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Cuvânt înainte 
 
  

 Aniversarea a nouă decenii de administraţie românească în părţile 
Aradului a produs, iată, două efecte cât se poate de importante. În primul 
rând, autorităţile locale au decis permanentizarea acestei sărbători, astfel că, 
în fiecare an, la mijlocul lunii mai, vom marca Zilele administraţiei 
arădene. În cel de-al doilea rând, sesiunea naţională de comunicări 
ştiinţifice de anul trecut – bogată atât prin suma participanţilor, cât mai ales 
prin calitatea şi conţinutul comunicărilor – a provocat apariţia volumului de 
faţă. Culegerea de studii şi comunicări privind „90 de ani de administraţie 
românească în Arad” vine să aşeze o piatră de temelie la edificiul 
ambiţiosului proiect iniţiat de către Consiliul Judeţean Arad şi Centrul 
Cultural Judeţean, în legătură cu impunerea Aradului în contextul 
istoriografiei naţionale. Eforturile autorităţilor judeţene în ceea ce priveşte 
punerea în valoare a bogatei tradiţii istorice locale, care fac parte integrantă 
din Strategia Culturală a Judeţului Arad pentru perioada 2010-2014, sunt 
susţinute, în chip fericit şi de implicarea mediului academic arădean, în 
cazul de faţă de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Strădaniile 
cercetătorilor şi universitarilor arădeni pentru evidenţierea rolului jucat de 
către oraşul şi comitatul nostru în realizarea Marii Uniri de la 1918 s-au 
înscris – şi se înscriu în continuare – în contextul preocupărilor majore ale 
istoriografiei naţionale. Din acest punct de vedere, sesiunile de comunicări 
ştiinţifice pe aceste teme, desfăşurate la Arad, se bucură de participarea unor 
istorici şi cercetători din marile centre universitare şi academice din ţară – 
filialele Academiei Române din Cluj-Napoca şi Timişoara, Universităţile 
din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Galaţi etc. – fapt care 
conferă reuniunilor noastre ştiinţifice un caracter naţional. În mod firesc, 
pasul următor vizează lărgirea acestor participări, prin invitarea unor istorici 
şi cercetători din diaspora limitrofă sau mai îndepărtată, astfel încât sesiunile 
noastre ştiinţifice să dobândească un caracter internaţional. Nu în ultimul 
rând, sfera preocupărilor noastre ştiinţifice va cuprinde, treptat, şi perioada 
marilor frământări politice central şi sud-est europene de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, când Aradul se impune ca fiind capitala politică a 
românilor transilvăneni în lupta acestora pentru câştigarea de drepturi 
naţionale, dar şi unul dintre principalele centre politice în ceea ce priveşte 
afirmarea principiului autodeterminării popoarelor din această parte a 
bătrânului continent. Prin urmare, Congresul Naţionalităţilor de la 
Budapesta, din anul 1895 – iniţiat şi pus în practică de către marii oameni 
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politici arădeni Vasile Mangra, Roman Ciorogariu şi Ştefan Cicio Pop – 
rămâne încă o temă de cercetat, la fel ca şi grandioasa perioadă a 
tribunismului arădean, dintre anii 1897-1912, sau perioada ziarului 
Românul. Faţă de momentul 1919, pe care-l aniversăm cu ocazia lansării 
volumului de faţă, toate aceste extensii istorice viitoare nu fac altceva decât 
să întregească demersul politic, social, economic şi cultural care 
configurează cele peste nouă decenii de administraţie românească a 
Aradului.  
 

Doru Sinaci 
Emil Arbonie 
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Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului 
românesc la Arad 

 
 

Aurel Ardelean  
 
 
 În această toamnă se împlinesc 90 de ani de învăţământ românesc în 
Arad. După înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, în care Aradul a 
avut un rol hotărâtor, organizarea învăţământului românesc în Transilvania a 
fost primul act justiţiar realizat pentru români. 

Fiu al Aradului, marele patriot Vasile Goldiş a fost un militant 
neobosit pentru drepturile românilor, având o viziune democratică asupra 
organizării vieţii sociale şi culturale a românilor din Transilvania, în care 
şcoala trebuie să contribuie la cultivarea limbii române şi la păstrarea fiinţei 
naţionale. 
 După cum se ştie, în anii 1905-1906, când Vasile Goldiş era deputat 
în Parlamentul de la Budapesta, a cerut înfiinţarea unei Universităţi 
româneşti în Transilvania, cu sediul la Arad (care se va înfăptui în anul 
1919, la Cluj), iar în întreaga sa viaţă de profesor, autor de manuale şcolare, 
secretar eparhial, orator strălucit, ziarist de mare curaj şi militant pentru 
drepturile românilor aflaţi sub stăpânire străină, a fost un model de înaltă 
ţinută, atât pentru contemporanii săi, cât şi pentru urmaşi. 
 Ideile lui Vasile Goldiş cu privire la organizarea învăţământului 
românesc au prins viaţă prin întreaga sa activitate de parlamentar şi profesor 
la şcolile din Caransebeş, Braşov şi Arad. 
 Consemnăm, în acest sens, câteva din ideile şi principiile sale cu 
privire la învăţământ. 
 O idee deosebit de importantă pe care Vasile Goldiş o dezvoltă este 
aceea, potrivit căreia, învăţământul trebuie să fie strâns legat de practică, de 
necesităţile poporului.  
 Ca dascăl, Vasile Goldiş s-a caracterizat prin conştiinciozitate şi 
corectitudine exemplară, prin tact şi înţelegere superioară a legilor educaţiei. 
El pune un mare accent pe folosirea materialului didactic, procurând, în 
şcolile în care a activat, numeroase hărţi istorice şi geografice. 
 Ca autor de manuale şcolare tipăreşte, în 1890, prima ediţie a  
Istoriei Ungariei pentru clasele secundare inferioare. Deşi aceasta era o 
traducere după Ludovic Mangold, cuprinde şi capitole referitoare la români, 
inexistente în textul original. În 1892-1897, Goldiş publica o Istorie 
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universală pentru şcolile secundare în trei volume, o contribuţie originală, 
sprijinită pe lucrările de specialitate cele mai recent apărute în Europa 
vremii. În cele trei manuale, în abordarea istoriei universale, a pus 
principiile determinismului social pe baza tezei conexiuni universale, 
căutând să explice mecanismul genezei şi devenirii fenomenului social. 

În cadrul celor trei volume se remarcă constanta preocupare a lui 
Vasile Goldiş pentru integrarea permanentă în tematica istoriei universale a 
istoriei poporului nostru. „Dacă sub aspect ştiinţific manualele de istorie ale 
lui Vasile Goldiş sunt la nivelul epocii în care au fost scrise, din punct de 
vedere metodic în foarte multe privinţe ele pot fi şi astăzi modele de urmat”. 
Claritatea expunerii, sobrietatea limbajului şi adecvarea lui la nivelul 
respectiv, limpezimea şi chiar o notă de uşurinţă în urmărirea şi înţelegerea 
celor prezentate sunt câteva dintre acestea, evidenţiind calităţile de pedagog 
ale lui Vasile Goldiş.    
 Prin ordonarea informaţiei, Vasile Goldiş este adept al 
învăţământului activ şi al metodei intuitive. În anul 1900, Vasile Goldiş 
publica manualul Geografie pentru şcolile poporale.  
 Adept al principiului accesibilităţii, referitor la învăţarea istoriei şi 
geografiei patriei în şcolile elementare, Vasile Goldiş cerea să se înceapă cu 
„trecutul celor din apropierea lui, al comunei, apoi al neamului său”.  

Definitoriu pentru activitatea sa pedagogică, Vasile Goldiş s-a bazat 
pe principiul intuiţiei, prin care urmărea să se pună în mişcare gândirea 
elevului spre abstractizare. Problema învăţământului românesc va fi o 
constantă a activităţii parlamentare a lui Vasile Goldiş. Cu ocazia diferitelor 
manifestări, Vasile Goldiş a combătut prin discursurile sale politica 
represivă, naţionalist-extremistă a guvernanţilor maghiari. 

Problema şcolară domina aproape toate discursurile sale. Arăta 
situaţia din şcoli, unde copiii românilor sunt obligaţi să înveţe o serie de 
discipline în limba maghiară, pe motiv că este limba oficială a statului.  

În cadrul şedinţei Consiliului plenar al Consistoriului Episcopiei 
Ortodoxe din Arad, din 14/27 aprilie 1901, la propunerea lui Vasile Mangra, 
este ales secretar consistorial Vasile Goldiş, care - la 26 iunie 1901, este 
întâmpinat la Arad cu urări de „sănătate, vigoare şi mulţi ani de viaţă” de 
către prietenii de la „Tribuna poporului”.  

Cu venirea la Arad, în viaţa lui Vasile Goldiş începe o etapă nouă, 
aceea a luptei politice pentru drepturi naţionale. Aceasta se desfăşoară pe 
mai multe planuri: prin publicistica vremii, în parlament, în campaniile 
electorale, în congregaţiile comitatului, în coordonarea activităţii 
consistoriului pe o liniere radicală în promovarea intereselor naţionale 
româneşti.  
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La Arad, Vasile Goldiş desfăşoară o bogată activitate pe tărâmul 
şcolar.  

În calitate de „comisar” al episcopiei pentru problemele şcolare, s-a 
preocupat de buna organizare a învăţământului românesc confesional din 
eparhia Aradului, având în vedere atât conţinutul învăţământului, cât şi baza 
lui materială. „Ca profesor, cu o bogată pregătire de specialitate şi 
metodico-didactică, a supravegheat procesul de învăţământ din eparhie şi în 
special pe cel din şcoala pedagogică. Cu ocazia inspecţiilor şcolare a făcut o 
serie de observaţii asupra calităţii învăţământului şi a nivelului de pregătire 
a viitorilor învăţători.  

Un aport deosebit la îmbogăţirea conţinutului învăţământului 
românesc în şcolile din zona Aradului l-a constituit folosirea manualelor 
sale, editate în perioada când activa ca profesor la Braşov, militând în 
acelaşi timp pentru realizarea unei baze materiale şcolare corespunzătoare.  

Contribuţia cea mai importantă a lui Vasile Goldiş în slujba 
învăţământului românesc a fost realizată nu numai în eparhia Aradului, ci şi 
în toate teritoriile locuite de românii din Austro–Ungaria, sub aspectul luptei 
pentru păstrarea autonomiei şcolare în cadrul autonomiei bisericeşti. Este 
remarcabilă activitatea parlamentară a lui Vasile Goldiş, dominată de lupta 
împotriva legilor şcolare ale lui Apponyi, de subminare a acestei autonomii. 

Ca autor de manuale, Vasile Goldiş a contribuit, în primul rând, la 
lărgirea informaţiei şcolare în limba română.  

Reputaţia lui Vasile Goldiş ca autor de manuale este confirmată de 
folosirea acestora în şcolile din Transilvania. Astfel, în Monografia 
Colegiului Naţional „Avram Iancu” apărută recent la Brad (2009), cu 
prilejul împlinirii a 140 de ani de la înfiinţarea şcolii, printre autorii de 
manuale se menţionează că, începând cu anul 1896-1897, Constituţia patriei 
se preda după manualul elaborat de Vasile Goldiş. La acelaşi liceu din Brad, 
începând cu anul 1905-1906, manualele de limba latină şi sintaxă la clasele 
III-IV de gimnaziu aveau ca autor pe Vasile Goldiş.  

Istoria, la clasa a III-a gimnazială, începând cu 1890 -1891, se învăţa 
după manualul întocmit de Vasile Goldiş (înlocuind manualele semnate de 
dr. Meşota).  

La clasa a IV-a de gimnaziu s-a introdus manualul de istorie de 
Mangold – Goldiş, în 1892-1893, apoi de Vasile Goldiş, în anul 1894-1895.  

Astăzi, spiritul lui Vasile Goldiş este prezent la Brad şi prin 
existenţa, începând cu anul universitar 2006-2007, a unui centru de studii, 
învăţământ la distanţă, al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – 
Facultatea de Ştiinţe Economice.   
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Ca profesor, Vasile Goldiş a căutat să formeze o conştiinţă naţională 
sănătoasă elevilor, într-o etapă în care, poporul român avea de înfăptuit 
idealuri naţionale majore.    

Activitatea lui Vasile Goldiş desfăşurată la Arad în primele două 
decenii ale secolului XX, s-a înscris în istoria poporului român ca o pagină 
de luptă naţională pe tărâm şcolar. În discursul său la aniversarea înfiinţării 
Preparandiei din Arad (publicat în Românul, anul II, nr. 24, 1912), Vasile 
Goldiş reaminteşte adevărul că imperiul austro – ungar este alcătuit din mai 
multe popoare cu egală îndreptăţire la cultură şi se consacră principiul că 
fiecare popor numai în limba sa poate şi trebuie cultivat.  

„O sută de ani a stat Institutul pedagogic gr. ort. român din Arad în 
slujba acestui măreţ principiu şi, din modesta sa colibă din apropierea 
Mureşului, îşi serbează azi centenarul existenţei sale în acest frumos palat, 
care nu a fost ridicat din vistieria ţării, nici din dărnicia mărinimoasă a 
vreunui mecenat, ci exclusiv din sudoarea poporului românesc iubitor de 
neam şi dornic de cultură naţională”.  

„E mai presus de orice îndoială că înţelegerea între unguri şi români 
nu se poate face decât atunci când guvernul ungar va recunoaşte dreptul 
poporului românesc la existenţa sa naţională şi va asigura condiţiile de 
garantare a acestei existenţe naţionale, între care, fără îndoială, va fi 
libertatea desăvârşită a bisericilor româneşti şi la umbra acestei libertăţi, 
dotarea cinstită a preoţilor şi învăţătorilor …români. Cum cred în 
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, aşa cred în ceasul mântuirii ce trebuie 
să vie”.  

În organizarea învăţământului românesc din Transilvania, un rol 
important, în viziunea lui Vasile Goldiş, l-a avut strânsa colaborare dintre 
şcoală şi biserică, privind educaţia tineretului în spiritul moralei creştine.  

În discursul rostit la Congresul preoţesc din Arad (23 octombrie 
1923), intitulat „Întoarceţi-vă la Christos !”, Vasile Goldiş afirma: „Uniunea 
conştiinţelor omeneşti se va desăvârşi în măsura în care va birui în lume 
iubirea aproapelui, principiul fundamental al învăţătorului din Nazaret. Şi 
aşa astăzi, când vedeţi dispărute din societate cinstea, omenia, cuviinţa, 
măsura şi morala şi le vedeţi toate aceste întocmite prin dihonia şi 
atotbiruitoarea închinare în faţa mamonului, tuturor vouă, care vă îngroziţi 
de ferocitatea sfâşietoare dintre popoare, tuturor care cu adevărat doriţi 
bunăvoinţa  între oameni, mai vârtos vouă tuturor, care doriţi fericirea şi 
mărirea neamului românesc, ca floare luminoasă în grădina civilizaţiei 
umane, istoria vă strigă: „Întoarceţi-vă la Christos!”.  
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Acesta este îndemnul lui Vasile Goldiş către preoţime, de-a salva 
fiinţa naţională prin cultivarea virtuţilor creştine, având ca model viaţa şi 
activitatea Învăţătorului Iisus Christos.  

În discursul ţinut la Camera deputaţilor, în şedinţa din 27 iunie 1924, 
în care s-a dezbătut Legea învăţământului primar, Vasile Goldiş a avut o 
contribuţie importantă la îmbunătăţirea conţinutului acestei legi. 

Cu acest prilej, Vasile Goldiş a susţinut principiul obligativităţii 
învăţământului primar, cerând ca şi „Ministrul să creeze tuturor posibilitatea 
nu numai de a-şi trimite copiii la şcoală, dar să şi aibă unde să-i trimită, să 
aibă cu ce să-i trimită, iar şcoala să aibă învăţători şi mijloace de 
învăţătură”. Şcoala să fie atrăgătoare, elevul să meargă cu plăcere, 
învăţătorul să creeze o atmosferă senină între elevi. Nu este de acord cu 
constrângerea (fără pedepse!). 

Un alt principiu susţinut de Vasile Goldiş a fost gratuitatea 
învăţământului, iar învăţătorii să fie sufletul şcolii. „Orice reformă, afirmă 
Vasile Goldiş, valorează atât cât valorează cei îndatoraţi să o aplice şi atât 
cât aceştia sunt la înălţimea cerinţelor vremii şi-şi dau seama de importanţa 
misiunii şi îndatoririlor lor. Legile, regulamentele, programele, toate 
mijloacele de învăţământ, nu pot da nici un rezultat, dacă lipseşte factorul 
dătător de viaţă: învăţătorul”. „Învăţătorii, afirmă Vasile Goldiş, au ajuns 
sub regim de teroare politică! Scopul Legii învăţământului primar este să 
aducă lumină în şcoli. Copilaşii să înveţe în limba maicii lor”.  

Pentru toate înfăptuirile durabile, Vasile Goldiş a promovat 
principiul „Prin noi înşine”. 

Adresându-se membrilor Societăţii Internaţionale a Profesorilor 
Secundari, care au vizitat „Asociaţiunea” din Arad (27 iulie 1928), Vasile 
Goldiş le va spune: „Domniile voastre aveţi nobila chemare de a crea istoria 
viitoarei generaţii care să înţeleagă – încât priveşte prosperitatea rasei 
umane pe pământ – superioritatea incompatibilă a solidarităţii tuturor 
naţiunilor faţă de lupta brutală, spre opresiune, în concurenţa nebună pentru 
bunuri materiale.  

Santinela credincioasă a civilizaţiei create prin acel geniu, lung şir de 
veacuri poporul român a avut nenorocul să-şi cheltuie vlaga de viaţă oprind 
avalanşa spre Apus şi apărând cu crucea ca simbol a unei superioare 
concepţii de viaţă.  

Reunit astăzi în hotarele ei fireşti, acest popor zoreşte apropierea 
bunurilor civilizaţiei avansate, de care soarta vitregă l-a lipsit până acum. 
Venirea d-voastră în mijlocul nostru e o puternică încurajare pentru noi. De 
azi înainte  ne simţim cu atât mai vârtos înregimentaţi în cohorta luptătorilor 
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pentru lumină, tovarăşi ai soldaţilor dreptăţii, combatanţi ai solidarităţii 
umane”.  

Respectând dictonul latin „Historia magistra vitae” (Istoria este un 
dascăl pentru viaţă), Vasile Goldiş cere slujitorilor şcolii să-şi pună în 
valoare devotamentul faţă de ţară şi neam, prin cunoaşterea temeinică a 
istoriei milenare a poporului român.   

La deschiderea festivă a cursurilor în limba română la Liceul „Moise 
Nicoară” din Arad, la data de duminică, 5 octombrie 1919, într-o atmosferă 
de mare entuziasm, Vasile Goldiş, în calitate de Ministru de stat, ca 
reprezentant al Guvernului din Bucureşti şi al Consiliului Dirigent, adânc 
emoţionat, rosteşte o cuvântare care iese din cadrul obişnuit al unui discurs 
oficial, spunând:  

„Ca fost elev al acestui liceu, eu n-am avut fericirea de a primi 
cultura în limba maternă, cum o aveţi voi, dragii mei copii, generaţie nouă, 
care veţi creşte la căldura sufletelor noastre. Soarta, care hotăreşte adesea, a 
făcut ca eu, care am fost elev al acestui liceu în primul an de funcţionare, să 
am fericirea ca la prima inaugurare românească să pot rosti la această 
tribună cuvântul românesc şi, ca fost profesor, să vă călăuzesc primii paşi”. 

După ce evocă amintirile trecutului, Vasile Goldiş reaminteşte celor 
de faţă datoria ce o au faţă de prezent şi îi povăţuieşte ca în acest lăcaş de 
cultură să nu se propage vrajba între neamuri, ci să se caute apropieri şi, 
fiecare să ştie că e de cea mai înaltă datorie a lui să facă aşa ca fiecare să se 
simtă bine şi mai mulţumit în România Mare. 

Cooperarea lui Vasile Goldiş cu liceele arădene s-a diversificat 
datorită preocupărilor sale de înfiinţare a Comitetelor şcolare chemate să 
înlocuiască vechea instituţie a Eforiei şcolare cu o formă de cooperare 
socială – comunitate, mult mai activă printre părinţi, datorită principiilor 
democratice pe baza cărora funcţiona. La festivitatea de deschidere a 
cursurilor liceale din anul 1920, omul politic arădean a stăruit asupra 
funcţiilor comitetelor şcolare. Atribuindu-i-se responsabilitatea de 
preşedinte al noului organism şcolar, Vasile Goldiş a fost partener de 
acţiune educativă cu Ascaniu Crişan, noul director şcolar, care într-o 
îndelungată activitate de aleasă echitate pedagogică, a fost unul dintre 
constructorii spiritului ştiinţific ce-a dominat, cu încetul, viaţa pedagogică 
din liceele arădene. În această activitate de ani în şir, Vasile Goldiş s-a 
bucurat de buna colaborare a directorilor Florica Bucurescu, directoarea 
Liceului „Ghiba Birta”, Vasile Suciu, directorul Liceului Comercial de 
băieţi şi tehnicianul format de celebrele politehnici europene din Torino şi 
Berlin, Romulus Cărpinişan. Toţi au dovedit un veritabil talent pedagogic în 
valorificarea potenţialului educativ al ştiinţelor exacte (matematico-fizice).  
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Vasile Goldiş a fost stăruitor în acţiunea de edificare a funcţiilor 
comitetului şcolar, accentuând ideea democratică ce stă la baza organizării 
acestei instituţii nou înfiinţate. A amintit rolul comitetului şcolar în întărirea 
cooperării şcoală – comunitate locală şi s-a referit la experienţa şcolii 
engleze, unde celor doi factori le revine responsabilitatea evaluării 
condiţiilor oferite de familie şi şcoală tinerilor elevi. În 8 aprilie 1922, 
preşedinte al noii instituţii şcolare a fost ales omul şcolii, Vasile Goldiş. 
Primele temelii ale activităţii comitetelor şcolare arădene erau puse. Ele au 
ilustrat ideea că asocierea acelor doi factori formativi implicaţi în orice 
proces educaţional – educatorii formali şi părinţii –, va fi rodnică pentru 
comunitatea arădeană. În acelaşi an şcolar au fost continuate eforturile de 
integrare a administraţiei şcolare în aparatul complex al sistemului de 
învăţământ al ţării. Entuziasmul public manifestat în domeniu a fost 
încununat de o decizie ministerială convingătoare. De la data de 1 mai 1923, 
se preciza în documentul ministerial: „administrarea şi conducerea 
întregului învăţământ din România s-a concentrat la Ministerul Instrucţiunii 
din Bucureşti”.  

Intervenţia lui Vasile Goldiş în Parlamentul ţării conţine judecăţi 
care rezistă timpului pentru faptul că exprimă adevăruri fundamentale, din 
care amintim: „Instrucţiunea poporului este eminamente interes de stat”, „ 
Învăţătorul este factorul dătător de viaţă al întregului complex de mijloace 
de învăţământ”, „Statul este instituţia care asigură atractivitatea spaţiului de 
învăţământ, starea de sănătate şi igienă a acestui spaţiu, precum şi echilibrul 
ecologic al vieţii şcolare cu mediul în care se desfăşoară învăţământul”.  

Relaţiile de colaborare ale lui Vasile Goldiş cu învăţătorii arădeni au 
constituit baza acţiunilor constructive, pe care el le-a întreprins împreună cu 
reprezentanţii lor, referitoare la reorganizarea învăţământului arădean după 
Unire. A sprijinit eforturile lui Iosif Moldovan de organizare a revizoratului 
şcolar, a fost alături de Nicolae Cristea în acţiunile de popularizare a 
manualelor şcolare elaborate de autori care funcţionau la şcoli de peste 
Carpaţi, dar şi a încurajat iniţiativele grupului de învăţători care militau 
pentru ridicarea la Arad a Monumentului Unirii. În concepţia culturală şi 
politică a preşedintelui ASTREI, Aradul este un oraş - simbol pentru faptul 
că în acest oraş cu oameni cumpătaţi, susţinători ai circulaţiei de idei de 
după Memorandum, au fost deschizători de orizonturi europene şi au 
facilitat afirmarea Aradului ca centru politic românesc în anii grei ai 
îngrădirilor de libertate pe care a cunoscut-o oraşul de pe Mureş în perioada 
regimului politic dualist.  În acest centru – simbol au fost luate marile 
decizii ale Unirii şi a fost afirmată valoarea simbolică a oraşului ca centru 
politic în care au fost plămădite marile proiecte ale luptei pentru Unirea cea 
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mare. Vasile Goldiş a cerut ca oraşul să rămână în viaţa generaţiilor ce vor 
veni –, oraş simbol prin existenţa marilor proiecte culturale generate de 
ideea Unirii. Aceste idei difuzate în publicul românesc şi învăţătorilor din 
jurul lui în anii 1920 -1921 au constituit armătura spirituală a mentalităţii 
publice arădene. Prin diversitatea iniţiativelor cultural – pedagogice şi prin 
ideile sale de înălţare a ţărănimii prin şcoală şi instituţii culturale, Vasile 
Goldiş s-a apropiat de viziunea lui Spiru Haret asupra muncii extraşcolare a 
învăţătorului.  

Vasile Goldiş a fost un adevărat coordonator al învăţământului 
românesc din eparhia Aradului pe care l-a condus spre Marea Unire. 

În una din cuvântările sale rostite la Caransebeş (8 noiembrie 1913) 
Vasile Goldiş avea să spună: „Numai atunci neamul nostru va deveni fericit 
şi puternic, când toţi fiii săi vor şti să se solidarizeze în serviciul idealului 
naţional. Această solidarizare clădeşte viitorul, dar numai atunci va fi cu 
putinţă, când îşi va avea rădăcinile adâncite în istoria vremurilor apuse. Să 
fim cu ochii aţintiţi spre viitor, dar în inimile noastre să primim toată 
moştenirea de suferinţi ale înaintaşilor noştri din veacuri”.  

Din izbânda luptei îndelungate a marelui patriot „Vasile Goldiş”, 
patronul spiritual al Universităţii noastre, alături de mari personalităţi 
intelectuale ale vremii, a rezultat şi împlinirea aspiraţiilor românilor din 
Transilvania de-a avea şcoli în limba română, iar în realizarea 
învăţământului românesc la Arad, Vasile Goldiş a avut o contribuţie 
esenţială.    

Înfiinţarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în primul 
an după Revoluţia română din 1989, constituie un act justiţiar de împlinire 
testamentară a luptei lui Vasile Goldiş de a avea o universitate românească 
la Arad, prin care noi, cei de astăzi, dorim să-i respectăm principiile 
democratice, într-o Europă Unită.  
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Scris şi oralitate la nivelul lumii ţărăneşti arădene 
(sec. XVIII - începutul sec. XIX) 

 
 
 Iuliana  Sranko 

 
 

În ciuda unei ponderi mari cantitative, ţăranul este perceput în 
istoriografie ca fiind o fiinţă discretă. Acest fapt se datorează, în mare 
măsură, situării sale, dacă nu în afara, cel puţin la periferia cuvântului scris. 
În acest fel, a vorbi despre el constituie, în cele mai multe cazuri, „o misiune 
foarte anevoioasă”1. Lumea rurală este puternic ancorată în oralitate, iar 
experienţa se transmite, după expresia lui André Leroi-Gourhan „prin gest şi 
prin cuvânt”. Dacă anterior, „Predicaţia era într-un fel regina bătăliilor 
pentru educaţia religioasă a maselor”2, această oralitate este permanent şi tot 
mai puternic agresată de ofensiva unor factori care toţi promovează cultura 
scrisă, în detrimentul unei culturi orale, asimilată frecvent superstiţiilor.  

Din punctul de vedere al comunicării culturale în spaţiul rural 
românesc, secolul al XVIII-lea se încadrează în structurile unei oralităţii 
cvasigenerale. Fără a altera în mod categoric această realitate, totuşi, într-o 
primă etapă a modernităţii, lumea rurală îşi face, cu timiditate la început, 
apoi din ce în ce mai hotărât, intrarea „în istorie”. Tributară iniţial unei 
percepţii mitice, prin apelul la serviciile memoriei scrisului, această lume 
sacralizată trece dincolo de tradiţiile bisericii medievale ale „memoriei 
morţilor”, memoriei liturgice3. Se consolidează „prestigiul vorbei aşezate pe 
hârtie”, asimilată sacrului în societăţile tradiţionale4.  

Reforma religioasă, dominaţia principilor protestanţi asupra 
Transilvaniei, a însemnat promovarea cărţii şi a culturii scrise pentru ca 
credincioşii să aibă acces direct, în limba vulgară, la Scriptură. 
Absolutizarea adevărurilor biblice, simplificarea practicilor de cult, a tins 
spre multiplicarea, spre generalizarea celor care să aibă acces direct la 
Biblie, în condiţiile spargerii monopolului bisericesc asupra Sfintei 
                                                 
1 Giovanni Cherubini, Ţăranul şi muncile câmpului”, în: „Omul medieval”, Coordonator: 
Jacques le Goff, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 107. 
2 Francisc Rapp, Reflections sur la religion populaire au Moyen Age, în: „Le reliogion 
populaire dans l'Occident chretienne. Aproches historique”, Editions Beauchesne, Paris, 
f.a., p. 108. 
3 Jean-Claude Schmitt, Strigoii. Vii şi morţii în societatea medievală, Traducere de Andrei 
Niculescu şi Elena-Natalia Ionescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1998, pp. 13-14.  
4 Dan Horea Mazilu, O istorie a blestemului, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 343. 
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Scripturi5. Axându-se pe realităţile din Transilvania, această politică în plan 
spiritual, devenită componentă a politicii de stat, s-a repercutat în mod 
inevitabil şi asupra populaţiei româneşti majoritare. 

Politica impregnată de spiritul iluminist, dusă în timpul împărătesei 
Maria Tereza şi a fiului ei Iosif al II-lea, a avut un impact deosebit şi asupra 
politicii şcolare. Problemele educative ocupă un rol central în acţiunea de 
guvernare a Curţii de la Viena. Formarea cetăţeanului subordonat, care să 
respecte principiile politicii statului, implica o activitate educativă 
desfăşurată în şcoli răspândite în tot imperiul. Asistăm la o deplasare a 
statutului social al şcolii, care devine dintr-o anexă a bisericii o instituţie 
publică, de a cărei dezvoltare se interesează în mod deosebit factorul politic 
de stat. Astfel, şcoala devine o „problemă politică” în cadrul statului şi 
acţiunile întreprinse de imperiali au urmărit transformarea şcolii într-o 
instituţie bine organizată în cadrele unei monarhii, în care spiritul public este 
format prin intermediul unor instituţii raţionale6. 

Din punct de vedere educativ, se urmărea formarea unor supuşi 
oneşti şi creştini integri. În acest sens avem atitudinea împăratului Iosif al II-
lea care, expunându-şi opiniile sale asupra sistemului de guvernare, observă 
neglijenţa statului faţă de educaţie. Pornind de la această constatare, făcută 
în 1766, Iosif al II-lea va manifesta o preocupare constantă pentru 
dezvoltarea învăţământului7. Tot în aceeaşi direcţie se îndreaptă şi măsurile 
propuse de cancelarul Kaunitz. În opinia sa, destinul statelor depinde de 
cetăţenii luminaţi pe care îi au. Considera că legislaţia statului austriac 
trebuia să se ocupe de educaţia tineretului, prin care să se ofere acestuia idei 
clare şi sănătoase despre datoria sa. Însă cancelarul nu vede în educaţie o 
acţiune unitară, ci una diversificată, în funcţie de clasele sociale (nobilime, 
burghezie şi masa ţărănească). În primul rând, lucrătorii pământului trebuiau 
să fie educaţi în şcoli, ei aveau mai mare nevoie de educaţie. Scopul urmărit 
era acela de formare a unor trăsături necesare pentru imperiu, din punct de 
vedere politic, dragostea faţă de împărat, ascultarea ordinelor date, oroarea 
de furt şi ingratitudine. Ceea ce se urmărea, de fapt, prin cultivarea acestor 
trăsături era formarea unor cetăţeni supuşi statului, subordonaţi legilor lui şi 
credincioşi politicii imperiale. Însă ţăranul avea nevoie de o îndrumare în 
efectuarea cât mai eficientă a activităţilor agricole; trebuia învăţat cum să 
cultive raţional pământul, să îngrijească vitele şi să practice meseriile 
                                                 
5 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din vestul României între medieval şi modern, Editura 
Universităţii din Oradea, 2006, p. 179. 
6 Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului (1721-
1821), f. ed., Arad, 1974, pp. 9-11. 
7 Ibidem, p. 18. 
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solicitate de agricultură. Astfel, cel care ducea pe umerii săi greul poverilor 
faţă de stat şi era contribuabilul onest şi supus, primea o educaţie 
diferenţiată de clasele superioare8. Mai mult, pe lângă aceste contribuţii, 
începând cu anul 1793, ţăranii aveau obligaţii pentru construirea şi îngrijirea 
şcolilor, care creşteau mereu, pe când cele ale nobililor scădeau. 
Argumentele aduse pentru această situaţie de Consiliul locotenenţial se 
bazau pe principiile dreptului natural, motivând că natura a impus părinţilor 
obligaţia instruirii copiiilor lor şi din această cauză comunităţile sunt 
obligate să doteze şcolile. Locuitorii comunelor erau sfătuiţi ca în grija lor 
pentru şcoli „să nu caute spre casa cămării, ci după puterea sa să preînoiască 
şi cu cele trebuincioase să ajuture şi unde nu sunt şcoale să să ridice”. Spre 
deosebire de dispoziţiile din 1786, în care se fixau obligaţii precise pentru 
domnii de pământ de a contribui la construirea şi întreţinerea şcolilor, de 
acum domnul de pământ intervenea numai dacă acest considerent nu putea 
fi îndeplinit de comunităţile săteşti, şi aici însă, într-o mică măsură. 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Curtea din 
Viena a intensificat activitatea de organizare a şcolilor. În 1766, Maria 
Tereza a dispus organizarea unui plan general de organizare a activităţii 
şcolare. Acest plan a fost publicat sub titlul Ratio educations et totiusque rei 
literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas, 
Viendobonae, 1777. Sistemul şcolar stabilit prin Ratio eductions avea în 
structura sa şcoli săteşti (triviale), şcoli orăşeneşti mici şi şcoli orăşeneşti 
mari. Şcolile săteşti se înfiinţau în sate şi în târguri, ele având ca scop să 
transmită tineretului sătesc elemente fundamentale de aritmetică, să-i 
formeze deprinderea de citire şi scriere. 

 Înfiinţarea unor noi şcoli elementare (triviale) nu se putea face fără 
cunoaşterea în prealabil a situaţiei şcolare. În acest scop, Consiliul 
locotenenţial a iniţiat în 1771 efectuarea unei conscripţii  a şcolilor 
elementare neunite existente în 1772 în Ungaria şi provinciile anexe, 
precum şi în Banat. Datele oferite de conscripţie atestă existenţa unui 
învăţământ elementar organizat, care exista în Arad de la începutul 
deceniului al treilea al secolului XVIII. Numărul copiilor care frecventau 
şcoala era variabil, în funcţie de anotimp. Vara, din cauza activităţilor 
agricole în care erau antrenaţi copiii, frecvenţa şcolară scădea. Numărul 
copiiilor care frecventau cursurile celor 15 unităţi şcolare existente era în jur 
de 300. Lipsa şcolilor în marea majoritate a localităţilor arădene a 
determinat autorităţile epocii să înfiinţeze noi şcoli în Ineu, Şiria, Pâncota, 
Zărand, Nădab, Pădureni şi Sintea. Conscripţia din 1779 înregistrează o 

                                                 
8 Ibidem, pp. 19-20. 
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creştere a numărului şcolilor, ajungând la 20, iar numărul elevilor se măreşte 
la 507.  Dezvoltarea reţelei şcolare în timpul lui Iosif al II-lea este surprinsă 
în conscripţia din 1791, când s-au înregistrat 63 de şcoli elementare în satele 
din dreapta Mureşului. După moartea lui Iosif al II-lea, 8 şcoli îşi încetaseră 
activitatea, ca urmare a măsurilor restrictive luate de nobilimea din comitat. 
În mai 1790 au fost anulate vechile contracte şcolare şi unii învăţători au 
fost siliţi să părăsească localităţile în care funcţionaseră9.    

 Situaţia şcolilor elementare din părţile Aradului, la început de secol 
XIX, dovedeşte o continuitate funcţională a şcolilor româneşti din această 
zonă, deşi datele statistice arată o valoare scăzută  a frecvenţei şcolare. Chiar 
în localităţi fruntaşe din Podgoria Aradului (Şiria, Galşa, Cuvin, Covăsânţ), 
în 1814-1815 procentul copiiilor de vârstă şcolară ce frecventau şcoala era 
scăzut (5% la Şiria, 3% la Covăsânţ şi exemplele pot continua). În alte 
comune, procentajul era mai ridicat, însă nu se înregistrau valori care să 
depăşească 10%10. 

Realitatea cu care se confruntau reprezentanţii şcolari reiese din 
rapoartele diferiţilor inspectori şcolari care vizitau şcolile. Astfel, 
inspectorul şcolar U. Nestorovici, delegat cu analiza stării reale a 
învăţământului neunit din Ungaria, întocmeşte un raport general, pe care în 
28 decembrie 1810 îl prezintă împăratului. Din document reiese „starea cât 
se poate de nenorocită a instituţiei de instruire şi educare”. 

Marii latifundiari din judeţ nu contribuiau la constituirea salariilor 
învăţătorilor, iar rapoartele directorilor şcolari consemnează an e an această 
atitudine duşmănoasă faţă de şcolile triviale româneşti. Semnificativă pentru 
atitudinea autorităţilor administrative faţă de învăţători este cererea 
învăţătorilor Mihail Ungur din Birchiş, Pantelimon Teodorovici din Valea 
Mare şi Toma Răchiţan din Bata. Aceştia se plâng inspectorului U. 
Nestorovici „despre cameralnicii domni de la cinstitul scaun al Bulciului … 
care asupra noastră s-au ridicat. Mai întâi domnul ispan Natali înaintea 
comunităţii au strigat că cu arista şi cu bătaie 30 de boate ca un domn fibirău 
pe mine învăţătorul din Birchiş mă va pedepsi şi peste o lună alt învăţător va 
aduce zicând că el porunceşte mai mult decât domnul director că are bota în 
mână”11.  

Situaţia şcolară precară semnalată în rapoartele inspectorilor, cererile 
învăţătorilor şi ale comunităţilor româneşti de îmbunătăţire a funcţiei 
cultural-educative a şcolilor a determinat Curtea de la Viena să caute soluţii 

                                                 
9 Ibidem, pp. 76-77. 
10 Ibidem, pp. 90-91. 
11 Ibidem, p. 91. 
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de reorganizare a şcolilor şi de îmbunătăţire a pregătirii învăţătorilor. 
Trebuie specificat aici că lupta politică a românilor din imperiu se 
intensificase şi ea nu era dusă numai de marii intelectuali români. În sate 
asistăm la mărirea numărului învăţătorilor şi al preoţilor, al căror orizont 
cultural este mai larg şi care utilizează în lupta politică şi socială argumente 
istorice.  

Transpunerea în practică a politicii de luminare a maselor, inclusiv a 
celor ţărăneşti, mai ales prin şcoală, găseşte sprijin necondiţionat din partea 
intelectualităţii româneşti în formare. Performanţele de ordin cantitativ ale 
unor personalităţi, precum Ioan Piuariu Molnar, în calitate de director al 
şcolilor greco-ortodoxe din Transilvania, ale episcopului Pavel 
Avacumovici al Aradului12, ale preotului Dimitrie Ţichindeal, ale lui 
Grigore Obradovici, ca director al şcolilor greco-ortodoxe din Banat, sunt 
spectaculoase. Dorinţa de a învăţa carte se manifestă şi la nivelul 
comunităţilor, prin angajarea diecilor pentru „învăţătura pruncilor celor 
mici”, „aleşi şi tocmiţi de obştea sătească”13. 

Consecinţa acestui fenomen este creşterea semnificativă a celor care 
au acces la scriere, mai întâi a celor care ştiu să citească şi apoi a celor care 
ştiu să scrie. Aceasta pune, din ce în ce mai mult, în discuţie, menţinerea 
monopolului unei culturi orale la nivelul satului. Cuvântul scris oferă lumii 
satului accesul la alte culturi, alte mentalităţi. Tacit, spiritualitatea şi cultura 
populară sunt invadate de noi modele. Însă aceşti factori nu sunt destul de 
puternici să înfigă cultura scrisă în pământul oralităţii săteşti. Totuşi, 
modificarea intervine în conţinutul spiritualităţii, al culturii şi sensibilităţii 
populare, care dobândeşte astfel, elemente noi. Acestea odată acceptate, sunt 
asimilate fondului de bază, tradiţiei. Reiese, de aici, caracterul dinamic al 
tradiţiei, compatibilă cu inovaţiile, în măsura în care acestea nu vizează, 
oficial, structura tradiţională14.  

Peste tradiţiile Bisericii medievale se consolidează „prestigiul vorbei 
aşezate pe hârtie”. În societăţile tradiţionale, memoria scrisului este 
asimilată sacrului15. Sacralitatea cuvântului scris presupune exigenţe 
obligatorii: „Nu oricine, oricând şi oricum era îndrituit să noteze pe filele 

                                                 
12 Pavel Vesa, Episcopii Aradului. 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp. 
78-82. 
13 Doru Radosav, Carte şi societate în Nord-Vestul Transilvaniei (sec. XVII-XIX), Oradea, 
1995, p. 47. 
14 Barbu Ştefănescu, op. cit., p. 181. 
15 Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 343. 
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cărţilor de biserică”16, de vreme ce toată lumea era convinsă de originea 
divină a scrisului, de caracterul său mistic, de unde nevoia ca el să fie 
mânuit de persoane consacrate17. Fapt pentru care, harul primit la hirotonie, 
cu alte cuvinte, consacrarea sacrului, îl făceau pe preot apt şi pentru a 
adăuga textului sfânt al cărţii, rânduri despre viaţa comunităţii, a enoriaşilor 
săi, despre gesturile lor pioase, în primul rând, dar şi despre fapte care 
trebuie să reziste în memoria generaţiilor viitoare. Se creează, astfel, o 
legătură între persoana sfinţită, locul sfânt, dar şi adesea, timpul sfânt: 
„Scris-am în luna lui mai 21, 1857, în ziua de Constantin şi Elena”18.   

Deşi cu o pregătire modestă şi orizont livresc limitat, clerul de mir se 
străduia să împlinească sarcina de răspândire a credinţei ortodoxe între 
enoriaşi, nu numai de pe amvon, ci şi în şcoli. Încă din 1734, prin Pravila 
pentru protopopi şi duhovnici, se cerea tuturor clericilor să aibă 
„învăţătură”, să cumpere cărţi de slujbă, să se ocupe de şcolile rurale şi de 
completarea lor cu dascăli bine pregătiţi. Aceste recomandări ocupă un loc 
important în preocupările  episcopilor pe întreg parcursul secolului al XVIII-
lea şi al XIX-lea. Printr-o circulară din 6 ianuarie 1787, episcopul Pavel 
Avacumovici cerea preoţilor ca „şcoala să vizităluiască şi pruncii să(-i) 
îndrume spre sârguinţă”, mai ales că preoţii îndeplineau şi funcţia de 
directori şcolari. Uneori, din cauza lipsei de învăţători, preoţii suplineau 
lipsa acestora. Preotul Gheorghe Vesa din Sebiş, din lipsa învăţătorilor, 
paralel cu activitatea clericală, timp de doi ani, a funcţionat ca învăţător. Cu 
toate acestea, inspectorul suprem al şcolilor ortodoxe din Ungaria, Uroş 
Nestorovici, este nemulţumit de neajunsurile constatate, întâlnind preoţi care 
nu ştiau să scrie, citi, cunoşteau doar o slujbă, două, pe de rost. Recunoştea 
că aceste neajunsuri se datorau, în primul rând, lipsei de seminarii teologice, 
în al doilea rând, „episcopii au popi mai supuşi în cei analfabeţi”19.  

Diferitele însemnări pe cărţi religioase atestă existenţa şi străduinţa 
diecilor şi a dascălilor care copiau cărţi şi iniţiau şi alţii, din diferite sate, în 
arta scrierii şi cântării. Numărul mic al tipăriturilor şi cererea mare îi 
determina pe oameni să comande copii manuscrise, realizate în serie de 
copişti. Astfel, considerată drept „grădina cu flori sufleteşti, cu bun miros şi 
fântâna cu apa vieţii din care se adapă sufletele credincioşilor”, Cazania lui 

                                                 
16 Valeriu Leu, Cartea şi lumea rurală în Banat. 1700-1830, Editura Banatica, Reşiţa, 1996, 
p. 10. 
17 Ibidem, pp. 15-17. 
18 Cornel Clepea, Însemnări din secolele XVIII şi XIX  pe obiecte de cult din parohiile 
eparhiei Aradului, în: „Ziridava”, XIX, 1998, pp. 183-199. 
19 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 283-284, 287. 
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Varlaam a fost multiplicată începând cu sfârşitul secolului XVII  timp de 
100 de ani, de mai mulţi copişti (Vasile Moldoveanu, Ioan Muncăcianul, 
Varlaam Moldoveanul, Ioan din Ţara Leşească etc.). Aceştia lucrau la 
comandă, prin sate şi mănăstiri, Cazanii scrise cu pana de gâscă după 
modelul tipărit20.  

Preotul implicat în acte ctitoriale, la originea cărora se află ca 
iniţiator, în a căror realizare este implicat, consideră de cuviinţă, simte 
obligaţia chiar, de a însemna faptele la care a fost martor direct sau indirect 
pentru a le fi de învăţătură generaţiilor viitoare. 

Grija pedantă, însoţită de sentimentul datoriei împlinite, de mândria 
de bun gospodar, dublată de precauţia de a evita orice discuţii ulterioare 
asupra cheltuirii banilor bisericeşti, este sesizabilă în consemnarea preotului 
Constantin Copian, din satul Almaş, făcută pe un Penticostar (Sibiu, 1805), 
la 1856: „În anul 1850 s-au (acoperit) turnul bisericii cu plev şi s-au reparat 
sf. biserică prin mari cheltuieli … Cheltuiala s-au făcut 1388 florini toate 
din banii bisericii. Am scris în sf. carte … pentru ţinera aminte fiindcă mai 
multe lucrări tot în vremea mea subscrisului s-au săvârşit. Almaş în 22 mai 
1856”21.  

Conştiinţa istorică a celor care scriu este probată de încadrarea, în 
acelaşi text, a evenimentelor de importanţă locală, într-un context istoric mai 
larg: consemnarea cumpărării unei cărţi de către credinciosul Negru Filip de 
la „monahul Nestor din Arad”, pentru ca „să fie în sat în Agriju” – fapt 
exemplar – se face prin fixarea sa în „zilele împăratului Leopold şi 
mitropolitului Ardealului Atanasie de la Bălgrad. Anii 1701, luna iunie 5”22. 

Oferind o perspectivă laică asupra istoriei timpului său, un dascăl 
ardelean ce-şi asumă misiunea de cronicar (succesiunea însemnărilor: 25 
decembrie 1823, 12 martie 1828, şi o dată ulterioară anului 1836), încadra 
nenorocirea personală, aceea de a-şi fi pierdut soţia („Scris-am eu, dascălu 
Ioanu, fiind amîrât că mi-au murit soţiia”) în timpul epidemiei de holeră din 
1836, într-un continuum de evenimente cu conotaţii negative („La anul 1748 
au fost lipsă în Ardeal şi secetă mare”) care, prin succesiunea lor, anunţau 
dezastrul provocat de amintita maladie („o murit mulţi oameni de coleră, 
încă mai chiar că de ciumă”)23. 

                                                 
20 Elena Rodica Colta, Carte şi societate românească în veacul al XVIII-lea în ţinuturile de 
vest, în: „Istoria şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului”, Sesiune de comunicări 
ştiinţifice, Arad, 25-26 mai 2006, pp. 119-120. 
21 Cornel Clepea, op. cit., p. 184. 
22 Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 188. 
23 Barbu Ştefănescu, op. cit., p. 182-183. 
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Aceeaşi succesiune de însemnări, dar care face referire doar la 
fenomenele meteorologice care ies din tiparul normalului, o regăsim pe un 
Liturghier (Râmnic, 1706), din localitatea Iercoşeni. Relatarea începe cu 
data de 11 noiembrie 1838 până în 6 ianuarie 1852. Fără a produce 
catastrofe, evenimentele astronomice importante au afectat în trecut, într-o 
măsură mai mare decât în zilele noastre, mentalul colectiv, motiv pentru 
care ele sunt consemnate alături de catastrofe: „În anul (1)845, în decembrie 
în 12 la noi, însă la nemţitumna în ajunul Crăciunului au fost curcubăm de 
cătră Vilagoş cătră Odradia Mare şi au ţinut ca jumătate de ceas …”24. 

Ţăranul este întrebat mai des, iar vorbele sale sunt consemnate în 
scris de funcţionarii unei statalităţii care-i înţeleg şi apreciază rolul social, 
care au ambiţia de a-l transforma în cetăţean. Reprezentanţii elitei lumii în 
care trăieşte scriu în numele lui, despre problemele lui, care sunt şi cele ale 
trudei zilnice, dar în mai mare măsură cele spirituale – în 1834, preotul 
paroh Petru Marchiş, la biserica din Beneşti consemna pe paginile unui 
Penticostar (Râmnic, 1767): „Această carte sau cumpărat de Coraş Maria 
locuitoare şi văduvă în s(atul) Beneşti, pomană pe sama biserici. Anul 1834. 
Nimeni să nu o poată lua că doar iaste …Scrisam Petru Marchiş Paroh 
acestei biserici a S. Neneşti”25.  

Din ce în ce mai des, ţăranul îşi depăşeşte el însuşi sfiala şi scrie 
despre faptele care ar vrea să rămână cu mai mare precizie în memoria 
colectivă. Vasile Popovici din Bocsig scrie despre foametea din anul 1814, 
care a cuprins întreaga parte de vest a ţării, precizând şi efectele asupra 
locuitorilor pământului: „Scrisam eu Vasile Popovici din Bochia când au 
fost foamete mare, în anul 1814, iulie în 27 de zile, atunci au fost chebelul 
de grâu cu 124 băncuţi, cucuruzu cu 120 băncuţi. În anul 1814, au fost 
foamete mare că nici ovăz n-au avut oamenii, şi mănânce, numai iarbă şi 
buruieni şi selată”26. De asemenea, evenimentele fericite, din cadrul 
familiei, sunt consemnate pe aceste cărţi liturgice: „Aici am scris eu popa 
Gheorghe cînd mă am popit în luna lui martie 20 de zile, săptămîna a 4 a din 
post şi cînd mă am însurat am fost de 18 ani. Anul 1781 Popovici Gheorghe 
de la Dîmboviţa”27. 

Odată dăruită unei biserici spre folosinţă, cartea nu mai poate fi 
înstrăinată. Păstrarea în bune condiţii a cărţii primite şi folosirea ei la 

                                                 
24 Elena Rodica Colta, Însemnări de pe cărţi vechi româneşti, documente ale veacurilor 
trecute, în: „Ziridava”, XI, 1979, p. 1075. 
25 Ibidem, p. 1062. 
26 Ibidem, p. 1071. 
27 Idem, Cărţi vechi din secolul al XVII-lea în Ţara Zarandului, în: „Ziridava”, VIII, 1977, 
p. 575. 
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slujbele religioase erau atribuţii de care răspundea preotul paroh, cel care de 
altfel, consemna pe cărţile liturgice. La Almaş, pe Valea Crişului Alb, în 
anul 1743, se afla un Chiriacodromion (Bălgrad, 1699). La această dată se 
semnează pe carte popa Giurgiu din localitatea vecină Dieci, căruia îi fusese 
probabil împrumutată. Cumpărarea s-a făcut la o dată anterioară, neprecizată 
în însemnări. În ceea ce priveşte achiziţia cărţii, preotul din Almaş notează: 
„Această carte au cumpărat Timon Toader din Almaş, pomană pentru 
sufletul lui Hărguţ Marc şi a muierii lui Negruşe din Crocna de Jos cu voia 
lor să fie la biserica Almaşului, şi carte să nu se mute nici să se vînză nici să 
se tragă, nici să se zălogească pentru niscari datori, iar care va strica 
tocmeala cu scrisoarea să fie afurisit. Mărturie a fost popa Toader Iuga 
Mihai”28. Aici intervine ceea ce etnologii numesc, după Marcel Mauss, 
instituţia darului. Prin legătura intimă cu gândirea ce a produs-o, „teoria 
darului” este chemată să explice în profunzime mecanismele ce au generat 
fenomenul spectaculos al donaţiei de carte care urmăreşte viaţa 
comunităţilor rurale româneşti de-a lungul modernităţii29. 

Cei care, pe aceste cărţi, lasă în urma lor nu numai evenimentele 
constatate, la care au fost martori direct sau indirect, dar în unele cazuri şi 
propriul testament. Sacralitatea cărţii pecetluieşte testamentul, cu atât mai 
mult cu cât, cel care scrie o face în numele său: „Acum în anul acesta în 
1739 luna noiembrie 27 Testament … care testament lam scris subt 
cunoştinţa sufletului meu în Rîul Alb în anul şi luna carei scrisă mai sus şi 
cu scrisoarea mamei mele şi cu pecetea mea am întărit Herţa Boldajir din 
Rîul Alb preut eclezei în Rîul Alb”30. 

Înmulţirea însemnărilor pe cărţile de cult sunt indicii clare ale 
tendinţei interne a lumii rurale transilvănene de a sparge anonimatul 
cvasigeneral şi perceput ca protector, în care îşi dusese existenţa în mod 
tradiţional, se manifestă tendinţa de a intra, deşi cu stângăcie, operând cu 
clişee tradiţionale, în „istorie”, în memoria cuvântului scris. Făcute însă de 
oameni cu rudimente de conştiinţă istorică, preoţi, învăţători, ce pot aparţine 
unei categorii de intermediari culturali, pentru a alimenta şi reîmprospăta 
memoria colectivă, atât de imprecisă, selectivă, aceste însemnări devin 

                                                 
28 Idem, Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în secolul al XVIII-lea în comitatul Arad şi 
Zărand, în: „ Ziridava”, X, 1978, p. 684. 
29 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual. Cartea în practicile oblative de 
răscumpărare a păcii comunitare. Transilvania, sec. XVII-XIX, Editura Universităţii din 
Oradea, 2004, p. 327. 
30 Însemnare făcută pe Biblia de la Bucureşti (1688), în: Idem, Cărţi vechi din secolul al 
XVII-lea …, p. 581. 
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esenţiale pentru orice tentativă de coborâre a cercetării la nivelul „destinelor 
majoritare”, să-i facă să vorbească pe „ţăcuţii istoriei” 31.  

Scrisul, prin alăturarea sa cuvântului divin, prin punerea sa de a 
înfrunta eroziunea timpului, primeşte în ochii unei lumi în curs de 
familiarizare cu el, atribute supranaturale. Astfel şi cele consemnate prin el 
tind spre eternizare, ca o garanţie suplimentară în confruntare cu timpul 
„celei de-a doua veniri a lui Hristos şi a dreptei şi înfricoşatei sale 
judecăţi”32: „Cu mila lui Dumnezeu, scris-am eu, popa Ionu din Pă(n)cota, 
că amu scrisu înu Iva(n)ghelie pre sufletul Mărine(i), să o pomenească 
Dumnezău la împărăţia sa, şi cine va citi în ea să-i ierte Dumneză(u)”33. 

Apropierea faţă de scris şi carte, acomodarea lumii satului cu aceste 
instrumente ale modernităţii, este o izbândă de necontestat. Însă, pentru a 
păstra proporţiile dialogului dintre „tradiţie” şi „noutate”, trebuie să spunem 
că această evoluţie nu modifică structurile de bază ale societăţii 
transilvănene din prima parte a epocii moderne, care rămân solidare cu cele 
medievale, din multe puncte de vedere34: „demarajul iluminist”, real, 
consistent, nu afectează, determinant, fondul tradiţional35. 

Observăm, deci, că şi de data aceasta, se adevereşte sintagma de 
„secol XVIII – secol al contradicţiilor”, de graniţă dintre medieval şi 
modern. Suntem cu un picior în modernitate, dar încă ancoraţi în medieval, 
în feudalism. Avem, pe de-o parte, o reţea şcolară sătească ce tinde să se 
extindă tot mai mult, lovindu-se de o oralitatea tradiţională bine ancorată în 
mentalitatea ţărănească. Spiritul românesc se manifestă cu paşi mărunţi, dar 
sigur, spre modernitate, însă lumea satului, mai precis lumea ţărănească a 
lui, nu a fost afectat structural, cu toate eforturile considerabile ale 
iluminismul. Între cultura populară şi iluminism s-a păstrat un decalaj 
substanţial. La cumpăna secolelor XVIII-XIX coexistă un sistem filosofic 
avansat, cu o realitate social-economică cuprinsă de inerţie, străină 
schimbării, cel puţin în ritmurile mai alerte36. 

                                                 
31 Barbu  Ştefănescu, op. cit., p. 183-184. 
32 Teodor Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate 
rurală şi mentalităţi colective, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, p. 77. 
33 Florian Dudaş, 1990, Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Editura 
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, p. 119. 
34 Alexandru-Florin Platon, Societate şi mentalităţi în Europa medievală. O introducere în 
antropologia istorică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000, p. 58. 
35 Jacques Le Goff, Naşterea Purgatorului, vol. I., Bucureşti, 1995, p. 33. 
36 Barbu  Ştefănescu, Bodo  Edith, Ruperea tăcerii, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 
Oradea, 1998, p. 29. 
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Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în 
conştiinţa intelectualităţii româneşti 

 
 

Doru Bogdan 
 
 

1. Iluminism. Şcoala Ardeleană. Preparandia din Arad. Context istoric. 
Precizări conceptuale. Secolul al XVIII-lea, îndeosebi a doua sa jumătate, 
a însemnat şi pentru societatea românească din Transilvania răstimpul unor 
mari metamorfoze ce au purtat, incontestabil, pecetea iluminismului 
continental. Secolul luminilor cum a fost el definit, secolul al XVIII-lea, a 
antrenat şi în spaţiul Transilvaniei, ca de altfel şi în Principatele Române, 
contactul, fertil, cu noile idei de libertate, egalitate, lumină, învăţătură, 
educaţie, cultură, şcoală, toate acestea centrate pe om, cetăţean, comunitate. 
Aceste idei ridicate la rang de drepturi inalienabile şi inviolabile survenite 
dinspre Occident au purtat la rândul lor, şi în spaţiul românesc, amprenta 
climatului ideologic iluminist al revoluţiei franceze. 

În Transilvania, iluminismul european, în expresiile lui germană, 
austriacă, aufklärung-ul sau franceză, a pătruns datorită contactelor directe 
pe care unii tineri români le-au avut cu ideologia iluminismului în perioada 
când îşi făceau studiile în marile capitale europene, precum Viena, Pesta, 
Buda, Roma, Liov, Paris, Londra. Este cazul lui Samuil Micu, Gheorghe 
Şicai, Petru Maior, Ion Budai Deleanu, Paul Iorgovici, figurile 
reprezentative de tineri intelectuali care au respirat ideologia luminilor, şi o 
vor transfera acasă la ei, în Ardeal sau în Banat- cazul lui Paul Iorgovici. 
Prin opera lor culturală săvârşită şi curajosul militantism dovedit de ei în 
privinţa răspândirii noilor idei de libertate, dreptate, lumină şi cultură, ei toţi 
vor întemeia o mişcare culturală dinamică cu vădite accente naţionale, în 
fondul ei iluministă şi pe care istoriografia a consacrat-o sub denumirea de 
Şcoala Ardeleană. 

Începutul secolului al XIX-lea va sta, şi în cazul românilor 
transilvăneni, încă sub influenţa puternică a curentului iluminist care 
definise fondul si forma gândirii şi a acţiunii sfârşitului de veac XVIII. 
Acum se resimt şi continuă preocupările cultural-pedagogice şi educaţionale 
precedente, făcând astfel ca iluminismul să dăinuie până în jurul anilor 
1830. 

Într-un asemenea climat ideologic şi cultural, ce purta în sine 
iniţiative survenite dinspre autoritatea centrală - Curtea de la Viena -, 
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trebuie plasată şi înţeleasă acţiunea de promovare a reformismului în  plan  
şcolar exprimată, în cazul românilor ortodocşi din Imperiu, sub forma 
aprobării înfiinţării Preparandiei din Arad. 

Prestigiosul aşezământ şcolar apărut în spaţiul cultural-pedagogic 
românesc la 3/15 noiembrie 1812, ca una din cele mai mari biruinţe 
culturale româneşti, a inaugurat, astfel, secolul al XIX-lea, sub semnul 
continuităţii idealurilor şi valorilor iluminismului românesc transilvănean, 
intrat  în faza lui târzie de manifestare. 

Istoriografia dedicată destinului şcolii româneşti în particular, 
precum şi amplei şi complexei mişcări de emancipare naţională de la 
cumpăna veacurilor XVIII şi XIX a relevat, cu prisosinţă, relaţia dintre 
iluminism, acceptat ca ideologie şi filozofie cultural-pedagogică, liberală de 
factură modernă şi impactul produs de aceasta în toate compartimentele 
societăţii europene, precum şi în viaţa românilor din Transilvania. Noua 
ideologie care prefaţa modernitatea a stimulat o vădită şi benefică operă de 
instituţionalizare a şcolii, a culturii în general. 

Scrisul istoric românesc din ultima jumătate de veac, tutelat de 
„Supplex Libellus Valachorum”, monumentala operă a reputatului istoric 
David Prodan, a fixat contextul istoric al luminilor româneşti în expresia lor 
cea mai consacrată, Şcoala Ardeleană, prin raportarea sa firească la 
contextul continental. A fost surprinsă, acum, în egală măsură, conexiunea 
dintre luminile româneşti şi cele europene, în special de sorginte germano-
austriacă, cu designatul Aufklärung. În egală măsură luminilor româneşti le-
au fost relevate şi trăsăturile lor distincte. 

În cazul luminilor din Banat şi Crişana, mişcarea cultural-
pedagogică, spiritual-confesională cu pronunţat caracter naţional s-a centrat 
în jurul Preparandiei din Arad. În pofida expresiilor consacrate în literatura 
de specialitate de „iluminismul din Banat”1 sau „iluminismul arădean”2, noi 
propunem sintagma iluminismul din Banat şi Crişana. Apreciem că această 
expresie acoperă realităţi culturale şcolare şi spirituale ce au fost influenţate 
de către Preparandia din Arad, instituţie ce a propovăduit ideile respective 
nu doar în Banat, sau în Arad, ci în zona extinsă a părţilor de vest. 

Este un adevăr ce s-a impus în cercetarea istorică, anume că 
Preparandia din Arad a coagulat energia cultural-pedagogică a vremii şi a 
fost expresia cea mai elocventă a spiritului iluminist în aria Banat-Crişana. 

                                                 
1 Vezi pe larg la Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Editura 
Facla, Timişoara, 1986. 
2 Vezi la Eduard I. Găvănescu, Iluminismul arădean, mss. dactilografiat, aflat în „Arhiva 
personală Eduard I. Găvănescu”, în posesia noastră. 
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Aradul însuşi este un loc de interferenţă între Banat (stânga Mureşului) şi 
Crişana - Bihor (dreapta Mureşului). Prin poziţionarea sa geografică, dar şi 
prin destin cultural-istoric şi etnofolcloric, localitatea nu reprezintă o unitate 
în sine, oricât s-ar încerca exerciţiul singularizării ei, căci ea poartă, vizibil, 
amprenta ambelor zone. Aradul prin Înalta lui Şcoală Pedagogică a 
constituit un factor de difuzarea iluminismului în Banat, Crişana şi părţile 
ungurene (Bichiş, Cenad), prin ideile şi proiectele cultural-naţionale 
zămislite şi promovate de dascălii acestei instituţii. 

Preparandia din Arad, a purtat pecetea reformismului şcolar 
dezvoltat de monarhul Francisc I pe linia unei continuităţi reformiste 
tereziene şi iozefiniste. Ea s-a impus ca un moment cu valoare de reper în 
istoria românilor, din perioada iluminismului târziu de la începutul de 
secolului al XIX-lea. 

Împăratul austriac s-a dovedit un moştenitor care a dus la împlinire 
testamentul politic al predecesorilor, în special al bunicii sale Maria Tereza 
şi al unchiului său Iosif al II-lea3. 

Francisc I era convins de ideea că şcoala românească ortodoxă nu 
poate să mai fiinţeze în starea gravă existentă şi extrem de neglijată, datorită 
faptului că nu avea învăţători buni, formaţi din punct de vedere cultural, 
psiho – pedagogic şi metodic în instituţii de profil. În consecinţă, suveranul 
a aprobat înfiinţarea Preparandiei la Arad 4. 

Înalta Şcoală Pedagogicească din Arad la fel ca şi vestitele şcoli 
româneşti ale Blajului de la 1754, laolaltă cu întreaga reţea şcolară 
românească apărută la sfârşitul secolului XVIII, a fost răspunsul firesc al 
Curţii de la Viena la spiritul vremii, care exprima nevoia de educare a 
omului şi a cetăţeanului şi, în egală măsură a naţiunilor marcate de ignoranţă 
şi neştiinţă. 

Nevoia de luminare prin şcoală, cultură şi educaţie, axa 
fundamentală a iluminismului, era resimţită atât de autorităţile centrale 
habsburgice, cât şi de comunităţile rurale româneşti, împreună cu minora lor 

                                                 
3 Despre Iosif al II-lea şi impulsul pe care el l-a dat şcolilor româneşti din părţile Aradului 
vezi pe larg la Ioan Lupaş, Iosif II şi Şcolile româneşti din Judeţul Arad, în: „Studii, 
conferinţe şi comunicări istorice”, I, Bucureşti, 1928 şi Vasile Popeangă, Un secol de 
activitate şcolară în părţile Aradului 1721-1821, Arad, 1974, pp. 26-27. Iosif II spunea că : 
„educaţia tineretului român este una din cele mai urgente afaceri de stat”; David Prodan, 
Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române, Ediţie nouă cu adăugiri 
şi precizări, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, pp. 231-245. 
4 Doru Bogdan, Geneza Preparandiei din Arad în conştiinţa intelectualităţii laice 
(Cărturari şi pedagogi), în: „Vasile Popeangă-Vocaţie de intelectual”, Coordonator Anton 
Ilica), Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2007, pp. 197-234. 
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elită intelectuală, preponderent ecleziastică. O asemenea afirmaţie  este 
acreditată de cuvintele protopopului Hălmagiului care, în 1785, solicitase 
episcopului Aradului trimiterea unui învăţător, motivându-şi cererea astfel: 
„oamenii sunt săraci şi ei ar vrea să fie cu învăţătură”5. Este demn de reţinut 
din aceste cuvinte ale protopopului Hălmagiului nevoia de luminare ce se 
resimţea la nivelul comunităţilor săteşti. Acesta este un indiciu că şi satul 
românesc se afla pe drumul unor schimbări în acord cu ritmurile unei noi 
mentalităţi specifice lumii, moderne, definită de ştiinţă, şcoală, carte. 

Numai în directă relaţie cu această imperativă nevoie de luminare şi 
fericire prin şcoală, teză prin excelenţă iluministă, putem explica numărul 
relativ mare de tineri studioşi care s-au înscris şi au frecventat Preparandia 
din Arad. La începuturile existenţei ei, apare simptomatic faptul că  şcoala 
era percepută şi simţită de românii bănăţeni, bihoreni şi ungureni ca „locul 
de luminare a neamului”. Numărul de elevi înscrişi la Preparandie va stârni 
mirarea şi nedumerirea inspectorului general şcolar Uroş Nestorovici a cărui 
conduită pare surprinzătoare din această perspectivă6, cu toate că, el poate fi 
socotit, fără teama de a greşi, ca unul din fondatorii principali ai acestei noi 
şi necesare arhitecturi instituţional şcolare-preparandiile pentru comunităţile 
ortodoxe de sârbi, români şi greci din imperiu. Din nefericire, în timp, el şi-a 
schimbat atitudinea faţă de instituţie, posibil sub influenţa mitropolitului 
sârb, cel care, de la început nu a agreat ideea înfiinţării unui astfel de 
aşezământ şcolar pentru români. 

Şi tot din această perspectivă relaţională putem înţelege şi sporirea 
numărului de şcoli săteşti din zona Aradului, fapt care, în aprecierea 
protopopului Zărandului Ioan Şerb, s-a datorat tocmai înfiinţării „farului 
luminătoriu” întrupat de Preparandia din Arad7. 

Excursul nostru interpretativ îşi propune să evidenţieze raportul 
dintre Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană, drept expresia cea mai 
concludentă şi mai reprezentativă a iluminismului românesc din 
Transilvania. Istoricul David Prodan, în prefaţa impunătoarei sale 

                                                 
5 Vasile Popeangă, op.cit , p.199. 
6 Surprinzător ne apare atitudinea lui Uroş Ştefan Nestorovici cu atât mai mult, cu cât, tot el 
constatase cu satisfacţie comportamentul şcolar al elevilor preparandiali, conduită pe care a 
ţinut să o remarce laudativ într-un raport şcolar din 1814 sub cuvintele „numerosul tineret 
român adunat acum de la plug la şcoală în toate cursurile Preparandiei, concomitent cu 
calităţile latente pe care le-a adus cu sine şi care urmau să fie scoase la iveală a râvnit atât 
de mult de la o stare plină de ignoranţă la studii care-l nobilează pe om şi cu atâta 
perseverenţă încât a făcut un progres însemnat cu o uşurinţă foarte mare”.  
7 Direcţia judeţului Arad a Arhivelor Naţionale (DJAAN), colecţia Preot St. Crişan, 
Preparandia, dos 8/1819-1836, f. 60. 
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monografii dedicată Supplexului, a definit Şcoala Ardeleană într-o formă 
lapidară dar profundă în sensul ei, afirmând că „a fost cea care ne-a dat 
conştiinţa naţională”8. „Frontierele” Şcolii Ardelene, în viziunea unor 
istorici ai învăţământului românesc din Banat trebuie extinse în sensul 
încorporării în cuprinsul ei, pe lângă personalităţile celebre ce i-au dat 
identitate şi a iluminiştilor bănăţeni precum Paul Iorgovici, Mihail Roşu, 
Dimitrie Ţichindeal, C. D. Loga, Iosif Iorgovici, Eftimie Murgu, Paul 
Vasici, Damaschin Bojincă şi Vasile Maniu9. Ion Lungu autorul unei 
monografii dedicată Şcolii Ardelene, propune extensia ei prin încadrarea în 
familia savanţilor Şcolii Ardelene, alături de Gh. Şincai, Samuil Micu, Petru 
Maior şi Ioan Budai Deleanu şi a lui Paul Iorgovici, dr. Ioan Molnar Piuariu 
Ion Monorai, Radu Tempea, Gheorghe Lazăr10. 

Demersul nostru încearcă să creioneze raportul real dintre înalta 
şcoală pedagogică de la Arad şi opera cultural – pedagogică şi istorică 
exprimată şi validată de către Şcoala Ardeleană. Vom urmări astfel 
explicaţiile acestei interrelaţionări, ideile şi temele care au definit şi generat 
activitatea într-atât de rodnică pentru destinul comunităţii naţionale 
româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi a părţilor ungurene, trudă 
desfăşurată şi promovată cu exemplară credinţă şi devoţiune, atât de Şcoala 
Ardeleană, cât şi de Preparandia din Arad. Nu în ultimul rând, vom reliefa 
trăsăturile şi particularităţile,  iluminismului centrat pe Preparandia din 
Arad, ce inerent trebuie evidenţiate într-o analiză de tip comparativ. 

Investigaţia noastră, de tip analitic, va reconstitui acele pagini de 
glorie ale iluminismului cultivat şi afirmat de Preparandia din Arad, aşa cum 
s-a încetăţenit în conştiinţa unor mari cărturari, istorici şi critici literari, 
filologi şi pedagogi-gazetari, de-a lungul celor aproape două veacuri de 
existenţă a instituţiei. 

Literatura de specialitate aferentă problematicii cercetate a acreditat, 
între altele, idei şi opinii de natură să stabilească existenţa unor etape, faze şi 
chiar generaţii ale luminilor româneşti, în expresia lor transilvăneană şi 
bănăţeană.11 

                                                 
8 David Prodan, op. cit., (Prefaţa), p. 7. 
9 D. Onciulescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800, Editura 
Litera, Bucureşti, 1977, p. 103. 
10 Ion Lungu, Şcoala Ardeleană, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 194. 
11 Vezi în acest sens Ion Lungu, op. cit., pp.112-114. Ovidiu Papadima, Ipostaze ale 
iluminismului românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. 245 şi Nicolae Bocşan, op. 
cit., pp. 177-182. 
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Activitatea Preparandiei din Arad, dintre 1812-1830, strâns legată de 
aportul celor dintâi profesori fondatori, apreciaţi ca fiind „generaţie eroică”: 
Dimitrie Ţichindeal (1775-1818) „seniorul” şi catehetul; Constantin 
Diaconovici Loga (1770-1850); dr. Iosif Iorgovici (1792-1820) şi Ioan 
Mihuţ (1755-1830) se integrează în ceea ce istoriografia a definit din 
perspectivă cronologică, faza târzie a iluminismului românesc. 
Priviţi din perspectiva anului naşterii, trei dintre dascălii Preparandiei pot fi 
integraţi, cu mici toleranţe, în sfera marilor iluminişti ardeleni: Samuil Micu 
(1745), dr. Ioan Piuariu Molnar (1749), Gheorghe Şincai (1756), Ioan 
Monorai (1756), Petru Maior (1761), Paul Iorgovici (1764), Radu Tempea 
(1768), Ioan Barac (1762). 

Împărtăşim punctul de vedere că, în pofida unor diferenţe de vârstă, 
ceea ce i-a unit pe toţi profesorii Preparandiei din Arad în relaţia lor cu 
dascălii şi cărturarii ardeleni, conferindu-le tuturora soliditatea unui grup 
relativ numeros şi închegat a fost „ţinuta şi vârsta lor spirituală”12, un sistem 
coerent de idei, de certă factură iluministă, în care au crezut cu fervoare şi 
entuziasm şi pe care au încercat să-l exprime în spaţiul cultural-spiritual 
românesc sub forma unor lăudabile iniţiative, demersuri şi opere de certă 
valoare istorică, culturală şi pedagogică. 

Grupul luminătorilor arădeni, asociază pe lângă numele devenite 
celebre în aria culturii şi pedagogiei arădene şi bănăţene şi pe preotul 
Nicolae Horga Popovici (1741?-1811) autorul lucrării finalizate în 1801, dar 
tipărită abia în 1807 la Buda: „Oglinda arătată omului înţelept cu lumea”, 
precum şi pe Moise Nicoară (1784-1861) personalitate emblematică pe linia 
lui D. Ţichindeal şi a generaţiei Supplexului care şi-a asociat numele său de 
lupta pentru emanciparea naţiunii române în deceniile doi şi trei a secolului 
al XIX-lea din părţile fostei dieceze ortodoxe arădene, căreia i se angajase 
cu toată fiinţa sa13. 

Integrăm în seria iluminiştilor arădeni centraţi în jurul Preparandiei 
şi pe trei foşti elevi preparandiali care prin strădaniile lor cultural-
pedagogice au îmbogăţit sensibil tezaurul literelor române, purtând pecetea 
concepţiei iluministe a Preparandiei, în atmosfera căreia s-au format. Este 
vorba de învăţătorul Moise Bota. (1789-1873), absolvent a lui Ţichindeal în 

                                                 
12 Ovidiu Papadima, op.cit, p. 245. 
13 Vezi pe larg despre Nicolae Horga Popovici la Eugen Glück, Contribuţii cu privire la 
viaţa şi activitatea lui Nicolae Horga Popovici în: „Ziridava”, Arad, V, 1975, pp.155-167 şi 
despre Moise Nicoară la Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784-1861) şi rolul său în lupta 
pentru emanciparea naţională religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943, şi 
Liviu Mărghitan, Moise Nicoară, Arad, Vasile Goldiş University Press, 2001, 205 p. 
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septembrie 1814; Petru Maller Câmpeanu absolvent în seria 1820-1821 şi de 
Ştefan Popovici Niagoe care şi-a încheiat studiile în 1821-182214. 

În baza datelor istoriografice existente remarcăm faptul că iluminiştii 
arădeni, au fost în interdependenţă relaţională  cu iluminiştii din Ardeal, cu 
cei din Banat şi cei din Crişana, din rândul cărora s-a impus: Ioan Tomici, 
Nicolae Stoica de Haţeg, Grigore Obradovici, Vasile Georgevici, precum şi 
figura marelui ierarh Samuil Vulcan. Raporturile dintre reprezentanţii 
elitelor intelectuale autohtone subliniază reale interferenţe iluministe 
interromâneşti detectabile încă de la sfârşitul secolului XVIII, dar mai cu 
seamă în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea15. 

Procesul complex de metamorfozare a societăţii româneşti de la 
graniţa veacurilor XVIII şi XIX, în sensul deschiderii ei spre modernitatea 
occidentală europeană s-a făcut treptat, pe fondul difuzării şi a preluării de 
către elite şi instituţii culturale pe de o parte şi de către români, ca şi 
comunitate compactă pe de altă parte, a ideilor cu adevărat novatoare 
preluate din arsenalul iluminismului european. Istoria Şcolii româneşti din 
Transilvania şi a Preparandiei în cazul de faţă pune în lumină argumente 
incontestabile menite a demonstra, cu temei că ele, şcolile româneşti, din 
Blaj, din Arad şi mai apoi din Beiuş au reprezentat factorii instituţionali 
fundamentali prin care societatea românească din Transilvania, Banat, 
Crişana a dialogat cu Europa luminilor, cu lumea modernă a vremii 
2. Raportul Preparandia din Arad din Arad - Şcoala Ardeleană. Factori 
explicativi. Şcoala Ardeleană, vasta şi complexa mişcare ideologică, 
filozofică, culturală şi pedagogică care s-a centrat, preponderent, pe Şcolile 
Blajului cu ai săi cărturari – pedagogi de excepţie, a diseminat în întreaga 
comunitate românească a Transilvaniei, printr-o laborioasă şi plurivalentă 
operă cărturărească, editorială, filozofică, filologică, istorică şi pedagogică, 

                                                 
14 Vezi despre Moise Bota (1789-1873, 18 ian.) la Pavel Jumanca, Organizaţii şi instituţii 
învăţătoreşti, Timişoara, 1944, p. 47. Acesta spune despre Moise Bota „că a ieşit din 
drumul vechi al cărţilor tipărite cu milostiva îngăduinţă şi cu slove sloveneşti”. El a 
publicat primul abecedar cu litere latine, fiind cel dintâi învăţător, autor de manuale de 
şcoală; Despre Ştefan P. Neagoe studiul lui Nicolae Albu, Un satelit al Şcoalei Ardelene în: 
„Transilvania”, an 74, 1943, nr. 7-8, pp. 596-616. Despre Petru Maller Câmpeanu vezi A. 
D. Atanasiu, Notiţe biografice asupra lui Petru Câmpeanu, în „Arhiva”, 3, XVIII, 1907, 
pp.131-133 şi Vasile Popeangă, Şcoala Românească din părţile Aradului la mijlocul 
secolului al XIX-lea, 1821-1867, Arad, 1979, p. 266. 
15 Regretatul profesor Pompiliu Teodor a reliefat într-o excelentă carte Interferenţe 
iluministe europene apărută la Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984, momente şi personalităţi 
reprezentative din istoria culturii româneşti care vădesc o racordare a lor la spiritul 
luminilor europene.   
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idei şi concepţii specifice iluminismului european în expresiile lui franceză 
şi germano – austriacă. 

Dascălii Preparandiei din Arad, aparţinând primei generaţii: Dimitrie 
Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, Ioan Mihuţ şi dr. Iosif Iorgovici 
au cunoscut în bună parte opera corifeilor Şcolii Ardelene. Cu certitudine, 
mulţi dintre ei autori de cărţi sau pe cale de a fi publicate la Buda, au 
întreţinut legături cu Gheorghe Şincai şi Petru Maior, care în perioada de 
până la 1820, au deţinut funcţia de cenzori ai tipografiei amintite. Lectura 
atentă făcută de Petru Maior a cărţilor manuscris precum volumul de 
„Fabule” semnat de Dimitrie Ţichindeal, i-a adus pe ambii cărturari 
iluminişti români în relaţii mult apropiate. Despre o asemenea empatie 
narează şi istoricul maghiar Domokos Samuel în excelenta sa lucrare 
intitulată „Tipografia de la Buda”, în cadrul căreia menţionează că 
„Ţichindeal a fost un adept înflăcărat a lui Petru Maior a cărui operă istorică 
a ţinut-o la înaltă stimă”16. Despre relaţiile excelente dintre Petru Maior şi 
intelectualitatea Aradului ne relatează şi monograful Teodor Botiş. El 
aminteşte că Petru Maior „i-a cunoscut personal pe profesorii Preparandiei 
pe vremea când era revizorul cărţilor româneşti de la tipografia Universităţii 
din Buda, 1809-1821”17. De asemenea, Petru Maior a oferit informaţii 
istorice care au fost introduse în sistemul argumentativ al Supplexului 
românilor din dieceza Aradului înaintat la 14 iulie 1814, spune acelaşi 
Teodor Botiş şi deopotrivă Gheorghe Ciuhandu18. 

Faptul că reprezentanţii Şcolii Ardelene au receptat cu interes şi 
entuziasm marea izbândă culturală a înfiinţării Preparandiei la Arad în 
acţiunea căreia pentru luminarea neamului românesc îşi pusese mari 
nădejdi, este demonstrat şi de consemnarea lui Petru Maior în a sa „Istorie 
pentru începuturile românilor în Dacia” unde în termeni patetici şi plini de 
optimism  spunea că : „bănăţenii cei mai învăţaţi între români, cu drept se 
vor număra, măcar că nu au episcopi din neamul lor”19. 

                                                 
16 Domokos Sámuel, Tipografia din Buda. Contribuţia ei la formarea ştiinţei şi literaturii 
româneşti din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea, Ed. NOI, Giula-Gyula, 1994, 
p. 114. 
17 Dr. Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic 
Ortodox Român, Arad, 1922, p. 28. 
18 Idem, Pagini din istoria dezrobirii în vol. Triumful ortodoxiei la Arad, Arad, 1929, p. 
169; Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini din istoria 
românilor crişeni, Arad, 1935, p. 355. 
19 Petru Maior, Istoria pentru Începutul Românilor în Dacia..., vol. I, Budapesta şi Gherla, 
1883, p. 327. 
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În baza acestei informaţii apreciem că „Istoria...” lui Petru Maior, 
cartea de căpătâi a românilor din prima jumătate a secolului al XIX-lea şi 
care a fundamentat naţionalismul românesc, a apărut în intervalul cuprins 
între jumătatea lunii noiembrie şi sfârşitul lunii decembrie 1812. Ne 
motivăm aserţiunea prin faptul că Preparandia s-a înfiinţat în 3/15 noiembrie 
1812, or,  autorul sus numit nu putea face referiri anterioare fondării ei. 

Constituind cea dintâi tipăritură din cadrul suitei de opere istorice 
semnate de personalităţile de referinţă ale Şcolii Ardelene, lucrarea lui Petru 
Maior, prin circulaţia ei, a difuzat ideile iluminismului ardelean în rândul 
naţiunii române, pe deasupra fruntariilor vremelnice ce o despărţeau, 
cimentând, mai mult, conştiinţa unităţii de neam şi de destin istoric, în fond 
conştiinţa naţională. 

În aceeaşi ordine de idei consemnăm faptul că Nicolae Horga 
Popovici, preot în Seleuş (jud. Arad), ajuns şi inspector şcolar la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, a întreţinut relaţii de prietenie cu Gheorghe Şincai şi 
iluministul maghiar Ladislau Nagy de Peretcseny20. În fapt, Nicolae Horga 
Popovici, cel puţin, până la ora actuală, potrivit cercetărilor  privind trecutul 
culturii româneşti arădene, s-a impus prin formaţia sa intelectuală întemeiată 
pe cunoaşterea limbilor maghiară, sârbă, latină şi germană, ca una dintre 
cele mai reprezentative figuri de cărturari iluminişti din spaţiul fostei eparhii 
arădene, de până la fondarea Preparandiei în Arad21. 

Nu putem încheia aceste referinţe menite a explica relaţia dintre 
Preparandia din Arad cu Şcoala Ardeleană fără a nu menţiona proiectul 
cultural lansat între ani 1832-1835 de către profesorul preparandial, 
Alexandru Gavra. El şi-a propus, urmând, în fapt, proiectul lui Ţichindeal, o 
extensie a procesului de instituţionalizare a culturii româneşti prin 
înfiinţarea la Arad a unei edituri-tipografii menită a publica manuscrisele lui 
Gheorghe Şincai şi Samuil Micu solicitate şi primite de la episcopul Samuil 
Vulcan. Acestea au fost multiplicate prin copierea lor de către elevii de la 
Preparandie. În egală măsură, proiectul lui Gavra era orientat şi spre apariţia 
la Arad a gazetei Ateneul Românesc al cărui prim număr, purtând data de 1 
ianuarie 1835, l-a redactat, în manuscris. În paginile revistei, dascălul 
amintit intenţiona să publice în limba română întregul text al celui mai 
reprezentativ document politic, cu valoare programatică, de esenţă modernă 

                                                 
20 Ladislau Nagy de Peretcseny a fost notar în comuna Seleuş, mai apoi funcţionar 
comitatens la Almaş şi Ineu. Acest cărturar va primi în 29 septembrie 1803 la Oradea, din 
mâna lui Gh. Şincai Elegia lucrare autobiografică a marelui cărturar şi învăţat iluminist, pe 
care  Peretcseny o va tipări în volumul Orodias, la Oradea în 1804.   
21 Vezi Eugen Glück, art.cit., p..156. 
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care a inaugurat lupta de emancipare naţională a românilor din Transilvania: 
„Supplex Libellus Valachorum”. 

Proiectul gândit de Gavra relevă persistenţa în mentalitatea şi 
conduita corpului pedagogic al Preparadiei din Arad a ideilor şi a faptelor 
Şcolii Ardelene, idei care erau încă vii la 1832-1835. Puternica aderenţă 
ideatică a dascălului arădean la luminile ardelene, chiar dacă nu  a contribuit 
la împlinirea ţelului  propus, l-a stimulat totuşi, aşa încât  în 1844, a izbutit 
să tipărească la Buda „Monumentul Şinkai-Klainian”, ca o expresie a 
omagiului şi a ataşamentului său faţă de idealurile şi strădaniile continue de 
iluminare a neamului românesc depuse de Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi 
alţi învăţaţi luminişti precum Ioan Barac, a cărui operă literară în parte, 
Gavra o deţinea. 

Cu acest inimos dascăl-cărturar precum şi cu un alt profesor precum 
dr. Atanasie Şandor, ataşat cultivării limbii române şi unificării ortografiei 
ei, şi deopotrivă valorificării creaţiei etno-folclorice româneşti,  ne situăm 
cronologic, în atmosfera ideologică din perioada premergătoare revoluţiei  
paşoptiste, pătrunsă de puternice accente liberal-romantice. Într-o astfel de 
perioadă, gândurile, idealurile şi ţinuta intelectual-ideologică a Preparandiei 
din Arad probează, acum, persistenţa iluminismului în Transilvania22. Cu o 
anumită notă de relativism, avansăm teza potrivit căreia în spaţiul dominat 
de influenţa  Preparandiei din Arad asistăm la un iluminism după iluminism. 
Este aceasta, desigur, o caracteristică a iluminismului transilvănean şi a 
celui centrat pe acţiunea în plan local, în special. În fapt, particularitatea a 
fost sesizată şi explicată şi de istoricul Sorin Mitu, pe linia lui Ovidiu 
Papadima, care nuanţează ideea unui „transport” de concepţii, viziuni, 
idealuri iluministe de către reprezentanţi autentici ai iluminismului în plină 
epocă romantică. Explicaţia constă şi în faptul că  toţi aceştia au avut şansa 
să fiinţeze cronologic în ambele epoci cultural-ideologice: iluminism şi 
romantism. Aşa se explică interferenţa ideologiei luminilor cu cea romantică 
ca şi dificultatea unei stricte disocieri a lor23. 
3. Preparandia din Arad- instituţie şcolară de factura iluministă (1812-
1830). 3.1. Formaţia intelectuală iluministă a dascălilor ei. Explicaţiile 
din paginile de mai sus menite a evidenţia premisele care au făcut posibilă 
relaţia Preparandiei cu Şcoala Ardeleană, argumentează în subsidiar teza 
potrivit căreia Preparandia din Arad a fost, incontestabil, până spre mijlocul 
secolului al XIX-lea, o instituţie şcolară de certă factură iluministă. 

                                                 
22 Ovidiu Papadima, op.cit., pp. 305-324. 
23 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1992, p. 11. 
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Teza de mai sus este pe deplin confirmată şi susţinută de o sumă de 
probe. Între acestea inserăm datele relevatorii privind formaţia intelectual-
culturală, orizontul livresc, de vădit(ă) factură iluministă pe care le-au avut 
dascălii preparandiali din Arad. Disecând problematica, constatăm că 
aceştia erau, de fapt, ataşaţi ideologiei iluministe, pe care o exprimau prin 
preocupările lor de la catedră cât şi prin realizările notabile, în planul 
militantismului lor cultural, de educaţie şi culturalizare nu doar a 
învăţăceilor, ci, in sens mai larg, a întregului corp naţional românesc din 
zona Banatului, Aradului, Crişanei şi părţilor ungurene. 

Dacă primii iluminişti bănăţeni de indiscutabilă orientare iozefinistă 
precum Paul Iorgovici (1769-1809), Mihai Roşu Martinovici, Nicolae 
Stoica de Haţeg, Daniel Lazarini şi chiar Dimitrie Ţichindeal au fost 
intelectuali de nivel mediu, absolvenţi ai unor şcoli clericale şi cursuri de 
normă24, Constantin Diaconovici Loga, Ioan Mihuţ şi dr. Iosif Iorgovici au 
avut o formaţie intelectuală academică europeană. 

Astfel, Constantin Diaconovici Loga profesor de gramatică şi stil al 
şcolii a absolvit facultatea de drept din cadrul Universităţii de la Pesta. Şi tot 
aici, îşi va face studiile de filozofie şi Iosif Iorgovici care-şi va obţine 
doctoratul încadrat fiind în 1812 la Preparandia din Arad ca profesor de 
matematică şi geografie. Ioan Mihuţ cu studii de filozofie la Pojon 
(Bratislava) şi ulterior de teologie la Karlowitz, s-a impus ca un prestigios 
dascăl, al şcolii, predând pedagogia, metodica şi istoria Ungariei. 

Indiscutabil, mediul academic în care ei s-au format a fost marcat de 
ideologia luminilor. Lecturile lor învederează contacte fertile cu gândirea şi 
filozofia de esenţă iluministă în expresia wolfiană, leibniziană şi kantiană. 
Iosif Iorgovici îl citise pe I. Kant, Ţichindeal prin intermediul marelui 
iluminist sârb, Dositei Obradovici, dar nu numai, a aprofundat, filozofia lui 
I. Christian Wolff apoi pe Lessing celebrul fabulist şi critic german (1729-
1781). În egală măsură, Ţichindeal cunoscător al limbilor franceză, latină, 
germană, sârbă şi maghiară a cunoscut opera a doi dintre reprezentanţii de 
frunte ai luminilor franceze: Voltaire, Rousseau. Nu în ultimul rând, acelaşi  
a resimţit influenţe venite dinspre iluminismul englez, intermediate tot de D. 
Obradovici. 

În fond, lectura atentă a literaturii preponderent didactice ori 
moralizatoare creată de aceşti merituoşi dascăli preparandiali, parte tipărită 

                                                 
24 Vezi despre ei la Virgil Vintilescu, Consemnări literare. Repere literare bănăţene (de la 
începuturi până la 1880), Editura de Vest, Timişoara, 1995, pp. 118-129;137-162; 173-176; 
Victor Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat (1780-1918), 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, pp. 35-36; 84-88. 
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dar şi în manuscris rămasă şi asupra căreia vom stărui mai jos, oferă prin 
ideile ei pedagogice şi cărturăreşti pe care le cuprinde şi le-au vehiculat, 
constatări menite a evidenţia concluzia că toţi cei patru dascăli întemeietori 
ai Preparandiei au fost iluminişti autentici, în concepţie precum şi în 
comportamentul lor pedagogic şi cultural-istoric. Mentalitatea şi ţinuta lor 
culturală oglindesc, neîndoielnice, interferenţe iluministe europene şi 
transilvănene aşa încât nu greşim daca afirmăm că prin grupul de profesori 
afirmaţi îndeosebi între 1812-1830, Preparandia din Arad a fost o instituţie 
şcolară deschisă spre dialogul cu, Europa luminilor. Dialogul cu ea a fost 
fertilizat şi datorită influenţelor benefice pe care această şcoală le-a resimţit 
dinspre Şcoala Ardeleană cu care Preparandia din Arad a avut vădite 
afinităţi şi pe care le vom detalia în paginile următoare. 

Nu putem încheia consideraţiile noastre privind dimensiunea 
europeană, iluministă, a formaţiei intelectuale şi cultural-pedagogice a 
dascălilor Preparandiei din Arad fără a menţiona că iluministul Nicolae 
Horga Popovici întâiul istoriograf local arădean a fost şi el după remarca lui 
Moise Nicoară „absolutus phisicum” adică, absolvent de medicină deşi până 
acum, această calitate a întâiului reprezentant al luminilor arădene, 
documentar, nu s-a putut proba25. În celebra dar prea puţin cunoscuta sa 
operă de vădită inspiraţie iluministă „Oglinda omului înţelept cu lumea” pr. 
Nicolae Horga Popovici a cunoscut pedagogia germană iluministă a vremii 
în persoana lui C. F. Gellert, pe care iluministul arădean îl menţionează, 
spunând: „Scriitorul nemţesc carele era foarte iscusit, atâta cât pre mulţi i-a 
înţelepţit cu ale sale învăţături”26. Prin cartea sa preotul din Seleuş şi-a 
propus, în spiritul marilor săi colegi de generaţie-învăţaţi ardeleni-luminarea 
românilor, prin apelul la istorie îndeosebi. 

Mişcarea luminilor arădene promovată de Preparandia din Arad, 
asociază din perspectiva formaţiei sale academice, incontestabil 
enciclopedice, de vizibilă expresie iluministă, pe Moise Nicoară, 
absolventul cu calificativul eminent al facultăţii de drept din cadrul 
Academiei Regale din Bratislava şi al Institutului de limbi orientale din 
Viena. 

În constelaţia luminătorilor ce s-au exprimat în spaţiul şi sub pecetea 
marcantă a Preparandiei din Arad, trebuie integraţi, neîndoielnic nu doar 
dascălii ei din perioada anilor 1812 -1830 care, incontestabil au fost tribunii 

                                                 
25 Vezi despre aceasta la Cornelia Bodea, op. cit., pp. 48-49; 227 şi Eugen Glück, art. cit., 
p. 157. 
26 Vezi Al. Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea, Editura pentru 
Literatură, Bucureşti, 1968, p. 307. 



 38 

iluminismului din părţile Banatului, ale Aradului, Crişanei şi părţilor 
ungurene, ci, şi foştii elevi, ajunşi ei înşişi dascăli şi cărturari de formaţie 
iluministă şi care au lăsat neşterse urme, în plan cultural autohton. Din 
zecile de absolvenţi ai acestui interval de iluminism târziu formaţi „în duhul 
lui Ţichindeal”, după aprecierea lui Eduard I. Găvănescu27, îi integrăm 
astfel pe Moise Bota (1787-1873), pe Ştefan P. Niagoe şi Petru Maller 
Câmpeanu. 
Dacă primii doi au rămas la nivelul studiilor preparandiale, ca formaţie 
intelectuală, activând ca învăţători precum Moise Bota la Giroc (azi cartier 
al Timişoarei) şi mai apoi la Lipova, la şcoala românească din Pesta, Ştefan 
P. Niagoe, săvârşind acte culturale de vădită finalitate iluministă, Petru 
Maller Câmpeanu, îşi va desăvârşi formaţia intelectuală prin studii de 
filozofie şi drept finalizate cu un doctorat în filozofie la Universitatea din 
Pesta, susţinând în 1834 disertaţia „Principii Philosophiae Universalis”28. 
Ascensiunea, celui din urmă, mai sus pomenit, în plan profesional şi cultural 
este remarcabilă, punctată fiind de cea de notar la Deputăţia fondurilor 
şcolare din Pesta (1832) pentru ca în 1836, să ajungă profesor la Academia 
Mihăileană din Iaşi, legându-şi astfel destinul vieţii de al învăţământului din 
Moldova. Performanţele şi contribuţiile remarcabile ale lui Petru Maller 
Câmpeanu la propăşirea culturii româneşti din secolul al XIX-lea şi care vor 
face obiectul rândurilor de mai jos, au fost aureolate de cooptarea sa între 
membrii Academiei Române, cel mai înalt for ştiinţific şi cultural românesc. 
Cei trei mai sus citaţi, foşti absolvenţi ai Preparandiei îşi vor exprima 
potenţialul lor intelectual în primii ani de activitate prin strădanii culturale 
de certă factură iluministă29. 

Aşadar, în viziunea noastră, grupul cărturarilor iluminişti arădeni nu 
poate fi redus la cei patru profesori care formează prima generaţie de 
dascăli: Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, Dr. Iosif 
Iorgovici, şi Ioan Mihuţ. Din cuprinsul lui au făcut parte Nicolae Horga 
Popovici, Moise Nicoară, profesorul Alexandru Gavra (1797-1884), 
dascălul cu cea mai longevivă activitate pedagogică, neîntreruptă, în 

                                                 
27 Eduard I. Găvănescu, art cit. mss. dactilografiat, p. 22. 
28 A. D. Atanasiu, art. cit., în loc. cit., şi Vasile Popeangă, op. cit., 1979, p. 266. 
29 Activitatea lor pe tărâm cultural şi pedagogic care vădeşte preocupări cu tematică de 
expresie iluministă este tratată la subtema „Teme, preocupări şi realizări culturale şi 
pedagogice de factură iluministă”, pp. 13-30. 
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Preparandia din Arad-55 de ani, precum şi foştii elevi ai Preparandiei mai 
sus pomeniţi Moise Bota, Ştefan P. Niagoe şi Petru Maler Câmpeanu30. 
3.2. Teme, preocupări şi realizări / împliniri culturale şi pedagogice de 
factură iluministă. Rămânând în spaţiul aceleeaşi problematici, a 
evidenţierii raportului dintre Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană 
aducem spre analiză drept argument în favoarea acestei conexiuni existenţa 
unor vădite afinităţi între cele două „instituţii” din perspectiva unor 
preocupări aproape similare, centrate pe abordarea unor  teme, subiecte 
comune, cu finalităţi culturale, indiscutabil, iluministe. 

Sunt bine cunoscute marile teme care au definit preocupările Şcolii 
Ardelene, şi care s-au oglindit în împliniri culturale prestigioase sub forma 
unor opere devenite emblematice, cu valoare de reper în istoria culturii 
româneşti din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului 
al XIX-lea. 
3.2.1. Studiul şi cunoaşterea istoriei românilor. Cercetarea trecutului 
istoric, ca expresie a gândirii şi sensibilităţii personalităţilor reprezentative  
care au dat identitate şi conţinut Şcolii Ardelene: Samuil Micu, Gheorghe 
Şicai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu, Ioan Monorai, Dr. Ioan Piuariu 
Molnar a fost exprimat prin cele dintâi scrieri, opere istorice rămase în 
manuscris în timpul vieţii autorilor lor. Doar Petru Maior spre bucuria şi 
folosul propriu şi al întregului neam românesc, şi-a putut tipări în 1812 la 
Tipografia Universităţii din Buda vestita lui Istorie31. 

                                                 
30 După cum vom vedea, mai jos, destinul vieţii lor, prin faptul că au trăit până către 
sfârşitul secolului al XIX-lea, a făcut posibil conectarea lor la ideile şi valorile liberal-
democratice şi revoluţionar-romantice, fără însă a abandona preocupări şi crezuri 
iluministe, în spiritul şi perenitatea cărora au fost crescuţi şi s-au exprimat cultural şi 
pedagogic. 
31 Opera istorică a Şcolii Ardelene, un netăgăduit tezaur cultural-istoric românesc a făcut 
obiectivul predilect de investigaţie istorică în istoriografia românească, din ultimii 50 de 
ani, soldându-se astfel de explorări cu exegeze menite a fixa interferenţe europene în 
cultura românească din perioada luminilor. Remarcăm din lungul şir de valoroase şi 
lăudabile lucrări de istoriografie a temei următoarele: Dumitru Ghişe, Pompiliu Teodor, 
Fragmentarium iluminist, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977; Pompiliu Teodor, Interferenţe 
iluministe europene, Editura Dacia, 1986; Idem, Iluminism şi naţiune, în: „Naţiunea 
Română. Geneză, Afirmare. Orizont contemporan”, Coordonator Ştefan Ştefănescu, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 326; David Prodan, Supplex Libellus 
Valchorum, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984; Ioan Lungu, Şcoala 
Ardeleană, Editura Minerva, Bucureşti, 1978; Keith Hitchins, Conştiinţă şi acţiune 
naţională românească în Transilvania 1700-1867, Editura Dacia, Cluj; Domokos Sámuel, 
op. cit.; Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1997. 
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Aşa cum am mai menţionat, cu certitudine, opera istorică a corifeilor 
Şcolii Ardelene a fost „infuzată” în spaţiul Preparandiei, atât prin ideile 
diseminate în rândurile românilor din zona aferentă ei cât şi prin mesajul, 
prin impactul avut: afirmarea conştiinţei identitare româneşti. Astfel, ideile 
de romanitate/latinitate, de unitate a românilor, de continuitate vor reverbera 
în scrieri, desigur mai modeste ale unor iluminişti arădeni probând 
persistenţa conştiinţei naţionale în aria teritorială discutată. 

Fără îndoială, mişcarea luminilor coagulată în jurul Preparandie 
arădene, nu s-a exprimat în lucrări de istorie remarcabile, nicidecum 
comparabile cu cele ale triumvirilor Şcolii Ardelene, care cu evidenţă s-a 
detaşat prin orizontul intelectual al autorilor, prin eşafodajul lor 
argumentativ şi chiar prin calitatea stilului, a exprimării. Şi totuşi, 
sensibilitatea faţă de istorie şi de mesajul ei în cadrul comunităţii româneşti 
locale a fost reală. A probat-o Nicolae Horga Popovici în a sa „Oglinda 
înţeleaptă a omului cu lumea”, prin care a fost reiterată în scris pentru prima 
dată în conştiinţa românească a locului ideea romanităţii localnicilor 
afirmând că „...românii adevărat de la Roma îşi trag numele său (lor-n.n.) şi 
loza”32. 

Nu în ultimul rând, Dimitrie Ţichindeal evidenţiază şi el ideea de 
romanitate spunând că românii sunt „mlădiţe Noble (nobile - n.n.) ale 
vechilor Romani”33. Deopotrivă, în fabule, autorul citat aminteşte trăsăturile 
morale ale autohtonilor, socotindu-le ca fiind moştenite de la strămoşii 
romani: „Mărirea, însufleţirea cea mare, bărbăţia, acestea sunt faptele 
romanilor celor bătrâni. Acestea sunt diamanturile cele scumpe...” rămase 
de la „trupina din care ai căzut tu, ca un altoi, mărită naţie daco-
românească”34. 

Preocupări de scriere a istoriei a avut şi Constantin Diaconovici 
Loga. El a elaborat Istoria Românilor de la ridicarea Romei până la anul 
1453. Din păcate, manuscrisul acestei lucrări s-a pierdut. Avansăm supoziţia 
că abordarea sa a valorificat temeiurile istorice ale ideilor Şcolii  Ardelene 
regăsite în opera lui Petru Maior. 

Un mare dascăl al Preparandiei, care şi-a exprimat sensibilitatea sa 
culturală prin demersuri şi iniţiative mai mult decât lăudabile a fost 
                                                 
32 Aici cuvântul „loza”- provincialism- cu sens de rădăcină, obârşie, origini. 
33 Dimitrie Ţichindeal, Arătare despre aceste nouă introduse instituturi sholasticesti 
preparandiale, Tipografia Universităţii, Buda, 1813, p .44; Dr. Teodor Botiş, dr. Avram 
Sădean, Cei dintâi ani din trecutul şi viaţa Preparandiei (Şcolii Normale) gr. ort. române 
din Arad, Arad, 1912, p. 184.  
34 Dimitrie Ţichindeal, Fabule şi moralnice învăţături, ediţie îngrijită şi prefaţată de Virgil 
Vintilescu, Editura Facla, Timişoara, 1975, p.135 (Fabula „Muiarea şi găina”). 
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Alexandru Gavra. Arătându-se a fi un preţuitor de seamă al operei istorice 
rămasă în manuscris de la învăţaţii Samuil Micu şi Gheorghe Şincai a 
coordonat multiplicarea lor prin transcrieri făcute de elevii săi precum 
Antonie Muntean, ajuns învăţător în Oraviţa şi Vasile Olar din Zărand.35 
Alături de aceşti foşti studioşi menţionaţi în acţiunea de copiere au mai fost 
antrenaţi şi alţii precum: Lăzărescu, Giuca Pavel, Cociuba, Miu, Popescu, 
Georgiu Popoviciu, Liuba, Cordea, Zenoviu Neiculescu, Mihaiu, Iacobescu, 
Percea, Petri, Buibaşiu, Vasilievici, Borlovan, Petru Morodan, Caragea,B. 
Vasilievici, Mageţiu, Bobulescu, Filipovits Arsa36. 

Mentalitatea şi sensibilitatea sa cultural-pedagogică au fost puternic 
impregnate de concepţia şi ideile Şcolii Ardelene aşa cum au fost ele 
exprimate în importantele opere-manuscrise istorice rămase de la S. Micu şi 
Gh. Şincai. Crezând cu toată fiinţa sa în ideile cu adevărat ziditoare de 
conştiinţă naţională ce le conţin şi pătrunzându-le semnificaţia istorică, Al. 
Gavra propune la 1832-1833 tipărirea lor alături de alte câteva opere cu 
valoare literar-culturală indiscutabilă sub patronajul unei instituţii culturale, 
proiectată a lua fiinţă la Arad, „Ortăcia, (Frăţia)cu al său Institut 
Bibliograficesc”. 

Chiar dacă planul său cultural – instituţional şi editorial nu s-a 
împlinit, totuşi animatorul cultural Alexandru Gavra, a izbutit să tipărească, 
într-un tiraj impresionant pentru vremea aceea – 4000 exemplare pe bază de 
liste de prenumeranţi (preabonaţi) „Monumentul Şincai- Clainian” sau 
„Preambulul hronico- istoricesc, cu numele: Şincai şi Samuil Clain în 
Câmpii Elisului...” Buda, 1844. Lucrarea este „o dramă mito-literară, 
adevărat originală scoasă din materii şi daturi interesante chiar româneşti în 
cinci acte” după cum mărturiseşte însuşi editorul. Această operă a ajuns 
datorită răspândirii geografice, a „preabonaţilor” până la Viena, Sibiu, 
Oradea, Zlatna, Bucureşti, Bălgrad, Iaşi, Orşova, Cernăuţi, Timişoara, Arad, 
Lugoj, Vârşeţ. 

În 12 martie 1844, când Monumentul Şincai-Clainian... se afla sub 
tipar, Gavra elaborase manuscrisul „Adăogiri la teatrul românesc” ca parte 
ultimă a tomului originar. Este demn de remarcat afirmaţia editorului despre 
tomul publicat: „În drama aceasta  am dat cum s-a cuvenit rolele cele mai de 
căpetenie bărbaţilor acestor meritaţi, pentru care s-au alcătuit tot lucrul. I-am 
aşezat în mijlocul fericirilor. Am mânat la ei pe un bărbat din Arad, din 

                                                 
35 Alexandru Gavra, Lexicon de conversaţie istoricesc-religionariu, literele A-B, vol I, 
Buda, 1847, p. XLV. 
36 Dr. Gh. Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini din istoria 
românilor crişeni, Tipografia Diecezană, Arad, 1935, p. 340. 
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locul unde scriu aceste, să le aducă veste îmbucurătoare despre tipărirea 
scriptelor lor”37. 

Al. Gavra, a desfăşurat, raportat la vremea în care se preocupase de 
astfel de lucrări culturale, o lăudabilă activitate de „restitutio in nuce” a 
operelor manuscrise Şincai-Klein. 

Astfel, el vine în prelungirea lui Petru Maior cu excepţionala sa 
tipăritură „Istoria pentru începuturile românilor în Dacia” şi contribuie în 
mare parte la expansiunea ideilor Şcolii Ardelene în întregul corp etnic 
românesc trăitor în ţinuturile fostei Dacii străbune. Gavra, dincolo de 
omagiul şi conduita plină de gratitudine pe care le exprimă acestor mari 
conştiinţe româneşti ardelene, contribuie prin difuzarea ideilor lui Şincai şi 
Samuil Micu alături de cele ale lui Maior la făurirea şi consolidarea 
conştiinţei naţionale româneşti fundamentată pe ideile directoare ale 
latinităţii, vechimii, autohtoniei, unităţii şi continuităţii. De la Arad, prin 
dascălul preparandial citat, „luceferii de dimineaţă ai românilor”: Samuil 
Micu şi Gheorghe Şincai îşi vor răspândii razele luminii lor spre surparea 
întunericului în care trăiseră românii, limpezindu-i tot mai mult, prin 
lucrările lor istorice, asupra datelor lor identitare şi a statutului, a locului pe 
care trebuie să-l re-ocupe în sistemul constituţional-politic al vremii. 

Alexandru Gavra, dascălul şi „omul cu o pregătire eminentă, caracter 
cinstit” - cum îl caracterizează împuternicitul cezaro-crăiesc, contele Aczel 
din Arad38, chiar dacă şi-ar fi legat numele doar de publicarea 
Monumentului Şincai Clainian şi tot ar binemerita un loc de seamă în istoria 
culturii româneşti din secolul al XIX-lea. Pentru că, mai întâi, în primul sfert 
de veac al carierei sale cultural-pedagogice, fiind un iluminist ca şi formaţie 
şi concepţie intelectuală a fost profund ataşat ideologiei Şcolii Ardelene, 
care i-a modelat mentalitatea şi comportamentul; iar mai apoi, a contribuit la 
diseminarea valorilor iluministe între români,  în preajma revoluţiei de la 
1848, cu convingere şi credinţă, specifice cărturarilor şi dascălilor luminaţi. 

Pasiunea pentru istorie şi îndeosebi pentru forjarea rădăcinilor 
trecutului autohton, a rămas o preocupare a dascălilor Preparandiei menită a 
fortifica moral pe românii bănăţeni şi bihoreni prin sublinierea originilor 
străbune, într-o vreme în care contestaţiile privind latinitatea, autohtonia şi 
vechimea românilor în Transilvania erau mereu actualizate şi reactualizate. 

                                                 
37 Lucian Emandi, Alexandru Gavra editor de cărţi româneşti, în: „Anuarul Liceului 
Pedagogic, Arad pe anul şcolar 1972-1973”, redactat de profesorul V. Popeangă, Arad, 
1973, p. 147. 
38 DJAAN, fond Prefectura judeţului Arad, Acta Concregationum, nr. 2527/1850. 
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Într-un asemenea context şi dintr-o atare perspectivă trebuie 
înţeleasă apariţia în 1857, la Timişoara, a lucrării Istoria vest şi ost 
românilor, scrisă de Dimitrie Constantini39, fostul senior profesor de 
pedagogie, metodică şi istorie al Preparandiei din Arad care-l înlocuise în 15 
iunie 1817 pe profesorul Ioan Mihuţ, plecat în 1816 la Lugoj ca director al 
districtului şcolar al Caransebeşului. 

Finalitatea demersului său istoriografic, este cu certitudine în linie 
iluministă, vizând trezirea conştiinţei naţionale româneşti şi impulsionarea 
naţiunii în sensul afirmării ei istorice, luând pilda strămoşilor ei romani. 
„Scopul meu şi al scrierii de istorie acestora nu este altul decât ridicarea şi 
mărirea ta, naţiune, la mai deplinită cultură, învăţare şi folositoare în cele 
bune şi de lipsă, deprindere!”, afirmă semnatarul40. 

El considera că prin „cultură şi învăţătură” naţiunea română „urcă” 
adică se va dezrobi. Aşadar, profesorul preparandial D. Constantini, la 
mijlocul secolului al XIX-lea, în plină epocă romantică, după o experienţă 
dramatică trăită de naţiunea română la 1848 şi pe care el o ştia foarte bine, 
este ataşat aceloraşi căi preconizate de ideologia luminilor europene, pe 
deplin asimilate şi de români, privind emanciparea şi fericirea lor: calea 
culturii şi a învăţăturii, a educaţiei. Suntem, din nou, în faţa altui argument 
ce pledează în favoarea tezei noastre: iluminism după iluminism41, până 
către mijlocul veacului al XIX-lea. Având în vedere sensibilitatea dascălilor 
preparandiali faţă de trecutul naţional, stimulată fiind şi de opera istorică a 
lui Petru Maior şi a celorlalţi cărturari-apostoli: Gh. Şincai, Samuil Micu,  
vehiculată asiduu în zona Banatului şi a Crişanei, având în vedere relaţiile 
strânse dintre Petru Maior, Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici 
Loga şi Moise Nicoară, opinăm că istoria naţională, deşi nu figura ca obiect 
de sine stătător în planul de învăţământ al Preparandiei, a fost mereu 
prezentă în activitatea de la clasă a dascălilor ei. Manualul-manuscris de 
geografie al profesorului Iosif Iorgovici pledează pentru o asemenea 
afirmaţie. Punând în circulaţie informaţii menite a demonstra, în faţa 
elevilor săi, preponderenţa demografică a românilor din Transilvania, 
precum şi informaţii referitoare la Principatele româneşti transcarpatine, 
                                                 
39 Despre Dimitrie Constantini Orăviţianul (1792-1865) a scris un studiu consistent ca 
informaţie şi interpretare a cărţii sale Istoria vest şi ost romanilor, prof. Nicolae Roşuţ în 
„Anuarul Liceului Pedagogic Arad pe anul şcolar 1972-1973”, redactat de profesorul V. 
Popeangă, Arad, 1973, pp. 119-130. 
40 Dimitrie Constantin Orăviţanul, Istoria Vest şi Ost romanilor, Timişoara, 1857, p. 6. 
41 Al. Duţu, op cit., p. 297. Deşi se pronunţă pentru anul 1821 ca dată limită, de final, a 
iluminismului românesc, totuşi autorul conclude că şi în al III-lea deceniu al secolului al 
XIX-lea, „iluminismul persistă”. 
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dascălul de matematică şi geografie al Preparandiei comunica deopotrivă în 
lecţiile sale de geografie politică şi cunoştinţe de istorie referitoare la 
români42. Într-un cuvânt, istoria românilor era evocată la Preparandia din 
Arad deopotrivă de profesori şi de elevi. Aceasta, şi datorită faptului că 
iluminiştii arădeni au cunoscut şi operele istorice ale Şcolii Ardelene, 
asimilându-le şi valorificându-le în opera pedagogică de formare 
intelectuală şi profesională a preparanzilor lor – viitorii învăţători şi preoţi. 

Coabitarea până către 1850 a ideologiei romantice cu cea a 
Luminilor, trăsătură a culturii româneşti, în general şi a celei din 
Transilvania, în special, probează nu doar perenitatea filozofiei valorilor 
culturii şi educaţiei din prima jumătate al secolului al XIX-lea, ci şi 
ataşamentul local faţă de căile de tip petiţionarist, preconizate de iluminişti 
şi pe care românii le-au promovat până la memorandumul anilor 1892-1895. 
Datele mai sus prezentate oglindesc preocupări culturale exprimate în 
spaţiul „tutelat” de Preparandia din Arad preocupări legate de studierea  şi 
mai cu seamă difuzarea istoriei românilor. Sunt acestea dovada unor 
sensibilităţi culturale ce îngăduie apropieri între Preparandia din Arad şi 
Şcoala Ardeleană. Istoria Românilor a fost una din „lecţiile” permanente, 
predate cotidian, în Preparandia din Arad prin care s-a exprimat conştiinţa 
identitară românească şi s-a argumentat, necesitatea luptei pentru unitatea 
statală. 
3.2.2. Preparandia din Arad şi limba română. Preparandia din Arad, cel 
dintâi aşezământ instituţional de pregătire a învăţătorilor în limba română a 
însemnat biruinţa limbii materne asupra tuturor politicilor menite a-i 
stânjeni exprimarea şi afirmarea potenţialităţilor şi virtuţilor ei ca principal 
instrument creator de cultură şi civilizaţie autohtonă şi în mare măsură de 
exprimare a acesteia. 

Fiind prima şcoală românească în care activitatea de formare 
instrucţional-educativă şi pedagogică s-a desfăşurat în şi numai în limba 
română s-a „impus” ca o datorie sacră pentru întregul corp didactic ce a trăit 
şi a slujit în acest aşezământ cultural-şcolar privegherea pentru însuşirea cât 
mai deplină şi corectă de către sutele şi miile ei de elevi, a limbii române, 
afirmarea acesteia şi a spiritului ei în întreaga lor activitate. Limba română 
la Preparandia din Arad era cu mult mai mult decât o disciplină de 
învăţământ. Ea devenise şi era tratată ca un veritabil tezaur naţional. Ea, 
Limba Română, era Poarta de comunicare pentru sufletul tânărului elev cu 
Cele Sfinte, cu Dumnezeu, cu Neamul Românesc, cu istoria şi cultura lui; 

                                                 
42 V. Popeangă, Ed. I. Găvănescu, V. Târcovnicu, Preparandia din Arad, Bucureşti, 1964, 
p. 40 şi V. Popeangă, Un secol de activitate..., p. 274. 
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era Poarta prin care intra Europa Luminilor, Europa modernă în spaţiul 
cultural românesc. 

De aceea Limba Română în cadrul Preparandiei din Arad a fost, 
realmente axa, coloana vertebrală a şcolii. De aici preţuirea şi grija pentru 
apărarea şi exprimarea ei, toate acestea probând, în fond, că Ţichindeal şi ai 
săi colegi şi elevi au venerat-o, statornicind în Şcoala Pedagogică din Arad 
un adevărat cult pentru Limba „mămească”, Limba „maicii”. 

Profesorii şcolii preparande din Arad au înţeles că elevii lor-viitorii 
învăţători îndeosebi (dar şi preoţi până la 1822) vor fi, în primul rând 
apostoli ai Limbii Române în comunităţile rurale unde vor ajunge să 
instruiască şi să educe tinerele vlăstare. 

Profesorii Şcolii pedagogice din Arad au înţeles că lor li s-a 
încredinţat de toţi eroii ştiuţi şi neştiuţi ai neamului, pe strădaniile şi jertfele 
cărora s-a „ridicat” această Înaltă Şcoală românească ca un imperativ 
testamentar grija întru apărarea, cultivarea şi înălţarea Limbii Române la 
statutul de cetate a firii şi a sufletului neamului. 

Numai în relaţii cu toate aceste de mai sus expuse consideraţii putem 
sesiza preocupările constante şi adesea pline de jertfă dezvoltate de către 
dascălii Preparandiei din Arad, începând cu „aprigul Dimitrie Ţichindeal”43, 
pentru apărarea caracterului românesc al şcolii specific conferit de predarea 
în limba maternă a tuturor disciplinelor de învăţământ44. Această 
particularitate a Preparandiei din Arad-cea dintâi şcoală românească de 
formare a învăţătorilor a fost subliniată de însuşi Dimitrie Ţichindeal, care 
în 1813, spunea că „în şcoală învăţăturile după rânduiala D. mai marelui 
şcoalelor în limba românească au început”45 În epocă se exprimau tendinţe 
de impunere a limbii sârbe ca obiect de învăţământ la Preparandie. Cornelia 
Bodea a sesizat că în spatele stăruinţelor lui Uroş Nestorovici menite a 
impune studiul limbii sârbe în Preparandia din Arad stătea ascunsă tendinţa 
de „a preface şcoala într-un institut bilingv”.46 Deşi, iniţial, se exprimase o 
opoziţie în rândurile corpului profesoral după alungarea lui Ţichindeal din 
şcoală, limba sârbă se va preda la Preparandie de Constantin Diaconovici 

                                                 
43 Al. Duţu a reuşit într-o formulă adjectivală fericită cu sens de neînfricat, curajos, să-l 
definească pe întâiul „senior” al şcolii, aşa cum de altfel era el, vezi Coordonate ale culturii 
româneşti, p. 297. 
44 Dr. Teodor Botiş, Istoria Şcolii Normale, p. 27. 
45 Dimitrie Ţichindeal, Arătare despre starea acestor noauă introduse instituturi 
sholasticeşti..., Buda, 1813, p. 5. 
46 C. Bodea, op. cit., pp. 52-53. 
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Loga47. În timp ce mitropolitul de la Carlowitz şi alţi reprezentanţi ai 
clerului superior pledau cu fervoare pentru atingerea unui astfel de obiectiv 
– predare a limbii sârbe în şcoală - ei exprimau totodată conduite şi 
mentalităţi discriminatorii faţă de români, a căror limbă era îngrădită a fi 
folosită în bisericile ortodoxe din Arad. Teodor Botiş consemnează că 
mitropolitul Stratimirovici „zicea adeseori: «nimica nu-i mai urât decât 
limba română»”48. Invocând preocupările Preparandiei din Arad în materie 
de limbă românească ne regăsim în fond, într-un registru tematic, într-atât 
de cultivat de Şcoala Ardeleană. Fiecare din cei patru corifei ştiuţi S. Micu, 
Gh. Şincai, P. Maior, Ion Budai Deleanu, vădise sensibilităţi şi reuşite de 
ordin filologic. Elaborarea de gramatici româneşti, de dicţionare/lexicoane, 
pledoariile lor pentru adoptarea alfabetului latin şi renunţarea la cel chirilic 
au format direcţiile spre care cărturarii ardeleni şi-au îndreptat stăruinţele de 
ordin filologic. 

De la Gramatica din 1757 a lui Dimitrie Eustatievici „cel dintâi autor 
de gramatică românească” în aprecierea lui Dimitrie Popovici, la 
Gramaticile lui Radu Tempea apărută la Sibiu în 1797 la Gramatica latină a 
limbii române, publicată la Viena în 1780, semnată de Samuil Micu şi 
Gheorghe Şincai şi până la cea a lui Ioan Molnar Piuariu „Deutche-
Walachische Sprachlehre”, publicată la Viena în 1788, avem punctat 
anevoiosul drum al limbii române spre a fi aşezată în făgaşe adecvate pentru 
ca apoi să se fixeze în conştiinţa elitară dar şi în cea şcolară ca principal 
element de exprimare a propriei identităţi. 

Nu în ultimul rând traducerea lor în latină sau germană, iar mai 
târziu şi în maghiară răspundea nevoilor de însuşire mai corectă a limbii 
române prin metoda comparativismului lingvistic. În egală măsură, 
asemenea instrumentare speciale exprimau nevoia de toleranţă şi de dialog 
cultural, drept indicii ale edificării lumii noi de factură modernă, dialog 
intermediat de astfel de tipărituri, precum dicţionarele de profil. 

Convinşi că gramatica limbii române semnifică „începutul tuturor 
învăţăturilor” şi „meşteşugul care învaţă bine a grăi şi drept a scrie” (D. 
Eustatievici), fiind desţelenitori într-un atare domeniu, autorii de gramatici 
sus pomeniţi au avut inerente lipsuri căci n-au reuşit îndeajuns să redea 
particularităţile structurii gramaticale ale limbii materne. Preocupările lor 
filologice au fost, după cum bine se ştie, centrate pe afirmarea şi 

                                                 
47 Dr. Teodor Botiş, op.cit., pp. 40-41. 
48 Idem, Pagini din istoria dezrobirii, în: „Triumful ortodoxiei la Arad”, Arad, 1929, pp. 
162-163. 
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demonstrarea principiului etimologic, respectiv al purismului latinist, 
fundamentat de S. Micu şi Gh. Şincai. 

Dincolo de exagerările aduse prin adoptarea acestui criteriu şi pe 
care literatura de specialitate le-a evidenţiat, preocupările filologice ale 
reprezentanţilor luminilor transilvane, au avut un merit incontestabil în 
demonstrarea caracterului latin al limbii şi a poporului român, al faptului că 
ambele fac parte din marea familie de origine latină/ romanică. Pe temeiurile 
filologiei latiniste a Şcolii Ardelene se vor fundamenta apoi argumentele 
revendicărilor înscrise în documentele de tip Supplex Libellus Valachorum 
care vor marca petiţionalismul românesc exprimat plenar la 1791 şi 1792. 

Activitatea filologică a Şcolii Ardelene a cunoscut momente notabile 
de afirmare în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Ele sunt legate de 
numele lui Gheorghe Şincai cel care în calitatea lui de cenzor al Tipografiei 
Universităţii din Buda, va retipări, în 1805 a doua ediţie a excelentei lucrări 
realizată împreună cu S. Micu: „Elementa linguae daco-romanae sive 
valachicae”. În 1812 ca anexe la propria „Istorie pentru începutul românilor 
în Dacia” Maior include două disertaţii: una asupra limbii române căreia îi 
evidenţiază, „specificul ei romanic” şi o alta dedicată literaturii vechi 
româneşti. 

Anul 1825 încheie sub raport cronologic epoca luminilor româneşti 
transilvănene prin celebra lucrare reprezentativă în domeniul filologiei 
române intitulată Lexiconul de la Buda. 

Din suma reperelor care marchează strădaniile şi împlinirile de 
factură filologică la nivelul Şcolii Ardelene nu poate lipsi menţionarea 
Lexiconului românesc-nemţesc în patru volume elaborat de Ioan Budai 
Deleanu, unul din exponenţii cei mai reprezentativi ai iluminismului 
autohton transilvan. 

Dincolo de limitele şi finalităţile lor pur lingvistice, izbânzile din 
domeniul filologiei româneşti repurtate de cărturarii iluminişti români locali, 
au avut un rol major în cristalizarea şi afirmarea conştiinţei naţionale. 

Existând şi activând într-un asemenea context cultural-pedagogic 
creat de marii luminători ai Transilvaniei, dascălii Preparandiei din Arad au 
fost stăpâniţi de responsabilitatea, asumată ca pe un adevărat testament 
naţional, de a apăra şi a afirma caracterul românesc al instituţiei proprii. 

În spaţiul cultural-pedagogic din Banat şi Crişana patronat de 
Preparandie folosirea limbii române în biserică s-a impus ca un adevărat 
ideal al tuturor acţiunilor gândite, iniţiate şi dezvoltate de către şi sub 
autoritatea profesorilor arădeni. 

Mărturie în acest sens sunt şi îndemnurile pe care elevii 
aşezământului şcolar le-au primit de la directorul lor Ţichindeal de a cânta şi 
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a rosti în limba maternă rugăciunile în biserica catedrală ortodoxă din Arad 
purtând hramul Sf. Ioan Botezătorul şi în biserica ortodoxă sârbă oblăduită 
de sfinţii apostoli Petru şi Pavel. Spre a convinge mai mult despre această 
conduită discriminatorie, Teodor Botiş oferă informaţii conform cărora 
arhimandritul sârb Manuilovici de la Mânăstirea Hodoş Bodrog l-a pălmuit 
pe un elev pentru faptul că-l saluta-se în limba română, iar Sava Tököly îi 
ameninţase pe preparanzi că-i va da afară din biserică dacă, la 
înmormântarea episcopului Avacumovici vor cânta româneşte49. 

Demersul pentru apărarea şi afirmarea limbii proprii în care dascălii 
preparandiali locali s-au angajat cu hotărâre, fiind susţinuţi de elita 
ecleziastică, dar şi de mireni, a asociat şi lupta pentru adoptarea grafiei 
latine sau pentru reîntoarcerea la scrierea cu litere străbune. Aceste opţiuni 
erau percepute ca o veritabilă dezrobire culturală menită a îndepărta 
influenţa slavonismului şi a alfabetului chirilic, din viaţa cultural-spirituală a 
românilor bănăţeni şi bihoreni. Incontetabil, strădaniile, eforturile grupului 
iluminist centrat pe Preparandia din Arad vin în prelungirea demersului 
iniţiat de marii cărturari ardeleni orientat spre reaşezarea literelor 
strămoşeşti - grafia latină – în drepturile lor la un popor de sorginte latină, 
precum românii.   

Introducerea în scrierea autohtonă a grafiei latine a reprezentat un 
aspect important al  luptei pentru apărarea şi afirmarea limbii române, pe 
care cărturari iluminişti laici şi ecleziastici grupaţi în jurul Preparandiei au 
purtat-o cu tenacitate şi constanţă mai cu seamă după 1812. Moise Nicoară a 
fost stegarul acestei confruntări cu autorităţile centrale de la Viena în 
perioada 1815-1819, când, în calitate de deputat al românilor din fosta 
eparhie a Aradului înaintase numeroase petiţii împăratului. În demersurile 
întreprinse de M. Nicoară se regăsesc strădaniile lui Ţichindeal, C.D. Loga 
şi Ioan Mihuţ. Profesorii locali au fost din această privinţă continuatorii lui 
Samuil Micu şi a tuturor celorlalte figuri reprezentative ale luminilor 
transilvane. 

În documentele vremii se păstrează scrisoarea datată cu 16 februarie 
1816 a profesorului Ioan Mihuţ, pe atunci senior al Preparandiei din Arad 
adresată lui Moise Nicoară în care îi solicită sprijin pentru satisfacerea a trei 
cereri între care figurau: folosirea literelor latine pentru români; conducător 
(în sens de inspector şcolar-n.n.) autohton, diferit de cel sârbesc pentru 
institutul preparandial şi „să fie denumit un român de naştere episcop al 

                                                 
49 Ibidem, p. 186. 
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Aradului”50.  Tot atunci i se adresa şi Dimitrie Ţichindeal din Becicherecul 
Mic solicitându-i lui Moise Nicoară să pledeze în faţa Curţii de la Viena 
pentru „lesnimea introducerii literelor latineşti la noi. Proiectul trimis, la 
care şi la cât am ştiut şi putut am lucrat, lucră şi Domnia Ta, cât poţi să se 
introducă literele latineşti”51. 

Acelaşi militant naţional Moise Nicoară în Recursul înaintat 
împăratului în 11 august a aceluiaşi an 181652, „cere ca în Preparandia din 
Arad să se introducă literele latine”53. 

E de reţinut că această solicitare, care făcea referire expresă la 
Preparandia din Arad era mai mult decât necesară în viziunea autorilor 
petiţiei. Ea survine în prelungirea strădaniilor lui Ţichindeal şi C. 
Diaconovici Loga. În viziunea lor, prin învăţătorii formaţi local, ştiinţa de a 
citi şi a scrie cu caractere latine devenea premiză sigură pentru dezvoltarea 
unei întregi culturi şi literaturi tipărite în grafie latină. Nu putem să nu 
amintim în acest context împlinirea gândului – iniţiativă a profesorului C. D. 
Loga de a înfiinţa, în Arad, „şcoală trivială”, în 1815 cu rol de şcoală de 
aplicaţie. De notat că în această instituţie al cărei edificiu a fost cumpărat de 
dascălul sus amintit, învăţătorul Sofronie Simion, fost elev preparandial, a 
predat numai cu litere latine54. 

Eforturile dascălilor preparandiei de a introduce grafia latină au avut 
darul să convingă şi să stimuleze preocupări în această direcţie şi în rândul 
foştilor ei elevi. Între aceştia s-au distins două figuri de învăţători care ei 
înşişi se vor impune ca veritabili cărturari şi militanţi activi pentru 
promovarea alfabetului latin în scrierile, cultura şi şcoala românească a 
vremii. 

Astfel, învăţătorul Moise Bota, unul din cei mai ostenitori învăţători 
şi cărturari de vădită concepţie iluministă, a tipărit la Timişoara, în 1820 
primul abecedar în limba română scris cu caractere latine. Este o izbândă 
cultural-pedagogică în premieră la nivelul literaturii didactice româneşti55. 
                                                 
50 Acest recurs purta următorul titlu în limba germană Klagen und Beschwerden des 
wallachischon Klerus und Volkes des Arader Diocese, vezi la Teodor Botiş, art. cit., loc 
cit., p. 176. 
51 C. Bodea, Moise Nicoară, p. 192. 
52 Ed. I. Găvănescu, Iluminismul arădean, mss. dactilografiat, p. 47. 
53 Ibidem, p. 177. 
54 V. Popeangă, op. cit., p. 221. 
55 Pr. Dr. Ştefan Pop, Icoane din trecutul cultural al Aradului. Dascălul Moise Bota (1789-
1837) în: „Biserica şi Şcoala”, an LII, nr.41, 6 oct. 1929, pp. 3-5. Autorul acestui studiu 
dedicat lui Moise Bota în alte două numere, vezi nr. 43 şi 47 din anul 1929, pp. 11-12 şi 5-6 
spune textual, că Moise Bota îndemnat la aşa ceva de Pertu Maior, cenzor de cărţi, a tipărit 
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Utilizarea grafiei latine în tipărituri româneşti la sfârşitul deceniului al 
treilea al secolului XIX îl preocupa şi pe Ştefan P. Niagoe, absolventul de 
Preparandie din Arad, care în cele patru ale sale Calendare româneşti (1828; 
1829; 1830; 1831) apărute la Buda foloseşte atât grafia veche, chirilică cât şi 
pe cea nouă latină. Analiza operată de Nicolae Albu în studiul său 
consistent, primul din literatura de specialitate, asupra Calendarelor lui 
Ştefan P. Niagoe îi dă argumentele necesare spre a-l integra pe acest harnic 
şi inimos dascăl al şcolii româneşti din Pesta, în rândul luminătorilor de la 
sfârşitul deceniului al treilea al secolului al XIX-lea, denumindu-l cu temei 
„Satelit al Şcolii Ardelene”56. 

Dacă relaţionăm apariţia acestor tipărituri care au folosit grafia latină 
cu tirajul şi pătrunderea lor în masa relativ numeroasă şi compactă a 
cititorilor români, descifrăm impactul avut de aceste iniţiative culturale în 
comunitatea românească a zonei în cuprinsul căreia sporise incontestabil 
indicele de lectură românească cu litere latine. Aceşti cititori, al căror număr 
va creşte tot mai mult, vor stimula apariţia în deceniile următoare a 
tipăriturilor de tipul presă şi cartea românească, elaborate în grafia latină. 

Osteneala dascălilor Preparandiei din Arad şi a foştilor elevi, pentru 
introducerea şi generalizarea grafiei latine, are semnificaţia unei dezrobiri a 
limbii române de canonul reprezentat de limba slavonă şi literele chirilice. 
Abandonarea acestei reminescenţe lingvistice contribuia la reintegrarea 
românilor bănăţeni şi bihoreni, ca şi a celor transilvani, în marea familie a 
grafiei latine folosită în întreaga Europă civilizată. În egală măsură, 
utilizarea alfabetului latin devenea un indiciu menit a întări ideea latinităţii 
românilor. 
3.3.3. Preparandia din Arad-Şcoala Ardeleană şi cartea românească. 
Un alt palier de fireşti contingenţe, între Preparandia din Arad şi Şcoala 
Ardeleană îl reprezintă „politica” culturală desfăşurată sub semnul 
preocupărilor de a elabora şi tipări carte în limba română. Cărţile au fost 
iniţial traduceri după autori reprezentativi ai literelor europene iluministe. 
Se cunosc în acest sens reuşitele lui Samuil Micu care tălmăceşte romanul 
Belisarrie de Marmontel, Biblia în 1785, de asemenea din Manualul de 
filozofie a lui Baumeister. Ioan Budai Deleanu a tradus primele trei scene 
din actul I al piesei „Temistocle” de Metastasio. În cadrul preocupărilor de 
aceeaşi factură reţinem şi încercările lăudabile ale lui Dimitrie Ţichindeal 
                                                                                                                            
în 1820 în  Buda la tipografia Universităţii, un mic Abecedar cu litere latine. Acesta e prima 
încercare la noi românii de pretutindenea ( subl. n., D.B.), de a tipări cu litere latine o carte 
de şcoală, de şcoală elementară. Dr. St. Pop la rându-i face trimitere în acest sens la volulul 
lui dr. Moldovan Gergely, A Románság, Nagybecskerek, 1896, p. 321.   
56 Nicolae Albu, art. cit., loc. cit., pp. 596-616. 
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care încă din 1802 începe transpunerile din opera de filozofie morală a 
clasicului literaturii sârbe, iluministe, Dositei Obradovici. 

Travaliul cărturăresc al lui Dimitrie Ţichindeal iniţiat prin „Sfaturile 
a înţelegerii cei sănătoase” (Buda, 1802); continuat prin „Adunare de 
lucruri moraliceşti de folos şi spre veselie” (Buda, 1808) va atinge apogeul 
lucrărilor traduse în 1814, când apare volumul intitulat „Filosoficeşti şi 
politiceşti prin fabule moralnice învăţături”, volum care l-a făcut într-atât 
de cunoscut în istoria literaturii române, încât el este apreciat ca fiind 
părintele fabulei româneşti57. 

Spre deosebire de Şcoala Ardeleană, iluminismul din Banat şi 
Crişana avea particularitatea conferită de tipărirea Fabulelor, bine ştiut fiind 
faptul că prin această specie literară se puteau disemina mult mai lesne şi 
fără riscuri valori centrate pe critica societăţii, a vechilor mentalităţi şi 
conduite total anacronice, în raport cu ideile şi principiile moderne descinse 
din idealurile de libertate, dreptate, solidaritate, toleranţă, educaţie, fericire. 
Predominanţa funcţiei moralizatoare a unui atare gen de literatură a fost bine 
armonizată cu  preocupările de a edita literatura religioasă. Mărturie sunt, e 
adevărat, relativ puţine, lucrările de acest gen din spaţiul Preparandiei, aşa 
precum au fost Epitomul lui D. Ţichindeal tipărit la Buda în 180858. 
Menţionăm că el a mai elaborat câteva lucrări de factură religioasă, dar care 
au rămas în manuscris precum: Teologia dogmatică şi pastorală; Istoria 
bisericească a mărturisirii pravoslavnice; Tâlcuirea evangheliilor la duminici 
şi sărbători (toate acestea au fost încheiate şi puteau fi tipărite). Neterminate 
au rămas: Tâlcul faptelor sfinţilor apostoli; Filosofia; Istoria naturală; 
Canoanele soboarelor de a toată lumea; Hristianismul cum este şi cum ar 
trebui şi ar putea să fie după glasul evangheliei; Predice59. 

Observăm că Ţichindeal a desfăşurat o activitate bogată pe tărâmul 
literaturii religioase. Potrivit datelor de până acum apreciem, că dacă toate 

                                                 
57 V. A. Urechia, Despre fabule în genere şi în speciale despre Cichindeal. Lectură 
publică, Bucureşti 1866, p. 5. El spunea despre Ţichindeal că este „cel întâi din fabuliştii 
români din epoca de renaştere literară şi naţională”. 
58 Titlul complet al acestei tipărituri este: Epitomul sau scurte arătări pentru sfânta 
biserică, pentru veşmintele ei şi pentru Dumnezeeasca Liturghie, care se săvârşeşte într-
ânsa. Aşişderea şi pentru preotul şi slujitorul lui Dumnezeu. Prin scurte întrebări şi 
răspunsuri, de folos şi de trebuinţă slugitorilor de cele sfinte, preoţilor şi diaconilor şi 
tuturor celor ce gândesc aceste diregătorii pe sine a lua. Prin părintele Ţichindeal parohul 
Becicherecului-mic traduse, Buda, 1808. 
59 Toate aceste manuscrise rămase de la Ţichindeal şi care în ziua de azi nu se mai găsesc 
sunt menţionate de Dr. T. Botiş în lucrarea sa Istoria Şcolii Normale (Preparandia) şi a 
Institutului Teologic ortodox Român din Arad, 1922, p. 413. 
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elaboratele sale ar fi văzut lumina tiparului, cu certitudine că autorul lor s-ar 
fi impus în domeniu ca unul din cei mai prolifici iluminişti români din 
Transilvania, în acest gen de lectură. 

Ţichindeal este urmat în această direcţie culturală de apreciatul şi 
harnicul său coleg de Preparandie, Constantin Diaconivici Loga. Profesorul 
de gramatică şi stilul („conţeptul”) limbii române, în pofida faptului că era 
absolvent de ştiinţe juridice ca şi alţi dascăli ai şcolii, a scris şi cărţi cu 
conţinut religios precum: Octoich şi tipicon cu catavasier, Buda, 1821; Viaţa 
Domnului nostru Iisus Hristos Mântuitorul lumii, Buda, 1831; Tâlcuirea 
Evangheliilor în Duminicele învierii şi ale sărbătorilor, Buda, 1835; Istoria 
Bibliei, a vechiului şi a noului testament cu învăţături ale moralităţii 
creştineşti. Pe lângă aceste volume publicate, amintim şi manuscrisul 
intitulat „Biografia sau viaţa Prea Sfintei Fecioare Maria”60. 

Putem pune în relaţie, această bogată literatură religioasă editată de 
cei doi dascăli ai Preparandiei din Arad atât cu lipsa unor astfel de repere 
culturale în limba română, cât mai ales cu conştientizarea de câtre 
profesorii-autori mai sus amintiţi a faptului că mulţi dintre învăţăceii 
instituţiei vor îmbrăţişa şi cariera preoţească. Doreau astfel să le uşureze 
formarea tineretului studios şi în dimensiune religios-preoţească. Toate 
aceste realizări ale lui Ţichindeal şi C. D. Loga reprezentau minimele repere 
ale unei culturi teologice în limba română din aceste teritorii. Nu în ultimul 
rând, ele reprezentau instrumentele primare dar atât de necesare de 
informare şi cultură teologică pentru majoritatea corpului preoţesc existent 
şi a cărui pregătire în domeniu era îndeajuns de precară, fenomen 
recunoscut chiar de către un protopop al epocii Ioan Şerb al Zarandului. 
Acest cleric care se implicase activ şi curajos alături de alţi numeroşi colegi 
în lupta de emancipare naţională, însoţind şi susţinând pe Moise Nicoară la 
Viena, a scris în 1828, în cadrul unei aprecieri făcută la adresa Preparandiei 
din Arad şi aceste frumoase şi lămuritoare cuvinte menite a reda rolul 
important pe care „izvorul cel dintâi al luminării” cum era definită 
Preparandia din Arad - l-a avut şi în formarea preoţimii: „...şi chiar însuşi 
preoţimea românească –spunea Ion Popovici Şerb- din preparanzi luată la 
aşa treaptă a culturii vine, cât singuri noi, bătrânii ne mirăm de aceasta”61. 

Preparandia din Arad prin dascălii ei luminaţi a preluat din zestrea 
preocupărilor cărturarilor Şcolii Ardelene şi neostenita trudă pentru 
elaborarea de cărţi cu valoare didactică, manuale. Prin acel ABC sau 
Bucoavnă tipărit/ă în 1783 la Blaj sau Îndreptare către aritmetică apărută la 

                                                 
60 Ibidem, p. 390. 
61 DJAAN, Colecţia Ştefan Crişan, Preparandia,  dos. 8/1819-1836, f. 60 
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Sibiu în 1785 aparţinând lui Gheorghe Şincai, profesorii locali, vor fi 
stimulaţi şi de ordinele inspectorului şcolar Uroş Nestorovici ca să elaboreze 
cursuri pentru disciplinele pe care le predă. Acestea au avut valoarea unor 
manuale. 

Astfel, cei patru dintâi dascăli preparandiali au pus bazele unei 
literaturi didactice româneşti în cuprinsul căreia reverberează, cu evidenţă, 
ideile pedagogiei iluministe ale vremii. Ioan Mihuţ, profesorul de pedagogie 
a elaborat un curs al disciplinei profesate. El şi-a desfăşurat iniţial 
activitatea didactică folosindu-se de un manual de pedagogie în limba 
germană, în adaptare proprie. Manuscrisul acestei traduceri s-a pierdut. În 
fondul de manuscrise al bibliotecii din Sibiu se mai păstrează programa 
cursului de pedagogie predat de acest dascăl de seamă. 

Deşi manuscrisul intitulat „Introducere în Pedagogie” nu este 
semnat, paternitatea lui Ioan Mihuţ a putut fi stabilită prin deducţie, întrucât 
textul include pe fiecare coală a lui semnăturile elevilor dascălului, elevi 
care l-au copiat, în nota obişnuită a vremii. Elevii în cauză au fost: Cadei 
Petru (din locul Sânmihai-Timiş), Dobrei Nicolae (Căprioara-Caraş-
Severin), Oprean Simion (Toracul-mic, Torontal), Popescu Toma 
(Moldova-Nouă-Caraş-Severin), Radovan Petru (Şipet-Timiş), Şerb Mihai 
(Meuriş-Bihor), absolvenţi din luna mai 181562. 

În anul 1818 profesorul Mihuţ a elaborat cartea Manuductor inspirată 
tot din pedagogia iluministă germană, respectiv din A. H. Nimayer, marele 
pedagog a Universităţii din Hale, autorul lucrării intitulate „Grundsätze der 
Erziehung und Unterrichts”. Urmaş al lui Kant, Nimayer a fost pedagogul 
recomandat, de către inspectorul Uroş Nestorovici, spre a fi utilizat în 
preparandiile ortodoxe din Ungaria.63 Este demn de reţinut faptul că în 
cuprinsul acestor manuale-manuscrise, care nu au fost tipărite, Ioan Mihuţ 
aducea în câmpul pedagogiei româneşti din Banat şi Crişana idei şi valori 
ale filozofiei educaţionale iluministe de sorginte germană: Kant, Nimayer, 
Goethe, Schiller, Pestalozzi sau franceză în varianta ei rousseauistă. 
Conceptele şi ideile de certă factură iluministă şi pe care I. Mihuţ le 
diseminase în manualele sale manuscrise, precum cele de creştere, educaţie, 
instrucţie, învăţătură, natura copilului, vor modela comportamentul didactic 
şi educaţional al tinerilor studioşi ca viitori învăţători. 

                                                 
62 Vezi V. Popeangă, op. cit., p. 240 şi T. Botiş, Istoria Şcoalei Normale..., p. 418. 
63 Vasile Popeangă, Un manuscris de metodică şi pedagogie din 1815, în: „Revista de 
pedagogie”, 1967, nr. 5, pp. 15-18; Victor Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului 
românesc din Banat (1878-1918), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, pp. 78-
79 şi Nicolae Bocşan, op. cit., p. 200. 
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Iosif Iorgovici64, cel mai tânăr profesor între colegii lui deşi a activat 
doar 8 ani ca profesor de matematică şi geografie a elaborat trei manuale-
manuscrise: „Socotiri din cap”, „Algebra şi aritmetica raţională” şi unul de 
geografie intitulat în latină „Manuscriptum geographiarum matematico-
phisico ac politicae”. Acesta a fost copiat de elevii săi, iar mai apoi de 
profesorul de istorie şi pedagogie Dimitrie Constantini. Pe lângă structura şi 
conţinutul marcate de accente puternice de modernitate ca viziune şi tratare, 
de remarcat sunt informaţiile cu caracter geografic, istoric şi cultural 
referitoare la comitatele din Transilvania precum: Maramureş, Satu Mare, 
Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin şi Torontal. De asemenea, partea finală a 
manuscrisului este rezervată Munteniei şi Moldovei. Referinţele 
demografice menite a pune în evidenţă majoritatea românilor în 
Transilvania sunt întregite de ideea conformă cu principiul autodeterminării 
naţionale, axiomă care pentru Iosif Iorgovici a devenit o credinţă şi pe care 
o împărtăşea elevilor săi. În faţa acestora el afirma mereu că popoarele 
trebuie să-şi hotărască destinul prin „libera lor voie politicească”65. Lecţiile 
sale de geografie precum ale întregului grup pedagogic preparandial puneau 
în circulaţie valori de factură naţională, propagând astfel credinţa în biruinţa 
ideii de libertate naţională. 

Cel mai prolific dascăl autor de cărţi-manuale didactice, şi nu numai, 
a fost Constantin Diaconovici Loga. Lista elaboratelor purtând semnătura sa 
este surprinzătoare nu numai ca număr ci şi ca paletă tematică. Toate sunt 
însă convergente cu spiritul şi funcţiile Gramaticii şi a Stilului limbii 
române, discipline predate de acest veritabil dascăl şi cărturar iluminist de 
excepţie. Utilitatea didactică a scrierilor lui vizând însuşirea, scrierea şi 
exprimarea în „limba maicii” cum plastic denumea limba română, a fost 
desigur subordonată scopului mult mai înălţător şi esenţial, congruent cu un 
obiectiv de factură iluministă: afirmarea culturii unui popor nu poate să se 
                                                 
64 S-a născut în 1792 în comuna Vărădia-Caraş-Severin într-o familie de preot, tatăl său 
Petru Iorgovici ajungând protopopul Oraviţei. Având o excelentă pregătire intelectuală, un 
doctorat în filozofie la Budapesta, a împărtăşit, întru totul ideile şi crezurile lui Ţichindeal 
urzitorul „noii doctrine” cultural-spirituale şi politice româneşti. Iosif Iorgovici deşi foarte 
tânăr a fost apreciat ca fiind „membru institutului naţional scump lui şi colegilor lui… 
bărbat devotat chemării sale şi plin de iubire faţă de elevii săi” (vezi Românul (Arad), V, 
65,22 martie/4 aprilie, 1915, p. 10) A fost din nefericire, cel dintâi dascăl care a murit, prea 
devreme, în 18 iunie 1820, la doar 28 de ani. A fost înmormântat la Arad, în 20 iunie într-o 
criptă de lângă vechea catedrală ortodoxă română din Arad, aflată pe locul actualului 
Colegiu „Moise Nicoară” din Arad. 
65 V. Popeangă, Un secol de activitate..., p. 275. Această idee de tip iluminist venită din 
filozofia liberalismului revoluţiei franceze se va impune în perioada celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea sub forma principiului autodeterminării naţionale. 
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facă decât în limba naţională. De aici, decurgea această veritabilă pedagogie 
a culturii în limba maternă profesată cu dârzenie şi spirit de jertfă de către 
profesorii instituţiei. Şedinţa consiliului profesoral din 9 februarie 1814 
fixase, în termeni categorici ideea care pentru ei s-a impus ca axă a întregii 
lor activităţi, şi anume faptul că menţinerea şi apărarea studiului limbii 
române în şcoală era o condiţie sine-qua-non „a progresului în cultură şi 
educaţie a naţiunii române”66. 

În cazul lui C. Diaconovici Loga aprecierea noastră are deplină 
acoperire căci acest „Gheorghe Lazăr al Banatului” cum pe drept a fost 
numit, şi-a jertfit averea materială (casă şi proprietăţi) din Caransebeş- 
pentru a-şi tipări manuscrisele: „Caractere caligrafice pentru şcoalele 
poporale” 1813, a fost cea dintâi tipăritură didactică. Ei i-au urmat 
„Abecedare” unul pentru şcolile săteşti şi altul pentru cele orăşeneşti. A 
publicat două volume în care a dezvoltat problemele de limbă: „Ortografia 
sau dreapta scriere”, Buda, 1818 şi corolarul ei „Gramatica română” apărută 
în două ediţii 1822 şi 1823 la Buda. Cartea de referinţă în domeniul stilului 
sau „conţeptului” limbii române a fost „Epistolarul românesc”, apărut la 
Buda, în 1841, volum ce conţine în final două studii extrem de importante, 
unul referitor la istoria Preparandiei din Arad: „Începutul organizaţiei 
şcoalelor preparande în Arad, pentru români” şi altul „Despre organizaţia 
şcoalelor preparande din districtul milităresc”. Toate strădaniile editoriale cu 
conţinut religios, didactic, filologic ori istoric au fost în fond expresia 
ideilor, concepţiilor şi a credinţei proprii pe deplin consonante cu ideologia 
luminilor. Acestea au fost exprimate elocvent şi plastic, cu forţă de 
convingere în acea „Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti”, Buda, 1821 
lucrare care, în viziunea noastră, poate fi apreciată ca un veritabil manifest 
cultural al iluminismului românesc. 

Acest volum a fost scris imperativ, cu conştiinţa dascălului care a 
crezut cu tărie şi patetism în apelul lansat de Ţichindeal în Epitomul său 
anume că este o necesitate a „aminti iubitului neamului mieu şi mai vârtos 
preoţilor, că e vremea odată pentru Dumnezeu să deşchidem ochii minţii şi 
ai inimii noastre şi să dezbrăcăm de credinţă deşartă, zavistele şi goanele că 
acestea sunt izvoarăle răotăţilor şi nenorocirile a tuturor noroadelor”67. 

                                                 
66 Ibidem, p. 213. 
67 D. Ţichindeal, Epitomul, Buda, 1808 în Ioan Bianu-Nerva Hodoş, Bibliografia 
Românească Veche, tom. II, 1716-1808, Bucureşti, 1910, p. 528. 
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Ţichindeal dorea „să se aducă poporul cest neglect (neglijat-n.n.) în 
calea culturii mai departe, să fie de o lature celorlalte naţii care lui încă sunt 
datoare, mulţumire pentru luminare, cu care ele lucesc”68. 

Ideile care structurează „Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti” a 
lui C. Diaconovici Loga sunt centrate pe o întreită necesitate, de care 
depindea luminarea neamului românesc: „Bărbaţi învăţaţi trebuie să aibă 
neamul cel ce pofteşte să se cunoască că este om; după aceste Şcoli, apoi 
Cărţi; că numai aceste trei sunt tot capul lucrului, de a se putea lumina 
neamul”69. De reţinut opinia prin excelenţă iluministă că omului îi este 
proprie luminarea, dar că aceasta nu este cu putinţă decât prin învăţători 
(bărbaţi învăţaţi), Şcoli şi Cărţi. O mărturie mai caldă, clară şi argumentată 
nici că se putea spre a edifica solidaritatea românilor în jurul acestor trei 
instituţii. Stăruind asupra funcţiilor şcolii ca spaţiul în care omul devine, în 
viziune iluministă, bun, drept, înţelept şi luminat de drepturile şi îndatoririle 
către Dumnezeu, Împărat, cel de aproape şi către sieşi, C. Diaconovici Loga 
pleda, pentru înmulţirea şcolilor româneşti, argumentând că „acum avem 
şcoli unde se cresc învăţători spre luminarea tenerimii şi a neamului”70. Se 
făcea, astfel, aluzie la existenţa Preparandiei din Arad, la lumina căreia 
românii, din mediul rural, trebuiau să-şi edifice şcoli slujite de învăţători 
preparandiali. Autorul îşi continuă demersul pentru educarea neamului în 
limba sa proprie: „apoi zic, tocmai în limba maicii să ne luminăm”71. 
Susţinerea făcută în favoarea unei culturi în limba naţiunii, prin raportarea la 
alte popoare, o vede absolut posibilă. Mai mult, C. D. Loga lasă să 
înţelegem că un neam se poate cultiva numai în limba sa maternă din 
moment ce afirmă „şi alte neamuri, până n-au început aşa- (cultivându-se în 
limba lor proprie-n.n.)- erau şi ele întunecate”72. Opina aşadar că numai prin 
folosirea limbii străbune poate fi alungat întunerecul neştiinţei şi se poate 
intra pe tărâmul Luminii, al cărţii, al şcolii şi al culturii. 

Patetica chemare a lui Diaconovici Loga se încheie cu sublinierea 
ideii expusă într-o triplă relaţie: luminare-carte-jertfă materială. „Spre 
luminarea neamului sunt de lipsă mai departe cărţi- spunea C. D. Loga- 

                                                 
68 Dositei Obradovici, Adunare de lucruri moraliceşti, traducere de Dimitrie Ţichindeal, 
partea I, Buda, 1808 în: Ioan Bianu-Nerva Hodoş, „Bibliografia Românească Veche”, tom. 
II, 1716-1808, Bucureşti, 1910, p. 533. 
69 Constantin Diaconovici Loga, Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti şi versuri, Buda, 
1821 în Bibliografia românească veche, tom III, 1808-1830, Bucureşti, 1912-1936, p. 378. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
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acestea trebuie typărite care cu cheltuială se face. Acum cine să dea 
cheltuiala? Zic: toţi dimpreună să dăm, că toţi laolaltă facem un neam; aşa 
toţi din puterile sale trebuie să dea daruri ca să ajute neamul. Toţi acum să 
se apuce de lucru că a sosit primăvara luminii neamului românesc”73. Prin 
urmare nevoia de luminare prin tipărirea de cărţi trebuia să fie expresia unei 
solidarităţi în jurul cărţii, realizată atât pe verticală cât şi pe orizontală. 
Este, credem noi, o teză prin excelenţă de sorginte iluministă şi care prin 
rosturile ei s-a dovedit necesară pentru conştientizarea la nivel de 
comunitate românească a nevoii de jertfă întru luminarea ei. 

Apelul lansat la tipărirea cărţilor româneşti, fiind străbătut de 
revelatoare idei şi idealuri iluministe, aşternut într-o frumoasă şi plastică 
limbă românească poate figura într-o antologie a lucrărilor cu valoare de 
manifest menite a proba sensibilitatea şi receptivitatea românilor la 
imperativele mişcării luminilor în părţile Banatului şi ale Crişanei. 

Constantin Diaconovici Loga a îmbogăţit literatura didactică cu un 
reper unic în cadrul disciplinei: stilul limbii române, predat la Preparandia 
din Arad. Manualul său, „Epistolarul românesc pentru facere a tot felul de 
scrisori”, Buda 1841, a văzut lumina tiparului într-o perioadă mult apropiată 
de revoluţia paşoptistă şi de afirmare a ideologiei revoluţionar democrate. 
Epistolarul este brăzdat însă de viziunea tipic iluministă asupra culturii, 
respectiv asupra capacităţii limbii de a comunica şi a cultiva idealuri 
naţionale. Epistolarul întregeşte spiritul Gramaticii româneşti pe care a 
publicat-o în 1822 şi al Ortografiei carte tipărită în 1818. 

Preocupat de formarea unor „buni luminători” de care neamul 
românesc avea atâta nevoie, C. D. Loga a fost pătruns de grija pentru 
formarea şi dezvoltarea competenţelor la tinerii săi elevi de citire, scriere şi 
exprimare corectă, în acord cu spiritul limbii române. Convins că gramatica 
este extrem de importantă, Loga, în viziunea profesorului Ed I. Găvănescu a 
fost un „adept al ideilor filologice ale Şcolii Ardelene, cerea o limbă literară 
românească … şi s-a străduit să dea o gramatică convins că limba română 
era principalul instrument de ridicare culturală a poporului român”74, 
profesorul de gramatică al Preparandiei de la 1820, a evidenţiat că 
„învăţătura limbii şi stăpânirea firii ei e o cheie a altor învăţături”75, după 
cum în egală măsură punând preţ îndeosebi pe calitatea exprimării orale şi 

                                                 
73 Ibidem, p. 379 
74 Ed I. Găvănescu., Iluminişti arădeni în contextul mişcării iluministe din Transilvania. 
Studiu manuscris aflat în Arhiva profesorului Ed.  I. Găvănescu, deţinută de noi. 
75 V. Popeangă, Ed. I. Găvănescu, V. Ţârcovnicu, Preparandia din Arad, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, 1964, p. 31. 
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scrise, profesorul arădean a subliniat relaţia dintre gândire şi limbă 
accentuând că: „chearitatea” (claritatea) gândirii determină şi limpezimea şi 
corectitudinea exprimării. Manualele sale au umplut un gol în domeniul 
studiului limbii române, contribuind la formarea unor învăţători bine 
pregătiţi, cunoscători ai principiilor şi regulilor ortografice, gramaticale şi de 
exprimare corectă, frumoasă şi îngrijită în limba română. 

În încheierea acestei repriviri asupra preocupărilor de ordin cultural-
pedagogic exprimate de către dascălii Preparandiei din Arad şi foştii lor 
elevi, putem concluziona, raportându-ne la opera cultural-tipografică a 
Şcolii Ardelene că Preparandia din Arad a acompaniat armonic împlinirile 
luminilor Şcolii latiniste cu propriile ei realizări, aşa încât putem afirma că 
iluminismul din Banat şi Crişana a întregit, admirabil, tabloul luminilor 
româneşti ardelene. 

Datele de istoria culturii şi pedagogiei din părţile Banatului şi ale 
Crişanei oglindesc deopotrivă că luminătorii din zonă au nutrit un veritabil 
cult faţă de şcoală şi carte văzute ca principali factori ai educării şi fericirii 
neamului lor. În definitiv, formaţia lor iluministă ca şi epoca în care au trăit 
şi activat, cu devoţiune, explică credinţa lor nemăsurată în binefacerile 
culturii şi ale educaţiei. Cultura, şcoala, cartea au dobândit în conştiinţa 
dascălilor preparandiali dimensiuni, aproape sacre, fapt ce explică aportul 
lor deosebit pe altarul luminării, propăşirii şi fericirii naţiunii române. 
4. Trăsăturile iluminismului promovat de Preparandia din Arad. 
Prezentarea principalelor preocupări tematice şi a realizărilor culturale de 
netăgăduită substanţa iluministă promovate şi împlinite de către elitele 
intelectuale grupate în jurul Preparandiei din Arad, impune din punct de 
vedere hermeneutic, detectarea unor trăsături ale mişcării luminilor 
dezvoltată în Banat şi Crişana, zonă situată astfel sub influenţa instituţiei 
şcolare locale. 

Efortul analitic orientat înspre o atare direcţie, va evidenţia şi din 
aceasta perspectivă continuităţi cu Şcoala Ardeleană, dar şi note particulare, 
care îmbogăţesc şi nuanţează componentele iluminismul românesc 
transilvan. 

Militantismul mişcării luminilor dezvoltată în jurul Preparandiei se 
constituie într-una din notele esenţiale care o plasează pe linia unei vădite şi 
fireşti continuităţi cu Şcoala Ardeleana. Istoriografia luminilor din Banat şi 
Crişana a pus în evidenţă această deplasare de accent pe dimensiunea 
naţională, însuşire pe care o relevă mai toate textele şi scrierile elaborate de 
reprezentanţii luminilor din acest spaţiu. Caracteristica respectivă a fost 
imprimată de contextul preponderent confesional în care fiinţau românii 
ortodocşi din acest areal. În interiorul lui s-au exprimat discriminări şi 
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politici abuzive ale ierarhiei sârbeşti de la Carloviţ precum impunerea limbii 
slavone, neînţeleasă de români, în detrimentul celei materne în practicarea 
cultului, ca şi în exercitarea serviciului religios în eparhii şi parohii 
majoritar româneşti de către episcopi şi preoţi sârbi. Activitatea militant-
iluministă din zonă, determinată istoric, s-a exprimat prin declanşarea 
bătăliei pentru înfiinţarea unei şcoli româneşti în vederea pregătirii 
învăţătorimii; pentru un episcopat independent la Arad şi românizarea 
conducerii bisericii ortodoxe la nivel local, pentru folosirea limbii române în 
cult; pentru cultivarea ei în şcoală şi societate prin adoptarea grafiei latine, 
pentru instituirea unui inspector şcolar român şi directori şcolari români76, 
pentru dăinuirea Preparandiei române din Arad, ameninţată cu desfiinţarea 
încă din 1825 ca expresie a politicii autorităţilor clericale sârbeşti. Acestea 
din urmă întrezăreau în instituţia pedagogică locală un nucleu al mişcării de 
emancipare a românilor ortodocşi de sub autoritatea mitropoliei şi episcopiei 
sârbeşti. 

Mărturie a acestor ţeluri care au imprimat mişcării luminilor din 
Banat şi Crişana un militantism mai mult decât evident a fost mişcarea 
petiţionaristă zonală, marcată de Recursul majestatic din 29 iunie 1807 
semnat de un grup de patru clerici bănăţeni, între care figura şi tânărul preot 
Dimitrie Ţichindeal. De asemenea, acestui prim act îi succede Petiţia 
elaborată încă din 1813 de către Ţichindeal care va fi prezentată împăratului 
în iulie 1814. Pentru întâia oară era formulată revendicarea întronării pe 
scaunul episcopal al Aradului a unui „episcop de neam Român, cu sângele şi 
cu inima român...”77. Cererile vor urma succesiv în anii: 1815, 1816 (3 
petiţii), 1819. Unele dintre ele poartă denumirea de „Supplex Libellus 
Diocesis Aradiensis Valahicae”, precum cele din 1814 şi 1816. Se exprima 
astfel ideea că mişcarea petiţionaristă locală izvora, ca spirit şi eşafodaj 
argumentativ din celebrul „Supplex Libellus Valachorum”, operă prin 
excelenţă a Şcolii Ardelene. 
Ideea daco–românismului descinsă şi din „Elementa linguae daco–romanae 
sive valachicae” şi afirmată de corifeii Şcolii Ardelene în lucrările lor de 
istorie şi filologie, este asimilată şi afirmată convingător de către dascălii 
Preparandiei din Arad. Aceştia au fost amprentaţi ca mentalitate şi 
comportament de doctrina daco–românismului iniţiată şi pusă în lucrare de 
colegul şi directorul lor Dimitrie Ţichindeal. Petiţiile româneşti arădene 

                                                 
76 Ladislau Gyemant, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 1791-1848, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, pp 161-166. 
77 Dr. Teodor Botiş, dr. Avram Sădean, op. cit., p.134; Teodor Păcăţean, Cartea de Aur, 
vol. I, Sibiu, 1904, pp. 139-148. 
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formulează doctrina sus menţionată şi sub conceptul de „lucrul românesc”.  
Dimitrie Ţichindeal un fin şi profund mesager al nevoilor adânc resimţite nu 
doar de românii bănăţeni, crişeni şi ungureni ci şi de întreaga comunitate 
naţională transcarpatină, raportându-se la idealul de fericire, formula căile 
menite a conduce pe toţi congenerii săi la starea de naţiune fericită. 

În viziunea, cu adevărat profetică pe care o formulase, şi care abolea 
hotare nedrepte pentru români, semnatarul are percepţia unităţii etno-
teritoriale româneşti. El se adresează imperativ, tuturor românilor dincolo de 
hotarele arbitrare ce-i despărţeau arătându-le ţinta şi traseele cele mai facile 
de urmat precum: luminarea, cultivarea (şcoala, educaţia), unirea politică. 
„Mintea! Mărită naţie daco-romanească din Banat, Ardeal şi Ţara 
Ungurească, din Moldova şi Ţara Românească. Mintea! şi când te vei 
lumina cu faptele cele bune ale strămoşilor tăi…te vei uni şi altă naţie 
înaintea ta, pe pământ, nu va fi !”78. De remarcat că însuşi conceptul de 
„naţie daco-românească” are în el semnificaţii atât etnice, cât şi teritoriale. 
Prefaţând spiritul revoluţiei liberal-democratice, Ţichindeal este, 
indiscutabil, un precursor al ideologiei acesteia, deşi în toata fiinţa, 
mentalitatea şi conduita sa, a fost un autentic iluminist. Împreună cu elita 
intelectuală, cultural-pedagogică şi clericală a zonei autorul încearcă să 
angajeze în mişcare forţe care exprimau vădit, translaţia produsă de către 
iluminism de la naţiunea de tip confesional (vezi naţiunea illiră), la cea de 
naţiune etnică şi culturală79. 

Prin întreaga acţiune desfăşurată de grupul elitar românesc însufleţit 
de Preparandia din Arad, se demonstrează că el se mişcă într-un nou cadru 
mental şi un nou climat intelectual-ideologic, de factură naţională, aflat sub 
stimul iluminist. Capacitatea de a depăşi clivajele confesionale: ortodocşii şi 
greco-uniţii care au definit conduita românilor din prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea până la momentul Ioan Inochentie Micu-Clain, 
inclusiv nota de toleranţă interconfesională, toate subordonate adevăratei 
stări de solidaritate naţională survenită din spiritul inochentian şi al 
generaţiei Şcolii Ardelene, s-a impus şi în realitatea etno-culturală şi 
confesională din Banat şi Crişana ca o altă caracteristică a mişcării luminilor 
din zonă. Este exprimată, în fond, biruinţa ideii naţionale asupra oricăror 
separatisme, ceea ce denotă racordarea elitei intelectuale locale la spiritul 
lumii moderne. Unul dintre cei mai activi militanţi ai ideii unităţii naţionale 

                                                 
78 D. Ţichindeal, Fabule şi moralnice învăţături, Ediţie V. Vintilescu, Timişoara, 1974, p. 
135. 
79 Despre acest proces vezi la Nicolae Bocşan, Ideea de naţiunie la românii din 
Transilvania şi Banat. Secolul al XIX–lea, Editura Banatica, Reşiţa, 1997, pp. 34 şi 74 – 75. 
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situat deasupra barierelor confesionale, a fost Dimitrie Ţichindeal. Volumul 
de fabule tipărit în 1814, pledează, convingător, în sensul afirmaţiei noastre. 
Prin învăţătura mai multor fabule autorul reitereză această idee cu valoare 
de ideal spre care orienta, cu credinţă, pe fraţii săi dezbinaţi religios: „Inima 
mă doare, câţi oameni de omenie şi cu inima bună în Ardeal, în Moldova, în 
Ţara Românească, în Ţara Ungurească, un norod mare la număr şi puternic 
în braţe, vorbind o limbă … să urăsc, să ocărăsc, să gonesc… cei dintâi 
chemă pe cei de-al doilea uniţi, iar aceia pre aceştia neuniţi şi şismatici”80, 
afirmă patetic Ţichindeal. Şi tot în aceeaşi notă îşi continuă apelul la 
solidaritate romanească: „Nu e aicea grec, nici latin, unit şi neunit. Să fim 
noi românii, toţi, una drepţi şi adevăraţi creştini, şi credincioşi supuşi ai 
împăratului, apoi vom fi aicea, pre pământ încât va fi cu putinţă buni 
norocoşi şi după aceea în veci fericiţi”81. Acestor înţelepte îndemnuri li se 
ataşează şi altele precum: „Ce dulceaţă şi fericire ar fi a vedea aşa mare 
număr de români că se iubesc şi se omenesc”82; „…Buna norocire a obştei 
să cuprinde întru inimile cele cu un suflet, cu o unire, cu o voie şi întru 
împlinirea datorinţelor fieştecăruia…”83. Ţichindeal îşi încheia seria 
pledoariilor sale astfel: „…Nu despărţire între oameni ci unire şi împreunare 
trebuie să aducem…”84.  

Militantismul confesional ortodox din spaţiu Banatului şi al Crişanei 
a fost orientat spre ierarhia ecleziastică sârbă de la Carloviţ având drept 
obiectiv principal românizarea, naţionalizarea scaunului ierarhic de la Arad, 
dar şi a conducerii parohiilor din lumea satului. În egală măsură, aceeaşi 
tentă militantă viza şi întreaga naţiune română, atunci când pleda pentru 
restabilirea primarei unităţii religioase care să stea sub semnul 
creştinismului unificator. În fond, această variantă a militantismului de 
factură confesional-ortodoxă era centrată pe ideea naţională, el, învederând, 
un vădit naţionalism despre care vorbea cu temei Keith Hitchins şi pe care îl 
menţiona ca fiind o trăsătură a iluminismului sud-est european85. 

Specificul luminilor difuzate de către Preparandia din Arad în masa 
românilor din fostele eparhii ale Aradului, Timişoarei şi Vârşeţului şi nu 
doar în spaţiul comunităţii propriilor ei elevi, a avut şi o dimensiune 

                                                 
80 Apud , Nicolae Bocşan , Contribuţii … p. 201. 
81 Dimitrie Ţichindeal, Fabule şi moralnice învaţături, Ediţie V. Vintilescu, Timişoara, 
1975, p. 218. 
82 Ibidem, p. 217. 
83 Ibidem, p. 167. 
84 Ibidem, p. 157. 
85 Keith Hitchins, op. cit., p. 68  şi 71. 
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culturală. Preţuirea şi cinstirea exprimate faţă de Preparandia din Arad, 
concepută ca principal agent al luminării, laolaltă cu sublinierea rolului 
cărţii tipărite în cultivarea sensibilităţii faţă de lectură, ce va duce la 
creşterea suprafeţei cititorilor, explică proiectele şi realizările realmente, 
impresionante, pentru vremea aceea, pe tărâm şcolar-educaţional şi editorial 
– tipografic. Asistăm la o creştere considerabilă a numărului de şcoli în 
zonă86, fenomenul fiind în strânsă legătură cu înfiinţarea Preparandiei, cea 
care a profesionalizat zeci şi sute de învăţători bine pregătiţi87. Notabilă este 
şi producţia de carte, tipărită la tipografia Universităţii din Buda88. 

În politica de culturalizare a comunităţii românilor din Banat, 
Crişana şi părţile ungurene Preparandia din Arad s-a impus ca un principal 
factor menit a schimba caracterul iluminismului exprimat zonal, în deplin 
acord cu ceea ce s-a petrecut în spaţiul extins al Transilvaniei tutelat de 
existenţa Şcolii Ardelene. Asistăm astfel la un fenomen mai mult decât 
semnificativ, şi anume, trecerea de la un iluminism preponderent elitar, la 
unul cu vădite semne de democratizare, conform aprecierii istoricului 
Pompiliu Teodor89. Aderenţa într-o măsură tot mai sporită a celorlalte 
segmente sociale la ideile şi valorile de tip iluminist conferă mişcării 
luminilor din vestul României, o certă dimensiune populară. 

Se impune a fi subliniată o altă particularitate a militantismului-
naţionalist de respiraţie iluministă, generat şi oblăduit de Preparandia din 
Arad şi care a constat în coagularea în jurul ideilor de factură naţională atât 
a elitei intelectuale laice cât şi a celei clericale. Acestea se vor impune drept 
forţe menite a modela şi a mobiliza, sub puterea exemplului propriu şi alte 
segmente sociale. Cu temei, putem constata că militantismul naţional 
proiectat şi elaborat de dascălii Preparandiei din Arad, a generat, 
consolidându-se apoi, tocmai necesara unitatea dintre elită şi popor. 

Faptul că lupta pentru afirmarea conştiinţei identitare româneşti 
sigilată de spiritul Preparandiei, în special de cel al lui Ţichindeal, s-a 
exprimat prin intermediul fabulei ca specie literară l-a plasat pe acesta şi 
şcoala în care a trăit ca deschizător de drum în istoria culturii şi literaturii 
române aflate la începuturile lor. Aceasta – apelul la fabulă - reprezintă o 
particularitate a iluminismului generat de Preparandia din Arad în raport cu 

                                                 
86 V. Popeangă, Un secol de activitate ..., Arad, 1974, pp. 97-198. 
87 DJAAN, colecţia Preot Sefan Crişan, Preparandia, dos. 8/1819-1836, f. 60. 
88 Vezi despre rolul acestei instituţii in cultura românească din Transilvania la Domokoş 
Samuel, op. cit., passim. 
89 Pompiliu Teodor, Iluminism şi naţiune în: „Naţiunea română. Orizont. Geneză. 
Afirmare”, Coordonator Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 1978, p. 326. 
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cel din Transilvania. Ţichindeal a fost inspirat ca în atâtea alte momente 
când s-a orientat spre fabulă pentru luminarea neamului său. A promovat 
acest gen, pentru că avea o mare aderenţă la popor, fiind agreată, căzând pe 
nivelul de sensibilitate al acestuia şi nu doar pe cel al elevilor săi de la 
Preparandie. Dimensiunea preponderent etică şi moralizatoare denotată de 
volumul de fabule, elaborate în premieră în limba română în 1814, se 
constituie indiscutabil ca una din direcţiile procesului formativ-educativ cu 
impact asupra mentalităţii şi conduitei întregii naţii române. Dincolo de 
toate criticile şi contestaţiile, adesea pătimaşe şi nemeritate pe care unii 
autori i le-au adus lui Ţichindeal, Fabulele reprezintă una din cărţile 
fundamentale ale culturii şi filozofiei educaţiei de tip esenţialmente 
iluminist de la începutul secolului al XIX-lea românesc. De la prima şi până 
la ultima ei pagină această carte este cea mai reprezentativă din întreaga 
activitate editorial-tipografică semnată cu numele său. Ea exprimă cel mai 
limpede crezurile sale iluministe şi „noua doctrină” naţionalistă ce urmărea 
emanciparea naţională a românilor din Banat, Crişana şi părţile ungurene, la 
începutul secolului al XIX-lea. În paginile ei găsim, în nota Şcolii Ardelene, 
critici la adresa stărilor social – economice nedrepte îndurate de români, ale 
unor conduite imorale la nivelul unor clerici90. Împărtăşind, fireşte, viziunea 
lui Dositei Obradovici conform căreia omul luminat trebuie eliberat de 
superstiţii şi orice „supunere oarbă”, influenţat şi de opera lui Samuil Micu 
şi Gheorghe Şincai, Dimitrie Ţichindeal îndreaptă în Fabule critici cu privire 
la superstiţii, ignoranţă, prejudecăţi şi credinţe deşarte. Toate acestea ca 
expresie a unui raţionalism lucid de inspiraţie iluministă. Cu îndreptăţire 
observa Alexandru Duţu cunoscut exeget al istoriei culturii româneşti 
medievale şi moderne că „Ţichindeal ştie să facă distincţie între obiceiul 
care are valoare documentară şi obiceiul care trebuie modificat pentru a se 
atinge un nou nivel de cultură91. 

Închidem şirul consideraţiilor şi aprecierilor asupra lui Ţichindeal şi 
a sensului preocupărilor şi luptei sale, prin cuvintele unui cărturar de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea care, investigând fabula şi pe reprezentanţii ei 
în spaţiul literaturii române - Theodor Speranţia - a spus: „Ţichindeal a fost 
un predicator, apostol al moralei şi al naţionalismului92. 

                                                 
90 De reţinut că anticlericalismul lui Ţichindeal, observat de unii cercetători, nici pe departe 
nu trebuie înţeles ca o critică a bisericii creştine ca instituţie religioasă ci, ca o condamnare 
si blamare a unor reprezentanţi ai clerului care s-au dovedit a avea conduite imorale. 
91 Alexandru Duţu, op. cit., p. 316. 
92 Theodor Speranţia, Fabula în genere şi fabuliştii în specie în: „Analele Academiei 
Române. Memoriile  Secţiei Literare”, Seria II, tom XIV, Bucureşti, 1893, pp. 81-82; 153. 
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O altă trăsătură impusă cu evidenţă, în urma cercetării tuturor 
manifestărilor, a domeniilor în care s-a exprimat mişcarea luminilor din 
Banat, Crişana şi părţile ungurene, coordonate de Preparandia din Arad, a 
fost optimismul istoric, încrederea în realizarea proiectelor culturale, 
spirituale, de rezonanţă naţională precum şi în acţiunile întreprinse pentru 
realizarea lor. Lectura atentă a documentelor reprezentative ale 
iluminismului românesc „ctitorit” în spaţiul Preparandiei şi de aici 
diseminat, ca stare de spirit, mentalitate, opţiuni, conduite în întreaga zonă 
de vest, relevă gândirea lucidă a luminătorilor preparandiali şi a celor din 
afara şcolii, cutezanţa, perseverenţa, capacitatea de jertfă şi extraordinara 
forţă morală de a antrena în jurul iniţiativelor culturale de tipul carte tipărită, 
un admirabil răspuns la apel al românilor din principatele de peste munţi, 
începând de la domnitori la marii boieri, cărturari şi negustori. Sunt 
elocvente acţiunile iniţiate de profesorii Constantin Diaconovici Loga şi 
Alexandru Gavra şi sprijinul pe care l-au primit ei din partea unor înalte 
autorităţi politice şi intelectuale de peste munţi privind tipărirea cărţilor lor 
precum Gramatica Românească sau Monumentul Şincai-Clainian. 

Ţichindeal şi toţi colegii lui de şcoală şi fraţi de crezuri având 
percepţia corectă asupra timpului pe care îl trăiesc popoarele, şi în 
consecinţă şi neamul românesc-timpul unor mari şi profunde prefaceri - s-au 
dovedit a fi oamenii Timpului lor: „Acum au început noroadele ca din somn 
a se deştepta!”93, exclamă Ţichindeal, făcând astfel proba conştientizării că 
timpul pe care îl trăieşte are o dinamică specifică, că e timpul deşteptării 
întru libertate a popoarelor. Descifrăm în substanţa acestui apel nevoia 
imperioasă spre o lucrare armonică, în direcţia edificării unei arhitecturi 
istorice pentru românii acestor locuri în care cultura şi luminarea prin şcoală 
şi carte să pregătească, mai apoi, unirea politică şi fericirea naţiei româneşti. 
Ţichindeal s-a arătat a fi cărturarul luminat pe care, ne îngăduim a-l numi ca 
fiind omul epocii sale. Revelatoare ne sunt în acest sens cuvintele cu valoare 
imperativă, cu sens de poruncă a vremii: „Că e vremea, odată, pentru 
Dumnezeu să deşchidem ochii minţii şi ai inimii noastre şi să dezbrăcăm de 
credinţa deşartă, zavistele şi goanele, că aceste sunt izvoarăle răotăţilor şi 
nenorocirile a tuturor noroadelor”94. 

Optimismul istoric al iluminismului „profesat” de Preparandia din 
Arad a fost generat şi de conştientizarea de către dascălii ei a faptului că 
timpul în care trăiesc impune, cu necesitate, acţiuni sistematice de luminare 

                                                 
93 Dimitrie Ţichindeal, Fabule ... Ediţie V. Vintilescu , p. 103. 
94 D. Ţichindeal, Epitomul, Buda, 1808 în: „Bibliografia Românească Veche” , Tom II,  
716-1808, Bucureşti, 1910, p. 528. 
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prin şcoală şi educaţie a neamului. Cu toţii au avut încredere că lupta pentru 
introducerea limbii române în toată plenitudinea ei şi deci biruinţa limbii 
române în cultura românească din Banat, Crişana şi părţile ungurene va fi cu 
certitudine o împlinire. „Doar va veni şi acea fericită vreme când şi românii 
vor dobândi odată învăţătură şi cărţi folositoare în limba lor”95, va spune 
Ţichindeal în nota-i optimistă, prea bine cunoscută. Ţichindeal dădea glas 
tot în fabule credinţei potrivit căreia „învăţătura luminării şi faptele bune şi 
drepte vor birui acolo unde stăpânea până mai ieri mojicia”: „Lasă să intre 
această faptă bună acolo unde mojicia cea groasă şi proastă stăpâneşte, iar 
unde până acum stăpâneşte, doar nu va stăpâni până va fi lumea”96. Era deci 
adânc convins că luminarea neamului, în cele din urmă va birui ignoranţa, 
superstiţiile şi credinţele deşarte. Un optimism cultural tonifiant, a degajat 
Ţichindeal prin aceste îndemnuri adresate românilor. Este optimismul 
Preparandiei din Arad sub puterea căruia a trăit şi care a fost zidit ca o stare 
de spirit de Ţichindeal, impunându-se ca una din trăsăturile definitorii ale 
profilului ei istoric. Nota aceasta, de optimism consolator al Preparandiei 
din Arad, atinge o cotă înaltă, dublat fiind de vizionarismul, profetismul 
propriu celui pe care poetul Eminescu în poemul său Epigonii l-a definit ca 
fiind „Gură de aur” şi făuritor de „scripturi române” - Ţichindeal. Este bine 
cunoscută acea chemare cu valoare de testament cultural şi politic, de 
rezonanţă, net, iluministă şi la care am făcut trimitere în paginile noastre, 
mai sus. Este chemarea în cuprinsul căreia găsim proiectat scopul la care va 
ajunge naţia daco-românească în măsura în care va urma căile prescrise de 
Ţichindeal: luminarea minţii şi făurirea unităţii politico - statale. Ţichindeal 
era convins, credea cu tărie în ceea ce proorocise: „...Când te vei lumina, 
mărită naţie daco-românească...cu faptele cele bune ale strămoşilor tăi, TE 
VEI UNI ...!” (subl. n.n.). Raportarea acestui optimism profetic la realitatea 
istorică românească ne oferă constatarea că vizionarismul lui Ţichindeal a 
fost lucid şi pe deplin confirmat de evoluţiile istorice şi culturale româneşti 
din secolul al XIX-lea, pentru a atinge apogeul lor la 1 Decembrie 1918. 
Făurirea unităţii politico - statale româneşti aşa precum o prescrise in 1814, 
în Fabulele sale Ţichindeal s-a împlinit după 104 ani. 

Dascălii şi cărturarii luminaţi arădeni au explorat trecutul istoric nu 
de dragul lui. Ei au găsit în el argumente, aidoma marilor părinţi, ctitori ai 
Şcolii Ardelene, spre a revendica, cu credinţă, repunerea naţiunii române în 
drepturile ei istorice. 

                                                 
95 Ibidem, p. 529. 
96 Idem, Fabule, Ediţie V. Vintilescu, p. 135. 
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Profesorii Preparandiei nu au fost resemnativi. Ei erau optimişti şi 
mai mult decât atât, vizionari. Meritul lor istoric constă atât în opera cultural 
pedagogică de dimensiuni, cu adevărat naţionale, cât mai cu seamă în faptul 
că ei au fost urzitori şi semănători de idealuri naţionale, fundamentând o 
mentalitate şi o conduită militantist-optimistă în cadrul căreia, credinţa 
neştirbită în izbândă a fost una din trăsăturile profilului lor moral. 
5. Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa 
intelectualilor români. Şcoala Ardeleană ca mişcare ideologică şi culturală 
naţională care a exprimat în spaţiul românesc transilvan iluminismul 
european atât sub raportul temelor, preocupărilor cât şi al trăsăturilor 
specifice a avut în Preparandia din Arad o demnă continuatoare. Paginile 
noastre de până acum au pus în evidenţă relaţia dintre ele aşa cum s-a 
exprimat ea în plan cultural-spiritual, pedagogic şi al filozofiei educaţiei. 

Reprivim raportul Preparandia din Arad-Şcoala Ardeleană din 
perspectiva modului în care el s-a inscripţionat în conştiinţa cărturarilor 
români, intelectuali: istorici, istorici-literari, pedagogi, gazetari. 

Un număr relativ numeros şi reprezentativ, prin prestigiul lor 
profesional, de forţe intelectual-cărturăreşti din chiar vremurile de început 
ale Preparandiei şi până astăzi şi-au exprimat aprecierile, opiniile lor fie 
chiar secvenţial ori uneori contextual, asupra activităţii culturale şi 
pedagogice a şcolii, a dascălilor ei, subliniind la unison, apartenenţa 
Preparandiei la ideologia şi comportamentul cultural specific Şcolii 
Ardelene. Referinţele cele mai dese ale intelectualilor pe care îi vom 
prezenta mai jos sunt cu adresabilitate directă la prestigioşii dascăli ai 
Preparandiei. În primul rând Ţichindeal este vizat ca figură emblematică a 
culturii româneşti care a preluat programul luminilor ardelene şi l-a aplicat 
în realităţile politico-culturale şi spirituale ale Banatului, Bihorului şi 
ţinuturilor ungurene. Nu sunt uitaţi, desigur, nici ceilalţi trei dascăli din 
generaţia lui Ţichindeal: Constantin Diaconovici Loga, Iosif Iorgovici şi 
Ioan Mihuţ ale căror merite pentru promovarea culturii româneşti din acest 
spaţiu le sunt recunoscute şi conexate cu ideile şi acţiunile savanţilor Şcolii 
Ardelene. 

Cel dintâi mare învăţat şi cărturar român care a inaugurat în scrisul 
său tema aflată sub unghiul nostru de interes: Preparandia din Arad şi 
Şcoala Ardeleană- a fost Ion Heliade Rădulescu. El rămâne un deschizător 
de drum în evidenţierea relaţiei sus enunţate. Atras şi cucerit fiind, de sensul 
adânc, patriotic, naţional dar şi liberal-umanist al activităţii lui Ţichindeal, 
în special a fabulelor întocmite de el în 1814, acest părinte fondator al 
culturii româneşti moderne va reedita în 1838 fabulele apostolului 
moralităţii şi naţionalismului românesc, D. Ţichindeal. În prefaţa acestor 
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fabule reeditate, nu doar sub puterea unui entuziasm facil ci a înţelegerii 
adânci a mesajului ideatic pe care Ţichindeal le-a exprimat în pagina 
fabulelor, Ion Heliade recunoaşte că toate acestea sunt demne, la o distanţă 
de 24 de ani de la prima ediţie să fie „resădite” în conştiinţa românităţii din 
spaţiul fostei Dacii antice. Şi astfel apare în tipografia lui Ion Eliad, la 
Bucureşti, în 1838 volumul de fabule semnat de Dimitrie Ţichindeal. În 
prefaţa acestui volum Ion Heliade Rădulescu reuşeşte să redea portretul lui 
Ţichindeal şi a şcolii sale de la Arad surprinzându-i meritele într-o relaţie cu 
„jertfitorii întru binele naţiei române” care au fost mari învăţaţi ai luminilor 
româneşti din veacul al XVIII-lea. „Între bărbaţii care au slujit naţiei 
române, jertfindu-se pe sine pentru folosul cel de obşte alături de Iorgovici, 
Şincai şi Maior, Ţichindeal este unul dintre cei mai importanţi...Cetiţi 
tinerilor pe Paul Iorgovici, Petru Maior, Cichindel şi Şincai şi veţi învăţa 
întrânşii şi limba voastră şi ceea ce au fost moşii voştri şi ceea ce aţi putea 
fi, de veţi urma învăţăturile lor. Aceştia toţi au fost jertfă închinărilor întru 
slujba naţiei”97. Potrivit filozofiei educaţiei lui Ion Heliade Rădulescu, 
aceşti mari bărbaţi ai naţiei întrunesc atributele specifice unor adevărate 
modele ce se impun a fi urmate de către generaţiile tinere. 

Fără a avea tenta unor măguliri conjuncturale, aprecierile lui Ion 
Heliade Rădulescu, vor deveni, puncte de reper în timp. El va fi citat de alţi 
cărturari care s-au preocupat de istoria şcolii preparandiale din Arad, 
precum şi de existenţa distinşilor ei dascăli, a lui Ţichindeal în primul rând.  
Alexandru Papiu Ilarian paşoptistul, cărturarul şi autorul lucrării „Istoria 
românilor din Dacia Superioară” surprinde şi el relaţia dintre Preparandie şi 
Şcoala Ardeleană. Subliniază simultaneitatea travaliului naţional pe care l-
au săvârşit şi unii şi alţii. Deopotrivă remarcă valenţele operei istorice a 
Şcolii Ardelene în viaţa românilor precum şi remarcabila activitate săvârşită 
de dascălii preparandiali arădeni, de luminare prin cultură şi şcoală a celor 
din Banat. „Dacă nu erau Klein, Şincai şi Maior, românii de astăzi istorie n-
ar avea. Contemporani cu aceştia alungau întunerecul nopţii din Banat Paul 
Iorgoviciu, Constantin Loga, Ioan Mihuţ, Dimitrie Ţichindeal98, toţi 
profesori la institutul pedagogic din Aradul vechi întemeiat la 1812...”99. 

                                                 
97 Ion Heliade Rădulescu, Precuvântare, în vol.  D. Ţichindeal, Filosofice şi politice prin 
fabule învăţături morale, Tipografia lui I. Eliad, 1838, pp. VII şi  XII. 
98 Autorul nu restrânge, câtuşi de puţin, teritoriul de impact benefic pe care l-a avut 
Preparandia din Arad, atunci când face trimiterea doar la Banat. Impactul a fost şi asupra 
Crişanei, a părţilor ungurene şi chiar mai mult. 
99 Alexandru Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, tom. I (până la 1848 
exclusiv), Viena, 1851, pp. 225-226. 
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Dimensiunea naţională a strădaniilor luminătorilor aparţinând Şcolii 
Ardelene şi Preparandiei din Arad a fost sesizată şi pusă în circulaţie şi de 
marele fruntaş revoluţionar paşoptist Nicolae Bălcescu. El a relevat 
contribuţia acestor dascăli ai neamului românesc la afirmarea conştiinţei 
unităţii lingvistice şi istorice româneşti, neezitând a remarca faptul că ei, cu 
toţii, au fost propagatori ai unităţii româneşti: „Cine nu cunoaşte numele 
glorioase ale lui Iorgovici, Şincai, Ţichindeal, Clain, Lazăr, Petru Maior- 
spunea Nicolae Bălcescu- carii prin şcoli, prin cultivarea limbii şi a istoriei, 
puseră stâlpii de temelie ai naţionalităţii române şi propagară ideea unităţii 
sale”100.  

Un alt mare cărturar paşoptist care s-a remarcat ca un luminător al 
românilor bucovineni, devenind un reper în lumea şcolii şi a literelor 
româneşti a fost Aron Pumnul. 

Într-al său „Lepturariu Românesc” din 1864 integrează pe întâiul 
senior al Preparandiei din Arad alături de Moise Nicoară şi Paul Iorgovici, 
subliniindu-le locul lor distinct în cultura românescă de la sfârşitul secolului 
XVIII şi primele decenii ale celui următor. Marele dascăl de la Cernăuţi, 
Aron Pumnul, îl integrează pe Dimitrie Ţichindeal în mişcarea luminilor 
europene specifice timpului în care fiinţase şi îşi desăvârşise formaţia 
intelectuală de preot şi învăţător. În acest sens el afirmă: „Dimitrie 
Ţichindeal s-a născut în veacul al XVIII-lea care este veacul triumfului 
dreptului asupra despotismului. Ţichindeal născut pe lume odată cu noul 
drept al Europei, se pare a fi supt împreună cu laptele mamei sale iubirea a 
celor drepturi şi dorul de a le vedea proprietate şi ale Românilor, 
conaţionalilor săi.”101. Surprinzând înrâurirea pe care ideologia iluministă a 
vremii a avut-o asupra lui Dimitrie Ţichindeal, autorul continuă portretul 
celui omagiat spunând: „nutrind în sine cum se vede mai în toate fabulele lui 
ca şi Micu, Şincai şi Petru Maior, idealul născând al Românismului se făcu 
apostolul mistic al acestui ideal...ca şi istoricii români numiţi mai sus, 
Ţichindeal chiar şi în mijlocul certelor pentru religiune încă să poată da 
apelurilor sale la înfrăţire prin puterea religiunii se făcu ministru altariului 
lui Crest”102. Seria meritelor lui Ţichindeal şi ale triadei ardelene pe care 
Pumnul o dezvoltă evidenţiind rolul lor de ctitori ai conştiinţei şi ideii 
naţionale, este întregită şi nuanţată cu următoarea afirmaţie: „neînseraţii 
luceferi ai literaturii române: Samuil Micu, Petru Maior şi Georgu Şincai 
precum zice preanimerit domnul I. Eliade, sparseră acum asemenea lui 

                                                 
100 N. Bălcescu, Opere, vol. II, Editori G. Zane şi El. Gh. Zane, Bucureşti, 1982, p. 114. 
101 Pumnul Arune, Lepturariu Rumânesc, Viena, tom IV, partea 1, 1864, p. 54. 
102 Ibidem, p. 54. 
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Moise marea întunerecului care ţinea încă pre Românii dencoace de 
pământul consciinţei naţionale, şi-i făcură să treacă de-ncolo de Egipetul 
neştiinţei şi să-şi cunoască adevăratul început. Ţichindeal apucă din mâna 
astor genii ai Rumânismului făclia care amerinţă să o stângă duşmanii care 
să speriaseră de deşteptarea rumânului provenită den cunoscinţa străbunilor 
săi şi a măreţelor fapte ale acelora”103. Citatul redat este mai mult decât 
lămuritor în privinţa raportului dintre Ţichindeal şi Şcoala Preparandă de la 
Arad pe de o parte şi „geniile românismului”, adică Samuil Micu, Gheorghe 
Şincai şi Petru Maior pe de altă parte. Este evidenţiată ideea potrivit căreia 
Ţichindeal a continuat în spaţiul Banatului, a părţilor arădene şi ale 
Bihorului ideile care structurează doctrina naţionalismului luminat românesc 
ctitorit şi dezvoltat de către Şcoala Ardeleană. 

La sfârşitul deceniului al VII-lea al secolului al XIX-lea, la Pesta, 
apare în 1869 sub semnătura lui Iosif Vulcan lucrarea „Panteonulu romanu. 
Portretele şi Biografiele celebrităţilor romane”. În acest volum Ţichindeal a 
devenit obiect predilect de investigaţie şi preocupare, gest potenţat şi de 
faptul că autorul a descoperit în arhiva unchiului său, fostul episcop Samuil 
Vulcan de la Oradea o bogată corespondenţă între cei doi iluminişti. Ca şi 
predecesorii săi, Iosif Vulcan a fost profund mişcat de rolul Şcolii Ardelene 
şi a lui Ţichindeal pe care l-au avut în istoria şi destinul cultural românesc. 
Meritele lor sunt cu atât mai mari cu cât au trăit şi au creat într-un context 
istoric defavorabil lor pe care Iosif Vulcan îl descrie astfel: „au avut darul ca 
într-o vreme precum cea de la sfârşitul secolului al XVIII-lea definită de 
demoralizaţiune şi corupţiune socială ce cuprinse Popoarele Orientului, când 
nedreptăţile comise de una castă privilegiată era să stângă ultima scânteie a 
conştiinţei şi simţului de umanitate în poporul strivit şi împilat, pre tempul 
acesta vedem în Transilvania pre Petru Maior, pre Şîncai şi Klein, ér în 
Banat pre Cichindeal, reculegându-şi puterile proprii şi întrunind poterile 
poporului român spre a sfărma catenele în care gemea spiritul divinităţii, 
consciinţei de sine a poporului român”104. 

Profesorul Iustin Popfiu de la Liceul din Oradea rostea în cadrul 
adunării generale a Astrei, ţinută la Cluj, în 1867, aprecieri menite a reda 
relaţia lui Ţichindeal dar şi a altor personalităţi marcante ale culturii 
româneşti cu Şcoala Ardeleană, văzută, această relaţie din perspectiva 
edificării culturii şi civilizaţiei moderne româneşti. „Şincai, Clain, Maior, 
Cichindeal, Lazăr, Văcărescu şi contemporanii lor au sudat pe o cale cu 
dânşii, au pus dară fundamentul la literatura şi cultura naţională modernă. Pe 

                                                 
103 Ibidem, p. 55. 
104 Iosif Vulcan, Panteonulu Romanu. Biografiele celebrităţilor, tom. I, Pesta, 1869, p. 90 
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umerii lor ne-am suit unde astăzi ne privesc cu respect popoarele 
Europei”105. 

Ideea redeşteptării naţionale şi a conştiinţei de sine fusese relevată şi 
de George Bariţ „părintele” presei româneşti din Transilvania şi cărturar 
istoric de largă comprehensiune. În opera intitulată „Părţi alese din Istoria 
Transilvaniei” recunoaşte, pentru prima dată în literatura de specialitate 
meritele avute de către dascălii Preparandiei din Arad în dezrobirea eparhiei 
arădene şi a limbii române de sub dependenţa discriminatorie a ierarhiei 
clericale sârbe. De notat însă că ei sunt puşi în relaţie, cu marele cărturar al 
Şcolii Ardelene Petru Maior. Rămâne, aşadar, surprinzător de inedită 
istoriografic, această menţionare pe care o face George Bariţ. Doar Petru 
Maior este asociat efortului de emancipare lingvistică şi spirituală, urnit şi 
încheiat cu succes de către dascălii arădeni106. Cu certitudine, Bariţ a fost în 
posesia unor informaţii care l-au determinat să scrie următoarele: „au trebuit 
să vie oameni ca Petru Maior, Cichindel, Iorgovici (Paul-n.n.), Loga, cu 
scrierile lor pentru ca să strige la urechile acelei părţi de popor (în sens de 
deşteptare, de-a-l face conştient-n.n.) şi aşa se mijloceşte emanciparea 
diecezei Aradului cu aproape ½ mil. de români din robia limbii slavone... 
Toţi aceşti cărturari de naţionalitate română oricât de puţini au fost până la 
1837, ei au lucrat relativ mult pentru învăţarea limbii, propagarea de idei 
sănătoase, lăţirea gustului de cetit, alimentarea sentimentului naţional şi 
deşteptarea conştiinţei naţionale”107. În nota aproape similară cu Nicolae 
Bălcescu şi Bariţ a remarcat principalele direcţii în care s-au făcut adânc 
resimţite meritele intelectualilor români din părţile Banatului şi ale 
Bihorului grupaţi în jurul Preparandiei dar şi în jurul gimnaziului din Beiuş 
înfiinţat de episcopul Samuil Vulcan. 

În a sa excelentă „Istorie a Literaturii Române în secolul al XVIII-
lea”, savantul Nicolae Iorga, a surprins continuitatea principiului purismului 
latin, fundamentat de Şcoala Ardeleană în scrierile lui Ţichindeal. „În 
privinţa limbii, spunea Iorga, Ţichindeal se apropie şi mai mult în Epitom de 
ideile Şcolii Ardelene...el scrie Dumnezeu bon... ba nu se sfieşte a 
întrebuinţa în această carte bisericească „sanct” în loc de „sfânt”, curentul 
general lua pe dinainte pe parohul din Becicherec”. Şi totuşi Nicolae Iorga 
                                                 
105 „Familia”, an  III, nr. 38, 25 sept/ 7 oct. 1867, p. 452. 
106 Un rol foarte important în toate aceste biruinţe româneşti de la Arad le-a avut, 
neîndoielnic, şi episcopul Samuil Vulcan. Istoricul  Gheorghe Ciuhandu în cartea sa 
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini din istoria românilor crişeni, Arad 1935, 
pp. 107-261, îl acuză pentru politica de extindere a bisericii greco-catolice în spaţiul 
ortodox arădean. 
107 George Bariţ, Părţi alese din Istoria Transilvaniei, vol I, Sibiu, 1898, pp. 607 şi 609. 
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surprinde sensul existenţei lui Ţichindeal în istoria românilor din Banat 
raportat la perioada în care îşi arătase plenar, în cultura românească, lumina 
ei, Şcoala Ardeleană. Această idee o mărturisesc următoarele aprecieri ale 
lui Iorga: „acest umil prelucrător (se referă la Ţichindeal şi volumul său de 
fabule în special-n.n.) a rezumat în sine, a reprezentat prin viaţa şi lucrările 
sale în chipul cel mai puternic, starea de spirit în care mijea conştiinţa 
naţională a românilor din Banat în vremea marii mişcări de idei ardeleană. E 
o figură reprezentativă şi în jurul acestei figuri se poate grupa viaţa 
intelectuală românească din Banatul de atunci”108. 

Pe linia marelui istoric, un alt mare reprezentant de vază al istoriei 
literaturii române Ovid Densuşianu surprindea în opera sa „Literatura 
română modernă” continuitatea de idei dintre Ţichindeal şi Şcoala 
Ardeleană. Se sublinia că dascălul şi literatul arădean a găsit o modalitate 
mult mai accesibilă spre a face cunoscute ideile Şcolii Ardelene în masa 
poporului român. Făcea aluzie la utilizarea fabulei. Mai mult, istoricul 
literar pledează pentru integrarea mişcării culturale din Banat şi Crişana în 
mişcarea culturală a învăţaţilor transilvăneni, întrucât, spunea el numai aşa 
aceasta poate fi înţeleasă, cu adevărat, în reala sa dimensiune: „Mişcarea 
inaugurată de învăţaţii transilvăneni (Şcoala Ardeleană-n.n.) am cunoaşte-o 
numai într-o parte a manifestărilor ei dacă ne-am mărgini numai la ceea ce 
s-a scris pe terenul istoric şi filologic. Dând o îndrumare hotărâtă spiritelor, 
ideile şcoalei latiniste, oricât şi-ar fi găsit aplicarea mai mult în cercetarea 
trecutului şi a problemelor de limbă puteau să deştepte şi alte preocupări să 
fie răspândite şi sub altă formă. O derivare în alt sens- va spune Densuşianu- 
a acestei idei şi o popularizare a lor prin ceva nou (fabula-n.n.) le-a încercat 
un cărturar din Banat, chiar dacă nu aducea însuşiri deosebite, nu avea 
personalitate de scriitor era totuşi dintre aceia care punea însufleţire în ceea 
ce cred că poate fi spus şi de ei pentru a folosi altora, chiar dacă gândurile, 
cuvintele lor sunt numai răsfrângeri fără originalitate din ce-au găsit la alţii. 
Cărturarul acesta era Dimitrie Ţichindeal şi numele lui nu trebuie despărţit 
de acela al lui Paul Iorgovici şi Diaconovici Loga pentru că reprezintă la un 
loc curentul de redeşteptare naţională la românii din Banat în prima jumătate 
a veacului al XIX-lea”109. 

                                                 
108 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române din secolul al XVIII-lea 1688-1821. Epoca lui 
Petru Maior-Excursuri, Ediţie îngrijită de Barbu Theodorescu, vol. II, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1969, pp. 340-341. 
109 Ovid Densuşianu, Literatura română modernă, vol I, ediţia a treia, Bucureşti, 1929, pp. 
89-90. 
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Contribuţia lui Ţichindeal şi al lui Constantin Diaconovici Loga la 
opera de cultivare în spiritul Şcolii Ardelene a neamului românesc din Banat 
şi Crişana a fost relevată şi de erudiţii autori ai Istoriei Literaturii Române 
care au coordonat volumul II al acesteia, precum Alexandru Dima, I. C. 
Chiţimia, Paul Cornea şi Eugen Tudoran. Ei au apreciat cu deplin temei că 
Ţichindeal a fost „încrezător până la utopie în binefacerile culturii. A 
participat la activitatea de iluminare şi educare a poporului desfăşurată de 
Şcoala Ardeleană, deplin convins că aceasta este singura cale spre 
dobândirea drepturilor naţionale şi sociale”. Aceeaşi autori stăruie şi asupra 
personalităţii lui Diaconivici Loga despre care vorbesc astfel: „Viaţa şi 
activitatea lui Diaconovici Loga sunt ale unui autentic «luminător». Ca şi 
ceilalţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene el atribuie culturii puteri 
excepţionale, aproape magice, ea fiind în concepţia sa panaceul universal al 
tuturor relelor ce oprimau poporul nostru”110. Activitatea filologică a lui C. 
D. Loga a făcut obiect de investigaţie şi analiză la nivelul unuia dintre cei 
mai de seamă cărturari şi pedagogi români din secolul al XX-lea, Onisifor 
Ghibu. În urma unei exegeze riguroase şi pertinente la care a fost supusă 
personalitatea lui C. D. Loga ca şi creator de literatură didactică, în speţă 
filologică, Onisifor Ghibu concluzionează astfel în studiul „Un dascăl 
bănăţean de acum 100 de ani: Constantin Diaconovici Loga”: „Apreciind 
Gramatica lui Loga ca monument cultural şi pedagogic, spunea Onisifor 
Ghibu, trebuie să recunoaştem că ea a contribuit într-o mare măsură nu 
numai la progresul limbii române ci şi la progresul moral al întregii epoci. 
Ea a întărit principiile etice în popor, a sprijinit religiozitatea românilor de 
pretutindeni... C. D. Loga a fost unul dintre cei mai mari scriitori ai 
timpului”111. 
De personalitatea lui Constantin Diaconovici Loga şi sensul ei în cultura 
românească s-au apropiat şi Dumitru Ghişe şi Pompiliu Teodor, 
relaţionându-l cu Şcoala Ardeleană. I s-a relevat, în acest fel dimensiunea sa 
de ctitor al unui veritabil proiect cultural de amplitudine naţională: 
„continuator al Şcolii Ardelene, Diaconovici Loga nu se distinge prin 
contribuţii însemnate pe tărâm filologic112 şi ştiinţific propriu-zis. Meritele 
                                                 
110 Istoria Literaturii Române. De la Şcoala Ardeleană la Junimea (sub redacţia Al. Dima, 
I. C. Chiţimia, Paul Cornea, Eugen Todoran) vol II, Editura Academiei, Bucureşti, 1968, 
pp. 106-109; 112-115. 
111 Onisifor Ghibu, Pentru o pedagogie românească, antologie de scrieri pedagogice, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, pp. 129 şi 131. 
112 În ce ne priveşte, apreciem că dascălul arădean prin lucrările sale tipărite, prezentate în 
paginile de mai sus, precum Gramatica românească, Ortografia şi Epistolariul Românesc, 
şi-a adus contribuţii substanţiale pe tărâm filologic la cultivarea şi afirmarea limbii române, 
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sale sunt legate însă de activitatea sa de organizator de şcoală şi pedagog. În 
„Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti” apărută la Buda în 1821, 
Diaconovici Loga schiţează un întreg program de culturalizare a românilor 
ardeleni...Iluminismul lui Loga este un iluminism subsumat unor imperative 
naţionale care-l fac să stăruie adeseori pe tărâmul cultivării limbii 
române”113. 

Sensul istoric şi cultural pedagogic pe care l-a avut Preparandia din 
Arad ca o continuatoare a spiritului Şcolii Ardelene l-au înţeles şi dascălii 
instituţiei din localitate. Printre cei care s-au apropiat cu multă pricepere de 
trecutul şcolii şi a descifrării rosturilor pe care ea le-a avut în viaţa neamului 
românesc a fost ilustrul dascăl de valoarea unui savant în problemele 
ştiinţelor psiho-pedagogice, de pe atunci, dr. Petre Pipoş. El relaţiona 
existenţa şi afirmarea Preparandiei din Arad cu suflul nou pe care l-a adus în 
Europa revoluţia franceză de la 1789 ce a dat un nou şi puternic „impuls 
pentru recâştigarea drepturilor omeneşti”. „Sub influenţa acestei tendinţe 
spune Petre Pipoş începe şi redeşteptarea culturii la toate popoarele. Sub 
tăria acestui curent al redeşteptării vedem că Şincai, Clain (Micu) şi P. 
Maior au dat primul impuls dezvoltării şcoalelor (culturii) române”114. 
Acelaşi sentiment al apartenenţei la familia spirituală şi ideologică a Şcolii 
Ardelene îl aveau şi autorii primului volum dedicat istoriei şcolii 
preparandiale locale elaborat în 1912 de către Dr. Teodor Botiş şi Dr. 
Avram Sădean. Documentaţi cunoscători ai istoriei învăţământului, cei doi 
sus menţionaţi, fac asocieri fireşti între primii dascăli ai şcolii arădene şi 
figurile Şcolii Ardeleane. Ei subliniază că profesorii Preparandiei s-au făcut 
„urmaşi demni ai celor trei apostoli de la Blaj preţuind munca dezinteresată 
pentru binele şi propăşirea neamului, potenţă şi mai mult entuziasmul 
înflăcărat şi umplu ca niciodată, cu o bucurie nemărginită inimile amărâte 
ale Românilor dornici de învăţătură”115. 

Conştiinţa culturală românească din Banatul interbelic îl receptase pe 
Ţichindeal, prin raportare la „fraţii săi de sânge şi contemporani Micu, 
Şincai, Maior”. Acesta era creionat în dimensiunea sa de „purtător al 
flamurei redeşteptării naţionale în Banat alături de Paul Iorgovici, Mihai 
Roşu, C. Diaconovici Loga”116. 

                                                                                                                            
în linie iluministă, specifică vremii, convins că limba română reprezintă „cheia altor 
învăţături”. 
113 Dumitru Ghişe, Pompiliu Teodor, Fragmentarium iluminist, pp. 234-236. 
114 DJAAN, fond Dr. P. Pipoş, mss., f. 211. 
115 Dr. Teodor Botiş şi dr. Avram Sădean, Cei dintâi ani din trecutul şi viaţa Preparandiei, 
(Şcolii Normale) gr. ort. române din Arad, Arad, 1912, p. 45. 
116 Traian Topliceanu, Dimitrie Ţichindeal, (f.a.), p. 5. 
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Dintre intelectualii şi gazetarii bănăţeni ai epocii interbelice, cel mai 
concludent din perspectiva temei noastre a fost Vincenţiu Bugariu117. În 
cuvântul său rostit la festivităţile organizate în Becicherecul-Mic, 4 
decembrie 1932 cu ocazia dezvelirii monumentului cruce ridicat lui D. 
Ţichindeal a spus: „Prin Preparandie Aradul devine Blajul ţinuturilor 
bănăţene şi ungurene de unde 212 tineri s-au înscris în şcoala menită să 
pregătească pe luminătorii satelor. Pe lângă această însemnătate a şcolii se 
mai adaugă şi faptul că în jurul ei se frământă toate acţiunile şi încercările 
de salvare a poporului...”118. Suntem în faţa unei aprecieri care frapează prin 
simplitate şi claritate. Ea are darul să definească printr-o comparaţie, nu 
doar plastică, ci şi plină de profundă înţelegere sensul acţiunii Preparandiei 
din Arad pentru Banat, Crişana şi ţinuturile ungurene. Ea a fost creatoare de 
intelectualitate, aidoma şcolilor blăjene şi deopotrivă a fost centru-nucleu 
coagulant în care s-au elaborat, iniţiat şi declanşat gânduri, proiecte şi 
acţiuni de tip petiţionarist, pentru emancipare naţională, într-o pură conduită 
şi mentalitate iluministă, aşa precum Blajul în care s-a zămislit Şcoala 
Ardeleană s-a impus ca centru cultural şi politic prin marii lui învăţaţi, ai 
românilor ardeleni de până la 1848. 

Nu putem încheia seria aprecierilor menite a sublinia raportul dintre 
Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană, fără a nu-i integra, aici, şi pe 
dascălii  arădeni: Preot dr. Teodor Botiş, şi prof. emerit Eduard I. 
Găvănescu. Dr. Teodor Botiş, într-un moment de dezamăgire dar şi de 
optimism reţinut, provocate aceste stări sufleteşti de primejdia desfiinţării 
Academiei Teologice Ortodoxe Române din Arad, a publicat în „Biserica şi 
Şcoala”  din 21 aprilie 1929 articolul „Apărarea Academiei Teologice din 
Arad” în care exprima relaţia dintre Arad şi Blaj din perspectiva unei 
continuităţi de suflet şi ideal naţional prin şcolile lor renumite, spunând: 
„Sărman Arad! Tu, care după Blajul uniţilor ai întemeiat şi susţinut cele mai 
vechi şi mai bine organizate aşezăminte de cultură românească şi 
ortodoxă… Tu, care la începutul veacului al XIX-lea ai pornit şi animat 
luptele pentru emanciparea bisericii române din Crişana şi Bănat de sub 
jugul ierarhiei sârbeşti, tu, patria mucenicilor Moise Nicoară şi Dimitrie 
Ţichindeal… ai ajuns, unde nici cea mai zburdalnică fantezie nu îndrăznea 

                                                 
117 Vincenţiu Bugariu absolvent al Facultăţii de filozofie din Bucureşti a fost un înzestrat 
tânăr gazetar, cu un bun condei care a publicat în „Tribuna Nouă” din Arad dar şi în presa 
din Timişoara anilor interbelici. 
118 Vestul (Timişoara), nr. 690, din 5 decembrie 1932, p. 4. 
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să Te plaseze, în situaţia puţin onorabilă a unui cenuşotcă (subl. a.)”119. 
Prof. emerit Eduard I. Găvănescu în studiul său „Iluminiştii arădeni în 
contextul mişcării iluministe din Transilvania” a afirmat despre raportul 
dintre spiritul daco-românismului cultivat de Preparandia din Arad şi 
iluminismul românesc transilvănean următoarele: „Meritul primilor 
profesori – numiţi la această Preparandie – este acela că ei au ştiut să facă 
din această şcoală o instituţie de cultură românească pătrunsă de noul spirit 
al daco-românismului spre care a evoluat, în mod firesc, iluminismul 
românilor din Transilvania”120. Acelaşi dascăl arădean, cercetător asiduu al 
arhivelor locale într-o conferinţă rostită în Arad la 1 februarie 1972 spunea 
despre continuitatea spirtului Şcolii Ardelene de către Preparandia din Arad 
următoarele: „Dacă istoricii şi filologii Şcolii Ardelene afirmară acele mari 
adevăruri ale originii romane a poporului român şi romanitatea limbii sale, 
profesorii Preparandiei din Arad iniţiară o bătălie care avea să meargă mai 
departe decât ei, pentru revendicarea locului ce i se cuvenea poporului 
nostru în cadrul politic al Transilvaniei”121. Autorul se referă, aici, la lupta 
pe care dascălii şcolii pedagogice din Arad au iniţiat-o, cu argumente din 
arsenalul Şcolii Ardelene, pentru dezrobirea religioasă, a românilor, în plan 
ierarhic, de sub stăpânirea mitropoliei sârbeşti de la Karlovitz. Nu putem fi 
de acord însă cu aprecierea că bătălia iniţiată de arădeni, pe cale 
petiţionaristă ar fi depăşit Şcoala Ardeleană când se ştie foarte bine că şi 
reprezentanţii de seamă ai acesteia au ţintit spre reaşezarea românilor la 
statutul politico-juridic ce li se cuvenea prin Supplex Libellus Valachorum. 
 Ne situăm astfel, în virtutea aprecierilor mai sus citate în aria unor realităţi 
istorice care argumentează convingător teza că Preparandia din Arad a fost 
Şcoala-cetate culturală românească ce difuzase şi cultivase permanent ideile 
şi idealurile, programul cultural iluminist elaborat şi promovat de Şcoala 
Ardeleană adaptat şi încorporat realităţilor româneşti din ţinuturile 
autohtone zonale. 

În lumina datelor prezentate şi analizate în studiul nostru, 
Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană, percepute din perspectiva 
relaţiilor ce s-au stabilit între ele cu beneficii imense pentru destinul istoric 
şi cultural românesc, se prezintă ca factori decisivi ai proceselor de mare 
                                                 
119 Dr. T. Botiş, rectorul Academiei, Apărarea Academiei Teologice din Arad, în: „Biserica 
şi Şcoala”, an LIII, nr. 17, 21 apr. 1929, p. 2. 
120 Ed. I. Găvănescu, Iluminiştii Arădeni în contextul mişcării iluministe din Transilvania, 
mss., p. 24 din arhiva personală prof. Ed. I. Găvănescu, aflată în posesia noastră. Studiul în 
cauză a fost elaborat în 16 ianuarie 1973. 
121 Titlul conferinţei rostite de prof. Ed. I. Găvănescu era: Un focar de ştiinţă şi cultură: 
Preparandia din Arad, mss., p. 12.  



 76 

complexitate şi amplitudine pe care le-au antrenat în societatea românească 
transilvăneană. Aceste fenomene, detectabile iniţial la nivelul mentalităţii şi 
conduitelor elitelor, dar şi în cadrul altor segmente ale comunităţii 
româneşti, au fost în deplin acord cu ideologia luminilor specifică veacului 
XVIII şi început de secol XIX. Preparandia din Arad prin dascălii şi elevii ei 
a fost conectată la ideile şi valorile afirmate şi cultivate de Şcoala 
Ardeleană, perpetuându-i temele, preocupările şi trăsăturile, cărora le 
imprimase gradat şi  anumite note specifice, particulare în spaţiul Banatului 
şi al Crişanei, potrivit cu realităţile existente în această zonă. 

Raportul dintre Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană s-a 
imprimat în conştiinţa cărturarilor-intelectuali români începând cu Ion 
Heliade Rădulescu şi până în zilele noastre. Cu toţii au recunoscut existenţa 
unei relaţii strânse între Preparandia din Arad şi dascălii ei pe de o parte şi 
Şcoala Ardeleană pe de altă parte. Integrarea numelor sonore ale Şcolii 
Pedagogice de la Arad în grupul marilor savanţi ai luminilor ardelene are 
semnificaţia sublinierii afinităţilor în spirit şi atitudine, ca şi a continuităţilor 
pe linie ideologică şi pe linia împlinirilor în plan cultural, pedagogic şi 
spiritual pe care le-au validat arădenii. Relevarea de către cărturarii români a 
acestui raport Preparandie - Şcoala Ardeleană aduce cu sine un plus de 
exegeză asupra locului şi rolului pe care Preparandia din Arad l-a avut în 
configuraţia cultural-şcolară a românilor din zona Banatului şi a Bihorului la 
începuturile modernităţii lor. Prestigioase autorităţi culturale precum 
Heliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Aron Pumnul, Alexandru Papiu 
Ilarian, George Bariţ, Iosif Vulcan, Nicolae Iorga- ca să rămânem doar la 
aceste câteva repere sonore prin evaluările lor operate asupra 
comportamentului şi mentalităţii dascălilor care au compus Preparandia din 
Arad de până la mijlocul secolului XIX, refac un veridic tablou Preparandiei 
din Arad, fixând-o în coordonatele unei instituţii merituoase,  de primă 
însemnătate în cultura românească transilvăneană şi extins naţională. 

Cărturarii-intelectuali analizaţi în cercetarea de faţă au subliniat 
faptul că urmând firul Şcolii Ardelene, Preparandia din Arad a fost 
aşezământul care şi-a depăşit cadrul şcolar şi s-a impus ca o veritabilă 
fortificaţie culturală de apărare şi promovare a idealurilor naţionale, de 
sorginte iluministă. Cu toţii au pledat prin aprecierile lor în favoarea tezei că 
Preparandia din Arad a fost şcoala care „a predat”, a cultivat o nouă 
pedagogie naţională de factură modernă, făuritoare a noi tipuri de 
solidarităţi în jurul şcolii, a culturii şi a progresului, specifice epocii 
moderne. 

Preparandia din Arad văzută din perspectiva relaţiei cu Şcoala 
Ardeleană şi-a validat, pe deplin, funcţiile ei de a fi extins frontierele 
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culturii până în lumea satelor prin  sutele de învăţători pe care i-a format ca 
şi prin proiectele generoase şi cutezătoare de ordin cultural pe care le-a 
lansat şi le-a promovat. Preparandia din Arad, şcoală creată în climatul 
iluminismului, s-a exprimat încă de la începuturile ei ca o instituţie ce a 
răspândit lumina şi cartea, ctitorind conştiinţa demnităţii naţionale în 
întreaga zonă a Banatului, a Crişanei şi a părţilor ungurene. 
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Şcolile confesionale din Transilvania secolului XIX: 
consideraţii istoriografice* 

 
 

Ion Cârja 
 
 

O simplă parcurgere a producţiei istoriografice româneşti din ultimul 
secol, referitoare la istoria Transilvaniei în veacul al XIX-lea, relevă o 
prezenţă aproape constantă a temelor şi subiectelor legate de şcoala 
confesională. Şcolile au reprezentat alături de cele două Biserici ale 
românilor ardeleni, instituţii „naţionale”, cu rol major în formarea naţiunii şi 
în afirmarea identităţii sale. Frecvenţa temelor legate de istoria şcolilor 
confesionale, în preocupările istoricilor interesaţi de secolul XIX 
transilvănean, este pe măsura ponderii deţinute în epocă de instituţiile şi 
aşezămintele şcolare ale celor două confesiuni româneşti, ortodoxă şi greco-
catolică. Este la fel de adevărat că, într-o anumită perioadă, caracterul 
confesional al şcolilor la care ne referim, a fost trecut sub tăcere de 
istoriografie, aceasta preferând în perioada 1948-1989 să eludeze 
apartenenţa acestor şcoli la structurile bisericeşti, precum şi sprijinul dat de 
Biserici procesului de învăţământ din şcolile confesionale, elementare, 
gimnaziale şi liceale. Sunt sugestive în acest sens manualele de istorie 
pentru învăţământul preuniversitar din România perioadei comuniste, în 
care spre exemplu, o temă ca Şcoala Ardeleană era scoasă din contextul 
ecleziastic în care aceasta s-a manifestat, apartenenţa unor figuri centrale ale 
acesteia (Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior) la Biserica greco-
catolică fiind în general minimalizată sau chiar trecută sub tăcere. De 
asemenea, o serie de arhierei ai celor două Biserici româneşti ardelene din 
secolele XVIII-XIX, ca de exemplu Ioan Bob, Ioan Lemeni, Andrei Şaguna, 
Alexandru Sterca Şuluţiu etc., erau prezentaţi în viziunea istoriografiei 
oficiale în mod esenţial pentru raporturile lor bune sau rele cu mişcarea de 
emancipare politico-naţională, activitatea strict bisericească acestora fiind 
omisă ori, în cel mai bun caz, tratată parcimonios. Minimalizarea, până la 
excludere, a problematicilor de istorie bisericească şi a vieţii religioase sau a 
figurilor de ierarhi din istoria naţională a românilor ardeleni, impusă de 

                                                 
* Text apărut anterior şi în volumul: Gabriel Moisa (coord.), Studii de istoriografie 
românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008, pp. 29-42, sub titlul Şcolile confesionale 
din Transilvania secolului XIX în preocupările istoriografiei româneşti: consideraţii 
generale. 
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comandamentele ideologice ale regimului comunist1, a făcut ca şi istoria 
şcolilor confesionale să fie abordată parţial şi incomplet, prin omiterea 
strânselor sale raporturi cu instituţia bisericească.    

Istoria şcolilor confesionale ortodoxe şi greco-catolice din 
Transilvania secolului al XIX-lea, chiar dacă întruneşte toate condiţiile unui 
subiect de cercetare istorică de sine stătător, se include totodată şi în sfera 
problematicilor de istorie bisericească. Şcolile confesionale ale românilor 
ardeleni din secolul al XIX-lea au astăzi, prin urmare, din perspectivă 
istoriografică, o serie de probleme în comun cu istoria bisericească a celor 
două segmente confesionale, ortodox şi unit, între care se detaşează 
necesitatea restituirilor documentare – introducerea în circuitul ştiinţific a 
materialelor conservate în fonduri arhivistice. Abordări de factură analitică 
şi interpretativă în direcţia subiectului n-au lipsit din scrisul istoric de până 
acum, dar şi pe această linie este nevoie de un demers inovativ. Elaboratele 
consacrate ale istoriografiei româneşti au privilegiat în abordările lor 
relevanţa politico-naţională a şcolii, contribuţia şcolilor confesionale 
româneşti la menţinerea şi afirmarea identităţii naţionale şi la mişcarea de 
emancipare politico-naţională a românilor ardeleni în secolul al XIX-lea. 
Considerăm necesară astăzi investigarea temei şi din alte unghiuri şi pe alte 
direcţii care au dat optime rezultate în istoriografiile occidentale, cum ar fi: 
contribuţia şcolii la diminuarea analfabetismului, conţinutul programelor de 
învăţământ şi al materiilor predate, istoria gândirii pedagogice, relaţia 
profesor-elev, problema frecvenţei şcolare ş. a. m. d. 

Aflată în proximitatea istoriei bisericii şi a istoriei culturii, şcoala 
confesională a românilor ardeleni din secolul al XIX-lea dispune de o 
istorigrafie deja respectabilă ca vârstă, cu cercetări vechi de peste un secol2, 
care prezintă totodată, pentru a spune astfel, o serie de „şantiere deschise”, 
cu numeroase problematici care îşi aşteaptă încă abordarea sau finalizarea. 
Lucrările mai vechi sau mai noi, care au onorat subiectul până acum, 
consistituie o serie suficient de lungă şi de consistentă pentru a face posibilă 
şi chiar necesară o analiză de ansamblu a ceea ce s-a scris şi cum s-a scris 

                                                 
1 Despre impactul ideologiei asupra scrisului istoric din România perioadei comuniste, a se 
vedea: Vlad Georgescu, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români 1944-1977, 
Bucureşti, 1990; Florin Müller, Politică şi istoriografie în România 1948-1964, Cluj-
Napoca, 2003. 
2 Analiza istoriografiei produse de cele două confesiuni româneşti din Transilvania în a 
doua jumătate a secolului XIX şi în primele două decenii ale secolului XX, a se vedea la 
Corina Teodor, Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic 
românesc din Transilvania anilor 1850-1920, Cluj-Napoca, 2003.  
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până acum referitor la şcoala confesională din Transilvania secolului al 
XIX-lea. 
 Cercetările dedicate şcolilor confesionale din Transilvania secolului 
al XIX-lea se impun atenţiei prin existenţa a două direcţii majore: 
introducerea în circuitul ştiinţific a informaţiei inedite prin publicarea 
documentelor cu caracter oficial şi a informaţiei de arhivă, explicarea şi 
interpretarea rolului şcolilor româneşti în procesul de modernizare, cu 
accent pe aspecte cum sunt: şcoala şi identitate naţionala (şcoală românească 
versus şcoală de stat/maghiară), rolul Bisericilor în promovarea vieţii 
şcolare din propriul perimetru confesional – şcolile ortodoxe şi şcolile 
greco-catolice, rolul şcolii în formarea elitelor intelectuale şi politice a 
românilor din Transilvania, rolul şcolii în mişcarea de emancipare politico-
naţională, şcoala românească şi politicile asimilaţioniste ale guvernelor 
maghiare, rolul şcolii în răspândirea culturii şi culturalizarea maselor 
ş.a.m.d.  
 Din categoria demersurilor restitutive care vizează, în mod indirect, 
recuperarea documentară a istoriei şcolilor româneşti ardelene din secolul al 
XIX-lea trebuie menţionată mai întâi monumentala lucrare a lui Teodor V. 
Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub 
coroana ungară, în opt volume, încă actuală şi azi, utilă mai ales prin 
documentele cu caracter legislativ referitoare la şcoala românească, pe care 
le conţine3. Documente semnificative care reflectă evoluţia şcolilor 
elementare şi medii din Transilvania, în special legislaţia în acest domeniu, 
mai sunt publicate în lucrări precum: Eugen Brote, Chestiunea română în 
Transilvania şi Ungaria4, Zenovie Pâclişanu, Politica minoritară a 
guvernelor ungureşti (1867-1914)5. 

Presa constituie şi ea o sursă de o remarcabilă varietate şi bogăţie 
relativ la problematica şcolară. Publicaţiile periodice de limbă română din 
secolul al XIX-lea ţin permanent sub observaţie şcolile ardelene, optica 
ziarelor asupra menirii şi destinului şcolii fiind cea a mişcării naţionale 
româneşti. Ziarele susţin ideea şcolii ca pilon esenţial al afirmării identităţii 
naţionale şi, în al doilea rând, subliniază rolul şcolii în răspândirea culturii şi 
a ştiinţei de carte la nivelul maselor. Presa reproduce atât documentaţia 
primară (legi, hotârâri ale celor două Biserici româneşti ardelene pe 
probleme şcolare, ca de pildă circularele ierarhilor, hotărâri ale reuniunilor 
                                                 
3 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub 
coroana ungară, vol. I-VIII, Sibiu, 1904. 
4 Eugen Brote, Chestiunea română în Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1895. 
5 Zenovie Pâclişanu, Politica minoritară a guvernelor ungureşti (1867-1914), Bucureşti, 
1943. 
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învăţătoreşti etc.) cât şi dezbaterile care au angajat opinia publică 
românească asupra rosturilor şcolii în societate. Această categorie de surse 
insuficient exploatată, materialele publicate în presa vremii, oferă informaţii 
de primă mărime în legătură cu istoria şcolii şi a învăţământului românesc 
transilvănean.  

În lunga serie a lucrărilor cu caracter explicativ şi interpretativ 
referitoare la şcolile confesionale ale românilor ardeleni din secolul al XIX-
lea, se pot delimita câteva categorii în funcţie de perioadă, de impactul 
ideologic asupra scrisului istoric şi de etapa istoriografică şi culturală în care 
se înscriu. Avem, astfel, abordări din epocă, aflate în relaţie de 
contemporaneitate cu problematica, în care demersul ştiinţific se 
interpătrunde cu militantismul politico-naţional, aparţinând adesea de autori 
cu un angajament nedisimulat în direcţia mişcării româneşti de emancipare 
politico-naţională. Această categorie de lucrări în care spiritul ştiinţific se 
conjugă cu o anumită retorică militantă, o regăsim şi în istoriografia 
românească interbelică referitoare la subiect şi chiar şi mai târziu. O altă 
categorie, învecinată uneori până la completa identificare cu precedenta, 
ilustrată de abordări apărute în secolele XIX-XX (până în 1948), prezintă pe 
lângă angajamentul politico-naţional şi unul de factură confesională, fiind 
elaborate de oameni aflaţi în structurile celor două Biserici româneşti, 
pentru care scrierea istoriei şcolilor confesionale – şcoli ale Bisericii – stătea 
sub semnul unui dublu imperativ. Pe această linie şi dinspre o atare 
motivaţie se vor elabora lucrări cu caracter monografic ale unor şcoli de 
diferite nivele de la Sibiu, Blaj, Brad, Beiuş, Năsăud. În fine, mai trebuie 
adăugat şi faptul că scrierile care apar cu începere din a doua jumătate a 
secolului XIX până în perioada interbelică, sunt impregnate sub aspect 
metodologic şi conceptual de pozitivismul istoriografic, care s-a manifestat 
în această perioadă şi care a pus accent pe valorificarea izvoarelor, oferind 
reconstituiri de tip factologic a istoriei şcolilor şi a învăţământului 
confesional. Avem de-a face cu o etapă obligatorie, la urma urmei, de 
reconstituire cantitativă a temei şi de publicare a surselor fundamentale, pe 
care au traversat-o majoritatea istoriografiilor europene.     

În categoria scrierilor în care informaţia istorică veridică şi 
încercările de reconstituire se întretaie cu militantismul şi angajarea politico-
naţională se încadrează cercetările profesorului clujean Onisifor Ghibu, din 
opera căruia pot fi reţinute titluri ca: Cercetări privitoare la situaţia 
învăţământului nostru primar şi la educaţia populară6, Şcoala românească 

                                                 
6 Idem, Cercetări privitoare la la situaţia învăţământului nostru primar şi la educaţia 
poporală, Sibiu, 1911. 
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din Ungaria în anul 19117, Viaţa şi organizarea bisericească şi şcolară în 
Transilvania şi Ungaria8, precum şi lucrarea semnată de Virgil Şotropa şi 
Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene9. Lista cercetătorilor din 
această categorie ar putea continua cu Gheorghe Sima, Şcoala românească 
din Transilvania şi Ungaria10; Lazăr Triteanu, Şcoala noastră, 1850-1916. 
„Zona culturală”11; Pavel Roşca, Rolul şcoalei în pregătirea Unirii, în vol. 
Factori transilvani ai Unirii12; August Caliani, L’enseignement primaire et 
secondaire en Transylvanie avant et après 191813, Enea Hodoş, Cercetări 
cu privire la trecutul şcolilor confesionale româneşti din Ardeal14.  

Apar în adoua jumătate a secolului XIX şi în prima jumătate a 
secolului XX o serie de contribuţii importante semnate de oameni aflaţi în 
structurile celor două Biserici româneşti ardelene, autori ce asumau ei înşişi 
responsabilităţi didactice sau administrative privitoare la şcolile din propriul 
perimetru confesional. Trebuie amintite aici lucrări precum cea semnată de 
Ioan Antonelli, Breviariu istoric al şcolilor din Blaj15, Eusebiu Roşca, 
Monografia seminarului teologic „Andreian” al Arhidiecezei greco-
ortodoxe române din Transilvania16, Iacob Radu, Foşti elevi români uniţi ai 
şcoalelor din Roma17,  Augustin Bunea, Institutele din Blaj18, Nicolae 
Brânzeu, Şcoalele din Blaj19, Ioan Georgescu, Istoria Seminarului român 
unit Oradea20, Nicolae Comşa, Dascălii Blajului: seria lor cronologică cu 
date bio-bibliografice21 ş. a. m. d.  
                                                 
7 Onisifor Ghibu, Şcoala românească din Transilvania în anul 1911, Sibiu, 1912. 
8 Idem, Viaţa şi organizarea bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 
1915. 
9 Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1913. 
10 Gheorghe Sima, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1915. 
11 Lazăr Triteanu, Şcoala noastră 1850-1916. „Zona culturală”, Sibiu, 1919. 
12 Pavel Roşca, Rolul şcoalei în pregătirea Unirii, în vol. Factori transilvani ai Unirii, 
Braşov, 1943, pp. 30-43. 
13 August Caliani, L’enseignement primaire et secondaire en Transylvanie avant et après 
1918, Bucure;ti, 1944. 
14 Enea Hodoş, Cercetări cu privire la trecutul şcolilor confesionale româneşti din Ardeal, 
Sibiu, 1944. 
15 Ioan Antonelli, Breviariu istoric al şcolilor din Blaj, in: „Programa Gimnaziului superior, 
Preparandiei, Normei şi Şcolii Populare de Fete pe anul şcolar 1876/7”, Blaj, 1877. 
16 Eusebiu Roşca, Monografia seminarului teologic „Andreian” al Arhidiecezei greco-
ortodoxe române din Transilvania, Sibiu, 1911. 
17 Iacob Radu, Foşti elevi români uniţi ai şcoalelor din Roma, Beiuş, 1929. 
18 Augustin Bunea, Institutele din Blaj, conferinţă, Blaj, 1892. 
19 Nicolae Brânzeu, Şcoalele din Blaj, Sibiu, 1898. 
20 Ioan Georgescu, Istoria Seminarului român unit Oradea, Bucureşti, 1923. 
21 Nicolae Comşa, Dascălii Blajului: seria lor cronologică cu date bio-bibliografice, Blaj, 
1940. 
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  Actualitatea acestor lucrări pentru problematica şcolilor româneşti 
din Transilvania secolului XIX este relativă de la caz la caz şi asupra acestui 
fapt se impun câteva precizări. Abordările în direcţia istoriei învăţământului 
românesc din Transilvania, ca şi pe alte domenii care privesc istoria naţiunii 
române în secolul al XIX-lea şi până la anul 1918, sunt tributare unor 
condiţionări ideologice impuse de specificul anumitor etape istorice. Astfel, 
cei care s-au aplecat asupra şcolii româneşti în secolul XIX şi la începutul 
secolului XX, istorici, jurnalişti ş.a. îşi asumau totodată şi condiţia de 
avocaţi şi apărători ai acesteia, scrisul lor, pe lângă relevanţa istoriografică, 
deţine şi calitatea de pledoarie pentru afirmarea instituţiilor de învăţământ 
ale românilor ardeleni, pentru rolul lor în menţinerea şi fortificarea 
identităţii naţionale româneşti, în contracararea asimilaţionismului cultural 
şi naţional promovat de statul maghiar după anul 1867. Avem de-a face în 
acest caz cu o istoriografie angajată, aliniată la comandamentele mişcării 
româneşti de emancipare naţională. 
 Cercetările fenomenului şcolar produse de istoriografia românească 
interbelică, valabile în bună măsură şi cu accente de evidentă obiectivitate, 
se situează oarecum în prelungirea partizanatului politico-naţional practicat 
în scrierile pe această temă înaintea Unirii din 1918. În climatul intelectual 
românesc de după înfăptuirea României Mari, scrisul istoric referitor la 
problematica naţională a comunităţii româneşti din fosta Austro-Ungarie, 
asumă în mod inevitabil o perspectivă ideologizantă. Şcoala românească din 
Transilvania este valorizată ca fiind unul din factorii care au contribuit 
decisiv la menţinerea fiinţei naţionale româneşti şi la pregătirea momentului 
Unirii. Această optică interpretativă o regăsim, în bună parte, şi în 
istoriografia românească a deceniilor următoare. 
 Perioada 1940-1944 se repercutează şi ea asupra studiilor istorice 
despre la Transilvania, pentru a ilustra, odată în plus, dacă mai era cazul, 
faptul că istoricul este omul epocii sale. Istoriografia referitoare la 
Transilvania, apărută în această perioadă, ilustrată de scrierile lui Silviu 
Dragomir, de cercetările Centrului de Studii Transilvane mutat la Sibiu, ori 
de materialele apărute în Revue de Transylvanie, se resimte de pe urma 
evenimentelor care au adus din nou administraţia maghiară asupra unei părţi 
a Transilvaniei. În acelaşi timp trebuie spus că se produce o adevărată 
renaştere a cercetărilor istorice, demografice, etnografice, sociologice, 
lingvistice referitoare la naţiunea română din Transilvania de dinaintea 
anului 1918. O direcţie majoră în istoriografia acestei perioade, constă în 
analiza comparată a statutului şi evoluţiei istorice a Transilvaniei din 
perioada regimului dualist cu perioada celor două decenii interbelic, în care 
Transilvania a aparţinut structurilor statului român.   
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 Istoriografia din perioada 1948-1989 referitoare la problematica 
şcolilor transilvănene şi nu numai, conţine mai întâi un filon ideologizant 
care se află în relaţie de continuitate cu scrisul istoric al perioadelor 
anterioare. În acelaşi timp, matricea ideologizantă este accentuată şi de 
naţional-comunismul practicat de regimul de dictatură comunistă din 
perioada Ceauşescu. În acelaşi timp, trebuie spus şi faptul că scrisul istoric, 
inclusiv cel care abordează problematica şcolii şi a învăţământului, câştigă 
în profesionalism şi în detaşare, acum se fac paşi semnificativi în direcţia 
depistării şi publicării surselor istoriei culturii şi civilizaţiei româneşti 
transilvănene şi se realizează cercetări de înaltă ţinută ştiinţifică. Dintre 
acestea dorim să le menţionăm pe cele mai semnificative. Astfel, merită 
reţinute mai întâi lucrările: Contribuţii la istoria învăţământului românesc22, 
Istoria învăţământului în România23, Nicolae Albu, Istoria şcolilor 
româneşti din Transilvania între 1800-186724. Clasică în domeniu este apoi, 
dintre lucrările acestei perioade, cartea lui Vasile Popeangă, Şcoala 
românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa pentru 
Unire25. Lucrările semnate de V. Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria 
învăţământului românesc din Banat (1780-1918)26, urmată de Istoria 
învăţământului din Banat până la anul 180027, Ion Gh. Stanciu, O istorie a 
pedagogiei universale şi româneşti până la 190028, constituie contribuţii 
notabile, apropiate de formula sintezei, ca mod de restituire a problematicii.  
 Cercetarea profesorului Teodor Pavel intitulată Contribuţii la istoria 
învăţământului românesc în nord-vestul Transilvaniei, susţinută ca teză de 
doctorat în anul 1974, este de asemenea o contribuţie importantă la 
istoriografia problemei, reţinând atenţia prin valorificarea unui bogat 
material arhivistic29. Lucrarea semnată de Mircea Păcurariu, Politica 
statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada 

                                                 
22 Contribuţii la istoria învăţământului românesc, Bucureşti, 1970. 
23 Istoria învăţământului în România, I-II, Bucureşti, 1983-1984. 
24 Nicolae Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867, Bucureşti, 
1971; acelaşi autor a publicat anterior (Bucureşti, 1944) lucrarea Istoria învăţământului 
românesc din Transilvania până la 1800. 
25 Vasile Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa 
pentru Unire, Bucureşti, 1974. 
26 V. Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat (1780-1918), 
Bucureşti, 1970. 
27 Idem, Istoria învăţământului din Banat până la anul 1800, Bucureşti, 1978. 
28 Ion Gh. Stanciu, O istorie a pedagogiei universale şi româneşti până la 1900, Bucureşti, 
1977. 
29 Teodor Pavel, Contribuţii la istoria învăţământului românesc în nord-vestul 
Transilvaniei, Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 1974. 
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dualismului 1867-1918, apărută la Sibiu în anul 1986, importantă în primul 
rând pentru istoria ecleziastică a românilor ardeleni (ortodocşi) din a doua 
jumătatea a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, este importantă 
prin contribuţiile aduse la problematica învăţământului confesional, a celui 
ortodox în speţă, căruia îi este alocat un capitol30. Un studiu valoros, prin 
datele statistice pe care le avansează, aparţine lui Şerban Polverejan, 
Contribuţii statistice privind şcolile româneşti din Transilvania în a doua 
jumătate a secolului XIX31, de asemenea şi cel al istoricului Stelian 
Mândruţ, Învăţământul comunal elementar din Transilvania în 1867-191832. 
O lucrare demnă de atenţie publicată cu puţin timp înainte de sfârşitul 
perioadei comuniste, este cea semnată de Iacob Mârza, Şcoală şi 
naţiune: şcolile de la Blaj in epoca renaşterii naţionale33, republicată mai 
târziu în limba franceză34; a urmat în anul 2002 lucrarea Etape şi momente 
din istoria învăţământului în Transilvania: (sec. XVIII-XIX), de acelaşi 
autor35.  

Investigaţiile întreprinse pe această temă după anul 1989, în creştere 
numerică faţă de cele din perioada precedentă, se doresc a fi în primul rând 
demersuri menite să acopere petele albe din istoriografia învăţământului şi a 
şcolilor româneşti. Beneficiind de climatul intelectual propice, ca urmare a 
dispariţiei comandamentelor şi constrângerilor ideologice, cercetările 
intreprinse în ultimii 12 ani se axează deopotrivă pe linia atât de necesarei 
restituiri şi valorificări a surselor arhivistice neexplorate, cât şi pe aceea a 
explicării mai pertinente a locului şi rolului şcolii în procesul de 
modernizare a societăţii româneşti din secolul al XIX-lea. Printre lucrările 
care trebuie menţionate în acest context se numără cele ale istoricului 
clujean Simion Retegan, axate deopotrivă pe restituiri documentare cât şi pe 
direcţia interpretativă în legătură cu rolul şcolii în societatea românească a 
epocii. Astfel, cărţile Sat şi şcoală în Transilvania la mijlocul secolului al 

                                                 
30 Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania, 
Sibiu, 1986. 
31 Şerban Polverejan, Contribuţii statistice privind şcolile româneşti din Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, în „Cumidava”, II, 1968, pp. 161-207. 
32 Stelian Mândruţ, Învăţământul comunal elementar din Transilvania în perioada 1867-
1918, în „Crisia”, XIX, 1989, pp. 265-288. 
33 Iacob Mârza, Scoala si natiune: şcolile de la Blaj in epoca renasterii nationale, Cluj-
Napoca, 1987. 
34 Idem, École et nation: (les écoles de Blaj à l’époque de la renaissance nationale), Cluj-
Napoca, 2005.  
35 Idem, Etape si momente din istoria învăţământului în Transilvania: (sec. XVIII-XIX), 
Sibiu, 2002. 
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XIX-lea36, precum şi Satul romanesc din Transilvania, ctitor de şcoală 
1850-186737, oferă documente interesante despre aspecte dintre cele mai 
diverse din viaţa şcolilor româneşti ardelene. Aceste lucrări sunt deosebit de 
valoroase întrucât editarea documentelor este însoţită în fiecare caz de 
studiile introductive aferente, de o calitate ştiinţifică remarcabilă. 

Alte contribuţii semnificative ale istoriografiei post-totalitare, 
referitoare la şcoala românească din Transilvania în veacul al XIX-lea, mai 
sunt: Cornelia Albu, Organizarea învăţământului românesc din 
Transilvania în perioada dualismului austro-ungar38; Liviu Maior, Politica 
şcolară a guvernelor maghiare faţă de români(1900-191439; Ioachim Lazăr, 
Politica şcolară a curţii din Viena şi a guvernelor maghiare în perioada 
1848-188340, subiect reluat de acest din urmă autor în cuprinsul unei cărţi, 
apărute în anul 200241.  

O cercetare de anvergură este cea realizată de Cornel Sigmirean, 
Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania în epoca 
modernă, importantă pentru istoria şcolii româneşti ardelene şi deopotrivă 
pentru istoria culturii şi a elitelor româneşti în epoca modernă42. Lucrarea 
semnată de Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu, Şcoală şi comunitate. 
Circularele şcolare bănăţene în secolul al XIX-lea, îmbină de asemenea 
restituţia de tip documentar cu analiza mecanismelor de funcţionare a şcolii 
în context comunitar43. Volumul Şcolile greco-catolice ale Blajului-250 de 
ani de credinţă şi cultură-, care publică actele unui simpozion pe această 
temă, desfăşurat la Blaj în octombrie 2004, este o contribuţie importantă la 
istoria şcolilor confesionale ale Bisericii Române Unite44. Lucrarea 
elaborată Daniel Sularea, Şcoală şi societate. Învăţământul elementar 
                                                 
36 Simion Retegan, Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul sec. XIX, Cluj-
Napoca, 1994.  
37 Idem, Satul romanesc din Transilvania, ctitor de şcoală 1850-1867, Cluj-Napoca, 1994. 
38 Cornelia Albu, Organizarea învăţământului românesc din Transilvania în perioada 
dualismului austro-ungar, în „Pagini de istorie”, vol. I, Bucureşti, 1990. 
39 Liviu Maior, Politica şcolară a guvernelor maghiare faţă de români (1900-1914), în 
„Anuarul Institutului de Istorie Cluj”, XXX, 1990-1991, pp. 123-138. 
40 Ioachim Lazăr, Politica şcolară a curţii din Viena şi a guvernelor maghiare în perioada 
1848-1883, în „Sargeţia”, XXVI, 1995-1996, nr. 2, pp. 87-103. 
41 Idem, Învăţământul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883), Cluj-Napoca, 
2002.  
42 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania în epoca 
modernă, Cluj-Napoca, 2001. 
43 Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Şcoală şi comunitate. Circularele şcolare bănăţene în 
secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2005. 
44 Delia Aldea, William Alexandru Bleiziffer, Marcela Ciortea (coord.), Şcolile greco-
catolice ale Blajului-250 de ani de credinţă şi cultură, Blaj, 2005. 
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confesional în episcopia greco-catolică de Gherla (1867-1914), se 
desfăşoară după rigorile unei cercetări monografice, reconstituind realităţile 
învăţământului elementar din episcopia unită a Gherlei în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea45.   

Funcţionând sub patronajul şi susţinerea Bisericilor, ortodoxă şi 
greco-catolică, şcolile confesionale au fost vizate şi de cercetările de istorie 
bisericească privitoare la Transilvania, apărute în ultimii 18 ani. În structura 
acestor lucrări, şcolilor confesionale le este dedicat de regulă un capitol, 
bazat în principal pe informaţii de natură arhivistică. Menţionăm câteva 
titluri din această categorie: Iudita Căluşer, Episcopia greco-catolică de 
Oradea: contribuţii monografice46, Ioan Ciocian, Biserica şi societatea 
românească din Transilvania: vicariatul Silvaniei în a doua jumatate a 
secolului al XIX-lea47, Camelia Vulea, Biserică şi societate în vicariatul 
greco-catolic al Haţegului între 1850-191848, Mirela Andrei, În graniţa 
imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea49, Luminiţa Wallner Bărbulescu, Biserică şi societate în 
episcopia Lugojului 1874-189450, Ion Cârja, Biserică şi societate în 
Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea51.  

Istoria învăţământului românesc se dovedeşte a fi, dealtfel, un 
domeniu în creştere de inters şi audienţă din partea istoricilor români după 
1989. Faptul se reflectă foarte bine, sub aspect cantitativ, în numărul de 
titluri repertoriate în ultimele trei volume ale Bibliografiei Istorice a 
României, care înfăţişează producţia istoriografică de la noi de după anul 
1989. Pe fondul evidentei creşteri cantitative de ansamblu a scrisului istoric 
în perioada 1989-2004, capitolul Istoria învăţământului şi educaţiei care 
repertoriază lucrările de istoria şcolilor şi a învăţământului, devine tot mai 
voluminos sub aspectul numărului de titluri, de la volumul VIII la volumul 

                                                 
45 Daniel Sularea, Şcoală şi societate. Învăţământul elementar confesional în episcopia 
greco-catolică de Gherla (1867-1914), Cluj-Napoca, 2006. 
46 Iudita Căluşer, Episcopia greco-catolică de Oradea: contribuţii monografice, Oradea, 
2000. 
47 Ioan Ciocian, Biserica şi societatea românească din Transilvania: vicariatul Silvaniei în 
a doua jumatate a secolului al XIX-lea, Arad, 2000. 
48 Camelia Vulea, Biserică şi societate în vicariatul greco-catolic al Haţegului între 1850-
1918, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2005. 
49 Mirela Andrei, În graniţa imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2006. 
50 Luminiţa Wallner Bărbulescu, Biserică şi societate în episcopia Lugojului 1874-1894, 
teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2006. 
51 Ion Cârja, Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan 
Vancea, Cluj-Napoca, 2006. 
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X52. Creşterea interesului faţă de acest domeniu al cercetării istorice, în 
istoriografia română de după 1989, reflectată în numărul tot mai mare 
lucrări care-i sunt dedicate, chiar dacă inegale din punct de vedere valoric, 
ilustrează nevoia intreprinderii unui demers recuperatoriu vis-a-vis de 
evoluţia istorică a şcolii şi a învăţământului românesc în diferite epoci 
istorice. 

Şcolile confesionale ale românilor ardeleni din secolul al XIX-lea au 
traversat etapele majore pe care le-a cunoscut întreaga istoriografie de la noi 
în ultimele două secole. Tema s-a dovedit sensibilă, în altă ordine de idei, 
expusă fiind contaminării ideologice şi chiar instrumentalizării politice, în 
perioada 1948-1989 îndeosebi. Problematica împărtăşeşte astăzi aceleaşi 
deziderate pe care le găsim în domeniul înrudit, istoria bisericească, precum 
şi în alte compartimente tematice ale istoriografiei româneşti actuale, dintre 
care se detaşează necesitatea introducerii în circuitul ştiinţific a informaţiilor 
de natură arhivistică neexploatate precum şi înnoirea perspectivei de 
investigaţie şi a metodologiei. 
 
 
 
 

                                                 
52 Bibliografia Istorică a României. VIII. 1989-1994, coord. Gheorghe Hristodol, Bucureşti, 
1996; Bibliografia Istorică a României. IX. 1994-1999, coord. Gheorghe Hristodol, Cluj-
Napoca, 2000; Bibliografia Istorică a României. X. 1999-2004, Bucureşti, 2005; capitolul 
Istoria învăţământului şi educaţiei prezintă de-a lungul celor trei volume ale lucrării 
următoarea configuraţie cantitativă: vol. VIII: pp. 284-292, vol. IX: pp. 486-500, vol. X: pp. 
804-828.     
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Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din 
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909) 

 
 

        Dan Demşea 
 
 

 Lucrarea noastră se axează pe portretul biografic al învăţătorului 
Porfirie Popescu (1842-1909). Despre tatăl lui Porfirie, preotul Moise 
Popescu (uneori semnat în registrele de stare civilă Popesc) nu posedăm 
deocamdată, decât puţine date biografice.  
 Fiica preotului Ioan Popescu, pe numele ei de botez Felicia (născută 
în anul 1923), afirma, fără a fi fost provocată în acest sens, că neamul lor se 
numise înainte Popa, ca pe urmă să fie schimbat în Popovici iar mai apoi să 
devină Popescu1. Din păcate, această strănepoată a preotului din Covăsânţ, 
Moise Popescu, nu se raporta la o cronologizare a acestei evoluţii 
patronimice. Ea nu l-a apucat în viaţă nici pe bunicul ei, învăţătorul Porfirie 
Popescu. Străbunicul ei, preotul din Covăsânţ, Moise Popescu, trebuie să fi 
fost cel care i-a transmis fiului său, învăţătorul Porfirie Popescu aceste 
schimbări de nume de familie. La rândul său, fiul acestuia din urmă, preotul 
Ioan Popescu (1880-1966) i le-a transmis fiicei sale, Felicia – născută la 
mult timp după cei doi fraţi ai ei, Pavel Porfir (născut în 1907 şi decedat în 
Bucureşti) şi Sever (1910-1990). Tatăl Feliciei îi spusese în repetate rânduri 
că ei se trag din neam de aromâni (veniţi fie de pe teritoriul Serbiei de 
odinioară, fie de pe teritoriul Imperiului otoman, dintr-o zonă populată cu 
aromâni).  
 Fixarea numelui de Popa sau Popovici în registrele introduse ca 
obligatorii de către statul austriac, sub împărăteasa Maria Terezia, a avut loc 
în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Terminaţiile genitivale 
„ov” şi „ici” au apărut ici-acolo, în registrele de stare civilă, în măsura în 
care a fost impusă limba sârbă (slavono-sârbă cu grafie chirilică) vorbită în 
cultul bisericesc din localităţile din eparhia Aradului, după mutarea la Arad 
a Episcopiei greco-neunite (greco-răsăritene) de la Ineu (1706) în faţa unui 
auditoriu compozit (români, sârbi, greci şi aromâni). Cercetarea comparativă 
a acestor registre (impuse sub domnia Mariei Terezia), provenind din câteva 
localităţi de pe malul drept şi stâng al Mureşului, ne-au edificat, printre 
altele, în privinţa schimbărilor lingvistice intervenite în scrierea lor, în 

                                                 
1 Informaţie primită din partea doamnei Felicia Popescu. 
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intervalul anilor 1760-1870. Impunerea limbii scrise croato-slavono-sârbă 
nu a atins cotele de nivel ale obligativităţii în raport cu impunerea, mai 
târziu, a folosirii limbii scrise maghiară în această zonă predominant 
românofonă. Mulţi preoţi de expresie românească nu cunoşteau limba 
folosită de slavii sudici. Astfel că au continuat să scrie registrele în limba lor 
maternă, româna. La fel s-a petrecut cu folosirea limbii scrise maghiară în 
aceste registre. 
 Scrierea registrelor de stare civilă în limba maghiară a început în 
1844-1845 şi s-a sfârşit în august 1849, odată cu încetarea războiului civil 
din împărăţia habsburgică, revenindu-se la limba română în grafie 
tradiţională chirilică. Considerăm că acest din urmă interval cronologic a 
constituit una dintre fazele finale ale revenirilor la numele Popa şi, de-
asemenea, ale „românizărilor” inconfundabile ale numelor de familie prin 
adăugarea terminaţiei „escu” sau „esc”. Nu însemna că patronimicele 
Popovici nu au continuat să fie folosite, fiind relativ de multă vreme folosite 
de către etnicii români, aromâni şi sârbi. Nu exista vreo piedică întru 
operarea schimbării terminaţiilor numelor de familie de către preoţi în 
registre. Faptul în sine constituia o replică de conservare şi apărare a 
identităţii româneşti în faţa provocărilor ivite după războaiele napoleoniene 
(cum ar fi, de pildă, impunerea limbii maghiare în administraţie).  
 Un exemplu notoriu a fost cel al avocatului Mircea Vasile Stănescu. 
Bunicul său, stabilit în satul cameral Micălaca (azi cartier al municipiului 
Arad) se numise Stan. Tatăl său, preot în parohia greco-răsăriteană 
Micălaca, s-a numit Atanasie Stanovici2, iar tânărul gimnazist arădean era 
scris, fie maghiarizant Sztanovits Imre Vázul, fie Stanovici Emeric. După 
terminarea gimnaziului superior din Arad şi-a putut îngădui să devină 
Mircea Vasile Stănescu. Observăm fapătul că transformările numelor cât şi 
ale prenumelor de la bunic până la nepot s-au petrecut între anii 1801-1859. 
 Cercetarea registrelor de stare civilă ale parohiei Covăsânţ, din 
podgoria Aradului, ne-a ajutat să-l identificăm pe tatăl lui Porfirie Popescu 
ca figurând de-abia din anul 1838 sub numele de Moise Popesc sau Popescu 
(n. 1823 [?] în comuna Vărşand – deced. în 12 iulie stil vechi 1856 în 
Covăsânţ3). Negăsindu-l sub acest patronimic între absolvenţii din lista 

                                                 
2 Eduard Găvănescu, Elevii români înscrişi la gimnaziu în perioada 1850/1851 şi 
1918/1919, în volumul colectiv „Monografia Liceului „Ioan Slavici” fost „Moise Nicoară” 
din Arad, 1745-1919-1971”, Arad, 1971 (tipărit la Bucureşti), p. 165. 
3 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad, Colecţia de Stare Civilă, Parohia 
Covăsânţ, reg. 25/1853-1859, f. 43, poz. 117 (prescurtat DJANA, Col. St. Civ., Par. 
Covăsânţ). Data decesului său ne-a îngăduit să deducem anul naşterii sale şi să aflăm că    
s-ar fi născut la „Vărşand”.  
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publicată în monografia Institutului pedagogic-teologic ortodox român din 
Arad, am încercat să identificăm alţi absolvenţi din Covăsânţ ai acestui 
institut şcolar. În 1837 un oarecare Moise Popovici, absolvea secţiunea 
teologică (numită pe atunci „Şcoala Clericală”), neavând specificaţia 
localităţii de provenienţă în dreptul numelui său4. Este puţin probabil să nu 
fie cel pe care-l căutăm noi. Din păcate, registrele din acea perioadă de la 
Parohia Vărşand, respectiv până în anul 1853, lipsesc. Aşa că nu îndrăznim 
să afirmăm că influenţa colegului său de an, Porfirie Popescu (originar din 
Bata)5, mai în vârstă decât Moise Popovici cu 14 ani, a fost covârşitoare şi, 
deci, l-a convins nu numai să-şi schimbe patronimicul în anul următor 
(1838), ci să-şi boteze băiatul născut în toamna anului 1842 cu neobişnuitul 
şi rarul nume Porfirie. Nu ne-ar mai mira faptul grafierii de către preotul 
botezător Mihai Popovici a numelui noului născut în „Pafirie” sau „Paforie”. 
 Moisie Popescu se căsătorea cu o Persidă, identificată de noi ca fiind 
mama care l-a născut pe Porfirie Popescu, în 10 septembrie stil vechi 1842, 
în comuna Covăsânţ. Preot botezător i-a fost Mihai Popovici. Naşi de botez 
i-au fost „Domján Imre Demeter şi Miklos”6, locuitori ai Covăsânţului. 
Munca de cercetare ne-ar fi uşurată în cazul în care cununia lui Moisie 
Popescu s-ar fi întâmplat în Covăsânţ, de regulă în satul de obârşie al 
miresei. 
 Cunoaştem data decesului preotului Moisie Popescu din registrul 
parohial. Ca atare, putem emite presupunerea că lângă mormântul cu cruce 
de marmură – identificat împreună cu preotul paroh Mihai Blaj, din comuna 
Covăsânţ, în vara anului 2009 ca fiind al învăţătorului (inscripţionat 
„profesor român”) Porfirie Popescu (1842-1909) din curtea bisericii 
parohiale7 – se află, alăturat, o veche cruce de gresie (azi văruită şi 
cimentată în partea sa superioară) unde ar putea fi înmormântat tatăl lui 
Porfirie, preotul Moisie Popescu. Desigur, faptul ar cere o explicaţie. În 
prezent, aceste două cruci alăturate – îndreptate spre soare-răsare – sunt 
singurele vizibile în partea sudică a navei bisericii parohiale ortodoxe 
române din Covăsânţ. 
                                                 
4 Teodor Botiş, Istoria, Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic Ortodox-
Român din Arad, Arad, 1922, p. 683, poziţia 23. Cercetarea arhivei de care s-a folosit 
monograful Botiş ar fi în măsură să aducă mai multă lumină în acest caz. (Ar fi necesară o 
investigaţie la DJANA, fondul Episcopia ort. rom. Arad, Acte şcolare.).  
5 Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, 2008, p. 94. 
6 DJANA, Col. St. Civ., Par. Covăsânţ, reg. botezaţi nr. 7/1839-1852, f. 84, poz. 112.  
7 Indicaţia cu valoare peremptorie în acest sens ne-a dat-o Felicia, în anul 2009, nepoata 
învăţătorului Porfirie Popescu. Indicaţia de pe cruce ar fi putut fi comandată de către una 
din cele două fete ale sale, domiciliate în comuna Beliu, care ştiau de faptul că tatăl lor, 
Porfirie Popescu, fusese director şcolar. 
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 Între dascălii şi preoţii din Covăsânţ, primul Popescu se arată fi fost 
Ioan (născut, conform deducţiei noastre, probabil în 1836 sau 1837). El 
apărea între elevii clasei a III-a de la gimnaziul inferior din Arad, în anul 
şcolar 1850/18518. Apoi se pare că a trecut imediat la „Şcoala 
Preparandială” greco-orientală românească din Arad, absolvind-o în anul 
18559. Nu avem certitudinea, deocamdată, a gradului său de înrudire cu 
preotul Moisie Popescu, apărut în registrele parohiei Covăsânţ începând din 
anul 1838, după cum amintisem mai sus. Cercetarea registrelor de botezaţi 
din parohia Covăsânţ, între anii 1819-1829, nu a dus la identificarea naşterii 
lui Moisie Popescu, aici. 
 În schimb, avem o certitudine despre naşterea în Covâsânţ a unei 
fiice a preotului Moisie Popescu. Nou născuta era Iuliana Olga Ana, în 10 
septembrie, stil vechi, 1839). Nu este lipsită de importanţă menţionarea 
naşului de botez: „Domian Imbre în Numele Stră[lucitului] Domn Cernovici 
Petru, Macea”. (Acest „Domian” a fost, de-asemenea prezent, în septembrie 
1842, la botezul lui Porfirie Popescu, fratele Iulianei). Faptul nu este lipsit 
de importanţă, el atârnând în greutate la măritiş. Despre ea nu ştim 
deocamdată decât că avea 17 ani în momentul decesului tatălui ei. Unii 
parohi par s-o confunde cu alte Iuliane din Covăsânţ. Pentru că este greu de 
explicat de ce apare ca naşă în registrul de cununii, în anul 1868, în calitate 
de soţie a notarului Dimitrie Caracioni, când soţia acestuia era, de fapt, 
Maria, una din fiicele comerciantului Ioan Cicovaţ. Confuzia poate spori 
dacă parohul a confundat-o cu Iuliana Ciacovaţ, soţia comerciantului Ioan 
Ciacovaţ. Este posibil ca parohul să fi scris greşit cuvântul „soţia” în loc de 
„fiica” Iuliana a notarul Dimitrie Caracioni, născută în 1853. De fiica 
acestuia, Iuliana, ne ocupăm ceva mai încolo, anume, atunci când va fi 
vorba despre cununia ei cu fiul Porfirie al preotului din Covăsânţ, Moisie 
Popescu. 
 Celălalt copil al preotului Moisie Popescu, pe nume Porfirie 
(caligrafiat „Pafirie” peste care a fost scrisă corectura „Paforie”, de către 
preotul botezător, Mihai Popovici) s-a născut în 10 septembrie 1842, după 
cum am amintit acest lucru mai sus10. La vârsta de 11 sau 13 ani era în clasa 
I-a (anul şcolar 1855/1856) al Gimnaziului inferior din Arad11. Apoi, 
conform calculelor noastre, ar mai fi urmat încă un an şcolar cursurile de 
acolo, după care a frecventat doar cursurile „Preparandiei” din Arad, 
                                                 
8 Eduard Găvănescu, op. cit., p. 162. 
9 Teodor Botiş, Istoria, Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic Ortodox-
Român din Arad, Arad, 1922, p. 446. Identificarea noastră nominală pare plauzibilă. 
10 DJANA, Col. St. Civ., Par. Covăsânţ, reg. botezaţi nr. 7/1839-1852, f. 84, poz. 112. 
11 Eduard Găvănescu, op. cit. p. 163, poz. 23, fiind citat eronat Parfenie. 
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nefiind, probabil, tentat să urmeze cursurile „teologiei” greco-răsăritene din 
Arad, deoarece, tatăl său decedase în 12 iulie, stil vechi, 1856 în Covăsânţ12, 
iar veniturile mamei văduvă erau, probabil, limitate. Monograful Botiş îl 
identifica drept absolvent în vara anului 1860, al cursului de trei ani pentru 
învăţătorii români greco-răsăriteni13, când era într-al 18-lea an de viaţă. Nu 
cunoaştem, deocamdată, unde a profesat din momentul absolvirii până în 
anul 1868. Nu ştim nici cine i-a fost prima soţie şi, de-asemenea, nici locul 
şi data decesului acesteia. Nu l-am găsit dintru început între membri 
Asociaţiunii Naţionale Arădane pentru Cultura Poporului, înscrişi până în 
1864, momentul tipăririi Catalogului membrilor, precum prietenul său, 
George Sida, mai mare cu vreo patru ani, pe atunci notar în comuna 
Nădab14. Cum fuseseră colegi la gimnaziul arădean, este aproape sigur că se 
cunoscuseră pe vremea aceea. Conşcolarul Sida, fiul judelui Petru din 
Buteni15, având o situaţie materială relativ bună, a terminat gimnaziul 
superior în anul 1860, odată cu încheierea „Erei Bach”. Speranţa de a deveni 
măcar funcţionar juridico-administrativ i s-a împlinit. Implicarea sa, precum 
a tuturor funcţionarilor şi, chiar şi a unor preoţi, în viaţa electorală, cât şi în 
asociaţionismul cultural, începuse să se descătuşeze odată cu începutul 
anului 1861. Puterea sa de convingere, cât şi a altora, asupra junelui 
învăţător a avut drept rezultat că în scurtă vreme Porfirie Popescu s-a înscris 
în Asociaţiune, figurând în noul val al celor înscrişi până în anul 1867 cu 
domiciliul în Şiria16. Dar drumurile lor se vor intersecta din nou. 
 În anul 1868, Porfirie Popescu figura în calitate de învăţător la şcoala 
românească din Şiria II, fiind coleg cu Dimitrie Voştinar (care funcţiona la 
şcoala din Şiria I)17. În general, o parte dintre învăţători şi preoţi se numărau 
printre liderii acţiunilor electorale româneşti la nivelele comunal, comitatens 
şi parlamentar cu precădere în anii „Provizorium”-ului (octombrie 1861-
februarie 1867). Am putea lua drept sigură implicarea lui Porfirie Popescu 
în obţinerea victoriei în urma alegerii unui jude comunal din partea 
„partidului naţional” românesc la Şiria, întâmplată în 2/14 ianuarie 1868, în 

                                                 
12 DJANA, Col. St. Civ., Par. Covăsânţ, reg. 25/ 1853-1859, f. 43, poz. 117. 
13 Teodor Botiş, op. cit., p. 454. 
14 Catalogul Membrilor şi Statutele Asociaţiunei Naţionale în Arad pentru cultura şi 
conversarea poporului român, Arad, 1864, p. 28. 
15 Eduard Găvănescu, op. cit., p. 165. 
16 DJANA, fond Astra – Despărţământul Arad, registrul alfabetic al membrilor, nr. inv. 
27/1863-1867, poz. 1632 (Porfiriu Popescu, docinte, Şiria). 
17 Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, Arad, 
1976, p. 218. 
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persoana unui candidat, numit doar cu iniţialele „P. Cr.” în presa vremii18. 
Slaba organizare politică de la Covăsânţ, combinată cu lipsa experienţei 
activităţii electorale – în raport cu cea de la Şiria – nu s-a soldat cu alegerea 
unui primar (jude). Activizarea naţional-politică românească din marea 
comună Covăsânţ (cu 3000 de locuitori în anul 1880) avea să dea roade în 
curând. Între timp, în anul 1871, prietenul George Sida avansase între cei 
129 de membri ai „comitetului central al Reuniunei politico-naţionale a 
tuturor românilor din comitatul Aradului”19. Noul său domiciliu se afla la 
Şiria – centru de pretură. Găsindu-se aproape de Covăsânţ, a răspuns 
favorabil solicitării prietenului Porfirie pentru a figura, în calitate de martor, 
la cununia acestuia din urmă cu Iuliana – fata avocatului Dimitrie Caracioni 
–, petrecută în anul 1875. 
 Venirea învăţătorului Porfirie în vacanţe la Covăsânţ a devenit ceva 
mai frecventă după decesul primei sale soţii. Nutrea intenţia de a-şi găsi un 
alt orizont de locuire. Primul pas pe care l-a făcut a fost să se mute, la un 
moment dat, în comuna natală. 
 Viitoarea soţie, Iuliana Caracioni, fiind cea mai mare dintre cele trei 
fete ale notarului Caracioni, aştepta să fie prima care să fie peţită. Aşa s-a şi 
întâmplat. Atât sora ei Maria cât şi mezina Emilia s-au căsătorit, ceva mai 
târziu, cu învăţători: Maria, în noiembrie 1879, cu Nicolae Mati [Maci ?; 
Matiu ?], din Sâmbăteni iar Emilia, în aprilie 1884, cu Vasile Bogoi, din 
Belotinţ20. Veniturile relativ modeste ale avocatului Dimitrie Caracioni se 
disipau în întreţinerea familiei şi socrilor Ioan şi Ghiula [Iulia] Ciacovaţ din 
Covăsânţ. Dar să revenim la anul 1875. Tatăl fetelor devenise avocat al 
Baroului arădean (înfiinţat în acelaşi an21), fiind arondat cercului pretorial 
Şiria. Iuliana se căsătorea la vârsta de 22 de ani, în 17 august 1875, cu 
„văduvul Porfiriu Popescu, de 34 [de fapt 33] ani, docinte”, domiciliat în 
Covăsânţ. Martori la această cununie au fost „Spectabila Doamnă Hermina, 
soţia D./omnului/ advocat Ioan Popovici Desseanu [din Arad] şi George 
Sida din Şiria”. Preotul cununător fusese parohul şi asesorul conzistorial 

                                                 
18 Citat după Aradul în perioada războiului de independenţă -100-, Arad, 1977, p. 25 
(şapirografiat); Cf. „Albina”, anul 2, nr. 141 (248), 28 decembrie 1867/9 ianuarie 1868, p. 
2. 
19 Aradul în lupta pentru eliberare socială şi naţională – documente, vol. I, Arad, 1978, p. 
136. 
20 DJANA, Col. St. Civ., Par. Covăsânţ, reg. 16/1853-1881, f. 77 v.; reg. 17/1882-1888 , f. 
13 v. 
21 Complexul Muzeal Arad, Colecţia de istorie modernă locală, registrul nr. 1 al avocaţilor 
Colegiului din Arad. 
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Maximilian Balint22. Avocatul Desseanu, cât şi notarul Sida, făceau parte 
din conducerea Reuniunii politico-naţionale române din comitatul Aradului. 
 Învăţătorul Porfirie avea doi colegi la şcoala din comuna sa natală, 
pe Teodor Munteanu şi pe Maria Bugariu23. Teodor Munteanu şi colegul său 
Porfirie s-au implicat în acţiunea memorandistă. 
 Relaţia soţilor Popescu, de solidaritate tradiţională cu consătenii se 
menţinea şi era vie prin prezenţa lor la ceremonialul botezului şi cel al 
căsătoriei, după cum ne-o arată registrele de stare civilă. Mai mult, era un 
prilej pentru întâlniri, de pildă, în 19 ianuarie 1886, cu David Nicoară24, 
funcţionar. Acesta era înrudit cu preotul local Maximilian Balint. 
 Între cele 21 de persoane din Podgoria Aradului (intelectuali români 
şi evrei) care au adunat, în primăvara anului 1885, 20 de florini în favoarea 
unor studenţi ai Universităţii de la Cluj, se numărau Iuliana şi soţul ei 
„Porfir” Popescu. Corespondentul anonim care trimitea ştirea la ziar 
provenea din Covăsânţ25. 
 E posibil, ca măcar unul dintre învăţătorii din Covăsânţ să se 
solidarizeze cu românii din Miniş, Şiria şi Curtici, în cursul primăverii 
anului 1892, la acţiunea memorandistă şi să se fi raliat la delegaţia 
românilor din Ardeal care se deplasa cu trenul la Viena pentru a înainta într-
un mod solemn actul Memorandului împăratului Franz Josef I26. 
 Există mărturii privind solidarităţile de tip modern în lumea satului, 
cum a fost „protestul românilor” din [comunele Podgoriei] Şiria, Galşa, 
Covăsânţ, Pâncota, cât şi din cele limitrofe (Agriş şi Târnova), împotriva 
condamnării dr-ului Vasile Lucaciu, protest exprimat în cadrul „Conferinţei 
partidului naţional român din cercul Şiriei” din data de 5/17 noiembrie 
1892. Între cei 14 semnatari din Covăsânţ, în frunte cu parohul Ioan Micloşi, 
învăţătorul Porfirie se număra printre cei trei învăţători ai şcolii locale, 
menţionaţi în rândul acestora27. 
 În ziua de 4/17 iunie 1909, Porfirie murea la vârsta de 67 de ani28, de 
„morb natural”, lăsând în urma sa pe fiul Ioan (paroh în sudul Banatului, la 
                                                 
22 Idem, reg. 16/1853-1881, f. 64 v., poz. 29. 
23 Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, Arad, 
1976, p.231. 
24 DJANA, Col. St. Civ., Par. Covăsânţ, reg. 17/1882-1888, f. 25 v. 
25 Citat după Aradul şi mişcarea memorandistă, vol. III, Arad, 1976, p. 44; Cf. „Tribuna”, 
Sibiu, 1885, nr. 107, 12/24 mai. 
26 Ibidem, vol. I, 1974, p.12; Cf. „Arad és Vidéke”, 1892, nr. 125, 28 mai, p. 2. 
27 Ibidem, vol. III, 1976, p. 113; Cf. „Tribuna”, Sibiu, 1892, nr.257, 17/29 noiembrie, p. 2; 
pentru identificarea statutului lor profesional, vezi Calendar pe anul 1901 de la Hristos, 
Arad, p. 37. 
28 DJANA, Col. St. Civ., Par. Covăsânţ, reg. 28/1891-1915, f. 102, poz. 55. 
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Toracul Mare, membru al Asociaţiunii culturale româneşti arădane29 şi al 
Astrei de la Sibiu30) şi pe fetele Măricuţa şi Iuliana, căsătorite pe vremea 
aceea în sudul Bihorului cu notarul Neamţu şi, respectiv, cu prim-pretorul 
Fildan. Multe lucruri au atârnat în balanţă pentru ca Porfirie să fie 
înmormântat în curtea bisericii din satul său natal. 
 
  

                                                 
29Idem, fond Astra – Despărţământul Arad, dos. nr. 211, f. 1. 
30 Transilvania ( Sibiu), 1911, nr. 4, jubiliar, p. 504. 
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Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea 
învăţământului în limba română 

 
 

        Radu Morariu 
 
 

Presa românească din Arad a fost cu siguranţă unul dintre cei mai 
puternici promotori ai luptei naţionale a românilor din comitatul Aradului, 
reprezentând, totodată, principala legătură între clasa politică, intelectualii 
arădeni şi populaţia românească majoritară. 

Se poate afirma că presa a reprezentat unul din principalii vectori 
care a dus la dezvoltarea învăţământului românesc. 

Ziare şi reviste precum Speranţia, Lumina, Biserica şi Şcoala, 
Tribuna, Tribuna Poporului, Românul ş.a. au reprezentat o barieră 
democratică împotriva procesului de deznaţionalizare la care au fost supuşi 
românii. 

Încă de la apariţia primului ziar românesc la Arad, Speranţia în 1869, 
acesta a militat pentru înfiinţarea de şcoli în limba română, la fel procedând 
şi celelalte reviste ce i-au urmat. 

Între ziarele româneşti şi cele două mari şcoli româneşti din Arad a 
existat o strânsă legătură de susţinere reciprocă. 

Este absolut firesc şi explicabil ca presa românească să contribuie la 
dezvoltarea şi promovarea învăţământului în limba română în condiţiile în 
care, profesorii de la Preparandia arădeană şi cei de la Institutul Teologic 
Ortodox au desfăşurat şi o bogată activitate publicistică, cum ar fi cazul unor 
personalităţi ca: Iosif Goldiş, George Popa, Petru Pipoş, Miron Românul şi 
mai toţi episcopii arădeni din perioada 1869-1918. 

Toţi aceşti corifei ai luptei naţionale şi ai realizării Marii Uniri având 
o activitate şi pregătire ambivalentă, atât dascăli, cât şi publicişti. 

De remarcat că primii care au militat pentru înfiinţare la Arad a unei 
gazete româneşti au fost dascălii de la Preparandie, care în 1814 cereau 
înfiinţarea unei gazete în limba română ce ar fi trebuit să se numească 
Efemeridele Valahice. Acest proiect a rămas doar la stadiul de propunere 
nefiind transpus în realitate. 

Ideea a fost reluată peste aproximativ două decenii, mai exact în 
1833, de către Alexandru Gavra, care dorea înfiinţarea unei edituri pentru 
tipărirea de cărţi în limba română şi o revistă în limba română care ar fi 
trebuit să apară sub titlul de Ateneul românesc într-un tiraj de 1000, 1500-
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2000 numere. La fel ca şi în cazul mai sus amintit, şi acest proiect a rămas 
nefinalizat din diverse motive. 

În repetate rânduri această dorinţă a fost reluată de către personalităţi 
de marcă a culturii româneşti, dar a devenit o realitate abia în 1869 când la 
Arad a apărut revista Speranţia . 

Speranţia a fost prima revistă românească apărută la Arad. Primul 
număr a apărut în 13 februarie 1869, iar ultimul număr în 15 iunie 1872. A 
fost editată sub patronajul Bisericii Ortodoxe Române, de către „Societatea 
de lectură a teologilor arădeni”. Dacă până în 1869 la apariţia Speranţiei, 
profesorii au militat în general pentru înfiinţarea de ziare româneşti, de aici 
înainte rolurile se vor inversa oarecum, ziarele vor fi cele care vor încerca să 
promoveze necesitatea înfiinţării de şcoli româneşti. 

Speranţia a militat cu fervoare pentru înfiinţarea de şcoli în limba 
română. În paginile revistei s-a cerut înfiinţarea unor instituţii de învăţământ 
superior. Spre exemplificare, într-unul de numerele apărute în 1871, I. 
Popovici-Deseanu a propus înfiinţarea unui „Institut de învăţământ mai 
înalt”, institut care ar fi trebuit să aibă în componenţa sa facultăţi de drept, 
filozofie şi politehnică. Prin această propunere, I. Popovici-Deseanu ar fi 
dorit ca Aradul să se alăture altor centre culturale şi universitare din spaţiul 
intracarpatic cum ar fi Oradea sau Cluj. 

De menţionat că lupta Speranţiei era şi mai aprigă, desfăşurându-se în 
condiţii istorice grele, deoarece revista amintită a apărut la doar 1 an după ce 
a fost dată de către autorităţi Legea XXXVIII/1868, lege ce introducea 
obligatoriu limba maghiară ca limbă de studiu în şcoli. 

Privind acest aspect politic este cu neputinţă să nu ne dăm seama de 
nenumeratele piedici pe care autorităţile maghiare le-au pus redactorilor 
revistei. 

Speranţia s-a bucurat de colaborarea lui Ioan Slavici, care a abordat 
problema educaţiei fetelor. Această temă a mai fost dezbătută de către Slavici 
şi în paginile Luminei, apărută la Arad între 1/13 august 1872 - 29 iunie/11 
iulie 1875. 

În Lumina, Ioan Slavici susţinea ca educaţia fetelor să aibă un 
caracter practic pentru a fi pregătite să organizeze viaţa economică a familiei. 

Este de apreciat gândirea modernă a lui Slavici pentru acea epocă în 
care, pe primul plan, se afla educaţia băieţilor. 

Tot Ioan Slavici a mai militat şi pentru dezvoltarea şcolii poporale, 
despre care spunea „şcoala poporală este concepută ca o instituţie menită a fi 
paza naţionalităţilor”, solicitănd totodată emanciparea şcolii poporale şi 
îmbunătăţirea învăţământului românesc. 
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Marele scriitor şi publicist român încerca să integreze şcoala alături 
de alte sectoare ale societăţii într-un ansamblu care avea menirea de a 
dezvolta cultura naţională, morală şi intelectuală la români. În acest sens este 
elocvent ceea ce a publicat în paginile Luminei: „dezvoltarea societăţii 
cuprinde nu numai sectoarele economice şi politice, ci şi învăţământul”. 

Se poate afirma că învăţământul poate fi pus în faţa celorlalte două 
domenii dacă privim prin prisma faptului că şcoala este cea care pregăteşte, 
prin intermediul dacălilor săi, specialişti din domeniile economice şi politice. 

Lumina, în paginile sale, milita pentru organizarea învăţământului în 
limba română insistând impetuos pentru înfiinţarea de şcoli româneşti. S-a 
încercat apărarea caracterului naţional al şcolii române. 

Lumina a publicat în paginile sale Memorandumul Sinodului Ortodox 
din Arad către Ministerul de Culte şi Invăţământ, în care autorii săi fac 
cunoscut publicului faptul că şcolile româneşti nu se bucurau de sprijin din 
partea statului, iar la administraţia locală s-a văzut atitudini rău voitoare la 
adresa şcolilor româneşti. 

În cei câţiva ani în care a apărut la Arad, Lumina a apărat dreptul 
românilor de a avea şcoală în limba lor, dezaprobând categoric, în termeni 
duri, decizia Adunării Generale a Aradului de a retrage sprijinul material 
acordat şcolii româneşti. Prin acest articol realizatorii săi dovedesc clar că 
românii participă la constituirea şi strângerea fondurilor şcolare, dar nu 
beneficiază de ele în niciun fel. 

Chiar dacă şi apariţia Luminei, la fel ca şi cea a Speranţei, a fost una 
care a durat puţin, totuşi a avut un efect pozitiv în pregătirea conştiinţei 
naţionale a românilor, promovând cu tărie interesul naţiunii române de a avea 
şcoli în limba naţională. 

Se mai poate afirma că Speranţia şi Lumina au avut rolul de a pregăti 
terenul apariţiei la Arad a revistei Biserica şi Şcoala, care a reprezentat cel 
mai de succes periodic arădean cu profil teologic şi pedagogic. 

Succesul şi respectul de care s-a bucurat revista amintită se datorează 
atât redactorilor, cât şi colaboratorilor săi, a calităţii sale, cât şi a duratiei 
apariţiei sale, fiind cea mai longevivă publicaţie arădeană. 

Biserica şi Şcoala a reprezentat în cadrul presei teologice şi 
scolastice, ceea ce a reprezentat Tribuna în sectorul presei politice, nefiind 
doar o simplă apariţie, aceasta formând un adevărat curent cultural şi de 
presă. Cele două publicaţii au reprezentat apogeul presei arădene de limba 
română. 

La fel ca şi celelalte ziare şi reviste române, Biserica şi Şcoala a 
luptat cu toate resursele de care a dispus pentru apărarea drepturilor naţionale 
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a românilor. Drepturi care, în cazul de faţă, devin sinonime cu dezvoltarea 
învăţământului românesc. 

Această prestigioasă revistă şi-a făcut debutul în presa arădeană la 
data de 30 ianuarie/11 februarie 1877, pe un teren deja pregătit de celelalte 
două reviste amintite. 

La fel ca şi Speranţia şi Lumina, Biserica şi Şcoala a apărut şi ea tot 
sub patronajul Bisericii Ortodoxe Române. 

În îndelungata sa apariţie a beneficiat de redactori precum: V. 
Mangra, A. Hamsea, R. Ciorogariu, T. Botiş, oameni de prim rang ai culturii 
din Vestul Românesc şi cu o bogată experienţă pe tărâmul presei. Avea o 
apariţie săptămânală, la început fiind tipărită în tipografia lui Stefan Gyulai 
din Arad, iar de la 1 ianuarie 1879 la tipografia diecezană. 

Încă de la început revista căuta să întărească funcţia naţională a şcolii 
poporale, deoarece legea învăţământului din 1868 a accentuat caracterul 
confesional al şcolilor populare româneşti 

De la primul număr, revista îşi propunea să lupte pentru a face din 
şcoală un factor de cultură naţională. 

Biserica şi Şcoala a depăşit sfera unei preocupări pedagogice limitate 
la didactică şi metodică, abordând probleme referitoare la importanţa şcolilor 
în viaţa românilor. 

La o simplă răsfoire a colecţiei revistei observăm interesul şi 
importanţa acordată de aceasta faţă de şcoală. Pagini întregi ale fiecărui 
număr sunt pline de anunţuri şi comunicate ale Senatului Şcolar şi ale 
Inspectoratului Şcolar cu posturi vacante şi drepturile financiare, precum şi 
obligaţiile învăţătorilor ce urmau să le ocupe. Mai sunt publicate numeroase 
articole ce dezbăteau aspecte ale legii învăţământului. 

Erau publicate studii şi articole de pedagogie. Dintre cele mai 
întâlnite nume care au scris articole de acest gen în paginile revistei amintim:  
Petru Pipoş, Vasile Mangra, Lazăr Petrovici, Alexandru Gavra, Emilia 
Lungu. 

Petru Pipoş a dezbătut problema manualelor care erau insuficiente şi 
scumpe. Unul din cele mai cunoscute articole ale sale este Învăţământul 
limbii materne în şcoala populară, apărut în nr. 17-20/1878. 

Pipoş susţinea că studiul limbii materne are o mare importanţă 
educativă, afirmând „prin cunoaşterea perfectă a limbii materne poate deveni 
elevul un membru folositor al societăţii”, insistând totodată şi pe imortanţa 
culturală a şcolii. 

Propunea ca şcoala elementară să fie permisă tuturor copiilor 
indiferent de starea economică a familiilor din care proveneau, singurul 
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criteriu de selecţie trebuind să fie numai fiinţa umană ce trebuia modelată 
prin educaţie. 

Aceste percepte democratice, mult prea moderne pentru acele 
vremuri, intrau în conflict cu teoriile pedagogice ale autorităţilor şcolare 
maghiare, care prin legile lui Trefort, din 1879 şi 1883, au accelerat procesul 
de maghiarizare la care erau supuşi românii. Redactorii revistei erau 
interesaţi nu numai de promovarea învăţământului în limba română şi de 
înfiinţarea de şcoli în limba română, ci şi de faptul ca în acestea să se înveţe 
căt mai corect, mai literar, limba română. 

În acest sens este de apreciat faptul că V. Mangra a redactat revista în 
anul 1883 pe baza normelor ortografice stabilite de Academia Română, acest 
fapt a dus la un conflict între Mangra şi episcopul I. Meţianu, care nu era de 
acord cu aceste norme. 

Acest lucru a avut un aspect benefic asupra revistei în cea ce priveşte 
credibilitatea şi calitatea, precum şi valoarea sa ştinţifică, în condiţiile în care 
a fost redactată conform cu regulile gramaticale impuse de cel mai înalt for 
de ştiinţe din România, practic s-a scris folosind gramatica cea mai corectă 
pentru acel timp. 

Se poate spune, fără nici o ezitare că, Biserica şi Şcoala nu numai că 
a pregătit terenul pentru ca legile învăţământului din perioada interbelică să 
fie mai uşor aplicate, dar i-a învăţat pe românii arădeni să scrie la fel de 
corect ca şi cei de peste munţi, folosind o ortografie corectă, stabilită de cei 
mai abilitaţi oameni de ştiinţă din cadrul Academiei Române. 

Articole de pedagogie a mai publicat şi Lazăr Petrovici, care era 
profesor la Preparandia arădeană, el criticând direcţiile negative ale educaţiei 
moderne. Se pare că, această dispută în ceea ce priveşte metodele folosite în 
învăţământ, a creat chiar de atunci controverse aprinse între cei care erau 
pentru metodele şi mijloacele moderne folosite în şcoli şi profesorii 
conservatori (tradiţionalişti). 

Lazăr Petrovici, Alexandru Gavra şi Emilia Lungu susţineau 
necesitatea educaţiei fetelor. Gavra a cerut înfiinţarea unei preparandii de 
fete, la fel a cerut şi Emilia Lungu, ba mai mult aceasta militat pentru 
înfiinţarea unor şcoli poporale pentru fetele de la sate. S-a mai cerut şi 
înfiinţarea unor „şcoli de menaj”. 

În Aradul sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea, a apărut şi reviste cu profil pedagogic, unele redactate chiar de învăţători. 

Revista şcolară apărută la Arad în 1897, avea ca redactor pe Ioan 
Simu, care a reuşit să redacteze doar două numere. 

Mai importantă fiind revista Minte şi inimă, care a apărut între 22 mai 
1877-31 mai 1878, având un profil pedagogic, normal de altfel din moment 
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ce era organul de presă al „Reuniunii învăţătorilor arădeni”. Redactorul 
acesteia a fost George Popa, care avea funcţia de referent şcolar. Acesta a 
cerut înfiinţarea a 5 gimnazii româneşti, argumentând la fel ca şi 
contemporanii săi, ce au militat pentru cauza şcolii româneşti, că înfiinţarea 
de gimnazii este văzută ca o „necesitate culturală naţională”. 

George Popa a mai publicat şi articole de metodică. 
O altă revistă redactată de învăţătorii din Arad s-a intitulat Reuniunea 

învăţătorilor români, care apărea între 1904-1914, a fost organul oficial al 
„Reuniunii învăţătorilor arădeni”, la fel ca şi Minte şi inimă a avut un 
caracter cu profil pedagogic, manifestând preocupări de metodica limbii 
române. A susţinut în paginile sale necesitatea înfiinţării de şcoli şi catedre 
de limba română. 

De subliniat că nu doar revistele şi ziarele arădene cu orientări 
pedagogice şi scolastice, ce au apărut în Arad, au susţinut cauza 
învăţământului românesc, ci şi cele apărute în unele oraşe mai mici, cum ar fi 
Revista Lipovei, care a apărut între 1895-1896, având ca redactor pe Ioan 
Brănda. Acesta a propus înfiinţarea unei catedre de limba şi literatura română 
la Şcoala medie de comerţ Lipova, înfiinţată în 1887, actualmente Liceul 
agricol „Sever Bocu”. 

În afară de revistele cu profil teologic şi pedagogic amintite în acest 
studiu, o activitate intensă pentru dezvoltarea şi promovarea învăţământului 
în limba română, l-a avut şi cele trei mari ziare politice arădene: Tribuna 
poporului, Tribuna, Românul. 

Asupra acestor trei ziare, precum şi a importanţei lor în dezvoltarea şi 
promovarea învăţământului în limba română, urmând a le dedica un studiu 
ulterior. 

În final, se poate considera că, presa a pregătit şi a uşurat munca celor 
de după 1918, care au oficializat limba română ca limbă de studiu în şcoli, 
pregătind terenul pentru reformele şi legile care au organizat învăţământul 
interbelic. Dar înainte de toate, a pregătit conştiinţa românilor din Comitatul 
Aradului pentru participarea şi realizarea actului măret de la 1 Decembrie 
1918, unde arădenii în frunte cu Vasile Goldiş, au avut un rol imens. 

 
Bibliografie  

 
1. Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Arad, colecţia ziarului Românul. 
2. Biblioteca Judeţeană Arad, colecţiile publicaţiilor Biserica şi Şcoala, Tribuna 
poporului, Tribuna. 
3. Ciorogariu, Roman, Din trecutul revistelor şi ziarelor de la noi: Speranţa 
(1869),  Biserica şi şcoala (1897), Tribuna (1884-1914), Arad,1934.  



 103 

4. Ciuhandu, Gheorghe, Începuturile publicisticii bisericeşti de la Arad (1869-
1871), Arad, 1937. 
5. Popeangă, Vasile, Aradul  - centrul politic al luptei naţionale din perioada 
dualismului (1867-1918), Editura Facla, Timişoara,1978. 
6. Idem, Aradul în perioada dualismului (1867-1918), în : „Aradul. Permanenţă 
în istoria patriei”, Arad, 1978. 
7. Idem, Presa pedagogica din Transilvania (1860-1918), Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1966. 
8. Idem, Roşuţ, Nicolae, Românul din Arad în lupta pentru desăvârşirea statului 
naţional unitar, în: „Ziridava”, Arad, 1974, nr. III-IV. 
9. Vesa, Pavel, Clerici cărturari arădeni de altădată, Editura Gutenberg Univers, 
Arad, 2008. 
10. Idem, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa 
Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2006. 
11. Idem, Episcopii Aradului 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 
2007. 
 
 



 104 

Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici 
în perioada neoactivismului (1895 – 1914) 

 
 

Doru Sinaci 
 
 
 În ultima jumătate a secolului al XIX-lea, asistăm la o 
instituţionalizare a mişcării politice a românilor transilvăneni, în urma 
constituirii de partide alcătuite pe baze moderne, ispirate din practica 
politică europeană a momentului. Bănăţenii, în frunte cu Alexandru 
Mocioni, urmaţi îndeaproape de ardelenii reuniţi la Miercurea, pun în final 
bazele unui singur partid naţional al românilor din monarhia dualistă, partid 
care va prelua, treptat, conducerea politică din mâinile clerului ortodox şi 
greco-catolic. Fără a contesta nici o clipă meritele Uniţilor, sau pe cele ale 
marelui Şaguna în ceea ce priveşte conducerea luptei românilor 
transilvăneni pentru păstrarea fiinţei naţionale, noua generaţie de politicieni 
depune eforturi considerabile pentru laicizarea centrului decizional.  

Un rol deosebit, în acest demers, îl va avea presa românească din 
Transilvania şi Ungaria, care va contribui decisiv la educarea politică a 
românilor ştiutori de carte de aici. Din acest punct de vedere, criza care se 
va manifesta în anul 1883 la redacţia Telegraful Român, între colectivul 
redacţional şi înalţii ierarhi sibieni – eveniment în urma căruia va lua naştere 
Tribuna –, este cât se poate de elocventă. Mai departe, tribuniştii sibieni se 
vor detaşa cât se poate de clar de politica mitropolitului Miron Romanul1, 
punându-l pe acesta din urmă într-o poziţie extrem de delicată, prin 
comparaţie cu marele său înaintaş, Andrei Şaguna, despre care opinia 
publică spunea: „Ce mare, ce strălucit, ce puternic în lumea aceasta trebue 
neapărat să devină un cap bisericesc, când el prin buna sa păstorire ştie să-
şi câştige devotamentul obştii păstorite de dânsul (Şaguna n.n.) şi ce mic, ce 
neînsemnat, ce nebăgat în seamă ajunge când rămâne el singur cu puterea 
lui sacramentală (Miron Romanul n.n.)2.  Nici relaţiile tribuniştilor cu 
biserica greco-catolică nu sunt mult mai bune, deoarece Ioan Slavici 

                                                           
1 Acesta înfiinţase Partidul Moderat, încercând să provoace o sciziune în mişcarea politică a 
românilor transilvăneni. 
2 Tribuna, An I, nr.163, din 3/15 noiembrie 1884, p. 649, în: Vlad Popovici, Tribunismul 
(1884-1905). Ideologie şi acţiune politică, direcţii culturale şi angajament social, teză de 
doctorat, Coordonator prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, 2008, p. 252. 
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mărturiseşte că n-a reuşit să-i atragă pe aceştia de partea lor, în momentul 
înfiinţării Tribunei: „Cea mai apropiată grijă a noastră a fost să ne punem 
bine cu greco-catolicii. Doi dintre membrii consiliului de administraţie, dr. 
Neagoe şi advocatul Mărgineanu, erau greco-catolici. Am luat hotărârea să 
reservăm o parte din acţiuni şi încă două locuri în consiliu pentru greco-
catolici şi ca redactorul ziarului să fie totdeauna un greco-catolic agreat de 
Blăjeni. Nu numai că greco-catolicii n-au cumpărat acţiuni dar cei doi 
greco-catolici care se bucurau de simpatii la Blaj s-au retras şi ei din 
consiliu, deşi redactorii au fost totdeauna greco-catolici şi în coloanele 
ziarului nici o dată nu s-a publicat nici măcar un şir jignitor pentru biserica 
greco-catolică. M-am dus la Blaj, unde am fost bine primit atât de canonicii 
Cipariu şi Moldovan, cât şi de Mitropolitul Vancea, care m-a poftit la masă. 
Atât însă, numai atât. Toate silinţele noastre de a-i îndupleca pe greco-
catolici să ia şi ei parte la mişcarea culturală pornită de noi au rămas 
zadarnice. Cei câţiva care au lucrat împreună cu noi, ca Cornel Pop 
Păcuraru, G. Coşbuc, fraţii Septimiu şi Liviu Albini erau socotiţi drept nişte 
oameni răzleţi, dacă nu chiar rătăciţi3. 

Tribunismul a reprezentat, cu siguranţă, vehicolul mediatic cel mai 
eficient în ceea ce priveşte dezvoltarea discursului politic al românilor 
transilvăneni din această perioadă, iar Tribuna a constituit, în egală măsură 
şi locul în care disputele confesionale dintre ortodocşi şi greco-catolici s-au 
evidenţia cât se poate de bine. Dacă în perioada sibiană, tribuniştii au 
încercat să păstreze un echilibru în ceea ce priveşte raportarea 
confesionalismului la mişcarea politică a românilor transilvăneni, după anul 
1897, când aceştia îşi mută redacţia la Arad, nuanţările, criticile şi reacţiile 
faţă de politicienii sau ierarhii uniţi se înmulţesc. Mai ales în momentele de 
criză de la nivelul conducerii Partidului Naţional Român, ataşamentul 
confesional s-a manifestat plenar în ambele tabere.  Tribuniştii, pe de-o 
parte, asociaţi cu ortodocşii - având în vedere că erau coordonaţi de către 
Vasile Mangra şi de Roman Ciorogariu – iar, de cealaltă parte, Drapelul lui 
Valeriu Branişte, Gazeta Transilvaniei din Braşov  şi „uniţii” sunt două 
tabere politice care s-au înfruntat plenar în mai multe momente din această 
perioadă. Înscăunarea episcopului arădean Iosif Goldiş din 1899, de 
exemplu, considerată ca fiind un succes al tribuniştilor arădeni, a fost aspru 
criticată în gazetele mai sus-amintite, iar Ioan Suciu relatează: „Dar nici 
pasiviştii şi uniţii nu voiau să se lase bătuţi, ci mereu atăcau pe episcopul 
Goldiş şi pe arădani. Zi de zi ne înţepau şi ponegreau. Ei ajunseseră a fi 

                                                           
3 Slavici, Ioan, Lumea prin care am trecut, p. 93. 
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atât de mici la suflet, încât chiar nici luptele noastre, ce le dădeam tot aşa 
de energic în congregaţii, să nu le mai înregistreze în ziarele lor”4. În plus, 
din scrierea lui Ioan Suciu, mai deducem încă o dispută între cele două 
tabere deja poziţionate, cea între susţinătorii curentului activist şi cel 
pasivist din interiorul Partidului Naţional Român. Evident, această separaţie 
este una cât se poate de forţată şi nu corespunde adevărului istoric5, dar  
tribuniştii arădeni speculau deseori  faptul că numeroşi aderenţi ai 
pasivismului aparţineau confesiunii greco-catolice.  

Pe acest fond de suspiciune, conflictul dintre liderii politici ortodocşi 
şi greco-catolici se reaprinde în momentul 1902, când episcopul Iosif Goldiş 
trece la cele veşnice iar tribuniştii arădeni reuşesc să determine alegerea lui 
Vasile Mangra în această demnitate ecleziastică. De cealaltă parte, „greco-
catolicii şi pasiviştii iarăşi s’au pus în gardă de atac faţă de noi, pledând în 
favorul candidatului guvernului, Augustin Hamsea, din mâni şi din picioare. 
Credeţi că Cicio-Pop cu uniţii săi din Blaj-Gherla-Cluj ne-a mai slăbit din 
hulire şi au mai cedat din alipirea lor pe lângă candidatul guvernamental 
buctat…Şi cine bătea din pălmi de bucurie, când a venit vestea neacceptării 
lui Mangra ? Dragul nostru conluptător Ştefan C. Pop şi uniţii săi de 
pretutindeni, cu mohicanii passivişti dimpreună”6. De fapt, relaţiile 
tribuniştilor arădeni cu liderii politici de confesiune greco-catolică se 
păstrează cât se poate de reci şi în continuare. De exemplu, la alegerile din 
1905, ca şi la cele din anul următor, comunităţile greco-catolice care n-au 
votat cu candidaţii naţionalişti au fost aspru criticate în paginile Tribunei. 
Mai mult, în 2/15 februarie 1911, când Ştefan C. Pop îl prezintă arădenilor 
pe Vasile Lucaciu ca fiind „preotul preoţilor”, iar părintele greco-catolic 
Lucaciu în discursul său exagerează meritul Blajului în ceea ce priveşte 
apărarea drepturilor românilor transilvăneni, Roman Ciorogariu critică 
aceste exagerări în Biserica şi Şcoala. Evident, Unirea de la Blaj – ziarul 
editat de greco-catolicii de acolo -  reacţionează, Ciorogariu răspunde, iar 
disputa merge mai departe.  

Revenind la Tribuna şi la amestecul lui Ştefan Cicio Pop în treburile 
protopopiatului din Lipova, în numărul 265 din 1907 găsim o critică destul 
de dură la adresa deputatului arădean: „Domnul Pop să se modereze şi să 
tacă deci, până îi e bine, căci un al doilea amestec al său, în rândurile 

                                                           
4 Suciu, Ioan, Arădanii şi Partidul Naţional Român, adevăruri istorice, reamintiri de 
interes naţional-istoric, Tipografia Diecezană, Arad, 1926, p. 24. 
5 Alexandru Mocioni, de exemplu, era un ortodox convins, iar părintele Vasile Lucaciu era 
pentru intrarea în activitate. 
6 Suciu, Ioan, op. cit., p. 26. 
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duşmanilor bisericii şi neamului nostru – să nu crează că am uitat pe cel 
dintâi – nu i-ar mai aduce drept răsplată mandate de deputat. Atâta 
deocamdată pentru d-sa” 7. Deşi articolul din Tribuna nu este semnat, după 
stil şi după duritatea acestuia îl putem atribui lui Ioan Russu-Şirianu, cu atât 
mai mult, cu cât lui Ştefan Cicio Pop îi este refuzat şi dreptul la replică. Prin 
urmare, Ştefan Cicio Pop îl publică în ziarul Lupta din Budapesta, în 
numărul 261/1907. Un drept la replică pe măsura atacului din Tribuna, dur 
şi fără echivoc : „...Nu are oare biserica ortodoxă destui duşmani, ci trebuie 
ca Tribuna cu rea credinţă să inventeze noi duşmani chiar în rândurile 
deputaţilor naţionali ? Eu aşa cred, că ar trebui chiar Dvoastră să vă 
îngroziţi de astfel de apucături” 8. Iar mai sus, în acelaşi drept la replică, 
fruntaşul arădean o spune pe şleau : „Din graţia „Tribunei” absolut nimic 
nu doresc să am.”  

Conflictul dintre Ştefan Cicio Pop şi Ioan Russu-Şirianu nu avea să 
se oprească aici, deoarece la nici un an mai târziu, prim-redactorul 
tribuniştilor arădeni este pur şi simplu înlăturat din redacţie, în urma 
presiunilor făcute de către Ştefan Cicio Pop, „care ameninţa cu o ruptură în 
partid, dacă nu era sacrificat Russu-Şirianu”9.  Neînţelegerile dintre clerul 
ortodox şi cel greco-catolic erau mult mai vechi, dar ele se amplifică mai 
ales atunci când erau translatate pe tărâmul politic. Ştefan Cicio Pop mai 
avusese şi înainte fricţiuni cu ortodocşii, deoarece într-o scrisoare din 1895, 
adresată Emiliei Raţiu, aflăm că „...stau rău cu cancelaria, deoarece nu 
numai ungurii mă persecută, ci şi partida lui Meţianu. (episcopul ortodox al 
Aradului la acea vreme - n.a.) Ce este mai mult, chiar afirmativii mei 
prieteni lucră în detrimentul meu...”10. Tribuniştii erau prin excelenţă 
ortodocşi, în frunte cu Vasile Mangra, Ioan Russu-Şirianu şi cu Roman 
Ciorogariu. Când Vasile Mangra candidează ca episcop, ajutat copios de 
gruparea tribuniştilor arădeni, cum se întâmplase şi în cazul alegerii 
episcopului Ioan Goldiş, şi este chiar ales în această demnitate de către 
consistoriul arădean, faptul că nu va fi confirmat de către guvernanţii de la 
Budapesta şi de curtea vieneză este pus de către tribuniştii arădeni exclusiv 
în sarcina greco-catolicilor transilvăneni, care se pare că nu vedeau cu ochi 
buni numirea lui Vasile Mangra ca episcop ortodox. De cealaltă parte,  Ioan 
Raţiu, Ştefan Cicio Pop, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Vasile 

                                                           
7 Tribuna, Anul XI, Nr. 265, 28 nov. 1907. 
8 Lupta, nr. 261, 4/17 decembrie 1907. 
9 Ioan Slavici, Sbuciumări politice la Românii din Ungaria, Editura Minerva, Bucureşti, 
1911, pp. 55-56. 
10 Arhivele Statului Bucureşti, fond Ioan Raţiu, document 1007. 
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Lucaciu – ca să enumerăm doar câţiva dintre fruntaşii partidului – erau 
greco-catolici. În broşura „Tisza, Mangra şi Tribuna”, Vaida-Voevod îi 
acuză direct pe tribunişti că i-ar fi criticat pe liderii politici greco-catolici pe 
motive confesionale şi cu precădere pe Ştefan Cicio Pop. Sunt desigur şi 
exagerări în această broşură cu vădit caracter polemic, dar ataşamentul 
confesional s-a manifestat în ambele tabere, iar tribuniştii arădeni erau 
conştienţi de necesitatea evitării acestor dispute. Menţionăm în acest sens 
cunoscuta întrunire a tribuniştilor de la Găiceana, din august 1907, unde 
aceştia stabilesc strategia politică pe care o vor urma în viitor, iar la punctul 
4 se prevede că Tribuna „se pronunţă contra oricărui conflict, pe motive 
confesionale, cu greco-catolicii”, iar la punctul 1 că „vor încerca să intre în 
legătură cu Vaida-Voevod şi cu Iuliu Maniu”11. Având în vedere hotărârile 
de mai sus, putem presupune că neînţelegerile dintre românii de cele două 
confesiuni se manifestau destul de des şi că ele trebuiau evitate în folosul 
unităţii politice.  
 Criza care izbucneşte în anul 1910 la vârful Partidului Naţional 
Român avea să evidenţieze şi mai bine divergenţele dintre politicienii de 
confesiune ortodoxă şi greco-catolică şi, deloc întâmplător, în primul său 
număr, noul ziar Românul, prin pana lui Vasile Goldiş, avea să avizeze cât 
se poate de clar că „se va pune ferul roşu pe acela care va face 
confesionalism”12. Această dorinţă de unitate politică, dincolo de 
apartenenţa la o confesiune sau alta, se poate constata cât se poate de clar 
atât în ceea priveşte alegerile pentru conducerea Partidului Naţional Român, 
când comitetul executiv era cât se poate de bine echilibrat, cât mai ales în 
desemnarea diferitelor comisii sau comitete ocazionale, împuternicite să ia 
decizii politice în numele românilor transilvăneni. Ioan Mihu, de exemplu, 
în timpul negocierilor de pace româno-maghiare, este cât se poate de atent 
în a se consulta cu ambele „tabere politice şi confesionale, de la Arad şi de 
la Blaj”13.  Mai mult, memoriul înaintat guvernului de la Budapesta este 
întocmit de către Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, Valeriu Branişte şi Ioan Mihu, 
altfel spus doi ortodocşi şi doi greco-catolici. 
 Concluzionând, putem aprecia că disensiunile confesionale dintre 
ortodocşii şi greco-catolicii transilvăneni, în perioada la care facem referire, 
s-au manifestat îndeosebi atunci când acestea au fost translatate pe tărâm 

                                                           
11 Lucian Boia, Eugen Brote, Editura Litera, Bucureşti, 1974, p. 170. 
12 Ciorogariu, Roman, Spre prăpastie, Editura Tribuna Institut Tipografic, Nichin şi cons., 
Arad, 1911, p. 50. 
13 Ioan Mihu, Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice, Tiparul 
Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1938, p. 41. 
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politic. De ambele părţi s-au depus eforturi considerabile pentru evitarea 
acestora, semn că factorii politici responsabili erau conştienţi de pericolul 
manifestării lor, mai ales că existau indicii cât se poate de clare, că 
guvernanţii maghiari încercau să speculeze apartenenţa românilor din 
Transilvania la cele două confesiuni. În încheiere, făcând un arc peste timp, 
precizez că după 1990, fiind în contact direct cu clasa politică românească, 
am constatat în interiorul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat 
existenţa celor două grupări distincte, care se manifestau prin forma 
ataşamentului de grup. 
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Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene  
(sf. sec. XIX-înc. sec. XX) 

 
 

Felicia Aneta Oarcea 
 
 

Creionarea identităţii etno-confesionale a comunităţilor din cadrul 
unei unităţi teritorial-administrative pleacă de la prezenţa populaţiilor, 
purtătoare de civilizaţii şi culturi diferite. În spaţiul comitatens şi orăşenesc 
arădean au convieţuit, de-a lungul timpului, diverse grupuri etnice şi 
confesionale. Odată cu aşezarea lor, s-au conturat, treptat, noi lumi 
identitare. Caracteristile dominante ale arealului geografic, pe care şi-au pus 
pecetea, au fost multietnicitatea şi multiconfesionalismul.   

Ca împărţire teritorială imaginară găsim „cartierul” românesc, 
maghiar, german, sârb, „înţeles ca spaţiu în care locuitorii cooperează pentru 
a influenţa diferitele aspecte ale vieţii lor sociale locale”. Spaţii simbolice, 
aceste „vetre” situează în perimetrul lor biserica şi şcoala, ca mărci 
identitare, alături de limba maternă, confesiune1. Fiecare şi-a ridicat în 
apropierea bisericii şi o şcoală, care funcţiona, la început, de cele mai multe 
ori, în casa parohială, apoi, mai târziu, într-un nou edificiu.   

Potrivit articolului de lege XXXVIII/1868, sancţionat în 5 
decembrie acelaşi an, referitor la învăţământul public poporal din Ungaria, 
„confesiunile pot să susţină şi să înfiinţeze din propriile puteri, în toate 
comunele unde locuesc credincioşii lor, institute publice de învăţământ 
poporal”, iar „în comunele unde confesiunile nu susţin şcoală poporală 
corespunzătoare dispoziţiilor legii, comuna e îndatorată a înfiinţa institutele 
necesare de învăţământ poporal”, frecventate de toate confesiunile. De 
asemenea, statul, particularii şi asociaţiile sau fundaţiile, au susţinut şcoli 
din venituri proprii2.  

Activitatea instructiv-educativă, desfăşurată de către dascăli şi 
implicarea în societate a elevilor precum şi a personalităţilor arădene prin 
serbări, reuniuni ale asociaţiilor învăţătoreşti, schimbul de idei, cărţi şi ziare 

                                                 
1Elena Rodica Colta, Maghiarii din Ghioroc. Istorie, comunitate etnică, interetnicitate, 
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2005, pp. 59-60; 118-120.   
2Educatorul (Oraviţa), V, 1913, nr. 9-10, octombrie-noiembrie, p. 172.; Maria Berényi, 
Învăţământul confesional românesc din Ungaria în secolele XIX-XX, în: „Simpozion”, 
Giula, 2006, p. 69. 
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răspândite, în limbile vorbite, au condus la naşterea convergenţelor 
culturale3. 

Reţeaua şcolară cuprindea grădiniţe, şcoli elementare, populare 
superioare, cetăţeneşti/civile şi de fete; şcoli profesionale şi de ucenici, şcoli 
medii – gimnazii, şcoli reale, şcoli superioare de fete, institute pedagogice, 
instituţii umanitare, şcoli de corecţie, Institutul teologic. 

Particularităţile instituţiilor de învăţământ au fost stabilite, în funcţie 
de susţinător – în statisticile maghiare era uzitat termenul de „caracter”. Ele 
au fost clasificate în şcoli confesionale, comunale, de stat, particulare şi ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor4.  

Caracterul etnic al şcolilor arădene poate fi desprins din împărţirea 
unităţilor de învăţământ după limba de predare, căci „fiecărui elev are să i se 
împărtăşească instrucţiunea în limba sa maternă, întrucât această limbă e 
una dintre limbile uzitate în comună”5, iar confesionalitatea după caracterul 
/susţinătorul/ şcolii.  

Statisticile maghiare consemnează pentru anul şcolar 1891/1892 
existenţa a 325 de şcoli populare în comitatul Arad. În 68,30% dintre ele, 
predarea s-a făcut în limba română şi în 28,61% în maghiară. Numărul şi 
implicit procentul instituţiilor de învăţământ românesc, în anul şcolar 
1914/1915, au înregistrat o diminuare. Cele maghiare s-au apropiat de 
pragul de 50%. Cursurile s-au desfăşurat şi în limbile germană şi maghiară, 
sârbo-croată, slovacă şi maghiară, română şi maghiară. Radiografierea 
etnică a comitatului Arad pledează pentru un învăţământ românesc. S-au 
semnalat şi enclave sau chiar majorităţi de altă etnie şi confesiune care au 
amprentat destinul învăţământului din respectiva localitate. Aceast lucru a 
fost demonstrat de utilizarea limbii materne a populaţiei majoritare, la care 
s-a adăugat limba maghiară. Ne referim la aşezările cu populaţie mixtă sau 
în proporţie ridicată locuite de maghiari.   

Spaţiul urban arădean a constituit un veritabil centru multietnic şi 
multiconfesional, caracteriatici inserate şi în sistemul educaţional. Aici, 
şcolile elementare cu predare în limba maghiară deţineau, în anul şcolar 
                                                 
3Victor Neumann, Identităţi multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului, 
Editura Hestia, Timişoara, 1997, p. 23. 
4Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, vol. I, Budapesta, 1893, pp. 308-309; vol. II, 
310; vol. III, pp. 392-393, 396-397; vol. IV, pp. 412-413; vol. V, pp. 344-345; vol. VI, pp. 
298-299; vol. VII, pp. 320-321; vol. VIII, pp. 332-333; vol. IX, pp. 320-321; vol. X, pp. 
344-345; vol. XI, pp. 348-349; vol. XII, pp. 356-357; vol. XIII, pp. 348-349; vol. XIV, pp. 
342-343; vol. XV, pp. 324-325; vol. XVI, pp. 342-343; vol. XVII, pp. 344-345; vol. XVIII, 
pp. 330-331; vol. XIX, pp. 346-347; vol. XX, pp. 368-369; vol. XXI, p. 251; vol. XXII, p. 
251; vol. XXIII, p. 244. 
5Educatorul (Oraviţa), V, 1913, nr. 9-10, octombrie-noiembrie, p. 178. 
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1891/1892, un procent semnificativ de 67,85%, urmate de cele româneşti cu 
25% şi sârbo-croate cu 10,71%. Şi în anul şcolar 1914/1915, ordinea a fost 
aceeaşi. O uşoară augmentare au înregistrat instituţiile ce au avut ca limbă 
de predare maghiara. 

 
Tabelul 1. Etnie şi confesionalitate în şcolile poporale 

 
An şc. 
Unit. 
Adm.-
terit. 

Total 
şcoli 

Etnie/Limba de predare în şcoli 
Rom. Magh. Germ.+magh. Sârbo-cr. Sl.+magh. Rom.+magh. 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1891/1892 325 222 68,30 93 28,61 7 2,15 3 0,92 - - - - 
Com. 
Arad 
Oraş Arad 28 7 25 19 67,85 - - 3 10,71 - - - - 
1900/1901 345 207 60 117 33,91 17 4,92 1 0,28 2 0,57 1 0,28 
Com. 
Arad 
Oraş Arad 28 8 28,57 18 64,28 - - 2 7,14 - - - - 
1910/1911 295 157 53,22 137 46,44 1 - - 0,33 - - - - 
Com. 
Arad 
Oraş Arad 31 6 19,35 23 74,19 - - 2 6,45 - - - - 
1914/1915 260 130 50 129 49,61 1 - - 0,38 - - - - 
Com. 
Arad 
Oraş Arad 29 5 17,24 22 75,86 - - 2 6,89 - - - - 

Confesionalitatea şcolilor 
 Total Rom.-cat. Gr.-cat. Ortodoxe Evanghelice Reformate Izraelite 

Nr.  % Nr.  % Nr.  % Nr.  % Nr.  % Nr.  % 
1891/1892 325 32 9,84 13 4 203 62,46 4 1,23 23 7,07 7 2,15 
Comitat 
Arad 
Oraş Arad 28 - - - - 9 32,14 1 3,57 - - 2 7,14 
1900/1901 345 28 8,11 11 3,18 197 57,10 5 1,44 22 6,37 6 1,73 
Comitat 
Arad 
Oraş Arad 28 - - - - 10 35,71 1 3,57 - - 2 7,14 
1910/1911 295 14 4,74 10 3,38 148 50,16 4 1,35 15 5,08 2 0,67 
Comitat 
Arad 
Oraş Arad 31 - - - - 8 25,80 - - - - 2 6,45 
1914/1915 260 15 5,76 8 3,07 123 47,30 2 0,76 12 4,61 1 0,38 
Comitat 
Arad 
Oraş Arad 29 - - - - 7 24,13 - - - - 2 6,89 

    
Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, I, pp. 308-309; X, pp. 344-345; XX, pp. 
368-369; XXIII, p. 244. 
 
 Şcolile confesionale ortodoxe întruneau 62,46%, urmate de romano-
catolice (9,84%), reformate (7,07%), greco-catolice (4%), izraelite (2,15%) 
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în 1891/1892, la nivelul comitatului Arad. În acelaşi an şcolar statisticile au 
surprins, în oraşul Arad, funcţionarea a unui procent de 32,14% şcoli 
ortodoxe, 7,14% izraelite, 3,57% evanghelice. Nu au fost consemnate şcoli 
confesionale romano-catolice. Denotă faptul că existau şcoli de stat cu limba 
de predare maghiara. Scădere vizibilă a instituţiilor de învăţământ 
confesioanle ortodoxe s-a înregistrat în anul şcolar 1914/1915 în comitatul 
Arad. 47,30% reprezentau şcolile frecventate de copii ortodocşi, 5,76% de 
cei romano-catolici, 4,61% de reformaţi. Cu un procent diminuat, 24,13% 
şcolile ortodoxe şi cele izraelite (6,89%) au fost încă susţinute de 
comunitatea confesională6. 

Etnia şi confesionalitatea elevilor. Supunem analizei şi statistica 
elaborată imediat după sancţionarea Legii învăţământului din 1868, 
orinentându-ne, apoi, spre cea din deceniul nouă al secolului XIX. Elevii 
şcolilor elementare din comitatul Arad erau, în anul şcolar 1870-1871, în 
proporţie de 49,49% români. Maghiari deţineau un procent de 27,86% şi 
germani 21,8%. Circa 15 ani mai târziu, respectiv în 1884/1885, procentul 
şcolarilor români şi maghiari a crescut. În spectrul etnic, ponderea copii 
germani de vârstă şcolară s-a diminuat la 14,77%. Confesional, în 
1870/1871, ortodocşii reprezentau 45,17%, urmaţi de romano-catolici cu 
38,14%. În 1884/1885, populaţia şcolară ortodoxă a depăşit pragul de 50%. 
Tabloul etnic a fost completat de romano-catolici, reformaţi, izraeliţi, greco-
catolici, evanghelici7.  

 
Tabelul 2. Etnia şi confesiunea elevilor din şcolile populare din 

comitatul Arad 
 

Etnia 
elevilor 

An şcolar Confesiunea 
elevilor 

An şcolar 
1870/1871 1884/1885 1870/1871 1884/1885 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Magh. 4865 27,86 9505 31,62 Rom.-cat. 6659 38,14 10169 33,83 
Germ. 3806 21,8 4441 14,77 Gr.-cat. 617 3,53 898 2,98 
Rom. 8641 49,49 15796 52,55 Ortodox 7886 45,17 15055 50,09 
Slovaci 75 0,42 127 0,42 Evangh. 1307 7,48 638 2,12 
Sârbi 61 0,34 7 0,02 Reform. 377 2,15 2013 6,69 
Rus  10 0,05 178 0,59 Unit. 5 0,02 2 0,006 

Izraeliţi 607 3,47 1279 4,25 
Total/Nr. 17458 30054 Total/Nr. 17458 30054 

 
 Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. I, p. 485, XV, pp. 188-189.      
 

                                                 
6Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, I, p. 308-309; X, p. 344-345; XX, p. 368-369; 
XXIII, p. 244. 
7Idem, Első évfolyam, (vol. I), Buda, 1872, p. 485; XV, p. 188-189. 
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În şcolile elementare de stat, patronate şi susţinute de stat, cu limba 
de predare maghiară, elevii maghiari din comitatul Arad, în anul şcolar 
1898/1899, reprezentau 54,87%. Urmau germanii cu 21,29%, românii cu 
20,73%, slovacii cu 2,93%. 95,55% din populaţia şcolară care le frecventa 
pe cele din oraşul Arad erau maghiari. Printre ei, s-au numărat şi sârbii ce 
întruneau 4,44%.  

La începutul deceniului doi al secolului XX, respectiv în anul şcolar 
1911/1912, elevii maghiari ocupau 40,52% din populaţia şcolară care 
frecventa şcolile elementare de stat ale comitatului Arad. Până la 100% s-au 
adăugat 31,56%-români, 23,07%-germani, 3,33%-slovaci. Deasemenea, în 
oraşul Arad, elevii maghiari întruneau 77,07%, români-14,45%, sârbi-5,76% 
şi germani 1,94%8.  

 
Tabelul 3. Etnia elevilor înscrişi la şcolile elementare de stat 
  

An/ 
Unit. Adm. 
Terit. 

Nr. 
localit. 

Total 
elevi 

Nr. elevi 
Magh. Germ. Slov. Rom Rut. Croaţi Sârbi Alţii 

1898/1899  
 
26 

 
 
3207 

 
 
1.760 

 
 
683 

 
 
94 

 
 
665 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

Com. Arad 
Nr. 
% 54,87 21,29 2,93 20,73 - 0,03 0,06 0,06 
Oraş Arad 1 45 43 - - - - - 2 - 
Nr.  
% 95,55 - - - - - 4,44 - 
1903/1904 44 9417  

4.860 
- - - - -  

8 
 
58 Com. Arad 

Nr.  
% 51,6 - - - - - 0,08 0,61 
Oraş Arad 1 60 52 1 - 7 - - - - 
Nr.  
% 86,66 1,66 - 11,66 - - - - 
1908/1909  

53 
 
15489 

 
6.923 

 
4.189 

 
655 

 
3.562 

- - - - 
Com. Arad 
Nr.  
% 44,69 24,04 4,22 22,99 - - - - 
Oraş Arad 1  

1245 
 
956 

 
60 

 
- 

 
167 

 
- 

 
- 

 
62 

 
- Nr.  

% 76,78 4,81 - 13,41 - - 4,97 - 
1911/1912  

67 
 
18614 

 
7.543 

 
4.296 

 
676 

 
5.876 

 
93 

 
- 

 
6 

 
124 Com. Arad 

Nr.  
% 40,52 23,07 3,33 31,56 0,49 - 0,03 0,66 
Oraş Arad 26 1543 1.199 30 - 223 - - 89 2 
Nr.  
% 77,70 1,94 - 14,45 - - 5,76 0,12 

Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, vol. VII, p. 324; vol. XII, p. 368; 
vol. XVII, p. 353; vol. XX, p. 377. 

                                                 
8Idem, Uj. Folyam, VII, p. 324; XII, p. 368; XVII, p. 353; XX, p. 377. 
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În şcolile profesionale de grad inferior, din punct de vedere etnic, 
în anul şcolar 1884/1885, maghiarii (564) se situau pe primul loc, fiind 
secondaţi de germani (197), români (86) şi sârbo-croaţi (16). Învăţau, în 
acelaşi an şcolar, copii de confesiune romano-catolică (614), ortodoxă (96), 
reformată (65), izraelită (55), evanghelică (33) şi greco-catolică (8)9.  

Situaţia a fost asemănătoare şi la şcoala comercială de repetiţie şi 
de duminică pentru ultimul an şcolar amintit. Copii de vârstă şcolară care 
urmau aici cursurile erau maghiari (141), germani (11), români (6), croaţi 
(4), slovaci (1) sau romano-catolici (70), izraeliţi (68), ortodocşi (12), 
evanghelici (8), reformaţi (4) şi un greco-catolic10.   

Înstituţie de învăţământ mediu, Gimnaziul Superior Regal din Arad 
a asigurat pregătirea teoretică a viitorilor absolvenţi. Cursurile erau urmate 
de gimnazişti maghiari, în proporţie de 70%, români, germani şi sârbi. 
Confesional, romano-catolicii deţineau supremaţia. După izraeliţi şi 
ortodocşi, statisticile au cuprins evanghelicii şi reformaţii11.  

 
Tabelul 4. Etnia şi confesiunea elevilor din Gimnaziul Superior Regal 

din Arad 
 

An şc. Etnia elevilor 
1870/1871 1874/1875 1879/1880 1884/1885 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Magh. 235 69,94 183 72,33 299 74,93 318 73,27 
Germ. 25 7,44 26 10,27 38 9,52 24 5,52 
Rom. 63 18,75 39 15,41 51 12,78 85 19,58 
Sârbi/ 
croaţi 

13 3,86 4 1,58 11 2,75 7 1,61 

Alţii - - 1 0,39 - - - - 
Total      336 253 399 434 

Confesiunea elevilor 
Rom.-cat. 216 64,28 147 58,10 191 47,86 201 46,31 
Gr.-cat. 1 0,29 1 0,39 2 0,5 2 0,46 
Ortodox 76 22,61 54 21,34 65 16,29 47 10,82 
Evangh. 5 1,48 8 3,16 17 4,26 15 3,45 

                                                 
9Idem, Tizenötödik évfolyam (XV), p. 147. 
10Ibidem, p. 155. 
11Himpfner Béla, Az Aradi királyi főgymnasium története, Arad, 1896, pp. 159-160; 
Magyar statisztikai évkönyv. Első évfolyam (I), pp. 456-457; ötödik évfolyam (V), pp. 10, 
39; tizedik évfolyam (X), p. 54; Tizenötödik évfolyam (XV), pp. 92-93. 
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Reform. 1 0,29 6 2,37 16 4,01 19 4,37 
Unit. 1 0,29 - - - - - - 
Izraeliţi 36 10,71 37 14,62 108 27,06 100 23,04 
Total 336 253 399 434 

 
Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. I, p. 456-457, V, p. 10, 39, IX, p. 54; XV, p. 

92-93.  
 
În preajma primului război mondial, învăţau şi 81 de elevi români, 

ceea ce reprezenta din totalul populaţiei şcolare de 576, ce frecventa 
gimnaziul la acea vreme, un procent de 14,06%. Repartizaţi, după locul 
naşterii, 14 elevi erau din oraşul Arad, 41 din comitatul Arad, 2 din Bichiş, 
4 din Caraş-Severin, 1 din Cenad, 2 din Sibiu, 16 din Timiş şi 1 din 
Torontal. Din punct de vedere al statutului socio-economic al părinţilor, ei 
erau copii de agricultori (14), mici proprietari (5), grădinari (1), brigadier 
silvic (1), meşteşugar (1), agent comercial (1), funcţionari (14), preoţi (16), 
învăţători (17), subofiţer (1), profesor (1), avocaţi (2), medici (2), inginer 
silvic (2), văduve (3)12.  

La Şcoala reală de stat din oraşul Arad întâlnim, în anii şcolari 
1874/1875, 1879/1880 şi 1884/1885, elevi maghiari, germani, români şi 
sârbi/croaţi. Tot aici asistăm la o majoritate confesională asigurată de 
romano-catolici şi izraeliţilor; o proporţie redusă revenea ortodocşilor şi 
evanghelicilor13.  

 
Tabelul 5. Etnia şi confesiunea elevilor de la Şcoala reală de stat din 

oraşul Arad 
 

Etnia 
elevilor 

An şcolar Confesi
unea 

An şcolar 
1874/1875 1879/1880 1884/1885 1874/1875 1879/1880 1884/1885 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Magh. 59 80,82 161 89,94 146 94,19 Rom.-
cat. 

34 46,57 84 46,92 68 43,87 

Germ. 7 11,86 11 6,14 4 2,58 Gr.-cat. - - 1 0,55 - - 
Rom. 7 11,86 5 2,79 2 1,29 Ortodox 7 9,58 5 2,79 5 3,22 
Slovaci - - - - - - Evangh. 1 1,36 9 5,02 9 5,8 
Sârbi/ 
Croaţi 

- - 2 1,11 3 1,93 Reform. - - 10 5,58 3 1,93 

 
Total/N
r. 

 
73 

 
179 

 
155 

Izraeliţi 31 42,46 70 39,10 70 45,16 
Total/Nr
. 

73 179 155 

 

Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. V, p. 57; IX, p. 65; XV, 114-115. 

                                                 
12Monografia Liceului „Ioan Slavici” fost „Moise Nicoară” din Arad, 1745-1919-1971, 
Arad, 1971, pp. 158-159.  
13Himpfner Béla, op. cit., p. 161; Magyar statisztikai évkönyv. ötödik évfolyam (V), p. 57; 
Tizedik évfolyam (X), p. 65; Tizenötödik évfolyam (XV), pp. 114-115.  
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Pentru a oferi o imagine comparativă completă asupra şcolilor reale 
din oraşul Arad, am poposit statistico-analitic şi la celelalte două şcoli reale: 
Şcoala reală particulară a lui Rotter şi Şcoala reală izraelită.  

Înainte de înfiinţarea Şcolii superioare reale de stat a funcţionat 
Şcoală privată a lui Rotter, între anii 1865-1877. La scurt timp, după 
deschiderea cursurilor Şcolii reale superioare de stat – cu patru clase încă 
din 1874 – Rotter a sistat activitatea14. Aici au învăţat, în anul şcolar 1874-
1875, elevi maghiari (85), germani (17), sârbi (3) şi români (2) sau, după 
confesiune, romano-catolicii (77), izraeliţi (18), ortodocşi (8), evanghelici 
(4) şi reformaţi (2)15. 

Spectrul etnic şi confesional al şcolii reale izraelite, în anul şcolar 
1870-1871, a fost compus din elevi maghiari, de confesiune izraelită (32) şi 
romano-catolică (3)16. 

Am surprins etnia şi confesiunea elevilor de la Institutul Pedagogic 
de stat din oraşul Arad, consemnată de statisticile maghiare pentru anul 
şcolar 1884/1885. Majoritari au fost germanii, urmaţi de maghiari, români şi 
sârbi. Confesional, primul loc l-au ocupat romano-catolicii, apoi ortodocşii, 
reformaţii, evanghelicii şi izraeliţii17.  

   

Tabelul 6. Etnia şi confesiunea elevilor de la 
Institutul Pedagogic de stat 

 

An şcolar 1884/1885 
Etnia 
elevilor  

 
 
 
13 

Confesiunea 
elevilor 

 
 
 
35 

Magh. Rom.-cat. 
Nr. Nr. 
% 28,26 % 76,08 
Germ.  

25 
Ortodox  

7 Nr. Nr. 
% 54,34 % 15,21 
Rom.  

6 
Evangh.  

1 Nr. Nr. 
% 13,04 % 2,17 
Sârbi  

2 
Ref. 2 

Nr. Nr. 
% 4,34 % 4,34 
Total general 
Elevi - 46 

Izraeliţi 1 
Nr. 
% 2,17 

Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. XV, p. 169.  

                                                 
14Lakatos Ottó, Arad története, vol. II, Arad, 1881, p. 102. 
15Magyar statisztikai évkönyv, ötödik évfolyam (V), p. 59. 
16Idem, Első évfolyam (I), pp. 478-479.  
17Idem, tizenötödik évfolyam (XV), p. 169. 
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Dacă la Institutul Pedagogic de stat constatăm mozaicul etnic – 
maghiari, germani, români, sârbi – şi confesional – romano-catolici, 
ortodocşi, evanghelici, reformaţi, izraeliţi –, la Preparandia ortodoxă 
română existau o suprapunere perfectă între etnie şi confesiune. Învăţau, în 
anul şcolar 1884/1885, 114 preparanzi de etnie română şi confesiune 
ortodoxă18.  

Aceeaşi perfectă suprapunere etno-confesională o întâlnim la 
Institutul teologic ortodox. Spre exemplu, în anul şcolar 1879/1880, 
învăţau 61 de studenţi teologi români ortodocşi19.  

Istoria conservatorului din Arad debutează la 1 mai 1833, când a 
început să funcţioneze primul an şcolar al Conservatorium der Gesellschaft 
der Musikfreunde20, iar cea a Societăţii iubitorilor de muzică în anul 1895. 

Elevii şcolilor de muzică din oraşul Arad proveneau, cei mai mulţi, 
din rândurile maghiarilor, atât la Conservator, cât şi la Şcoala de muzică. 
Spre exemplu, în anul şcolar 1896/1897, ei frecventau în proporţie de 
95,83% Conservatorul şi 93,45% la Şcoala de muzică a Societăţii 
filarmonice. Numeric şi procentual prezenţa elevilor români era abia simţită. 
Confesional, romano-catolicii ocupau prima poziţie, restul revenindu-le, în 
ordine descrescătoare, izraeliţilor, evanghelicilor, greco-catolicilor şi 
reformaţilor la ambele instituţii. Din 1911/1912, în spectrul etnic semnalăm, 
printr-o prezenţă mai vizibilă procentual, elevi germani şi români. Cei 
greco-catolici, probabil, în această perioadă, nu au frecventat şcolile de 
muzică arădene, ei nefiind amintiţi în statistici21.  

 
 
 

         
 

                                                 
18Ibidem, p. 173. 
19Ibidem, Tizedik évfolyam (X) p. 25.   
20Gheorghe Săbău, Viaţa muzicală, in: „Arad. Monografia oraşului”, Arad, 1999, pp. 333-
335, 340-342 (Sediul a fost într-un „apartament” al unui edificiu de pe strada 
Bischop/Episcopului, proprietatea primpretorului Peter Vank (azi strada N. Bălcescu). 
Profesorii angajaţi la Conservator au fost Franz Zenker, organist la Praga şi directorul 
asociaţiei amintite, care a predat contrabasul, armonia, teoria muzicii şi a dirijat orchestra 
şcolii; Georg Novatschek a predat pianul, chitara şi violoncelul şi Eduard Johann Wessely, 
care a predat vioara, canto, instrumente de suflat şi a dirijat corul Conservatorului. În anul 
şcolar 1834/1835 numărul elevilor a crescut la 45, majoritatea originari din Arad). 
21Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, vol. V, p. 359; vol. XI, p. 387; vol. XVI, p. 401; 
vol XX, p. 437. 
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Tabelul 7. Etnie şi confesionalitate în şcolile de muzică arădene din 
oraşul Arad 

 
An Şc./ 
Inst. 

Nr. 
 elevi 

Etnia şi confesiunea elevilor 
Magh
. 

Ger
m. 

Rom
. 

Sârb
i 

Rom.-
cat. 

Gr.-
cat. 

Ort
. 

Evang
h. 

Ref. Izr. 

1896/18
97 

 
 
120 

 
 
115 

 
 
- 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
83 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
11 

 
 
3 

 
 
17 Conserv

ator 
Nr. 
% 100% 95,83 - 4,16 - 69,16 5 - 9,16 2,5 14,1

6 
Şc. 
muzică 

 
289 

 
270 

 
5 

 
9 

 
5 

 
190 

 
7 

 
3 

 
10 

 
8 

 
71 

Nr. 
% 100% 93,45 1,73 3,11 1,73 65,74 2,42 1,0

3 
3,46 2,76 24,5

6 
1901/19
02 

 
 
148 

 
 
142 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
115 

 
 
- 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
14 

 
 
10 Conserv

ator 
Nr. 
% 100% 95,94 0,67 3,37 - 77,70 - 3,3

7 
2,70 9,45 6,75 

Şc. 
muzică 

 
180 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Nr. 
% 100% - - - - - - - - - - 
1906/19
07 

 
 
120 

 
 
104 

 
 
2 

 
 
13 

 
 
1 

 
 
73 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
14 

 
 
21 Conserv

ator 
Nr. 
% 100% 86,66 1,66 10,8

4 
0,83 60,83 0,83 4,1

6 
5 11,6

6 
17,5 

Şc. 
muzică 

 
173 

 
173 

 
- 

 
- 

 
- 

 
105 

 
2 

 
4 

 
2 

 
- 

 
60 

Nr. 
% 100% 100% - - - 60,69 1,15 2,3

1 
1,15 - 34,6

8 
1911/19
12 

 
 
173 

 
 
162 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
1 

 
 
121 

 
 
- 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
26 Conserv

ator 
Nr. 
% 100% 93,64 2,31 3,46 0,57 69,94 - 4,6

2 
5,2 5,2 15,0

2 
Şc. 
muzică 

 
125 

 
98 

 
13 

 
14 

 
- 

 
60 

 
- 

 
4 

 
7 

 
5 

 
49 

Nr. 
% 100% 78,4 10,4 11,2 - 48 - 3,2 5,6 4 39,2 

Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, vol. V, p. 359; vol. XI, p. 387; vol. 
XVI, p. 401; vol XX, p. 437. 
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Copii adăpostiţi în instituţiile umanitare orfelinate/case de copii şi 
institute pentru surdo-muţi – proveneau din rândul mozaicului de 
populaţii al oraşului Arad.  

Cele două orfelinate arădene, în anul şcolar 1892/1893, s-au îngrijit 
de 34 de copii. În anul 1902 a fost fondată Casa de copii, instituţie comunală 
cu ajutor de stat, în care erau educaţi orfani maghiari, români, germani, 
slovaci, sârbi/croaţi sau, confesional, romano-catolici în proporţie de peste 
65%, ortodocşi, reformaţi, izraeliţi, greco-catolici. Numărul orfanilor a 
crescut alarmat, mai ales în timpul Primului Război Mondial, când cifric s-
au situat la 272622.  

 
Tabelul 8. Etnie şi confesionalitate în orfelinate/case de copii din oraşul 

Arad 
 

 
An şc. 

Etnia elevilor 
1892/1893 1903/190423 1910/1911 1914/1915 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Magh. 35 100 609 74,72 1413 65,72 2167 79,49 
Germ. - - 45 5,52 118 5,48 27 0,99 
Slovaci - - 23 2,82 58 2,69 12 0,44 
Rom. - - 107 13,12 519 24,13 505 18,52 
Ruteni - - 11 1,34 - - 6 0,22 
Sârbi/ 
Croaţi 

- - 7 0,85 38 1,76 9 0,33 

Alţii - - 13 1,59 4 0,18 - - 
Total      35 815 2150 2726 

Confesiunea elevilor 
Rom.-cat. 20 57,14 558 68,46 1165 54,18 1895 69,51 
Gr.-cat. - - 11 1,34 38 1,76 27 0,99 
Ortodox 3 8,57 107 13,12 524 24,37 498 18,26 
Evang. 1 2,85 - - 87 4,04 74 2,71 
Ref. - - 89 10,92 291 13,53 201 7,37 
Unit. - - 4 0,49 2 0,09 3 0,11 
Izraeliţi 11 31,42 46 5,64 43 2 28 1,02 
Total 35 815 2150 2726 

 
Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, II, p. 322; XII, p. 413; XIX, p. 

419; XXIII, p. 299. 
 
Fondat în anul 1885, Institutul pentru surdo-muţi, de stat, apoi 

comunal cu ajutor de la stat, adăpostea copii maghiari în proporţie de peste 
                                                 
22Ibidem, I, p. 318; II, p. 322; XII, p. 413; XIX, p. 419; XXIII, p. 299. 
23Sub denumirea de Casă de copii apare fondată în anul 1902.  
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60%. Aici au fost aduşi, însă, şi minori surdo-muţi de etnie germană şi 
română. Spectrul confesional, mult mai relevant din punct de vedere al 
prezenţei unor populaţii încadrate la vorbitorii de limbă maghiară, cuprinde 
romano-catolici, reformaţi, ortodocşi, izraeliţi şi evanghelici. El reconstituie 
palierul statistic descrescător al copiilor surdo-muţi din oraşul Arad24.  
 
Tabelul 9. Etnia şi confesiunea elevilor din Institutul pentru surdo-muţi 

din oraşul Arad 
 

Etnia 
elevil-
or 

An şcolar Confesi-
unea 

An şcolar 
1892/1893 1902/190

3 
1908/1909 1892/1893 1902/1903 1908/1909 

Nr. % Nr % Nr. % Nr % Nr % Nr. % 
Magh. 7 63,6

3 
19 54,2

8 
47 66,1

9 
Rom.-cat. 3 27,2

7 
12 34,2

8 
25 35,2

1 
Germ. 1 9,09 2 5,71 8 11,2

6 
Gr.-cat. - - - - 3 4,22 

Slovac
i 

- - 4 11,4
2 

3 4,22 Ortodox 3 27,2
7 

10 28,5
7 

12 16,9
0 

Rom. 3 27,2
7 

9 25,7
1 

13 18,3
0 

Evangh. - - 2 5,71 3 4,22 

Ruteni - - - - - - Reform. 2 18,1
8 

8 22,8
5 

25 35,2
1 

Sârbi/
Croaţi 

- - 1 2,85 - - Unit. - - -  - - 

Alţii - - - - - - Izraeliţi 3 27,2
7 

3 8,57 3 4,22 

Total/
Nr. 

11 35 71 Total/Nr. 11 35 71 

 
Sursa: Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, II, p. 323; XI, p. 388; XVII, p. 

416. 
 

 Incursiunea statistică etno-confesională ne-a permis şi aprecierea 
evoluţiilor din sistemul instructiv-educativ. Extinderea reţelei instituţiilor de 
învăţământ, frecvenţa şcolară în continuă augmentare, prefacerile 
economico-sociale, schimbările de la nivelul mentalului colectiv în privinţa 
rolului şi rostului instrucţiei, au descris lumea arădeană, de la finele 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, ca o societate deschisă 
dialogului interetnic. Apropierea dintre elevii de diverse etnii, vorbitori de 
limbi diferite, în instituţiile şcolare, trecând peste prejudecăţi, a convers spre 
promovarea plurilingvismului. Nu trebuie neglijate atitudinea şi măsurile 
fiecărei comunităţi etno-confesionale de a-şi conserva propriile-i identităţi. 
Spre exemplu, în localităţile comitatului Arad, după cum consemnează şi 
statisticile, şcolile confesionale româneşti, ortodoxe deţineau supremaţia. 
                                                 
24Magyar statisztikai évkönyv. Uj. Folyam, I, p. 319; XI, p. 388; XVII, p. 416. 
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Doar în aşezările cu populaţie mixtă întâlnim instituţii şcolare ale altor 
confesiuni, comunale sau de stat. 

 
Abrevieri 

Cr. – croaţi  
Evangh. – evanghelici 
Gr.-cat. – greco-catolici 
Germ. – germani 
Izr. – izraeliţi 
Magh. – maghiari 
Nr. – număr 
Ort.- ortodox 
Reform. – reformaţi 
Rom. – români 
Rom.-cat. – romano-catolici 
Rut. – ruteni 
Slov./Sl. – slovaci 
Unit. – unitarieni 
Unit adm. Terit. – unitate administrativ-teritorială  
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Eşecul tratativelor româno-maghiare din 1913 – 1914 
şi rolul discursului politic în radicalizarea mişcării 

antidualiste a românilor transilvăneni 
 
 

Doru Sinaci 
 
 
1. Situaţia românilor transilvăneni în anul 1910. La începutul secolului al 
XX-lea, Austro-Ungaria – secondată şi de Germania, în ceea ce priveşte 
politica de expansiune în Balcani – încearcă pe toate căile să-şi consolideze 
poziţia dobândită în zona central-europeană. Mişcările naţionale tot mai 
accentuate ale românilor, italienilor şi slavilor sudici afectau, însă, din ce în 
ce mai mult, politica externă a Monarhiei austro-ungare, având implicaţii 
directe asupra poziţiei statelor aliate, România, Italia şi Serbia. În acest 
context, politica opresivă de până acum a cabinetelor de la Budapesta faţă 
de naţionalităţile supuse trebuia amendată cât mai grabnic, cu atât mai mult, 
cu cât, perspectiva unui conflict armat mondial devenea, pe zi ce trece, tot 
mai apropiată1. În Transilvania, rolul crescând al Partidului Naţional Român 
în viaţa comunităţii româneşti de aici a condus la amplificarea legăturilor cu 
partidele politice din Vechiul Regat, iar politica externă a României 
manifesta un interes tot mai mare pentru situaţia românilor aflaţi sub 
dominaţia Austro-Ungariei. Guvernele de la Bucureşti condiţionau relaţiile 
lor au Austro-Ungaria de starea comunităţilor româneşti din Imperiu, iar 
mişcarea naţională din Vechiul Regat – dezvoltată în paralel cu cea din 
Transilvania – a cunoscut o creştere semnificativă la începutul secolului al 
XX-lea, dobândind un caracter popular2. „Problema românilor 
transilvăneni” era tot mai prezentă în coloanele presei bucureştene, ceea ce 
l-a şi determinat pe Carol I să menţină secret tratatul cu Puterile Centrale, 
deşi diplomaţia vieneză stăruia cu insistenţă să-l facă public. Conştienţi de 
faptul că politica agresivă a guvernanţilor maghiari faţă de românii 
transilvăneni ar putea afecta serios relaţiile Austro-Ungariei şi Germaniei cu 
România, împăratul Wilhelm al II-lea şi arhiducele Franz Ferdinand au cerut 
Budapestei, în repetate rânduri, să-şi modifice politica faţă de români şi să 
                                                 
1 Teodor Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia Puterilor 
Centrale, II, (1894-1914), Editura Facla, Timişoara, 1982. 
2 Liviu Maior, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania. De la autonomie spre 
unitate statală. Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, în: „Naţiunea 
română. Geneză. Afirmare. Orizont contemporan”, Bucureşti, 1984, pp. 401-426. 
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încerce să trateze cu liderii acestora. Cei doi au propus guvernanţilor unguri 
iniţierea unui dialog politic româno-maghiar, iar această intenţie i-a fost 
comunicată, atât lui Tisza Istvan, cât şi lui Alexandru Vaida-Voevod, de 
către arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului. Negocierile urmau 
să se desfăşoare la începutul anului electoral 1910, în contextul unor 
schimbări importante în structura partidelor politice maghiare. Pe fondul 
unor crize politice repetate, la 17 ianuarie 1910, guvernul „coaliţiei” de la 
Budapesta este nevoit să părăsească puterea, cu formarea noului guvern 
fiind însărcinat contele Khuen-Hedervary, unul dintre partizanii lui Ştefan 
Tisza. În paralel, contele Tisza reuşeşte să-i adune pe liberalii maghiari, care 
se risipiseră la diverse alte formaţiuni politice în urma crizei politice din 
1905-1906, refăcând partidul sub numele de Partidul Naţional al Muncii (19 
februarie 1910)3. Deşi se mulţumeşte, pentru o vreme, doar cu demnitatea 
de preşedinte a Camerei Deputaţilor din parlamentul budapestan, contele 
Ştefan Tisza devine adevăratul artizan al politicii Ungariei. Fixate pentru 
data de 1 iunie 1910, alegerile parlamentare din Ungaria erau aşteptate cu 
destule speranţe şi de conducătorii Partidului Naţional Român, optimismul 
acestora fiind motivat atât de succesul electoral înregistrat la alegerile 
precedente, din anul 1906 – când reuşiseră să câştige cincisprezece mandate 
- dar şi de perspectiva unor „bune înţelegeri” cu maghiarii. Pornind de la 
ideea că noul guvern avea să se arate mai concesiv faţă de naţionalităţi, 
liderii Partidului Naţional Român au stabilit contacte în vederea realizării 
unor înţelegeri pre-electorale, care să le permită alegerea unui număr mai 
mare de deputaţi naţionali4. Încă din ianuarie 1910, Teodor Mihali, 
preşedintele clubului naţionalităţilor, îl contactase pe premierul Khuen-
Hedervary, iar în luna martie negocierile erau în toi. Tribuna arădeană scria: 
„Astăzi, în situaţia schimbată, noi, românii, am luat o poziţie neutrală faţă 
cu guvernul, avem o rază de speranţă că prin acest guvern, dacă el nu 
alunecă, s-ar putea să se realizeze cel puţin o părticică din aspiraţiile 
noastre”5. Întâlnirile din 26 şi 29 martie 1910, la care au participat 
Alexandru Vaida-Voevod, Teodor Mihali şi Valeriu Branişte din partea 
Partidului Naţional Român, iar din partea guvernului maghiar Khuen-
Hedervary şi Tisza Istvan, s-au soldat, însă, cu un eşec. Aceste negocieri au 
reprezentat, de fapt, o eroare tactică a conducerii de atunci a Partidului 

                                                 
3 Lucian Boia, Contribuţii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în anii 
1910-1914, în Studii, Revistă de istorie, XXV, 1972, nr. 4, pp. 783-803. 
4 Se spera obţinerea a 30 de mandate, în tot atâtea cercuri electorale. Vezi Ioan Mihu, 
Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice (publicate de Silviu Dragomir), 
Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1939, p. 11. 
5 Campania electorală, în: „Tribuna”, XIV,nr. 71, din 31 martie/13 aprrilie 1910). 
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Naţional Român, deoarece, la scurtă vreme, adevăratele intenţii ale lui Tisza 
au ieşit la iveală. În realitate, liderul Partidului Naţional al Muncii din 
Ungaria urmărea atragerea în interiorul acestei formaţiuni politice a cât mai 
mulţi fruntaşi politici români, încercând să discrediteze astfel, poziţia 
unitară pe care o viza Partidul Naţional Român în ceea ce priveşte apărarea 
intereselor naţionale ale românilor transilvăneni. De fapt, contele Tisza îşi 
exprimase cât se poate de clar aceste idei la Arad, cu ocazia instalării noului 
comite suprem, Urban Ivan, la începutul lunii martie 1910, când declarase 
public că, existenţa partidelor naţionale subminează unitatea politică a 
statului şi, prin urmare, rolul pe care îl deţineau deputaţii acestor formaţiuni 
în Parlament era pus sub semnul întrebării6. Această idee a fost întărită şi la 
inaugurarea campaniei electorale a Partidului Naţional al Muncii, la Oradea, 
unde acelaşi Tisza afirma că nu va admite gruparea pe partide politice a 
naţiunilor nemaghiare, pretinzând că reprezentanţii acestora ar trebui să 
activeze în partidele maghiare existente7. Considerând că Tisza contestă 
însăşi existenţa naţională a poporului român, tribuniştii arădeni, împreună cu 
redactorii de la Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român şi de alte ziare 
româneşti, condamnă la unison atitudinea şovină a liderului Partidului 
Naţional al Muncii. Printre puţinii oameni politici români care cad în 
capcana contelui Tisza se numără, însă, şi vicarul de la Oradea, Vasile 
Mangra, unul dintre întemeietorii tribunismului arădean şi un militant de 
frunte în ceea ce priveşte promovarea şi impunerea neoactivismului politic. 
Dezertarea lui Mangra, de la Partidul Naţional Român, la Partidul Naţional 
al Muncii, condus de Tisza, şi depunerea candidaturii sale pentru un mandat 
de deputat în circumscripţia Ceica, i-a uimit până şi pe cei mai apropiaţi 
colaboratori ai săi. Roman Ciorogariu, Sava Raicu, Sever Bocu, Nicolae 
Oncu şi alţi tribunişti arădeni încearcă, fără succes, să-l determine pe Vasile 
Mangra să renunţe la acest gest politic situat „la marginea trădării”8. Decizia 
lui Vasile Mangra este, însă, ireversibilă, argumentele lui fiind că este de 
acord „cu ideea naţiunii ungare unitare şi indivizibile”, dar că nu-şi reneagă 
neamul şi va stărui în parlamentul budapestan pentru reformele economice 
şi sociale necesare, pentru votul universal, pentru libertatea poporului român 
de a-şi cultiva limba, religia şi cultura, pentru respectarea autonomiei 
bisericeşti şi acordarea de ajutoare de stat pentru aşezămintele culturale şi 

                                                 
6 Tribuna, XIV, nr.30, din 21 februarie/6 martie 1910, p. 3. 
7 Ibidem, nr. 39 din 20 februarie/5 martie 1910, p. 3. 
8 Marius Epel, Vasile Mangra activitatea politică 1875-1918, Editura Presa Universitară 
Clujeană, 2004, p. 213, vezi şi Roman Ciorogariu, Spre prăpastie, Arad, 1911, pp. 21-22. 
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confesionale9. Singurii care au fost de acord cu această migrare politică a lui 
Vasile Mangra au fost tribuniştii care emigraseră în România, Ioan Slavici şi 
Eugen Brote. Conştienţi de faptul că „trădarea” lui Mangra, dar şi susţinerea 
acestuia de către Slavici şi Brote va conduce la compromiterea politică 
definitivă a celor celor trei foşti tribunişti, cei din redacţia Tribunei hotărăsc 
să-i combată cu înverşunare: „Cu ziua de azi între noi şi părintele Mangra 
s-a deschis o prăpastie, peste care nu conduce nici o punte”10. Iar condeiul 
cel mai nimerit şi mai penetrant pentru cititori era nimeni altul decât poetul 
Octavian Goga, cel care venea în redacţia ziarului arădean chiar în această 
perioadă11. Cunoscutul său articol „Un falş Coriolan”12 se încheie ca un 
epitaf politic: „Sărmanul om, de ce n-a putu muri frumos?”. Este de fapt o 
tragică antiteză între actuala trădare a lui Vasile Mangra şi gloria politică pe 
care şi-o câştigase odinioară, când „părintele Mangra a fost ridicat de 
opinia noastră publică până la cea mai înaltă treaptă… După un sfert de 
veac de activitate, acest călugăr cu privirea vioaie, cu ochii luminaţi de 
neastâmpărul inteligenţei, cu figura care trăda fineţe şi rafinerie lumească 
şi nicidecum urmele smereniei monahale, a câştigat simpatiile lumii 
noastre. Şi-a câştigat aceste simpatii tocmai în urma atitudinilor sale 
politice”.  
 Trădarea lui Vasile Mangra, dar şi încercările guvernanţilor maghiari 
de a atrage şi alţi fruntaşi politici români, determină Partidul Naţional 
Român să se considere în opoziţie şi să depună candidaturi în 36 de cercuri 
electorale13. Alegerile din iunie 1910 reprezintă, însă, un adevărat dezastru 
pentru Partidul Naţional Român, doar cinci deputaţi reuşind să-şi adjudece 
mandatul14. Într-o scrisoare pe care Iuliu Maniu i-o trimitea lui Valeriu 
Branişte la 12 iunie 1910, fruntaşul ardelean se plângea că „nespusă durerea 
mea văzând rezultatul luptei de exterminare, decretată de guvern partidului 
nostru”15. Într-adevăr, comportamentul guvernanţilor unguri la aceste 
alegeri a fost caracterizat printr-o agresivitate rar întâlnită, jandarmii 
asediind secţiile de votare, împiedicându-i pe alegătorii români să-şi 
                                                 
9 Vorbirea de program rostită în Ceica la 23 aprilie (6 mai) 1910 de Vasile Mangra. Arad, 
1910, pp.12-13. 
10 Vasile Mangra, în: „Tribuna”, XIV, nr. 79, din 9/22 aprilie 1910. 
11 Primul articol al lui Octavian Goga în Tribuna apare la 10/23 aprilie 1910. 
12 Octavian Goga, Un fals Coriolan, în: „Tribuna”, XIV, nr.80, 10/23 aprilie 1910. 
13 Lista definitivă a candidaţilor români, în : „Lupta”, IV, nr. 54, 28 martie/10 aprilie 1910. 
14 Vasile Damian, Teodor Mihali, Ştefan Cicio Pop, Alexandru Vaida-Voevod şi Nicolae 
Şerban. Primii trei s-au „bucurat” de un tratament preferenţial din partea guvernanţilor 
maghiari, neavând contracandidaţi în circumscripţiile electorale. 
15Gheorghe Iancu, Valeriu Branişte. Corespondenţă, vol. IV, Editura Argonaut, Cluj-
Napoca, 2001, p. 106. 
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exercite dreptul la vot, iar corteşii cadinaţilor maghiari cumpărând pur şi 
simplu voturile alegătorilor români.16.  
 Analizând contextul alegerilor dietale din iunie 1910, constatăm că 
„negocierile” provocate de către contele Tisza cu fruntaşii politici români au 
reprezentat principala cauză a insuccesului candidaţilor Partidului Naţional 
Român la aceste alegeri. Pe de o parte, din luna ianuarie şi până la sfârşitul 
lui martie 1910, aceste negocieri i-au împiedicat pe români să se organizeze 
din punct de vedere electoral, chiar şi Conferinţa electorală a Partidului 
Naţional Român – în care se validau candidaţii – ţinându-se abia în 5 aprilie 
1910, la Sibiu. Apoi, candidaturile definitive, validate la nivel comitatens, 
au fost făcute publice doar pe 19 mai17, astfel că fiecare candidat a avut la 
dispoziţie doar două săptămâni de campanie electorală. N-au lipsit nici 
certurile intestine în ceea ce priveşte întocmirea listelor electorale, mulţi 
candidaţi fiind înlocuiţi peste noapte, cum s-a întâmplat la Boroşineu, unde 
Sever Bocu a fost schimbat cu părintele Vasile Lucaciu. Chiar şi lista 
„definitivă”, trimisă spre publicare legată cu şnur şi sigilată cu ceară de către 
preşedintele Gheorghe Pop de Băseşti, a fost schimbată, noaptea, în 
tipografia Luptei din Budapesta18. Strategia contelui Tisza, de a bloca 
activitatea fruntaşilor politici români, ţinându-i în negocieri interminabile, 
de a atrage lideri de opinie în interiorul Partidului Naţional al Muncii şi de a 
propune candidaţii maghiari cei mai potenţi în circumscripţiile electorale cu 
o largă majoritate românească a funcţionat din plin, Partidul Naţional 
Român înregistrând, la alegerile dietale din 1910, una dintre cele usturătoare 
înfrângeri din toată istoria sa. Primul care sesizează strategia, păguboasă 
pentru români, a lui Tisza este arădeanul Vasile Goldiş, care publică în 
Tribuna articolul „Mergem înainte”: „Lupta trebuie să înceapă numaidecât 
cu cea mai nemiloasă îndârjire… Gândul reintrării în pasivitate nu poate să 
răsară decât în creierii vreunui ticălos vândut stăpânirii… Fără amânare 
trebuie să începem adunări publice din sat în sat, dar în cel mai strict 
înţeles al cuvântului: din sat în sat”19. Octavian Goga, la rându-i, după ce l-
a executat iremediabil pe Vasile Mangra, din punct de vedere mediatic, 
pentru trădarea acestuia din urmă, îl ia în vizor tocmai pe întemeietorul 
tribunismului ardelean, publicând celebrul articol „A murit un om: Ioan 

                                                 
16 R.W. Seton-Watson, Coruptions and Reform in Hungary. Study of Electoral Practice. 
Second impression. London, Constable &Ltd, 1911, pp. 113-123, în: Cornelia Bodea, R. W. 
Seton-Watson şi românii, p. 664. 
17 Lupta, nr. 87, 19 mai/1 iunie 1910, p. 3. 
18 Ioan Slavici, Sbuciumări politice la românii din Ungaria, Editura Minerva, Bucureşti, 
1911, p. 87. 
19 Goldiş Vasile, Mergem înainte, în: „Tribuna”, XIV, nr.111, din 26 mai/8 iunie 1910. 
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Slavici”20. Slavici, fondatorul Tribunei sibiene, este asimilat lui Vasile 
Mangra, fiind considerat mort din punct de vedere politic: „…Slavici, 
întemeietorul „Tribunei” din Sibiu, neînfrântul gazetar îndrăzneţ, agitatorul 
implacabil şi nehodinit, politicianul tranşant şi răspicat… acest tribun care 
de treizeci de ani şi mai bine a tipărit mii de articole, a lovit oameni, a 
sfărâmat reputaţii, a dărâmat autorităţi, a sbiciuit morţi şi vii în numele 
principiului de intransigenţă naţională, acest Slavici să ajungă dintr-o dată 
apostolul „moderaţiunii politice” la noi ?... E un blestem nou, ca bătrânii 
înainte de a muri să-şi îngroape cinstea ? Şi-a batjocorit Mangra părul 
cărunt, acum trebuie să facem îngropare nouă ?”  Nu scapă nici Eugen 
Brote de atacurile tribuniştilor arădeni, mai ales după ce publică articolul 
„Înclinarea spre pace” în „Telegraful român”21, prin care-i îndeamnă pe 
fruntaşii Partidului Naţional Român să facă primul pas înspre o înţelegere cu 
guvernul maghiar. Această radicalizare a discursului politic tribunist faţă de 
orice înţelegeri sau negocieri cu guvernanţii maghiari este continuată şi în 
perioada următoare. Acum publică Octavian Goga articolul „Ne premenim”, 
articol care va provoca viitoarea criză prin care va trece Partidul Naţional 
Român în următorii ani : „Se începe un proces de selecţiune firească… Vom 
rămânea mai puţini, dar mai curaţi, mai îndărătnici, mai implacabili în 
lupta noastră”22. Gruparea „tinerilor oţeliţi” din jurul lui Octavian Goga 
este în continuă creştere, alături de el venind Ilarie Chendi, Octavian 
Tăslăuanu, Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu, Ioan Lupaş, Ion Agârbiceanu, 
Sextil Puşcariu şi încă mulţi alţii, care prin colaborarea lor la ziarul Tribuna 
vor contribui la ridicarea unei noi generaţii de lideri şi vor datermina o 
radicalizare fără precedent a discursului politic românesc.  
2. Negocierile dintre Istvan Tizsa şi Ioan Mihu din anul 1910. Eşecul 
parlamentar al Partidului Naţional Român, datorat în bună parte măsurilor 
guvernamentale maghiare, a determinat o nouă intervenţie a cancelariilor 
din Viena şi Berlin, la adresa Budapestei, pentru reluarea negocierilor 
româno-maghiare. De data aceasta, în aceste negocieri se implică şi 
guvernul român, condus de Ion I. C. Brătianu, cu atât mai mult, cu cât, la 
Bucureşti avuseseră loc mai multe manifestaţii de protest privitoare la 
modul cum sunt trataţi românii transilvăneni din punct de vedere politic de 
către autorităţile maghiare, iar Nicolae Iorga publicase o broşură în limba 

                                                 
20 Octavian Goga, A murit un om: Ioan Slavici, Ibidem, nr. 149, din 16/29 iulie 1910. 
21 Eugen Brote, Înclinarea spre pace, în: „Telegraful român”, LVII, nr. 80, din 29 iunie/11 
august 1910. 
22 Octavian Goga, Ne premenim, în: „Tribuna”, XIV, nr.161, din 30 iulie/13 august 1910. 
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franceză, în care denunţa corupţia electorală din Ungaria23. Dorind să 
liniştească temerile Vienei şi Berlinului referitoare la o posibilă reorientare a 
României în blocul de alianţe, din cauza situaţiei politice precare în care se 
găseau românii transilvăneni, contele Istvan Tisza demarează o nouă serie 
de negocieri româno-maghiare. De  această dată, Tisza evită din capul 
locului să poarte discuţii cu fruntaşii Partidului Naţional Român sau cu 
deputaţii dietali care candidaseră cu program naţional, preferând să-l 
contacteze, prin intermediar, pe dr. Ioan Mihu, latifundiar din Vinerea, fost 
director al băncii „Ardeleana” din Orăştie, retras din viaţa politică activă şi, 
prin urmare, independent faţă de conducerea Partidului Naţional Român24. 
Primul contact direct între cei doi negociatori s-a realizat după alegerile 
dietale, la 23 iulie 1910, la Budapesta şi, după trei ore de discuţii, şeful 
Partidului Naţional al Muncii îi face câteva concesii verbale lui Ioan Mihu, 
care se doreau a reprezenta o bază pentru negocierile ulterioare: 
recunoaşterea Partidului Naţional Român, dreptul acestuia de a lua parte la 
negocierile ulterioare, ratificarea unei eventuale înţelegeri de către o 
conferinţă naţională românească, etc.25. Conform propriei mărturii, Ioan 
Mihu este plăcut surprins de „oferta de împăcare” a contelui Tisza: 
„Expunerea lui Tisza, în general, m-a mulţumit… pentru mine este clar că 
Tisza doreşte serios o înţelegere cu românii”26. O concluzie, vom vedea, cât 
se poate de eronată. În următoarea zi, Ioan Mihu se  întâlneşte cu deputaţii 
dietali români aflaţi la Budapesta, Teodor Mihali, Vasile Lucaciu şi Ştefan 
Cicio Pop, pe care îi informează despre conţinutul discuţiilor purtate cu 
Istvan Tisza: „Toţi trei au rămas mulţumiţi aflând, că eu orice încercare de 
pace am condiţionat-o de funcţionarea liberă a partidului naţional”27. Ziua 
următoare, Ioan Mihu se întâlneşte cu premierul Khuen-Hedervary, care îi 
propune să discute cu liderii politici şi religioşi români din Transilvania şi să 
redacteze, împreună, un memoriu cuprinzând revendicările acestora, 
memoriu pe care să-i fie prezentat până în luma septembrie. Chiar în după-
amiaza întrevederii cu primul-ministru Khuen-Hedervary, aşteptând să se 
întâlnească cu Vasile Goldiş la un hotel din Budapesta, Ioan Mihu a avut 
surprinderea să citească, într-o gazetă de seară, ştirea despre convocarea lui 
la Budapesta „pentru o acţiune de pace cu Românii din Ungaria”28. O 

                                                 
23 Les dernieres elections en Hongrie et les Roumanins, juin 1910, Vălenii de Munte, în 
Liviu Maior, op. cit, p. 134. 
24 Ioan Mihu, op. cit., pp. 13-15. 
25 Ibidem, p. 20. 
26 Ibidem, p. 21. 
27 Ibidem, p. 23. 
28 Ibidem, p. 26. 
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dovadă cât se poate de clară a faptului că oficialii maghiari nu erau interesaţi 
atât de negocierile cu românii, cât mai ales de mediatizarea acestora, pentru 
liniştirea cabinetelor de la Viena, Berlin şi Bucureşti. Evident, puşi în faţa 
acestei „indiscreţii guvernamentale”, cei doi hotărăsc să publice un 
comunicat şi în Tribuna de la Arad, pentru informarea corectă a cititorilor 
români. Pe toată durata negocierilor, tribuniştii arădeni evită să se pronunţe 
asupra acestora, cu toate că erau cât se poate de neîncrezători în ceea ce 
priveşte intenţiile lui Tisza de a se „împăca cu românii”. După câteva runde 
de consfătuiri, fruntaşii Partidului Naţional Român stabilesc ca memoriul 
care va fi înaintat primului-ministru să fie alcătuit de Vasile Goldiş, Iuliu 
Maniu, Valeriu Branişte şi, evident, Ioan Mihu. În marea lor majoritate, 
liderii politici români erau de părere că acţiunea lui Ioan Mihu trebuie să se 
deruleze în continuare – existând suficiente recomandări în acest sens, 
venite dinspre Bucureşti, Viena sau Berlin - dar erau cât se poate de sceptici 
în legătură cu şansele de reuşită ale acesteia. „După părerea mea se 
pregăteşte o mare tragere pe sfoară”- îi scria Iuliu Maniu lui Valeriu 
Branişte29, iar Aurel Vlad îl informa direct pe Mihu că este „sceptic şi nu 
are încredere în succesul acţiunii”30. În data de 21 august 1910, la Arad se 
desfăşoară o şedinţă restrânsă a Comitetului Central Electoral al Partidului 
Naţional Român, la care participă Vasile Goldiş, Em. Ungureanu, Iuliu 
Maniu, Valeriu Branişte, Aurel Vlad, Ştefan Cicio Pop şi, evident, Ioan 
Mihu, în urma căreia se hotătăşte ca Partidul Naţional Român să participe la 
alcătuirea memoriului adresat primului-ministru şi la eventualele tratative 
ulterioare. Ce-i drept, implicarea fruntaşilor Partidului Naţional Român se 
dorea a fi una cât mai precaută, care să nu afecteze imaginea partidului în 
cazul unui eşec. În linii mari, anteproiectul memoriului a fost elaborat de 
către Vasile Goldiş şi perfectat, ulterior, la Blaj, de către Ioan Mihu şi Iuliu 
Maniu. Memoriul este finalizat şi expediat la 13 septembrie, atât la primul-
ministru Khuen-Hedervary, cât şi la contele Istvan Tisza31. Pornind de la 
recunoaşterea oficială a Partidului Naţional Român, în cele 23 de puncte 
memoriul solicita legiferarea votului universal direct şi secret, sau lărgirea 
lui în cea mai mare măsură, încetarea abuzurilor electorale şi acordarea a cel 
puţin 50 de cercuri electorale româneşti, folosirea limbii române la toate 
forurile care vin în atingere nemijlocită cu poporul, funcţionari români sau 
care să cunoască şi limba română, lărgirea dreptului de întrunire şi asociere, 
respectarea autonomiei bisericeşti şi fonduri pentru cele două biserici, 
                                                 
29 Scrisoarea lui I. Maniu către V. Branişte din 14 iulie 1910, Biblioteca Academiei, mss. 
Corespondenţă., doc. 149.944, în: Lucian Boia, op. cit., p. 788. 
30Ioan Mihu, op.cit., p. 137. 
31 Ibidem, pp. 35-36. 
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învăţământ primar în limba maternă, înfiinţarea a trei gimnazii de stat cu 
limba de predare română, ajutorarea economică a regiunilor locuite de 
români, graţierea condamnaţilor politici şi sistarea proceselor politice, etc. 
Deşi vorbim doar despre câteva condiţii minimale, inspirate din programul 
Partidului Naţional Român din 1905, revendicările solicitate de către români 
depăşeau cu mult intenţiile lui Tisza, astfel că o nouă întrevedere Tisza-
Mihu, din 23 septembrie 1910, evidenţiază împasul în care au ajuns 
negocierile32.Solicitările contelui Tisza, care insistă asupra cosmetizării 
programului Partidului Naţional Român de la 1881 şi, eventual, eliminarea 
titulaturii de „naţional” din denumirea partidului, par tot mai inacceptabile 
fruntaşilor politici români,  mai ales că liderul Partidului Naţioanl al Muncii 
a evitat, pe toată durata negocierilor, să discute direct cu „reprezentanţii 
autorizaţi” ai românilor transilvăneni. Într-o scrisoare pe care Ioan Mihu i-o 
trimite lui Vasile Mangra, negociatorul părţii române precizează cât se poate 
de clar că „I. Tisza s-a învoit la organizarea unui partid politic românesc 
(cu eliminarea cuvântului naţional) în măsură a funcţiona liber, dar cu un 
program acceptabil, ce ar fi a se face în conferenţa naţională din Sibiu, 
convocată pe baze vechi”33. Eşecul negocierilor este consemnat şi într-o 
scrisoare pe care primul-ministru i-o trimite lui Ioan Mihu la 27 octombrie 
1910, prin care se preciza că guvernul maghiar nu consideră potrivit 
memoriul primit, din partea românilor ardeleni, ca fiind o bază solidă pentru 
eventuale discuţii ulterioare34.  
 Faţă de această situaţie, discursul politic al tribuniştilor arădeni – 
atenuat pe toată durata negocierilor, pe considerente de disciplină de partid 
– se radicalizează la cote fără precedent, inclusiv în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de conducătorii Partidului Naţional Român. Aceasta era, de 
fapt, şi starea  de spirit a multor intelectuali români din Transilvania, 
deoarece, într-o scrisoare primită de Octavian Goga de la Gheorghe Pop, în 
noiembrie 1910, găsim zugrăvit un tablou excelent în ceea ce priveşte starea 
de lucruri din acea perioadă: „Tratativele astea au totuşi un folos pentru 
cineva: pentru venerabilii fruntaşi, care îşi pot acoperi nelucrarea şi 

                                                 
32 La 25 septembrie 1910, la Vinerea are loc o nouă întâlnire a lui Ioan Mihu cu fruntaşii 
politici români. Participă Aurel Vlad, Vasille Goldiş şi Iuliu Maniu, considerându-se ca 
tratativele să fie continuate cu participarea celor doi mitropoliţi, precum şi o delegaţie de 
patru membri din conducerea Partidului Naţional Român (Mihali, Vlad, Maniu şi Goldiş), 
la care să se adauge un număr de patru oameni politici „independenţi”, printre care, fireşte, 
şi Ioan Mihu. Vezi Ioan Mihu, op. cit., p. 55, vezi şi Boia Lucian, op.cit., pp. 788-789. 
33 Scrisoarea lui I. Mihu către V. Mangra din 28 iulie 1910, Arhiva Bibiotecii Institutului 
Mitropolitan Sibiu, fond Vasile Mangra, doc. 393. 
34 Ioan Mihu, op. cit., pp. 65-66. 
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lâncezirea sub mantia diplomatică şi misterioasă a tratativelor. Se cheamă 
că negociem şi prin urmare nu-i voie să facem nimic împotriva guvernului… 
În cele din urmă, după un an întreg pierdut cu tratative, fruntaşii vor ieşi 
din camera de chibzuire cu guvernul, aferaţi şi cu aere grave: tratativele au 
eşuat, se va spune, iar politica naţională va fi pierdut încă un an de agitaţie, 
de luminare, de organizare, de înstărire prin muncă serioasă”35. Acum se 
publică în Tribuna arădeană şi articolul „Comedia unei împăcări”36, în care 
se precizează cu maximă claritate că toate aceste tratative cu guvernanţii 
maghiari n-au reprezentat altceva decât „o ameţeală trecătoare”. Lipsa de 
reacţie a fruntaşilor Partidului Naţional Român este asociată şi cu pierderea 
alegerilor dietale din vara anului 1910, iar tribuniştii „oţeliţi” din jurul lui 
Octavian Goga încep să scrie articole de fond despre necesitatea 
„premenirii” conducerii Partidului Naţional Român şi despre „crepusculul 
nulităţilor”37. Tribuniştii se pronunţă ferm împotriva oricărui compromis cu 
guvernanţii de la Budapesta, demascând totodată şi strategia urmărită de 
contele Istvan Tisza privitoare la desfiinţarea Partidului Naţional Român: 
„Partidul naţional va trebui   să reintre în întunerecul nefiinţei şi membrii 
lui vor trebui să se împrăştie pe la căminurile partidelor ungureşti, fără 
deosebire. Băgaţi, vă rog, de seamă tonul acesta categoric şi poruncitor, cu 
care domnul Tisza impune soluţiuni şi ordonă Românilor ce au de făcut ! 
Observaţi aroganţa aceasta de straja-meşter brutal, cu care vrea să ne 
determine voinţa noastră şi să ne dicteze atitudinea viitoare”38. Sunt 
criticate şi problemele de fond ale politicii guvernelor maghiare faţă de 
românii transilvăneni, tonul discursului politic al articolelor din „Tribuna” 
înlăturând orice echivoc: „În toată politica ungurească există urme vizibile 
de întocmiri şi procedări medievale. În instituţiile comitatelor şi ale 
diferitelor ramuri administrative stăpâneşte tirania bunului plac. Minorităţi 
maghiare disparente duc cârma regiunilor curat româneşti şi’şi impun 

                                                 
35 Gheorghe I. Bodea, Octavian Goga. Corespondenţă primită, vol.I, Editura Lines, Cluj-
Napoca, 2003, document XXXIV. 
36 Comedia unei împăcări, în: „Tribuna”, XIV, nr. 234, din 14/27 noiembrie 1910. 
37 Octavian Goga, Îndemnuri noi, Ibidem, nr. 245, din 14/27 noiembrie 1910 : „Da, se simte 
în văzduh un suflu nou de sănătate, un dor vag după o lume schimbată, o fierbere din cele 
cari prevestesc căderea idolilor falşi şi sfărâmarea altarelor învechite. E un fel de revoltă 
împotriva îngustimii de inimi şi de spirit această mişcare, din care cu încetul se va desface 
tot mai mult tendinţa spre regenerarea morală şi spre intelectualizarea societăţii noastre. 
Se va introduce o  notă de severitate în judecarea valorilor la noi… Urmarea va fi o 
purificare şi o primenire, din care spiritul public va ieşi oţelit… Va trebui să se introducă 
un spirit nou de cercetare şi disciplină ştiinţifică, în locul diletantismului ieftin… Ne 
trebuie o atmosferă intelectuală”. 
38 Iarăşi contele Tisza, Ibidem, nr. 213, din 23 septembrie 1910, p. 3. 
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voinţa mulţimei cotropite. Oamenii regimului bat cu patul puştii şi cu suliţa 
în Românii îmbrăcaţi în haină de sărbătoare”39. Nici negociatorul Ioan 
Mihu nu este cruţat de către tribuniştii arădeni, fiind făcut responsabil, 
împreună cu fruntaşii Partidului Naţional Român, de lipsă de transparenţă în 
ceea ce priveşte derularea negocierilor, fapt care a condus la apariţia în 
presa guvernamentală a unor articole menite să discrediteze partidul 
naţional40. Fruntaşii politici sunt somaţi să-şi expună, deschis, părerile în 
presă şi să convoace un congres al Partidului Naţional Român: „E o datorie 
cardinală a lor să-şi arate părerile în articole de presă, stăruind în acelaşi 
timp pentru convocarea neîntârziată a congresului naţional”41.  
 În timpul negocierilor purtate de Ioan Mihu, guvernul român de la 
Bucureşti a fost informat în permanenţă despre mersul tratativelor de 
împăcare. În toamna anului 1910, Valeriu Branişte s-a deplasat la Bucureşti, 
din însărcinaea comitetului PNR, unde a avut o întâlnire cu primul ministru 
Ion I. C. Brătianu şi cu şeful opoziţiei parlamentare, Take Ionescu42. După 
cum mărturiseşte Valeriu Branişte, Brătianu îi îndemna pe românii 
transilvăneni la continuarea tratativelor de împăcare cu guvernanţii de la 
Budapesta, în timp ce Take Ionescu le recomanda să respecte cu stricteţe 
programul partidului naţional. Incusiv Ioan Mihu merge la Bucureşti, unde 
este primit în audienţă chiar de către regele Carol I, care la rândul său îi 
recomandă continuarea tratativelor, plecând de la solicitarea legalizării 
Partidului Naţional Român43. Dând curs sfaturilor primite de la Bucureşti, 
dar şi în urma consultărilor cu câţiva fruntaşi politici transilvăneni, Ioan 
Mihu se mai întâlneşte cu Tisza la 14 ianuarie şi 28 februarie, dar ambele 
runde de consultări s-au împotmolit din cauza intransigenţei acestuia din 
urmă, mai ales în ceea ce priveşte recunoaşterea legală a Partidului Naţional 
Român, în forma sa de la 1881.  
3. Disensiunile din interiorul Partidului Naţional. Spre sfârşitul anului 
1910, conflictul dintre Tribuna şi conducerea Partidului Naţional Român 
răbufneşte la cote fără precedent. Tribuniştii arădeni impută conducerii 
partidului cele două eşecuri care au marcat acest an politic, respectiv 
                                                 
39 Democratizarea Ungariei, Ibidem, nr. 219, din 12/25 octombrie 1910, p. 1. 
40 Declaraţiile d-lui Mihu, Ibidem, nr.247, din 17/30 noiembrie 1910: „Aşteptăm deci fie 
dela dl Mihu, fie dela membrii partidului naşional vizaţi de dl Mihu să binevoiască a 
lămuri publicul în chestiunea controversei ce s’a ivit între dlor, atât pentru opinia publică 
românească, cât şi pentru cea străină, care până acum a putut citi în această chestiune mai 
multe comunicate tendenţioase ale biroului de presă a guvernului unguresc, cu intenţia de 
a discredita politica partidului nostru”. 
41 Mergem înainte !, Ibidem, nr. 248, din 1 decembrie/18 noiembrie 1910, p. 1. 
42 Valeriu Branişte, Amintiri din închisoare, ediţie de Al. Porţeanu, Bucureşti, 1972, p. 409. 
43 Ioan Mihu, op.cit. pp. 79-84. 
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pierderea alegerilor dietale şi problema tratativelor româno-maghiare. De 
cealaltă parte, liderii Partidului Naţional Român reacţionează, astfel că, pe 2 
decembrie 1910, când se desfăşoară conferinţa membrilor PNR din 
comitatul Aradului, Tribuna este acuzată la scenă deschisă şi somată să se 
supună disciplinei de partid. Urmează condamnarea definitivă a tribuniştilor 
şi scoaterea ziarului Tribuna din „cadrele de partid”, acţiune care se 
desfăşoară la Budapesta, în zilele de 19 şi 20 decembrie 191044. Pentru a se 
apăra de atacurile celui mai popular ziar românesc din Transilvania şi de 
atitudinea tribuniştilor, care erau de părere că „simţim nevoia de a ne vedea 
fruntaşii biruind, sau căzând cu glorie, nu vegetând în stare echivocă”45, 
fruntaşii Partidului Naţional Român hotărăsc înfiinţarea unui organ de presă 
al partidului chiar la Arad, „o armă de legitimă apărare a disciplinei 
organizaţiei şi a însăşi existenţei partidului”46. Astfel că, de la 1 ianuarie 
1911, la Arad apare ziarul Românul, cu conducerea căruia va fi încredinţat 
tocmai Vasile Goldiş, cel care-şi făcuse ucenicia gazetărească şi ajunsese la 
excelenţă profesională chiar la Tribuna. Dincolo de problema „premenirii” 
conducerii Partidului Naţional Român, tema care va fi cel mai des dezbătută 
în paginile celor două ziare este cea legată de negocierile româno-maghiare. 
Şi nu oricum, ci de pe poziţii cât se poate de tranşante, până la acuza de 
„trădare de neam”. Primii care îi acuză de trădare a cauzei românilor 
transilvăneni pe fruntaşii Partidului Naţional Român sunt tribuniştii, 
coordonaţi de Octavian Goga, Sever Bocu şi de Roman Ciorogariu. Desigur, 
„trădarea” de care erau acuzaţi reprezenta o consecinţă a dorinţei acestora de 
a continua negocierile de pace cu guvernanţii maghiari. De cealaltă parte, 
gruparea de la Românul îi acuză pe tribunişti de „mangrism” şi, desigur, de 
trădare de neam, făcând o paralelă între traiectoriile politice ale lui Vasile 
Mangra, Ioan Slavici şi Eugen Brote şi conducerea Tribunei. Conflictul 
dintre cele două grupări se externalizează – oameni politici, scriitori şi 
gazetari de la Bucureşti aderând la o tabără sau la cealaltă – iar unitatea 
Partidului Naţional Român ajunsese mai şubredă ca oricând. Acuzele 
reciproce de „trădare” şlefuiesc şi radicalizează discursul politic al celor 
două grupări, orice contact cu reprezentanţii guvernului maghiar fiind privit 
cu maximă suspiciune. Această polemică avea să antreneze opinia publică 
românească din Transilvania în discutarea şi analizarea problemelor politice 
cu care se confruntau în viaţa de zi cu zi, orientând totodată atenţia publică 
şi înspre Bucureşti. Dacă tribuniştii utilizau în fiecare număr al ziarului 
                                                 
44 Voi veţi vedea !, Tribuna, XIV, nr. 269, din 12/26 decembrie 1910. 
45 Tinerii oţeliţi, Ibidem, nr. 267, din 19 decembrie 1910, p. 1. 
46 Alexandru Vaida-Voevod, Mangra, Tisza şi Tribuna. Un mănunchiu de dovezi adunate  
din Tribuna, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1911, p. 92. 
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rubrica „Ştiri din Ţară” – extrem de îndrăzneaţă pentru acele vremuri – cei 
din redacţia Românului nu numai că o pun pe prima pagină, dar punctează 
chiar în deschiderea ziarului, cu titlu de atac, marile evenimente de la 
Bucureşti. În numărul din 10 mai 1911, Românul deschide ediţia cu articolul 
„Zece Maiu”, dedicat în exclusivitate sărbătoririi regelui Carol I :”România 
serbează astăzi ziua cea măreaţă a reînvierii sale…În această zi sfântă şi 
măreaţă, gândul nostru se uneşte cu cel al fraţilor din România…Păstraţi în 
inimile voastre un locuşor amintirii acelora cari sufăr, pentru că nu se pot 
bucura de aceea, ce serbaţi voi astăzi: libertatea naţională!”47. Cu nici o 
lună înainte, tribuniştii organizaseră la Arad o mare întîlnire literară, la care 
participaseră numeroşi scriitori din România, printre care Ion Agârbiceanu, 
Cincinat Pavelescu, Emil Gârleanu, Alexandru Stamatiad, Victor Eftimiu, 
însoţiţi, fireşte, şi de Octavian Goga. Cei din redacţia Românului atrag şi ei, 
la rându-le, scriitori din Bucureşti, ca I. L. Caragiale, George Coşbuc, 
Alexandru Vlahuţă, Barbu Delavrancea, Brătescu-Voineşti sau Ion 
Minulescu. Prin aportul acestor mari scriitori, care colaborează la ambele 
gazete de la Arad, se dezvoltă spiritul naţional şi ataşamentul faţă de valorile 
comune ale fraţilor de pe ambele versante ale Carpaţilor. 
 Extrem de interesantă este atitudinea celor două ziare în ceea ce 
priveşte situaţia politică din Monarhie. Alături de Alexandru Vaida-Voevod, 
Aurel C. Popovici se poziţionează de partea conducerii Partidului Naţional 
Român şi a redacţiei de la Românul, împotriva spiritului critic al 
tribuniştilor. „Partidul naţional – scrie Aurel C. Popovici –, nu-i un ziar, 
nu-i o hârtie tipărită, azi cu un titlu, mâine cu altul. Partidul este o oştire şi 
orice subminare a sa echivalează cu o trădare naţională”48. În replică, 
teoriile federaliste ale lui Aurel C. Popovici sunt criticate la scenă deschisă 
de către tribunişti, iar între autorul „Statelor Unite ale Austriei Mari” şi 
Octavian Goga se dezvoltă o polemică dintre cele mai savuroase49. În 
apărarea lui Goga sare şi Ilarie Chendi, unul dintre cei mai penetranţi 
polemişti de la Tribuna, care produce împotriva lui A.C.Popovici câteva 
materiale absolut incendiare50. În ultima perioadă a anului 1911, conflictul 
dintre Tribuna şi Românul atinge cote alarmante. Vasile Goldiş îl acuză 
deschis pe Roman Ciorogariu de trădare de neam, precizând că „Am acuzat 

                                                 
47 Zece Maiu, în: „Românul”, I, nr.102, din 10/23 mai 1911, p. 1. 
48 Aurel C. Popovici, Situaţia Tribunei, în: Ibidem, nr.38, din 17 februarie/2 martie 1911. 
49 Câteva dintre numeroasele „licenţe politice” comise de d. O. Goga în activitatea sa 
poetică, de Aurel C. Popovici, în: Ibidem, nr. 282, din 24 decembrie/6 ianuarie 1912; vezi şi 
Popovici A.C., Iuliu Maniu, Părerea domnilor Aurel C. Popovici şi dr. I. Maniu în chestia 
„Tribunei” din Arad, Arad, 1910. 
50 Pentru dl. A.C. Popovici, în: „Tribuna”, XV, nr.34, din 12/25 februarie 1911. 
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şi acuz pe părintele protosincel Roman Ciorogariu că intenţionat a spart 
partidul naţional român… ceea ce, după a mea convingere, este cea mai 
scârboasă trădare de neam”51. Reacţia lui Roman Ciorogariu este cât se 
poate de promptă, iar Vasile Goldiş este demascat ca fiind adus la Arad 
tocmai de către „trădătorul Mangra” şi, pe când era redactor la Tribuna îi 
ridica osanale contelui Tisza52. Mai departe, Alexandru Vaida-Voevod în 
acuză pe Octavian Goga de trădare, referindu-se la o pretinsă convorbire pe 
care Octavian Goga o avusese la Budapesta cu ministrul de interne 
Kristoffy, oferindu-şi serviciile acestuia. Devenea tot mai clar că această 
dispută fratricidă ruina unitatea partidului şi mişcarea naţională a românilor 
transilvăneni. Prin urmare, Constantin Stere, membru marcant al Partidului 
Naţional Liberal, este trimis de la Bucureşti, la Arad, pentru a realiza o 
împăcare definitivă între cele două tabere aflate în conflict53. După ce 
mijloceşte împăcarea dintre Octavian Goga şi Alexandru Vaida-Voevod, 
Constantin Stere reuşeşte să lichideze şi gruparea tribunistă din interiorul 
Partidului Naţional Român, determinând contopirea celor două ziare sub 
denumirea de Românul. În realitate, după cincisprezece ani de apariţie 
neîntreruptă la Arad, Tribuna era sacrificată „în slujba intereselor de partid”, 
iar Roman Ciorogariu, Octavian Goga şi Nicolae Oncu sunt cooptaţi în 
Comitetul Partidului Naţional Român. 
4. Criza monathiei dualiste şi radicalizarea discursului politic al 
românilor transilvăneni. Eşecurile succesive ale tratativelor româno-
maghiare.  Criza monarhiei dualiste a fost agravată de deteriorarea 
situaţiei internaţionale, în special de războaiele balcanice din anii 1912-
1913, care au stimulat mişcările naţionale din monarhie, cu precădere a 
acelor popoare, a căror confraţi se aflau angajaţi în lupta antiotomană. 
Eşecurile înregistrate de politica externă a Imperiului Austro-Ungar în 
Balcani a însemnat şi un serios semnal de alarmă pentru politicienii 
maghiari, cu atât mai mult, cu cât succesele militare şi diplomatice ale 
României declanşaseră un val de entuziasm în Transilvania54. Într-un articol 
programatic, publicat în deschiderea ziarului Românul şi  intitulat, sugestiv, 
„Zile Mari”, Iuliu Maniu afirma, sub impresia acestor evenimente: „Azi este 
mai tare decât oricând pătruns poporul român de ideea înălţătoare a 
libertăţii naţionale şi azi mai mult ca oricând trebuie să reclame 
concentrându-şi toate forţele, întregimea drepturilor ce-i revin în baza 
                                                 
51 Românul, nr. 252, din 17/30 noiembrie 1911, p. 4. 
52 Tribuna, nr. 260, din 10 decembrie 1911. 
53 Se pare că Stere a avut şi girul Casei Regale pentru soluţionarea acestui conflict, după 
cum mărturiseşte Sever Bocu, Drumuri şi răscruci, 1939, pp. 64-65. 
54 Liviu Maior, op.cit., p. 137. 
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trecutului său istoric şi în cea a vredniciei sale proprii. Nu numai spiritul 
vremurilor, ci şi interesele cele mai de căpetenie ale neamului românesc 
pretind, ca încălziţi de exemplul mare al popoarelor acum eliberate să dăm 
curs liber unei puternice manifestări a dorinţei noastre de deplină libertate 
şi a energicelor noastre proteste contra acestei asupriri neumane, care ne 
sleieşte şi puterile şi avântul sufletesc”55. La rândul său, Octavian Goga 
publică, tot în Românu” articolul „După furtună”, insistând „pentru linia de 
intransigenţă naţională a politicii noastre, pentru o radicală reformă a 
mentalităţii politice, care la noi, cu deosebire în ultimul timp, a prezentat 
anumite note de oboseală. Niciodată n-a fost mai actuală o îndrumare spre 
stânga a credinţelor noastre decât tocmai acum… A sosit timpul să le dăm 
pretenţiilor noastre juste mai multă îndrăzneală.” Mai departe, constatând 
„absoluta neputinţă a unei înţelegeri cu adversarul”, Octavian Goga 
conchide că „trebuie să mergem înainte, noi de noi, făcând să palpite în 
inimi cât mai adânc conştiinţa unităţii sufleteşti a marelui corp naţional 
românesc”56. Cele două articole-program, scrise de către Iuliu Maniu şi 
Octavian Goga, deşi utilizează două stiluri diferite, conţin acelaşi mesaj 
privitor la poziţionarea românilor transilvăneni în contextul unei monarhii 
dualiste, devenită tot mai mult o structură politică anacronică în centrul 
Europei. Conştiente de acest pericol, dar mai ales de teama pierderii 
României ca aliat, cercurile politice austriece şi germane fac presiuni tot mai 
mari asupra Budapestei pentru ameliorarea situaţiei românilor transilvăneni. 
La sfârşitul anului 1912, cancelaria din Budapesta este practic asediată atât 
de către reprezentanţii lui Wilhelm al II-lea şi a împăratului Francisc Iosif – 
emisarii Berchtold şi Wickemburg, care le solicită imperios contelui Tisza şi 
premierului Lukacs să reia tratativele cu românii – cât şi de trimisul 
liberalilor bucureşteni, Alexandru Constantinescu57. După aceste intense 
angajamente diplomatice, pe 12 şi 13 ianuarie 1913, reprezentanţii 
Partidului Naţional Român acceptă să participe la o nouă rundă de tratative, 
formând o comisie compusă din zece persoane: T. Mihali, I. Maniu, V. 
Branişte, Şt. Cicio Pop, Al. Vaida-Voevod, V. Lucaciu, O. Goga, V. Goldiş, 
A. Vlad şi V. Bontescu58. Analizând doar numărul şi componenţa comisiei 
de negociere, constatăm că toţi liderii marcanţi ai Partidului Naţional 
Român sunt prezenţi, chiar dacă Istvan Tisza îşi exprimase, de fiecare dată, 
refuzul de a discuta direct cu reprezentanţii partidului românilor 
transilvăneni, preferând persoane neimplicate – cum fusese Ioan Mihu –, 
                                                 
55 Iuliu Maniu, Zile Mari, în: „Românul”, III, nr. 171, din 6/19 august 1913. 
56 Octavian Goga, După furtună, Ibidem, nr. 115, din 26 mai/8 iunie 1913. 
57 Liviu Maior, op.cit., p. 138. 
58 Lucian Boia, op. cit., p. 795. 



 138 

sau reprezentanţii celor două biserici. Analizând şi conţinutul articolelor 
publicate în ultima perioadă în ziarul Românul – mai ales cele privitoare la 
contele Tisza şi la politica duplicitară a acestuia faţă de românii 
transilvăneni –, putem concluziona că reprezentanţii Partidului Naţional 
Român participau la aceste noi tratative nu din convingere în reuşita 
acestora, ci mai mult din considerente diplomatice, ascultând de îndemnul 
oamenilor politici de la Bucureşti. Spre exemplu, pe tot parcursul anului 
1911, ziariştii de la Românul – preluând un articol din Gross-Osterreich – 
dezvelesc întru-totul strategia contelui Tisza: „Ţinta politică a contelui Tisza 
este aceea tradiţională familiei lui, care înseamnă neatârnarea treptată 
economică şi politică a Ungariei cu ajutorul avantajelor politice asigurate 
în pactul dela 1867 pe seama gentrilor maghiari. În realizarea acestora 
întâmpină Tisza  şi aderenţii săi rezistenţă din patru părţi: din partea 
Coroanei, din partea Austriei, din partea naţionalităţilor nemaghiare şi din 
partea spiritului democratic al timpului”59. Într-un alt număr, din 17/30 
martie 1911, într-un editorial intitulat „Tisza”, cei de la Românul combat 
reacţia şefului Partidului Naţional al Muncii la discursul ţinut în şedinţa 
Camerei de către deputatul român Alexandru Vaida-Voevod: „Modul acesta 
vehement, ideile intolerante, vrednice de un bărbat de stat al unui sultanat 
din Africa Centrală, întreagă această ieşire…”60. Chiar şi strategia de 
negociere a contelui Tisza,  care pornea, invariabil, de la necesitatea 
înfrăţirii românilor cu maghiarii în faţa pericolului slav, este luată în 
derâdere în redacţia ziarului Românul şi desfiinţată până în cele mai mici 
amănunte. De exemplu, în ziarul din 16/29 martie 1911, pe prima pagină, 
lângă materialul de atac intitulat, mai mult decât sugestiv „Ultimele acorduri 
ale aşa numitei acţiuni de împăcare maghiaro-română”, apare şi un „Salut 
Italiei”, în care urmaşii strămoşilor românilor sunt elogiaţi pentru întregirea 
statală şi pentru scuturarea tiranilor opresori.  
 Revenind la conţinutul tratativelor din prima parte a anului 1913, cei 
zece fruntaşi politici ai Partidului Naţional Român desemnează o delegaţie 
compusă din trei persoane, care să poarte efectiv negocierile: T. Mihali, I. 
Maniu şi V. Branişte. Prima întâlnire are loc la 21 ianuarie 1913, la locuinţa 
contelui Tisza şi durează două ore61. Contele Tisza nu se dezminte nici de 
data aceasta şi, după un lung expozeu privitor la felul cum vede el problema 
naţională în Ungaria –, inclusiv prin necesitatea dizolvării Partidului 
Naţional Român după soluţionarea diferendelor – le solicită celor trei să 

                                                 
59 Tisza şi Românii, Românul, I, nr. 28, din 5/18 februarie 1911. 
60 Tisza, în: Ibidem, I, nr. 62, din 17/30 martie 1911. 
61 Lucian Boia, op. cit, p. 795. 
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revină cu un document scris, referitor la revendicările românilor 
transilvăneni. Cu redactarea acestui nou memoriu sunt încredinţaţi Iuliu 
Maniu, Octavian Goga şi Vasile Goldiş, iar pe 23 ianuarie documentul este 
deja elaborat. Cel mai probabil din cauza neîncrederii în succesul 
tratativelor, reprezentanţii Partidului Naţional Român solicită, în 11 puncte, 
o serie de revendicări care îl puneau serios în dificultate pe Tisza: 
învăţământ românesc de toate gradele, respectarea autonomiei bisericeşti, 
garantarea organizării şi funcţionării Partidului Naţional Român, limba 
română în administraţiile din teritoriile locuite de români, susţinerea 
financiară din partea statului a acestor regiuni, sistarea acţiunilor de 
colonizare în teritoriile locuite de români, reforma electorală prin sufragiu 
universal, egal şi secret sau lărgirea bazei electorale astfel încât a şasea parte 
din numărul deputaţilor să fie români, conform ponderii populaţiei 
româneşti din Ungaria62. În prezenţa lui Iuliu Maniu, Teodor Mihali şi 
Valeriu Branişte, contele Istvan Tisza le răspunde că, în ceea ce priveşte 
învăţământul, şcolile de stat nu pot avea ca limbă de predare limba română, 
de asemenea folosirea limbii române în administraţie şi justiţie nu este 
compatibilă cu interesele statului maghiar, că Papa nu va fi de acord cu 
autonomia bisericii greco-catolice, că nu agreează votul universal şi că nu 
poate fi de acord cu procentul de deputaţi solicitat în memoriu. Răspunsul 
scris al lui Tisza, primit de către T. Mihali la 7 februarie 1913, a fost 
discutat la Cluj, în şedinţa comitetului din 8 februarie, sub preşedinţia lui 
Gheorghe Pop de Băseşti. S-a constatat că răspunsul scris nu înregistrează 
nici un progres faţă de comunicarea orală făcută celor trei delegaţi şi, la 9 
februarie, fruntaşii Partidului Naţional Român hotărăsc să-i ceară contelui 
Tisza desluşiri suplimentare. Urmează alte două întrevederi, pe 13 şi 15 
februarie 1913, iar la capătul discuţiilor, contele Tisza rezumă conţinutul 
neînţelegerilor. Excepţie făcând legea electorală – care în opinia şefului 
Partidului Naţional al Muncii nici nu putea să facă obiectul negocierilor 
româno-maghiare – mai rămân în discuţie trei probleme majore : 
învăţământul românesc în şcolile de stat, limba română în administraţie şi 
justiţie şi participarea românilor în administraţia şi justiţia comitatelor, în 
regiunile locuite de ei. Iuliu Maniu a adăugat încă un punct al neînţelegerilor 
româno-maghiare, respectiv garantarea efectivă a influenţei politice a 
poporului român, fie printr-o nouă lege electorală, fie prin autonomie 
naţională. La 16 februarie 1913, comisia celor zece fruntaşi politici români 
consideră că divergenţele româno-maghiare nu pot fi aplanate şi consideră 
tratativele încheiate.  

                                                 
62 Ibidem., p. 796. 
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 Tratativele din noiembrie 1912-februarie 1913 se încheie printr-un 
eşec răsunător, provocat în bună măsură de amploarea solicitărilor părţii 
române. Aşa trebuie înţeleasă şi supralicitarea lui Iuliu Maniu din finalul 
întâlnirii cu Tisza, când cere, nici mai mult, nici mai puţin decât autonomie 
naţională. Explicaţii mai ample în ceea ce priveşte atitudinea delegaţiei 
românilor transilvăneni la aceste tratative, le găsim în ziarele vremii, în 
special în Românul, care, vorbind despre „Un joc primejdios” şi despre 
„zdrobitorul de legi, contele Tisza”, prevedea că „istoria dovedeşte că 
tiraniile niciodată n’au fost de lungă durată şi că, deodată cu progresul 
culturei se scurtează treptat şi durata lor. Cu cât tirania va fi mai declarată, 
cu atât prăbuşirea ei este mai aproape şi răsplata mai inevitabilă”63. Mai 
departe, după ultimul Război Balcanic şi după Pacea de la Bucureşti, în 
editorialul „Porunca zilelor mari”, acelaşi cotidian precizează: „Dar noi 
simţim că zilele acestui imperialism sunt numărate, o simţim din puterea ce 
ne umple sufletele şi din hotărârea noastră de-a merge de aici încolo, cu 
paşi foarte repezi, înainte”64. Într-un alt editorial, intitulat „Stafia 
împăcării”, se menţionează negru pe alb că: „Guvernul unguresc caută să 
cumpere, cu moneda falşă a „împăcării româno-maghiare” pusă de el în  
circulaţie, prelungirea tratatului de alianţă cu România”65. Pe zi ce trece, 
discursul politic din presă devine tot mai radical, multe dintre lucrurile care 
până acum erau păstrate sub tăcere devenind publice: „Dar unde trăiesc 
împăciuitorii noştri ? Nu simt şi nu văd ei ce se petrece în jurul lor ? 
Ungurii sunt un popor de sugestionaţi. Dela cârpaciul cel mai umil, până la 
conţii încărcaţi cu fireturi şi galoane, toţi sunt cuprinşi de fiorii aceleiaşi 
utopii : apele ungurismului să ajungă până în culmile pleşuve, pe unde e 
însemnat hotarul statului ungar şi să înghită în ele cât mai degrabă toate 
elementele răsleţe, de altă limbă”66. Revenit din străinătate şi poposit la 
Bucureşti, Octavian Goga acordă un interviu ziarului Dimineaţa, în 5 
decembrie 1913. Arătând că presa bucureşteană punea mult prea mare 
accent pe negocierile româno-maghiare şi că nici una dintre părţi nu doreşte 
în realitate nici o împăcare, deoarece „ei nu doresc o împăcare sinceră, căci 
antagonismul dintre noi şi unguri e o luptă de clasă şi de rasă”, Octavian 
Goga precizează că „Vin din străinătate, dar urmărind de aproape mişcările 
din Ardeal, pot afirma cu toată siguranţa că întâmplările din Balcani şi în 
special acţiunea militară a României au  schimbat psihologia mulţimei dela 
noi… S-a sporit deci capitalul nostru de energie, de putere de rezistenţă şi 
                                                 
63 Un joc primejdios, în: „Românul”, I, nr. 126, din 9/22 iunie 1912, p. 5. 
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de speranţe pentru viitor”67. Tot referitor la tratativele de împăcare româno-
maghiare se referă şi un deosebit de tranşant editorial din Românul, intitulat 
„Disonanţe”, în care se precizează că: „In ziua când se va şti oficios 
înfrăţirea româno-maghiară, să ştiţi că o pătură, cărturărimea din Ungaria, 
a părăsit poporul românesc pentru oficii grase şi decoraţii împărăteşti”68. 
Într-un alt număr, se precizează că : „Împăcarea se va putea face numai cu 
salvarea cea mai strălucită a demnităţii noastre de popor latin. Publicul 
românesc să aştepte deci cu răbdare, pentrucă delegaţii comitetului nostru 
naţional sunt din rândul acelor oameni, cari nu pot să încline flamura 
intereselor naţionale româneşti decât odată cu ultima lor suflare. Noi să 
zicem iarăşi, că – putem aştepta…”69. Nu lipseşte nici ironia, cum reiese din 
interviul acordat ziarului Românul de către deputatul Teodor Mihali, 
referitor la tratativele de pace româno-maghiare : „În prezent, tratativele 
între noi şi d. primul-ministru pauzează, din cauza ocupaţiunei în altă parte 
a d-lui prim-ministru”70. 
 Dacă tratativele de împăcare româno-maghiare, finalizate prin eşecul 
acestora din februarie 1913 au fost purtate pe fundalul primului război 
balcanic, negocierile din toamna anului 1913 şi primăvara anului următor se 
desfăşoară după cel de-al doilea război balcanic, încheiat prin pacea de la 
Bucureşti (10 august 1913), care a avut ca urmări creşterea prestigiului şi 
rolului României în sud-estul Europei, dar şi răcirea raporturilor sale cu 
Austro-Ungaria.71 Consolidarea poziţiei statului român a influenţat decisiv 
şi atitudinea românilor transilvăneni, care erau convinşi că „România va 
avea forţa să apere interesele românismului întreg, a cărui soartă va fi de 
aici înainte inseparabilă de soarta României”72. Între timp, la 10 iunie 
1913, contele Istvan Tisza ajunge premierul Ungariei, acest act politic fiind 
întâmpinat de către românii transilvăneni cu o maximă indiferenţă : „Pe noi, 
venirea la guvern a contelui Tisza ne lasă reci. Nu sperăm şi nu ne temem. 
Ce e val, ca valul trece”73. Desigur, românii transilvăneni nu îşi puneau nici 
o speranţă în guvernarea lui Tisza, mai ales că-i cunoşteau atitudinea-i ostilă 
faţă de români, dar nici nu se temeau prea tare de consecinţele ei, fiind mult 

                                                 
67 Interviu trimis de Octavian Goga şi la Arad şi publicat în Românul, III, nr. 256, din 6 
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mai încrezători în ajutorul pe care-l vor putea primi din partea României. 
Acum, unitatea Partidului Naţional Român – greu încercată în anii trecuţi – 
era refăcută, astfel că încercările lui Tisza de a relua tratativele îi găseşte 
pregătiţi. De data aceasta, desconsiderându-i în continuare pe reprezentanţii 
Partidului Naţional Român ca posibili parteneri de dialog, contele Istvan 
Tisza îl contactează, la 1 august 19913, pe episcopul de Gherla, Vasile 
Hossu, cerându-i sprijin pentru reluarea tratativelor. După ce se consultă şi 
cu episcopii Dimitrie Radu şi Miron Cristea, cei trei plănuiesc să convoace 
la Sibiu o întâlnire a capilor bisericeşti şi fruntaşilor Partidului Naţional 
Român, pentru a se stabili poziţia românilor transilvăneni în problema 
tratativelor. Teodor Mihali, Iuliu Maniu şi ceilalţi fruntaşi politici români îşi 
arată rezerva faţă de reuşita unei astfel de acţiuni, care nici n-ar fi pe placul 
poporului, astfel că întâlnirea preconizată nu a mai avut loc. De fapt, într-o 
scrisoare pe care i-o trimite contelui Tisza, episcopul Vasile Hossu îi 
precizează că opinia publică românească este puţin favorabilă unor astfel de 
combinaţii şi manifestă, dimpotrivă, o sporire a intransigenţei nnaţionale74. 
Tratativele se reiau într-o altă formulă, în urma unei întâlniri între I. Tisza şi 
T. Mihali în octombrie 1913. Comitetul Partidului Naţional Român 
reactivează comisia celor zece fruntaşi, desemnaţi pentru tratativele trecute, 
precum şi delegaţia celor trei, formată din T. Mihali, I. Maniu şi V. Branişte, 
care vor purta discuţii directe cu premierul maghiar. Prin această reacţie – 
refuzând să răspundă la chemarea iniţială a episcopilor – fruntaşii Partidului 
Naţional Român i-au dat un semnal primului-ministru Istvan Tisza, că doar 
ei sunt adevăraţii reprezentanţi politici ai românilor transilvăneni. Delegaţia 
comitetului naţional are două întrevederi cu Tisza, la 27 şi 28 octombrie 
1913, ocazie cu care constată că primul-ministru maghiar încearcă doar să 
reformuleze vechile idei, cu câteva concesii minimale: 30 de cercuri 
electorale cu majoritate românească, de fapt o dublare a numărului de 
deputaţi pe care românii transilvăneni îi obţinuseră pe drept şi în condiţii 
electorale vitrege, la alegerile din 1906. Deoarece primul-ministru Tisza 
ceruse iarăşi un document scris cu privire la doleanţele românilor 
transilvăneni, de data aceasta este elaborat un document în 50 de puncte, 
structurat pe toate domeniile vieţii naţionale. În ceea ce priveşte 
învăţământul, se solicita învăţământ în limba maternă la toate şcolile 
primare, deschiderea şcolilor închise în urma legii Apponyi, ajutor de stat 
pentru înfiinţarea unor şcoli noi, predarea istoriei românilor în toate şcolile 
româneşti etc. Referitor la biserici, se solicita acordarea de subvenţii de stat 
şi respectarea autonomiei bisericeşti. La capitolul presă, românii 
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transilvăneni cereau libertatea presei şi intrarea liberă a publicaţiilor din 
România. Revendicările politice erau şi ele consistente şi vizau libertatea de 
asociere şi de întrunire, graţierea condamnaţilor politici, libertatea 
alegerilor, folosirea liberă a tricolorului şi a cântecelor patriotice româneşti. 
La capitolul administraţie, se solicitau funcţionari români sau vorbitori de 
limbă română în ţinuturile locuite de români, iar în plus, la capitolul 
solicitări generale, fruntaşii politici români cereau un post de ministru fără 
portofoliu, câte un secretar de stat la culte şi la interne, o universitate 
română sau cel puţin catedre româneşti paralele la facultăţile de drept, litere 
şi ştiinţe, inclusiv o catedră pentru istoria românilor. Pentru asigurarea 
influenţei politice a poporului român se solicitau 50 de cercuri electorale cu 
majoritate românească de peste 80%, iar din numărul total de cercuri, cele 
cu majoritate românească să reprezinte mai puţin de o optime. În final, 
românii transilvăneni îi comunică premierului Tisza că Partidul Naţional 
Român trebuie să funcţioneze în viitor în deplină libertate75.  
 Evident, aceste revendicări ale românilor erau de natură să 
transforme statul maghiar din temelii şi nu erau nici pe departe pe placul 
premierului Tisza. De fapt, românii transilvăneni nici nu mai doreau o 
înţelegere cu guvernul condus de Tisza, deoarece, la şedinţa comitetului 
Partidului Naţional Român care s-a desfăşurat la Budapesta în perioada 20-
22 ianuarie 1914, nu s-a putut lua nici o hotărâre în ceea ce priveşte 
continuarea sau stoparea negoocierilor româno-maghiare76. Îndeosebi 
Octavian Goga şi Vasile Goldiş se pronunţau deschis împotriva oricărui fel 
de înţelegere cu guvernul maghiar, astfel că membrii comitetului decid să 
amâne hotărârea definitivă, urmând să se stabilească un ultim contact cu 
Istvan Tisza77. Conştient de iminenţa unui nou eşec, Tisza face un ultim apel 
la cei doi mitropoliţi şi la cei cinci episcopi români. Ultima întrevedere are 
loc la 6 februarie 1914, iar la 17 februarie 1914, comitetul Partidului 
Naţional Român întrunit la Budapesta hotărăşte încetarea tratativelor şi 
continuarea luptei naţionale: „În acelaşi timp însă, comitetul central 
executiv al partidului naţional român regnicolar cu adânc regret este 
necesitat a constata, că soluţia oferită în mod definitiv din partea Escelenţei 
Sale Domnului ministru preşedinte, atât în urma conţinutului obiectiv, cât şi 
în vederea consecinţelor, cari se impun ca condiţii ale executării, este 
neaptă pentru înlăturarea chiar şi vremelnică a conflictului existent între 
Români şi politica de guvernământ a statului ungar”78. O „rezoluţiune” 
                                                 
75 Lucian Boia, op. cit., p. 800. 
76 Şedinţele comitetului, în: „Românul”, IV, nr.7, din 10/23 ianuarie 1914. 
77 Lucian Boia, op. cit., p. 801. 
78 Hotărârea comitetului, în: „Românul”, IV, nr. 29, din 6/19 februarie 1914, p. 1. 
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extrem de protocolară şi de întortocheată, dar care impune un „nu” demn şi 
categoric din partea românilor transilvăneni, în ceea ce priveşte continuarea 
tratativelor de împăcare româno-maghiare.  
 Spre deosebire de precedentele negocieri, acestea din urmă s-au 
derulat într-o manieră cât se poate de transparentă, presa fiind informată pas 
cu pas de starea tratativelor. „Semne rele”- glăsuia un comentariu de pe 
prima pagină a Românului, deplângând opacitatea politică a contelui Tisza 
şi concluzionând: „Simţim cum fulgeră revolta prin vinele noastre – şi cum 
ttot mai mult se luminează în  judecata noastră singurul răspuns ce am mai 
putea da…”79. Sub acelaşi articol de fond, pe partea inferioară a primei 
pagini, redactorii de la Românul poziţionau, mai mult decât ostentativ, un 
material despre viaţa Regelui Carol I al României. Pe pagina a doua, la 
rubrica „Scrisori din Bucureşti”, se menţionează că „A 55-a aniversare dela 
Unirea Principatelor Române s’a serbat în întreaga ţară, cu mai multă 
solemnitate şi cu mai mult sentiment decât în ultimii ani. Campania 
glorioasă din 1913 a dovedit încă o dată tuturor Românilor ce mari şi cât 
de înălţătoare sunt efectele Unirei, de aceea poate acum s’a simţit mai 
intens ca în anii din urmă însemnătatea deosebită a acestei aniversări.”80 
Într-un alt editorial, intitulat „Pentru ce a stat Tisza de vorbă cu noi ?”, din 
17/30 mai 1914, se afirmă, în clar şi pentru prima dată în presa politică 
arădeană, că „Zadarnic spune şi contele Andrassy că România şi Românii 
sunt legaţi de soarta Triplei Alianţe. Nu negăm că noi am avut un razim în 
această grupare de mari puteri, şi că am putea să avem şi mai departe, 
poate mai mult decât socotim astăzi văzându-ne aşa de rău trataţi, dar în 
aceeaş vreme susţinem că nu ne temem nici de abandonarea Triplei Alianţe. 
Avem atâta încredere în viitorul nostru, încât să afirmăm aceasta”81. Iar 
într-un număr ulterior, analizându-se în profunzime „Neînţelegerea româno-
maghiară”, se pune degetul pe rană: „Politica ungurească împinge 
monarhia spre izolare şi prăpastie, şi contele Tisza se joacă cu cuvintele. În 
loc să desvelească singur toată gravitatea situaţiunii, să expună în cuvinte 
necruţătoare primejdiile spre cari şovinismul duce pe poporul unguresc, el 
îl amăgeşte şi-l adoarme cu vorbe cari lunecă uşor peste lucrurile cele mai 
serioase”82. 
 Radicalizarea discursului politic al românilor transilvăneni poate să 
fie sesizat, cel mai fidel, tocmai în derularea celor trei runde de negocieri 
româno-maghiare. Dacă în cazul tratativelor de împăcare intermediate de 
                                                 
79 Semne rele, în: Ibidem,  nr. 23, din 29 ianuarie/11 februarie 1914, p. 1. 
80 Ibidem, Scrisori din Bucureşti, p. 2. 
81 Pentruce a stat Tisza de vorbă cu noi ?, în: Ibidem, nr.107, din 17/30 mai 1914, p. 1. 
82 „Neînţelegerea” româno-maghiară, în: Ibidem, nr. 120, din 4/17 iunie 1914, p. 1. 
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către Ioan Mihu, în vara anului 1910, revendicările puse pe hârtie de către 
fruntaşii Partidului Naţional Român erau minimale şi relativ uşor de 
acceptat de către partea maghiară, evident, dacă exista şi voinţa politică 
necesară pentru acceptarea acestora, revendicările ulterioare devin din ce în 
ce mai complexe şi mai mari. Astfel, în finalul negocierilor din ianuarie 
1913, Iuliu Maniu solicită autonomie naţională, iar la negocierile din 
toamna anului 1913 şi începutul anului următor, cele 50 de puncte cerute de 
români schimbau din temelii alcătuirea politică şi socială a statului maghiar. 
Desigur, pe tot parcursul negocierilor româno-maghiare, au existat presiuni 
externe pentru continuarea acestora. Cancelariile din Viena, Berlin, dar şi 
din alte capitale europene urmăreau cu interes desfăşurarea tratativelor de 
împăcare şi făceau presiuni la adresa Budapestei pentru reluarea acestora. 
Nu în ultimul rând, guvernele României au urmărit cu deosebită atenţie 
mersul tratativelor, declanşând totodată şi un subtil joc diplomatic. Pe de o 
parte, se urmărea convingerea Germaniei de necesitatea unor reforme în 
favoarea românilor transilvăneni, iar în noiembrie 1913, la Berlin, 
ambasadorul Alexandru Beldiman discută cu cancelarul Bethmann Hollweg 
despre această situaţie. Potrivit raportului ambasadorului român, 
„cancelarul Reichului a manifestat în convorbirea noastră un interes 
deosebit pentru problema românilor din Ungaria, fiindcă judecă bine 
importanţa acestei probleme în dezvoltarea relaţiilor dintre regatul nostru 
şi monarhia austro-ungară”83. Acest contact diplomatic are urmări destul de 
consistente, deoarece la 10/23 martie 1914, în cadrul unei întrevederi la 
Viena între Wilhelm al II-lea şi Istvan Tisza, împăratul se referă şi la situaţia 
românilor transilvăneni, considerând că rezolvarea problemelor acestora ar 
corespunde intereselor Triplei Alianţe. Deşi contele Tisza promite să 
remedieze această problemă, realitatea a demonstrat tocmai contrariul. 
Probabil că cel mai bine l-a caracterizat pe Tisza contele Ottokar Czernin : 
„El nu cunoştea alt patriotism decât cel maghiar. N-ar fi cedat nici un 
metru pătrat din Ungaria, dar de cedarea Galiţiei nu-i păsa. El mai bucuros 
ar fi lăsat să se cotropească lumea, decât să cedeze Ardealul, dar de Tirol 
nu se interesa…Ungaria a fost strâns legată de noi, dar ca o piatră atârnată 
de gâtul omului care se îneacă”84.  
 Întărirea curentului radical al românilor transilvăneni a coincis, în 
chip fericit, cu generalizarea manifestărilor naţionale pe întreg spaţiul 
românesc. Solidaritatea întregii naţiuni, proclamată la congresul „Ligii 

                                                 
83 Raportul lui Alexandru Beldiman din 30 octombrie/12 noiembrie 1913, în:  Lucian Boia, 
op.cit., p. 802. 
84 Din memoriile lui Czernin, în: Roman Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, 1926, p. 38. 
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Culturale” de la Craiova, din 1912, a fost anticipată de ampla Adunare 
generală a ASTREI, de la Blaj, cu prilejul sărbătoririi semicentenarului 
înfiinţării sale, unde 30.000 de români din tot arealul românesc au reînviat 
spiritul Adunării naţionale de la 1848. Marile manifestaţii naţionale de la 
„Arenele romane” din Bucureşti, din 1911 şi din Piaţa Unirii de la Iaşi, cu 
prilejul dezvelirii statuii lui Alexandru Ioan Cuza, au dat expresie 
sentimentului care-i anima pe românii de pretutindeni. În momentul 
mobilizării armatei române din anul 1913, în preajma intrării în cel de-al 
doilea război balcanic, ambasadorul Franţei la Bucureşti nota că, cel care nu 
cunoaşte cu exactitate scopul mobilizării, ar putea crede că România ar 
porni război nu împotriva Bulgariei, ci împotriva Austro-Ungariei, deoarece 
soldaţii erau de părere că „vor trece prin Bulgaria pentru a ajunge în 
Transilvania, pentru cucerirea Plevnei transilvane”85.  
 Tratativele româno-maghiare au demonstrat importanţa pe care 
România a acordat-o românilor aflaţi sub dominaţia străină. Simţind acest 
sprijin, conducătorii Partidului Naţional Român s-au plasat pe o platformă 
socială şi politică solidă, solicitând drepturi naţionale care veneau în totală 
contradicţie cu concepţia pur naţionalistă a guvernanţilor maghiari. Treptat, 
pe parcursul anilor care au urmat depăşirii disputelor interne ale românilor 
transilvăneni, unitatea de vederi se conturează din ce în ce mai mult, astfel 
că ziarul Românul, scria în februarie 1914 : „Solidarizarea tuturor 
românilor de omenie în Partidul Naţional este rezultatul cel mai preţios al 
tratativelor noastre cu contele Ştefan Tisza”86.  
            Concluzii 
 În ceea ce priveşte radicalizarea discursului politic al românilor 
transilvăneni, cu siguranţă că cea mai relevantă perioadă este cea cuprinsă 
între anii 1910 şi 1914. În acest interval, un complex de factori, interni şi 
externi, determină o dezvoltare graduală a discursului politic, în sensul 
radicalizării acestuia. Perioada anilor 1910-1911 aparţine aproape în 
exclusivitate tribuniştilor arădeni – radicali atât prin atitudine, dar mai ales 
prin comparaţie cu „venerabilii fruntaşi, ce vegetează în stare echivocă” – 
care dezvoltă un discurs politic tranşant şi cu o largă penetrare în rândul 
cititorilor. Acum se conturează, plenar, perioada gazetărească a lui Octavian 
Goga şi a „tinerilor oţeliţi” care-i stau alături. Acum se externalizează 
conflictul din interiorul Partidului Naţional Român şi, tot acum, din spirit de 
frondă şi din interes naţional, desigur, tinerii intelectuali români din Ardeal, 
                                                 
85 Liviu Maior, în: „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II, coordonator Academician 
Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică Bucureşti, 2003, p. 354. 
86 Rezultatele pozitive ale tratativelor, în: „Românul”, IV, nr.31, din 8/21  februarie 1914, 
p. 1. 
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Bucureşti, Budapesta sau Viena se ataşează la una sau alta dintre grupările 
aflate în conflict. Sloganul vechilor tribunişti sibieni, conform căruia soarele 
răsare de la Bucureşti, este ridicat iarăşi pe frontispiciul luptei politice.  
 Începând cu anul 1912, Românul preia cu succes întreaga zestre 
conceptuală şi logistică a Tribunei. Conflictul se stinge – în mare măsură 
datorită întervenţiei politicienilor de la Bucureşti – iar fruntaşii Partidului 
Naţional Român întâmpină cu succes provocările contelui Tisza, care 
încearcă fie să-i destrame, fie să-i poarte în tratative interminabile, de ochii 
Vienei, Berlinului sau Bucureştiului. Conştienţi de faptul cu nu sunt singuri, 
politicieniii români din Transilvania cer tot mai mult, cu fiecare rundă de 
negociere în parte. Vorbim despre o radicalizare fără precedent a discursului 
politic, dar şi despre generalizarea manifestărilor naţionale pe întreg spaţiul 
românesc. Încet, dar sigur, românii transilvăneni se conving de faptul că 
viitorul le aparţine, iar soluţiile salvatoare nu vor veni nici dinspre 
Budapesta, nici dinspre Viena, ci din sporul propriilor strădanii şi dinspre 
Bucureşti. Unirea cea Mare, din 1918, a fost un rezultat al acestei acumulări, 
sporite şi de consecinţele Primului Război Mindial. 
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Aspecte ale politicii şcolare promovate în anii  
1919 - 1939 de Inspectoratul Şcolar Regional I 

Timişoara 
 

                                                                                      
Vasile Popeangă 

 
 

Utilizarea termenului „politică” în aceste pagini poate provoca 
controverse şi nedumeriri ale cititorilor. Termenul a devenit, în viziunea 
unor observatori ai vieţii politice actuale sau a acelora care detectează 
dereglări comportamentale ale actorilor politici, sursă de interogaţii şi de 
căutări explicative. De aceea, am considerat că, în introducerea lucrării, sunt 
necesare explicaţiile metodologice care facilitează lectura şi înţelegerea 
textului lucrării. 

În viziunea autorilor Dicţionarului de socialogie1, politica e un 
proces constructiv ce vizează schimbarea unei entităţi sociale dintr-o 
societate pluralistă. În acest caz, şcoala românească e o entitate, deci unitate 
sistematică ce prezintă integralitate, dar e parte din sociatatea românească în 
integralitatea ei. Politica şcolară denumeşte un instrument specific (sau o 
multitudine de instrumente ansamblate) entităţii şcolare în vederea 
schimbării ei. Politica şcolară implică existenţa unui program de acţiune, a 
unui proiect ce priveşte  conducerea, desfăşurarea, controlul, evaluarea 
procesului desfăşurat de slujitorii şcolii pentru producerea unor schimbări 
privind întreaga instituţie şcolară sau a unor componente a ei: pregătirea 
localului şcolii şi a întregului spaţiu pentru deschiderea anului şcolar, 
ecologizarea interioară şi exterioară a unităţii de învăţământ, frecventarea 
şcolii de către copiii recenzaţi, organizarea, conducerea cotidiană şi 
evaluarea practicii şcolare, etc. Aceste prioecte unificate  pe baza unei 
doctrine educative au generat pedagogia ca disciplină ştiinţifică. 

Inspectoratul Şcolar Regional denumea unitatea adminsitrativă de 
instituţii preşcolare şi preuniversitare dintr-un număr de judeţe cu o 
populaţie apropiată. Inspectoratul Şcolar Regional I Timişoara avea în 
structura sa unităţile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din judeţele 
Caraş, Severin, Timiş şi Arad. Această arie administrativă a rămas constantă 
în spaţiul de acţiune ce revenea Inspectoratului. În decursul timpului, în 

                                                 
1 Dicţionar de sociologie, Coordonatori: Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăduceanu, Editura Babel, 
Bucureşti, 1993. 
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raport de diferite considerente de politică administrativă a ţării, Inspectoratul 
Şcolar Regional I Timişoara a mai deţinut, temporar, Bradul (Hunedoara) şi 
judeţul Mehedinţi. Politehnica din Timişoara, înfiinţată în anul 1920, îşi 
avea autonomia sa şi Rectoratul era subvenţionat direct de Minister. 
Inspectoratul Şcolar Regional I Timişoara era primul în ordinea numerică 
din ţară. În subordinea inspectoratelor şcolare regionale erau revizoratele 
şcolare judeţene şi de plasă. Inspectoratul Şcolar Regional II avea sediul la 
Oradea. Organizarea inspectoratelor şcolare regionale şi a revizoratelor a 
început în anul 1919. Prima unitate administrativă de învăţământ din Banat 
a purtat denumirea Directoratul Circumscripţiei Lugoj (1919 – 1921). 
Sediul era la Lugoj din cauză că Timişoara era ocupată de trupe sârbeşti. 
După anul 1921, denumirea s-a schimbat în Direcţia Regională a 
Învăţământului Secundar (1921 – 1923). Pe ziua de 1 mai 1923, 
administraţia întregului învăţământ din România a fost subordonată 
Ministerului Instrucţiunii din Bucureşti, realizându-se astfel unificarea 
administrativă a învăţământului românesc2. Directorul acestei instituţii 
administrative a fost, în anii 1919 -1930, profesorul de istorie Ion Petrovici 
(1868-1936). S-a născut în localitatea Ianova, judeţul Timiş. Între 1894 – 
1901 a fost profesor de istorie al Preparandiei din Arad, iar după această 
dată, până în toamna anului 1916, a predat istoria la Liceul „Andrei Şaguna” 
din Braşov. În toamna anului 1916 s-a retras cu trupele române şi s-a angajat 
în activităţi culturale în Basarabia, unde, în anul 1918, a fost profesor de 
istorie naţională la Şcoala normală de învăţători din Soroca. A publicat un 
manual de istorie pentru şcolile secundare. 

Succesorul său la conducerea Inspectoratului Şcolar Regional I 
Timişoara a fost profesorul Sabin Evuţian (1889 – 1977). A fost fiu de preot 
din Pecica. A făcut studii de ştiinţe ale naturii la Budapesta, unde a condus 
şi societatea studenţească „Petru Maior” din acest oraş. A fost profesor de 
ştiinţele naturii la Preparandia din Caransebeş, între anii 1911 – 1913, apoi 
profesor de pedagogie la Preparandia din Arad. În anul 1919 a fost numit 
director al Liceului „Traian Doda” din Caransebeş, iar din anul 1923 a 
devenit inspector şcolar la Inspectoratul din Timişoara, al cărui director a 
devenit în anul 1930, la pensionarea predecesorului său Ion Petrovici. A 
condus acest inspectorat până la pensionarea sa. În activitatea sa 
profesională, Sabin Evuţian s-a manifestat ca director angajat plenar în 
procesul de întărire a capacităţii cultural-educative a şcolii, statornic în 
eforturile sale de separare evidentă a procesului educativ de orice influenţe 
politice şi slujitor devotat al şcolii ca instanţă morală în societate. În viaţa 

                                                 
2 Sabin Evuţian, Zile trăite, Caietul 5, p. 39.  
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şcolară din Banat din ultimul secol, greu se găseşte un membru al corpului 
de control al instituţiilor şcolare care să-l depăşescă în respectarea regulilor 
deontologice specifice activităţii pedagogice.  

Inspectoratul Şcolar Regional I Timişoara a avut în structura 
corpului de control de care dispunea inspectori de specialitate – secundar, 
primar şi preşcolar – care au condus cu tact şi competenţă procesul de 
integrare a instituţiilor şcolare din Banat în complexitatea sistemului de 
învăţământ al ţării. Amintim în acest sens pe Dumitru Cioflec, Romulus 
Frateş, Dimitrie Buraiu, Teodor Vâjdea, Tiberiu Stan, Ludovic Ciobanu, 
Cornelia Turturea, şi alţii. Ei au acţionat în învăţământul bănăţean din anii 
1919 -1939 pe baza unei concepţii politice paşnice ce viza consolidarea 
statului român unificat. După 1939 politicile statale se schimbă, căci în 
Europa izbucneşte un conflict militar. Politica fortificării militare a statului 
devenise dominantă. Ca instituţie de îndrumare şi control, Inspectoratul 
Şcolar Regional I Timişoara a existat până la intrarea în vigoare a Legii 
învăţământului din 3 august 1948. După această dată, procesele de 
descentralizare administrativă şi de consolidare a influenţei politice în 
şcoală au cunoscut o creştere bolnăvicioasă, iraţională. 

Pentru a facilita lectura lucrării, am procedat la sistematizarea 
informaţiilor şi gruparea lor în jurul unor idei-pivot care să fie părţi ale 
ansamblului editorial ce va rezulta. Planul de idei al lucrării este următorul: 
1. Instituţia şcolară şi etosul ei; 2. Politica recrutării corpului educativ al 
instituţiilor şcolare; 3. Afirmarea şcolilor ca instituţii multifuncţionale de 
cultură şi educaţie şi, 4. Înnoirea bazei pedagogice şi a procesului de 
formare a educatorilor. Acţiunile culturale şi educative ce se petrec în 
aceste arii sunt subordonate unor finalităţi politice fixate de organismele 
politico-administrative ce se aflau la conducerea statului şi care urmăreau 
promovarea culturii şi civilizaţiei poporului român. În acest mod, politicul 
este resimţit şi în arii cultural-educative. Promovarea culturii şi civilizaţiei 
româneşti e un obiectiv urmărit în acţiunile iniţiate de organele de 
conducere a statului care au o existenţă politică, fiind alese de popor, pe 
baza unui prioect politic pe timp limitat. Viaţa politică autentică dintr-o 
şcoală înseamnă cunoaşterea doctrinei politice a partidelor, adeziunea 
psihică la sistemul de valori al unui partid şi participarea la acţiunile iniţiate 
de un partid sau de conducătorii lui din şcoală. Cunoaşterea de idei, de 
simboluri sau reprezentanţi ai unui partid intră în sfera culturii generale a 
unui individ. Fără adeziune afectivă, participarea la decizii şi acţiuni iniţiate 
de partid, cunoaşterea e inoperantă pe linia partidului. Vom prezenta, în 
continuare, acţiunile de politică şcolară dintr-o şcoală, deci dintr-o entitate 
care e o componentă, o structură a unei societăţi pluraliste, în cazul nostru 
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Inspectoratul Şcolar Regional I Timişoara, care dispunea de structuri 
educative, dar şi de unităţi şcolare de tip economic, industrial-comercial, 
medico-sanitar, sportiv, etc. 

1. Instituţia şcolară şi etosul ei.  În unele ţări europene, Italia şi 
Germania, în primul rând, s-a observat o creştere a interesului pentru şcoală 
încă înainte de izbucnirea luptelor cu armatele napoleoniene. Micile 
aniversări locale de evenimente istorice au devenit mai vii, frecvenţa şcolară 
s-a îmbunătăţit, grija pentru şcoală a marilor latifundiari a crescut şi 
înflăcărarea cu care erau întâmpinate evenimentele mai însemnate din viaţa 
comunităţii locale au făcut din şcoală un spaţiu mai deschis, mai viu şi mai 
atrăgător pentru unii copii din sat. Atmosfera de voioşie şi înflăcărare din 
cadrul şcolii a devenit mai complexă cu alte stări afective generate de 
lecţiile de istorie despre trecutul Germaniei sau Italiei, ţări care încercau să-
şi întărească solidaritatea naţională şi să-şi caute un drum spre unificarea 
statală. Aşa s-a dezvoltat în sălile de clasă ale gimnaziilor germane şi 
italiene o stare de spirit de înflăcărare şi de înălţare spre idealuri măreţe, o 
stare generatoare de energii şi iniţiative nobile. Acesta era etosul şcolii, 
climatul din interiorul ei, care, în multe cazuri, s-a răsfirat pozitiv şi în arii 
sociale, înflăcărându-le pentru idealuri înalte. În asemenea şcoli s-au format 
generaţiile lui Manzzini şi Garibaldi, a cărbunarilor capabili de jertfă pentru 
unificarea Italiei, în şcoli germane a fost formată generaţia de unificatori de 
stătuleţe şi de constructori ai Germaniei moderne care a uimit lumea prin 
spiritul de datorie şi de muncă al fiilor ei. 

După înfăptuirea unirii, în şcoala românească de toate gradele sunt 
create premisele formării la elevi a conştiinţei identităţii lor naţionale. În 
lecţii, în conţinutul manualelor, în activităţile cultural-artistice există 
posibilităţi de angajare a elevilor într-un proces de formare treptată a 
conştiinţei identităţii naţionale. Fixarea obiectivelor finale ale unor 
asemenea activităţi formative e prilejuită însă de momente de mare 
încărcătură etică şi emoţională: serbări aniversative, consilii ale educatorilor, 
convorbiri grupate cu părinţii, momente festive de deschideri sau închideri 
de an, lecţii finale de cursuri de istorie, literatură, geografie a patriei, sau în 
alte momente în care deschiderea spre generalităţi este posibilă. Formarea 
conştiinţei identităţii naţionale are ca punct de plecare nucleul afectiv al 
întâlnirii educatorului cu elevii săi într-un moment de convorbire care are ca 
temă istoria, limba, cultura, civilizaţia naţională. Directorii care ştiu 
valorifica un asemenea moment nu ezită a le arăta elevilor bucuria situaţiei 
lor socio-naţionale de a fi români, vorbitori de limbă dulce românească, 
continuatori în istorie ai unor înaintaşi cu care ne mândrim, responsabili de 
ceea ce vom face bine pentru viitorul urmaşilor noştri. O asemenea 



 152 

intervenţie e întâlnită după Unirea tuturor românilor în manifestările festive 
prilejuite de deschiderea cursurilor. Abordând problema menirii şcolii în 
societatea românească, Ascaniu Crişan, director cu atitudine marcată de 
rigoarea ştiinţifică a ştiinţelor reale, condus însă de un patriotism luminat al 
timpului său, prezenta în 1920, profesorilor, elevilor şi părinţilor un crez 
despre comportarea în viaţă: „Cum temelia oricărei culturi e limba, astfel 
întâia noastră îndeletnicire trebuie să fie năzuinţa de a cunoaşte cât mai bine 
farmecul limbii româneşti. Voi abia acum aţi ajuns să vă convingeţi  că 
limba ce aţi auzit-o în casa părintească nici pe departe nu este cea adevărată. 
Căutaţi deci tot prilejul ca să pătrundeţi în tainele graiului nostru plin de 
poezie, să-i înţelegeţi nuanţele lui pline de adânci înţelesuri, ca astfel să 
puteţi savura parfumul proaspăt ce se desprinde din lectura scriitorilor noştri 
de frunte. Mai ales voi cei din clasele superioare să vă pătrundeţi de 
adevărul că dragostea de limbă este pârghia dragostei de neam”3. În alte 
părţi ale discursului său, Ascaniu Crişan a subliniat că „studiul limbii şi al 
istoriei vă dă podoaba culturii naţionale”. Directorul liceului a accentuat că 
menirea şcolii româneşti e de a forma tânăra generaţie „în spiritul  binelui, 
frumosului şi al dreptăţii”, care va contribui la „întărirea şi disciplinarea 
voinţei” şi la pregătirea pentru viaţa practică. Prin învăţătura pe care o 
trimite elevilor săi, şcoala luminează mintea tineretului. Cu un îndemn 
formal, el adresează elevilor săi o chemare de înaltă valoare formativă: 
„Deschideţi larg sufletul la lumina ce se răspândeşte de pe catedre”. E un 
îndemn pe care-l putem rosti şi astăzi pentru a accentua că rolul şcolii e de-a 
forma conştiinţele tinere prin adevărul luminii şi prin valoarea de călăuză a 
virtuţii. 

Cu prilejul deschiderii cursurilor la Liceul „Traian Doda” din 
Caransebeş, în lecţia sa introductivă, profesorul Dimitrie Cioloca le-a vorbit 
elevilor despre luptele românilor pentru apărarea drepturilor limbii lor 
materne şi despre atitudinea demnă de cinstire a ei în acte de comunicare4. 
Climatul afectiv din sălile de clasă a dobândit note de solemnitate şi de 
înălţare, pe care a dat-o comportamentul elevilor care purtau „mândrul 
nostru tricolor” prins de reverul stâng al hainei. Şi la unităţile de învăţământ 
din Timişoara, festivităţile de inaugurare a noilor instituţii şcolare s-au 
desfăşurat într-o atmosferă de înălţare spirituală. La cele două licee 
timişorene, băieţi, condus de Silviu Bejan, şi fete, condus de blăjeanul Ioan 
                                                 
3 Ascaniu Crişan, Menirea şcolii, vorbire ţinută de directorul liceului la deschiderea anului 
şcolar 1920-1921, în: „Anuarul II al Liceului „Moise Nicoară” din Arad pe anul şcolar 
1920-1921”, publicat de Ascaniu Crişan, Tipografia „Concordia”, Arad, 1921, p. 5. 
4 Sabin Evuţian, Anuarul I al Liceului de Stat „Traian Doda” , Tipografia Ardealul, Lugoj, 
1920, p. 12.  
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Fodor, starea de spirit din şcoală a facilitat constituirea grupelor de clasă în 
care se întâlneau elevi  ce proveneau din 5-6 grupe minoritare din Timişoara 
şi care contribuie la constituirea unui multiculturalism în clasele lor. În 
atmosfera din clasele celor două licee timişorene întâlnim o împletire 
educativă echilibrată între stările afective ale elevilor - conştienţi de 
competenţele lor comunicative multilingvistice – şi cognitivul – cunoaşterea 
limbii româneşti şi a patriei în care e comoară. Proba efectelor pozitive ale 
echilibrului educativ între cognitiv şi afectiv va fi la sfârşitul celui de al 
doilea an de şcolarizare. Elevii de la Liceul de băieţi au fost angajaţi într-un 
şir de acţiuni ce vizau efectuarea de lecturi literare, lărgirea orizontului de 
cunoaştere în domeniul istoriei şi unităţii naţionale, în acte de participare la 
concursuri care, prin reuşita unor elevi, îmbogăţeau capitalul de autoritate 
pedagogică şi eficienţă de care dispunea şcoala în comunitate. Elevii care s-
au prezentat la examenul de bacalaureat au avut la lucrarea scrisă de limba 
română elaborarea unui eseu în care să prezinte viziunea lor asupra rolului 
literaturii române în consolidarea conştiinţei unirii printre români. 

Elevelor de la Liceul de fete li s-a cerut să fie la înălţimea şcolii şi a 
oraşului Timişoara, ca model de vrednicie  românească, întrucât şcoala era o 
instituţie de stat şi răspunsese la o provocare venită de la Liceul de fete 
„Regina Maria” din Bucureşti, instituţie educativă cu valoare de model 
printre liceele bucureştene. Întrecerea e strălucitoare, iar la sfârşit, o cohortă 
de ziarişti de la cotidienele bucureştene Universul, Dimineaţa, Adevărul şi 
altele mai uitate, evaluează acţiunea competiţională. Timişoara e verdictul 
lor, care accentuează coloratura statală a întregii politici şcolare timişorene.  

2. Politica recrutării şi integrării pedagogice a corpului educativ. 
Cea de a doua formă de politică şcolară întâlnită în Banat, încă de la 
înfiinţarea liceelor, a constat în acţiunile intreprinse pentru recrutarea 
corpului de educatori de care noile instituţiuni şcolare aveau nevoie. După 
cum se ştie „năvala împunătoare spre şcoală”, despre care vorbea în 1929 
pedagogul sibian Pavel Roşca5, a determinat o sporire considerabilă a 
efectivelor şcolare. „Nu era nevoie să-i capaciteze pe ţărani să-şi trimită 
copiii la şcoală, căci ei ştiau prea bine foloasele învăţăturii”, constată 
dascălul sibian. În unele localităţi transilvănene numărul copiilor recenzaţi 
pentru a frecventa cursurile şcolare a crescut de 8-10 ori. Apărea, astfel, o 
problemă grea  în viaţa şcolii transilvănene, în special în viaţa instituţiilor 
nou înfiinţate, printre care erau 27 licee. Onisifor Ghibu şi colegii lui blăjeni 
O. Prie şi G. Precup, care se luptau cu dificultăţile iniţiale, au găsit 

                                                 
5 Pavel Roşca, Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul (1918-1928), Cultura 
Naţională, Bucureşti, 1929, p. 1030. 
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următorul şir de acţiuni de politică şcolară care să contribuie la asigurarea 
încrederii grupurilor pedagogice ale şcolilor cu educatori solicitaţi de 
catedrele vacante: 1. Apelul la autorităţile franceze din domeniul 
învăţământului pentru a facilita transferul în România a unui număr sporit 
de profesori de limba franceză. Autorităţile franceze au întâmpinat cu multă 
bunăvoinţă cererea românească şi au înlesnit transferul, în primul eşalon, în 
instituţiile şcolare româneşti, a unui număr de 100 profesori de limbă 
franceză, dar numărul lor a crescut simţitor. Acest corp profesoral a 
contribuit la întărirea autorităţii ştiinţifice a catedrelor de limbă franceză din 
licee, dar şi la stimularea activităţii de cercetare a limbii şi literaturii 
române. Dintre profesorii francezi care au iniţiat studii asupra culturii 
române, amintim, în primul rând, numele lui Jean Boutière, profesor de 
limbă franceză la Liceul „E. Gojdu” din Oradea şi prieten apropiat  al 
Episcopului Andrei Magieru al Aradului. A cunoscut bine localităţile din 
jurul Aradului, îl atrăgeau localităţile de pe Valea Mureşului şi a manifestat 
interes pentru studiul operei lui Creangă. În 1930 a publicat o monografie 
intitulată La vie et  l'oeuvre de I. Creangă, care a fost apreciată în cercurile 
ştiinţifice ale Sorbonei. A avut tineri din părţile Aradului care şi-au 
complectat studiile universitare în vestita univeritate din capitala Franţei. A 
ajutat pe Episcopul Magieru să-şi diversifice relaţiile cu cercurile culturale 
apusene şi a colaborat cu profesorul bucureştean Tudor Vianu la studiul 
nuvelisticii româneşti. 2. Cea de a doua direcţie în care Inspectoratul Şcolar 
Regional I Timişoara a acţionat a fost apelul la profesorii români din 
Transilvania care au predat ani în şir la licee din Austro-Ungaria şi mult mai 
numeroşilor profesori din România, care au trecut Carpaţii şi au întărit 
grupurile profesorale ale liceelor nou înfiinţate. Amintim şi pe învăţătorii 
care au ocupat posturi în satele bănăţene. Putem cita printre cei aflaţi la 
instituţii şcolare din Austro-Ungaria pe Caius Turic (Moise Nicoară) fost 
profesor în Ungaria, Iuliu Toader de la acelaşi liceu care a predat artele 
clasice la un liceu slovac; Vasile Lohan din Lugoj a fost profesor de latină la 
Seged. Dintre profesorii formaţi la univerităţile de peste Carpaţi care au 
solicitat posturi la licee bănăţene amintim pe Al. Stamatiad, D. Panaitescu-
Perpesicius, Constantin Teodorescu, Ioan Dumitriu, Ionescu Gheorghe, 
Langa Inocenţiu, Gheorghe Petrescu, Elena Bucurescu (Arad); Vasculescu 
Avram, Manolescu Matei (Caransebeş) şi alţi colegi de-ai lor, de la Lugoj şi 
Oraviţa. Cu toţii au dovedit deosebit ataşament faţă de şcolile la care au 
predat, unii şi-au întemeiat familii în oraşele bănăţene şi au devenit factori 
activi de consolidare a Unirii.  

Fixarea acestor profesori la catedre s-a realizat prin acţiuni politice 
iniţiate de statul adminitrator. Vom stărui asupra politicii şcolare de acest 
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tip. Statul administrator se manifestă ca un stat de drept îndreptăţit să 
elaboreze o decizie de acordare a unui drept. În cazul nostru, solicitatorul 
este un profesor din România  care solicită o catedră la un liceu arădean şi el 
doreşte să-i fie oferită baza legală a angajării la liceu. Solicitantul are o 
anumită vechime în învăţământ şi, ca atare, el va intra într-o anumită 
formulă de salarizare pe baza studiilor şi vechimii. Drepturile profesorului 
vor fi împlinite pe baza formulei stabilite de stat şi au o durată în timp 
prevăzută tot de stat. Prin respectarea acelor prevederi se asigură domnia 
legii. Statul administrator dispune de dreptul de-a lua în considerare 
argumente umane pentru acordarea unui beneficiu. De exemplu, un invalid 
de război are un picior amputat sub genunchi şi are o proteză de lemn care 
nu-l ajută la efectuarea de drumuri lungi pe jos, de urcare degajată pe scări, 
etc. În această situaţie invalidul respectiv, profesor la un liceu arădean, 
solicită instituţiei şcolii să-i repartizeze orele de curs la clasele situate la 
parter, pentru a evita eforturi mari pentru urcarea scărilor. Acordarea 
dreptului solicitat nu e prevăzută în regulamentul şcolar, dar din motive de 
omenie, înţelege umanismul care-l îndeamnă să aprobe cererea. O aprobă 
fără a avea bază legală, doar motive pe considerente umanitare întemeiate 
pentru a rezolva favorabil cererea. Statul administrator poate recurge în 
anumite situaţii la aprobarea principiului subsidiarităţii, adică a-l delegării 
dreptului de aprobare a unei cereri unei autorităţi subordonate. Prin 
aplicarea principiului subsidiarităţii, al motivaţiilor umaniste, respectarea 
unor principii de ecumenism, statul administrator dobândeşte caractere 
liberal-democratice care particularizează comportamentul structurilor sale. 

Statul administrator facilitează o bună cooperare între membrii 
grupurilor, între minorităţi şi majoritate, şi între diferitele aparteneţe 
ecleziastice. În cei aproape 25 ani de activitate în cadrul Inspectoratului 
Şcolar Regioanl I Timişoara, Sabin Evuţian a cunoscut aspectele liberal-
democratice ale politicii şcolare bănăţene, dar şi eforturile făcute pentru a 
asigura minorităţilor naţionale drepturile ce li se cuveneau. Într-un articol în 
care a adordat diferite aspecte de politică şcolară în Banat şi Crişana6, 
Sabin Evuţian a subliniat că viaţa scolară în instituţiile educative se află sub 
scutul legii. Caracterul democratic al legislaţiei şcolare româneşti a fost 
ilustrat prin existenţa în structura învăţământului şcolar primar din regiunea 
timişoreană a şcolilor de tip confesional. În anul şcolar 1942-1943 cele 115 
şcoli de tip confesional din Banat erau astfel repartizate pe confesiuni: 
romano-catolică (37), reformată (23), ortodoxă (51) şi izraelită (4). Dirijarea 

                                                 
6 Avram Căpriţă, Şcoalele particulare, în: „Anuarul învăţământului primar şi normal din 
Regiunea Timişoara pe anul 1942-43”, Editura „Vrerea”, Timişoara, 1943, p. 114. 
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şcolilor confesioanle din regiunea timişoreană se făcea pe baza Legii 
învăţământului confesional-particular din 1925. Funcţionarea şcolilor 
confesionale din judeţele subordonate Inspectoratului Şcolar Regional I 
Timişoara atestă existenţa unui spirit de toleranţă proteguit de lege în 
sistemul de învăţământ românesc.  

3. Afirmarea şcolilor ca instituţii multifuncţionale de cultură şi 
educaţie. Cine citeşte cuvântările vorbite de directorii liceelor din Banat şi 
Crişana, constată predominarea în ele a judecăţilor care exprimă voinţa de 
muncă, de acţiune pentru propăşirea culturală a poporului român, „căci, 
afirmă Ascaniu Crişan într-un cuvânt al său, dacă armele de oţel au făcut 
România de astăzi, armele culturii vor clădi temeliile ei”. Acest efort 
constructiv „cere caractere active, capabile de muncă, suflete integre şi 
cinstite gata a aduce jertfe când e vorba de binele ţării care ne hrăneşte şi ne 
adăposteşte”7. Pentru integrarea în acest proces de înălţare culturală a ţării 
se cere participanţilor „dragoste de muncă şi râvnă de carte”. Elevii liceului 
se integrează în acest şuvoi constructiv participând la lucrările asociaţiei 
culturale „Ioan Russu-Şirianu” şi la cele ale societăţilor cu caracter ştiinţific 
din domeniile matematică, fizică, chimie şi biologie. La Liceul „E. Gojdu” 
din Oradea funcţionează cenaclul literar „Tinereţe”. Revistele celor două 
licee de băieţi din Oradea – Ţara visurilor –  şi Laboremus din Arad,  sunt o 
mărturie a unei activităţi ce atrăgea mulţi elevi. La Caransebeş, societatea de 
lectură „N. Iorga” s-a arătat preocupată de consolidarea relaţiilor de 
cooperare cu societăţile similare de peste Carpaţi şi de diversificarea 
colaborării culturale cu cercul „Năzuinţă” din jurul scriitoarei Elena Farago. 
La Timişoara, I. Fodor, directorul Liceului de fete „Carmen Silva”, a făcut 
din „propagarea limbii şi culturii româneşti” un ţel educativ într-un oraş în 
care manifestările multiculturale erau dinamice şi conduse cu tact 
pedagogic8. Fixarea unor obiective pedagogice de asemenea natură a 
stimulat legăturile culturale ale liceelor timişorene cu cercuri culturale de 
peste Carpaţi şi participarea unor elevi selecţionaţi pe baza pregătirii lor 
temeinice pentru concursurile anuale organizate de celebra societate 
„Tinerimea Română” condusă de un animator strălucit, Nae Dumitrescu9. 

N-au fost necesare multe eforturi pentru a activa funcţiile educative 
şi culturale ale şcolilor confesionale primare şi medii din Banat  şi Crişana. 

                                                 
7 Vezi Anuarul II publicat de Ascaniu Crişan, directorul liceului, Editura „Concordia”, 
Arad, 1921, p. 4.  
8 Anuarul Liceului de fete „Carmen Silva” din Timişoara pe anul 1921-1922, Editura 
Cartea Românească, 1922, p. 3. 
9 Tudor Opriş, Reviste literare ale elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1977, p. 80. 
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În instituţiile educative româneşti era o tradiţie bine conturată şi păstrată a 
nobleţei educaţiei româneşti. Formarea caracterului şi fortificarea morală a 
tineretului n-au fost zdruncinate. Asociaţiile învăţătoreşti, senatele şcolare 
ale eparhiilor ortodoxe şi greco-catolice se îngrijiseră de păstrarea acestui 
patrimoniu educativ. După deschiderea, în octombrie 1919, a cursurilor 
liceale, acţiunea de preţuire a procesului de formare a caracterului elevilor, a 
cultivării dragostei faţă de muncă şi al unei activităţi susţinute de 
consolidare a unirii rămân nealterate. Vechea preocupare bănăţeană de 
cultivare a gustului pentru frumos şi de preţuire a valorilor artistice 
entuziasmează şi mari spirite româneşti care poposesc în spaţiul bănăţean: 
Lucian Blaga, Camil Petrescu, George Călinescu sau Aron Cotruş, pe care 
arădenii îl vedeau printre ei în Piaţa Avram Iancu.  

În domeniul istoricităţii conduitelor umane apare însă un fenomen 
îngrijorător prin anii 1923-1925: apariţia ameninţărilor teroriste sub imbold 
ideologic. De peste Nistru soseau în Basarabia primele ameninţări. Un ochi 
ager bănăţean, Sever Bocu, sesezează pericolele şi în 1923 subliniază în 
ziarul Voinţa Banatului că, România nu se poate orienta după Rusia „ale 
cărui vânturi veninoase trec uşor Nistrul”10. Aceste incursiuni vizau, în 
primul rând, statul român unit, fiindcă el, ca unitate politică, trebuia dizolvat 
prin acţiuni făcute în interiorul său. Şcoala românească din Banat şi Crişana 
a început să resimtă aceste îndepărtate provocări. Şcolile din regiunea de 
învăţământ Timişoara au însă un puternic sprijin dat de societatea civilă în 
care conduitele de convieţuire civilizată contribuiau la construirea unei 
adevărate stări de spirit în care respectul şi omenia apropie nu numai pe 
oamenii maturi, pe cetăţenii timişoreni, ci şi pe copiii lor, care găseau în 
şcoală un spirit de înţelegere deplină între ei în clase şi-şi desfăşurau 
activităţile lor de învăţare, joc şi cânt „între limitele decente ale unei 
normalităţi europene”11. 

Încă de la înfiinţare, Inspectoratului Şcolar Regional I Timişoara a 
avut în subordinea sa numeroase instituţii educative angajate în procese 
culturale patronate de mari asociaţii şi organizaţii culturale transilvănene. 
Dintre aceste societăţi, Astra a fost reprezentată în tot spaţiul şcolar 
transilvănean, iar corpul de educatori şi preoţi care au activat în acest spaţiu 
au fost truditori dinamici în aria culturală. În anii grei ai primului conflict 
mondial, între 1911-1922, la conducerea Astrei s-a aflat Andrei Bârseanu, 
fost profesor al Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov. Succesorul său la 
conducerea Astrei, între 1923-1932, a fost Vasile Goldiş, el însuşi fost 

                                                 
10 Sever Bocu, Naţionalismul nostru, în: „Voinţa Banatului”, an III, nr. 31 din 1923. 
11 Constantin Nemoianu, Eterna Timişoară, Matrix Rom., Bucureşti, 2007, p. 7. 
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profesor la Braşov şi secretar consistorial la Episcopia Ortodoxă Română a 
Aradului. În 28 februarie 1927, când a fost constituită Regionala Bănăţeană 
a Astrei, la conducerea secţiei bănăţene a fost ales Antoniu Mocioni ca 
preşedinte de onoare şi inspectorul şcolar şef al Regiunii, Sabin Evuţianu, ca 
preşedinte activ12. Despărţămintele şi societăţile culturale din localităţile din 
raza de acţiune a Inspectoratului Regional s-au bucurat de un sprijin activ 
din partea învăţătorilor şi profesorilor bănăţeni şi crişeni. În adunarea 
generală din 22 iunie 1947, Sabin Evuţianu declara că „am păstrat sfinţenia 
solidarităţii româneşti” în conducerea Astrei şi a şcolii13. În faţa presiunilor 
politice comitetul Astrei n-a mai putut rezista şi, în 19 iunie 1948,  şi-a dat 
demisia, urmând după cum ne informează P. Matei în lucrarea sa, ca 
regionala Banat să acţioneze pe baza hotărârilor Ministerului Informaţiilor  
referitoare la viitorul Astrei. În urma deciziilor politice ale statului-partid, 
Astra şi-a încetat activitatea. 

Cooperarea strânsă între şcoală şi asociaţiile culturale ale Astrei a 
vizat, în special, promovarea culturală a ţăranului român, mai ales, 
îmbogăţirea cunoştinţelor lui în domeniul agricol. Aflaţi la conducerea 
Astrei din Bihor, profesorii T. Neş şi Gh. Vornicu au organizat cursuri şi 
şcoli ţărăneşti în care cunoştinţele de cultivare a pământului, de îngrijire a 
vitelor şi cele necesare organizării economice a gospodăriei ţărăneşti ocupau 
locul principal. În special centrele şcolare din zonele Arad şi Timiş au 
ocupat un loc însemnat. Astra Bănăţeană ca şi departamentele din Arad şi 
Bihor au beneficiat de sprijinul unor profesori angajaţi în activităţi ample de 
promovare culturală a satelor. Putem aminti de Ilie Ruşmir (Oraviţa), P. 
Râmneanţu (Timiş), P. Jumanca (Caransebeş), Dumitru Dijmărescu (Arad), 
Titus Roşu (Bihor), Al. Moisi (Caraş), M. Bucătură (Timiş) şi alţi truditori 
neobosiţi pentru schimbarea vieţii sătenilor. 

Dacă analizăm evoluţia comportamentelor profesionale ale 
educatorilor din Banat, am constata conturarea unor trăsături comune de 
manifestare în şcoli şi societatea timpurilor. Învăţătorii bănăţeni s-au 
manifestat în decursul timpului, ca spirite deschise la realizările şcolare din 
Europa Centrală şi ca lucrători activi pe ogorul  instituţiilor educative şi nu 
s-au tânguit de rămâneri în urmă, ci şi-au încordat puterile  pentru a intra cu 
ei într-o paşnică întrecere. Aşa a procedat generaţia lui Vicenţiu Babeş 
atunci când au început dascălii bătrâni să se agite pentru a înfiinţa asociaţii 
şi a nu rămâne în urmă faţă de colegii lor germani cuceriţi de ideile 

                                                 
12 Pamfil Matei, Astra, Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român, 1864-1950, Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 91.  
13 Vezi, Zile trăite, Caietul 3, p. 75. 
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pedagogice ale lui Diesterweg. După înfăpturea Marii Uniri sunt la fel de 
dinamici şi să se realizeze asocierea în forme mai democratice care să 
posede independenţă organizatorică faţă de forurile ecleziastice. 

Spiritul de solidaritate al învăţătorilor s-a concretizat după 1919 în 
înfiinţarea asociaţiilor învăţătoreşti care au avut forma organizatorică mulată 
de cea administrativ-teritorială. Afirmarea spiritului de solidaritate 
profesională a fost o acţiune condusă cu tact, încă din 1919, de un mare 
dascăl bănăţean: Iuliu Vuia. Datorită iniţiativei lui, în acest an de succes 
pentru şcoala românească, a fost înfiinţată „Asociaţia învăţătorilor din 
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş” al cărei prim preşedinte a fost Iuliu 
Vuia. Învăţătorii bănăţeni au înfiinţat şi au realizat în timp puternice 
asociaţii judeţene. Ei au sprijinit însă şi iniţiativele culturale de anvergură, 
prin care numeroşi intelectuali bănăţeni au insistat asupra promovării 
intelectuale a Banatului. Astfel, în anul 1920, când două personalităţi de 
marcă ale Banatului cultural, episcopul Miron Cristea, viitor mitropolit 
primat şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, şi profesorul Traian 
Lalescu, profesor şi rector al Politehnicii din Timişoara, au dezbătut în 
diferite reuniuni problema organizăruu unei „Asociaţii culturale din Banat”, 
au apelat şi la solidaritatea învăţătorilor care, într-o adunare învăţătorească 
din Caransebeş, au sprijinit această asociaţie ce a jucat un rol pozitiv în viaţa 
şcolilor bănăţene. Remarcăm contribuţia valoroasă a „Asociaţiei culturale 
din Banat” la înzestrarea cu cărţi româneşti a bibliotecilor liceelor din Banat,  
organizarea unor acţiuni de trimitere în Caransebeş, Oraviţa, Timişoara şi în 
alte centre şcolare de manuale şcolare de limba şi literatura română, istorie, 
geografie, pedagogie care erau cerute de şcolile din Banat şi Crişana.   

Asociaţiile învăţătoreşti din judeţele Caraş, Severin, Timiş, Arad şi 
Bihor au acţionat într-un ritm rapid pentru a juca un rol activ în politica 
şcolară din Banat. Atribuim acestor asociaţii câteva reuşite compatibile cu 
politica şcolară a autorităţilor guvernamentale. Dintre acţiunile intreprinse în 
viaţa şcolilor bănăţene, sub autoritatea asociaţiilor învăţătoreşti, notăm pe 
cele compatibile sau aflate în acelaşi ritm cu politica şcolară promovată de 
C. Angelescu, atunci când a fost la conducerea învăţământului. Pentru 
membrii lor din judeţul în care acţionau asociaţiile învăţătoreşti au promovat 
o politică de esenţă capitalistă. Şi-au utilizat forţele pentru capitalizare în 
bănci, case de odihnă, cămine, librării, reviste pedagogice. A fost o politică 
şcolară ce s-a integrat uşor şi productiv în politica de afirmare capitalistă a 
României. În toate sectoarele lor productive, ca şi în revistele de care 
dispuneau, întâlnim tipul birocraţiei capitaliste: exemple de buget, bilanţ, 
raport contabil, raport de cenzori, dări de seamă şi proiecte de extindere sau 
investire de capital. Asociaţiile judeţene aveau acces la reviste pedagogice 
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învăţătoreşti. Tipăreau reviste cu redactori şi colaboratori recrutaţi dintre 
învăţătorii din Arad (Şcoala vremii), Timiş-Torontal (Şcoala Bănăţeană). 
Învăţătorul bănăţean şi Şcoala şi viaţa au apărut succesiv prin îngrijirea 
„Asociaţiei învăţătorilor din Severin”. Remarcăm şi activitatea publicistică 
promovată la Lipova de învăţătorul George Beuran. El a organizat cursuri de 
perfecţionare învăţătorească şi a editat revista Tineretul învăţătoresc. 
„Asociaţia generală a învăţătorilor din România” avea în structura 
comitetului de conducere trei colegi de-ai lor bănăţeni: Patrichie 
Râmneanţu, Petru Savii şi Pavel Jumanca. 

Asociaţiile învăţătoreşti din aria de acţiune a Inspectoratului Şcolar 
Regional I Timişoara reuşiseră să dispună de un suport lăudabil de capital 
investit, deci producător. Ele au reuşit să stimuleze şi actele de creaţie  
pedagogice ce s-au manifestat în diferite judeţe. Dacă ne-am referi la judeţul 
Arad, vom găsi în perioada interbelică încercări de pedagogie experimentală 
(Arad, Covăsânţ, Lipova), de pedagogie agricolă (Ghioroc, Pecica), de 
înfiinţare de cooperative şcolare promovate cu predilecţie de învăţătorul Ion 
C. Lascu14. Învăţătorul Ion Jelecuteanu a îmbogăţit experienţa pedagogică a 
şcolii din Covăsânţ prin apariţia publicaţiei Gazeta învăţătorilor, care s-a 
bucurat de colaborarea lui Vasile Goldiş şi a unor cadre ale Univerităţii din 
Cluj. 

Din generoasă iniţiativă dăscălească a apărut în peisajul cultural 
bănăţean o asociaţie care a imprimat o notă de activism cultural procesului 
de formare a personalităţii creataore a ţăranului bănăţean. E vorba de 
„Asociaţia corurilor şi a fanfarelor româneşti din Banat”, înfiinţată la Lugoj, 
în 1922, de marii animatori muzicali Ioan Vidu şi Iosif Velceanu. Momentul 
ales a fost prilejuit de aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea vestitului cor 
de la Chizătău. Conturându-i funcţia culturală, cei doi iniţiatori ai acestui act 
s-au gândit la înfiinţarea „unui focar de cultură muzicală”. Au aderat la acest 
proiect peste 30 de asociaţii, 30 reuniuni culturale15. Valoarea ei cultural-
formativă trebuie însă evaluată având criteriu nu amplasarea activităţii pe 
care a promovat-o, ci profunzimea pătrunderii şi modelării sufletului tinerei 
generaţii. A fost o asociaţie destinată dezvoltării culturii muzicale a 
Banatului, dar s-a extins influenţa modelatoare şi-n afara graniţelor ţării, 
acţionând în Banatul Sârbesc şi perfectând spectacole de teatru şi cultură pe 
care muzicologii români din Banat le-au iniţiat.  Funcţia educativă nu a 
constat numai în actul de difuzare a valorilor muzical-artistice, ci şi în 
                                                 
14 Ion C. Lascu, Contribuţia învăţătorilor în cooperaţia arădeană, Tipografia Ienciu, Arad, 
1941. 
15 Petru Dan, Sociatăţi, cluburi, ligi. Dicţionar cronologic, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 323. 
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stimularea spiritului de creaţie de valori. Asociaţia a exercitat o influenţă 
creatoare în acţiuni de scoatere la lumină a unei comori a sufletului 
românesc: „comoara imensă care se găseşte în Banat şi care trebuie 
dezgropată, adunată şi apreciată”. Forţele culturale care au fost angajate în 
acest proces de modelare a sufletului tinerilor prin valori culturale au dispus 
de o revistă, Revista corurilor şi fanfarelor româneşti din Banat, condusă de 
Filaret Barbu. Printre animatorii acestui amplu proces educativ a fost şi 
învăţătorul Alexandru Crişan din Bonţeşti, Arad, care a găsit în Banatul 
Sârbesc un spaţiu receptiv la acţiuni din domeniul educaţiei tineretului prin 
valori muzical-artistice. A activat ani în şir la Alibunar şi Vârşeţ în acest 
domeniu cu mari resurse formative. Promovarea creaţiei muzicale a ocupat 
un loc prioritar între obiectivele „Asociaţiei”. Prezenţa în cadrul ei a unor 
mari creatori – Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu, Filaret Barbu şi alţii, a sporit 
încrederea profesorilor de muzică şi a dascălilor din Banat în valoarea 
activităţilor programate de „Asociaţie”. 

Şcolile din raza de acţiune a Inspectoratului Şcolar Regional I 
Timişoara au atras prin intermediul politicilor lor şcolare mulţi vizitatori 
racolaţi din ofiţerii de elită ai Armatei Române, feţe bisericeşti ai eparhiilor 
transilvănene, miniştri şi chiar primminiştri. Ministrul Învăţământului, dr. C. 
Angelescu, care poate fi socotit iniţiator al procesului de depolitizare a 
proceselor de învăţare şi evaluare, a vizitat toate liceele din cadrul 
Inspectoratului. Ion Petrovici, şi el titular al acestui departament, a vizitat 
şcoli de toate gradele şi a plecat entuziasmat de eleganţa şi demnitatea 
relaţiilor şcoală-comunitate şi a subliniat constatarea dominaţiei interesului 
naţional-cultural de înălţare socială a vieţii şcolare. Fostul premier Arthur 
Văitoianu a fost un vizitator iubit al şcolilor din zona Chişineu-Criş. În 
septembrie 1924, la inauguraea noului local de şcoală din Nădab a asistat 
generalul francez Berthelot şi oamenii politici români: generalul Văitoianu, 
dr. C. Angelescu, Gh. Cipăianu, A. Cosma şi numeroşi oameni politici din 
Arad. Festivitatea a devenit un simbol al preţuirii şcolii săteşti. 

4. Înnoirea bazei pedagogice şi a procesului de formare a 
educatorilor. Creşterea spectaculoasă a efectivelor şcolare, semnalată de 
situaţiile statistice de după unire, a deschis trei probleme acute în faţa 
diriguitorilor şcolii transilvănene: 1. era evident că vechiul educator 
pregătirt pentru propagarea politicii imperiale era depăşit de timp şi, ca 
atare, trebuia trecut în dosarele invechite ale istoriei; 2. fenomenul creşterii 
loturilor şcolare era o dovadă peremptorie a setei de cunoaştere a tineretului 
român şi 3. Cele două probleme deschise cereau acţiuni imediate de politică 
în domeniul şcolii transilvănene. Padagogii grupaţi în jurul lui Onisifor 
Ghibu, în organismele de conducere şcolară, au surprins acuitatea 
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problemelor şcolare. Curajosul pedagog clujean n-a ezitat să se angajeze în 
acte decisive. Primul: decizia de înfiinţare a Univerităţii Româneşti din Cluj. 
A reuşit, fiindcă dinamica istoriei îi era favorabilă. Al doilea act solicitat de 
criza de creştere, în care se afla şcoala românească din Transilvania, a 
constat în organizarea unor cursuri de scurtă durată de pregătire a 
absolvenţilor de şcoli medii cu elemente vocaţionale de personalitate pentru 
formarea propunătorului competent să predea în instituţii şcolare de tip 
modern. Soluţia pedagogică şi psihologică – orizont cultural, aptitudini, 
vârstă, competenţă comunicativă etc. – s-a făcut cu multă seriozitate. Au 
fost aleşi 528 candidaţi care au îndeplinit condiţiile de personalitate şi de 
vocaţie dorite şi, care, au dovedit prin atitudinea lor în procesul formării că 
selecţia a fost bine făcută. Profesorul Nicolae Drăgan din Năsăud s-a 
dovedit un bun îndrumător pedagogic în raport cu valoarea factorului uman 
de care dispunea. Cursurile de scurtă durată de la Cluj au fost o reuşită 
pentru marea majoritate a participanţilor. Practica pedagogică ulterioară a 
dovedit valaoarea experienţei clujene. 

Cel mai dificil aspect al procesului de înnoire pedagogică a fost 
determinat de criza de creştere în care se afla şcoala primară de stat 
transilvăneană – etatizarea cuprinsese cea mai mare parte din reţeaua 
şcolilor confesionale –, a constat în stabilirea subsistemului pedagogic 
(şcolile normale). Presiunea numărului a fost determinantă pentru 
iniţiativele de înfiinţare a noi şcoli normale. În Arad, în 1923, funcţionau 
trei şcoli normale dintre care, cu timpul, prin unificare, a rămas numai 
mândra Preparandie, ca port-drapel al şcolilor normale din Inspectoratul 
timişorean. Prin „înnoire pedagogică” se subînţelege modernizarea 
conţinutului învăţării prin aprofundarea studiului psihologiei, prin 
introducerea principiilor explicative şi a metodologiei experimentelor; 
studierea disciplinelor psiho-pedagogice într-o viziune interdisciplinară. 
Modernizarea studiului literaturii prin aprofundarea analizei operei marilor 
clasici ai literaturii române: M. Eminescu, I. L. Caragiale şi Ion Creangă. 
Studiul istoriei dobândea cu totul altă înfăţişare datorită actului Unirii. 
Viziunea integrală asupra istoriei, culturii şi literaturii române au fluidizat 
formarea unei viziuni intelectuale de ansamblu. Această perspectivă logică 
şi temeinic articulată mental, pe care viitorul profesor sau învăţător trebuia 
s-o predea, constituie o premiză pentru o învăţare corectă.  

Tot din punct de vedere al modernizării învăţării semnalăm 
temeinica organizare a practicii pedagogice pe care şcolile normale au 
izbutit s-o transmită ca pe o reuşită  pedagogică. Remarcăm pentru orice 
generaţie de profesori de pedagogie la o şcoală normală Normativ pentru 
organizarea învăţământului practic în şcolile normale (Institutul pedagogic 
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gr. or. român) din Arad, elaborat în 1916, şi care a fost un excelent 
povăţuitor în şcolile normale în anii postbelici. 

Înnoirea pedagogică dorită de conducătorii şcolilor normale s-a 
produs destul de repede în anii postbelici datorită disponibilităţii 
profesorilor din şcolile de aplicaţie. La Arad, Teodor Mariş şi institutorul 
Ion Blăgăilă transformă o activitate intensă de utilizate a măsurătorilor 
biologice, de experimentare a unor procedee de activizare pedagogică, de 
introducere a chestionarului, a anchetei şi a tot felul de jocuri în lecţiile de 
psihopedagogie. T. Mariş îşi propune şi un obiectiv mai general şi măreţ: să 
adune material şi să ajungă la concluzii privind constituirea pedagogiei 
româneşti. Relaţiile Şcolii normale cu „Asociaţia învăţătorilor din Arad” 
sunt de mare folos pentru organizarea activităţilor  practice în mediul rural, 
pe care T. Mariş le practică.  

Şcoala normală din Timişoara a fost condusă până în august 1937 de 
Atanasie Popovici, originar dintr-o localitate românească de la sudul Dunării 
şi fost colaborator al lui Onisifor Ghibu. De la data de 1 august 1937, 
Atanasie Popovici a fost numit consilier al Ambasadei României la Belgrad. 
Directorul Şcolii normale din Timişoara a fost un ocrotitor al tineretului 
intelectual din Banatul de Sud care a emigrat în România. Sub conducerea 
lui A. Popovici instituţia şcolară din Timişoara si-a argajat o fermă de 
producţie agricolă, ce-a servit ca bază de aprovizionare a internatului şcolii 
şi ca spaţiu experimental de pregătire economică a elevului în spiritul celor 
mai frumoase tradiţii bănăţene, care au contribuit la faima Banatului ca 
spaţiu de producţie agricolă aflat în competitivitate cu zonele europene cele 
mai dezvoltate. Aceeaşi preocupare de pregătire a viitorilor învăţători în 
raport cu exigenţele satului românesc se găseşte şi la şcolile normale din 
Lugoj şi Caransebeş. E o preocupare comună remarcată la tot învăţământul 
pedagogic din raza de acţiune a Inspectoratului Şcolar Regional I Timişoara. 

Printre preocupările comune pe care le întâlnim la şcolile normale 
din Lugoj şi Caransebeş reţinem şi iniţierea viitorilor învăţători în educaţia 
socială. Animatorul ideii pregătirii viitorului dascăl în domeniul social, prin 
metoda comunităţilor de muncă, a fost directorul Şcolii normale din 
Craiova, Ilie Popescu-Teiuşan. Profesor de pedagogie al instituţiei craiovene 
şi director al ei în anii interbelici, Ilie Popescu-Teiuşan a exempificat, în 
mod strălucit, modelul dascălului de pedagogie, teoretician şi practician 
creator în instituţia în care se află. Lucrarea sa Pedagogia comunităţilor de 
muncă, Craiova, 1940, a stat la baza activităţilor desfăşurate în şcolile 
normale din Lugoj şi Caransebeş, de formare a învăţătorului capabil să fie 
prezent şi eficient în viaţa satului, prin acţiuni practice în cadrul căminului 
cultural, al cooperativei din sat. De altfel, îndrumătorul învăţătorului 
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cooperatist din şcolile normale, profesorul Victor Ţărcovnicu, fusese 
membru al grupului profesoral al Şcolii normale din Caransebeş. De aici, 
după un stagiu de director de liceu la Oraviţa, a activat la vechea 
Preparandie din Arad. De la această instituţie, a plecat la Timişoara, 
preocupările sale ştiinţifice fiind orientate în direcţia istoriei învăţământului 
bănăţean. 

Analizând direcţiile de formare ale educatorilor pentru învăţământul 
primar, conturate în şcolile normale din aria Inspectoratului, vom detecta 
câteva direcţii comune de activism pedagogic. Vom observa cu uşurinţă 
existenţa unui fond pedagogic comun, în care direcţiile principale de 
formare profesională erau următoarele: formarea unui învăţător pragmatic, 
ordonat în acte, echilibrat în acţiunile educative, în sensul păstrării unui 
spirit de armonizare a procesului formativ, prin evaluarea raţională a 
educativului cu instructivul şi a formării intelectuale, cu cea afectivă şi 
voliţională. Şcolile normale din Banat şi Craiova aveau existenţa marcată de 
mari evenimente din trecutul nostru istoric. Lecturăm o sumară prezentare a 
profilului lor instituţional făcută de directorii lor pentru Anuarul 
Inspectoratului Regional, observând în sumarele prezentării ale tuturor 
existenţa apelului la istorie. În asemenea atmosferă, viitorul invăţător era 
format pentru a dobândi înţelegerea trecutului, deci comprehensiunea 
istoriei, dar şi forţa intelectuală de explicare a căilor spre viitor, deci 
formarea unei proiecţii a viitorului. Este vorba, deci, de un dublu mesaj 
formativ după cum se gândea Jean-François Reval în eseul său Cunoaşterea 
inutilă16. Acest dublu mesaj constă în efortul educativ de a le forma elevilor 
capacitatea de înţelegere a trecutului şi viitorului. 

În privinţa fondului pedagogic comun, existent în şcolile normale 
din Inspectoratul Şcolar Regional I Timişoara, remarcăm angajarea şcolilor  
în procese desfăşurate pe baza activismului pedagogic. Aceste procese 
educative au avut un caracter pragmatic şi în sfera lecţiilor au pătruns sub 
forma exerciţiilor practice. Activismul n-a fost extins asupra proceselor 
intelectuale în care eau angajaţi elevii în decursul lecţiilor decât cel mult sub 
forma unor exerciţii aplicative. 

Tradiţiile educative bănăţene privind educaţia muzicală au fost 
resimţite de învăţământ. La acestea s-a adăugat deschiderea spre 
multiculturalitate, dând practicii educative din şcoli caracterul baroc 
remarcat de Lucian Blaga. Deschiderea spre ideile noi care îşi făceau loc în 
câmpul pedagogic bănăţean a imprimat activităţii de formare a tinerei 

                                                 
16 Traducerea din franceză în limba română a fost publicată de Dan C. Mihăilescu, în 
Editura Humanitas, 1993, Vezi p. 317.  
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generaţii şi de investigare ştiinţifică un ritm dinamic, aşa cum s-a dovedit, 
spre exemplu, în cazul interesant al comunităţilor de muncă cu care 
grupurile pedagogice din şcoli s-au familiarizat destul de repede. Activitatea 
cultural-pedagogică a unor profesori ai şcolilor mormale a depăşit cadrul 
regional şi s-a înscris în arii mai largi de relaţii pedagogice şi activitate 
ştiinţifică. Activitatea ştiinţifică în domeniul muzicologiei, etnografiei, 
folcloristicii, a directorului arădean Caius Lepa, a contribuit la deschiderea 
relaţiilor cu Viena univeritară, cea creatoare a lui Sabin V. Drăgoi, 
sprijinitor al şcoalelor normale, spre cercuri muzicale româneşti şi străine, a 
lui Atanasie Popovici, directorul timişorean bun cunoscător al situaţiei 
românilor din Serbia, a consolidat relaţiile cu Clujul pedagogic, în special cu 
Onisifor Ghibu, după cum cea a grupului de educatoare de la Beiuş a reuşit 
să aducă încredere în cercurile apropiate episcopului Nicolae Popovici, 
expulzat din Oradea, de unde păstorea zbuciumata eparhie ortodoxă a 
Bihorului suferind. La toate aceste realităţi de relaţii interşcolare active 
adăugăm căldura cu care asociaţiile învăţătoreşti au înconjurat şcolile 
normale. Cea din Caransebeş a dat însă Transilvaniei două spirite devotate 
ideii întăririi solidarităţii învăţătoreşti: Iuliu Vuia şi Pavel Jumanca. 

Politica şcolară promovată de Inspectoratul Şcolar Regional I 
Timişoara a fost marcată de o realitate naţională majoră apărută după Unire: 
„Noua Românie, afirma un cunoscut organizator al învăţământului 
românesc, Constantin Kiriţescu, trebuie să devină o entitate politică, 
provinciile ţării trebuiau sudate, trebuia realizată unificarea administrativă, 
economică”17. Acesta a fost contextul naţioanl în care unitatea 
administrativă de la Timişoara a intrat pe scena istoriei învăţământului 
românesc. În raport cu contextul socio-politic regional, Inspectoratul şi-a 
stabilit profilul instituţional. Primul element definitoriu al acestui profil  a 
constat în căutarea unui echilibru organic al sistemului de învăţământ din 
regiunea subordonată cu dinamica socială-politică, economică, demografică, 
culturală – din regiune. Însă, acest echilibru nu era suficient pentru 
realizarea performanţelor şcolare. Era nevoie de o bună relaţionare cu 
asociaţiile  şi comunităţile umane, familiale în primul rând, şi de stabilire a 
unui sistem de acţiune şi a unui stil de viaţă concordante cu realităţile din 
context. Funcţionarea unei fanfare, a unui ansamblu coral, iniţiativele 
creatoare în domeniul cultural-folcloric, nu erau mai potrivite în altă parte 
decât în Banatul în care muzica, munca şi tot ce încântă sufletul românesc 
sunt prezente şi preţuite în fiecare colţişor al său. 

                                                 
17 Constantin Kiriţescu, O viaţă, o lume, o epocă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 
231. 



 166 

Politica şcolară promovată de autorităţile regionale timişorene în anii 
1919 -1939 s-a bazat pe o viziune parţială a dezvoltării sistemului de 
învăţământ. Această viziune a fost generată de o legiferare parţială, a 
fiecărui subsistem de învăţământ, fără a se lua în considerare necesitatea 
schimbării sincronice a tuturor structurilor sistemului de învăţământ 
românesc. Să recapitulăm: legiferarea învăţământului primar s-a făcut în anii 
1924 şi 1939; a celui secundar teoretic în 1938 şi 1939; a învăţământului 
practic industrial şi comercial în 1936. Fiecare subsistem a cunoscut 
modificări parţiale îndepărtate de o viziune sistemică, integratoare prin 
sincronismul său.  

Încă din primii ani de funcţionare a şcolilor din aria de acţiune a 
Inspectoratului Şcolar Regional I Timişoara, politica de integrare statală a 
fost evidentă şi prioritară în acţiuni: aprovizionarea bibliotecilor, circulaţia 
profesorilor, a manualelor  şi a oamenilor de şcoală şi de cultură, 
frecventarea unor licee şi şcoli normale de către tinerii de peste Carpaţi, 
utilizarea regulamentelor şcolare aprobate de autorităţile guvernamentale 
bucureştene. Politica şcolară promovată de autorităţile regionale din 
Timişoara a avut un evident caracter integrator în structurile  statale şi 
şcolare ale României întregite. Spiritul de iniţiativă al directorilor şcolari din 
Caransebeş, Timişoara, Arad, Lugoj s-a manifestat prin construirea unor 
acţiuni de proporţii instituţionale: excursii, vizite organizate de revizorate şi 
inspectorate şcolare pentru grupuri de profesori şi învăţători. După 1925, 
când unificarea legislativă era realizată, constructivismul şcolar-pedagogic a 
devenit dominant. Sistemul de învăţământ naţional a devenit reper pentru 
orice măsurătoare efectuată în aria regiunii şcolare: frecvenţa şcolară, 
abandonul şcolar, înscrierea în trepte şcolare superioare, promovabilitatea. 
Încă de la izbucnirea celui de al doilea conflict mondial politica şcolară 
promovată în Banat resimte provocări şi ameninţări. După 1940 apar 
alienări şi suprasolicitări locale datorită refugiaţilor din regiunile răpite. 
Şcoala din Banat a avut resurse  de rezistenţă şi luptă şi după 1948, când 
alienarea pedagogică a devenit evidentă în ţară după legiferarea din 3 august 
1948.   
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Reorganizarea administraţiei municipale arădene – 
30 aprilie 1920 

 
 

 Emil Arbonie  
 
 

Realizarea statului naţional unitar român prin actul de voinţă 
naţională liber exprimată la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, a deschis calea 
unei noi etape în evoluţia contemporană a României. Consolidarea statului 
naţional unitar român s-a constituit într-un proces complex şi îndelungat, 
marcat de realităţi politice, economice şi sociale interne şi internaţionale, 
care l-au canalizat şi au determinat întregul său parcurs. 

Democratizarea vieţi publice existente în judeţele transilvănene s-a 
impus ca o necesitate de prim rang, determinată de însăşi existenţa 
realităţilor impuse de statul ungar, până atunci. Românii au fost excluşi în 
mod sistematic de la încadrarea în sistemul funcţiilor publice. Ei reprezentau 
numai 3 % din numărul funcţinarilor Ungariei1. Raportat la ponderea 
românilor în cadrul structurii demografice a locuitorilor, numărul acestora 
era extrem de redus. Conform datelor prezentate de alte surse, din numărul 
total al funcţionarilor statului ungar, românii deţineau o proporţie de 5,4 % 
în rândul înalţilor funcţionari şi 7,4 % din totalul funcţionarilor mijlocii2. 

Ceea ce a înlesnit procesul de democratizare a vieţii publice a fost 
totala prăbuşire a întregului aparat al vechiului regim, în condiţiile 
revoluţionare ale toamnei anului 1918 şi al evenimentelor care au urmat. În 
acele condiţii, cea mai mare parte a funcţionarilor şi-au părăsit posturile, 
sperând într-o revenire la situaţia anterioară. Cei rămaşi, au continuat să-şi 
îndeplinească atribuţiile funcţionale dintr-un automatism rezultat al 
pregătirii profesionale şi îndelungatei practici în cadrul serviciilor publice de 
stat, judeţene şi comunale. Un număr considerabil dintre cei rămaşi în 
posturi au refuzat categoric depunerea jurământului de credinţă sau a 
angajamentul solemn faţă de statului român de la care primeu remuneraţia 
ori, prin interpretări tendenţioase ale realităţilor sau textelor de lege, căutau 
amânarea, cât mai mult cu putinţă, a acestor formalităţi. Un rol determinant 
în adoptarea acestei atitudini au avut, atât liderii politici maghiari din 

                                                 
1 Patria (Sibiu), I, nr. 101 din 13 mai 1919, cf. Gheorghe Iancu, Documente interne şi 
externe privind problematica minorităţilor naţionale din România, 1919-1924, Editura 
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, p. 41, nota nr. 3.   
2 Ibidem. 
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Transilvania, cât şi presiunile exterioare, venite de la Budapesta şi Mocova. 
Înlocuirea treptată a acestor funcţionari străini intereselor statului naţional 
unitar român era o soluţie care s-a impus de la sine. Gradul de pregătire al 
intelectualilor români era de acelaşi nivel cu cel al foştilor funcţionari 
străini, diferenţa între aceştia fiind făcută numai de practica şi nivelul 
funcţiilor la care au putut accede românii, până atunci. 

Construcţia unei vieţi publice noi, cu adevărat democratice, s-a 
realizat în judeţele transilvănene cu entuziasmul creator, specific poporului 
nostru, fiind învinse piedicile ivite sau, de cele mai multe ori, cu ştiinţă 
ridicate în calea aleasă către locul pe care îl reclamam în concertul 
internaţional al popoarelor civilizate. Cu privire la clădirea şi consolidarea 
vieţii publice româneşti în judeţele transilvănene, Octavian Goga îşi 
reamintea: „Dar casa se ridică sub ochii noştri acum, grabnică, pripită, 
cerută de o veche sete de adăpost. În fierbinţeala clădirii planurile se încurcă 
uneori, meşterii se ceartă, zidarii îşi uită mistria şi lucrătorii aleargă fără 
spor. De departe se strigă încă blestemele stăpânului de ieri şi noaptea apar 
adeseori strigoii zidurilor de demult. E mişcare, e culoare şi mult pitoresc în 
toate colţurile, dar e departe încă vremea când în încăperile ei se poate 
dormi liniştit”3. 

Constituit din sânul Marelui Sfat Naţional Român şi însărcinat de 
acesta cu preluarea şi exercitatrea administraţiei în judeţele foste sub 
Coroana ungară, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor 
româneşti din Ungaria, a pus în lucrare procedurile constituţionale de 
exercitare a prerogativelor sale. În Manifestul către naţiunea română din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, publicat în primul număr al 
oficiosului Gazeta oficială, Consiliul Dirigent a explicat modul său de 
constituire, structura internă, obiectivele urmărite, arătând, totodată, şi căile 
de împlinire ale acestora4. El cerea întregului popor transilvănean ruperea 
legăturilor cu guvernul maghiar din Budapesta şi înfăptuirea măsurilor 
stabilite pentru democratizarea vieţii publice. 

Dezorganizarea aparatului de stat al fostei puteri nu putea rămâne în 
acel stadiu, în condiţiile în care totul reclama reluarea normală a vieţii 
publice şi private. Deşi, revoluţia din octombrie-noiembrie 1918 îşi crease 
propriile organisme de conducere politică şi administrativ-militară, respectiv 
consilii şi sfaturi sau gărzi militare, constituite pe criterii de apartenenţă 
                                                 
3 Octavian Goga, Rostul scriitorilor, în: „Mustul care fierbe”, culegere de articole publicate 
în revista  Ţara Noastră, f. l., f. a., p. 12.   
4 Gazeta oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului  şi ţinuturilor 
româneşti din Ungaria, Sibiu, an I, nr. 1 din 1/14 decembrie 1918, pp. 1-2 (în continuare: 
G.O.). 
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etnică, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor publice şi restabilirea 
deplină a stării de drept, asigurarea ordinei publice şi a siguranţei vieţii şi 
averilor persoanelor şi instituţiilor, impunea cu necesitate refacerea 
încrederii în autoritatea publică. Noile realităţi politice reclamau ca această 
viaţă de stat să fie diferită de vechile orânduieli, deschisă participării tuturor 
naţionalităţilor, proporţional cu numărul acestora şi, mai cu seamă, să fie 
eficientă.  

Până la acea dată, principiile de organizare, competenţă materială şi 
teritorială, precum şi regulile de procedură ale  administraţiei publice locale 
în judeţele transilvănene fuseseră normate de către articolele de lege 
XXI/1886 (Legea pentru municipii), XXII/1886 (Legea comunală) şi 
XXIII/1886 (Legea despre procedurile disciplinare în contra funcţionarilor 
din administraţie), împreună cu alte legi, ordonanţe şi regulamente emanate 
de la fostul stat ungar. Pentru punerea în aplicare aceste dispoziţii 
imperative, autorităţile publice locale adoptaseră regulamente, denumite 
statute.  

În vederea asigurării continuităţii ordinei de drept, Consiliul Dirigent 
a repus în vigoare această bază legală a administraţiei publice locale, prin 
adoptarea Decretelor nr. I şi II/1919. În conţinutul acestora însă, a introdus 
excepţii bine gândite, care s-au dovedit a fi deosebit de importante5. 

Astfel, funcţia de comite suprem a fost suprimată, atribuţiile legale 
ale acestuia, prevăzute de legile ungare repuse în vigoare, urmând să fi 
îndeplinite de către un nou funcţionar, numit comite. Ulterior, odată cu 
fixarea în mod unitar a unor denumiri din administraţie şi justiţie în limba 
română, funcţionarul administrativ numit în fruntea judeţului se va numi 
prefect, iar ajutorul acestuia, subprefect6. 

Deoarece sistemul electoral censitar era discriminatoriu, a fost 
suspendată întreaga procedură cuprinsă în vechiul drept electoral şi, 
totodată, au fost dizolvate adunările municipale şi reprezentanţele comunale, 
constituite în baza acestuia. Până la adoptarea noului sistem electoral, 
întocmit pe baza principiilor moderne ale votului universal, egal, direct şi 
secret, atribuţiile adunărilor municipale urmau să fie rezolvate de prefecţi şi 
aprobate de Resortul de Interne, ori de direct de acesta, la propunerea 
prefecţilor. Prefectului i se recunoscuse prerogativa numirii funcţionarilor 
diverselor comisii speciale de administraţie (comisia administrativă, comisia 
                                                 
5 Vezi Decretele I şi II despre funcţionarea în mod provizoriu a serviciilor publice, 
aplicarea legilor, despre funcţionari şi întrebuinţarea limbilor din 24 ianuarie 1919 (st.n.), 
publicate în G.O. nr. 6 din 14/27 ianuarie 1919, pp. 25-26. 
6 Decretul nr. IV pentru statorirea unor denumiri româneşti în administraţie şi justiţie din 7 
februarie 1919 (ibidem, nr. 10 din 30 ianuarie /12 februarie 1919, p. 47.). 



 170 

tehnică, comisia sanitară, comisia culturală, comisia de rezolvare a 
contestaţiilor de impunere a cetăţenilor la plata taxelor comunale, etc.), care 
până la acea dată fuseseră aleşi, precum şi pe ceilalţi funcţionari încadraţi în 
funcţiile de concepişti, diurnişti sau personal manipulant de birou, inclusiv 
pompierii, paznicii de câmp, încasatorii taxelor de vamă, şoferii, camerierii, 
curierii şi înmânuatorii actelor oficiale. Funcţionarii încadraţi în clasele 
superioare de salarizare urmau să fie numiţi de Resortul de Interne, la 
propunerea prefectului. Dreptul de dispoziţie al prefectului era definitiv şi 
obligatoriu. În vederea exercitării nestânjenite a acestuia, a fost abrogat 
dreptul de opoziţie (vot)  al  funcţionarilor superiori: primari, notari, căpitani 
de poliţie, senatori, fiscali (perceptori), tutori comunali şi asesori ai sedriilor 
orfanale, lichidatori (executori), medici comunali sau cercuali, ingineri şi 
oficianţi silvici7. Aceste măsuri au condus la eliminarea completă a 
sistemului discriminatoriu al votului censitar, în baza căruia, jumătate din 
membrii reprezentanţelor comunale sau municipale erau numiţi în mod 
direct, pe baza celor mai mari impuneri de taxe în favoarea statului, 
judeţului sau comunei. Fusesae înlăturată una dintre marile nedreptăţi la 
care fuseseră supuşi românii transilvăneni, bănăţeni, bihoreni şi 
maramureşeni în timpul regimului dualist austro-ungar. 

În cadrul procedurii de numire a noilor funcţionari administrativi, 
trebuiau respectate normele de calificare (studii şi experienţă practică), 
prevăzute de articolele de lege I/1883 şi XX/19008, precum şi dispoziţiile 
noi, referitoare la limba română – ca limbă oficială a serviciilor publice, 
precum şi a limbilor celorlalte naţionalităţi, conform prevederilor decretelor 
nr. I, II şi IV/1919 ale Consiliului Dirigent. Funcţionarii repuşi în serviciu în 
baza alegerii sau numirilor anterioare, erau datori să-şi însuşească, în scris şi 
vorbit, în termen de un an, limba oficială a locului unde îşi exercitau 
atribuţiile funcţionale. 

Procesul de democratizare a administraţiei judeţelor transilvănene a 
fost continuat prin desprinderea funcţiei de ordine publică, dependentă până 
la acea dată de autoritatea administrativă municipală sau comunală şi 

                                                 
7 Paragrafele 22 şi 51 din articolul de lege XXI/1886 şi paragrafele 32 şi 58 din articolul de 
lege XXII/1886. 
8 Dreptul militarilor în retragere, care au absolvit cursuri de specialităţi militare, în urma 
cărora au obţinut calificări oficiale, cu experienţă practică în acele domenii de cel puţin 5 
ani, de a fi asimilaţi cu ceilalţi candidaţi la posturi. Astfel, din lipsă de funcţionari cu studii 
superioare juridice sau în ştiinţele de stat, Consiliul Dirigent a făcut posibilă încadrarea în 
administraţia transilvăneană a foştilor militari, ofiţeri şi subofiţeri, care au activat în armata 
imperială sau trupele de honvezi, acordând prioritate celor care au avut stagii în Corpul 
Voluntarilor Ardeleni (Rusia), gărzile naţionale sau în Corpul Voluntarilor „Horea”.  
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încredinţarea atribuţiilor funcţionale specifice altor structuri funcţionale 
centralizate, ale statului. Astfel, funcţia de căpitan de poliţie a fost 
transferată din cadrul administraţiei municipale sau orăşeneşti în structura 
poliţiei de stat. Aceasta nouă structură cuprindea, pe lângă poliţiile 
orăşeneşti, şi prefecturile regionale de poliţie, forme intermediare de control 
şi îndrumare a activităţii de ordine publică, ambele puse sub autoritatea, 
supravegherea şi controlul Resortului de Interne al Consiliului Dirigent9. 
Deşi nu mai era subordonată structurilor administrative locale, poliţia de stat 
era datoare să dea ajuror şi sprijin în aplicarea dispoziţiilor lor legale şi, la 
cerere, asistenţa poliţială necesară. Relativ la activitatea de ordine publică, 
prefectul de judeţ îşi păstra dreptul de supraveghere şi control, prevăzut de 
paragraful 57, litera a, din articolul de lege XXI/1886 (Legea despre 
administraţia municipală). 

În ceea ce priveşte aplicarea ordonanţelor, regulamentelor şi 
statutelor cu caracter administrativ, adoptate înainte de 18 octombrie 1918, 
dispoziţiile lor au fost repuse în vigoare numai în măsura în care, 
prevederile lor nu contraveneau noii legislaţii adoptate de Consiliul Dirigent 
sau a dispoziţiilor legilor din Vechiul Regat, a căror aplicabilitate a fost 
extinsă, treptat, şi în teritoriile alipite10.  

Un pas înainte pe calea democratizării reale a vieţii administrative 
din judeţele transilvane a putut fi realizat după adoptarea normelor cuprinse 
în decretul-lege privind votul universal11. În baza noii legi a votului 
universal, egal, direct şi secret, Consiliul Dirigent a normat şi legislaţia 
privind alegerea reprezentanţelor comunale (Decretul nr. XXII despre 
alegerea reprezentanţelor comunale şi a primarilor)12 şi a adunărilor 
municipale (Decretul nr. XXIV despre alegerea adunărilor municipale şi 
funcţionarea lor)13. Aceste noi reglementări accentuau eliminarea sistemului 
votului censitar, asigurând condiţiile partricipării tuturor cetăţenilor, în egală 
măsură, la viaţa publică. În esenţă, aceasta însemna democratizarea 

                                                 
9 Decretul nr. VIII despre organizarea poliţiei de stat din 27 februarie/12 martie 1919 (G. 
O. nr. 17 din 2/15 martie 1919.); Ordonanţa nr. 3433 despre organizarea poliţiei de stat şi  
atribuţiile ei din 22 aprilie 1919 (ibidem, nr. 27 din 3 mai 1919, pp. 155-157.); Ordonanţa 
nr. 15. 585 despre organizarea prefecturilor regionale de poliţie şi atribuţiunile lor din 8 
octombrie 1919 (ibidem, nr. 61 din 18 octombrie 1919, pp.  499-500.). 
10 În acest sens, vezi şi Ministerul Justiţiei, Colecţiune de legi şi regulamente a căror 
aplicare a fost extinsă în teritoriile alipite, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1925, 1041p. 
11 Promulgat prin decretul regal nr. 3.621 din 21 august 1919 (G.O. nr. 52 din 4 septembrie 
1919, pp. 387-398.). 
12 Ibidem, nr. 65 din 12 noiembrie 1919, p. 1. 
13 Ibidem, nr. 67 din 19 noiembrie 1919, p. 1. 
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administraţieiei, conform principiilor Rezoluţiei de la Alba Iulia, din 1 
Decembrie 1918.  

Întocmirea listelor de alegători chemaţi să hotărască asupra 
administraţiei locale, judeţene şi comunale, se realiza după aceleaşi principii 
stabilite pentru întocmirea listei alegătorilor pentru Adunarea deputaţilor. 
Nimeni nu beneficia de calitatea de membru al reprezentanţelor comunale 
sau a adunărilor municipale de drept, toţi reprezentanţii administraţiei 
publice din mediul rural şi urban urmând să fie aleşi.  

Consiliul Dirigent a păstrat controlul asupra administraţiei publice 
locale, judeţene şi comunale. Astfel, numirea înalţilor funcţionari, controlul 
lor, descărcarea de răspundere, ordonarea anchetelor disciplinare, 
suspendarea din funcţie, înlocuirea funcţionarilor suspendaţi, normarea, 
ridicarea, reducerea, înfiinţarea de funcţiuni noi şi desfiinţarea celor 
existente, toate au fost trecute în atribuţiile Resortului de Interne. În urma 
şedinţelor Consiliului Dirigent ţinute în zilele de 26, 27 iunie şi 1 iulie 1919, 
a fost emis şi Normativul pentru salarizarea, numirea, încadrarea, 
înaintarea şi pensionarea funcţionarilor de stat, cu aplicabilitate de la 1 
iunie 1919, care înlocuia vechle dispoziţii normative stabilite la 16 februarie 
191914.   

Reorganizarea administraţiei publice locale în judeţele transilvane, 
făcută în baza Decretelor I, II, IV, VIII, XXII şi XXIV/1919, a scos din uz 
vechea denumire de oraşe libere regale, înlocuită cu aceea de oraşe cu 
drept de municipiu.  

Pentru constituirea adunărilor municipale ale oraşelor, Braşov, Tg. 
Mureş, Cluj, Oradea, Arad, Timişoara şi Sibiu, Resortul de Interne a stabilit 
să se aleagă un membru în consiliu la fiecarea 1.000 locuitori. Candidatul 
care avea domiciliul în localitatea de reşedinţă a judeţului, dacă aceasta avea 
drept de municipiu, putea fi ales, atât în comisia municipală, cât şi în 
reprezentanţa oraşului. 

Dispoziţiile Decretelor XXII şi XXIV/1919 au intrat în vogoare la 1 
ianuarie 1920, sub rezerva ca Resortul de Interne să fixeze numărul 
reprezentanţilor ce urmau să fie aleşi în raport cu cifra locuitorilor, precum 
şi data alegerilor.  

                                                 
14 Ibidem, nr. 69-70 din 25 noiembrie 1919, pp. 1-8; Vezi şi Instrucţiune executivă 
referitoare la aplicarea normativului de serviciu al funcţionarilor de stat stabilit de 
Consiliul Dirigent  în şedinţele din 26, 27 iulie ţi 1 iulie 1919, emisă de Resortul de 
Finanţe, la 10 august 1919 (ibidem, nr. 68 din 22 noiembrie 1919, pp. 9-11.); Statut privitor 
la competinţele (diurnele) funcţionarilor de stat în cazuri de esmisiuni (misiuni) oficioase şi 
strămutări (ibidem, nr. 71 din 27 noiembrie 1919, pp. 1-4.) 
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În organizarea şi funcţionarea administraţiilor judeţene şi comunale 
transilvănene un rol important a revenit Resortului de Interne al Consililui 
Dirigent, departament cu atribuţii de administraţie generală, judeţeană şi  
comunală, precum şi cu competenţă în domenile siguranţei, poliţiei şi 
jandarmeriei. Astfel, Secţia administraţiei generale, a personalului şi 
statisticii, cuprindea birourile administraţiei generale (referent dr. Emil 
Zacharia), personalului şi statisticii (referent dr. Tudor Moisil), în timp ce 
Secţia administraţiei judeţene şi comunale cuprindea birourile administraţiei 
judeţene, administraţiei comunale, controlul contabilităţii judeţene şi 
comunale şi biroul administraţiei orfanale (referent Petru Drăghici). În 
cursul lunii aprilie 1919, întregul resort era în curs de reorganizare, 
activitatea acestuia sporind pe măsura extinderii autorităţii administrative a 
Consiliului Dirigent dincolo de linia de demarcaţie stabilită la Belgrad, la 13 
noiembrie 191815.        

Administraţia oraşului cu drept de municipiu Arad a fost trecută sub 
suveranitatea statului român la 7 iulie 1919, de către o delegaţie formată din 
dr. Iustin Marşieu, însoţit de dr. Romul Veliciu, dr. Emil Micloşi şi dr. 
Traian Leucuţa, precum şi de lt. col. Deferre, din partea Comandamentului 
militar francez al oraşului16.  În cursul lunii septembrie, Consiliul Dirigent a 
numit un nou prefect al oraşului, în persoana lui Romul Veliciu, fost 
preşedinte al Consiliului Naţional Român comitatens din Arad17. Primar 
fusese numit dr. Ioan Robu, încă de la preluarea primăriei de la vechea 
administraţie, de către dr. Iustin Marşieu18.       

  Preluând administraţia locală, după cunoaşterea naturii şi 
volumului problemelor cu care se confruntau gospodarii municipalităţii, s-a 
concluzionat, în primăvara anului  1920, că se impunea schimbarea 
regulamentului de organizare a administraţiei, adoptat în anul 189619. 
Astfel, în motivaţia hotărârii luate, Consiliul orăşenesc considera că, în 
ultimii 25 de ani, situaţia care condusese la adoptarea precedentului 
regulament se schimbase. Crescuse numărul actelor primite spre rezolvare, 
iar numărul funcţionarilor rămăsese aproape neschimbat. Unele funcţii 
                                                 
15 Vezi Gheorghe Iancu, Un document din perioada de activitate a Consiliului Dirigent 
(Aprilie 1919), in: „Cele Trei Crişuri”, Oradea, nr. 4 /1996, p. 6. 
16 Românul (Arad), VIII, nr. 57, din 9 iulie 1919, p. 1. 
17 Ibidem, nr. 122, din 30 septembrie 1919, p. 1. 
18 Vezi Oraşul şi judeţul Arad după 1 Decembrie 1918. Din amarul lunilor de tranziţie 
către administraţia română. Studiu şi Documente, Coordonatori Andrei Caciora, Mircea 
Timbus, Studiu introductiv Mircea Timbus, Editura Gutenberg, Arad, 2008, doc. 92.  
19 Vezi Hotărârea Consiliului comunal al oraşului Arad nr. 8401/1920 la Serviciul 
Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, fond Primăria Municipiului Arad, dosar nr. 18/1922, 
f. 32-52 (în continuare: A.N. Arad.). 
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fuseseră trecute în sectoarele centralizate ale administraţiei statului. 
Concomitent, se constatase şi sporirea volumului de activităţi prin 
impunerea unor noi însărcinări administraţiilor locale. Spre exemplu, dacă 
în anul 1896 numărul total al actelor primite şi rezolvate fusese în număr de 
41. 886 (aici fiind incluse cele 39. 547 acte administrative ordinare, precum 
şi cele adresate în mod special diferitelor comisii), în anul 1919, cifra actelor 
înregistrate spre rezolvare fusese de 71.586. În acest număr nefiind incluse 
cererile adresate birourilor Tehnic, Stării civile şi Contenciosului. În astfel 
de condiţii se impunea, nu numai reorganizarea structurală a activităţii şi 
redistribuirea atribuţiilor funcţionale, ci şi creşterea numărului 
funcţionarilor.  

Cu privire la redistribuirea atribuţiilor funcţionale, trebuia avut în 
vedere faptul că, până în anul 1919, afacerile industriale de primă instanţă 
ale oraşului, fuseseră rezolvate de către căpitanul de poliţie. El analiza şi 
rezolva cererile depuse pentru acordarea brevetelor pentru exercitarea 
diverselor ocupaţii (producţie, transport sau desfacere de bunuri), ocazie cu 
care, în fapt, acesta exercita controlul străinilor de localitate, soluţionând 
cererile conform normelor emise de Ministerul de Interne din Budapesta şi 
dispoziţile senatului orăşenesc. Pe lângă aceste atribuţii, căpitanul de poliţie 
era însărcinat, totodată, şi cu efectuarea cercetărilor criminale şi judecata 
poliţială. Ori scoaterea atribuţiei de forţă publică din subordinea 
administraţiilor locale, împreună cu întreg personalul acesteia, prin trecerea 
poliţiilor comunale în cadrul poliţiei de stat20, impunea ca agenda afacerilor 
industriale să fie încrediţată unui alt funcţionar administrativ. Conform 
prevederilor Ordonanţei despre organizarea poliţiei de stat şi atribuţiuniele 
ei, emisă de Resortul de Interne al Consiliului Dirigent la 22 aprilie 1919, 
art. 12, acolo unde „atribuţiuni de natură administrativă au fost provăzute 
până acum de organe ale poliţiei, oraşele vor designa după trecerea poliţiei 
la stat organe proprii pentru rezolvarea atribuţiunilor administrative”21.  

Poliţia de stat a oraşului Arad a fost inaugurată în mod festiv în ziua 
de 30 noiembrie 1919, cu participarea întregului efectiv de ofiţeri, agenţi, 
sergenţi de oraş şi personal de birou al acesteia, în prezenta autorităţilor 
militare şi civile, acestea din urmă judeţene şi orăşeneşti, precum şi a unui 
numeros public22. Rând pe rând, în cursul perioadei următoare, atribuţiile de 
ordin administrativ ale fostei poliţii comunale arădene au fost trecute în 
                                                 
20 Vezi nota nr. 9. 
21 G.O. nr. 27 din 3 mai 1919, pp. 155-157. 
22 Vezi Emil Arbonie, Ordinea publică arădeană (1919-1921), în: „Pe drumul Marii Uniri”, 
Coordonatori Vasile Popeangă, Emil Arbonie, Editura „Vasile Goldiş” University Press, 
Arad, 2008, pp. 276-312. 
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sarcina oraşului, fapt ce a impus acestuia reorganizarea activităţii serviciilor 
şi compartimentelor auxiliare, precum şi redistribuirea personalului existent. 

Până în cursul lunii aprilie 1920 a fost constituit Consiliul comunal 
al oraşului Arad. În şedinţa acestuia din 30 aprilie 1920 s-a hotărât 
adoptarea unui nou regulament de organizare a administraţiei. Astfel, în 
baza propunerilor prezentate şi dezbătute, administrarea internă autonomă a 
oraşului urma să fie exercitată prin autorităţi colective sau personale: 
adunarea municipală, comisia administrativă, senatul orăşenesc (denumit de 
regulă Consiliul comunal al oraşului cu drept de municipiu), primarul, 
sedria orfanală,  precum şi a unor forme instituţionale noi, cu caracter 
executiv, denumite la început dirigătorii, apoi antistii de circumscripţii.  

Organizarea şi atribuţiile adunării municipale, senatului orăşenesc 
(consiliul comunal) şi a comisiei administrative erau reglementate prin 
vechile legi de administraţie municipală şi comunală, ale căror dispoziţii 
rămăseseră parţial în vigoare. Membrii senatului orăşenesc cu drept de vot 
erau primarul, subprimarii (ajutorii de primar), prim-procurorul, primnotarul 
şi consilierii. În dezbaterea problemelor speciale, cum erau cele cu caracter 
financiar, tehnic şi administrativ, participau la lucrările senatului şi 
conducătorii acestor secţii, precum şi alţi funcţionari, în calitate de referenţi, 
dar care nu aveau drept de vot asupra chestiunilor puse în discuţie şi pentru 
care, conform normelor legale, se cerea emiterea unei hotărâri. 

În aceste condiţii, afacerile oraşului cu drept de municipiu Arad au 
fost reorganizate în cadrul unui număr de cinci secţii: juridică şi 
administrativă; economică şi financiară; instrucţie şi cultură; sănătate şi 
asigurări sociale şi, în sfârşit, secţia tehnică. Sferele de activitate, precum şi 
ordinea rezolvării lucrărilor acestor secţii urmau să fie stabilite ulterior, de 
către consiliul comunal orăşenesc, pe măsura urgenţelor sau a situaţiilor nou 
create23. 

Separat de activitatea acestor secţii, au continuat să funcţioneze şi 
serviciile municipale auxiliare: procuratura, contabilitatea (exactoratul), 
cassa şi preceptoratul, precum şi oficiul de prebende (venituri, dări).  

Competenţa teritorială a Primăriei oraşului cu drept de municipiu 
Arad se întindea pe întreg cuprinsul oraşului. Rezolvarea problemelor 

                                                 
23 Vezi în acest sens, de exemplu, Horărârea Consiliului comunal al oraşului cu drept de 
municipiu Arad nr. 7796 din 8 mai 1922, aprobată de prefectul Mihai Mărcuş, la 12 mai 
1922, prin care celor 30 pompieri încadraţi în statele de funcţiuni şi organizare li s-au sporit 
retribuţiile lunare cu suma de 150 lei pentru ca „susnumiţii să împlinească servciul de 
pompieri şi în timpul liber”, din cauza lipsei de interes în ocuparea posturilor vacante 
scoase anterior la concurs (A N Arad, fond Primăria Municipiului Arad, dosar nr. 15/1922, 
f. 17-19.).  
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practice a agendelor însă, era încredinţată antistiilor circumscripţiilor I şi II. 
Astfel, din punct de vedere teritorial, Circumscripţia I cuprindea zona părţii 
interne a oraşului, care însoţea malul stâng al râului Mureş, cu suburbiile 
Elisabeta, Sarkad şi Ujtelep, precum şi porţiunea cuprinsă între calea ferată 
şi casa de vamă de pe şoseaua Şimandului (actualul cartier Grădişte). 
Competenţa teritorială a Circumscripţiei II cuprindea partea exterioară a 
oraşului, inclusiv cartierele Şega şi Gai. 

Din punct de vedere al competenţei materiale, agendele afacerilor 
Circumscripţiei I se rezolvau prin următoarele forme structural-
organizatorice, denumite resoarte: al preşedintelui, administrativ, industrial, 
al afacerilor de apă, siguranţă în contra incendiilor şi sănătatea animalelor, 
pentru indeplinirea procedurilor judecătoriei comunale şi afacerile 
servitorilor, pentru afacerile spitalelor, săracilor, militare şi de aparţinere 
(indigenat). Competenţa materială a Circumscripţiei II era mai redusă, fiind 
scoase de sub autoritatea de rezolvare a acesteia problemele de factură 
industrială, inclusiv cele privind aprovizionarea cu apă. Competenţa 
materială a celor două circumscripţii putea fi lărgită, fie în baza legislaţiei 
adoptate ulterior, fie din însărcinarea directă a autorităţilor oraşului.  

În ceea ce priveşte numărul funcţionarilor, regulamentul din anul 
1920 stabilea următoarele funcţii:  
- la biroul primarului: un primar, 2 subprimari, 2 subnotari şi câte un 
practicant administrativ, oficiant de birou, oficiant auxiliar, dactilograf şi 
servitor de birou;  
- la secţia juridică şi administrativă: un primonotar, un vicenotar, un 
subnotar, un concipist administrativ, doi directori de birouri, un primarhivar, 
un registrator, un evidenţiator, trei oficianţi de birou, opt oficianţi auxiliari, 
cinci scriitori diurnişti, trei servitori de birou, doi înmânuatori şi şase 
traducători şi, în fine, un tălmaci;  
- la secţia economică şi financiară: un consilier, doi subnotari, un practicant 
administrativ, un oficiant de birou, doi oficianţi auxiliari, un şef al oficiului 
de marcare a butoaielor, un intendent, un gospodar, doi jupani ai coloniilor 
pentru încercarea plantelor (loturi agricole experimentale), un scriitor 
diurnist, un servitor de birou, un portar la Casa oraşului;  
- la secţia educaţiei şi culturii: un consilier, un subnotar, un oficiant de 
birou, un servitor, un director al Palatului Cultural, un bibliotecar, un 
magaziner, doi oficianţi şi doi scriitori diurnişti la bibliotecă, trei păzitori de 
sală, un maşinist şi un inspector teatral;  
- la secţia ocrotirilor sociale şi sănătăţii publice: un consilier, un subnotar, 
un oficiant de birou, doi prim-medici, patru medici cercuali, un curator de 
dezinfecţie, trei comisari sanitari, doi dezinfectatori, patru moaşe, un fochist, 
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un casier şi servitori (aceştia din urmă la Institutul de dezinfecţie), la 
Spitalul de copii: un director, un prim-medic şi un medic, un curator, un 
controlor, portar, îngrijitor şi servitori; la Casa de orfani: un director, 3 
învăţători, două supraveghetoare, un curator, un vătaf, un fochist, o 
bucătăreasă şi o slujnică; la Casa săracilor: un vătaf, personal îngrijitor şi 
servitori, după trebuinţă;  
- la secţia tehnică: un consilier tehnic, un inginer-şef, doi ingineri, un 
inginer-arhitect, doi oficiali auxiliari, una dactilografă, un maistru de 
drumuri, un supraveghetor, patru păzitori de iaz, opt curăţitori de drum, un 
păzitor şi un servitor de birou.  

Statul de organizare al primăriei mai prevedea şi următoarele funcţii: 
două funcţii de şefi de circumscripţii, două de sub-şefi de circumscripţii, 
şase subnotari, doi concipişti administrativi, un registrator, trei oficianţi 
auxiliari, doi traducători, 6 scriitori, şase înmânuatori, doisprezece comisari 
de primărie şi doisprezece comisari de târg. 

La primăria Circumscripţiei II, pe lângă şeful şi subşeful 
circumscripţie mai funcţionau: doi oficianţi auxiliari, doi scriitori diurnişti, 
trei înmânuatori, un servitor de birou, un jude de câmp şi doisprezece vigili 
de ţarină (paznici de câmp). Şeful acestei circumscripţii avea dreptul la 
trăsură, iar judele şi cei doisprezece paznici de câmp ţineau pe cheltuiala 
oraşului câte un cal.  

Secţia de pompieri cuprindea un număr de 44 funcţionari şi angajaţi, 
organizaţi ostăşeşte, şi puşi sub conducerea unui comandant suprem al 
pompierilor. 

Secţia de sănătate veterinară, numită scaunul public, cuprindea 8 
funcţionari încadraţi în diferite clase de salarizare, puşi sub conducerea unui 
director, precum şi un număr nedeterminat de personal necesar la nevoie, 
neîncadrat în clase de salarizare. Acestora li se adăugau cei doi funcţionari 
de la judecătoria comunală, precum şi jupuitori dezinfectatori, după 
trebuinţă. 

Scaunul orfanal avea un preşedinte, doi asesori, un subnotar, un 
tutore public. Personalul de birou al acestei instituţii era format dintr-un 
oficiant de birou, un registrator al cazurilor de moarte, un taxator, un 
traducător, un înmânuator, un diurnist şi un servitor de birou. 

Scaunul orăşenesc cuprindea procuratura, contabilitatea, 
(exactoratul), preceptoratul şi oficiul de dare. La procuratură, ca personal de 
specialitate, funcţionau un primprocuror, un procuror şi un notar, ajutaţi de 
un oficiant de birou şi un servitor. Exactoratul cuprindea 18 primexactori, 
subexactori şi exactori, precum şi personalul de birou, format dintr-un 
oficiant de birou, un scriitor şi un servitor. Perceptoratul avea un personal 
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numeros, totalizând 92 de funcţionari, activitatea de stabilire a taxelor, 
încasarea dărilor şi controlul acestor lucrărilor împunând aceasta. În cadrul 
acestui departament, nomenclatorul de funcţii era extrem de larg: şef şi 
subşef al perceptoratului, primcasieri, casieri, controlori, primoficianţi, 
contabili, evidenţişti de cadastru, protocolist şi expediator, oficiant auxiliar 
tehnic, executori de dare, executori provizorii, practicanţi, culegători de 
vamă, scriitori şi taxatori cu diurnă, toboşari şi servitori. În ceea ce priveşte 
personalul practicant, regulamentul prevedea, în mod special pentru aceştia, 
posibilitatea ca după efectuarea unui an de serviciu şi depunerea unui 
examen special, să poată fi înscrişi la fondul orăşenesc de pensie. În ceea ce 
priveşte oficiul de dare, acesta era încadrat cu un personal minim, format 
dintr-un primîncasator, un primcontrolor, un casier, un scriitor cu diurnă şi 
un servitor de birou. 

Noul regulament de organizare a administraţiei oraşului Arad 
cuprindea şi dispoziţii importante referitoare la facilităţi, adausele la plata 
funcţionarilor şi calificarea cerută în vederea ocupării posturilor.  

Astfel, adausele la plata salariilor funcţionarilor comunali urmau să 
fie susţinute, şi pe mai departe, de către oraş, pentru funcţionarii săi, în 
cuantum egal cu cele acordate de stat pentru funcţionarii statului. Cu privire 
la acordarea locuinţelor în natură, a ajutoarelor pentru haine şi asigurarea 
lemnelor de foc în natură, urma să se pronunţe comisia municipală.   

În ceea ce priveşte calificarea profesională cerută consilierilor 
municipali, cu excepţia consilierului tehnic şi al consilierului 
departamentului de sănătate şi ocrotire socială, ceilalţi consilieri trebuiau să 
aibă calificare juridică, fără ca aceste cerinţe să se extindă şi asura 
funcţionarilor auxiliari care funcţionau la acea dată.   

Din lipsă de funcţionari calificaţi, Andrei Zubor, consilier municipal, 
a fost încredinţat cu supravegherea şi controlul activităţii economice şi 
financiare a oraşului, reunite sub autoritatea sa. În această situaţie, Consiliul 
comunal al oraşului Arad a considerat ca necesară recompensarea lui prin 
ridicarea retribuţiei de funcţie la clasa VI de salarizare24. 

În anexe, Regulamentul de organizare a administraţiei oraşului Arad 
cuprindea tabele referitoare la retribuţiile funcţionarilor cuprinşi în clasele 
II-XI de salarizare (clasa V cu două gradaţii, iar celellalte, până la clasa XI 
inclusiv, câte 3 gradaţii), ale diurniştilor – acestea pe grupe de câte 3 ani 

                                                 
24 Ibidem, dosar nr. 18/1922 , f. 47. Andrei Zubor avea să se pensioneze în anul 1922. 
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vechime, ale subofiţerilor şi traducătorilor, tot pe grupe de câte 3 ani, ale 
ordonanţelor de birou şi ale pompierilor25. 

  Decizia Consiliului comunal al oraşului Arad referitoare la 
adoptarea unui nou regulament de organizare administrativă, urma să intre 
în vigoare cu data de 1 mai 1920, după aprobarea autorităţii de guvern, 
reprezentată de prefectul oraşului cu drept de municipiu Arad. Pe data de 3 
mai 1920, prefectul oraşului Arad, dr. Mihai Veliciu, în baza dreptului 
conferit de către Decretul nr. II al Consiliului Dirigent, a aprobat hotărârea 
şi regulamentul (statutul) alcătuit de către Consiliul comunal al oraşului 
(senatul, după vechea denumire). Prin urmare, a dispus ca un exemplar 
aprobat să fie remis consiliuluii pentru publicitate prin afişare timp de 15 
zile. Dacă după trecerea acestui termen nu se făcea nici un apel cu privire la 
dispoziţiile cuprinse în regulament, un alt exemplar urma să fie înaintat spre 
aprobare Ministerului de Interne26.  

În baza delegaţiei de funcţiuni primite de la Ministerul de Interne, 
Secretariatul General de Interne din Cluj a aprobat, la 6 noiembrie 1920, 
prin dr. Oană, consilier ministerial, noul statut de organizare a administraţiei 
oraşului Arad, cu excepţia adauselor şi al spezelor de reprezentare pentru 
funcţionarii diferitelor secţii şi birouri27.  

Schimbările survenite în modul de organizare a administraţiei 
oraşului cu drept de municipiu Arad în perioada iulie 1919 – aprilie 1920, 
precum şi rezolvarea situaţiei funcţionarilor acesteia s-au petrecut în linişte, 
aşa cum, de altfel, au avut loc toate schimbările din domeniile administrativ 
şi judecătoresc în judeţele transilvănene. Nu au existat brutalităţi sau 
violenţe. Predând guvernarea Transilvaniei guvernului regal, în Manifestul 
Consiliului Dirigent din 10 aprilie 1920 se consemnează: „această mare şi 
istorică schimbare s-a întâmplat în scurtul timp al unui an, fără atrocităţi, 
fără siluire omenească şi fără întreruperea continuităţii vieţii de stat, fără 
nici o cruzime a poporului românesc în faţa lumii civilizate”28.  

Astfel, exagerările ridicate în decursul vremii de către reprezentanţii 
guvernelor ungare, fie la Conferinţa Ambasadorilor de la Paris, fie la Liga 
Societăţii Naţiunilor de la Geneva, precum şi diferitele memorii ale 
societăţilor autointitulate „pentru protecţia minorităţilor din Transilvania”, 

                                                 
25 Ibidem, f. 48-50.  
26 Hotărârea nr. 682/1920 (ibidem, f. 51.). 
27 Ordinul nr. 10134/14864-1920 (ibidem, f. 51-52.). 
28 Patria (Cluj), II, nr. 80 din 15 aprilie 1920, cf. Romul Boilă, Consiliul Dirigent, în: 
„Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul” , vol. I, Bucureşti, 1929, p. 101.   
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au rămas ceea ce erau, vorbe goale29. Adevărul istoric nu mai putea fi 
falsificat: democratizarea administraţiei transilvănene preluate de la 
autorităţile fostului stat ungar, în care se include în mod firesc, deşi cu 
specificităţile sale, şi administraţia oraşului cu drept de municipiu Arad, a 
fost o cerinţă a lumii civilizate.   

 
 

                                                 
29 Vezi în acest sens Gheorghe Iancu, Documente interne şi externe privind problematica 
minorităţilor naţionale din România, 1919-1924, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, 
doc. nr. 5 şi 6a, pp. 29-143. 
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Învăţământul primar arădean, în primii ani 
de administraţie românească 

(1919-1925) 
 
 

      Horia Truţă 
 

 
Marea conflagraţie generată de Primul Război Mondial (1914-1918), 

a adus şi populaţiei din părţile Aradului, multă suferinţă. Durerea celor 
rămaşi acasă, ai căror fii, îmbrăcaţi în haina militară au căzut eroic pe 
diversele fronturi, se împletea cu sărăcia generală, lipsa forţei de muncă, a 
utilajelor, spaima ocupaţiilor străine, a restricţiilor şi rechiziţiilor de tot 
felul, a strămutării şi internării în lagăre, a nesiguranţei generate de 
instabilitatea politică şi prezumtive schimbări sociale majore. Spre sfârşitul 
carnagiului, teritoriul s-a confruntat cu situaţia complexă şi tensionată, în 
care elementul dominant era anarhia, susţinută mai ales prin acţiunile, 
uneori sângeroase, ale dezertorilor, opozanţilor politici sau a unor 
răufăcători, constituiţi în bande, care umpleau hotarele săteşti. 

În învăţământul primar românesc, organizat sub autoritatea Bisericii, 
instituţie de esenţă confesională, situaţia creată se individualiza, mai ales, 
prin diminuarea susţinerii materiale a şcolilor de către comunităţile rurale1, 
lipsa sălilor de clasă şi a personalului didactic, mare parte a acestuia fiind 
mobilizată militar. Aceste neajunsuri, alături de scăderea generală a 
interesului pentru învăţătură, au determinat închiderea a numeroase şcoli şi 
perturbarea întregului sistem de instrucţie a elevilor. După Unire, teritoriile 
rupte statului maghiar2 şi incluse în Regatul României, au cunoscut 
penetrarea influenţei structurilor administrative româneşti centrale, care au 
modificat radical procesele politice, sociale şi culturale culturale, concepute 
anterior. Continuitatea sistemului a fost asigurată până la realizarea 
unificării legislative depline, a învăţământului primar din anul 1924, de către 
Resortul de Culte şi Instrucţie Publică din cadrul Consiliului Dirigent3. În 

                                                 
1 În Transilvania, înainte de 1918, nu exista nici o şcoală primară de stat cu altă limbă de 
predare decât cea maghiară. Susţinerea  învăţământului  primar românesc, se făcea de către 
locuitorii satului, din fondul şcolar, care se constituia prin biserică. 
2 Aradul şi o parte din Zărand, au fost încorporate Ungariei, în anul 1732 şi României, la 7 
iulie 1919. 
3 Consiliul Dirigent, înfiinţat din sânul Marelui Sfat Naţional, a funcţionat la Sibiu, din 2 
decembrie 1918 până în septembrie – octombrie 1919, dată la care, rând pe rând, resoartele 
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învăţământ se cereau însă acte administrative armonizate noilor realităţi 
politice. Ele au fost expuse în 1919, de către Constantin Angelescu, 
ministrul Instrucţiunii Publice, la Conferinţa organizată la Casa Şcoalelor 
din Bucureşti, cu participarea a 150 de reprezentanţi ai culturii şi 
învăţământului românesc4. Noile strategii care urmau să revoluţioneze 
sistemul de învăţământ, raportul şcolii faţă de stat, biserică şi actul 
administrativ, au fost amplu dezbătute şi în Congresul învăţătorilor români, 
desfăşurat la Sibiu, sub preşedenţia lui Iuliu Vuia5, în zilele de 24-26 
februarie 19196. Se invocau reforme, care vizau, în primul rând, concordatul 
cu legislaţia şi organizarea învăţământului din România7.  În Transilvania, 
Banat şi Părţile Ungureşti, şcoala era organizată ca şi cea din vechiul regat, 
fiind structurată pe trei categorii: ciclul primar, secundar şi superior. 
Deosebirile se manifestau mai ales în ceeace priveşte alcătuirea şi modul de 
funcţionare al şcolilor, care se conduceau după alte legi şi regulamente. O 
particularitate a lor, era caracterul specific împrejurărilor etnice şi religioase 
în care au fost create. Astfel, în funcţie de susţinere şi subordonare, 
funcţionau şcoli de stat, comunale, confesionale sau minoritare şi 
particulare. Până în anul 1870 statul ungar nu a avut nici o şcoală de stat sau 
particulară, ci doar şcoli confesionale şi comunale8. În şcolile de stat create 

                                                                                                                            
care îl compuneau au fost mutate la Cluj, unde a funcţionat efectiv până în 10 aprilie 1920. 
A fost desfiinţat de către guvernarea Alexandru Averescu, în baza decretului-lege nr. 1 462 
din 2 aprilie 1920 (Monitorul Oficial nr. 4 din 4 aprilie 1920.). 
4 Virgil Valea, Cultură şi spiritualitate românească în Arad, în perioada interbelică (1919-
1940), Arad, 2005, p. 79 
5 Iuliu Vuia, învăţător în Caransebeş, a convocat Congresul Învăţătorilor Români de la 
Sibiu (24-26 februarie, 1919), fiind ales ca preşedinte al acestei organizaţii.  
6 Analele Asociaţiunii învăţătorilor români, din Ardeal, Bănat şi părţile ungurene; Procesul 
verbal al Congresului învăţătorilor români ţinut la Sibiu, în zilele de 11/24, 12/25 şi 13/26 
Faur, 1919 şi Statutele învăţătorilor români din Ardeal, Bănat şi părţile ungurene, Sibiu, 
1919. 
7 În anul 1918, învăţământul primar din România era organizat în baza: Legii asupra 
învăţământului primar  din 1896, cu modificările aduse în 1901, 1903, 1904, 1905, 1908, 
1909, 1914; Legea pentru şcoalele de copii mici (Grădini de copii) din 1909; Regulamentul 
pentru aplicarea Legii asupra învăţământului primar; Regulamentul pentru înaintarea pe 
loc a învăţătorilor şi învăţătoarelor (1911); Regulament pentru administraţia interioară a 
şcoalelor primare rurale (1904), urbane (1910) şi de copii mici (1910); Regulamentul 
pentru şcoalele de adulţi din 1904, cu modificările introduse până la 1 iulie 1910; 
Regulament pentru examenele de învăţământ primar, ale copiilor pregătiţi în familie sau în 
şcoli particulare recunoscute de stat (1916) şi altele. (Vezi, Colecţiunea Legilor, 
Regulamentelor, Programelor şi orarelor privitoare la Învăţământul Primar, aflate în 
vigoare, la 1 septembrie 1918, Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor, Bucureşti, 1918.). 
8 Moritz Kalman, Kozoktatasugyi tanulmanyok, Budapest, 1906, p. 170; I. Popovici  
Problema şcoaleolor minoritare din Ardeal şi Bănat, Cluj, 1925, p. 4. 
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ulterior, limba de predare a fost exclusiv maghiară, dar în celelalte forme de 
învăţământ se folosea  limba comunităţii sau minorităţii finanţatoare. De 
aceea, pe lângă şcolile româneşti şi ungureşti, erau şi şcoli ale celorlalte 
minorităţi: germane, sârbe, slovace, evreeşti etc. Reţeaua şcolară rurală 
arădeană, în anul 1918, era compusă  în majoritate, din şcoli confesionale 
româneşti, greco-orientale şi greco catolice, răspândite în 227 comune şi 10 
filiale ale lor. Mai existau şcoli maghiare de stat, şcoli comunale şi 
confesionale maghiare, germane, sârbe şi altele. În anul şcolar 1917-1918, 
media elevilor raportată la numărul unităţilor de învăţământ primar şi a 
personalului didactic era 94 elevi / şcoală respectiv 56 elevi / învăţător.  

Prin noile reforme, în principal, se dorea unificarea şi statificarea 
şcolilor confesionale şi comunale9, a personalului didactic şi a bazei 
materiale, situaţie care presupunea şi dezvoltarea unor noi structuri 
administrative. În acelaş timp, se urmărea lărgirea întregului sistem al 
învăţământului primar, prin deschiderea de noi unităţi şcolare, aşezate pe 
structuri etnice reale, fiind lărgite astfel posibilităţile de cuprindere a 
elevilor10. Potrivit angajamentelor luate la Alba Iulia şi dispoziţiilor date de 
Consiliul Dirigent, în comunele fără populaţie mixtă şi în cele unde 
populaţia era alcătuită din mai multe naţionalităţi, şcolile primare au fost 
lăsate la început în administrarea etniei majoritare. De asemenea, au fost 
create pentru populaţia minoritară, dar cu un număr corespunzător de copii, 
secţii, sau, după caz, chiar a doua şcoală. O consecinţă firească, sub aspect 
statistic, a fost, în primul an, deopotrivă, scăderea numărului şcolilor 
maghiare şi româneşti, alături de o creştere a numărului şcolilor minoritare, 
nesocotite până atunci. Era rezultatul reorganizării şcolilor duble, maghiare 
de stat şi confesionale româneşti, alături de înfiinţarea unor unităţi noi 
pentru copiii celorlalte minorităţi naţionale11. În învăţământul primar din 
Transilvania, s-au înfiinţat astfel, în primii trei ani, 362 şcoli noi şi secţii 
paralele, 200 în limba maghiară, 89 germane şi 73 altele12. De remarcat este 
faptul că în anul şcolar 1920-1921, în Ardeal, Banat şi Părţile ungurene, 
existau 4938 şcoli primare din care 3125 erau româneşti, 1092 maghiare, 

                                                 
9 Uniformizarea sistemului de învăţământ, prin înfiinţarea aşa numitei  Şcoli Naţionale de 
Stat. 
10 Se estimează că procentul analfabeţilor era cuprins în următoarele valori: Transilvania – 
40%, Vechiul Regat – 43 %, Basarabia – 60%, Bucovina  - 94%. (V. Valea, op. cit., p. 78.). 
11 Sabin Evuţeanu, Două concepţii de politică şcolară, în: „Şcoala Românească”, nr. 5-6, 
mai-iunie 1944, p. 338. 
12 Al. Pteancu, Învăţămânul particular şi minoritar din Transilvania, în: „Transilvania”, 
vol. II, p. 1113; I. Popovici, Problema şcoalelor minoritare din Ardeal şi Banat, Cluj, 1925, 
p. 25. 
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394 germane, 63 sârbeşti, 13 ruteneşti, 7 craşoveneşti, 8 cehe, 5 slovace, 1 
bulgară, 170 româno-maghiare, 22 româno-germane, 2 româno-sârbă, 17 
româno-ruteană, 2 româno-boeme, 1 româno-izraelită, 9 româno-germano-
maghiară, 4 maghiaro-germane, 2 maghiaro-bulgare, 1 româno-germano-
bulgare13.  Din acest punct de vedere, stăpânirea românească, abia 
instaurată, a dat dovadă de realism politic, creind pentru minorităţi, condiţii 
de viaţă în limba lor, cultura şi credinţa lor, fiind respectată14.  Astfel, în 
1922, cifrele s-au modificat aşezându-se mai corect pe structura etnică şi 
confesională. Pe teritoriul amintit, funcţionau 5 842 şcoli primare, din care 3 
611 româneşti (61,8%), 1699 maghiare (28,6%), 4o3 germane (6,9) şi 159 
altele (2,7%)15. De asemenea, comparativ cu anul 1918, numărul şcolilor de 
stat, a crescut corespunzător, nu numai pentru populaţia românească ci 
pentru toate minorităţile. În timp ce numărul şcolilor confesionale şi 
comunale româneşti a scăzut foarte mult, se constată o creştere cu 10% a 
şcolilor confesionale romano-catolice, cu 40% a celor unitariene şi aproape 
50% a celor reformate, toate cu limba de predare maghiară. Numărul 
şcolilor evanghelice – luterane germane, a rămas neschimbat16. În pricipal, 
aceste şcoli confesionale au fost create pentru asigurarea posturilor celor 
care au refuzat să depună jurământul de credinţă faţă de statul român. Dar, 
sub aspect statistic, în felul acesta, au fost însă depopulate unele unităţi şi 
secţii ale învăţământului de stat17. 

Alte principii ale politicii şcolare, vizau răspândirea culturii în 
popor, pregătirea imediată, prin învăţământ, a specialiştilor din domeniul 
administraţiei, industriei, agriculturii, comerţului, integrarea românilor în 
tezaurul spiritualităţii universale18. Nici în Regat situaţia nu era însă 
satisfăcătoare. Efectele pozitive înfăptuite prin reformele instituite de Spiru 
Haret, au fost stopate de către ocupaţia germană şi distrugerile războiului, 
iar rezultatele întârziau să apară19. 

                                                 
13 Ibidem. 
14 C. Kiriţescu, Liebenburgen, vol.II, p. 448. 
15 Sabin Evuţeanu, op. cit., p. 338. 
16 Ibidem, p. 340. 
17 Ibidem, p. 341. 
18 C. Anghelescu, Evoluţia învăţământului primar şi secundar, în ultimii 20 de ani, 
Imprimeriile Curentul, Bucureşti, 1940, p. 10. 
19 Spiru Haret (1851-1929) matematician, pedagog şi om politic român, liberal de nuanţă 
poporanistă. Supranumit părintele şcoalei şi al ţărănimii, este primul care a aşezat 
învăţământul românesc pe baze ştiinţifice şi l-a pus în acord cu şcolile occidentale. Crează 
şcoala naţională: „Cea dintâi datorie a şcoalei este de a forma buni cetăţeni” declarase el  
la Congresul corpului didactic din 1905. 
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Primele acte normative emise de către Resortul de Culte şi Instrucţie 
Publică din cadrul Consiliului Dirigent20, documente semnate de către 
Vasile Goldiş21 şi Valeriu Branişte22, şi publicate în Gazeta Oficială 
publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi Ţinuturilor 
româneşti din Ungaria, clarifică elementele esenţiale ale noilor orientări din 
învăţămât. Astfel, la 29 decembrie, 1918, prin Nota circulară nr. 1, se 
solicită autorităţilor bisericeşti, ruperea contactului cu guvernul maghiar, în 
toate afacerile bisericeşti, şcolare sau culturale23. Urmează, Nota Circulară 
referitoare la imperativul reînceperii cursurilor şcolare şi a întregului 
proces de învăţământ24. Tot atunci, se comunică modificarea programelor 
învăţămâtului public. Prin Nota Circulară nr. 6, se dispune ca în toate 
şcolile de stat, Istoria şi Geografia Ungariei, să fie înlocuite cu Istoria 
Românilor şi Geografia ţărilor locuite de români. De asemenea, elevii 
români ai acestor şcoli, vor învăţa obligatoriu în limba română, lecţiile 
fiindu-le predate la toate obiectele, în limba română25. Printr-o Notă 
Circulară, adresată Inspectoratelor şcolare de stat, în 22 decembrie 1918, se 
stipulează pentru anul în curs, menţinerea neschimbată a activităţii în 
învăţământ, care se va încheia după vechea organizare şcolară, urmând ca 
noua fundamentare a învăţământului public primar, să fie întrodusă abia în 
anul şcolar viitor26. De asemenea, se insistă la revizorii şcolari, să fie luate 
toate măsurile cuvenite pentru redeschiderea şcolilor, acolo unde nu 
funcţionează27. Pentru satisfacerea necesarului de învăţători, şcolilor 
normale de băieţi li se comunică faptul că li se dă dreptul elevelor române, 
care vor să se dedice carierei didactice, să se înscrie, privatiste sau 

                                                 
20 Au fost publicate în Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, 
Banatului şi Ţinuturilor româneşti din Ungaria ( în continuare: G.O.). 
21 Şeful Resortului de Culte şi Instrucţiune Publică, din cadrul Consiliul Dirigent de la 
Sibiu (1918-1920), str. Schewis nr. 5. 
22 Valeriu Branişte (1869-1928), publicist şi om politic, redactor al publicaţiilor Tribuna 
(Sibiu), Dreptatea (Timişoara), Drapelul (Lugoj), membru al Consiliului Dirigent, a 
înlocuit pe Vasile Goldiş în funcţia de şef al Resortului Culte şi Instrucţiune Publică, după 
investirea acestuia ca ministru, în Guvernul României.  
23 Nota circulară, nr. 5 / S 1 / 29 decembrie 1918, Privitoare la ruperea contactului cu 
guvernul maghiar, în G.O. nr. 5 din 18 ianuarie 1919, p. 1. 
24 Nota circulară nr. 8 S VI /1918 Referitoare la reînceperea învăţământului în şcolile 
primare, în: Ibidem, nr. 6  din 25 ianuarie 1919, p. 19. 
25 Nota circulară, nr. 6 S VI din 29 decembrie, 1918, Despre modificările făcute în 
învăţământul public, în: Ibidem, nr. 5 din 18 ianuarie 1919, p. 18. 
26 Notă circulară, nr. 7 S VI 1918, Despre menţinerea vechii organizări şcolare, pentu anul 
acesta, în: Ibidem, p. 19. 
27 Notă circulară, nr. 8 S VI 1918, Referitoare, la reînceperea învăţământului, în şcolile 
primare, în: Ibidem, p. 20.  
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ordinare, la oricare din şcolile normale române, sau preparandii de 
băieţi28. 

Toate aceste acte normative, nu au avut efect în judeţul Arad, decât 
după 17 mai 1919, zi în care a fost instalată prima administraţie românească. 
În domeniul şcolar, inspectoratele şcolare sunt desfiinţate şi înlocuite cu 
revizorate judeţene. Inspectorul şcolar Kehrer Karoy fiind revocat29, 
Consiliul Dirigent a numit prin Decizia nr. 21933 / 19 mai 1919, în persoana 
învăţătorului Iosif Moldovan30, primul Revizor şcolar al judeţului Arad31. El 
reprezenta autoritatea judeţeană superioară cu drept de supremă inspecţiune 
asupra şcoalelor primare de orice grad şi categorie. De asemenea, în sfera 
lui de activitate intrau şi toate asociaţiile sau instituţiile în legătură cu 
învăţământul poporal, corpul didactic ca: asociaţiile învăţătorilor, reuniunile 
tineretului adult, bibliotecile poporale, etc.32. Subrevizori şcolari, au fost 
numiţi învăţătorii Dumitru Olariu din Covăsânţ şi Atanasiu Lipovan din 
Sânmiclăuşul Mare33.  
                                                 
28 Circulara nr. 170/119, Către direcţiunea şcolilor normale de băieţi româneşti, în: Ibidem, 
nr. 6, din 27 ianuarie 1919, p. 29. 
29 Prin adresa inspectoratului şcolar nr. 3101/5 iulie 1919, Kehrer Karoy, a comunicat 
şcolilor şi foştilor colaboratori următoarele: Stimaţi (colaboratori) colegi! Şi oraşul Arad, a 
ajuns sub administraţie românească şi ca urmare, activitatea mea ca inspector şcolar pe 
teritoriul Aradului, se întrerupe. Pe această cale, trimit colegilor mei loiali, salutări de 
adio şi în aceste momente grele, probabil, ca nu ultima rugăminte, vă cer ca vocaţia de 
educatori ai poporului s-o exercitaţi şi în continuare cu aceeaşi înflăcărare apostolică. Vă 
rog pe toţi, păstraţi-mă în amintirea voastră, precum şi eu mă voi gândi cu dragoste la voi. 
(V. Bradin, Iosif Moldovan (1863-1940);  Santinela învăţământului românesc din ţinutul 
Aradului. Contribuţie monografică, Arad, 2009, p. 82.). 
30 Iosif Moldovan (1864-1940), născut în Pârneava, cartier al Aradului. După absolvirea 
Preparandiei arădene, în anu1882 este numit învăţător suplinitor la Cuvin, apoi la Curtici şi 
Lugoj. În anul 1888, cu unanimitate de voturi, a fost ales învăţător la Şcoala din Pârneava, 
al cărui elev a fost. În anul 1893, este numit de către autoritatea bisericească, învăţător-
director, la Şcoala Centrală din Arad. În anul 1896, revine ca învăţător-director, la Şcoala 
primară superioară din Pârneava de pe strada Dorobanţi, mutată în 1903, pe strada Căpitan 
Ignat.  În anul 1906 este ales Preşedinte al Reuniunii Invăţătorilor.  În semn de apreciere  a 
activităţii sale fructuoase în domeniul şcolar, este propus de către Comisia administrativă a 
judeţului Arad, în anul 1911, pentru premiere guvernamentală. A participat la Congresul 
Asociaţiei Învăţătorilor Români de la Sibiu (24-26 febrauarie, 1919). În calitate de revizor 
şcolar, face parte din prima administraţie românească a judeţului Arad, instituită la 17 mai 
1919.  
31 V. Bradin, Şcoli româneşti din Arad-Pârneava, de la începuturi, până în 1947, vol. I, 
Arad, 2008, p. 189. 
32 Ministerul Instrucţiunii Publice, Secretariatul General Cluj, Regulament provizor pentru 
revizoratele şcolare, Cluj, 1921, p. 3. 
33 Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, fond Inspectoratul Şcolar, Dos. 3/a/ 
1919-1926, f. 3 (în continuare: ANDJA.). 
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Deschiderea cursurilor şcolilor primare, programate la 1 octombrie 
1919, a fost precedată de publicarea, la 4 septembrie 1919, a Decretului 
privitor la reorganizarea învăţământului primar. Prin acest act normativ, se 
urmărea contopirea diferitelor tipuri şcoală, în cea de stat, care va fi în 
măsură să sintetizeze toate condiţiile necesare asigurării dezvoltării culturale 
a poporului. Recunoscându-se meritele şi experienţa îndelungată a bisericii, 
în domeniul învăţământului, se preconizează însă, dreptul statului de a 
interveni în învăţământul confesional prin: activitatea de îndrumare şi 
control, aprobarea planului de învăţământ şi a literaturii didactice, 
disciplinarea corpului didactic. Pentru aceasta, statul se angajează, pe de o 
parte, să acorde subvenţii pentru acoperirea salariilor învăţătorilor, iar pe de 
alta, în continuare, să inaugureze şi să dezvolte noul tip de învăţământ, 
instituţie numită: Şcoala primară naţională34. Ea este superioară nu numai 
şcolii confesionale şi celei comunale şi celei de stat şi care va înlocui 
pretutindeni, vechea şcoală de stat şi comunală35. În viziunea legiuitorului, 
noul tip de şcoală reprezenta preluarea a tot ceeace era mai bun din aceste 
instituţii, astfel încât să fie asigurate condiţiile care să permită dezvoltarea 
culturii populare, prin ocrotirea intereselor comune ale bisericii, comunei 
politice şi statului. Pentru aceasta era necesară asumarea de către cei trei 
factori amintiţi, a obligativităţii realizării în comun a instrucţiei primare. 
Comuna, ca obşte, era datoare să asigure localul şcolii, să-l înzestreze cu 
mobilier şi rchizitele necesare, precum şi salarul învăţătorului. Biserica 
trebuia să contribue, moral şi material, la buna desfăşurare a învăţământului, 
iar statul să ajute comuna sub toate aspectele, în îndeplinirea scopului 
formulat anterior. Corespunzător aceluiaşi decret, administrarea acestei 
averi publice naţionale, va fi asigurată de către sfatul şcolar local, alcătuit 
din 10-25 membri, cu un mandat de 3 ani. Ei sunt desemnaţi de către 
preşedinţii Consiliului comunal şi ai Comitetului parohial, în persoana 
preotului, primarului, secretarului comunal, medicului comunal sau de 
plasă, alţi cetăţeni interesaţi pentru şcoală şi educaţie. De drept, secretarul 
Sfatului era învăţătorul, preşedintele urmând a fi numit de către revizorul 
                                                 
34 Expresie definită pentru prima dată de către Spiru Haret, în anul 1905.  
35 Decret al Consiliului Dirigent, privitor la reorganizarea învăţământului primar, Sibiu, 
1919, p. 5. [Cu privire la această notă, coordonatorii acestui volum fac următoarea 
precizare: în activitatea legislativă a Consiliului Dirigent (ianuarie – noiembrie 1919), în 
rândul decretelor numerotate I – XXIV, nu se regăseşte nici unul privitor la organizarea 
educaţiei şi instrucţiunii publice. În realitate, aici este vorba despre o ordonaţă emisă de 
către şeful acestui resort, pe care, din motive neelucidate, editorul sau culegătorul textului 
tipărit a denumit-o decret. Este posibil însă, să se fi pregătit un astfel de act normativ, dar 
fără să fi fost adoptat, aşa după cum rezultă din menţiunea manuscrisă din Anexa 2 a 
acestui studiu. 
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şcolar. Competenţele acestui organism erau multiple şi majore. Pe lângă 
iniţiativa construirii, modernizării şi înzestrării localurilor de şcoală, prin 
asigurarea unor fonduri obţinute din contribuţia individuale ale obştei 
comunale, care trebuiau să acopere şi salariul învăţătorului, Sfatul mai făcea 
propuneri Revizorului şcolar pentru buna desfăşurare a procesului de 
învăţământ şi numirea învăţătorului. Decretul mai cuprindea obligaţiile 
învăţătorului, modalităţile de numire şi transferare, controlul şi disciplinarea 
acestuia. Selecţionat dintre trei candidaţi propuşi, învăţătorul mai avea 
printre atribuţiile sale, educaţia religioasă a elevilor, formarea corului 
bisericesc şi însoţirea elevilor la biserică în zilele de duminică şi sărbători 
religioase. În funcţie de evenimente se mai organizau festivităţi speciale cu 
participarea autorităţilor bisericeşti, civile şi militare, a întregii populaţii de 
la ţară. O asemenea activitate culturală a fost organizată în anul 1919, cu 
prilejul sărbătoarei şcolare, consacrate zilei de 1 Decembrie, decretată 
pentru şcolile de toate gradele şi categoriile (de stat, confesionale, comunale 
şi particulare) din teritoriul aflat sub autoritatea Consiliului Dirigent36.  

La nivel administrativ superior, tot cu un mandat de trei ani se 
prevedea constituirea sfatului şcolar judeţean, organizat sub preşedinţia 
revizorului şcolar. El era compus din reprezentanţi ai autorităţilor 
bisericeşti, ai statului, Asociaţiei învăţătorilor şi ai Comisiei administrative: 
jurist-consult, medic, agronom, inginer. Competenţele, se intindeau asupra 
stării întregului învăţământ judeţean: îndeplinirea hotărârilor Consiliului 
Dirigent, avize privind numiri şi transferuri de învăţători, pensionări şi chiar 
tragerea la răspundere a organelor administrative judeţene privind 
îndeplinirea unor hotărâri referitoare la şcoală. 

În final, Decretul, mai prevedea, că: toate şcolile primare comunale 
şi de stat, din comunele româneşti, se transformă încă în cursul anului 
1919/20 în şcoale primare naţionale37, iar comunele bisericeşti, care înţeleg 
superioritatea şcolii de stat faţă de cea confesională, vor primi sprijinul 
Resortului Cultelor, pentru transferarea şcolilor lor, în acest tip de şcoală. 

Activitatea învăţătorilor, a fost jalonată mai ales prin Analele 
Asociaţiunii învăţătorilor români din Ardeal, Bănat şi Părţile Ungurene, din 
februarie 191938, iar în plan normativ prin Regulamentul despre drepturile 

                                                 
36 Nota Circulară nr. 24438/7 noiembrie, 1919, cu privire la decretarea zilei de 1 
Decembrie ca sărbătoare şcolară. 
37 Decret.., 1919, op. cit. art. 26, p.13. 
38 Analele Asociaţiunii…. 
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şi datorinţele directorilor şi învăţătorilor dela şcoalele primare39 şi 
Regulamentul disciplinar al corpului didactic primar40. Corespunzător 
acestor acte normative, învăţătorii erau datori să vină la şcoală cu cel puţin 
15 minute înainte de începerea lecţiilor, să-şi ţină punctual orele stabilite în 
orar, pe care să le predea în mod metodic, după un plan analitic, aprobat de 
revizorul şcolar. În activitatea sa la clasă, învăţătorul trebuia să lucreze cu 
elevii probleme, teme compoziţii şi hărţi, corectând caietele elevilor, 
păstrându-le până la examen, în vederea unor controale. Alte obligaţii se 
refereau la menţinerea disciplinei elevilor, ţinerea registrelor privind 
absenţele, şi notele acestora, participarea la consilii şi conferinţe didactice 
cu caracter pedagogic, să facă recensământul copiilor, iar duminica şi în 
zilele de sărbătoare, să-i conducă la biserică. Erau considerate delicte, 
faptele învăţătorilor care, în munca şcolară, desfăşurau activitaţi contrare 
ordinei de stat, provoacau scandal public, realizau agitaţie împotriva 
proprietăţii, a căsătoriei sau a religiei. Bruscarea elevilor, nesupunerea şi 
purtarea necuviincioasă faţă de superiori, neglijarea îndatoririlor de educator 
sau învăţător, bănuiala de a fi agent al anarhiei sociale, puteau atrage după 
sine aspre sancţiuni. Erau de asemenea interzise corpului didactic din 
învăţământul primar, îndeletnicirea cu afaceri comerciale sau de emigrare, 
profesarea ateismului sau violarea secretului oficial. În categoria delictelor 
aspru sancţionate, mai intrau fapte referitoare la: neocuparea postului, 
imediat după depunerea jurământului, întreruperea activităţii fără motiv, 
luarea concediului fără permisiune. Alte fapte ca, renunţarea sau pierderea 
cetăţeniei române, prezentarea de documente false pentru obţinerea postului, 
sau părăsirea lui, gestionarea frauduloasă, a bunurilor încredinţate, 
determinau măsura îndepărtării din învăţământ. Pe timpul cercetării, în 
funcţie de gravitatea faptelor imputate, învăţătorul putea fi suspendat din 
post şi de la salar. Cercetarea disciplinară, ordonată de către ministrul 
cultelor, sfatul şcolar judeţean, sau revizorul şcolar, era încredinţată prim 
pretorilor, primarilor sau locţiitorilor acestora, care după cercetare, făceau 
propuneri referitoare la cauză. În funcţie de rezultatul investigaţiei 
disciplinare, învăţătorului inculpat i se stabilea sancţiunea care cuprindea 
sancţiunile gradat, de la avertisment, la amendă până la 10% din salar, 
transferarea pe spese proprii la un alt post, îngheţarea salariului pe un 

                                                 
39 Consiliul Dirigent, Resortul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, Regulament despre 
drepturile şi datorinţele directorilor şi învăţătorilor dela şcoalele primare, Cluj, 18 
februarie 1920. 
40 Consiliul Dirigent, Resortul Cultelor şi al Instrucţiunii publice, nr. 3323/1920, 
Regulamentul disciplinar al corpului didactic primar, Cluj, 1920, p. 3-20. 



 190 

termen de până la trei ani, suspendarea din funcţie şi retragerea 
indemnizaţiei de director, revocarea din post şi eliminarea din învăţământ. 

După 1918, în cercurile învăţătorimii româneşti, s-a format o opinie  
favorabilă statificării învăţământului confesional, considerându-se că 
biserica şi-a îndeplinit din plin misiunea istorică. După Congresul 
învăţătorilor de la Sibiu, din februarie 1919, unde reprezentanţii arădenilor, 
s-au pronunţat pentru statificare, în luna august s-au etatizat şcolile 
confesionale din Pecica, Galşa, Şiria, Cicir, Gai, Almaş, Covăsânţ, 
Sâmbăteni, Nădab, Comlăuş, Turnu, Mândruloc, Otlaca, Radna.  Această 
situaţie a creat o atmosferă tensionată între Revizoratul Şcolar şi Episcopie, 
care nu dorea să renunţe la învăţământul confesional. Biserica ortodoxă, 
considera că ideia statificării şcolilor este doar temporară, nutrind speranţa 
că statul se va revanşa cu ajutoare substanţiale în activitatea de organizare a 
aşezămintelor bisericeşti, de cultură şi educaţie creştină41. La 1 noiembrie 
1921, ca urmare a Ordinului Consiliului Dirigent nr. 32070, toţi învăţătorii 
şcolilor confesionale româneşti, subvenţionate de către stat au devenit 
învăţători de stat. În şcolile confesionale române, au mai rămas 12 
învăţători, în localităţile: Miniş, Nădlac, Văsoaia, Sălăjeni, Honţişor, Igneşti, 
Revetiş, Voivodeni, Socodor, Sintea, Conop, Nădlac42. Consistorul arădean, 
a fost încunoştiinţat despre această schimbare, abia în 3 decembrie 192143. 
Numirile învăţătorilor de stat erau urmate la foarte scurt timp de ceremonia 
depunerii jurământului de credinţă, faţă de statul român44. Se făceau, astfel, 
paşi importanţi spre unificarea legislativă din 1924. La aceasta, a contribuit 
şi editarea, în perioada 1921 –1923, ziarului cu apariţie bilunară: Şcoala 
primară, în care se publicau articole de metodă pedagogică, communicate şi 
ordine ale autorităţilor şcolare, informaţii locale din lumea şcolii. 

În strategia dezvoltării învăţământului românesc, un loc important îl 
ocupa pregătirea învăţătorilor, alături de creşterea numărului acestora. În 
anul şcolar 1919-1920, situaţia s-a înrăutăţit prin îndepărtarea unor 

                                                 
41 Biserica şi Şcoala, anul XLIII, nr. 95, din 19 octombrie. 1919, p. 1; V. Valea, op. cit., p. 
89. 
42 ANDJA, fond, Prefectura Judeţului Arad, Comisia Administrativă, dos. 3/a 1919-1926, f. 
53. 
43 Ibidem, f. 85. 
44 Textul era următorul: Jurământ Eu (numele şi prenumele, alte date personale de 
identificare), jur pe atotputernicul şi atotştiutorul dumnezeu, de a fi credincios M. S. regelui 
Ferdinant I. şi Statului român, de a respecta cu sfinţenie legile ţării şi ordonanţele 
Guvernului român, de a îndeplini cu onoare, conştiinţă şi nepărtinire funcţiile ce-mi sunt 
încredinţate, apărând interesele, demnitatea şi onoarea patriei şi a cetăţenilor ei şi a 
păstra secretul oficios. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Arad, la (data). Semnătura. Alături se 
afla semnătura reprezentantului  Ministerului Instrucţiunii şi al autorităţii Bisericii. 
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învăţători, care nu cunoşteau limba română, sau care se împotriveau 
depunerii jurământului de credinţă faţă de stat, astfel că, proporţia învăţător-
elev s-a modificat faţă de anul precedent de la 56 elevi / învăţător, la 65 
elevi / învăţător. Rezolvarea acestei probleme s-a realizat prin organizarea 
cursurilor de perfecţionare, reprimirea învăţătorilor minoritari şi infuzia de 
absolvenţi ai şcolilor normale, ai vechiului Regat, mai ales din Craiova, 
Alexandria şi Bârlad. Un rol important în perfecţionarea activităţii dascălilor 
şi apărarea intereselor lor materiale, l-a avut Reuniunea învăţătorilor români 
din dieceza Aradului, reînfiinţată la 6 iulie 191945. La Conferinţa ţinută la 
Şiria, în 15 noiembrie 1919, organizaţia şi-a schimbat denumirea în 
Asociaţia învăţătorilor din oraşul şi judeţul Arad, menţinându-şi obiectivele 
profesionale şi de protecţie asociativă. Dacă, la început, a făcut parte din 
Asociaţia învăţătorilor din din Ardea, Banat, Crişana şi Maramureş, creată 
din iniţiativa lui Iuliu Vuia la Sibiu (12 februarie 1919), ulterior ea s-a afiliat 
Asociaţiei generale a învăţătorilor din România.   

Progresul învăţământului primar era frânat şi de lipsa localurilor 
corespunzătoare de şcoală. Încă de la începutul activităţii sale ca revizor 
şcolar, Iosif Moldovan raporta prefecturii că în 30 de sate româneşti din 
judeţul Arad nu existau şcoli deloc, iar în alte 100 nu existau edificii şcolare 
corespunzătoare. Inspecţiile autorităţilor sanitare confirmă starea jalnică a 
clădirilor şcolare46. Lipsa de înţelegere din partea unor slujitori ai Bisericii, 
care după statificarea învăţătorilor, au înstrăinat vechile localuri ale şcolilor 
confesionale, au agravat această situaţie. Asemenea aspecte s-au întâlnit la 
Nădlac, Pecica, Şeitin, Gurahonţ, Chişineu-Criş, Sântana, Sintea, Chereluş, 
Secaş şi altele47. Soluţia era una singură, şi anume, edificarea unor noi săli 
de clasă şi repararea celor existente. Prin ordinul prefectului Ioan Georgescu 
nr 435/1922, în perioada 18-31 decembrie 1922, s-au constituit pe structura 
sfaturilor şcolare, comitetele de construcţie şcolară. Sistemul a fost alcătuit 
prin înfiinţarea unor structuri la diferite nivele, corespunzător organizării 
administrative a teritoriului: comunale, de control, la nivelul plăşilor, 
subcomitete orăşeneşti şi judeţean, comitetul central. Din comitetele locale, 
făceau parte membri sfatului şcolar, învăţătorul-director, ca secretar, alături 
de alte persoane care prin funcţia şi prestigiul lor, puteau să sprijine 
activităţile de obţinere a fondurilor necesare edificării, adaptării şi restaurării 
localului şcolii, pe măsura solicitării revizorului şcolar. În răspunderea 
acestui comitet mai intrau aspecte legate de găsirea terenului potrivit 
                                                 
45 Organizaţia, având aceeaşi denumire, a fost înfiinţată în anul 1872, dar activitatea ei a 
fost întreruptă odată cu izbucnirea Primului Război Mondial. 
46 ANDJA, fond, Prefectura Judeţului Arad, Actele subprefectului, dos. 66/1922, f. 15. 
47 Ibidem, f. 78. 
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viitoarelor edificii, asigurarea materialelor de construcţii, a proiectelor, 
devizelor şi contractelor aferente, a forţei de lucru necalificate purtând 
întreaga răspundere asupra şantierului. La nivelul plăşilor, au fost alcătuite 
comitete de plasă, prezidate de prim-pretor, ajutat de 4 membri desemnaţi de 
prefect, şi un învăţător, numit de revizor. Principalele sale atribuţii erau cele 
de propagandă, control, iniţiativă şi supraveghere. În fruntea întregii acţiuni 
a stat Comitetul central de construcţiuni şcolare din judeţul şi oraşul Arad, 
sub preşedenţia prefectului Ioan Georgescu, vicepreşedinţi fiind, Ioan Robu 
- primarul Aradului şi Iosif Moldovan - revizor şcolar. Preşedinte de onoare 
a fost ales Ioan Papp, episcopul Aradului, iar membri: Eugen Beleş - 
subprefect, Aurel Demian - inspector regional, Sever Ispravnic – avocat, 
Iustin Miron – avocat, Iancu Ileana – inginer, Atanasiu Brădean – prim-
medic judeţean, Onisifor Beju – consilier agricol, Victor Nasta – dirctorul 
filialei Băncii Naţionale, George Adam – director de bancă, Silviu 
Moldovan – preşedintele Tribunalului, Tiberiu Zima – deputat, Titus 
Mărgineanţu – director financiar, Alexandru Meculescu – prim-procuror, 
Paul Rozvan – inginer, Nicolae Mihulin – director al Liceului Moise 
Nicoară, Alexandru Boţoc- avocat, Nandor Weisenburger – director de 
bancă, Ilie Papp – director de bancă, Ioan Vancu – învăţător pensionar, 
Alois Steigervald, preşedintele Camerei de Comerţ. În vederea adunării 
fondurilor necesare construirii de şcoli, prin Ordinul Circular nr. 3 din 1 
ianuarie 1923, prefectul Ioan Georgescu a introdus 24 taxe noi, pentru 
diverse servicii, cum sunt: paşapoarte de călătorie, permise de armă şi vânat, 
petreceri, teatru, concerte, întruniri publice, autorizaţii de stabilimente 
industriale, bilete de liberă trecere, exploatări de păduri, export de lemne de 
foc, mori de apă şi folosirea apei în grădină, poduri umblătoare, construirea 
de căi ferate, comerţ ambulant, dispense de publicarea căsătoriei, vânzări de 
vite, fiertul de ţuică şi donaţii benevole de: alimente, cereale, bani, lemne, 
cărămidă şi alte materiale48. După prezentarea detaliilor tehnice privind 
înregistrarea şi folosirea resurselor, se precizează că, sumele obţinute, se vor 
vărsa în fondul judeţean pentru construcţia de şcoli. În final, prefectul Ioan 
Georgescu, a îndemnat ca listele cu donatorii să fie cunoscute publicului, 
prin afişare şi citire duminica în biserică, menţionând că, nu se va cruţa nici 
timp, nici oboseală pentru a stimula sufletul poporului ca să jertfească cu 
sumele cele mai mari posibile, pentru fondul de construire de şcoli şi după 
acest rezultat vom aprecia zelul depus49. Pe parcurs, s-a instituit o adevărată 

                                                 
48 Acestea urmau să se vândă la licitaţie, iar sumele obţinute să fie folosite la construcţiile 
şcolare. 
49 ANDJA, fond Prefectura Judeţului Arad. Comisia Administrativă, dos. 32/1923, f. 1-3. 
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presiune, prin demersuri insistente, pentru găsirea unor noi resurse 
financiare necesare îndeplinirii acestui obiectiv. Astfel, prin Circulara nr. 
453/28 iulie 1925, se precizează măsura de a se insista pe lângă locuitori, 
ca după fiecare jugăr cadastral însămânţat cu grâu, secară, orz, ovăz, să se 
doneze, Fondului de construcţii şcolare câte 5 kg de produse. Acestea se vor 
aduna în magaziile stabilite de primării, cheia fiind în păstrare la primar. 
De asemenea, se va dona în fondul judeţului de către fiecare persoană suma 
de 3 lei50. 

La scurt timp de la declanşarea acestei acţiuni, în 30 mai 1923, 
comitetele de construcţie şcolară din comuna Hălmagiu, încheie primele 
contracte, cu antreprenorul Lazăr Botoş din Brad51, urmate de  cele cu firma 
„Trithaler”, pentru materiale feroase şi gips, „Cukor şi fiul” pentru materiale 
de dulgărie, „Fraţii Spitzer”, pentru trestie şi sfoară, „Fraţii Bohm”, pentru 
ţiglă şi cărămizi. Lemnul nefasonat a fost recoltat din pădurile comunale, iar 
esenţele moi, de plop şi răchită, necesare arderii cărămizilor s-au obţinut 
prin demersurile către ocoalele silvice din Pecica şi Ilteu. Donaţii 
importante, pentru localităţile din apropierea comunelor Săvârşin şi Petriş, a 
făcut Banca Generală a Tării Româneşti din Bucureşti. Comunele politice 
mai erau datoare să asigure terenul de construcţie, piatra, nisipul forţa de 
muncă necalificată şi meşterii existenţi în localitate. După multe insistenţe, 
prin adresa 3615/10 februarie 1925, Ministerul Lucrărilor Publice, Direcţia 
Generală de Poduri şi Şosele, încuviinţează acordarea prin specialiştii săi, 
contra cost, a proiectelor şi asistenţei tehnice în construcţiile şcolare. 
Această activitate urma să se realizeze, pe baza unui grafic înaintat 
Serviciului Poduri şi Şosele Arad, de către fiecare comună care avea lucrări 
de acest fel52. De asemenea, pentru a facilita aprovizionarea cu materiale de 
construcţii, prefectul Ioan Georgescu, a precizat pretorilor, prin Circulara nr. 
65/18 iunie 1923, că deşi în conformitate cu Legea contabilităţii, toate 
materialele ar trebui obţinute prin licitaţie publică, pentru cazuri urgente şi 
în cantităţi mici, acestea se pot cumpăra de pe piaţă, corespunzător 
preţurilor communicate de Serviciul Poduri şi Şosele Arad53.  

Această acţiune de proporţii nu a fost lipsită de greutăţi, generate atât 
de lipsa experienţei, a personalului calificat, fondurilor, sprijinului 
guvernamental, cât şi de sărăcia generală a populaţiei, fapt care a dus la 
delăsare sau chiar piedici vădite. Ele au fost concretizate prin reclamaţii, 
anchete, ameninţări sau chiar împotriviri. Din rapoarte se desprinde faptul 
                                                 
50 Ibidem, f. 128. 
51 Ibidem, f. 174. 
52 Ibidem, dos. 10/1923-1925, f. 15. 
53 Ibidem, dos. 32/1923, f. 180. 
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că, dacă pătura cultă s-a manifestat cu indiferenţă, adversarii politici, au 
lucrat în surdină, făcând propagandă pentru discreditarea acţiunii. 
Preoţimea, pe motivul desfiinţării şcoalei confesionale, a avut o atitudine 
făţişă, insistând că acţiunea nu este patriotică, iar biserica profanată. 
Protestând împotriva taxelor, au refuzat să predice de la amvon şi să ofere 
terenuri potrivite în favoarea construcţiei şcolii de stat54. Domnul protopop 
şi preoţii ortodocşi din Şiria, menţiona într-un raport către prefectură, Iosif 
Anghelina prim pretorul plăşii Şiria, au declarat că ei nu pot lua parte 
activă la mişcarea aceasta (construcţiile şcolare de stat n.n.), deoarece nu e 
rezolvată chestia cu şcoalele confesionale şi nu au primit de la organele 
ierarhice bisericeşti, nici un fel de îndrumare…Absenţa preoţilor este de 
natură să rateze acţiunea55. Ministerul de Interne a atenţionat că, prin 
stabilirea de impozite noi, se încalcă constituţia şi-i ameninţa pe cei care 
dau asemenea ordine vor fi traşi la răspundere penală56. Pe adresa 
inginerului judeţului, soseau informaţii despre lipsa de proiecte şi specialişti 
în construcţii. De asemenea se reclama faptul că unele şcoli se ridică pe 
terenuri improprii, materialele folosite sunt de calitate îndoielnică şi sub 
îndemnul economiilor de tot felul există riscul de a se realiza construcţii 
care nu vor putea oferi confortul şi securitatea necesară învăţământului. Se 
mai atrage atenţia că şcolile din zona Hălmagiului sunt construite prost, cu 
tavanele disproporţionate, aşezate în loc rău şi cu ferestre mult prea mici57. 
Organul de control în domeniul construcţiilor deplasându-se în teren doar 
atunci când era chemat, nu-şi putea asuma răspunderea avizelor58. La 
solicitarea contractării de către Prefectură a unor credite bancare, răspunsul 
Ministerului de Interne a fost negativ, motivându-se prin neîncrederea că 
împrumuturile vor putea fi rambursate59. Cu toate acestea, prefectul Ioan 
Georgescu nu s-a descurajat emiţănd noi apeluri către preturi şi primării. Se 
solicitau analize locale în ideia continuării acţiunii de strângere a fondurilor, 
începerea şi continuarea în ritm alert a lucrărilor. În sprijinul acestei acţiuni 
a venit şi circulara ministrului dr. Constantin Angelescu, din 6 noiembrie 
1923, transmisă Inspectoratului Regional Timişoara şi Revizoratului Arad, 
privind obligativitatea revizorilor şi subrevizorilor şcolari, a inspectorilor de 
circumscripţie, inspectorilor delegaţi ai Casei Şcoalelor, inspectorilor 
contabili, să se implice în acţiunea de construire a şcoalelor şi să controleze 

                                                 
54 Ibidem, f. 37. 
55 Ibidem, f. 58. 
56 Ibidem, f. 207. 
57 Ibidem, f. 208. 
58 Ibidem, f. 211. 
59 Ibidem, f. 225.  
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cum se cheltuiesc banii, insistând asupra decontării subvenţiilor60. În acelaş 
timp Inspectoratul Şcolar Regional din Timişoara, a numit o comisie de 
control privind cheltuirea banilor, pe baza examinării atente a registrelor 
cu toate actele aferente.  

Până la sfârşitul anului 1923, fondurile comunale au crescut la 
4.869.000 lei bani în numerar şi materiale de construcţie, realizându-se, 
totodată, prestaţii şi transport gratuit în valoare de 4.870.000 lei. În acelaşi 
timp fondul judeţului constituit din sumele provenite de la preturi, notariate 
şi comunele care aveau şcoli, a ajuns la 5.715.460 lei. Din aceşti bani au fost 
construite şi date în folosinţă, în acelaşi an, 12 şcoli cu 16 săli de clasă şi 
locuinţă pentru învăţător, la: Leasa (10 mai), Brusturi (15 mai), Vozdoci (1 
iunie), Luncşoara (15 iunie), Ioneşti (15 iunie), Dud (15 septembrie), 
Moroda (15 septembrie), Iermata (15 septembrie), Nădab (11 octombrie), 
Corbeşti (1 noiembrie), Monoroştia (5 noiembrie),  Ociu (5 noiembrie)61. 
Majoritatea edificiilor au fost ridicate în zona montană a judeţului, care era 
deficitară din acest punct de vedere. În urma acestui succes, s-a propus, 
amplificarea acţiunii, prin construirea în anii următori a încă 45 şcoli, cu 70 
de săli de clasă, locuinţe pentru învăţători şi anexe. În anul 1924 au fost date 
în folosinţă edificiile din: Poienari (1 august), Bodeşti (5 august), Almaş (18 
august), Lupeşti (20 august), Măgulicea (29 august), Chier (1 septembrie), 
Sârbi (1 septembrie), Cuvin (1 septembrie), Hălmăgel (1 septembrie), Cuiaş 
(4 septembrie), Dieci (19 septembrie), Revetiş (24 septembrie), Luguzău (28 
septembrie), Bonţeşti (29 septembrie), Camna (6 octombrie), Susani (7 
octombrie), Aldeşti ( 8 0ctombrie), Nădlac (24 octombrie), Roşia (1 
noiembrie)62. La 22 septembrie, 1924, autorităţile liberale ale timpului au 
marcat evenimentul inaugural al şcolii din Nădab cu un fast deosebit, prin 
participarea mai multor miniştri şi generali din armată63. Omniprezente în 
discursurile oaspeţilor, au fost ideile consolidării graniţei de vest, extinderea 
construcţiilor şcolare şi dezvoltarea învăţământului românesc. În afara 
aspectului partinic, electoral al manifestării, se poate descifra ofensiva 
culturală a statului în spaţiul vestic, pentru consolidarea acestuia în faţa 
iredentismului64.  

În raportul prefectului către Ministerul Instrucţiunii Public -:Casa 
Şcoalelor şi a Culturii poporului, Bucureşti, din 25 octombrie 1925, 
prefectul I Georgescu arăta că, până la acea dată, în judeţul Arad au fost 
                                                 
60 Ibidem, f. 186. 
61 Ibidem, dos. 9/ 1923-1925, f. 68. 
62 Ibidem, f. 53. 
63 Biserica şi Şcoala, an XLVII, nr. 39 din 28 septembrie, 1924, p. 6. 
64 V. Valea, op. cit., p. 93. 
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construite 35 şcoli cu 57 săli de clasă şi 34 locuinţe pentru învăţători. De 
asemenea, 47 săli de clasă şi 22 locuinţe pentru care există şi contracte 
ferme cu antreprenorii, urmează să fie terminate în 30 de zile. Mărturisindu-
se imposibilitatea judeţului de a susţine financiar continuarea lucrărilor, se 
solicită 5 milioane lei de la guvern, bani pentru care nu există nici o 
acoperire şi nici o şansă de a se putea strânge din altă parte65. Deşi 
Ministerul Învăţământului a trimis doar 300.000 lei, lucrările au continuat 
din resurse locale, astfel că, până în anul 1927, au fost ridicate 56 edificii 
şcolare, cu 94 săli de clasă, 55 locuinţe pentru învăţători, 26 cancelarii, 20 
biblioteci şi o sală festivă. Începând cu 1934, o dată cu primele semne ale 
refacerii din urma crizei economice şi până  la începerea pregătirilor de 
război, această activitate s-a reluat.  În anul 1938 numărul şcolilor primare 
nou construite a ajuns la 145 la care se adăugau 4 grădiniţe şi un gimnaziu 
de băieţi. (Anexa 1) Ele se constituiau în rodul eforturilor comune ale 
comitetelor şcolare, prefectură, preturi, comune politice, răspunzând astfel 
sloganului vremii: nici o comună fără şcoală, nici un copil fără ştiinţă de 
carte. Investiţia a costat 53.705.942 lei, cea mai mare parte din sumă, fiind 
asigurată din fondurile judeţene şi locale. Perioada cea mai fecundă, a fost 
însă cea dintre anii 1923-1925, când s-au pus bazele organizatorice ale 
acestei acţiuni de către harnicul prefect Ioan Georgescu66. Exemplul său 
frumos a lăsat în sufletul populaţiei o recunoştinţă vrednică de un adevărat 
părinte al judeţului67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 ANDJA, fond Prefectura Judeţului Arad, dos. 10 /1923-1925, f. 28. 
66 V. Valea, op. cit., p. 95 ; Tribuna Nouă, an I, nr. 78 din 23 septembrie 1924, p. 1. În anul 
1923, a fost cheltuită pentru investiţiile şcolare cea mai mare sumă, în valoare de 6.509.768 
lei. 
67 Ştirea, Banat – Crişana. Oameni şi fapte 1936-193. Album închinat M.S. Regelui Carol 
II, p. 91. 
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Anexa 1 
 

 
Clădiri şcolare construite  

în perioada 1923-1938  (145 edificii)68 
 

Aciuţa   1929     450.000 lei 
Adea   1935     300.000 lei 
Aldeşti   1927     200.000 lei 
Agriş   1927     520.000 lei 
Almaş   1925     726.000 lei 
Andrei Şaguna  1935     300.000 lei 
Apateu   1929  1.500.000 lei 
Aradul Nou  1924     450.000 lei 
Arăneag  1928     300.000 lei 
Avram Iancu  1937     500.000 lei 
Avram Iancu  1930     500.000 lei – colonie 
Băneşti  1934       35.000 lei 
Bârsa   1935     800.000 lei 
Bârzava  1928     800.000 lei 
Bătuţa   1930     150.000 lei 
Berechiu  1928     750.000 lei 
Berindia  1937     150.000 lei 
Bocsig   1927  1.700.000 lei 
Bodeşti  1924     200.000 lei    
Bodrogul Nou  1925     180. 000 lei 
Bonţeşti   1924     650.000 lei 
Brusturi  1923     200. 000 lei 
Budeşti  1930     370.000 lei 
Buhani   1936     300.000 lei 
Camna   1925     250.000 lei 
Caporal Alexa  1929     250.000 lei 
Cermei   1929     300.000 lei 
Chier   1926     720.000 lei 
Chisindia  1928     350.000 lei 
Cicir   1926      80. 000 lei - reparaţii  
Cil   1927     400.000 lei 
Cintei   1927     700.000 lei 

                                                 
68 I. Nichin, Mongrafia administrativă a judeţului Arad, 1938, mss., p. 128. 
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Cladova  1937       92.000 lei 
Conop   1933     105.000 lei 
Corbeşti  1925     400.000 lei 
Cristeşti  1924     400.000 lei 
Covăsânţ  1927     300.000 lei 
Crocna   1927  1.200.000 lei 
Cuiaş   1925     200.000 lei 
Cuied   1927     245.000 lei 
Curtici   1926     600.000 lei 
Dezna   1934     300.000 lei 
Dieci   1925     200.000 lei 
Donceni  1936     250.000 lei 
Drauţ   1938     500.000 lei 
Dud   1924     160.000 lei 
Dumbrăviţa  1925     400.000 lei 
Grăniceri  1926  1.550.000 lei 
Groşi   1934     200.000 lei 
Gura Văii  1932     250.000 lei 
Hălmagiu  1924     550.000 lei 
Hălmăgel  1924     450.000 lei 
Hodoş-Bodrog  1930     350.000 lei 
Iercoşeni  1933     140.000 lei 
Iermata  1925     50.000 lei 
Iermata Neagră 1926     350.000 lei 
Igneşti   1936     180.000 lei 
Ioneşti   1924      300.000 lei 
Iosaş   1936     130.000 lei 
Iratoş   1932     200.000 lei 
Juliţa   1925     600.000 lei 
Lazuri   1934     300.000 lei 
Leasa   1924     200.000 lei 
Luguzău  1925     250.000 lei 
Luncşoara  1924     300.000 lei 
Lupeşti  1925     150.000 lei 
Macea   1927     750.000 lei  
Măgulicea  1925     350.000 lei 
Mânerău  1937     260.000 lei 
Mermeşti  1934     160.000 lei 
Miniş   1936     262.000 lei 
Mocioni  1928     250.000 lei 
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Moneasa  1928  400.000 lei 
Mocrea  1927  512.000 lei 
Moroda  1925  50.000 lei 
Moroda  1936  300.000 lei 
Monoroştia  1925  30.750 lei 
Moţiori  1929  80.000 lei 
Mureşel  1937  200.000 lei 
Musteşti  1924  200.000 lei 
Nadăş   1919   50.000 coroane 
Nădab   1926  350.000 lei 
Nădlac   1926  600.000 lei 
Neagra   1935  150.000 lei 
Ocişor   1923  200.000 lei 
Olari   1935  500.000 lei 
Paulian  1925  500.000 lei 
Păiuşeni  1938  250.000 lei 
Pecica   1928  400.000 lei 
Pescari   1924  700.000 lei 
Poiana   1932  200.000 lei 
Poienari  1924  200.000 lei 
Prăjeşti  1935  250.000 lei 
Prunişor  1925  500.000 lei 
Radna   1936          1.200.000 lei 
Rădeşti  1928    50.000 lei – edificiu cumpărat 
Rănuşa   1932  300.000 lei 
Regele Carol  1920  314.000 lei 
Revetiş  1925  250.000 lei 
Rostoci  1936  150.000 lei 
Roşia   1937  450.000 lei 
Roşia Nouă  1925  350.000 lei 
Rovine   1926  200.000 lei 
Satu Mic  1938  250.000 lei 
Satu Rău  1928  220.000 lei 
Sălăjeni  1935  200.000 lei 
Săvârşin  1934  134.000 lei 
Sâmbăteni  1935  105.000 lei 
Sânicolaul Mic 1927  140.000 lei  
Sânmartin  1931          1.200.000 lei 
Sârbi   1924  350.000 lei  
Sebiş   1925  600.000 lei 
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Seleuş   1929          1.000.000 lei 
Selişte   1935  450.000 lei 
Semlac   1928  350.000 lei          
Semlac   1931  200.000 lei 
Semlac   1936  200.000 lei 
Slatina de Criş  1937  210.000 lei 
Slatina de Mureş 1937  300.000 lei 
Socodor  1936  200.000 lei 
Socodor  1938  250.000 lei 
Somoşcheş  1930  294.442 lei 
Stejar   1928  100.000 lei 
Susani   1928  100.000 lei 
Şepreuş  1937  270.000 lei 
Şiclău   1936  180.000 lei 
Şicula   1925  150.000 lei 
Şilindia  1925  400.000 lei 
Şimandul de Sus 1934  500.000 lei 
Şiria   1936  430.000 lei 
Şofronea  1928  500.000 lei 
Tauţ   1923  200.000 lei 
Târnăviţa  1927  250.000 lei 
Târnova  1925  820.000 lei 
Tisa   1924  170.000 lei 
Traian   1937  250.000 lei 
Toc   1939  300.000 lei 
Ţărmure  1934  350.000 lei 
Ţoheşti  1928  250.000 lei 
Vărşand  1937  200.000 lei 
Variaş   1929  250.000 lei 
Vărădia  1926  600.000 lei 
Văsoaia  1935  250.000 lei 
Vânători  1936  180.000 lei 
Vârfurile  1924          1.200.000 lei 
Vidra   1923  200.000 lei 
Zăbrani  1935  200.000 lei 
Zădăreni  1935  300.000 lei 
Zimbru  1928  80.000 lei 
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Şcoala primară arădeană în procesul consolidării 
statului român întregit 

 
 

Teodor Pătrăuţă 
 
 

Decizia istorică de la Alba Iulia de Unire cu Ţara a determinat în 
comunitatea românească din Transilvania apariţia unui val de iniţiative 
publice privind integrarea statală şi consolidarea instituţiilor sociale. Pentru 
noi, pentru români, actul unirii n-a fost numai epilogul fericit al unui 
îndelungat zbucium pentru unificarea politică a românilor într-o formaţie 
suverană şi independentă, ci şi un imbold dat vredniciei româneşti de a fi la 
înălţimea exigenţelor timpului de dezvoltare a culturii, ştiinţei şi civilizaţiei 
ţării. În acest proces de dezvoltare culturală şi de afirmare europeană a 
României, şcoala de toate gradele şi din toate localităţile ţării era chemată să 
devină un factor generator de progres. Şcoala transilvăneană, greu încercată 
în timpul războiului de întregire, se afla într-o situaţie dificilă: reţeaua 
instituţiilor academice era ciuntită -, ni se interzise de către un şir lung şi 
opresiv de administraţii guvernamentale să dispunem de facultăţile de tot 
felul în care se formează profesioniştii de înaltă calificare. Învăţământul 
preuniversitar - instituţiile preşcolare, şcoli primare, licee de diferite tipuri - 
era redus. Şcoala primară dispunea de o reţea şcolară transilvăneană 
incompletă, mică în raport cu situaţia demografică a localităţilor cu o 
populaţie românească. Şcoala confesională era depăşită istoric şi pedagogic, 
cu tot devotamentul slujitorilor ei. Timpul cerea ca după Unire să apară 
iniţiative. 

1. Schimbarea statutului pedagogic al şcolii confesionale a fost 
solicitată de către învăţătorii transilvăneni, care cunoşteau statutul şcolilor 
primare din România, unde învăţătorii erau şcolarizaţi de către stat în 
funcţie de vechimea lor. Învăţătorii arădeni s-au aliat acestei idei şi, în 
adunarea generală din 19 iulie 1919, au solicitat ca toate şcolile primare să 
fie declarate unităţi de învăţământ de stat, „ iar pentru realizarea acestei idei 
comitetul să facă paşii de lipsă"1. Adunarea a cerut să se treacă la 
statificarea şcolilor. Referentul şcolar Gh. Ciuhandu s-a opus acestei 
propuneri, care era susţinută de asociaţiile învăţătoreşti transilvănene şi de 
marea majoritate a slujitorilor lor. Consiliul Dirigent promova însă o politică 
                                                 
1 Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică, 1918-1948, volum de documente 
îngrijit de V. Popeangă şi V. Pop,  Editura Episcopiei, Arad, 2006, p. 70. 
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şcolară integrativă ce viza unificarea legislaţiei şcolare româneşti. Vasile 
Goldiş, şeful Resortului Instrucţiunii şi al Cultelor, era şi el partizan al 
acestei idei şi, pe data de 1 septembrie 1919, s-a procedat la încadrarea 
tuturor învăţătorilor la şcolile primare din Transilvania, unităţi de 
învăţământ care erau instituţii de stat. „Asociaţia învăţătorilor din Ardeal, 
Banat, Crişana, Maramureş" a susţinut cererea Congresului învăţătoresc 
ţinut la Cluj, în 6-7 august 1921, de a fi înlăturate diferenţele de şcolarizare 
constatate între învăţătorii de stat şi cei de la şcolile confesionale, ale căror 
drepturi şi venituri materiale erau mai mici. 

Ideea statificării şcolilor confesionale a învins, dar a avut şi urmări 
pozitive pentru şcoală şi biserică. Şcolile deveneau unităţi de stat care nu 
mai exercitau o presiune materială asupra comitetelor parohiale, obligate 
prin legile şcolare anterioare izbucnirii ostilităţilor militare să rezolve şi 
probleme de funcţionare a şcolii, de îngrijire, reparaţii, procurare de registre. 
Protopopii ca inspectori şcolari erau şi ei eliberaţi de grijile de efectuare de 
inspecţii, colectare de fonduri băneşti şi îndeplinirea de obligaţii birocratice 
sau de gestiune şcolară şi evaluare pedagogică unde directorii şcolilor, 
recrutaţi dintre competenţele pedagogice din învăţământ, erau mai 
îndreptăţiţi. Schimbarea statutului şcolilor confesionale, prin transformarea 
lor în şcoli de stat, a condus şi la stabilirea altui raport de subordonare 
ierarhică, întrucât directorul şcolar era subordonat inspectorului şcolar de 
specialitate (matematică, ştiinţe biologice etc) şi inspectorului judeţean sau 
ministerial. 

Se realiza astfel o simplificare administrativă binevenită. Întreaga 
reţea şcolară a judeţului era subordonată revizorului şcolar judeţean şi 
grupului său de colaboratori. Responsabilităţile revizorului şcolar reveneau, 
din 1919, învăţătorului Iosif Moldovan, care a dovedit tact în liniştirea unor 
spirite bisericeşti şi încurajarea slujitorilor şcolii să ţină o cumpănă dreaptă 
între obligaţiile de a fi oameni ai Bisericii şi ai Şcolii. 

2. După proclamarea Marii Uniri s-a constatat o accentuare a 
preocupărilor de întărire a funcţiilor şcolii româneşti. Consiliul Dirigent 
era condus de Iuliu Maniu. Lui Vasile Goldiş îi revenise responsabilitatea 
conducerii Resortului Instrucţiunii şi Cultelor, în cadrul căruia Onisifor 
Ghibu, Ion Lupaş, Alexandru Rusu şi Lutz Korod conduceau sectoare de 
învăţământ şi culte, în calitate de secretari generali. In 7 decembrie 1918, 
Vasile Goldiş solicită episcopului arădean loan I. Papp să-şi expună opiniile 
referitoare la acţiunile pe care evoluţia învăţământului transilvănean le-ar 
solicita. Decizia Resortului Instrucţiunii şi Cultelor nu întârzie mult, căci în 
11 decembrie 1918 a decis că „limba maghiară, dimpreună cu istoria, 
geografia şi constituţia Ungariei se elimină din învăţământul primar. In locul 
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acestor materii se introduce în mod obligatoriu istoria, geografia şi 
constituţia ţărilor locuite de români. Orele de limba maghiară vor fi 
repartizate mai ales la noile materii din noua fundamentare a 
învăţământului"2. Decizia s-a bucurat de o primire admirativă din partea 
slujitorilor şcolii româneşti. Gh. Ciuhandu a propus inspectorilor 
protopopeşti să instruiască pe învăţătorii din subordinea lor pentru a asigura 
un succes deplin modificărilor de conţinut şi orientare pedagogică pe care 
decizia le implică. Modificările în conţinutul procesului de învăţământ nu se 
puteau face însă decât pe baza unei programe aprobate de autorităţile 
şcolare. 

Redactorii publicaţiei pedagogice Şcoala primară au înţeles 
chemarea timpului de a informa pe învăţătorii din revizoratul Arad şi, încă 
din primul număr cu care s-a inaugurat anul I şi începutul apariţiei acestei 
publicaţii, să fie publicate extrase din programa la istorie şi geografie pentru 
şcoala primară din cuprinsul României Mari3. S-a început cu prezentarea 
informaţiilor despre predarea istoriei. Ne vom referi la scopul predării 
acestui obiect. In şcolile primare româneşti, „scopul predării istoriei este să 
introducă pe elevi în cunoaşterea trecutului românesc, facându-i să înţeleagă 
rostul naţional al luptelor purtate în cursul veacurilor atât pe câmpul de 
bătălie, cât şi în ogorul păcii pentru păstrarea şi dezvoltarea sufletească a 
neamului nostru. Se va stărui mai ales asupra caracterului pacific-cultural al 
poporului românesc, înfăţişând războaiele numai ca un mijloc extrem pentru 
păstrarea fiinţei şi neatârnării naţionale. Din pătrunderea conştientă a 
trecutului, elevii vor înţelege actele istorice contemporane care ne-au dat 
unitatea naţională şi se vor pregăti sufleteşte pentru problemele viitorului 
servindu-le cu munca lor curată în comunitatea de simţire şi de sacrificiu a 
neamului nostru de pretutindeni". 

Din analiza acestui preambul şi din tematica lectiilor din diferitele 
clase în care se studia istoria patriei, reţinem că firul conducător al acestei 
tematici este lupta pentru apărarea unităţii naţionale a românilor. În 
prezentarea acestei lupte se insistă asupra unor teme care în şcolile 
confesionale din Transilvania nu se putea vorbi. Ne referim la luptele cu 
ungurii cotropitori şi la asuprirea milenară la care ne-au supus. De 
asemenea, nu se putea vorbi în Basarabia de politica agresivă a Rusiei ţariste 
asupra românilor. Studiul istoriei naţionale în atmosfera de libertate şi 
democraţie în care se afla România, după încheierea ostilităţilor militare în 
1918, permitea învăţătorilor români să abordeze problemele istoriei cu 

                                                 
2 Ibidem, p. 71. 
3 Ne referim la nr. 1, anul I, din 1 ianuarie 1921. 
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deplină obiectivitate în prezentarea faptelor din trecutul nostru istoric şi în 
analiza cauzelor care le-au determinat. Se insista în programă asupra 
prezentării unor momente de afirmare a vredniciei şi vitejiei românilor în 
devenirea lor istorică aşa cum erau 24 ianuarie 1859 şi zilele memorabile în 
care provinciile româneşti despărţite de Ţara Mamă au revenit în matca 
firească a evoluţiei lor. De asemenea erau amintite figurile impunătoare ale 
istoriei noastre, fără a neglija rolul Regelui Ferdinand, unificatorul ţării 
noastre. 

În ceea ce priveşte preambulul programei de geografie, notăm 
viziunea educativă în care era prevăzută predarea acestei valoroase 
discipline de învăţământ. În explicaţiile introductive ale programei de 
geografie se precizează că scopul predării geografiei în şcoala primară este 
„cunoaşterea pământului şi în special a pământului românesc". Punctul de 
plecare a predării este „locul natal a cărui cunoaştere temeinică e de o 
cardinală importanţă atât din punct de vedere moral, cât şi material. Pe 
aceasta se bazează cel mai puternic sentiment, care îi ţine pe oameni 
închegaţi laolaltă: iubirea de locul natal pe care se reazimă patriotismul în 
înţelesul adevărat al cuvântului". Datoria învăţătorului care predă geografia 
este de a pleca de la apropiat - locul natal -spre cunoaşterea comunei, a 
judeţului, a patriei şi a lumii în măreţia ei pentru a dezvolta sentimentul de 
admiraţie faţă de Univers şi Creatorul lui. Sub raport metodologic studiul 
geografiei va respecta principiile intuiţiei, al parcurgerii drumului de la 
apropiat la îndepărtat. Când va fi vorba de Patrie, vor fi enumerate ţinuturile 
şi se va executa o schiţă a întregii ţări pentru a informa pe elevi asupra 
metodelor de informare pe hartă şi a locului geografic în care se află 
localitatea natală. 

În explicaţiile introductive ale programei de istorie şi geografie sunt 
subliniate punctele educative puternice ale procesului de predare a celor 
două obiecte de învăţământ. Prin actul etatizării şcolii româneşti din 
Transilvania, au fost accentuate două tendinţe puternice de schimbare a 
statutului instituţional al unităţilor de învăţământ primar. Cele două tendinţe 
erau: laicizarea educaţiei şcolare şi consolidarea relaţiei şcoală - stat. 
Laicizarea administraţiei a rezultat în mod firesc prin înlocuirea relaţiei de 
subordonare a autorităţii şcolare faţă de structurile parohiale şi ecleziastice 
(bisericeşti) specifice confesiunii ocrotitoare şi integrarea procesului de 
organizare şi conducere a vieţii şcolare în procesele ample de gestionare, 
subordonate revizoratului judeţean şi ministerului de resort. Concret, aceste 
obiective s-au realizat prin încetarea conducerii şcolii de către parohii locali, 
inspectoratul protopopesc şi consistoriile eparhiale. În locul parohului din 
localitate, care îndeplinea atribuţiile de director local, a fost numit un 
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învăţător. Pe plan naţional, toate actele sociale de acordare a titlurilor 
profesionale, numire a învăţătorilor, salarizare, îndrumare, evaluare, 
transferare, pensionare, etc., sunt efectuate de organele de specialitate de 
revizoratele judeţene, inspectoratele regionale şi directoratele ministeriale. 
Asistăm, deci, la un transfer de roluri dinspre autorităţile bisericeşti spre 
cele laice ale statului. E o operaţie care a avut un puternic sprijin în 
asociaţiile învăţătoreşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Ele 
au solicitat etatizarea (statificarea) şcolilor confesionale. În judeţul Arad, a 
dăinuit până în 1932, o singură şcoală confesională în Nădlac. Referentul 
şcolar Gh. Ciuhandu a căutat soluţii de compromis pentru salarizarea 
învăţătorilor şi întreţinerea şcolilor, dar, în urma unor convorbiri cu dr. C. 
Angelescu, cumpătatul şi puternicul ministru de resort din guvernările 
liberale, a acceptat tacit politica şcolară guvernamentală, ale cărei obiective 
privind consolidarea României întregite nu erau convergente cu ideea 
existenţei a două sisteme de administraţie şi conducere a învăţământului 
primar al ţării  
         3. Participarea corpului de educatori transilvăneni la viaţa 
culturală avea o glorioasă tradiţie  în 1919  când şcoala primară din 
provinciile unite îşi fixa noi obiective de acţiune culturală în România 
întregită.  

Activitatea cultural educativă a şcolii a fost stimulată de societăţii 
culturale generoase asa cum au fost Astra, Societatea pentru fond de teatru 
român, reuniunile învăţătoreşti şi numeroasele coruri, ansambluri 
instrumentale4, formaţii teatrale, societăţi de lectură şi biblioteci săteşti. Dar 
Aradul interbelic a dispus şi de contribuţia creatoare a unor spirite alese 
dintre slujitorii şcolii: Vasile Goldiş, Episcopul Grigore Comşa, Lazăr 
Nichi, Atanasie Lipovan, Iosif Moldovan, Gh. Ciuhandu, Alexandru 
Constantinescu, Victor Babescu, Ascaniu Crişan, Eduard Găvănescu, cărora 
li s-au alăturat numeroşi cărturari arădeni" decişi să lupte pentru propăşirea 
culturală a poporului român. Ales la preşedinţia Astrei, responsabilitate care 
i-a revenit între anii 1923-1932, Vasile Goldiş a dat dimensiuni naţionale 
eforturilor sale de extindere a activităţii Astrei în Banat, Dobrogea şi 
Basarabia. O politică socio-culturală animată de aceleaşi obiective înalte a 
urmat şi Episcopul Grigore Comşa, care, şi el, a mers în Basarabia susţinând 
acţiunile mitropolitului Gurie de consolidare a instituţiilor bisericeşti dintre 
Prut şi Nistru şi de diversificare a lor, în raport cu exigenţele culturale atât 
de presante ale românilor basarabeni.   

                                                 
4 Nu trebuie să uităm că Ion Vidu s-a afirmat în viaţa culturală a satului Seleuş prin 
succesele obţinute de fanfara pe care o înfiinţase. 
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       În toată Transilvania, în jurul Bisericii şi Şcolii a fost un spaţiu 
cultural activ. Autorităţile guvernamentale şi provinciale n-au intervenit în 
întreaga perioadă dualistă prin acte pozitive. Era firesc ca, după Unire, statul 
român întregit să promoveze o politică şcolară şi culturală benefică pentru 
întreaga populaţie existentă în localităţile răspândite de la Carpaţi până la 
Câmpia Tisei şi vecinătăţile ei maramureşene. În acest spaţiu social vom 
întâlni acţiuni proiectate prin lege de stat şi efectuate de factorii culturali-
sociali, inclusiv de Biserică şi şcoală. În acest câmp vom întâlni acte 
culturale generate de prevederi stabilite prin legi, decrete-legi, regulamente 
şi ordine ministeriale. „Decretul-lege pentru organizarea comitetelor 
şcolare", „Legea serviciului social", „Regulamentul asupra învăţământului 
primar", „Decizia privind organizarea şi funcţionarea cercurilor culturale" - 
cuprindeau decizii normative complexe ce priveau viaţa culturală a şcolii. 
  Un alt spaţiu cultural-educativ, care în mod obişnuit se interfera cu 
spaţiul prezentat anterior, cuprindea acţiunile generate de Biserică în raport 
cu decizii şi cutume ecleziastice. Considerăm că făceau parte din această 
grupă acţiunile cultural-religioase organizate de corurile bisericeşti, 
bibliotecile parohiale, acţiunile culturale ce însoţeau praznicele câmpeneşti, 
acţiunile societăţilor religioase aşa cum erau Asociaţia „Andrei Şaguna”, 
Societatea Femeilor Ortodoxe Române, Cercurile religioase „Sf. Gheorghe", 
Frăţia Ortodoxă Română, Biblioteca Creştinului Ortodox şi alte asociaţii şi 
organizaţii ecleziastice. Ultimul spaţiu cultural, de mare intensitate şi 
densitate socială, era cel constituit de acţiunile pedagogice şi educative ale 
şcolii. Cercurile culturale, ca organisme şcolare cărora le reveneau duble 
atribuţii: de perfecţionare profesională a învăţătorilor, dar şi de răspândire în 
popor de cunoştinţe şi valori culturale, au fost înfiinţate de Ministerul 
Instrucţiunii prin decizie semnată de ministrul dr. C. Angelescu, în 
octombrie 1923. În decizia de înfiinţare se precizează că aceste organisme 
învăţătoreşti îşi urmăreau obiectivele lor prin două forme de comunicare 
culturală: şedinţe intime ale învăţătorilor în care se urmărea comunicarea de 
informaţii de metodică şi pedagogie şi şedinţe practice, în care se oferea 
spre analiză modul cum un învăţător şi-a programat predarea într-o lecţie 
practică a unei teme din programa analitică, deci din curriculumul clasei. 
Scopul schimbului de opinii care urma predării lecţiei era analiza şi 
evaluarea critică a metodologiei utilizate. Se urmărea astfel un transfer de 
informaţii pedagogice. În cadrul acestor şedinţe intime avea loc şi susţinerea 
unei conferinţe didactice în care era abordată o problemă de metodică ce 
interesa pe învăţători. 

În şedinţa destinată lucrărilor publice se urmărea alt obiectiv din 
domeniul pedagogiei adulţilor. În decizia de înfiinţare a cercurilor scopul 
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era astfel formulat: „şedinţele publice au ca scop educarea şi cultivarea 
locuitorilor din mediul în care trăiesc membrii corpului didactic primar prin 
cultivarea sentimentelor frumoase şi îmbogăţirea minţii lor cu cunoştinţe 
folositoare5. În acest document se preciza că „în şedinţele publice se va 
vorbi numai despre lucruri şi fapte care privesc viaţa culturală, morală şi 
economică a satelor, respectiv a oraşelor". 

Fiecare şcoală primară sătească sau orăşenească făcea parte dintr-un 
cerc ce-şi avea sediul la una din unităţile şcolare afiliate. În reţeaua de 
învăţământ primar a judeţului Arad, în 1923, fuseseră înfiinţate cercuri 
culturale repartizate pe circumscripţii şi comune astfel: Oraşul Arad avea 
şcolile grupate în 4 cercuri. Şedinţele celor 4 cercuri fuseseră stabilite la 
şcolile din localităţile Micălaca, Mândruloc, Curtici, Cherechiu. 
Circumscripţia Pecica avea în structura sa 3 cecuri cu sediile Pecica, Turnu, 
Şeitin. În Circumscripţia Chişineu funcţionau patru cercuri cu sediile în 
Chişineu, Socodor, Vârşand şi Şimandul de Sus. Cele 5 cercuri ale 
Circumscripţiei Radna îşi aveau sediile în localităţile: Covăsânţ, Păuliş, 
Bârzava, Vărădia, Săvârşin. Cercurile aparţinând Circumscripţiei Ineu îşi 
aveau sediile în  Măderat, Pâncota, Ineu, Cermei. În Circumscripţia Sebis 
învăţătorii erau grupaţi în 5 cercuri ce funcţionau în Sebiş, Dezna, Bocsig, 
Buteni şi Târnova. Învăţătorii din Circumscripţia Hălmagiu erau grupaţi în 6 
cercuri culturale ce funcţionau în  comunele: Hălmagiu, Hălmăgel, Vârfuri, 
Pleşcuţa, Gurahonţ şi Bodeşti. Lucrările cercurilor culturale erau lunare şi se 
desfăşurau succesiv în altă localitate, încât sătenii din mai multe localităţi să 
se bucure de prezenţa printre ei a unui grup de învăţători din 5-6 sate. 
Cercurile culturale au desfăşurat o activitate benefică şi pentru consolidarea 
rolului şi funcţiilor instituţiilor şcolare printre săteni, dar şi pentru întărirea 
solidarităţii profesionale a învătatorilor6. 

Învăţătorii arădeni au susţinut iniţiative culturale din viaţa socială a 
Aradului şi le-au explicat membrilor comunităţilor ai  căror membri erau, 
care sunt semnificaţiile promovării culturale a semenilor lor. Îi găsim 
implicaţi în acţiuni menite să contribuie la ridicarea Monumentului Unirii la 
Arad. A fost o luptă de lungă durată pentru constituirea unui fond bănesc 
necesar ridicării unei construcţii monumentale. Învăţătorii Gh. Pleş 
(Bârzava), Nicolae Dima (Pecica), Zaharie Neamţu (Zimbru), Mărioara 
Oprea (Macea), Savu Dorea (Gurahonţ), Ion Buda (Bonţeşti) şi alţi colegi 

                                                 
5  Vezi Şcoala Primară, nr. 22-23, anul III, din 15 noiembrie 1923, p.  2. 
6 Vasile Popeangă, Constructivismul pedagogic promovat de Revizoratul Şcolar Arad: 
1919-1924, în voi. Pe drumul Marii Uniri, Coordonatori Vasile Popeangă şi Emil Arbonie, 
Arad, 2008, p. 313. 
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de-ai lor s-au remarcat prin zelul depus pentru ridicarea Monumentului 
Unirii7.  Preşedintele Asociaţiei învăţătorilor din Arad, generosul învăţător 
N. Cristea, din Mândruloc, a fost unul dintre fruntaşii luptei pentru ridicarea 
Monumentului. El a susţinut şi iniţiativele culturale ale Liceului „Moise 
Nicoară" din Arad, de a întreprinde acţiuni culturale în localităţile din jurul 
Aradului. Şezătorile culturale ale acestui puternic aşezământ şcolar arădean 
se bucurau de prezenţa poetului Al. Stamatiad, a tinerilor profesori C. 
Teodorescu, G. Ionescu şi Dimitriu care erau aplaudaţi pentru „dulcea limbă 
românească" pe care o foloseau în actul comunicării. N. Cristea şi-a 
îndemnat colegii să susţină eforturile comunităţii arădene de ridicare de noi 
localuri de şcoală. A fost o activitate condusă de organele ministerului de 
resort. Preşedintele Asociaţiei învăţătorilor arădeni a cerut colegilor sa se 
grupeze în jurul semenilor lor care „poartă în suflet germenii clădirii şi ai 
surpării"8. Înălţarea culturală a satului arădean  a fost semnalată încă de la 
începutul secolului trecut de experimentatul om politic şi de cultură 
Constantin Stere, profund impresionat când a constatat că în Pecica, Siria, 
Cuvin, există fonduri de carte în casele unor plugari.  

Învăţătorii au contribuit la consolidarea culturală a satului arădean 
prin participarea lor activă la activităţile numeroaselor  formaţii asociaţii, 
echipe cultural-artistice existente în localităţile judeţului. Ansamblurile 
corale au fost adevăraţi factori de educaţie artistică a adulţilor. Ansamblul 
coral „Armonia", Corul revizoratului şcolar Arad, corul militar dirijat de 
căpitanul I. B. Botto, aveau propriile lor norme de funcţionare. Parohiile şi 
şcolile arădene asigurau buna funcţionare a ansamblurilor corale din Nădlac, 
Şeitin, Semlac, a corului „Plugarul" din Mândruloc, „Astra" din Radna, 
„Frăţia" din Pecica şi a cunoscutelor coruri din Buteni, Sebiş, Săvârşin, Şag, 
Curtici, Macea, Şimand, Apateu, Şomoşcheş, Cermei, Sepreuş, Şicula, Ineu, 
Cuvin, Covăsânţ, Siria, Galşa, Agriş, Socodor, Şiclău, Bârsa, Berindia şi 
multe alte localităţi de pe Valea Mureşului. S-au remarcat în activitatea lor 
de dirijor şi îndrumător coral învăţători cunoscuţi aşa cum au fost: Nicolae 
Ştef (Cuvin), A. Coşa (Semlac), Mihai Vidu (Hărlmagiu), I. Putici (Lipova), 
N. Dima (Pecica), Al. Crişan (Bonţeşti), N. Firu şi Ion Vancu. Numărul 
corurilor şcolare era mare: 243 coruri pe o sigură voce şi 109 pe două voci. 
Într-o lucrare publicată în anul 1943 de învăţătoarea Elena Sărăţeanu aprecia 

                                                 
7 Vezi Şcoala Primară, nr. 7-8, anul I, 1921, p. 24. 
8 Ordin circular către despărţămintele Asociaţiei, în: „Şcoala Primară”, nr. 17, anul II, 
1922, p. l. 
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că judeţul Arad dispunea de cea mai puternică reţea de coruri şcolare din 
Banat9. 

Şcoala a dispus şi de alte organisme ale sale pentru a-şi întări rolul 
său  educativ în comunităţile locale. Enumerăm pe următoarele: bibliotecile 
şcolare, săli de lectură, formaţii de teatru, echipe de dansuri populare, 
grupuri de interpreţi de muzică populară, recitatori, ansambluri 
instrumentale, formaţii sportive săli de muzică şi lectură şi chiar întreceri 
muzical-sportive cu alte şcoli. Sunt cunoscute festivalurile bănăţene 
organizate de societatea „Şoimii României" din Sânnicolaul Mare condusă 
de dinamicul pedagog şi animator cultural Teodor Bucurescu. Prin toate 
aceste organisme, circulaţia de valori şi, în special, utilizarea timpului liber 
într-o viziune culturalul-educativă, au devenit realităţi sociale în viaţa 
satului aradean. 
4. Învăţătorii şi presa pedagogică a anilor interbelici. Şcoala arădeană a 
beneficiat în anii interbelici de sprijinul acordat de organele de presă 
învăţătoreşti, dar şi de încurajarea revizoratului şi consistoriului din Arad. 

Cea mai cunoscută publicaţie arădeană, care a rezistat cutremurelor 
din timpul primului conflict mondial, a fost Biserica şi Şcoala. Revista s-a 
bucurat în timpul războiului de înţeleptul director al Preparandiei Roman 
Ciorogariu. După război, s-a integrat în frontul general publicistic care a 
susţinut consolidarea statului român întregit. În spiritul acestui ţel general, 
redacţia revistei a publicat articole în care sunt abordate probleme privind 
funcţionarea instituţiilor de bază ale eparhiei: Biserica şi Şcoala. În ele era 
subliniat rolul preotului şi învăţătorului în procesul de întărire a unităţii 
dintre provinciile româneşti, de ridicare culturală a unor regiuni mai 
încercate, cum erau sudul Basarabiei, Banatul de Sud şi localităţile de 
frontieră. 

După înfiinţarea Revizoratului Şcolar al judeţului Arad şi numirea 
lui Iosif Moldovan în acest post fară tradiţie în învăţământul românesc s-a 
simţit nevoia de întărire a noilor instituţii din reţeaua şcolară arădeană: 
revizoratul şcolar, instituţiile liceale aflate în primii ani de funcţionare, 
învăţământul pedagogic etc. În rândurile învăţătorilor arădeni apăruseră 
frământări determinate de acţiunile de statificare a şcolilor confesionale, 
înfiinţarea asociaţiei învăţătorilor în locul reuniunii existente de aproape o 
jumătate de secol, salarizarea învăţătorilor de la şcolile confesionale şi 
înscrierea copiilor de către şcoli în condiţiile unui nebănuit aflux şcolar. 

                                                 
9 Elena Sateţeanu, Coruri, serbări şcolare, sport şi excursii în: „Almanahul învăţământului 
primar şi normal  din regiunea Timiş”, Editura Vrerea ,Timişoara, 1943, p. 169. 
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Omul de iniţiative bine gândite care a fost rezervorul şcolar a detectat golul 
care există în actul comunicării revizorat-şcoli judeţene şi a optat pentru 
apariţia unei publicaţii de informare a învăţătorilor din revizoratul pe care-1 
conducea. Noul preşedinte al „Asociaţiei învăţătorilor din Arad", învăţătorul 
din Mândruloc, Nicolae Cristea, a trecut la acţiune. Primul număr al revistei 
Şcoala Primară a apărut la începutul anului1921. Nicolae Cristea a reflectat 
asupra obiectivelor publicistice ale revistei şi, în numărul 2 al ei, şi-a 
prezentat gândurile sale.  

Iată ce scria învăţătorul din Mândruloc în acest număr: „Născută din 
însufleţirea oamenilor de bine, care, din iubirea meseriei ideale şi-au făcut o 
adevărată religie, ea se adresează fireşte mai întâiu celor ce au chemat-o: 
dascălilor români, care vor găsi într'ânsa frânturi din sufletul lor zbuciumat 
pentru a ridica în sferele luminii culturii naţionale marea mulţime ce abia se 
dezmeticeşte din visul urât al vorbei şi a-i da toată amplitudinea vieţii sale 
istorice; al doilea celor ce au păstrat idealismul tagmei, o neclintită credinţă 
şi simpatie intelectualilor români cu năzuinţi serioase de împreună lucrători 
şi care înţelegându-ne aspiraţiile au păstrat în vremurile de bejenie întreaga 
gamă a optimismului naţional"10. N. Cristea considera că revista apărea ca 
un îndemn sfânt... „să ne încălzească cu duhul superior al trebuinţii de a 
munci şi a săvârşi binele durabil profesat cu atâta abnegaţie de cel ce pe 
dealurile Nazaretului a vestit cea mai frumoasă învăţătură: „iubeste pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”. 

Urmărind aceste ţeluri, Şcoala Primară s-a bucurat de colaborarea 
unor învăţători cu o recunoscută autoritate profesională printre colegii lor: 
Eugen Spinanţiu, Simion Albu, Iulian Pagubă, Liviu Dublea, Pavel Dârlea, 
Ion Cădariu, Dimitrie Boariu. Remarcabil este efortul publicistic al redacţiei 
de a publica, în rubrica „Partea oficială", informaţii despre acte normative, 
îndrumări metodice, note cu suport metodologic ale revizoratului. Acest fel 
de informaţii avea un rol orientativ pentru activitatea practică a învăţătorilor. 
Tot cu rol informativ au fost publicate numeroase note bibliografice despre 
lucrări metodice, manuale aprobate, apariţii recente, lucrări de pedagogie 
elaborate de I. G. Antonescu, I. Nisipeanu, Gh. Costescu, Onisifor Ghibu. 
Au fost note care au contribuit la cultura pedagogică a învăţătorilor. Şcoala 
Primară a corespuns dorinţei de cunoaştere a învăţătorilor şi a fost un factor 
de solidarizare a lucrătorilor de pe ogorul şcolii arădene. Gazeta 
învăţătorilor a apărut prin grija şi eforturile învăţătorului Ion Jelecuteanu 
din Covăsânţ, ajutat în rezolvarea multor probleme administrative de Ion 
Drecin, învăţător în Cuvin. Deşi Gazeta învăţătorilor a avut o apariţie 

                                                 
10 N. C(ristea), Şcoala Primară, anul I, nr. 2 din 1921. 
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redusă în timp - din iunie 1929 până în 1931 - apariţia ei a însemnat o 
izbândă a spiritului inventiv dăscălesc şi a  unei bogate experienţe 
publicistice a lui Ion Jelecuteanu, care a reuşit să-şi asigure colaborarea unor 
cărturari arădeni deschizători de drumuri în viaţa publică aşa cum au fost 
Vasile Goldiş, preşedintele Astrei, poetul Al. T. Stamatiad, care era şi 
profesor de literatura română la Liceul „Moise Nicoară", publicistul şi 
nuvelistul Tiberiu Vuia, care va fi redactorul tinerei reviste arădene 
Înnoirea, istoricul de renume naţional Gh. Ciuhandu.  

Ion Jelecuteanu (1908-1989) a fost un bun cunoscător al vieţii 
şcolare din Podgoria Aradului. Se născuse în Măderat şi, de aceea, şi-a 
căutat colaboratori printre colegii săi: D. Olariu (Covăsânţ), Pavel Dârlea 
(Covăsânţ), Dimitrie Popovici (Cuvin şi Arad), I. Drecin (Cuvin). Preferinţa 
lui I. Jelecuteanu pentru abordarea problemelor de pedagogie socială a 
apărut în timp ca o expresie a preocupărilor sale de consolidare a 
solidarităţii profesionale în lumea timpului. Şi Vasile Goldiş a acordat 
importanţă analizei problemelor sociale care frământau pe dascăli. 

Ca un act de provocare a demnităţii profesionale a apărut în 1930 un 
singur număr din Revista învăţătorilor din judeţul Arad, al cărei redactor era 
Petru Ugliş Delapecica, director şcolar în Gurahonţ. In articolul  „Pornim la 
drum” , N. Cristea, revizorul şcolar, considera că în paginile revistei vor fi 
expuse credinţele corpului învăţătoresc, prezentate însă în sens românesc. 
De aceea, redactorul revistei milita pentru cercetarea vechilor documente 
şcolare, în care se găsesc date despre lupta învăţătorilor pentru cultură şi 
libertate naţională. 

Şcoala vremii a fost organ oficial al „Asociaţiei învăţătorilor din 
judeţul Arad". Activitatea redacţională a fost îndeplinită în decursul 
timpurilor de Eugen Spinanţiu, Ion Blăgăilă, Ion D. Ungureanu, Gheorghe 
Moţiu, Romul Ponta, Lazăr Igrişan, Nicolae Cârstea, Gheorghe Nini. A avut 
colaboratori învăţători distinşi, care au stăruit în articole diferite asupra 
problemelor teoretice aflate în aria studiilor pedagogice româneşti. Sufletul 
acestui curent de gândire a fost profesorul de pedagogie de la Şcoala 
normală, Teodor Mariş. El reflecta asupra unei concepţii pedagogice 
construită pe nucleul identităţii noastre naţionale. Era o idee 
corespunzătoare unor teze pedagogice, promovate de profesorul de 
pedagogie de la Universitatea din Bucureşti, I. C. Petrescu. Dintre tezele 
pedagogice dezbătute în raport cu problemele socio-politice ale timpului, 
amintim ideea democratizării vieţii şcolare, teză asupra căreia a stăruit şi 
Vasile Goldiş. Iosif Târziu, subinspector şcolar, a reflectat în articolele 
reţinute din caietul însemnărilor sale din timpul controlului asupra unor 
greşeli metodice, dintre care notăm formalismul metodologic, explicaţii 
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cauzale insuficient fundamentate logic, enumerări fară exemplificări, apelul 
exagerat la memorie, absenţa exerciţiilor practice, solicitarea vizibilă a unor 
elevi. Toate erau semne evidente ale pregătirii superficiale a lecţiei. În 
intervenţiile în care făcea elogiul  solidarităţii naţionale în vremuri de grea 
încercare din anii premergători sau ai marii încleştări europene, Vasile 
Lădaru promovează teza politicii de pace pentru care românii au optat, dar 
pe care n-au putut-o realiza. Învăţătorul arădean declara fară înconjur că 
„noi avem idealul păcii onorabile, dar nu excludem din concepţia noastră 
apărarea dârză a patrimoniului recâştigat prin atâtea jertfe"11. 

În evoluţia presei pedagogice arădene Şcoala vremii a însemnat cea 
mai reuşită realizare publicistică a învăţătorilor. Ei au izbutit să lărgească 
aria studiilor şi dincolo de hotarele ţării, dezbătând aspecte ale doctrinelor 
pedagogice promovate de Frederic Frobel, Maria Montessori, din domeniul 
pedagogiei experimentale, al regionalismului educativ, al activismului 
pedagogic. N-au fost date uitării nici probleme ale şcolii româneşti. Aşa au 
procedat Gr. Tudor, care a stăruit asupra problemei întăririi activităţii din 
bibliotecile pedagogice, Ion Blăgăilă asupra aprofundării cercetărilor asupra 
gândirii copiilor, R. Ponta asupra cursurilor de perfecţionare. Redactorii au 
reuşit să se bucure de colaborarea unor importante personalităţi culturale: C. 
Rădulescu Motru, C. Georgiade, V. Netea, G. G. Antonescu. 

Consemnăm în acest articol şi o izbândă pedagogică a învăţătorului 
arădean  George Beuran din Lipova. El a funcţionat ca învăţător în 
localitatea Chizdia, de unde s-a transferat la Lipova. Aici a organizat cursuri 
de perfecţionare profesională a învăţătorilor, a reuşit să asigure participarea 
la aceste cursuri a unui număr semnificativ de personalităţi culturale 
româneşti şi să atragă spre conferinţele lor publice de la Lipova un public 
deschis la transmiterea de idei de către oameni care au contribuit la 
progresul nostru cultural, aşa cum au fost C. Rădulescu Motru, Nichifor 
Crainic, Simion Mehedinţi, I. Lupaş, O. Ghibu, Sextil Puşcariu. Învăţătorul 
G. Beuran a reuşit să asigure şi apariţia publicaţiei Tineretul învăţătoresc 
care, din 1933, a fost un factor de afirmare culturală a oraşului Lipova. 
George Beuran a reuşit să întărească şi autoritatea pedagogică a Şcolii din 
Lipova, al cărei învăţător devenise. Tineretul învăţătoresc a depăşit aria 
articolelor cu caracter local. 

George Beuran s-a bucurat de aprecierea colegilor săi din „Federaţia 
presei din provincie",. care i-a avut printre membrii săi. A publicat şi piese 

                                                 
11 V. Lădaru, Activitatea extraşcolară în spiritul timpului, în: „Şcoala vremii”, anul VIII, 
nr. 1 din 1937, p. 14. 
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de teatru pentru instituţii culturale din sate. Problematica lor specifică 
vremurilor grele din timpul războiului atrăgea publicul sătesc prin 
simplitatea psihologică a personajelor. Tineretul învăţătoresc a rezistat 
vremurilor grele din timpul celui de-al doilea conflict mondial. 

Înfiinţarea  Revizoratului Şcolar al judeţului Arad, în mai 1919, a dat 
un caracter ordonat,unitar, bine coordonat de revizori competenţi şi patrioţi. 
Principalul beneficiar al Şcolii arădene, puternică şi riguroasă a fost satul 
arădean. 

Dezvoltarea şcolii primare arădene după înfăptuirea actului Unirii a 
fost un proces organizat care a contribuit la întărirea satului arădean. 
Aproape toate localităţile arădene au avut Şcoala primară cu învăţători 
ataşaţi satului si locuitorilor lui. În limbajul vremii s-a încetaţenit expresia 
„A da năvală spre şcoală” care n-a fost o figură de stil, ci o realitate locală, 
care a ilustrat deschiderea locuitorilor satului pentru şcoală si cultură 

Toate şcolile arădene au fost instituţii de stat, iar laicizarea 
învăţământului a fost hotărâtă de adunarea învăţătorilor preocupaţi de 
realizarea unitaţii învăţământului românesc. Întregul sistem de învăţământ 
primar al României a avut un caracter unitar prin avansare, conţinut, 
îndrumare şi finalitate. Astfel, Şcoala a devenit un factor de consolidare a 
ţării. 
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Particularităţi şi tendinţe în organizarea 
învăţământului secundar românesc în Arad în 

perioada interbelică  
(1919-1938) 

 
 

Virgil Valea 
 
 

Învăţământul secundar din România întregită a cunoscut 
transformări importante atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, în 
concordanţă cu tendinţele de modernizare europene, fără a fi neglijată însă 
componenta specificului naţional, rezultată din unirea Regatului cu 
Provinciile. În Transilvania, învăţământul secundar de stat a constituit un 
deziderat al românilor până în 1918, singurele şcoli româneşti fiind cele 
susţinute de către bisericile naţionale: şase şcoli normale (Arad, Sibiu, Blaj, 
Oradea, Gherla-2), patru licee (Braşov, Blaj, Beiuş, Năsăud), două gimnazii 
(Brad, Braşov) şi patru şcoli civile de fete (Sibiu, Blaj, Beiuş, Arad)1. Cele 
16 instituţii de învăţământ secundare, confesionale, nu puteau satisface nici 
pe departe dorinţele şi aspiraţiile spre studiile înalte ale românilor ardeleni, 
manifestate energic încă din secolul al XVIII-lea. În pofida acestui neajuns, 
şcolile secundare româneşti au fost laboratoare în care s-a format elita 
intelectuală a naţiunii, generaţia care a edificat Marea Unire şi a dat 
strălucire ştiinţei şi culturii interbelice. 

Aradul a ocupat un loc de frunte în ierarhia învăţămâtului secundar 
din Transilvania, el s-a individualizat ca principalul centru şcolar din vestul 
ţării prin cele două instituţii de tradiţie: Preparandia (1812) şi Şcoala civilă 
de fete (1890). Experienţa acumulată de către oamenii şcolii arădeni a fost 
apreciată şi valorificată de către autorităţi, de către factorii implicaţi în 
reorganizarea învăţământului din Transilvania în general şi a celui secundar, 
în special. 

Eminentul om politic, patriot şi om de cultură arădean Vasile Goldiş 
a fost promovat de către Consiliul Dirigent în fruntea Resortului Cultelor şi 
Instrucţiunii, calitate în care a coordonat organizarea învăţământului, 
avându-l ca principal colaborator pe Onisifor Ghibu2. 

                                                 
1 *** Anuarul învăţământului secundar din România în anul şcolar 1924-1925, Bucureşti, 
1925, p. 9. 
2 Românul, an VII, nr. 32 din 5 decembrie 1918, p. 3. 



 217 

Profesorii secundari arădeni au participat, la 19 ianuarie 1919, la 
primul lor Congres de la Sibiu, prilej cu care Vasile Goldiş spunea cu 
modestie şi responsabilitate: „ Am venit să învăţ şi să pun mâna pe puls...eu 
nu dau program, programul îl fac profesorii”3. Faptele ulterioare au 
confirmat afirmaţiile ministrului arădean. Congresmenii au instituit o 
„Comisie de organizare a învăţământului din Ardeal”, compusă din 12 
persoane, Aradul, ca centru şcolar de tradiţie a învăţământului secundar, 
fiind reprezentat de patru personalităţi din domeniu: Sabin Evuţianu, Pavel 
Percea, Victor Stanciu şi Vasile Suciu4.  

Guvernele României de după 1918, indiferent de coloratura politică, 
au declanşat o strategie naţională în privinţa redimensionării naţiunii 
române unite, în conformitate cu noua realitate istorică, având drept 
coordonate respectarea Rezoluţiei Marii Uniri de la Alba Iulia. În acest 
demers, şcoala şi slujitorii ei reprezentau, alături de biserică şi armată, un 
vector esenţial al revoluţiei naţional-culturale, al cărei ţel fundamental îl 
reprezenta afirmarea elementului românesc, marginalizat de veacuri în 
cadrul conceptului general de românizare. Aradul s-a bucurat de o atenţie 
sporită în cadrul acestui proces, dată fiind aşezarea sa la Graniţa de Vest, 
într-un loc deosebit de sensibil al frontierei româneşti, ameninţată de 
politica revizionistă a guvernelor maghiare de după Tratatul de la Trianon. 
Vizitele, mai frecvente la Arad decât în alte regiuni, ale ministrului 
reformator al învăţământului dr. Constantin Angelescu, cât şi ale altor 
oficialităţi din domeniu, reprezintă dovezi indubitabile ale grijii statului 
român pentru promovarea românismului la Graniţa de Vest. 

Autorităţile administrative româneşti arădene s-au încadrat, chiar de 
la început, în strategia naţională, una din primele măsuri operative, pe care 
le-au luat, fiind deschiderea  Liceului de băieţi „Moise Nicoară” (16 iulie 
1919) şi a Liceului de fete (19 iulie 1919)5.  În acest mod s-a venit în 
întâmpinarea dorinţei arzătoare a tinerilor români de a urma cursurile 
învăţământului secundar, a unui adevărat curent de opinie din acele vremi, 
când mai vechiul dicton al fiilor de ţărani - „Noi vrem pământ!” - a fost 
înlocuit cu unul nou: „Noi vrem şcoală!” Celor două licee inaugurate festiv 
în toamna anului 1919 li s-au adăugat, în scurt timp, alte 5 şcoli secundare 
româneşti: Şcoala medie „Samuil Vulcan” din Arad (1 septembrie 1919), 
Gimnaziul „Sava Brancovici” din Ineu (5 septembrie 1922), Gimnaziul din 
                                                 
3 I. Bratu, Învăţământul secundar din Ardeal, în: „Transilvania, Banatul, Crişana şi 
Maramureşul 1918-1928”, Bucureşti, 1929, p. 1002. 
4 Românul, an VIII, nr.10 din 26 ianuarie 1919, p. 3. 
5 Ibidem, nr.69 din 24 iulie 1919, p. 4 şi nr. 67 din 22 iulie 1919, p. 2. 
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Sântana (1919), Şcoala medie de băieţi din Lipova (1 octombrie 1919) şi 
Şcoala medie de fete din Lipova (1 octombrie 1920). Şcolile medii nr. 2 şi 
nr. 3 cu limba de predare maghiară şi  Şcoala medie nr. 4 în limba germană 
completau lista instituţiilor de învăţământ secundar din oraşul Arad. 

Reforma învăţământului secundar românesc de stat din judeţul Arad 
era aşadar compusă din şapte instituţii de învăţământ: 2 licee, 3 gimnazii şi 
2  şcoli medii; şcolile medii aveau un program asemănător cu gimnaziile, 
fără a se preda însă limba latină, ele având o orientare pronunţată spre 
studiul practic, agricultură, industrie şi lucru manual. Absolvenţii acestor 
şcoli se orientau spre Preparandii, spre şcolile militare, spre şcolile 
comerciale şi şcolile agronomice. În şcolile secundare s-a format mica 
burghezie a oraşului, din perioada interbelică: meseriaşii, comercianţii şi 
funcţionarii6. 

Judeţul Arad a avut o reţea şcolară a învăţământului secundar bine 
reprezentată în toate zonele, facilitându-se astfel accesul copiilor de ţărani 
prin naveta zilnică spre centrele de învăţământ secundar de la Ineu, Sântana 
şi Lipova. Un exemplu aparte este acela al Lipovei, care s-a dezvoltat ca al 
doilea centru şcolar după oraşul Arad, cu cele două Şcoli medii şi Şcoala 
comercială (2 iunie 1919), ca urmare a contribuţiei decisive a tramvaiului 
electric, care facilita naveta şi implicit şcolarizarea superioară a elevilor din 
Podgoria Aradului. Organizatorul şcolilor secundare arădene a fost 
eminentul profesor de matematică Vasile Suciu, ctitorul, în anul 1922, şi al 
Şcolii comerciale din Arad, autorul unei tabele de logaritmi cu cinci 
zecimale7.  

În reţeaua învăţământului secundar de specialitate mai pot fi incluse: 
Şcoala normală greco-ortodoxă (1812), Şcoala normală de fete (21 
nov.1920), Şcoala normală de băieţi de stat „Titu Maiorescu” (21 mai 
1923), Liceul Comercial (1936), Liceul Industrial (1936) şi Şcoala de 
viticultură din Miniş (1881), cea mai veche şcoală de profil din România. 

Legislaţia şcolară, promovată în tandem de către ministrul 
Angelescu-Legea învăţământului primar (1924) şi Legea învăţământului 
secundar (1928), promova descentralizarea şi autonomia şcolară, pornind de 
la experienţa vechilor antistii şcolare şi de la „modelul american” de 
administrare a şcolii. Articolul 111 din Legea învăţământului secundar 
confirma rolul comitetului şcolar în gospodărirea materială a şcolii prin 
intermediul taxelor şcolare, percepute de la elevi într-un cuantum stabilit de 

                                                 
6 Anuarul învăţământului secundar din România în anul şcolar 1924-1925, p. 10. 
7 Victor Bleahu, Monografia oraşului Lipova, Editura Marineasa, Timişoara, 2001, p.195. 
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către Ministerul Instrucţiunii şi care nu putea fi depăşit de către organul 
şcolar8. Având în vedere aceste coordonate, instituţiile secundare de 
învăţământ arădene au acordat o mare importanţă comitetelor şcolare în 
vederea conservării şi extinderii bazei materiale. În funcţia de preşedinte al 
comitetului şcolar au fost promovate personalităţi ale vieţii politice, 
culturale şi economice arădene: VASILE GOLDIŞ la Liceul „Moise 
Nicoară”, GHEORGHE CIUHANDU la Liceul de fete „Elena Ghiba- 
Birta”, avocatul IOAN ROBU, primarul Aradului, la Liceul Industrial, 
„Victor Nasta”, directorul sucursalei B. N. R din Arad, la  Liceul Comercial 
etc. În privinţa bazei materiale, a locaţiei, oraşul Arad se poate mândri cu 
„BULEVARDUL LICEELOR”, pe care regăsim Liceul Pedagogic, Liceul 
Industrial, Liceul „Moise Nicoară”, Liceul „Elena Ghiba-Birta” şi Liceul 
Comercial, fapt demn de remarcat în ceea ce priveşte concentrarea într-un 
spaţiu restrâns a unor instituţii de învăţământ secundar. Dacă mai adăugăm 
la acest ansamblu cultural şi arhitectural şi PALATUL CULTURII, acel 
„radiator de cultură românescă”9, din perioada interbelică, avem cu 
siguranţă imaginea unei zone de referinţă a oraşului şi a vestului României, 
legată organic de cadrul natural, dominat de faleza Mureşului şi de vechea 
Cetate a Aradului. 

Profesorii secundari  arădeni au constituit vectorul elitei intelectuale 
arădene din perioada interbelică, atât prin numărul lor cât şi prin activismul 
lor la viaţa cetăţii: au promovat românismul, cultura română, au fost 
determinanţi în promovarea celui de-al doilea iluminism românesc, într-o 
perioadă de mari încercări pentru românii de la Graniţa de Vest. O bună 
parte din aceştia proveneau din familii de patrioţi români, îndeosebi din 
preoţi şi dascăli, care cultivau de câteva generaţii iubirea de neam, de 
cultură şi tradiţiile strămoşeşti, pe care le cultivau cu aceeaşi ardoare şi 
devotament şi după 1918, fiind conştienţi că numai în acest mod puteau să-
şi împlinească destinul în statul român întregit. Prenumele latinizante a 
acestor „apostoli”- ASCANIU, INOCENTIU, CAIUS, TERENTIU, 
ROMULUS, TRAIAN, NESTOR, IULIAN etc. ilustrează pe deplin 
ancorarea acestora şi în acest mod în promovarea unităţii şi solidarităţii 
naţionale, într-o perioadă în care norii negri ai iredentismului se profilau 
ameninţători. 

                                                 
8 Legea pentru învăţământul secundar din 15 mai 1928, în: Constantin Hamangiu, „Codul 
general al României”, vol.XV-XVI, 1926-1929, Bucureşti, 1928, p.1087. 
9 Virgil Valea, Cultură şi spiritualitate românească în Arad în perioada interbelică (1919-
1940), ”Vasile Goldiş”University Press, Arad, 2005, p. 242. 
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Lipsa acută de cadre didactice a determinat  guvernul României să 
detaşeze  la Arad profesori secundari din Regat; astfel, au ajuns la Arad 
îndeosebi profesori de limba română, cei care aveau misiunea de a cultiva 
printre elevi limba română literară. Cele mai cunoscute exemple au fost 
acelea ale profesorilor de la Liceul de băieţi „Moise Nicoară”: Alexandru T. 
Stamatiad, Dimitrie Panaitescu Perpessicius şi Alexandru Constantinescu, 
alături de care mai poate fi menţionat Ştefan Ciuceanu, venit de la Colegiul 
Naţional din Craiova, fondatorul Şcolii normale de băieţi de stat „Titu 
Maiorescu”10. Exemplele de acest fel au fost cu mult mai numeroase, ele 
fiind completate de un număr şi mai mare de învăţători , repartizaţi direct 
din Regat la absolvirea Şcolii pedagogice. O bună parte din profesorii 
secundari au rămas definitiv la Arad sau în judeţ, s-au naturalizat, 
contribuind astfel din răsputeri la organizarea şi buna desfăşurare a 
învăţământului secundar. 

Pe lângă activitatea la catedră, profesorii au susţinut o bogată muncă 
extraşcolară în cadrul „ASOCIAŢIEI PROFESORILOR SECUNDARI DIN 
ARAD”, materializată îndeosebi prin conferinţe ştiinţifice şi de popularizare 
a culturii şi artei româneşti la Palatul Cultural sau în comunele şi satele 
judeţului11. 

Societăţile culturale arădene au fost fondate şi susţinute, în principal, 
de către profesorii secundari din şcolile Aradului, care au găsit răgazul 
necesar pentru a susţine cultura românească, pentru a mobiliza conştiinţele, 
pentru a menţine flacăra românismului; în acest mod şi-au desfăşurat 
activitatea la Arad societăţile „ASTRA”, „ATENEUL POPULAR”, 
„CONCORDIA”, „INSTITUTUL SOCIAL  BANAT-CRIŞANA”- secţia 
artistico-culturală Arad, „CULTUL EROILOR”, „ÎNFRĂŢIREA”, „LIGA 
ANTIREVIZIONISTĂ”, etc.12. 

Contribuţia profesorilor secundari arădeni a fost decisivă în 
constituirea, la 24 martie 1936, a Federaţiei Societăţilor Culturale din Arad, 
organism din care făceau parte „Astra”, „Concordia”, „Institutul Social 
Banat-Crişana” şi „Ateneul Popular Arădean”. Prin federalizare se avea în 
vedere asigurarea mijloacelor materiale pentru desfăşurarea unei activităţi 
culturale de mare angajament şi de înaltă ţinută. 

Implicarea corpuui didactic secundar arădean în viaţa „cetăţii”a ieşit 
în evidenţă şi cu prilejul CONGRESULUI CULTURAL ARĂDEAN, 
                                                 
10 Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura  Judeţului Arad. Acte 
administrative, dos. 7/1923, f. 57 (în continuare: A.N.D.J.A.). 
11 * * * Aradul - permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 584. 
12 Virgil Valea, op.cit., pp. 220-231. 
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desfăşurat la 30 ianuarie 1938 în sala de festivităţi a Liceului „Moise 
Nicoară”. Cu acel prilej, trei din cele cinci comunicări oficiale au fost 
susţinute de către profesorii Ascaniu Crişan, Caius Lepa şi Nichi Lazăr, care 
au militat cu argumente solide pentru extinderea activităţii Palatului 
Cultural, pentru extinderea săpăturilor arheologice din judeţ şi pentru 
înfiinţarea unui Muzeu Etnografic la Arad13. 

Publicistica arădeană a beneficiat din plin de contribuţia profesorilor 
din şcolile arădene, atât în calitate de redactori cât şi de colaboratori. La 15 
martie 1925, profesorul Alexandru T. Stamatiad publica revista Salonul 
literar; în mai 1933 apărea primul număr al revistei Hotarul, având ca 
redactori pe Eduard Găvănescu şi Alexandru Constantinescu, iar la  9 
septembrie 1934, se edita primul număr al săptămânalului Gazeta 
antirevizionistă, sub conducerea profesorului şi ziaristului ISAIA 
TOLAN14. Aceste trei publicaţii constituie doar un mic exemplu al efortului 
jurnalistic depus de către profesorii secundari în slujba culturii şi a naţiunii 
la Graniţa de Vest. 

Destinul istoric a făcut ca profesorii secundari, această categorie 
socială determinantă a elitei intelectuale arădene, să dea măsura capacităţii 
şi maturităţii sale profesionale în timpul regimului comunist, fapt care 
explică în mare măsură realizările învăţământului din anii ’50 -’60. În 
această perspectivă, orice asumare a unor merite în acest sens de către 
propaganda comunistă a fost un fals clădit pe tăinuirea dibace şi neruşinată a 
realităţilor antebelice, care s-au fructificat într-o perspectivă mai largă; astfel 
au existat totuşi condiţii pentru formarea de noi elite în contextual unei 
presiuni ideologice după modelul celei din  U.R.S.S., adaptată treptat 
condiţiilor din România. 

Măsura valorii procesului de învăţământ este dată de calitatea 
absolvenţilor, pe care-i formează an de an, generaţie după generaţie. Din 
acest punct de vedere, Aradul a realizat o îmbinare fericită între absolvenţii 
învăţământului teoretic şi cei ai învăţământului practic-aplicativ. Absolvenţii 
Liceului de băieţi „Moise Nicoară” au constituit prin înalta lor pregătire 
elemente de bază ale administraţiei, ştiinţei şi culturii româneşti interbelice. 
Din anul 1924, liceul a găzduit şi „Şcoala de notari” cu durata de un an, fapt 
care demonstra odată în plus angajamentul conducerii şi a personalului 
didactic în direcţia unificării şi dezvoltării României interbelice15. În cadrul 
aceleeaşi instituţii fanion a învăţământului secundar arădean, profesorii de 

                                                 
13 Ibidem,  p. 238. 
14 Ibidem, p. 272 şi 291. 
15 A.N.D.J.A., loc. cit., dos. 5/1924, f. 162. 
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limba română au organizat, începând din martie 1921, „Cursul seral de 
limba română” pentru funcţionarii primăriei arădene, care nu posedau limba 
literară; acţiunea se înscria într-o iniţiativă a Ministerului Instrucţiunii, care 
a organizat aceste cursuri cu funcţionarii publici, administrativi şi 
judecătoreşti din toate Provinciile unite cu Regatul16.  

Absolvenţii Şcolii de comerţ din Arad şi mai apoi ai Liceului 
Comercial (1936) au fost unanim apreciaţi în întreaga ţară pentru buna lor 
pregătire profesională. Din acest punct de vedere, instituţia arădeană a fost 
cotată de către oamenii din domeniu pe locul doi după Şcoala de comerţ din 
Bucureşti. Faima Şcolii comerciale arădene, buna pregătire a absolvenţilor, 
a depăşit graniţele României, cursurile fiind frecventate în acea perioadă de 
elevi din Iugoslavia, Ungaria, Cehia şi Polonia; în anul şcolar 1925-1926- 
7% din elevii şcolii proveneau din statele vecine17.  

Şcoala de arte şi meserii şi, mai apoi, din anul 1936, Liceul 
industrial, a pregătit specialişti în prelucrarea lemnului, a metalelor, a 
electrotehnicii cât şi în domeniul automobilelor. Produsele elevilor, 
coordonaţi de către maiştri, au participat cu mare succes de piaţă la 
expoziţiile-bazar de la Bucureşti, întrunind aprecierea unanimă a 
vizitatorilor şi a conducerii Ministerului Instrucţiunii. Alte produse de primă 
necesitate (birouri, dulapuri, grilaje, maşini de gătit etc.) se vindeau direct 
din şcoală, procurându-se astfel fonduri pentru autogospodărirea instituţiei. 
Absolvenţii Liceului Industrial Arad, maiştrii şi contramaiştrii au fost 
deosebit de apreciaţi în toate întreprinderile industriale, diploma de admitere 
a acestei instituţii era un certificat de garanţie a calităţii profesionale18.  

Pregătirea teoretică şi practic-aplicativă a absolvenţilor şcolilor 
secundare se desăvârşea cu o educaţie moral-civică şi patriotică fără cusur, 
adaptată contextului istoric naţional şi internaţional. Cultivarea limbii 
române literare şi a naţionalismului civic reprezentau obiective majore ale 
societăţilor culturale şi ale societăţilor de lectură ce au luat fiinţă în toate 
şcolile secundare sub coordonarea profesorilor de limba română. Printre cele 
mai active societăţi ale elevilor se pot menţiona: Societatea  „Ion Russu 
Şirianu” de la Liceul „Moise Nicoară”, Societatea „Avram Sădean” de la 
Liceul pedagogic greco-ortodox, Societatea „Aurel Vlaicu” de la Liceul 
Industrial, Societatea „Athanasie Marienescu” a elevilor secundari din 

                                                 
16 Ibidem, dos. 4/1921, f. 35. 
17 Vasile Suciu, Anuarul Şcolii comerciale superioare de băieţi pe anul şcolar 1925/1926, 
Arad, 1927, p. 10. 
18 Romul Cărpenişan, Anuarul Şcoalei superioare de arte şi meserii pe anul şcolar 1932-
1933, Arad, 1933, p. 3. 
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Lipova, Societatea „Zorile” a elevilor Şcolii viticole din Miniş, Societatea 
caritabilă „Sfânta Ecaterina” de la Liceul de fete „Elena Ghiba-Birta”, etc. 

O menţiune specială în privinţa cultivării spiritului ştiinţific printre 
elevi o merită cu prisosinţă directorul Liceului de băieţi „Moise Nicoară”- 
Ascaniu Crişan-, preşedintele onorific al „Societăţii de matematică a 
elevilor”, care a format personalităţi ale ştiinţei româneşti: Caius Iacob, 
Tiberiu Popoviciu, Valeriu Novancu, Aurel Avramescu etc. Directorul 
Liceului de băieţi a fost preocupat în aceeaşi măsură şi de cultivarea limbii 
române printre tinerii liceeni, văduviţi de această oportunitate, de acest drept 
naţional înainte de 1918. La preluarea funcţiei, la 1 septembrie 1920, 
îndemna elevii să-şi dezvolte vocabularul prin lectură cât mai multă în limba 
maternă, precizând în acelaşi context că  „dragostea de limbă este pârghia 
dragostei de neam”19. Ilustrul pedagog şi ctitor de şcoală românească şi-a 
găsit şi răgazul să publice în 1933 la Bucureşti lucrarea „Din trecutul 
învăţământului matematic la românii din Ardeal20. Ascaniu Crişan, sibian de 
origine, şi-a împlinit destinul familial şi profesional în oraşul de pe Mureş 
unde a păstorit timp de douăzeci şi opt de ani (1920-1948), cu măiestrie, 
talent şi pasiune, cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ secundar din 
ţinutul Aradului. Directorul Liceului de băieţi n-a fost o personalitate 
singulară în peisajul învăţământului secundar arădean, care a avut şansa de a 
beneficia de competenţa şi dăruirea multor altor profesori intraţi definitiv în 
istoria şcolii arădene: VASILE SUCIU, NICOLAE MIHULIN, NICHI 
LAZĂR, FLORICA BUCURESCU, SABIN EVUŢIANU, CONSUELA 
GEORGESCU, ŞTEFAN CIUCEANU, CAIUS LEPA, TERENTIU 
OLARIU, VICTOR STANCIU, PAVEL PERCEA, ROMUL 
CĂRPENIŞAN, VASILE JUNCU, TRAIAN MAGER, MARCEL 
OLINESCU, IULIAN TOADER, ALECU CONSTANTINESCU, 
ALEXANDRU T. STAMATIAD, DIMITRIE PANAITESCU, 
PERPESSICIUS, pr.prof. NICOLAE ŢĂNDRĂU, VICTOR BABESCU  
etc. 

Învăţământul secundar arădean din perioada interbelică a cunoscut 
un progres remarcabil, beneficiind de bogata experienţă a învăţământului 
secundar confesional. După Marea Unire, guvernele României au sprijinit în 
mod deosebit dezvoltarea reţelei şcolare şi a bazei materiale a 
învăţământului arădean în conformitate cu noua strategie naţională din 
                                                 
19 Ascaniu Crişan, Anuarul II al Liceului „Moise Nicoară” din Arad pe anul şcolar 1920-
1921, Arad, 1921, p. 5. 
20 Mihai Bordeianu, Vlad Vladcovschi, Învăţământul românesc în date, Editura Junimea, 
Iaşi, 1979, p. 377. 
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domeniu, avându-se în vedere situarea ţinutului arădean pe sensibila Graniţă 
de Vest. 

Corpul profesoral de excepţie şi aplicarea noii legislaţii şcolare, au 
întregit condiţiile propice afirmării unui învăţământ secundar exigent şi 
performant, care a pregătit tineri competenţi pentru toate domeniile de 
activitate, viitori oameni de ştiinţă şi cetăţeni cu un ridicat spirit civic şi 
patriotic. 
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Arhimandritul  
profesor dr. Iustin Iuliu Suciu  

de la Institutul pedagogic-teologic din Arad 
 
 

Pavel Vesa 
 
 

În 1953, trecea la cele veşnice unul din vrednici profesori pe care i-a 
avut Institutul pedagogic-teologic (apoi Academia Teologică) din Arad, 
arhimandritul dr. Iustin Iuliu Suciu. Astăzi, numele lui este pomenit destul 
de rar, deşi distinsul cleric şi profesor a fost, la vremea aceea, nu numai un 
distins slujitor al Bisericii, ci şi un apreciat teolog autor de lucrări valoroase 
pentru Teologia românească1. Este autorul unui admirabil manual de 
Ermineutică şi a altor valoroase lucrări din domemiul teologiei biblice pe 
care le-a publicat în decursul vieţii. 

S-a născut în 8 februarie 1873 în comuna Şiştarovăţ (jud. Arad) din 
părinţii Melente şi Eva, la botez primind numele Iuliu. Este fratele mai mic 
al avocatului dr. Ioan Suciu, care a jucat un rol important la Unirea 
Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 19182. Au mai avut o soră, mai 
mică, Victoria, căsătorită cu dr. Vasile Avramescu din Lipova. Numele 
originar al familiei a fost Văcărescu. Cel de Suciu îl poartă după strămoşul 
dinspre tată care învăţase meseria cojocăritului. Ambii bunici au fost însă şi 
pădurari, inclusiv tatăl său Meletie, care, între 1856-1858, urmase pentru 
puţin timp cursurile Preparandiei din Arad3. 

Şcoala primară a început-o în satul natal, apoi a continuat-o la cea 
maghiară din Radna, apoi la Arad. Cursurile secundare le-a urmat în 
Gimnaziul greco-catolic din Beiuş (înfiinţat de Samuil Vulcan de la 
Oradea), în Liceul regesc din Arad şi Gimnaziul de stat din Sibiu, unde, în 
                                                 
1 Pentru datele biografice ne orientăm după: Teodor Botiş, Istoria Şcoalei normale 
(Preparandiei) şi a Institutului teologic ortodox-român din Arad, Arad, 1922, pp. 119, 369, 
564, 566, 673-674; + Arhimandritul dr. Iustin Suciu, în: „Mitropolia Banatului”, anul III, 
1953, nr. 7-8, p. 8; Nicolae Neaga, Arhimandritul profesor dr. Iustin Suciu, în: Ibidem, anul 
XXVI, 1976, nr. 5-8, p. 514-515; Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a 
doua, revăzută şi întregită, Bucureşti, 2002, pp. 466-467; Mihai Săsăujan, Academia de 
Teologie ortodoxă din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la istoria învăţământului 
teologic românesc, Arad, 2004, pp. 95-96.  
2 Pentru amănunte despre Ioan Suciu vezi lucrarea: Doru Bogdan, Dr. Ioan Suciu – 
părintele patriei, Arad, 1991, 173 p. 
3 Ibidem, p. 12. 
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anul 1891, a susţinut examenul de maturitate. După absolvirea studiilor 
medii, şi-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din cadrul 
Universităţii din Cernăuţi, unde, în 2 februarie 1898, obţine doctoratul în 
Teologie. La Cernăuţi, a avut ca dascăli o pleiadă de mari  teologi, fraţii 
Constantin Clement şi Eusebie Popovici, Teodor şi Vasile Tarnavschi, 
Emilian Voiutschi, Ştefan Saghin, Vasile Gheorghiu şi alţii. 

Cu o astfel de pregătire, s-a reîntors între ai săi, iar în vara anului 
1898 a funcţionat ca practicant la Consistoriul eparhial din Oradea, de unde, 
în vara anului următor, trece în aceeaşi demnitate la Consistoriul eparhial 
din Arad.  

Odată cu începutul anului şcolar 1900-1901, este numit prefect 
seminarial şi profesor la Institutul Teologic din Arad. Ca profesor, este ales 
definitiv în anul 1908, iar titular din 1912. A predat Isagogia Noului 
Testament, Exegeza Noului Testament, Ermeneutica biblică, Studiul biblic şi 
Limba greacă. 

Pe lângă oficiul de profesor a mai funcţionat şi în calitate de catihet 
la Şcoala civilă de fete (1904-1905), apoi la Şcoala Superioară de Fete din 
Arad (1909-1910, 1917-1918). În anul 1912 a administrat şi parohia din 
Sânnicolaul-Mic. 

Începutul activităţii didactice coincide cu tunderea în monahism, la 
mănăstirea Hodoş-Bodrog, sub numele de Iustin, în locul celui primit la 
botez, iar episcopul Iosif Goldiş (1899-1902) l-a hirotonit ierodiacon (1900), 
apoi protodiacon (1901). Episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925) la 
hirotonit ieromonah (1912), iar mai târziu, episcopul Grigorie Comşa (1925-
1935) l-a hirotesit protosincel (1927), apoi arhimandrit (1928).  

La recomandarea episcopul Grigorie Comşa, Sfântul Sinod, 
apreciindu-i meritele, i-a acordat protosincelului Iustin I. Suciu, rangul de 
arhimandrit. Hirotesirea a avut loc într-un cadru festiv, în ziua de 23 iunie 
1928, în Capela reşedinţei episcopale, la sfârşitul Sfintei Liturghii. Au fost 
prezenţi, ministrul Vasile Goldiş, arhimandritul Policarp Moruşca de la 
Hodoş-Bodrog, toţi consilierii episcopali şi profesorii de la Academia 
Teologică, în frunte cu pr. prof. dr. Teodor Botiş, rectorul Academiei 
Teologice. În cuvântarea sa, episcopul Aradului preciza: „Înalt Prea 
Cuvioşia Ta […] însuţi te-ai învăţat, iar de 28 de ani înveţi pe alţii cum să 
lumineze pe alţii spre a folosi timpul scurt al vieţii. Rânduri şi rânduri de 
preoţi au făcut ucenicie la Înalt Prea Cuivioşia Ta. […] Ai fost şi eşti 
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muncitor modest, sincer, tăcut şi răbdător şi, dacă nimic altceva nu ai fi 
făcut, - aceste însuşiri singure te îndreptăţeau să ai bucuria de azi”4.  

A fost catihet, consilier eparhial la secţia culturală, deputat eparhial, 
administrator parohial în Arad-Sânnicolaul Mic, îndeplinind, în cei 53 de 
ani de preoţie, din încredinţarea episcopilor eparhiali, multe misiuni 
pastorale. După trecerea la cele veşnice a episcopului dr. Grigorie Comşa, la 
15 octombrie 1935, arhimandritul I. Suciu, s-a aflat între cei şase candidaţi 
la scaunul de episcop al Aradului, obţinând însă numai un singur vot5. 
Pentru munca sa deosebită, depusă în domeniul bisericesc, didactic şi al 
scrisului teologic, a fost învrednicit cu mai multe decoraţii şi distincţii. 

De la Iustin I. Suciu ne-au rămas câteva lucrări de mare importanţă 
pentru teologia românească. O primă lucrare, mult apreciată la vremea 
aceea, este Patimile şi moartea Domnului. Armonizarea celor patru 
Evanghelii cu păstrarea textului evanghelic şi scurte lămuriri („Biblioteca 
Sămănătorul” nr. 19, Arad, 1917, ed. a II-a, Arad, 1925). Menţionăm şi 
lucrarea pentru credincioşi Să ne mărturisim preotului. Spovedania (Nr. 9 
din „Biblioteca creştinului ortodox”, Arad, 1925).  

În colaborare cu episcopul Grigorie Comşa, tipăreşte Trei sute 
cincizeci de pilde pentru predici şi alte cuvântări (Arad, 1928, 388 p.). 
Cartea este preţioasă pentru activitatea predicatorială a preoţilor. Pildele 
sunt luate cu predilecţie din istoria noastră naţională. A mai publicat şi alte 
studii, articole, predici, recenzii, în diferite reviste teologice („Biserica şi 
Şcoala” - Arad6, „Revista Teologică” - Sibiu). Tot din acest domeniu, de la 
arhimandritul Iustin Suciu, a rămas lucrarea manuscrisă: Parabolele 
Domnului. Explicare, meditaţiuni şi aplicaţii7. 

Cea mai importantă din lucrările sale este considerată a fi 
Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Sfintei Scripturi (Arad, 
1932, 173 p.). „Lucrarea este rodul unei munci asidue bazată pe o 
îndelungată şi rodnică experienţă didactică. Ermeneutica este un manual 
practic şi folositor pentru studenţii în teologie şi un îndreptar indispensabil 
pentru preoţi la iniţierea în meşteşugul interpretării Sfintei Scripturi” 
(Nicolae Neaga). 

                                                 
4 Arhimandritul dr. Iustin I. Suciu, în: „Biserica şi Şcoala”, anul LII, nr. 27, 1 iulie 1928, 
pp. 1-2. 
5 Pentru amănunte vezi: Pavel Vesa, Episcopii Aradului. 1706-2006, Arad, 2007, p. 307. 
6 Mântuitorul şi mai marii Bisericii, în lumina Apocalipsului, în: „Biserica şi Şcoala”, anul 
LIII, nr. 44, 27 octombrie 1929, pp. 16-17; Slujire din inimă, în: Ibidem, anul LX, nr. 5, 2 
februarie 1936, p. 2; . 
7 Nu deţinem date despre locul unde se păstrează astăzi manuscrisul. 
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A publicat şi studii din afara domeniului Teologiei biblice, aşa cum 
este Istoria Bisericei greco ortodoxe române din Transilvania şi Ungaria de 
la 1810 la 1846, apărut în mai multe foiletoane din revista Biserica şi 
Şcoala8. Era textul unei lucrări de seminar prezentată la catedra de Istorie 
universală de la Universitatea din Cernăuţi, fiind premiată de Facultatea de 
Teologie. Ţinându-se cont, mai ales de studiul de istorie bisericească 
amintit, presupunem că şi de altele pe care însă nu le cunoaştem, în luna 
martie a anului 1932, preotul profesor dr. Iustin Suciu a făcut parte dintr-o 
comisie examinatoare a preotul Dumitru Stăniloaie pentru postul de profesor 
titular la Academia de Teologie din Sibiu. În referatul său, Iustin I. Suciu a 
apreciat elogios studiile de istorie bisericească publicate de D. Stăniloaie9. 

La 1 octombrie 1938 s-a pensionat pentru limită de vârstă. După ce 
nu mai slujea la altar de mai mulţi ani, se mulţumea doar să asculte în strană 
şi „să păşească ceva mai înspre amvon când se predica, deodată la Rusaliile 
acestui an (n. n. 1953) a cerut cu o însetare neobişnuită să servească în sobor 
cu Arhiereul, cu colegii şi discipolii săi. A fost primit cu toată dragostea 
acelora care presimţeau că nu-l vor mai avea mult cu ei. A mai citit odată 
Crezul cu ardoarea celui ce ştia că-l citeşte şi-l mărturiseşte pentru ultima 
oară, o fi lăcrimat şi el, şi crdincioşii poate, dar noi, cei care l-am avut ca 
profesor, n-am putut face să nu lăcrimăm”.  

La numai cinci zile după liturghisirea şi cuminecarea aceasta în 
sobor, pe care şi-a ales-o de Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, venerabilul 
dascăl, arhimandritul profesor Iustin Iuliu Suciu, la vârsta de 80 de ani, la 29 
mai 1953, a trecut la cele veşnice, în Aradul atât de drag lui, căruia i-a dăruit 
cei mai frumoşi ani ai vieţii. A fost înmormântat în cimitirul „Eternitatea” 
din Arad. 

Arhimandritul dr. Iustin Iuliu Suciu, rămâne unul dintre cei mai 
iluştrii profesori de teologie din Arad, care, aproape patru decenii, a format 
preoţi pentru Sfintele Altare ale Bisericii strămoşeşti. 

                                                 
8 Anul XX (1896), 34, pp. 269-271; nr. 35, pp. 277-279; nr. 36, pp. 285-288; nr. 37, pp. 
293-297; nr. 38, pp. 302-304; nr. 39, pp. 309-312; nr. 40, pp. 317-319; nr. 41, pp. 325-327; 
nr. 42, pp. 334-336; nr. 43, pp. 341-343, nr. 44, pp. 349-451; nr. 45, pp. 359-360; nr. 46, pp. 
368-369; nr. 47, pp. 374-376; nr. 48, pp. 381-385; nr. 49, pp. 390-393; nr. 50, pp. 398-400; 
nr. 51, pp. 408-409; nr. 52, pp. 415-416 ; anul XXI (1897), nr. 1, pp. 4-6; nr. 2, pp. 12-15; 
nr. 3, pp. 20-22; nr. 4, pp. 29-30. 
9 M. Săsăujan, Părintele Dumitru Stăniloaie – Fragmente biografice sibiene, în vol. Arhid. 
prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea.  O viaţă în slujba Bisericii 
şi a Şcolii româneşti, Bucureşti, 2005, pp. 403-404, nota 15. 
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Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc 
din ţinuturile Aradului 

 
 

Virgiliu Bradin 
 
 

 Fără nici o îndoială, Iosif 
Moldovan (1863-1940), va rămâne şi 
va fi considerat cel mai important şi cel 
mai marcant, dintre toţi învăţătorii 
confesionali români, din părţile 
Aradului, în perioada de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul celui 
următor, iar după Marea Unire, va 
ajunge să conducă destinele 
învăţământului din această parte de 
ţară, în calitatea sa de prim-revizor al 
Revizoratului Şcolar al judeţului Arad, 
iar mai apoi de inspector de îndrumare 
şi control peste judeţele Timiş-Torontal 
şi Oradea-Mare. 
 Născut în Pârneava, în 1863, 
într-o familie înstărită de meseriaşi 
(tatăl său fiind starostele breslei 

ţesătorilor arădeni), ce locuia pe Str. Domniţa Bălaşa, Str. Gheorghe Doja de 
astăzi, Iosif Moldovan îşi va face studiile la „Şcoala primară confesională 
din Pârneava”, avându-l ca învăţător pe vestitul dascăl Petru Popoviciu, 
urmând apoi cursurile «Preparandiei» din Arad, pe care o absolveşte în 
1882. 
 Este numit, la început, ca învăţător suplinitor la „Şcoala primară 
confesională” din Cuvin, şi la cea din Curtici, de unde va pleca în inima 
Banatului, la Lugoj, funcţionând ca învăţător titular la o şcoală de cartier, 
unde îşi va pune în aplicare toate cunoştinţele învăţate la „Preparandia” din 
Arad, ocupându-se cu multă dragoste şi pricepere de educaţia şcolarilor săi, 
proveniţi din familii modeste. 
 Remarcat pentru calităţile sale de dascăl şi pentru dragostea pe care o 
avea pentru elevi, cea mai de vază familie din Lugoj, familia Brediceanu, îl 
ia ca meditator particular pentru cei doi copii, Tiberiu şi Caius, ce vor 
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ajunge mai târziu personalităţi importante în viaţa politică şi culturală al 
României Mari, care îşi vor aminti mai târziu cu recunoştinţă de dascălul 
lor. 
 La 1 decembrie 1888 a fost ales, cunoscându-i-se deja calităţile de 
dascăl, învăţător în Arad, la „Şcoala primară confesională din Pârneava”, 
din cartierul său natal, în locul fostului său mentor Petru Popoviciu, 
promovat la şcoala de centru şi la Preparandie, ca profesor de cant.  
 Învăţătorul-director Iosif Moldovan se va impune curând, prin 
competenţa sa didactică şi spiritul său organizatoric, ca şi în Banat, în 
rândurile învăţătorilor şi învăţământului arădean, care îl va aşeza, rând pe 
rând, în urma meritelor sale, în funcţii foarte importante, pentru acea vreme, 
ajungând aşa cum s-a mai arătat, să conducă destinele învăţământului 
românesc din această parte de ţară. 

 La început îşi 
va organiza „Şcoala 
primară confesională 
din Pârneava” după 
principiile didactice 
cele mai moderne, cu 
scopul obţinerii unor 
bune rezultate în timp 
cât mai scurt, 
încercând şi practicând 
apoi cu mare succes 
metodele noi de 

predare, cum ar fi „metodul fonomimic”, mai ales în învăţarea scrisului şi 
cititului sau va lua „modelul american” de conducere a claselor, în care 
elevul va primi o mai mare responsabilitate, la nivelul grupului de elevi, 
uşurând sarcina de control a învăţătorului, care va avea mai mult timp, 
astfel, să se ocupe doar de latura instructivă, cea a învăţăturii, şi să confere, 
în acelaşi timp, elevului mai multă responsabilitate, implicându-l în viaţa 
şcolii, folosindu-i în viaţă prin formarea unor deprinderi utile pentru mai 
târziu, cea socială şi personală, prin cultivarea disciplinei, a ordinii, a 
ambiţiei, iniţiativei, perseverenţei, competenţei, etc. 
 În urma rezultatelor obţinute şi ca urmare a reputaţiei sale crescute, 
ca urmare a metodelor moderne în predare şi a noilor sisteme educaţionale 
introduse în şcolile confesionale, Iosif Moldovan,  a ajuns să fie considerat 
un model de referinţă pentru organizarea didactică a învăţământului primar 
românesc din acea perioadă, iar şcoala sa, mai ales „Şcoala Centrală,” va 
deveni cât de curând o şcoală experimentală, un model de punere în practică 
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a noului, o instituţie de experienţă pentru toţi cei ce se interesau de 
„sistemele noi ale instrucţiei şi educaţiunei”, fiind vizitată de importante 
personalităţi, atât româneşti cât şi maghiare. 
 Şcoala experimentală a lui Iosif Moldovan va fi vizitată şi inspectată, 
rând pe rând, în afara personalităţilor locale, de dr. Rădulescu Motru, 
profesor de filosofie şi psihologie la Universitatea din Bucureşti şi viitor 
ministru al învăţământului public din Regat, de dr. Onisifor Ghibu, ce 
deţinea pe vremea aceea funcţia de inspector general al tuturor şcolilor 
confesionale româneşti din Arhidiecezana Transilvaniei, de dr.Andrei 
Barabaş, directorul Şcolii Normale maghiare de învăţători din Deva, 
cunoscut pentru scrierile sale în domeniul pedagogic. 
 În baza rapoartelor a rezultat că şcoala română confesională 
condusă de Iosif Moldovan era cea mai bună între şcolile primare din Arad, 
iar directorul ei a fost propus pentru premiere de către guvernul Austro-
Ungar. 

 Inspecţia ministerială este 
făcută de directorul „Şcolii Normale 
de învăţători” din Budapesta, dr. 
Ladislau Nagy, în calitatea sa de 
comisar regal ministerial pentru 
învăţământ. 
 Mulţumit de cele constatate, 
comisarul regal îl numeşte pe Iosif 
Moldovan ca propunător de limbă 
română la „Şcoala Normală de Stat 
maghiară” din Arad şi ca profesor de 
desen şi caligrafie la „Preparandia” 
română din oraş. 
 Iosif Moldovan va avea de jucat 
un rol însemnat şi în îmbogăţirea 
literaturii didactice, atât de necesare 
învăţământului primar confesional 
românesc din Austro-Ungaria, din acea 
perioadă. 
 Ideea elaborării unor manuale, 
chiar şi numai pentru elevii din şcolile 
primare româneşti din eparhia 
Aradului, îi aparţine lui Iosif 

Moldovan, care şi-a dat seama, din bogata sa experienţă şcolară, că 
manualele pe care le utiliza la clasă şi aşa foarte puţine la număr şi scumpe 
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care erau vechi şi depăşite mult din punct de vedere metodic, în raport cu 
noile cerinţe didactico-pedagogice existente deja, la acea vreme. 
 Sfătuindu-se mai întâi cu colegul său, învăţătorul Nicolae Ştefu, de la 
“Şcoala confesională din Pârneava,” totodată şi un talentat ziarist şi 
scriitor, cunoscut sub pseudonimul de Nicu Stejărel, va face mai apoi 
propunerea, în calitatea sa de director eparhial al şcolilor româneşti din 
Arad, să se conceapă şi să se elaboreze noi manuale, atât de utile, pentru 
învăţătorii arădeni din şcolile confesionale româneşti ale vremii. 
 Gândul şi năzuinţa sa va prinde viaţă în vara anului 1897 când 
alături de Nicolae Ştefu şi de alţi trei învăţători, vor scoate de sub tiparul 
Tipografiei diecezane din Arad, primul lor manual «A.B.C-darul, prima 
carte de cetire», sub directa sa coordonare, manual ce se va bucura de o 
largă apreciere în acea vreme, folosit mai apoi în întreaga arhidieceză a 
Transilvaniei, nu numai în eparhia Aradului. Acest manual va fi utilizat, prin 

mai multe ediţii, până 
târziu în şcolile 
româneşti, aflându-se 
pe băncile micilor 
şcolari până în anul 
1927. Vor urma apoi, 
manuale şcolare şi 
pentru celelalte clase 
primare, scrise şi 
editate de învăţătorii 
arădeni, îndrumaţi de 
Iosif Moldovan. 
 Împreună cu 
profesorul Teodor 

Ceontea, de la „Preparandia” din Arad, Iosif Moldovan va fi organizatorul 
şi reorganizatorul, după moartea profesorului Ceontea, a asociaţiei 
învăţătorilor arădeni, din Austro-Ungaria, cunoscută sub numele 
„Reuniunea Învăţătorilor”, unde va ocupa diverse funcţii de conducere, de 
secretar, de vice-preşedinte, iar din 1906 până în 1919, de preşedinte, 
reprezentând la Alba-Iulia, în 1918, în calitate de delegat, această asociaţie, 
la actul Unirii. 
 După Marea Unire, la 19 mai 1919, Consiliul Dirigent din Sibiu, ce 
va conduce toate „treburile interne şi externe ale Transilvaniei”, îi încredinţa 
conducerea Revizoratului şcolar din oraşul şi judeţul Arad, făcând parte 
totodată şi din prima administraţie românească a judeţului. 
 Şcoala Primară, „organ de informare a învăţătorilor din revizoratul 
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Aradului”, revistă înfiinţată la sugestia sa, ce îl va avea ca redactor 
„răspunzător” pe subrevizorul şcolar Simeon Albu, viitorul director al 
„Şcolii primare de stat curs - superior din Pârneava”, Str. Oituz 108-114, îi 
va dedica lui Iosif Moldovan un număr special (an II, 15 septembrie 1922, 
Nr.18), ca semn de respect şi preţuire la aniversarea celor 40 de ani puşi în 
slujba şcolii româneşti din ţinutul Aradului. 
 Subrevizorul şcolar Dimitrie Olariu, îi prezintă sărbătoritului, în 
„Şcoala Primară”, (An II, Nr.18/1922) într-un articol intitulat semnificativ 
„O aniversare însemnată”, printre altele, şi principalele etape ale 
activităţilor sale, desfăşurate în cadrul învăţământului confesional românesc 
arădean, de la numirea sa ca învăţător, la 1 decembrie 1888, la Şcoala din 
„suburbiul Pârneava” şi până la Unire, când în 1919, Consiliul Dirigent de 
la Sibiu îi va încredinţa conducerea întregului învăţământ din oraşul şi 
judeţul Arad, în acele vremuri, nu deloc uşoare pentru ţara întregită, 
cunoscându-i capacitatea sa organizatorică şi prestigiul binemeritat de care 
se bucura în rândul corpului didactic. 
 
 „- În 1 Decembrie 1888 a ocupat postul învăţătoresc la Şcoala cu 6 
clase gr. ort. rom. din Arad suburbiul Pârneava, de unde este promovat prin 
rezoluţiunea Venerabilului Consistor Nr.6694/1894 la postul învăţătoresc din 
Arad centru, iar prin actul Nr. 1099/1898 este numit director al şcoalelor 
primare ort. rom. din Arad. 
- Pentru activitatea sa, la anul 1890 este ales notar, la 1898 secretar, la 1900 
viceprezident, iar de la 1906 ca prezident al «Reuniunii învăţătorilor 
gr.ort.români din protop. arădene I-VI». 
- Prin actul Nr.2099/1890 a fost numit şi a făcut scrieri în comisiunea 
consistorială pentru cenzurarea manualelor şcolare. 
- Începând din anul 1906 face parte din Consistoriul gr.ort.din Arad, ca 
asesor onorar şcolar. 
- În anul 1907 a reprezentat învăţătorimea din protopopiatul Arad la 
ancheta mitropolitară din Sibiu în cauza salarelor învăţătoreşti puse în 
perspectiva legilor aponyane. 
- În anul şcolar 1908/1909 din încredinţarea Venerabilului Consistoriu a 
propus desenul la toate 4 cursurile de la Institutul pedagogic din Arad, iar 
în anii premergători 1906/1907 şi 1907/1908 a prevăzut instrucţiunea 
întemnitaţilor de la tribunalul din Arad. Cu începere de la 1910/11 a propus 
limba română cu mult succes la fosta Şcoală Normală maghiară din Arad 
[...] 
- A compus anuarul şcolar, care a fost introdus în toate şcoalele româneşti. 
- În anul 1897 a compus şi în tovărăşie cu mai mulţi colegi a scos «A.B.C-
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darul român», iar de atunci încoaci, în tovărăşie cu acei colegi, a pus în 
serviciul şcoalelor române toate manualele de cetire română. 
- Cu începere de la anul 1890 a luat parte la toate examenele de tact, ca şi 
comisar protopesc; iar de la aplicarea comisarilor consistoriali fost numit 
în această calitate în protopopiatele Buteni, Hălmagiu, Lipova şi Arad. 
- A fost ales exactor, econom, notar şi membru în comitetul „Asociaţiei 
naţionale arădane.” 
- Ca şi corespondent şi colaborator a scris la mai multe din organele 
româneşti şi a luat parte la mai toate discuţiile de natură şcolară. 
- A înfiinţat revista „Reuniunea învăţătorilor” pe care a condus-o ca 
redactor responsabil timp de 4 ani. 
- Din încredinţarea protopopiatului Arad, este ales membru al Sinodului 
eparhial şi al Congresului naţional bisericesc. 
- A compus şi tipărit A.B.C-darul fonomic şi îndreptarul metodic. 
- Din partea Ministerului ungar de pe vremuri, a fost numit inspector 
şcolar pentru plasele Sebiş, Hălmagiu, spre a conduce examenele elevilor 
de la cl. VI primară. 
- Venerabilul Consistor în anul 1917 îl instituie din nou la catedra de desen 
şi caligrafie de la Şcoala Normală ort.rom. din Arad. 
- În fine, Consiliul Dirigent din Sibiu în 19 Maiu 1919 îi încredinţează 
Revizoratul şcolar din oraşul şi judeţul Arad, pe care îl conduce cu multă 
vrednicie, până în ziua de azi. 
                                                    Arad, la 10 Septembrie 1922” (op.cit., p.3). 

  
Din primăvara anului 1923 este chemat să conducă şi să organizeze 

învăţământul primar din a „doua circumscripţie” şcolară din Transilvania 
care îşi va avea sediul la Oradea fiind numit „inspector regional al 
învăţământului primar din Oradea-Mare.” 
 Tot în acel an, în luna iunie, pentru importantele sale merite pe linia 
reorganizării învăţământului românesc din Transilvania, precum şi pentru 
întreaga sa activitate de peste 40 de ani pusă în slujba şcolii, ministrul 
învăţământului din acea vreme, Dr. Constantin Angelescu îi conferă două 
mari decoraţii: Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler cl. I şi 
Ordinul „Răsplata muncii” cl. I, date personal de ministrul Angelescu cu 
prilejul unei întâlniri în judeţul Olt. 
 Chiar după retragerea sa din învăţământ, în aprilie 1926, Iosif 
Moldovan va continua să fie prezent încă în viaţa învăţământului din Arad, 
aflat, cum era firesc, într-o fază de reorganizare, urmând îndeaproape şi cu 
atenţie măsurile aplicate de Revizoratul şcolar judeţean şi păstrând relaţii 
strânse cu revizorii şcolari, dintre care mulţi i-au fost subalterni sau prieteni, 
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cum este cazul revizorilor Nicolae Cristea şi Eugen Spinanţiu. 
 Cu directorii şcolilor din Pârneava avea de asemenea relaţii foarte 
apropiate, Ioan Cădariu, directorul Şcolii primare Nr.3 din Str. Rahovei 
(astăzi Str. Episcop Roman Ciorogariu), îi era rudă, făcând parte din familia 
soţiei, Petru Zoţiu, directorul Şcolii primare din Str. Lae Barna (Str. 
Conduraşilor de astăzi) îi fusese elev, iar Simeon Albu, director la Şcoala 
primară Nr.22-curs superior din Str. Oituz, 108-114, îi era prieten şi 
colaborator, fiind şi subrevizor şcolar în perioada sa de conducere a 
învăţământului arădean, unde deţinea pe atunci şi funcţia de redactor al 
revistei «Şcoala Primară», organul de informare a învăţătorilor din 
Revizoratul Aradului, din acei ani de început de învăţământ românesc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Iosif Moldovan era mereu în contact cu foştii săi elevi, care acum 
deţineau la nivelul oraşului şi a judeţului foarte importante funcţii sau erau 
personalităţi de marcă în domeniul în care activau. Astfel, dr. Ioan Nichin, 
doctor în drept, era prim-notar al judeţului, profesor la şcoala de notari, 
autor de cărţi şi manuale, iar nepotul său, fiul fiicei sale Cornelia (căsătorită 
dr. Iacob) ajunsese un matematician celebru – devenit mai apoi academician 
– academicianul Caius Iacob. 
 Pentru foştii săi elevi şi pentru cei care l-au cunoscut, Iosif Moldovan 
a rămas în memorie ca personalitatea cea mai importantă pentru şcoala 
românească confesională din perioada Austro-Ungariei, atât la nivelul 
oraşului, mai ales în Pârneava, dar şi la nivelul comitatului, fiind „santinela 
învăţământului românesc”, cum mărturisea unul dintre elevii săi de 
odinioară pentru care „memoria binecuvântată a învăţătorului nostru Iosif 
Moldovan a rămas neclintită şi nestrămutată în sufletul nostru, ca statuia 
antică a soldatului roman din cetatea Pompei. Pentru că iubitul nostru 
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învăţător este lumina vie care luminează deapururi în mijlocul nostru.” 
 Se va stinge din viaţă într-un moment de mare răscruce pentru soarta 
ţării luând cu sine îngrijorarea neamului său, simbolic parcă, murind chiar în 
noaptea sfântă a Învierii Domnului, la 22 aprilie 1940, cu puţin înainte de 
hotărârea Dictatului de la Viena (30 august 1940), zi ce va îndurera întregul 
Ardeal românesc şi nu numai. 
 La cei 77 de ani ai săi, Iosif Moldovan devenise deja, pentru mai 
tânăra generaţie, un simbol, simbolul generaţiei luptătoare, a acelora care 
în vremurile grele, prin care trecuse neamul românesc, mai ales înainte de 
Unire, au avut curajul şi demnitatea de a înfrunta destinul, „jucând un rol 
măreţ în viaţa noastră naţională.” 
 Iosif Moldovan era pentru arădeni unul dintre marii dascăli ai 
generaţiei sale „era dascălul nostru al tuturor”, cum îl pomenea în predica 
sa P.S.S. Andrei, Episcopul Aradului, cel care va oficia serviciul divin, 
împreună cu un sobor de 12 preoţi. 
 În semn de mare resprect pentru obolul său adus în cadrul bisericii 
ortodoxe române, pe care a slujit-o cu credinţă, catafalcul său a fost aşezat 
în aula catedralei ortodoxe, fiind înconjurat, în afară de rude şi prieteni, de 
foşti colegi din alte judeţe, unde pe timpul când era inspector şcolar şi-a 
desfăşurat activitatea de îndrumare şi de organizare a învăţământului de stat 
românesc din perioada de după Unire. 
 Prin Iosif Moldovan, Aradul pierdea în acele încercate şi grele 
momente pe unul dintre ultimi mari dascăli ai învăţământului confesional 
românesc din această parte de ţară. 
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Învăţământul românesc din Lipova între cele două 
războaie mondiale 

 
 

Stelean Boia 
 
 

Istoria  învăţământului, în cazul de faţă istoria şcolii româneşti din 
Lipova, în perioada interbelică, nu include numai justificarea unui raport 
inseparabil între învăţământ şi societate, ale căror interese le slujeau prin 
mijloace proprii. Ea impune şi efortul decantării unor aspece diferenţiate, 
care se impun a fi cercetate şi interpretate în interacţiunea lor, ştiind că ele 
reprezintă un tot unitar. Pornind de la astfel de considerente preliminarii, 
vom putea reconstitui ansamblul istoric care a generat trecerea treptată la un 
învăţământ românesc în Transilvania şi Banat - deci implicit în părţile 
Aradului şi ale Timişului - şi vom putea înţelege, în acelaşi timp, eforturile 
megând până la sacrificiu, depuse de factorii responsabili, de întreaga 
suflare românească, pentru progresul şcolii în limba română. 

1. Cadrul istorico-politic. Desăvâşirea unităţii naţional-statal a 
românilor la 1 Decembrie 1918, eveniment de covârşitoare importanţă 
pentru devenirea istorică a României, a realizat cadrul naţional şi social-
economic necesar unei evoluţii pe plan superior a civilizaţiei româneşti. 
Odată cu înfăptuirea statului naţional unitar român, judeţul Arad se 
încadrează definitiv între hotarele statului naţional român unitar, conform 
hotărârii adoptate de către adunarea plebiscitară de la Alba Iulia din 
decembrie 1918, pe care o votează în unanimitate delegaţii de drept sau 
aleşi, reprezentând judeţul Arad, prezenţi în Sala Unirii, precum şi numărul 
mare de participanţi din părţile Aradului, prezenţi pe Câmpul lui Horea. 

Pentru conducerea Transilvaniei, Consiliul Naţional Central 
hotărăşte instituirea marelui Sfat Naţional Român din care făceau parte şi 23 
de arădeni dintre care Vasile Goldiş, secretar consistorial al Episcopiei 
Ortodoxe a Aradului, Iuliu Grofşoreanu, învăţător din comuna Galşa, V. 
Stanciu, profesor la Arad1. 

La 15 decembrie 1918 sunt numiţi prefecţii celor 23 de judeţe, deci 
şi al judeţului Arad, dar şi primarii oraşelor Arad, Cluj şi Sibiu2. După 
intrarea trupelor franceze în Arad, în ianuarie 1919, guvernator al Aradului, 
din 20 februarie  până la 6 iunie  a fost numit Gondrecourt, înlocuit apoi cu 
                                                 
1 Gazeta oficială, Sibiu, Anul II,  nr.13 din 15/28 februarie 1919. 
2 Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 388. 
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generalul de Tournadre3. Consiliul Dirigent, făcând abstracţie de existenţa 
liniei de demarcaţie, îl numeşte pe Iustin Marşieu, recunoscut de 
guvernatorul Aradului doar ca prefect al judeţului unde erau deja intrate 
armatele române, dar nu şi al oraşului Arad, unde rămâne în funcţiune 
prefectul maghiar, comisarul Ferdinand Green. În aceste condiţii, Iustin 
Marşieu este nevoit să-şi mute sediul la Radna, unde se va constitui Comisia 
administrativă judeţeană, care la 17 mai 1919, va ţine prima şedinţă4. 
Introducerea administraţiei româneşti în oraş va mai întârzia până când va 
avea loc consfătuirea din 5 iulie 1919, între de Tournadre şi Iustin Marşieu. 
La 10 iulie 1919, generalul de Tournadre comunică prefectului Marşieu 
ordinul Comandantului Suprem al Armatelor Aliate din Orient, conform 
căruia, administraţia oraşului Arad trece în mod definitiv în mâinile 
autorităţilor româneşti. Până la 12 iulie 19195, toate trupele franceze 
părăsesc Aradul, iar cele franceze şi sârbeşti din nordul Mureşului până la 
27 iulie. În evoluţia şi dezvoltarea oraşului şi a judeţului Arad începe o nouă 
etapă - acea a înscrierii  definitive şi complete a acestui ţinut în circuitul 
economic, politic şi naţional al României Mari. 

Odată cu instaurarea definitivă a administraţiei româneşti în judeţul 
Arad şi cu extinderea completă a autorităţii Consiliului Dirigent în aceste 
părţi, a început munca uriaşă de organizare a noii administraţii care, la 
început, urma să conducă după legile vechi ce rămâneau în vigoare în mod 
provizoriu, cu excepţia celor indicate de Consiliul Dirigent. Limba română 
devenea limba oficială în serviciile publice şi după caz, acolo unde 
naţionalităţile conlocuitoare formau 1/5 din populaţie, se putea folosi în 
administraţie şi limba maternă. Municipiile şi judeţele erau conduse de către 
un prefect ca reprezentant al guvernului, primul funcţionar al judeţului fiind 
subprefectul, care conducea administraţia din judeţ6. 

Treptat în părţile Aradului, ca şi în restul Transilvaniei şi a celorlalte 
provincii intrate în componenţa statului român naţional unitar, a fost 
introdusă legislaţia unificată a întregii ţări. Procesul unificării legislaţiei s-a 
realizat, atât pe calea extindeii unor legi din vechiul regat, cât şi pe calea 
elaborării unor coduri de legi, valabile pentru întreaga ţară, care înlocuiau pe 
cele regionale, între care o mare parte a dispoziţiilor legii privind 
organizarea învăţământului secundar şi superior. 

                                                 
3 Gheorghe Iancu, Din preocupările Consiliului Dirigent pentru organizarea administraţiei 
româneşti în Transilvania, în: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”, Cluj, XIV, 
1971, p. 206. 
4 I.Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi UnireA Ardealului cu România, Cluj, 1926, p. 163. 
5 Gazeta poporului, Anul 2, nr. 29 din 20 iulie 1919, p. 4. 
6 Pentru detalii, vezi Gheorghe Iancu, op.cit., pp. 198-202. 
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Judeţul Arad a intrat în componenţa statului naţional român unitar cu 
o suprafaţă de 6 005 km.pătraţi, cuprinzând pe lângă oraşul Arad, comunele 
cu satele aparţinătoare vechiului Arad şi câteva din fostul comitat Cenad 
care prin trasarea hotarului de vest intrau în componenţa statului român7. 
Cele 216 comune rurale existente pe lângă comuna urbană Arad au fost 
împărţite în 9 plăşi8. Judeţul Arad era al treilea ca număr de locuitori şi al 
cincilea ca suprafaţă din Transilvania9. Organizarea administrativă a 
judeţului rămânea aceeaşi până în anul 1926, când se modifică datorită 
aplicării prevederilor reformei administrative din 1925, dată la care intră în 
componenţa sa, 10 comune dintre localităţile propuse de Uniunea judeţeană 
în 1921, până atunci aparţinând judeţului Timiş. Deşi suprafaţa judeţului 
Arad creşte la 6 255 km. pătraţi, ca unitate administrativ-teritorială rămâne 
tot al cincilea ca suprafaţă din cele 22 de judeţe ale Transilvaniei, iar ca 
număr de locuitori, al unsprezecelea10. 

În baza Decretului regal nr. 2465/25 septembrie 1925 şi a Deciziei 
ministeriale nr. 87.615/9 octombrie 1925, teritoriul judeţului Arad, era 
organizat în 10 plăşi, 194 comune rurale şi 2 comune urbane nereşedinţă de 
plasă11. Împărţirea administrativă a judeţului Arad a rămas aceeaşi în 
perioada anilor 1926-1929, dar începând cu anul 1930 se va schimba din 
nou. Astfel, conform Anexei nr.1 la Înaltul decret regal nr. 4.063 din 7 
decembrie 1929, judeţul Arad avea  o comună urbană - municipiul Arad - şi 
22 de comune rurale, împărţite în 9 plase, suprafaţa judeţului ajungând la 6 
248 km.pătraţi şi va rămâne aceeaşi până la sfârşitul perioadei interbelice12. 
       În anul 1932, numărul comunelor a fost mărit la 226 pentru ca, în 
anul următor, să se revină la împărţirea judeţului în 224 de comune până în 
anul 1935. Din 1936, numărul plăşilor fiind mărit la 10, apărând în plus 
plasa Târnova, al comunelor la 227 şi al localităţilor la 23413, împărţirea 
administrativă rămânând aceeaşi şi în perioada 1936-194014. Integrarea 
definitivă a judeţului Arad în cadrul statului român a avut urmări pozitive, 
cunoscând importante creşteri şi sub aspect demografic. Astfel, dacă în 1920 
judeţul Arad avea în total o populaţie de 397.969 de locuitori, în 1923 

                                                 
7 V. Meruţiu, Judeţele din Arad şi din Maramureş până în Banat, Cluj, 1929, p. 159. 
8 C. Martinovici, N.Istrati, Dicţionarul Transilvaniei,Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite, 
Cluj, 1921, p. 9. 
9 Ibidem. 
10 N.Istrati, Indicatorul comunelor din Ardeal şi Banat,  Anexe (harta). 
11 Monitorul oficial, nr. 274 din 9 decembie 1929, pp. 15-18. 
12 V. Meruţiu, op .cit., p. 161. 
13 Anuarul statistic al României.1937-1938, Bucureşti, 1939, p. 43. 
14 Ibidem, p. 22. 
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ajunge la 402.303 locuitori15, număr care se menţine aproape acelaşi până în 
192616, pentru ca apoi  să crească ajungând în 1930 la 423.649 de 
locuitori17, populaţia sporind în continuare până în anul 1938, scăzând uşor 
în 1939, pentru a creşte din nou în 1940 şi a scădea în anii următori. În 
aceeaşi perioadă a sporit populaţia oraşului Arad de la 77.166 louitori în 
1931, la 84.373 în 1944, procesul cunoscând şi scăderi în acest interval, în 
anii 1940-1941, populaţia Aradului fiind de numai 74.742 de locuitori18. 
Din punct de vedere etnic, cea mai mare partea populaţiei judeţului Arad era 
românească. Astfel, din totalul populaţiei judeţului în 1930 de 341.865 de 
locuitori, 233.980 erau români, 44.348 maghiari, 47.793 germani, 1.497 
evrei şi 14.247 alte naţionalităţi19. 
       Organizat pe baza principiilor progresiste ce au călăuzit Resortul 
cultelor şi instrucţiunii publice din cadrul Consiliului Dirigent, învăţământul 
de după Marea Unire din Transilvania poartă amprenta vederilor înaintate 
ale arădeanului Vasile Goldiş, conducătorul resortului. Învăţătorii şi 
profesorii erau chemaţi să uite umilinţele şi suferinţele îndurate până atunci, 
să acorde respectul cuvenit fiecărei naţionalităţi şi să evite discriminarea 
între elevi pe motive naţionale. La 1 noiembrie 1921, prin scoaterea şcolii de 
sub tuela confesionalismului, cu toată opoziţia manifestată de oficialităţile 
bisericeşti, s-a trecut la etatizarea învăţământului, măsură dictată de 
necesitatea realizării unui învăţământ unitar pe întreg cuprinsul României 
întregite. Unificarea propriu-zisă, sub raport structural şi funcţional, a 
învăţământului din Transilvania cu cel din Vechiul Regat s-a realizat însă 
câţiva ani mai târziu, în 1924, ca urmare a intrării în vigoare a legii dr. C. 
Angelescu, ministrul Instrucţiunii Publice. 
      Sub regimul Consiliului Dirigent, învăţământul din provinciile unite 
cu România cunoaşte o perioadă de tranziţie. Resortul cultelor şi al 
instrucţiunii publice de pa lângă acest  organism emite un Regulament 
provizoriu20. pe baza căruia vor funcţiona şcolile până în anul şcolar 1922-
1923, când se trece la aplicarea şi în Transilvania a Regulamentului şcolar 

                                                 
15 Anuarul statistic al României.1923, Bucureşti, 1923, p. 23. 
16 Ibidem, 1928, Bucureşti, 1928, p. 18. 
17 Ibidem, 1930, Bucureşti, 1932, p. 33. 
18 Mişcarea populaţiei României în anii 1931-1944, extras, pp. 3-47; ibidem, anul 1932, pp. 
67-68; ibidem, anul 1933, pp. 83-87; ibidem, anul 1934, pp.5, 6, 9; ibidem, anul 1935, pp. 7, 
8, 11; Buletinul demografic al României , nr. 9, septembrie 1936, pp. 476-479. 
19 Arh. Naţ. Dir. Jud. Timiş, fond Inspectoratul.General Administrativ  Regional Timiş, dos. 
274-493, f. 16-26. 
20 Vezi Regulamentul provizor pentru şcoalele secundare (licee de băieţi), de fete şi 
gimnazii, Tiparul tipografiei arhidiecezane, Sibiu, 1919. 
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din vehea Românie, modificat şi adoptat în decursul anului 192221. Încă din 
decembrie 1918, Vasile Goldiş, şeful Resortului cultelor şi instrucţiuii 
publice al Consiliului Dirigent dispune să se întrerupă orice legătură cu 
Ministerul Cultelor de la Budapesta. Treptat, unele instituţii şcolare 
dobândesc atribuţii şi denumiri noi. Aşa spre exemplu, în locul 
„Inspectoratului şcolar regesc” ia fiinţă o nouă instituţie - Inspectoratul 
şcolar22. 
    Rezultatul acţiunilor de etatizare întreprinse de sfaturile şcolare şi 
învăţători a fost hotărârea Consiliului Dirigent de a numi pe toţi învăţătorii 
de la şcolile confesionale subvenţionate de stat ca învăţători de stat la 1 
noiembrie 1921. În oraşul de pe Mureş, etatizarea s-a făcut la 1 iulie 1921, 
când au fost trecute pe seama statului cele 14 şcoli comunale la care 
funcţionau 60 de învăţători. În octombrie acelaşi an, luna premergătoare 
etatizării, în judeţul Arad funcţionau 513 învăţători, repartizaţi pe cercuri 
şcolare23. În fiecare oraş în care funcţionau şcoli secundare,urma să se 
înfiinţeze o Eforie şcolară compusă din 15-20 de membri24. Din 1922-1923, 
Ministerul Instrucţiunii Publice a hotărât organizarea în fiecare şcoală de 
comitete şcolare subordonate Comitetului şcolar judeţean. Iniţiativa a 
aparţinut lui V. Branişte, care a iniţiat organizarea sfaturilor şcolare, menite 
să intensifice relaţiile şcolilor cu societatea, încă înainte de etatizarea 
învăţământului. 
      Prin desfiinţarea Consiliului Dirigent, în aprilie 1920, Resortul 
instrucţiunii publice se transformă în Secretariat general, cu atribuţiuni mai 
restrânse, funcţionând ca organ subordonat Ministerului Instrucţiunii25. La 
rândul său, Secretariatul general se transformă în Directorat general, 
desfiinţat în ianuarie 1923. În mai acelaşi an s-au desfiinţat inspectoratele 
regionale în cele 15 regiuni şcolare din ţară. În Transilvania funcţionau 5 
inspectorate regionale cu reşedinţa la Timişoara, Oradea, Cluj, Sibiu şi 
Braşov. Inspectoratul şcolar din judeţul Arad era subordonat Inspectoratului 
şcolar regional Timişoara. 

                                                 
21 Monografia Liceului „Ioan Slavici”(acum „Moise Nicoară”) din Arad, 1745-1919-1979, 
Arad, 1971, p. 40. 
22 Românul din 13 mai 1920. 
23 Vasile Popeangă, Învăţământul din judeţul Arad între anii 1919-1924, în: „Anuarul 
Liceului Pedagogic Arad pe anul şcolar 1968-1969”, p. 123. 
24 Arhiva Liceului Pedagogic Arad, doc.1108/1922. 
25 I. Bratu, Învăţământul secundar din Ardeal, în: „Transilvania, Banatul, Crişana, 
Maramureşul. 1918-1928”, II, Bucureşti, 1929, p. 1020. 
 



 242 

      Arhivele rămase de la şcolile din comitatul, respectiv judeţul Arad şi 
implicit de la şcolile de pe raza oraşului Lipova, care se afla ca structură 
administrativ - teritorială în componenţa comitatului Timiş, respectiv a 
judeţului Timiş - Torontal sunt de o deosebită diversitate. Ele constă 
îndeosebi din registre-matricole, cataloage, procese verbale de inspecţii, 
procese verbale încheiate în consiliile profesorale sau în şedinţele 
comitetelor şcolare - şi mai puţin din dosare cu circulare, rapoarte şi 
corespondenţă privitoare la organizarea şi desfăşurarea actului de 
învăţământ. 
   2. Învăţământul din Lipova între cele două războaie mondiale 
(1919-1939). Înainte de Primul Război Mondial la Lipova, localitate 
încadrată administrativ în comitatul Timiş, fiinţau gimnazii şi licee cu 
predare în limba română, maghiară şi germană. Instituţia care a prcedat 
activitatea Gimnaziului mixt din localitate, s-a numit Şcoala civilă şi a fost 
înfiinţată în anul 187426. Era o şcoală de băieţi, cu limba de predare 
maghiară şi durata de şcolarizare de şase ani. La început, subvenţionarea ei 
intra în grija magistratului oraşului Lipova, iar din anul şcolar 1883-1884, a 
fost preluată de către stat27. 
      Şcolile civile erau organizate de regulă în localităţi cu peste 5.000 de 
locuitori, asimilându-se şcolilor medii. Înscrierea la şcoala civilă se făcea pe 
baza certificatului de absolvire a cursului  primar (de 4 sau 6 clase). 
      Şcoala civilă din Lipova a funcţionat sub această denumire până în 
anul şcolar 1918-1919, când devine Şcoală Medie (Civilă) de Stat pentru 
Băieţi. În anul şcolar 1924-1925, Şcoala Medie (Civilă)de Stat pentru Băieţi 
din Lipova avea la conducere pe profesorul Gheorghe Rusu ca director, 
absolvent al Academiei pentru pregătirea profesorilor de la Budapesta. 
Corpul profesoral era alcătuit din următorii profesori titulari: Simion 
Crăciunescu (maestru titular dexterităţi), decedat în 1923, Vasile Debău 
(absolvent de teologie, cu diplomă de profesor-paroh local), Martin Erdelyi 
(absolvent al Şcolii de Arte şi Meserii din Budapesta), Alexa Grivu 
(absolvent al Universităţii din Cluj-matematică-fizică) şi Petru Isdrăilă 
(absolvent al Universităţii din Cluj-ştiinţele naturii şi chimie). Pe orele 
vacante suplineau profesorii: Aurel I. Lepădatu (limba franceză-profesor la 
Şcoala Comercială), Emilia Molnar (limba română-profesor la Şcoala Medie 
de Fete), Ioan Oiţă (limba franceză-şeful Serviciului Poştal Lipova) şi 

                                                 
26 Anuarul şcolii civile de stat şi al Şcolii comerciale medii din Lipova pe anul şcolar 
1891/1892, Arad, 1892, p. 42. 
27 Ibidem, pp. 15-16. 
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Teodor Selagian (limba română-director al Şcolii Comerciale)28. În anul 
şcolar 1923-1924 au frecventat curszrile 176 de elevi ordinari, cu 40 mai 
muţi ca în anul şcolar 1922-1923 şi 23 de elevi particulari29. 
      Începând cu anul şcolar 1928-1929 şcoala îşi schimbă din nou 
denumirea devenind Gimnaziul de Băieţi, iar în anii 1934-1938 se va numi 
Gimnaziul Mixt din Lipova. A avut un sediu comun cu Şcoala Comercială 
din Lipova, fiind condus de acelaşi director şi utilizând acelaşi corp 
profesoral. La 1 septembrie 1938, cele două şcoli secundare au fuzionat, 
Gimnaziul Mixt încetând să mai existe ca instituţie de sine stătătoare. 
      Învţământului profesional i s-a acordat o importanţă deosebită din 
partea autorităţilor şcolare care urmăreau ăndreptarea tinerilor, îndeosebi a 
celor din mediul rural, spre activităţile lucrative din comerţ, industrie şi 
agricultură. Dovada acestei preocupări a statului român a constituit-o 
creşterea reţelei şcolare de învăţământ practic de la 119 şcoli în 1919 la 484 
în 1928. 
      Învăţământul comercial românesc în judeţul Arad a debutat la 20 
iunie 1919 la Lipova, când autorităţile române au luat în primire localul şi 
bunurile fostei Şcoli Comerciale Medii Maghiare din localitate. Şcoala 
Comercială de Comerţ a fost una din primele unităţi şcolare de învăţământ 
românesc deschise în vestul ţării după 1918. Organizatorul şi directorul noii 
şcoli a fost pofesorul de matematică Vasile Suciu, personalitate a 
învăţământului românesc arădean,autorul unei tabele de logaritmi cu cinci 
zecimale30. Anul şcolar s-a deschis de fapt la 1 octombrie 1919, şcoala 
dispunând de un colectiv didactic format din şapte profesori, toţi români şi 
73 de elevi distribuiţi în cele trei clase. Din totalul elevilor înscrişi, 57 erau 
români, ceea ce reprezenta 72% din efectivul şcolii, în anul şcolar anterior 
românii reprezentând doar 32% din populaţia şcolară.Explicaţia acestei 
schimbări radicale rezidă, pe de -o parte, în  transformarea fostei şcoli 
comerciale maghiare în şcoală comercială românească, iar pe de altă parte -  
o consecinţă firească a noului statut al şcolii de după război - în afluxul 
elevilor români din localităţile din jurul Lipovei şi din podgoria Aradului31. 
Treptat şcoala a intrat „pe adevăratul făgaş al consolidării sale…”32. 

                                                 
28 Anuarul Şcoalei medii (Civile) de Stat pentru Băieţi din Lipova pe anul şcolar 1923-
1924, publicat de Gh. Radu director, Tipografia Nic. Beer, Lipova (Banat), 1925, p. 8. 
29 Ibidem, p. 7. 
30 Victor Bleahu, Monografia oraşului Lipova, Ed. Marineasa, Timişoara, 2001, p. 194. 
31 V. Suciu, Anuarul Şcolii superioare de comerţ din Lipova pe anul I după naţionalizarea 
şcoalei.1919-1920, Lipova, 1921, p. 3. 
32 Arh. Naţ. Dir. Jud. Arad, fond Şcoala Superioară de Comerţ Lipova. Registrul de procese 
verbale al Comitetului  Şcolar.1923-1929, f. 35 (verso), 36. 
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Dar,şcoala a trecut  şi printr-o serie de dificultăţi, încât, la sfârşitul anului 
1924 „se găsea la o grea răspântie, era pe punctul de a fi desfinţată: nu erau 
profesori, nu erau elevi; şcoala era complet desorganizată…”33. Pentru a 
face faţă numărului în continuă creştere al elevilor veniţi din alte localităţi, 
s-a ridicat clădirea nouă a internatului  cu 50 de locuri, care a fost inaugurată 
la 24 septembrie 1924 în prezenţa ministrului instrucţiunii, dr. Constantin 
Angelescu, şi a preşedintelui comitetului şcolar, Sever Bocu. Mininistrul 
Constantin Angelescu a dat şcolii suma de 250.000 de lei, iar Gheorghe 
Cipăianu, senator de Lipova, a pus la dispoziţia şcolii imobilul şi 25 de 
iugăre de pământ34. Cu taxa de 800 de lei lunar, internatul era cel mai ieftin 
din întreaga ţară35. În scurt timp, Şcoala de comerţ din Lipova devine  „a 3-a 
din ţară din toate punctele de vedere”36, având un „select corp didactic, cu 
pregătiri superioare, băieţi tineri şi de muncă”37. Numărul elevilor „s-a 
întreit”, iar „mobilierul, colecţiunile, s-au ordonat, aranjat, separat, astfel că 
întreaga şcoală poate servi de model…”38. În anul şcolar 1924-1925 
frecventau cursurile şcolii 103 elevi39. În anul şcolar următor numărul 
elevilor a crescut la 21440. În anul şcolar 1926-1927 erau înscrişi 196 de 
elevi, rămânând la sfârşitul anului şcolar 163 de elevi41. Efectivele şcolare 
cresc din nou ajungând în anul şcolar 1928-1929 la 207 elevi42, iar un an 
mai târziu,urmau cursurile 215 elevi43.În anii şcolari care au 
urmat,1931/1932-1937/1938, efectivele şcolare au scăzut foarte mult:158 de 
elevi în 1931-193244, 54 de elevi în 1933-193445,30 de elevi în 1934-193546, 
27 de elevi în 1936-193747. Şcoala avea şi o bibliotecă cu un consistent fond 
de carte. În anul 1924, şcoala primeşte 202 cărţi din partea profesorului 

                                                 
33 Ibidem, f. 37 (verso), 38. 
34 Ibidem , f. 39. 
35 Virgil Valea, Cultură şi spiritualitate românească în Arad în perioada interbelică(1919-
1940), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2005, p. 135. 
36 Arh. Naţ. Dir. Jud. Arad, fond Şcoala Superioară de Comerţ Lipova. Registrul de procese 
verbale al Comitetului Şcolar.1923-1929, f. 39. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, f. 17. 
40 Ibidem, f. 21. 
41 Ibidem, f. 31, 71. 
42 Ibidem, f. 31, 71. 
43 Ibidem, f. 51-52. 
44 Ibidem, Reg .nr. 4 de procese verbale pe anii şcolari 1931-1935, f. 1-6. 
45 Ibidem, f. 141-143. 
46 Ibidem, f. 156-157. 
47 Ibidem, Proces verbal pe anul 1937, f. 77-78. 
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universitar Traian Lalescu şi încă 198 de cărţi din partea generalului Ştefan 
Stoica din Lipova, „toate cărţi româneşti”48. 
       Pentru merite deosebite în susţinerea Şcolii Superioare de Comerţ 
din Lipova, sunt declaraţi „membrii de onoare”ai comunităţii şcolare din 
Lipova „dr. C. Angelescu, ministrul Instrucţiunii Publice, dr. Gh. Cipăianu, 
ministru-subsecretar de stat, Ilie C. Purcaru, director general al 
Învăţământului profesional şi dispune ca numele lor să fie trecut în „Cartea 
de Aur”a şcoalei, ca pildă a generaţiilor viitoare”49. 
    Primul an de învăţământ românesc s-a desfăşurat după o programă 
analitică adaptată după cea maghiară din 1895, în care s-au introdus limba 
română, istoria românilor şi geografia României. Ca discipline de 
specialitate în programă figurau aritmetica comercială, stenografia, 
corespondenţa comercială, contabilitatea şi lucrări de birou. De asemena, în 
cei trei ani de şcoală, studiul limbilor străine-limba germană şi limba 
franceză-ocupa un loc important în planul de învăţământ alături de  celelalte 
discipline de bază50. Din anul şcolar următor, la clasele I şi a II-a s-a 
introdus programa şcolilor comerciale superioare din Regat, iar clasa a III-a 
îşi desfăşura activitatea conform programei primite de la Directoratul 
General al Învăţământului Cluj prin Ordinul nr. 2400 din 192251. În acest 
mod s-a făcut trecerea spre unificarea treptată şi a învăţământului comercial 
din România Mare. De la 1 septembrie 1936, Şcoala de comerţ a devenit 
Liceu comercial mixt, având în continuare 4 clase până în anul 1938. Din 
acest an a preluat şi clasele Gimnaziului mixt din localitate, cu care a 
fuzionat, având din acest moment 8 clase. 
      Între anii 1924-1925, în localul Şcolii Superioare de Comerţ din 
Lipova, Academiile de Înalte Studii Comerciale din Bucureşti şi Cluj au pus 
bazele unei Academii Libere sub egida căreia se desfăşurau anual cursuri de 
vară între 5-25 august, la care participau „auditori din întreaga ţară”52.  Era 
prima „Academie Liberă” din România.       
     În afara orelor de curs, profesorii şi elevii au organizat spectacole 
omagiale cu prilejul zilelor naţional, iar banii adunaţi se donează pentru 
ridicarea unui monument al slujitorilor şcolii căzuţi în Primul Război 
Mondial. La 10 decembrie 1921 s-au pus bazele Societăţii de lectură 

                                                 
48 Ibidem, f. 40. 
49 Ibidem, f. 43 (verso), 44. 
50 V. Suciu, Anuarul Şcolii superioare de comerţ pe anul II, Lipova, 1921, p. 40. 
51 Ibidem, Anuarul şcolii superioare de comeţ pentru băieţi pe anul 1923-1924, Arad, 1925, 
p. 13. 
52 Arh. Naţ. Dir. Jud. Arad, fond Şcoala Superioară de Comerţ Lipova,. Registrul de 
procese verbale al Comitetului Şcolar, 1923-1929, f. 51. 
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„Atanasie Marienscu”care a debutat încă din 1920 sub forma unui curs de 
două ore pe săptămână de limba română, pentru toţi elevii veniţi la noua 
şcoală unde trebuia să se familiarizeze cu felul de judecată românească şi 
parţial şi cu literatura română. Societatea de lectură a elevilor Şcolii de 
comerţ din Lipova, condusă de către profesorul Teodor Selagian, a 
contribuit la aprofundarea de către elevi a limbii şi literaturii române şi a 
produs chiar mici creaţii literare53. Profesorii au organizat săptămânal, în 
fiecare seară de joi, începând cu anul  1919, conferinţe publice pe teme de 
actualitate în sala restaurantului central din oraş. Aceste activităţi urmăreau 
„românizarea acelor ţinuturi şi asigurare societăţii locale şi a tineretului cu 
câteva clipe de înălţare sufletească săptămânală”54. Iniţiativa profesorilor 
Şcolii de comerţ s-a bucurat de o bună apreciere din partea localnicilor care 
au ocupat până la ultimul scaun sala de festivităţi. 
       După reforma învăţământului din august 1948, şi-a schimbat 
denumirea în Şcoala tehnică de administraţie economică mixtă Lipova, 
numărul claselor reducându-se din nou la patru. 
         Începând cu anul 1920 şi-a început activitatea Şcoala medie de stat 
pentru fete din Lipova55. Noua instituţie de învăţământ în limba română 
avea sediu comun cu Şcoala superioară de comerţ locală. De la început 
şcoala s-a confruntat cu o serie de neajunsuri, inerente de altfel unui demers 
de această natură. Aşa cum rezultă din procesele verbale de inspecţie, era 
„de dorit ca şcoala să aibă corp profesoral propriu. Se simţea nevoia de 
puteri didactice proprii, îndeosebi pentru matematică-fizică”56. Lipsa unui 
local propriu reprezenta de asemenea un impediment în derularea în condiţii 
optime a procesului de învăţământ. „Mare neajuns e pentru această şcoală că 
e sub acelaşi acoperiş cu şcoala de comerţ şi cu cea medie de băieţi”57. La 
acest neajuns se adaugă şi faptul că „şcoala de ucenici îşi ţine lecţiile în 
clasele fetelor”58. Şcoala „nu are nici o zestre, nici mobilier, nici aranjament 
propriu. Deocamdată foloseşte ceea ce poate obţine împrumut de la şcoala 
medie de băieţi”59. În anul şcolar 1023-1924, şcoala de ucenici a fost mutată 
într-un alt local. În lipsa unor cadre didactice proprii de specialitate, „totul 

                                                 
53 Ibidem, Anuarul Şcolii superioare de comerţ din Lipova pe anul II, p. 57. 
54 Românul, an VIII, nr.160 din 15 noiembrie 1919, p. 3. 
55 Anuarul şcolii medii civile de stat pentru băieţi Lipova, 1922-1923, pp. 1-2. 
56 Arh. Naţ. Dir. Jud.Arad, fond Şcoala de stat pentru fete Lipova, Reg. 2/1923. Condica de 
inspecţie a Şcoalei medii de fete din Lipova,  f. 2. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, f. 3. 
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se face fără viaţă şi monoton”, datorită „lipsei de pregătire”60. Se impunea 
de urgenţă, ca „fiecare membru al corpului profesoral să pregătească 
programa analitică a studiilor ce predă, cu împărţirea pe săptămâni şi luni” a 
disciplinelor din planul de învăţământ61. 
      În primul an şcolar de activitate, 1920-1921, şcoala a funcţionat, aşa 
cum era firesc, cu o singură clasă şi un număr de 39 de eleve62. În anul 
şcolar 1922-1923, şcoala funcţiona cu clasele I-III, având 54 de eleve63. 
Începând cu anul şcolar 1923-1924, Şcoala medie de fete din Lipova 
funcţionează cu patru clase, efectivele şcolare crescând la 93 de eleve 
„regulate” şi 8 eleve „particulare”64. Cu toate acestea, directorului şcolii, V. 
Debău, profesor titular de religie şi paroh local, îi „este imposibil să scoată 
această nefericită şcoală din halul în care ea se sbuciuma”65. Mai mult, 
cursurile se prelungesc cu zece zile pentru că rezultatele sunt slabe „datorită 
lipsei de profesori, schimbărilor şi absenţelor îndelungate, obişnuite în 
corpul profesoral”66. La 27 martie 1924, într-un proces verbal de inspecţie 
şcolară ,inspectorul şcolar consemna: „La această şcoală sunt necesare 
profesoare pregătite, conştiincioase şi stabile, apoi obiecte didactice. Iar 
dacă acestea nu se pot asigura, mai bine decât să nefericim elevele în urma 
unei instrucţii iluzorii şi compromise, aş fi de părere ca şcoala să fie 
sistată”67. În anul 1924, şcoala dispunea de 3 profesoare titulare şi 2 
profesoare suplinitoare, dar şi acestea „numai pe hârtie, căci de fapt a 
funcţionat directorul ca profesor de religie”68. 

Cu toate acestea, efectivele şcolare sunt în creştere în continuare: 95 
de eleve în anul şcolar 1924-192569, 96 de leve în anul şcolar 1925-192670. 
Începând cu anul şcolar 1926-1927, populaţia şcolară scade la 82 de eleve71, 

                                                 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, Reg.matricol1/1920-1921, f. 6;  Reg. 2-1920-1921. Matricola elevelor dela 
şcoala medie de fete din Lipova pe anul 1920-21, f. 2-3. 
63 Ibidem, Reg.1/1922-23. Matricola elevelor dela şcoala medie de fete din Lipova pe anul 
1922-23, f. 2-3, 5-6, 8-11. 
64 Ibidem, Reg.2/1923-24, f. 3-4. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem, f. 4. 
67 Ibidem, f. 3-4. 
68 Ibidem, f. 3. 
69 Ibidem, Proces verbal de inspecţie dn 13 şi 14 martie 1925, f. 6. 
70 Ibidem, f. 8. 
71 Ibidem, Proces-verbal din 14 iunie 1927, f. 42. 
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pentru ca în anul şcolar 1929-1930 să frecventeze cursurile numai 29 de 
eleve72. 

În anul şcolar 1928-1929 şcoala şi-a schimbat denumirea în 
Gimnaziul de stat pentru fete, menţinându-se până la desfiinţare, în anul 
1930. 

La Lipova, populaţia românească majoritară a convieţuit în toleranţă 
şi concordie cu importante comunităţi  de evrei, germani şi maghiari. În 
acest context, înainte de 1918, pe lângă şcolile de stat şi cele confesionale 
româneşti, a funcţionat şi o şcoală confesională pentru fete, fondată de către 
Dieceza de Cenad73, subvenţionată de comunitatea bisericească romano-
catolică din Lipova şi condusă de călugăriţele Mănăstirii „Notre-Dame” din 
localitate. 

La înfiinţare, în anul 187574, era organizată ca o şcoală primară, ca 
apoi, începând cu anul şcolar 1892-1893, să i se adauge-în cadrul aceleaşi 
conduceri-şi clasele proprii şcolii civile. Şcoala avea o programă analitică 
asemănătoare cu cea a şcolilor de stat, cu deosebirea că procesul de instruire 
era încredinţat îndeobşte călugăriţelor. Limba de predare a fost la început 
maghiara,iar din anul 1919, a devenit germana. 

Denumirea şcolii a devenit în anul 1928, Gimnaziul romano-catolic 
de fete Lipova75 sub care a rămas până la desfiinţare  în anul 1948. 

Liceele comerciale din Lipova şi Arad au asigurat în perioada 
interbelică specialiştii calificaţi pentru întreprinderile comerciale şi bancare 
din judeţ, cât şi din întreaga parte de vest a ţării, aducând astfel o contribuţie 
importantă la progresul realizat de economia României Mari. Oraşul Lipova 
a reprezentat, de asemenea, între cele două războaie mondiale, un centru de 
perfecţionare a învăţătorilor. Se cuvine a se menţiona în acest sens derularea 
Cursurilor de vară de la Băile Lipova dintre anii 1934-1938, care prin modul 
de desfăşurare, cât şi prin implicarea efectivă a unor personalităţi ale ştiinţei 
şi culturii româneşti în frunte cu Constantin Rădulescu-Motru, s-au 
transformat în Universitatea de vară (1938-1939) cu un prestigiu binemeritat 
în întreaga ţară. În anul 1940, pe fondul pregătirilor de război şi al 
ascensiunii Gărzii de Fier, biblioteca şi arhiva Universităţii au fost ditruse, 
revista „Tineretul învăţătoresc” a fost suspendată, iar cursurile au fost 
interzise. Prin cei şase ani de activitate fructuoasă „Cursurile de vară”şi în 
egală măsură aşezarea de pe Mureş-Lipova” s-au impus în atenţia lumii 
învăţătoreşti din întreaga ţară. 
                                                 
72 Ibidem, Proces verbal din 19 iunie 1930, f. 82. 
73 Anuarul Gimnaziului romano-catolic de fete Lipova pe anul şcolar 1929/1930. p. 1. 
74 Arh. Naţ. Dir. Jud. Arad, fond Gimnaziul romano-catolic de fete Lipova, reg. 1/1875, f. 1. 
75 Ibidem, Reg.2/1916-1936, f. 323.  
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Aspecte privind activitatea despărţământului 
arădean al Institutului Social Banat-Crişana 

 
 

Lucian Ienăşescu 
 

 
Institutul Social Banat-Crişana, înfiinţat în anul 1932, a fost întâiul 

institut de cercetări sociale care funcţiona la nivel regional, organizat ca 
structură autonomă, având personalitate juridică, statut pe care şi-l va păstra 
până la 18 octombrie 1938, când va fi integrat Serviciului Social1. De 
subliniat este că, institutul îşi propunea să nu aibă nici o legătură cu politica 
de partid, fapt considerat obligatoriu pentru evitarea fricţiunilor politice2.  

Menirea Institutului Social Banat-Crişana a fost dublă. Pe de o parte, 
acesta îşi propunea să cerceteze sistematic prezentul, oferind o documentare 
cât mai largă despre manifestările sociale, culturale, psihologice, religioase, 
etnice, situaţia economică, biologică, astfel încât, să realizeze o imagine 
cuprinzătoare a realităţilor de la graniţa de vest şi a trecutului acestei zone, 
„spre a găsi în adevărurile documentelor armele de luptă, pentru apărarea 
spirituală a Patriei”3. O asemenea documentare pe baze ştiinţifice, 
folosindu-se de statistică şi de cercetarea arhivelor, trebuia să conducă şi la 
îndreptarea unor probleme sociale4.  Pe de altă parte, institutul era preocupat 
să contribuie la cunoaşterea problemei minoritare din Banat şi Transilvania 
şi să combată, cu argumente ştiinţifice, propaganda străină, revizionistă, 
care, în anii treizeci, capătă amploare5. 

Ca urmare, Institutul Social Banat-Crişana îşi propune să realizeze 
cercetări sistematice şi cuprinzătoare, obţinând „documentarea cât mai largă 
a zilei de astăzi, adâncirea trecutului şi reliefarea pulsaţiei româneşti, 
cuprinsă în cadrul social respectiv”, utilizând, în special, statistica şi arhiva6.   

Institutul a preluat, în bună parte, metoda de lucru a Şcolii 
sociologice de la Bucureşti, conduse de Dimitrie Gusti, introducând însă, şi  
                                                 
1 Revista Institutului Social Banat-Crişana, an X, mai-august 1942, p. 320 (în continuare: 
R.I.S.B.C.). 
2 Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Arad, (în continuare se va cita: 
A.N.R.D.J.A), fond Institutul Social Banat-Crişana (în continuare:I.S.B.C.), dos. 1 /1933, 
f. 1. 
3 R.I.S.B.C., an X, mai-august 1942, p. 318. 
4 Ibidem. 
5  Ibidem. 
6  Ibidem. 
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s-a subliniat. intenţia de a face sociologie aplicată, cercetare ca mijloc, nu ca 
scop în sine, accentul fiind pus pe determinarea cauzalităţii realităţilor 
sociale. Scopul final era însă acelaşi: a propune factorilor decizionali 
„remedii ştiinţifice documentate”7. În al doilea rând, obiectivul cercetărilor 
nu mai era fenomenul sat, cum se întâmpla în monografii, ci observaţia 
concentrată asupra unei probleme de strictă actualitate. Astfel de probleme 
au fost: depopularea, problema minoritară, problema industrializării şi 
modul în care se manifestă influenţa maşinii asupra omului.  

Sub egida institutului, apar Monografia Belinţ şi Monografia 
Sârbova. Obiectivul acestor monografii a fost problema depopulării8.  Ţinta 
activităţii timişorene a fost cercetarea unor „probleme sociologice specifice 
şi arzătoare pentru Banat”9. Aceste probleme au fost: depopularea 
(consecinţă a denatalităţii şi a mortalităţii infantile), cercetată, în special, în 
ancheta monografică din Sârbova; deznaţionalizarea („sârbizarea”) unor 
zone, preocupare fundamentală în ancheta monografică de la Pojojena 
(judeţul Caraş); „urbanizarea şi industrializarea ţăranului din Banat” 
urmărită în cadrul anchetei monografice de la Ohaba-Bistra, localitate 
situată în apropierea Uzinelor metalurgice din grupul Titan-Nădrag-Călan10.   

În martie 1933, un grup de intelectuali arădeni „dorind să cunoască 
latura culturală şi artistică a realităţii vieţii româneşti din acest judeţ” – cum 
se arăta într-o scrisoare, trimisă concomitent P.S Andrei, Episcopul 
Aradului, Primarului Aradului, lui Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio-Pop –, au 
hotărât să   pună bazele unui despărţământ local al Institutului Social Banat-
Crişana11.  

Un  asemenea demers era absolut necesar întrucât „unul dintre cele 
mai mari neajunsuri de care suferim astăzi este şi acela că nu ne cunoaştem 
îndestul ţara şi oamenii”, fapt care împiedica factorii decizionali să adopte 
măsurile care se cuveneau. În consecinţă, mai mulţi intelectuali arădeni 
(profesori, medici, avocaţi) şi-au propus să cerceteze satele judeţului, „pe 
cale absolut ştiinţifică, ca să vedem în ce stare se găsesc”, în anul 1933 
urmând a fi studiat „felul de trai al sătenilor din ţinutul Hălmagiului şi din 
comuna Sâmbăteni”12. Preocupările amintite aveau scop ştiinţific, fiind 
                                                 
7  Ibidem, p. 322. 
8 Raportul d-lui dr. C. Grofşoreanu la adunarea generală din 10 iulie 1938 (Ibidem, an VI, 
nr. 24, din octombrie-decembrie 1938, p. 125.). 
9 Ibidem, an X, mai- august 1942, p. 323. 
10  Ibidem. 
11 A.N.R.D.J.A, fond I.S.B.C., dos. 2/1933, f. 8. 
12 Ibidem, f. 32. 
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situate în afara acţiunii partidelor politice13. Noua geografie politică de după 
1918 impunea, o dată mai mult,  studierea aspectelor vieţii sociale româneşti 
de la graniţa de vest, în care scop trebuia recurs la cercetarea monografică, 
ancheta socială, studii şi statistici14.    

Iniţial, în cadrul despărţământului arădean s-a constituit o secţie 
medicală, iar, mai apoi, secţia culturală şi cea economică. Preşedinte al 
despărţământului a fost doctorul Cornel Radu, directorul Spitalului de 
copii15. La începutul anului 1934, preşedinţia de onoare a despărţământului 
a fost preluată de P.S. Grigore Comşa, Episcopul Aradului16. Secţia 
culturală, având 21 de membri, a fost coordonată de Teodor Botiş, rectorul 
Academiei Teologice din Arad. Secţia medico-socială, având 10 membri, s-
a înfiinţat sub coordonarea dr. D. Cosma, iar cea economică, compusă din  
18 membri, a fost condusă de inginerul Şerbănescu. Secretar general a fost 
avocatul şi istoricul Octavian Lupaş17. Sediul secretariatului general al 
despărţământului arădean era pe strada Căpitan Ignat, nr. 1018. 

Ce îşi propunea despărţământul arădean, dincolo de obiectivul 
generic al institutului de „a lupta pentru întărirea culturală a graniţei de 
vest”, era să fie „un focar de lumină şi un îndreptar pentru toţi ce doresc 
ridicarea satelor prin difuzarea culturii (s. n)”19. Principala miză a 
activităţii era studierea şi prezentarea ştiinţifică a realităţilor româneşti, 
cercetarea „epocii de adânci prefaceri prin care trecem”20. Sudierea 
realităţilor locale urma să se desfăşoare pe baza unor metode riguroase, 
ştiinţifice, având la bază arhiva, documentarea şi datele statistice21. 
Rezultatele activităţii trebuiau să fie puse la dispoziţia reformatorului 
legislativ, oferindu-i astfel posibilitatea să acţioneze în favoarea  progresului 
societăţii „pornind de la societate, nu de la o ideologie fără legătură cu ea”, 
evitând, ca punct de plecare, simplele „supoziţii apriorice” sau concepţii 
politice22. 
                                                 
13 Ibidem. 
14 Idem, fond Prefectura Judeţului Arad, dos. 169/1933, f. 1. 
15 Idem, fond I.S.B.C., dos. 5/1934, f. 57. 
16 Ibidem, f. 47. 
17 Ibidem, f. 57.  
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Octavian Lupaş, Institutul Social Banat-Crişana. Dare de seamă despre activitatea 
despărţământului Arad, pe anii 1935 şi 1936, în: „Hotarul”, an IV, nr. 1, din ianuarie 1937, 
p. 27. 
21 Un nou aşezământ cultural  la graniţa de Vest – Institutul Social Banat-Crişana, în: 
„Biserica şi Scoala”, an LVII, nr. 20, din 14 mai 1933, p. 3. 
22 Ibidem. 
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Gândit pentru a deveni un centru de documentare ştiinţifică, într-un 
oraş cu un trecut cultural reprezentativ, dar căruia îi lipsea o universitate,   
despărţământul local al Institutului Social Banat-Crişana era investit de către 
iniţiatorii săi cu un puternic rol cultural şi social. Alăturându-se societăţilor 
culturale, acesta trebuia să stimuleze însăşi creaţia de bunuri culturale, 
oferind, de asemenea, cadru adecvat dezvoltării problematicii cu caracter 
general din acest domeniu23.  

Cum s-a subliniat şi la înfiinţarea institutului, rezultatele cercetării 
sociale trebuiau să se constituie într-o ripostă, bazată pe argumente 
ştiinţifice, la propaganda cu conţinut revizionist desfăşurată în Ungaria. În 
cazul de faţă, era invocată activitatea unor universitari din centrele Seghedin 
şi Debreţin (parte din ei profesori la fosta universitate maghiară din Cluj), 
care se preocupau de probleme ale Ardealului, „în aparenţă de dragul 
ştiinţei, dar în fond determinaţi de binecunoscutele calcule revizioniste”24.  
Urmărind scopuri similare – se preciza – „institutul de editură din Macău” 
(Moko) publica lucrări monografice nu mai puţin tendenţioase, referitoare la 
comitatul Cenad şi la trecutul Aradului25. 

De altfel, însemnătatea studierii pe baze ştiinţifice a realităţilor 
româneşti, cu scopul de a servi drept argument în lupta împotriva 
revizionismului, a fost subliniată şi de Dimitrie Gusti, cu prilejul vizitei 
făcute la Arad, la 3 aprilie 193426. Reputatul sociolog accentua asupra 
faptului că un asemenea demers, susţinut de documente, cum Institutul 
Social Român făcea demult, devenea cu atât mai necesar, cu cât, promotorii 
ideilor revizioniste desfăşurau o vie propagandă, conferenţiind la diferite 
institute din străinătate27.  

În aceste împrejurări, secţiile arădene ale institutului social 
înţelegeau să se alăture efortului general, depus pe plan local şi încurajat de 
la centru, de  „întărire culturală a graniţei de vest”, socotit un imperativ al 
vremii28. 

Mijloacele prin care se urmărea punerea în aplicare a programului 
erau: organizarea de anchete şi cercetări monografice, înfiinţarea de 
publicaţii, popularizarea cunoştinţelor referitoare la problematica socială, 
înfiinţarea unor biblioteci conţinând publicaţii sociale, a unei arhive cu 
                                                 
23  A.N.R.D.J.A, fond I.S.B.C., dos. 5/1934, f. 12. 
24 Ibidem, f. 11. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, f. 3. 
27 Ibidem.  
28 Ibidem, dos. 2/1933, f. 16. 
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material sociologic informativ şi a unui birou statistic, acordarea de 
premii29. 

Programul minimal al activităţii despărţământului pentru anul 1933 a 
fost anunţat imediat după constituire. Susceptibil de a se îmbogăţi pe 
parcurs, acesta cuprindea următoarele obiective:  
 a) realizarea de către Teodor Botiş a unei monografii complete 
dedicate familiei Mocsoni, care a avut un rol deosebit în viaţa politică din 
Banat şi Crişana, un fragment urmând să apară în revista institutului;  
 b) publicarea unei lucrări despre problema regionalismului educativ, 
cu aplicaţii în ţinutul Hălmagiului, preocupare mai veche a profesorului 
Traian Mager;  
 c) întocmirea unei culegeri de poezie populară din cuprinsul judeţului 
de către profesorul Nestor Covaci, activitate care, în funcţie de posibilităţile 
materiale, urma a fi eşalonată pe parcursul mai multor ani; 
 d) cercetarea cadrului istoric al comunei Sâmbăteni de către Octavian 
Lupaş, potrivit planului monografic folosit de Institutul Social Român;  
 e) cercetarea problemelor estetice (evoluţia costumului popular, 
arhitectura şi ţesăturile ţărăneşti) ale comunei Sâmbăteni, de către Marcel 
Olinescu, care urma să elaboreze albumul „Aradului pitoresc” (schiţe 
plastice);  
 f) studierea problemei eficientizării învăţământului primar ( profesor 
T. Mariş)30.  

Înfiinţarea secţiilor locale ale institutului n-a găsit, în ciuda 
eforturilor intense de popularizare a activităţii, ecoul aşteptat în rândurile 
intelectualilor din Arad şi judeţ. 

Sprijinul material al autorităţilor locale a fost cu totul modest.  În 
anul 1933 a fost acordată o subvenţie din partea Primăriei Arad, în valoare 
de 5 000 de lei, pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de cercetări, studii, 
statistici şi anchete sociale31. O subvenţie similară a fost făcută de către 
Prefectura judeţului Arad32.  În anul următor însă acest sprijin a lipsit, 
motivul fiind inexistenţa fondurilor pentru activităţi culturale33. În aceste 
condiţii, ajutorul financiar a venit din partea comitetului central al 
institutului, care a acordat 15 000 de lei, la fel cum D. Gusti a aprobat o 
subvenţie de 25 000 de lei34. A existat sprijin  din partea conducerii C.F.R, 
                                                 
29 Un nou aşezământ cultural...loc. cit. 
30 A.N.R.D.J.A., fond I.S.B.C., dos. 2/1933, f. 5. 
31 Ibidem, f. 38. 
32 Ibidem, dos. 5 /1934, f. 20. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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prin acordarea mai multor bilete gratuite pentru monografişti35. La 18 
octombrie 1934, despărţământul arădean era nevoit să se adreseze 
Inspectoratului Sanitar Timiş, pentru acordarea unor sume necesare 
continuării cercetării monografice din Sâmbăteni şi dotării dispensarului 
medical din localitate cu instrumentarul necesar36. În anul 1935 nu a fost 
acordată nicio subvenţie, iar în 1936, prin mijlocirea lui Sabin Manuilă, 
Camera de Comerţ din Timişoara a contribuit cu suma de 10 000 lei37. În 
condiţiile acestor neajunsuri, secţiile arădene au fost obligate să-şi restrângă 
anumite proiecte sau chiar să renunţe la unele dintre acestea.              

Încă de la debutul activităţii, conferinţele, îmbrăţişând o tematică 
largă, au ocupat un loc important. Mai multe conferinţe au fost organizate în 
colaborare cu despărţământul arădean al Astra, problematica socială 
abordată fiind de cel mai acut interes pentru public. Iată tematica urmărită 
de conferinţele susţinute în perioada 18-25 martie 1934, în localităţile 
Mândruloc, Sâmbăteni şi în suburbiile Gai, Micălaca: Boli sociale (susţinută 
de dr. Cornel Radu), Despre sifilis (dr. Dumitru Cosma, dr. Ioan Pleşa), 
Despre tuberculoză şi Îngrijirea sănătăţii (Vasile Neveanu), Organizarea 
muncii (ing. Ieşeanu), Redresarea micilor gospodării ţărăneşti (Nestor 
Blaga), Cultura profesională a plugarului (ing. Grecu), Îndrumarea familiei 
(Nestor Blaga), Căsnicie şi divorţ (Octavian Lupaş), Concubinaj şi divorţ 
(Teodor Botiş), Legătura dintre părinţi şi copii (Teodor Mariş), Copiii şi 
tineretul de azi prin prisma moravurilor vremii (Coriolan Bărbat)38. 
Acestora li s-au adăugat temele Poruncile Dumnezeieşti (pr. Florea 
Codreanu), Despre revoluţia lui Horea (Ioan Petreuţă)39. 

Seria conferinţelor se reia în 1935: Dreptul în afară de legi (Ion D. 
Popescu, preşedinte de tribunal), Avortul în noua legiuire penală (Vasile M. 
Dimitriu, consilier la Curtea de Apel Timişoara), Efectele aplicaţiunii legii 
conversiunii în judeţul Arad (avocat Ulpiu Popa Cherecheanu)40. De 
asemenea, Cornel Grofşoreanu a conferenţiat despre corporatism41.  

Studiile şi comunicările s-au aflat de asemenea pe agenda 
despărţământului arădean al institutului. Publicistul Isaia Tolan a 
conferenţiat  pe tema situaţiei minoritarilor din judeţul Arad. La rândul său, 
Cornel Grofşoreanu, vicepreşedintele institutului, invitat la Arad, a prezentat 
                                                 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, f. 60. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, f. 61. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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o comunicare despre cartea lui Oscar Iaszi, Greşelile ungurilor şi păcatele 
maghiarilor42.  

Parte din studiile elaborate de intelectualii arădeni, membri ai 
institutului, au fost publicate în Revista Institutului Social Banat-Crişana. 
Astfel, Nestor Blaga a elaborat studiul Transferurile imobiliare din oraşul 
Arad în timpul de la 1 ianuarie 1925 până la 30 iunie 1933, Octavian Lupaş 
s-a referit la Cronici şi manuale didactice ţărăneşti din Sâmbăteni, iar lui 
Teodor Botiş i se datorează studiul dedicat lui Andrei Mocioni.  

Bazat pe statistici amănunţite, studiul lui Nestor Blaga ajunge la 
concluzia (având, în intenţia autorului, şi valoarea de reparaţie istorică, tema 
născând destule  sensibilităţi în dezbaterea publică)  „expansiunii economice 
a românilor şi extinderea proprietăţii lor asupra minoritarilor”43. Între altele, 
autorul îşi sprijină concluzia pe faptul că, în decurs de opt ani, 427 de case 
sau intravilane şi 40 de cazuri de pământuri arabile au trecut, prin 
cumpărare, în proprietatea românilor, în timp ce, în sens invers, cumpărate 
de minoritari, au fost doar 208 case şi intravilane, respectiv 18 terenuri 
arabile44. N. Blaga susţine că statul e dator să încurajeze o asemenea 
tendinţă, nu prin legi restrictive, ci prin credit accesibil şi metode raţionale 
de natură să asigure rentabilitatea proprietăţii45. 

Cercetările realizate de secţiile locale ale Institutului Social Banat-
Crişana s-au constituit într-un bogat material documentar publicat în mai 
multe numere ale revistei Hotarul. Acest fapt era o materializare a intenţiei 
despărţământului „de a face cunoscut într-un cerc cât mai larg o serie de 
probleme ridicate pe planul actualităţii de forţele complexe ale evoluţiei, şi 
în primul rând pe acelea în strânsă legătură cu viaţa socială din regiunea 
noastră”, drept care urma să editeze anual  2-3 numere ale revistei sub egida 
sa46. Deloc întâmplător, date fiind preocuparea pe care o stârnea în 
societatea românească şi locul prioritar în agenda secţiilor locale, primul 
dintre aceste numere este consacrat problemei demografice, fenomenului 
depopulării, manifestat în anii din urmă în rândul populaţiei din Banat, dar 
riscând să se extindă şi asupra zonelor Valea Mureşului, Valea Crişului şi  
Podgoria47. Dr. Corneliu Radu a alcătuit un foarte documentat studiu asupra 
denatalităţii, mortinatalităţii şi mortalităţii infantile, dr. Vasile Cucu a 
                                                 
42 Ibidem, dos. 2/1933, f. 49. 
43 Nestor Blaga, Transferurile imobiliare din oraşul Arad în timpul de la 1 ianuarie 1925 
până la 30 iunie 1933, în: „R I S B C”, an II, nr. 6-9 din noiembrie-decembrie 1934, p. 68. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Hotarul, anul IV, nr. 12 din decembrie 1937, p. 331. 
47 Ibidem.  
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abordat problema asistenţei mamei şi copilului în municipiul Arad, iar 
Vladimir Eşanu a cercetat pe seama mişcării populaţiei în judeţul Arad48. 

Studiul lui C. Radu demonstrează, pe fundalul general al scăderii 
natalităţii în România după primul război mondial (faptul înregistrându-se şi 
în Franţa, Anglia, Germania, Italia), evoluţia îngrijorătoare a fenomenului în 
Banat, dar şi în judeţul Arad. Dacă în judeţul Arad, în anul 1921, natalitatea 
a fost de 30,5 p. la 1000 locuitori, în 1930 a scăzut la 24 p, iar în 1935 la 
18,6, în mai puţin 15 ani natalitatea judeţului înregistrând o prăbuşire 
echivalentă cu ce s-a întâmplat în Franţa într-o perioadă de 125 de ani49. 
Cauzele care au generat o asemenea situaţie îngrijorătoare, arată studiul, 
sunt de natură socio-economică (mijloacele de existenţă precare, 
„pervertirea instinctului de proprietate”, aceasta devenind un scop şi nu 
mijlocul pentru asigurarea unui trai liniştit), sanitare, psihologice50. Nu mai 
puţin îngrijorătoare sunt mortalitatea şi mortinatalitatea infantilă, numai în 
anul 1935 la nivelul judeţului Arad înregistrându-se 1657 cazuri de copii 
morţi (de până la un an)51. Studiul indică o seamă de măsuri care se 
cuveneau luate pentru combaterea tuturor fenomenelor menţionate, cele de 
natură medico-socială deţinând un loc prioritar.      

Secţia economică a despărţământului a făcut o analiză detaliată 
asupra situaţiei agriculturii judeţului (unul dintre cele mai dezvoltate din 
ţară la acest capitol, avantajat fiind de situaţia geografică, natura terenului şi 
condiţiile climaterice). Analiza stăruie asupra situaţiei culturii grâului, 
tutunului, pomiculturii şi viticulturii, zootehniei, pădurilor, crizei din 
Podgoria Aradului, dar abordează şi problema organizării muncii în 
agricultură. Referindu-se la acest din urmă aspect, inginerul Vl. Eşanu, 
constată că principalele dificultăţi sunt legate de ritmul greoi al mecanizării 
agriculturii, la care concură preţurile ridicate ale maşinilor şi uneltelor, 
respectiv ponderea însemnată a micii proprietăţi; fărâmiţarea proprietăţii 
după înfăptuirea reformei agrare; capitalul insuficient necesar investiţiei în 
maşini agricole52. În privinţa soluţiilor care se impun, autorul studiului 
                                                 
48 Ibidem. Studiile publicate în nr. 12/1937 al Hotarului sunt următoarele: Corneliu Radu, 
Problema denatalităţii, mortinatalităţii şi mortalităţii infantile. Cauze şi remedii. Aspecte 
din municipiul şi judeţul Arad (pp. 332-363); Vasile Cucu, Cum se face asistenţa mamei şi 
copilului în municipiul Arad (pp. 364-366); Vladimir Eşanu, Mişcarea populaţiei în judeţul 
Arad (pp. 367-376); Corneliu Radu, Mişcarea populaţiei din România pe anul 1936 (pp. 
377-378). 
49 Ibidem, p. 334. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, p. 346. 
52 Ibidem, p. 338. Problemelor agriculturii judeţului le este consacrat numărul 9 din 1938 al 
revistei Hotarul. Iată tematica exactă a analizei: I. Savu, O scurtă dare de seamă asupra 
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insistă pe de o parte asupra necesităţii creşterii ponderii uneltelor 
perfecţionate şi realizării de asociaţii pentru folosirea uneltelor agricole53, 
iar pe de altă parte, asupra cultivării unei varietăţi mai mari de plante 
folosite în hrana omului şi animalelor sau drept materii prime în industrie: 
floarea soarelui, sfecla de zahăr, tutunul, cânepa, rapiţa, plantele 
medicinale54. „Numai atunci când ţărănimea noastră, pe lângă pământ ca 
factor natural de producţie, va dispune şi de instrumentele tehnice necesare 
pentru punerea în funcţiune într-un raport de conlucrare cât mai activătoare 
forţe naturale care concură la producţie, când îşi va organiza astfel munca, 
ca nici o mişcare să nu se facă în gol, când se va putea folosi cu uşurinţă de 
câştigurile ştiinţei agronomice şi va dispune de o organizaţie serioasă în 
vederea defacerii produselor, numai atunci economia naţională îşi va regăsi 
echilibrul stabil necesar pentru dezvoltarea în viitor”55. 

Problema educaţiei regionale sau a localismului educativ, inclusă în 
programul secţiei culturale arădene, a fost, la fel ca regionalismul cultural, 
intens dezbătută în România interbelică. În aceasta se vedea o modalitate de 
înlăturare în timp a discrepanţelor dintre conţinutul programei analitice şi 
realitatea pe care o întâlneşte tânărul după absolvirea şcolii. Pornind de la 
acest considerent, şcoala era chemată să creeze, pentru copiii sătenilor, un 
mediu cât mai apropiat celui din familia şi localitatea lor, astfel încât ea “să 
se adapteze locului unde este chemată să cultive suflete”56. Pusă în legătură 
cu metoda monografică, educaţia regională pornea de la conceptul de 
entitate geografică şi nu de la ideea de regiune istorică. Studiul regiunii 
trebuia să ofere drept punct de pornire în asimilarea cunoştinţelor despre 
                                                                                                                            
agriculturii din judeţul Arad (pp. 275-279); I. Savu, Cultura grâului  (pp. 280-283); V. 
Juncu, Cauzele şi remedierea crizei din podgoria Aradului (pp. 284-289); I. Diaconescu, 
Pădurile statului din judeţul Arad sub era maghiară şi sub administraţia statului român 
(pp. 290-293); N. Anagnostopol, Cultura tutunului (pp. 294-298); Activitatea Camerei de 
Agricultură începând din ziua de 1 martie 1938 şi până în ziua de azi (pp. 299-303); I. 
Crişan, Situaţia pomicolă a judeţului Arad (pp. 304-307); I. Savu, Bovinele din judeţul 
Arad şi mijloacele de îmbunătăţirea lor (pp. 308-311); A. Birtolon, Producţia şi 
valorificarea animalelor în Regiunea de vest a ţării (pp. 312-316); Traian Mager, 
Repartizarea proprietăţii agrare în Ţinutul Hălmagiului: 0,5339 ha sol arabil la un 
locuitor, în măsură covârşitoare terenuri degradabile (pp. 317-320); Vladimir Eşanu, 
Organizarea muncii în agricultură (pp. 321-338). 
53 Ibidem. 
54 Ibidem, p. 337. 
55 Ibidem, p. 338. 
56 Octavian Lupaş, Cronici şi manuale ţărăneşti din Sâmbăteni, în vederea principiilor 
localismului educativ, în: „R I S B C”, an II, nr.6-9, noiembrie-decembrie 1933- iunie 1934,  
p. 71. 
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geografia şi istoria ţării57.  În această viziune, studierea geografiei şi a 
istoriei debutau, în clasele primare, cu probleme de orientare în spaţiu, casa 
părintească, şcoala, satul, legendele despre întemeierea satului, primii 
locuitori, dezvoltarea de-a lungul timpului, încât, pornindu-se de la intuiţie, 
continuându-se cu experienţe şi investigaţii proprii, elevii să ajungă la 
asimilarea de cunoştinţe58. Componentă a aceleiaşi experienţe era colectarea 
de obiecte reprezentative din zonă pentru muzeul regional59. În acest fel, 
elevii erau stimulaţi să adune date şi obiecte pentru realizarea monografiei 
satului, iar monografia trebuia să devină „punct de plecare în predarea 
tuturor studiilor”60. Studierea sociologică a regiunii şi înfiinţarea muzeului 
şcolar reprezintă doar o parte a problemei, acestea trebuind asociate cu 
studiul individualităţii copilului şi cu principiul activismului61. Adepţii 
acestei teorii au pledat pentru introducerea monografiei satului ca obiect de 
studiu în programa analitică62. 

De această poblemă s-au ocupat Traian Mager, în cercetările aplicate 
din zona Hălmagiului, şi Octavian Lupaş, care a studiat cadrul istoric al 
localităţii Sâmbăteni. Traian Mager aprecia că lucrările sale dedicate 
Ţinutului Hălmagiului, în care a abordat o seamă de probleme specifice 
zonei, ar putea fi utilizate şi ca manuale şcolare regionale63. Într-un raport 
înaintat Ministerului Instrucţiunii, la 31 octombrie 1933, Mager preciza că a 
scris o monograţie a ţinutului Hălmagiului „în căutarea problemelor care 
trebuie să preocupe şcoala primară”, iar această lucrare putea servi drept 
“manual pentru şcoala regională a 34 de comune”64.  

Profesor la Şcoala normală din Arad, Traian Mager iniţiază şi aplică 
programul „cercetările monografice-sociologice ca mijloc de educaţie în 
şcoala normală”65. Potrivit acestuia, fiecare elev alcătuieşte monografia 
localităţii din care provine, în funcţie de un plan care ţine seama de 
posibilităţile acestuia, dar şi de conţinutul subiectelor de istorie, geografie, 
istorie naturală, fizică, chimie, matematică, igienă, desen, folclor, formulate 
                                                 
57 Nicolae D. Cârstea, Şcoala primară şi regionalismul educativ, în: „Şcoala vremii”, an IV, 
nr.1-2 din ianuarie-februarie 1933, p. 38. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, p. 39. 
60 O. Lupaş, Cronici şi manuale didactice..., loc.cit., p. 72. 
61 Nicolae D. Cârstea, Şcoala primară...,loc.cit., p. 39. 
62 Ibidem.     
63 Traian Mager, Geneza acestei publicaţii, prefaţa la Ţinutul Hălmagiului. Monografie. 
Cadrul istoric, partea I, Tiparul Tipografiei Diecezane Arad, , 1938, p. III. 
64 Apud D. Gusti, T. Herseni, H.H.Stahl, op.cit...., p. 58. 
65 Ibidem. 
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de profesor66. T. Mager susţinea că beneficiile acestei practici constau în 
reliefarea valorii educative a monografiei, la realizarea căreia elevii pun în 
aplicare cele învăţate în şcoală, formându-şi o idee despre specificul 
regional. Căutând informaţii despre localităţile lor, aceştia vin în contact cu 
biblioteci, arhive, manuscrise, inscripţii, graiul bătrânilor, învăţând să 
preţuiască tradiţia şi trecutul istoric. Monografia pune în valoare nivelul de 
cunoaştere a candidatului la examenul de capacitate67. 

O reuşită în acest caz a fost „monografierea” comunei Şepreuş de 
către un elev din clasa a IV-a a Şcolii normale din Arad68. 

Capitolul cel mai important al activităţii secţiilor locale ale 
institutului a fost cercetarea monografică, desfăşurată potrivit metodei 
monografico-sociologice, elaborate şi puse în aplicare de Şcoala sociologică 
de la Bucureşti, prin contribuţia ştiinţifică a profesorului Dimitrie Gusti. 
Alegerea metodei era recomandată, în viziunea arădenilor, de caracterul ei 
complex, integrat unui sistem sociologic, şi de rezultatele pe care le-a 
generat deja aplicarea acesteia. În plus, dincolo de valoarea sa 
metodologică, monografia era văzută drept “o faptă naţională”, ea 
„integrându-se ca un curent ştiinţific în doctrina naţionalismului românesc, 
doctrină ce nu poate fi rodnică nici în discursuri, nici în poezie, ci numai în 
cunoaşterea precisă a forţelor de care dispunem”69. Conferenţiind, la Arad, 
pe tema importanţei lucrărilor monografice, Henri H. Stahl, colaborator de 
bază al profesorului Gusti, le definea drept „operă a cărei menire e ridicarea 
culturală, sanitară, morală şi materială a păturii rurale”70. O asemenea 
activitate constructivă, susţinea Stahl, reclamă sprijinul intelectualilor de la 
oraşe şi sate, după modelul pe care-l oferă naţiunile apusene, care „muncesc 
pentru propăşirea claselor rurale, cu care ţin contact permanent prin 
conferinţe, prin cursuri şi printr-o viaţă socială, culturală şi artistică 
intensivă”71. 

Dacă la nivelul conducerii institutului se admitea imposibilitatea 
aplicării metodei monografice, din motive care ţineau de insuficienţa 
mijloacelor materiale şi a pregătirii personalului, alegându-se cercetarea 
problemelor mai importante ale regiunii, secţiile arădene au optat dintru 
                                                 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 A.N.R.D.J.A., fond I.S.B.C, dos. 5 /1934, f. 4. 
70 Institutul Social Banat-Crişana, ciclu de conferinţe, în: „Ştirea”, an VI,  nr. 1108, din 19 
ianuarie 1936. 
71 Ibidem. 
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început pentru această metodă72. 
Secţia arădeană a elaborat un plan monografico-sociologic, necesar 

propriului demers, dar şi din dorinţa de a orienta preoţii şi învăţătorii care 
aveau preocupări de acest ordin în localităţile lor. De altfel, preoţii şi 
învăţătorii erau chemaţi să se alăture acţiunii de cercetare socială, cum 
indicase de altfel, D. Gusti. Aceştia erau îndemnaţi să trimită materialul 
folcloric pe care l-au cules, aducând astfel un serviciu important „cauzei 
culturale a judeţului”73.  

Pornind de la principiile cercetării pluridiciplinare, pe cadre şi 
manifestări, datorate Şcolii Gusti, planul monografico-sociologic elaborat la 
Arad avea următorul conţinut: 
   

I. Cadrul cosmologic 
 
 1. Aşezarea geografică (latitudine, longitudine) 
 2. Solul (muntos, de câmpie, de pădure, mlaştini) 
 3. Subsolul ( ce bogăţii posedă ?)    
 4. Depărtarea de oraşele şi satele vecine 
 5. Dacă e aşezat în drumul unei căi mari sau mici de 
comunicaţie 
 6. Fauna şi flora satului 
 

II. Cadrul biologic 
 
 1. Numărul populaţiei (pe vârste, sexe, confesiuni, profesiuni) 
 2. Variaţia populaţiei (emigrări, imigrări, natalitate, mortalitate) 
 3. Mijloace sanitare (dispensar, spital, medicul de plasă, 
farmacie, medicamente farmaceutice şi mijloace naturale: izvoare termale 
etc.) 
 

III. Cadrul istoric 
 
 1. Originea satului (Când s-a înfiinţat, de cine, cum ?) 
 2. Date istorice mai importante în legătură cu istoria naţională. 
 3. Evoluţia satului (Cercetarea arhivelor şi a cronicilor. 
Confruntarea cu amintirea bătrânilor din sat). 
                                                 
72 R. I .S .B. C., an II, nr. 6-9 (noiembrie-decembrie 1933 - iunie 1934), pp. 87-88.  
73 Un nou aşezământ de cultură..., loc. cit.  
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 4. Caracteristici istorice actuale (Rămăşiţe, ruine, monumente, 
valuri etc.) 
 

IV. Cadrul psihic 
 
 1. Caracteristica psihologică (temperamentul, activitatea): 
 2. Sentimentul: a) cum se manifestă sentimentul estetic ? 
(covoare, încrustături, blidare, etc.); b) cum se manifestă sentimentul 
religios ? (cultul, mergerea la biserică); c) cum se manifstă sentimentul 
moral ? (criminalitatea, etc.) 
 3. Intelectul. Care sunt ideile, reprezentările, principiile asupra 
lumii şi a lui Dumnezeu, etc.) 
 4. Voinţa.Obiceiurile (la naşteri, botez, căsătorie, moarte etc.); 
superstiţiile (strigoi, stafii, numere fatale, zile şi ceasuri rele). 
 

V. Activitatea economică 
 
 1. Averile personale şi familiare 
 2. Uneltele de muncă 
 3. Vatra satului şi islazul (Sunt bălţi ? Ce produc ? Sunt păduri ? 
Tăiatul lemnelor. Vânatul, etc.) 
 4. Târgurile (Cum şi unde se fac ? Care e activitatea lor ) 
 5. Care sunt căile de comunicaţie ? 
 6. Bugetul: familiei, satului, prin date statistice (Care sunt 
veniturile, cheltuielile, excedentul ?) 
 7. Băncile săteşti (Capitalul, operaţiile, numărul celor ce 
împrumută şi pentru care scopuri ?) 
 8. Cooperativele şi celelalte organe comerciale şi industriale. 
 

VI. Activitatea juridică 
 
 1. Este judecătorie, post de jandarmi ? 
 2. Care sunt delictele ? 
 3. Ideile ţăranilor privitoare la legi. Obiceiul pământului 
 4. Ideile ţăranilor privitoare la jandarmi 
 5. Care sunt raporturile sociale în sat. 
 

VII. Activitatea politică 
 
 1. Se fac alegeri în sat ? 
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 2. Care e starea de spirit în vremea alegerilor ? (bătăi, etc.) 
 3. Există case politice sau cluburi ? 
 4. De cine sunt conduse ? Ideile conducătorilor 
 5. E dezvoltat simţul civic ? (Prin întrebări individuale) 
 6. Activitatea politică e dăunătoare ? 
 

VIII. Activitatea spirituală 
 
 1. Intelectuală. (Idei despre lume, Dumnezeu, pământ, lege) 
 2. Numărul copiilor ce urmează la şcoală. Şcoala, biblioteca, 
casa de sfat, şezători culturale, etc. 
 3. Morală şi religioase. Biserica e frecventată ? Există secte? 
Sunt alcoolici ? Opinii asupra libertăţii, crimei, etc. Educaţia familiară, etc. 
 4. Estetică. Întrebări asupra frumosului în natură şi în artă. 
Evoluţia gustului estetic (păreri asupra costumului, modului de construcţie a 
caselor, etc.) 
 5 Factori culturali şi activitatea lor. (Statistică asupra copiilor 
care ies din şcoală, etc.)74. 

Pornind de la deficitul de pregătire al monografiştilor, dar având în 
vedere şi complexitatea problemelor întâlnite, conducerea despărţământului 
arădean a insistat asupra unei bune pregătiri a cercetării monografice. În 
prealabil, monografiştii erau invitaţi la Arad pentru a se stabili, în detaliu, 
modalităţile de lucru. Chiar dacă, în primul an, miza cercetării era modestă, 
„nu e suficent ca ideea monografică să fie primită numai cu entuziasm, 
pentru că entuziasmul singur nu este creator în nici o materie”, prin urmare, 
era nevoie de o bună pregătire de specialitate75.  Pentru a facilita acest lucru, 
arădenii au cerut conducerii institutului să intervină pe lângă D. Gusti în 
vederea participării câte unei persoane din secţiune la campaniile 
monografice organizate în ţară76. Având în vedere necesitatea muncii în 
echipă, se insista asupra ideii de „solidaritate monografică”, atât metoda de 
lucru, cât şi valorificarea rezultatelor trebuind să fie colective77.  Secţiunea 
avea drept de coproprietate intelectuală asupra materialului cules de fiecare 
monografist, aceasta aprobând publicarea rezultatelor cercetării78. 

Cercetarea monografică nu excludea atitudinea practică în faţa 
                                                 
74 Ibidem. 
75 A.N.R.D.J.A., fond I.S.B.C., dos. 2 /1933, f. 20. 
76 Ibidem, f. 22. 
77 Ibidem, f. 20. 
78 Ibidem. 
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problemelor constatate. Preocuparea principală era cunoaşterea realităţilor 
sociale, dar „cunoscând durerile”, monografiştii erau chemaţi să încerce şi 
înlăturarea acestora, în măsura în care acest fapt era posibil. O asemenea 
atitudine se aştepta în primul rând din partea medicilor, care urmau să ofere 
consultaţii gratuite.  

Ce se impunea, de asemenea, era efortul de a înlătura atitudinea 
rezervată a locuitorilor satului, posibila lor suspiciune faţă de acţiunea de 
cercetare socială. Experienţa  monografiştilor bucureşteni indica ea însăşi o 
asemenea problemă. De aici necesitatea de a lămuri membrii comunităţii 
locale asupra scopurilor urmărite şi a le atrage colaborarea.  Ca atare, la fel 
cum s-a procedat în fiecare localitate investigată de „echipele regale”, 
debutul campaniei însemna participarea, duminica, la slujba religioasă, 
urmată de o şezătoare în care, prezentându-se membrii echipei şi modul de 
acţiune, se ofereau localnicilor lămuririle necesare. 

Cercetările monografice, îndeosebi cele realizate la Sâmbăteni şi în 
zona Hălmagiu-Vârfurile, începute cu forţe locale şi continuate în 
colaborare cu Institutul Social Român şi Fundaţia Culturală Regală 
„Principele Carol”, s-au organizat, potrivit metodei lui D. Gusti, 
pluridisciplinar, pe cadre şi manifestări. Desfăşurate în lunile de vară ale 
anilor 1933-1937, cercetările de la Sâmbăteni au abordat problema 
depopulării, mişcarea economică şi cea agricolă, probleme juridice, drept şi 
istorie. S-au făcut culegeri de folclor şi dansuri populare79. Bilanţul primilor 
doi ani de activitate,  făcut cu prilejul Congresului Căminelor culturale din 
judeţul Arad, deschis la 30 septembrie 1936, indica desfăşurarea a 2 736 de 
consultaţii medicale, cursuri practice în 62 de gospodării ţărăneşti, 
accentuându-se asupra alimentaţiei copiilor80. În domeniul vieţii spirituale s-
au desfăşurat 32 de şezători culturale, la căminul „Vasile Goldiş”, 3 
spectacole de teatru popular, 38 de conferinţe pe probleme de cel mai acut 
interes, 11 conferinţe religioase în cadrul „Oastei Domnului”81. În plus, au 
fost construite o sală de lectură şi o sală de clasă la şcoala din localitate, 
două silozuri de porumb, a fost renovat iconostasul bisericii, după cum s-a 
creat un muzeu al satului, pornind de la o colecţie de obiecte donate de 
locuitori82.  

Cercetările din zona Hălmagiu-Vârfurile au fost susţinute, într-o 
primă fază de profesorul Traian Mager, care a publicat trei volume, 
                                                 
79 Serbările de la Sâmbăteni, în: „Ştirea”, V, nr. 1026, din 2 octombrie 1935, p. 1. 
80 Ştirea nr. 1304, din 30 septembrie 1936, p. 3. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
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referitoare la cadrul istoric şi manifestările economice, în ciclul Ţinutul 
Hălmagiului. Cercetarea colectivă, desfăşurată la Vârfurile, a cuprins 
culegeri de folclor, realizate de Emil Monţia, şi măsurători 
bioantropometrice, acţiunea socială contribuind la ridicarea a două 
dispensare medicale, la Vârfurile şi Hălmagiu, şi acordarea de asistenţă 
sanitară83.  

Proiectele propuse de despărţământul arădean au fost dintre cele mai 
generoase, ele privind atât extinderea ariei de cercetare, cât şi diversificarea 
problematicii. Nevoia realizării unei cunoaşteri mai amănunţite a realităţilor 
sociale ale judeţului făcea necesară, în viziunea conducerii 
despărţământului, extinderea cercetărilor monografice în localităţi 
plurietnice84. Ideea n-a găsit însă posibilităţi pentru a fi materializată. La fel 
de importantă era popularizarea, prin intermediul unor cicluri de 
comunicări, a rezultatelor campaniilor monografice, sub toate aspectele 
cercetate: cultural, economic, religios, situaţie sanitară. Dacă acest obiectiv 
a fost realizat, prelucrarea datelor cercetărilor de la Sâmbăteni a fost sumară, 
iar rezultatele n-au fost publicate într-un volum (cum s-a întâmplat în cazul 
altor localităţi  investigate) şi nici cuprinse într-un film documentar, chiar 
dacă intenţii de acest fel au existat. Cât priveşte întemeierea de şcoli 
superioare ţărăneşti, amintită ca obiectiv –  teoretizat de Gusti – aceasta va 
fi realizată în părţile Aradului de către despărţământul Astra.  

În pofida unor nereuşite, activitatea despărţământului arădean al 
institutului, desfăşurată cu forţe proprii sau în colaborare cu Institutul Social 
Român, reprezintă un capitol important de istorie socială şi culturală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Ibidem, nr. 1249, din 20 iulie 1936, p. 3. 
84  A.N.R.D.J.A., fond I.S.B.C., dos. 5/1934, f. 59. 
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Pactul de neagresiune  electorală:  
Iuliu Maniu – Corneliu Zelea Codreanu – Gheorghe 

Brătianu (25 noiembrie 1937) şi consecinţele lui 
 
 

Constantin I. Stan 
 
 
 În anul 1937 se împlineau patru ani de guvernare liberală şi se punea 
de aceea cu acuitate problema succesiunii la putere. Ion Mihalache dorea în 
aceste condiţii să renunţe la şefia Partidului Naţional Ţărănesc. El şi-a 
prezentat de fapt demisia în mod irevocabil la 2 aprilie şi a propus ca 
înlocuitor pe Iuliu Maniu. Mihalache şi-a motivat propunerea prin faptul că 
în P.N.Ţ. va fi astfel o unică autoritate care va ralia toate forţele, grupurile, 
curentele, nu aşa cum s-a întâmplat în timpul preşedinţiei sale. În felul 
acesta unele elemente centrifuge îşi diminuau activitatea1. Cu toate acestea, 
Congresul General al P.N.Ţ. din 4 aprilie 1937 l-a reconfirmat în funcţia de 
preşedinte pe o perioadă de patru ani. Prietenii săi politici Lupu, Rostala, 
generalul I. Teodorescu sau Peter Bados, preşedinte al Partidului Ţărănesc, 
îl considerau „omul providenţial”, „inspirat de Dumnezeu”, „ţăran genial” 
sau „un apostol al neamului”2.  

Iuliu Maniu şi-a suspendat activitatea politică, plecând imediat după 
Congres la Viena şi apoi la Paris. Corneliu Zelea Codreanu dorea o 
apropiere de P.N.Ţ., cel mai puternic partid de opoziţie, mărturisindu-i în 
martie 1937 lui Zaharia Boilă că este gata să încheie o înţelegere cu Iuliu 
Maniu3. Acesta din urmă nu a dat curs solicitării deoarece cunoştea poziţia 
negativă a lui Ion Mihalache. Preşedintele P.N.Ţ. dorea să câştige 
bunăvoinţa regelui în vederea revenirii la putere a formaţiunii politice pe 
care o conducea. O apropiere de legionari nu era potrivită în acele momente. 
Mihalache a mers de aceea în audienţă la Rege în data de 8 octombrie 1937 
la Sinaia. Cu ocazia amintită, liderul naţional-ţărăniştilor a precizat că 
„Partidul Naţional Ţărănesc se socoate îndreptăţit să aspire la succesiune şi 
faţă de rezultatele alegerilor (comunale şi judeţene n.n.) îndreptate fără 

                                                           
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.I.C.), fond Ion 
Mihalache, dosar 5, f. 13-14. 
2 Ibidem, f. 77-78, 106; vezi şi Apostol Stan, Ion Mihalache. Destinul unei vieţi, Bucureşti, 
1999, p. 239. 
3 Zaharia Boilă, Memorii, în Biblioteca Academiei Române, Arhiva istorică, fond VI, dosar 
113, f. 306. 
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succes contra lui şi „faţă de disciplina monarhic constituţională ce a realizat 
şi care îi dau dreptul să aspire la încrederea Suveranului”. Şeful naţional-
ţărăniştilor condamna politica Cabinetului, arătând că acesta „face jocul de 
şantaj cu Garda de Fier”. El reafirma ataşamentul partidului său faţă de 
monarhie, „cât priveşte atitudinea noastră faţă de Tron:Partidul s-a încadrat 
într-o disciplină monarhic constituţională din ce în ce mai desăvârşită”. Ion 
Mihalache îl asigura în continuare pe Rege că garantează „desăvârşita 
disciplină şi unitate la guvern nu numai prin plein-pouvoir-ul dat de partid, 
ci prin întreaga conjunctură de guvern”. 

În răspunsul său, Regele Carol al II lea a relevat că şi Constituţia 
prevede patru ani pentru Parlament şi aceştia se împlinesc, dar pentru 
Guvern nu se prevede un termen”. Şeful statului a subliniat că rezultatul 
alegerilor comunale şi judeţene nu au fost hotărâtoare pentru opoziţie. El l-a 
informat pe interlocutorul său că este un arbitru al vieţii politice interne şi 
încearcă să înlăture conflictele şi duşmăniile între formaţiunile politice. 
Carol a subliniat că va face propuneri de remaniere a unor miniştri, „în 
funcţie de probleme, cu timpul, şi să înlocuiască în continuare pe cei ce nu 
au corespuns aşteptărilor”. Referindu-se la viitoarea consultare a 
electoratului, Ion Mihalache a evidenţiat că „vor fi alegerile cele mai libere 
– dar ordonate. Nu vom tolera agitaţia şi demagogia”4. 

După audienţa la Rege, Ion Mihalache a tras concluzia că Suveranul 
urmăreşte să instaureze un guvern personal. Preşedintele P.N.Ţ. era de 
părere că în aceste planuri Gheorghe Tătărescu a jucat un rol nefast. El a 
precizat că deşi punctele sale de vedere erau diferite de cele ale 
conducătorului ţării, „iar atmosfera a fost prietenoasă”, totuşi Mihalache a 
tras concluzia că monarhul nu era încă decis în favoarea încredinţării puterii 
P.N.Ţ. De aceea, „nu şi-a luat nici un angajament în acest sens”5. Totuşi, la 
12 noiembrie 1937, Regele Carol i-a cerut lui Ion Mihalache să formeze un 
guvern de coaliţie cu condiţia ca în rândurile sale să intre Alexandru Vaida 
Voevod şi Gabriel Marinescu, membri de frunte ai Camarilei regale. Liderul 
naţional  - ţărăniştilor a refuzat însă oferta, iar la 14 noiembrie 1937 a depus 
mandatul ce-l împuternicea să formeze Cabinetul6. 

Comentând această atitudine , Nicolae Iorga consemna în memoriile 
sale din 4 decembrie 1937 că a avut o discuţie cu Regele care „îmi arată 
cum, deşi nu e nici o obligaţie constituţională, a ţinut seama de tradiţie care-
i impunea să se adreseze naţional –  ţărăniştilor. Le-a cerut să-şi asigure 
                                                           
4 Ion Diaconescu, Gabriel Ţepelea (coord.), Ion Mihalache în faţa istoriei, Bucureşti, 1994, 
pp. 409-424. 
5 Ibidem, pp. 424-425. 
6 A.N.I.C., fond Ion Mihalache, dosar 56, f. 23. 
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concursul lui Vaida. Dar Mihalache a făcut greşeala de a-şi întreba partidul, 
în loc de a merge la Vaida. Acesta care a mărturisit că l-ar fi dat afară i-ar fi 
procurat îndreptăţirea pe care acum o are”7. În fond, Carol a dovedit 
abilitate, propunând o colaborare care de la început părea imposibil de 
realizat între Ion Mihalache  şi Alexandru Vaida. Orientarea şefului statului 
către Gheorghe Tătărescu era clară. La 17 noiembrie 1937 el i-a încredinţat 
mandatul fostului premier, acesta depunând jurământul a doua zi. Pe 22 
noiembrie 1937, Guvernul Gheorghe Tătărescu a lansat un Manifest către 
Ţară. Documentul reitera faptul că „Majestatea Sa regele a binevoit să ne 
reînnoiască înalta sa încredere chemându-ne să ducem mai departe marea 
operă de consolidare naţională ce am început acum patru ani şi prin care am 
aşezat ţara pe drumul înfloririi şi propăşirii”. Semnatarul documentului 
scotea în evidenţă „marile realizări” ale Cabinetului pe care l-a condus – 
restabilirea finanţelor publice, înviorarea tuturor ramurilor de producţie şi 
datorită împrumutului extern.  

În acest context, Gheorghe Tătărescu aprecia că noul Cabinet trebuie 
să aibă continuitate, promiţând în acelaşi spirit populist şi demagogic că 
„vom continua să consolidăm ordinea şi stabilitatea financiară(…) vom 
continua executarea marelui program de înarmare a ţării până la completa 
lui desăvârşire (..) vom continua să întărim şcoala(..) vom continua să 
îndrumăm tineretul în cadrul aşezămintelor de disciplină naţională (…)vom 
continua să sporim tot mai mult mijloacele materiale acordate sănătăţii (…) 
vom continua să acordăm industriei şi comerţului aceeaşi ocrotire pentru ca 
să poată rămâne mai departe factorii generatori de muncă şi de avuţie în 
viaţa economică a ţării, vom continua să întărim prestigiul şi autoritatea 
justiţiei, păstrarea supremă a legalităţii în stat”. 

Manifestul nu-i uita pe locuitorii satelor, propunând o serie de 
reforme „pentru plugărime”. Asigurarea unor credite avantajoase pentru 
ţărani până la un miliard de lei, extinderea valorificării şi industrializării 
plantelor textile, lărgirea cooperării şi asocierii sătenilor, reducerea 
impozitelor, încurajarea fermelor. 

În ceea ce priveşte muncitorimea, se avea în vedere „ridicarea ei 
materială şi morală”. Documentul reliefa că „munca trebuie să fie pentru 
muncitori izvor de economie şi capitalizare”. 

Pe plan administrativ, noul Cabinet îşi propunea „depolitizarea totală 
a administraţiei generale prin promovarea exclusivă a meritului, a muncii şi 
a competenţei”. El milita în favoarea înlăturării practicilor învechite, 
desăvârşirea centralizării. 

                                                           
7 Nicolae Iorga, Memorii. Sinuciderea partidelor (1932-1938), Bucureşti, 1939, p. 436. 
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În domeniul politicii externe, manifestul se reafirma pe ataşamentul 
faţă de principiile Societăţii Naţiunilor, „vom continua să apărăm pacea şi 
fruntariile noastre vecine, căutând să întărim cât mai mult raporturile noastre 
cu popoarele fără deosebire”8. 

În noile condiţii, la 23 noiembrie 1937 s-a întrunit şedinţa 
Comitetului Central Executiv al P.N.Ţ. Cu acest prilej, Ion Mihalache şi-a 
prezentat demisia din funcţia de preşedinte, propunându-l pe Iuliu Maniu cu 
aceste cuvinte: „Domnule Maniu, ia comanda şi dă porunca”. Vorbitorul şi-
a motivat propunerea prin faptul că regimul constituţional din România se 
afla la o răspântie a istoriei. În vederea păstrării şi apărării lui, cel mai 
nimerit este Iuliu Maniu, deoarece îl socoteşte „simbolul luptei 
constituţionale”9. 

În cuvântul său, Iuliu Maniu şi-a exprimat dezacordul faţă de 
demisia lui Ion Mihalache, afirmând că „Aş vrea să am glasul arhanghelilor 
şi vocea figurii mitologice, despre care se spune că a fost în stare să mişte 
pietrele , ca prin el să te pot convinge pe dumneata iubi te domnule 
Mihalache să nu părăseşti locul de comandă pe care l-ai ocupat cu atâta 
onoare şi în care lucrând ai făcut atât de bine partidului nostru şi ţării 
noastre”. Oratorul elogia în continuare devotamentul, abnegaţia, spiritul de 
sacrificiu al şefului P.N.Ţ. El sublinia mai departe că ascultă comanda 
primită din dragoste şi respect. Iuliu Maniu îi asigura pe cei prezenţi că va 
acţiona cu fermitate în vederea organizării şi afirmării partidului. Vorbitorul 
preciza că situaţia internă este dintre cele mai dificile, existând „un suprem 
pericol pentru naţiune şi ţara română”, „am spus că m-am hotărât să primesc 
acest post de comandă pentru că gândesc că ţara este la o grea răspântie”. 
Noul preşedinte al naţional-ţărăniştilor condamna şi de data aceasta cu tărie 
politica guvernului liberal care „ cheltuiește fără control banul public”. Iuliu 
Maniu atrăgea atenţia asupra încălcării moralei creştine şi a drepturilor 
constituţionale, „trăim însă în realitate sub un regim de dictatură şi întreaga 
ţară se prezintă ca o cazarmă (…). Stăm sub stare de asediu, sub cenzură. 
Suntem conduşi cu decrete legi. Decretele legi impun sarcini şi poveri noi, 
fără a fi întrebată naţiunea.” 

Pe plan extern, preşedintele P.N.Ţ. se pronunţa pentru menţinerea 
alianţelor tradiţionale ale României cu Anglia şi Franţa, „alianţele pe care le 
avem să fie păstrate cu sfinţenie. Obligaţiunile pe care le-am luat asupra 
noastră să fie respectate (…). Să ţinem fără nici un fel de reticenţe la 
                                                           
8 Dimineaţa, XXXIII, nr. 11110, din 24 noiembrie 1937; vezi şi Gheorghe Tătărescu, 
Mărturii pentru istorie, ediţie îngrijită de Sanda Tătărescu Negropontes, Bucureşti, 1996, 
pp. 199-203. 
9 Dreptatea, XI, nr. 3008, din 26 noiembrie 1937. 
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alianţele noastre bazate pe sistemul Micii Înţelegeri, al Înţelegerii Balcanice 
şi la alianţa cu Polonia (…). Să ţinem cele mai bune relaţii cu toţi vecinii 
noştri mici sau mari. Să ne silim a ne înmulţi alianţele noastre defensive”10. 

Iuliu Maniu a preluat şefia Partidului Naţional Ţărănesc într-un 
moment decisiv al unor alegeri parlamentare deosebit de importante cu o 
miză excepţională. 

Încă din primăvara anului 1937 liderii Gărzii de Fier au încercat o 
apropiere de conducerea P.N.Ţ., însă Ion Mihalache , dr. Nicolae Lupu s-au 
opus acestor legături deoarece erau adversarii legionarilor. Revenit la şefia 
partidului, Iuliu Maniu dorea să încheie un at de neagresiune cu toate 
formaţiunile politice care se opuneau într-un fel sau altul unui regim 
personal al Regelui Carol al II lea. 

Potrivit unor note informative întocmite de organele de Siguranţă din 
24 noiembrie 1937, între 20 – 24 noiembrie, s-au purtat discuţii în casa 
doctorului Gerota între Iuliu Maniu şi Corneliu Zelea Codreanu, mijlocite de 
gazdă şi de doctorul Nicola Lupu. În cadrul convorbirilor, şeful P.N.Ţ. a 
expus conducătorului Gărzii de Fier situaţia gravă în care se afla ţara, 
arătând că „aşa cum este guvernată şi condusă poate duce la destrămarea ei 
morală totală”. În vederea stopării acestui dezastru, Iuliu Maniu a propus 
interlocutorului său „o colaborare pe baza unor puncte nu de program, ci de 
principii constituţionale, pentru a înlătura pe toţi cei care s-au interpus între 
coroană şi ţară”. Corneliu Zelea Codreanu a înfăţişat în expunerea sa 
nedreptăţile , ofensele, intrigile şi loviturile ce le-au primit din partea 
regimului. Cu acest prilej s-a convenit ca Maniu şi Codreanu să se 
întâlnească din nou, „spre a hotărî în detaliu cum trebuie concepută şi dusă 
lupta”.  

Cei doi oameni politici cu vederi total diferite au hotărât în cadrul 
unor noi întrevederi că prima chestiune care trebuie rezolvată este 
„abandonarea stării de asediu şi a cenzurii”. Apoi, „se va lupta pentru 
înlăturarea tuturor persoanelor din camarilă”. Adepţii lui Iuliu Maniu 
relevau faptul că scopul acţiunii lor comune îl constituie revenirea la 
sistemul democratic „de a apăra libertatea şi a asigura corectitudinea 
alegrilor”11. 

La 25 noiembrie 1937 s-au desăvârşit negocierile între Iuliu Maniu şi 
Corneliu Zelea Codreanu purtate la hotelul „Athenee Palace”, acestora 
alăturându-se şi Gheorghe Brătianu, şeful liberalilor „georgişti”. Cele trei 
formaţiuni politice au semnat un pact de neagresiune. Scopul documentului 
                                                           
10 Gabriel Ţepelea (coord.), Iuliu Maniu în faţa istoriei, Bucureşti, 1993, pp. 141-154. 
11 Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Alexandru Cebuc (editori), Istoria Partidului Naţional 
Ţărănesc. Documente (1926-1947), Bucureşti, 1994, p. 173, doc. 35. 
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era acela de „a apăra libertatea şi a asigura corectitudinea 
alegerilor”.Semnatarii pactului se ridicau prin amintitul acord împotriva 
„actelor şi limbajului de violenţă şi de denigrare, dar nu împiedică  
afirmarea ideologiei proprii şi discuţia de bună credinţă”. Prin urmare, 
formaţiunile politice semnatare îşi rezervau libertatea de acţiune în cadrul 
campaniei electorale. Cele trei partide aveau liste proprii de candidaţi. 
Pactul chema totodată şi alte grupări să adere la el, arătând că „se va aduce 
un cuvânt de chemare şi celorlalte partide să se alăture acestei înţelegeri”. 
Pentru controlul corectitudinii alegerilor se avea în vedere crearea unei 
comisii comune pentru a stabili „modul de procedare şi demersurile care vor 
trebui puse în aplicare în cazul infracţiunilor ce ar fi să se producă”12. 

Semnarea pactului de neagresiune a determinat o serie de 
nemulţumiri în P.N.Ţ. Unii lideri, în special din aripa ţărănistă în frunte cu 
Ion Mihalache, Virgil Madgearu, Armand Călinescu. Acesta din urmă nota 
destul de lapidar în însemnările sale că „Iuliu Maniu încheie un pact de 
neagresiune pe durata campaniei electorale cu Garda de Fier, Gheorghe 
Brătianu şi Argetoianu. Începe o serie de discursuri cu vechile lui teme. 
Partidul îşi păstrează unitatea”13. O nouă scindare a naţional-ţărăniştilor era 
doar amânată. 

Iuliu Maniu a încheiat un asemenea acord având în vedere 
considerente de strategie politice. El a căutat în felul acesta să „detroneze” 
Cabinetul prezidat de Gheorghe Tătărescu, potrivit uni document al vremii 
preşedintele urmărea „să scoată din clandestinitate o forţă care lucrase 
subteran, în mod ascuns, din întuneric”14. 

Calculul politic al lui Iuliu Maniu ni se pare cât se poate de corect. 
Ascensiunea Gărzii de Fier era evidentă, iar predispoziţia membrilor ei spre 
violenţă ar fi putut crea probleme P.N.Ţ. în campania electorală. Se pare că 
ţărăniştii, potrivit unor documente inedite, au mers mai departe, 
confecţionând din fondurile proprii afişe în zonele unde aveau puţini 
susţinători, pe care era scris „votaţi pe căpitanul căpitanilor!”15. Scopul era 
clar: liberalii să piardă voturi. 

Iuliu Maniu a justificat semnarea pactului de neagresiune printr-un 
discurs intitulat În apărarea alegerilor libere. Motivele acordului electoral 

                                                           
12 Ibidem, pp. 173-174, doc. 35; Dreptatea, I, nr. 3008, din 20 noiembrie 1937; vezi şi 
Constantin Petculescu, Mişcarea Legionară – mit şi realitate, Bucureşti, p. 288, anexa 23. 
13 Armand Călinescu, Însemnări politice 1916-1939, ediţie îngrijită de Al. Gh. Savu, 
Bucureşti, 1990, p. 360. 
14 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar 42/1937, f.12. 
15 Dragoş Zamfirescu, Legiunea Arhanghelului Mihail. De la mit la realitate, Bucureşti, 
1997, pp. 241-242. 



 
 

 271 

din 1937. El afirma că şi-a propus prin parafarea amintitului document să 
elimine „regimul dictatorial practicat de guvernul actual, precum şi 
înlăturarea imoralităţii care a cuprins viaţa politică, socială şi familiară, 
imoralitate care ameninţă cu distrugerea chiar şi rădăcinile naţionale”. 
Renumitul om politic condamna şi de data aceasta regimul liberal care 
menţine „starea de asediu şi cenzura”. El sublinia apoi că a fost preocupat 
de punerea la punct a unei înţelegeri cu alte formaţiuni politice „pentru 
asigurarea libertăţii şi corectitudinii alegerilor”. Prin acest pact nu se avea în 
vedere realizarea unui cartel electoral care să stânjenească propagarea 
ideologiei fiecărui partid. Iuliu Maniu milita pentru „asigurarea libertăţii 
alegerilor şi a ordinii în decursul desfăşurării propagandei electorale”. El 
reafirma faptul că fiecare formaţiune politică îşi păstrează „ideologia sa 
proprie pe care va fi în drept să o propage (..) singurul scop al înţelegerii 
fiind de a asigura libera manifestare a voinţei naţionale şi libera exprimare 
pentru fiecare cetăţean , oricărui partid ar aparţine, a credinţei sale politice”.  

Conducătorul P.N.Ţ. sublinia că se avea în vedere salvgardarea 
demnităţii naţionale, asigurând libera şi legala afirmare a glasului ei şi 
zădărnicirea eventualelor tentative de a falsifica voinţa naţională”. Iuliu 
Maniu reafirma dorinţa partidului în fruntea căruia se afla de a realiza 
prosperitatea ţării noastre şi pentru păstrarea ordinii constituţionale şi legale. 
Cunoscutul lider politic făcea apel şi la alte partide pentru a adera la acest 
pact. El reliefa că orientarea oricărei formaţiuni politice rămâne practic 
neschimbată., „Partidul Naţional Ţărănesc nu alunecă pe urma acestei 
înţelegeri, nici la dreapta nici la stânga”16. 

Preşedintele P.N.Ţ. justifica noul acord prin practicile utilizate de 
Partidul Naţional Liberal în alegeri caracterizate prin corupţie, prin teroare, 
prin amestecul forţelor statului şi prin violenţe fizico – morale”. Şeful 
naţional-ţărăniştilor atrăgea atenţia că „situaţia ţării este deosebit de gravă şi 
de aceea trebuie găsit un mijloc pentru apărarea libertăţii alegerilor şi spre a 
permite ca voinţa naţională să se poată manifesta în mod sincer şi real. 
Acest scop nu poate fi atins decât printr-o convergenţă a partidelor de 
opoziţie”. În final, Iuliu Maniu condamna iarăşi Cabinetul liberal, 
socotindu-l un guvern personal al Regelui Carol. De aceea, în opinia sa, era 
necesară mai mult ca oricând coalizarea tuturor forţelor de opoziţie, „această 
uniune va dura numai în timpul alegerilor actuale”17. Era vorba prin urmare 
de o alianţă de conjunctură, având drept unic scop destrămarea Guvernului 
Gheorghe Tătărescu.  

                                                           
16 Iuliu Maniu. Testament moral politic, ediţie de Victor Isac, Bucureşti, 1991, pp. 182-186. 
17 Larry Wats, O casandră a României. Ion Antonescu, Bucureşti, 1993, p. 155.  
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Apelul preşedintelui P.N.Ţ. nu a rămas fără ecou. La pact vor adera 
Uniunea Agrară condusă de Constantin Argetoianu, Partidul Conservator 
prezidat de Grigore Filipescu şi chiar Uniunea Evreilor din România, având 
în frunte pe W. Fildermann18. 

În acest context, Iuliu Maniu, Corneliu Zelea Codreanu şi Gheorghe 
Brătianu au semnat la finele lunii noiembrie 1937 o circulară în care 
informau organele de conducere că deja se semnalează din judeţe abuzuri şi 
ilegalităţi ale guvernanţilor. Autorii documentului făceau de aceea apel la 
toţi funcţionarii şi deţinătorii de servicii publice pentru „respectarea 
legalităţii şi a corectitudinii,” avertizându-i totodată că „au hotărât să aplice 
fără cruţare sancţiunile cele mai severe tuturor acelora care s-ar face 
vinovaţi de asemenea infracţiuni, oricare din ei va fi chemat în viitor la 
guvernarea ţării”19. 
 Iuliu Maniu a lămurit chestiunea pactului de neagresiune în 
dispoziţia prezentată în faţa Tribunalului Militar la 25 mai 1938 cu ocazia 
procesului intentat lui Corneliu Zelea Codreanu. Şeful P.N.Ţ. a înfăţişat cu 
acest prilej motivele colaborării cu Garda de Fier. El a subliniat că cele două 
formaţiuni politice au opinii şi orientări programatice total diferite, „Garda 
de Fier este totalitară şi contra democraţiei. Partidul domnului Codreanu 
este un partid antisemit, partidul nostru nu este antisemit.” Prin urmare nu 
poate exista nici o legătură între cele două formaţiuni politice, deoarece au 
concepţii diferite, chiar opuse. Totuşi, Iuliu Maniu a înfăţişat pe larg cauzele 
apropierii de Corneliu Zelea Codreanu, „am urmărit însă cu atenţie 
activitatea şi atitudinea domniei sale. Am putut constata din partea domniei 
sale sinceritate în acţiune, consecvenţă şi tenacitate, calităţi care se găsesc 
atât de rar în viaţa noastră politică şi la conducătorii politici. Pentru aceste 
motive i-am întins mâna cu încredere şi plăcere”. 
 Pe cei doi oameni politici îi unea de fapt atitudinea lor comună 
antiguvernamentală. De aceea preşedintele P.N.Ţ. sublinia că „prin numirea 
domnului Tătărescu ca prim-ministru s-a atins grav nu numai demnitatea 
naţională, dar şi spiritul Constituţiei”. Iuliu Maniu şi Corneliu Zelea 
Codreanu erau de acord că în viaţa politică românească secare astăzi aceştia 
o încalcă” impune o corectitudine ireproşabilă, precum şi respectarea fără 
rezerve a moralei creştine, „pentru acestea – continua liderul naţional-
ţărăniştilor, suntem de acord în tendinţa de a impune în viaţa particulară, 
socială şi politică, corectitudinea, onoarea şi morala creştină pe care aceştia 

                                                           
18 Ibidem, p. 156; vezi şi Corneliu Ciucanu, Alegerile parlamentare din 1937, în vol. 
Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, coord. Horia Dumitrescu, Focşani, 1999, p. 530. 
19 Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Alexandru Cebuc (coord.), op. cit., pp. 172-173, doc. 34. 
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o încalcă”. În fond, acesta era crezul de o viaţă a lui Iuliu Maniu care a 
dovedit până atunci şi în continuare o verticalitate morală deosebită. 
 Conducătorul naţional-ţărăniştilor afirma că exista o serie de 
deosebiri între ei. Unul dintre ele era aceea a antisemitismului. El a precizat 
totodată că sunt poziţii diferite şi în ceea ce priveşte politica externă, 
punctele de vedere fiind practic diametral opuse. În timp ce maniştii 
rămâneau adepţii continuării colaborării cu Anglia şi Franţa, Codreanu şi 
partizanii săi militau pentru colaborarea cu Germania şi aliaţii săi. „Întreaga 
această discuţie – a concluzionat Iuliu Maniu – a decurs pe tărâmul 
interesului obştesc şi naţional, fără a fi putut observa la domnul Codreanu 
vreun interes personal”20. Acest punct de vedere a fost reafirmat de Iuliu 
Maniu la 11 mai 1946 în depoziţia sa ca martor în procesul mareşalului Ion 
Antonescu, unde a răspuns întrebării formulate de avocatul apărării Eugen 
Ionescu legată de pactul semnat cu Corneliu Zelea Codreanu astfel:”Prin 
această acţiune a mea cu legionarii voiam două lucruri pe care le-am şi atins. 
Socoteala mea a fost bună. Întâi să trântesc în alegeri pe Tătărescu care 
guverna în contra sentimentului public românesc în mod periculos şi a 
doilea, să scot la suprafaţă acele forţe care până atunci lucrau subteran, 
ascuns, în întuneric, şi deci ca să ne putem cunoaşte să ne măsurăm 
argumentele, să ne măsurăm ideile şi pe urmă să vedem ce spune naţia 
românească. Legionarii până în acel moment erau persecutaţi, nu puteau să-
şi spună părerea, nu puteau”21. 
 La 30 noiembrie 1937, potrivit lui Constantin Argetoianu, Iuliu 
Maniu a făcut o serie de declaraţii corespondenţilor presei străine pentru ca 
ei să informeze corect opinia publică internaţională. Cu acest prilej 
preşedintele P.N.Ţ. a reafirmat că „lupta pe care o susţine este o luptă 
împotriva unei stări de lucruri umilitoare pentru naţiune şi spre a îndrepta 
influenţele nefaste şi iresponsabile care tulbură viaţa politică”. Iuliu Maniu a 
subliniat în continuare că „Guvernul actual este un guvern arbitrar care a 
falsificat voinţa naţională, un guvern personal al Regelui şi nimic nu 
caracterizează mai bine această împrejurare decât tocmai faptul că partidele 
cu ideologii cu totul opuse spre a combate primejdia comună care ameninţă 
ţara. 

                                                           
20 Gabriel Ţepelea (coord.), op. cit, pp. 277-282; vezi şi Cicerone Ioaniţoaie, Viaţa politică 
şi procesul lui Iuliu Maniu, vol. II, Bucureşti, 1997, pp. 162-164. 
21 Marcel Dumitru Ciucă (editor), Procesul mareşalului Antonescu. Documente, vol. II, 
Bucureşti, 1997, p. 62, doc. 13. 
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 Domnul Maniu – conform lui Constantin Argetoianu – a încheiat 
declaraţiile sale mărturisind că această <<uniune sacră>> nu e valabilă decât 
pentru perioada alegerilor”22. 
 Semnarea pactului de neagresiune electorală a fost un compromis 
între Iuliu Maniu şi Corneliu Zelea Codreanu. Fiecare dintre cei doi oameni 
politici s-a văzut nevoit să facă anumite concesii. Încheierea documentului 
nu a însemnat însă aderarea lui Iuliu Maniu la ideologia şi practica 
legionarismului, ci a reprezentat o acţiune tactică, având ca ţel înfrângerea 
guvernului Gheorghe Tătărescu în alegeri, câştigarea acestora de către 
P.N.Ţ. şi revenirea astfel la putere. Prin pactul de neagresiune, conducătorul 
naţional-ţărăniştilor a urmărit să ferească partidul său de agresiunea 
legionarilor care era de aşteptat. El dorea să exercite o puternică presiune 
asupra aparatului guvernamental care trebuia să ştie că ingerinţele îndreptate 
împotriva partizanilor săi politici se pot lovi de riposta Gărzii de Fier. 
Aşadar era vorba nu numai de o neutralizare a legionarilor, dar şi de o 
colaborare pe o platformă intercarlistă pe care Iuliu Maniu o socotea în 
avantajul P.N.Ţ23. 
 Acest pact a reprezentat un eşec pentru Regele Carol şi un ascendent 
pentru opoziţie. Relevând importanţa documentului, istoricul american Kurt 
Treptow scria acum un deceniu şi jumătate că acest act „a inclus o mare 
parte din partidele antiguvernamentale(…) el nu a demoralizat opoziţia 
democratică, ci mai de grabă a întărit-o, fiind un preludiu la eşecul 
guvernului Tătărescu de a obţine 40% din voturile de care avea nevoie 
pentru a-şi menţine majoritatea în parlament”24. 
 Au existat şi încercări de a-l convinge pe Iuliu Maniu să renunţe la 
pact. La 27 noiembrie 1937 o delegaţie a Uniunii Democratice, organizaţie 
aflată sub influenţa Partidului Comunist din România, alcătuită din Lucreţiu 
Pătrăşcanu, Barbu Rădulescu şi Marin Avramescu, a avut o întâlnire cu 
preşedintele P.N.Ţ. Cei trei soli i-au sugerat lui Iuliu Maniu „ideea unirii 
tuturor forţelor democratice în alegeri şi întocmirea de liste comune”25. 
Acţiunea nu a avut însă sorţi de izbândă. Cu toate acestea, o nouă delegaţie 
muncitorească s-a prezentat la şeful naţional-ţărăniştilor tot la sfârşitul lunii 
octombrie 1937. Solia proletară şi-a manifestat nemulţumirea de semnarea 
de către P.N.Ţ. a pactului de neagresiune, motivând că astfel „s-au călcat 

                                                           
22 Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III, 1 iulie – 31 decembrie 1937,  ediţie de 
Stelian Neagoe, Bucureşti, 2001, p. 255. 
23 Ioan Scurtu, Istoria partidului Naţional Ţărănesc, ed. a II a, Bucureşti, 1994, p. 313. 
24 Kurt W. Treptow, Politica regală şi alegerile din 1937-1938, în: „Colocviul româno-
american Cotrocenii în istorie 15-17 iulie 1993”, Bucureşti, 1994, p. 113. 
25 Dimineaţa, XXXIII, nr. 11114, din 28 noiembrie 1937. 
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tratativele duse până acum între conducerea naţional-ţărănistă şi 
organizaţiile muncitoreşti”. Delegaţii muncitorilor îi reproşau de asemenea 
lui Iuliu Maniu că prin amintitul document „se face un serviciu mişcării 
fasciste din România”. Ei au cerut în final ca P.N.Ţ. „să demaşte acest pact 
antidemocratic (…) şi să acţioneze pentru realizarea de liste unite ale 
democraţiei în alegeri”26. 
 Pactul de neagresiune a creat frământări şi neînţelegeri în Partidul 
Naţional Ţărănesc. Gruparea de centru era nemulţumită mai cu seamă de 
caracterul anticarlist al acestui act. Unul din membrii ei, viitorul prim-
ministru Armand Călinescu nota în însemnările sale pe 9 decembrie 1937 că 
a avut o întâlnire cu Ion Mihalache la care şi-a exprimat dezacordul faţă de 
actul de care ne ocupăm, „arăt că după un moment de redresare cu venirea 
lui Maniu, acum avem iar declin după discursul acestuia în care atacă pe 
Rex. Acţiunea noastră în acord cu Garda de Fier şi cu Gheorghe Brătianu 
are aerul îndreptat contra regelui. Nu aprob. Mihalache îmi spune că trebuie 
să lăsăm să se facă şi această experienţă”27. Armand Călinescu va relua 
această problemă cu ocazia unor declaraţii făcute la Piteşti în ultimele zile 
ale lunii ianuarie 1938, când arăta că „conducerea democrată ( a P.N.Ţ.  cu 
referire la Iuliu Maniu n.n.) a protestat mereu împotriva Gărzii de Fier pe 
care prin declaraţii şi memorii o înfăţişa ca o primejdie pentru ţară. Foarte 
bine. Dar aceeaşi conducere a făcut apoi un pact de neagresiune cu garda. 
Unde este logica?”28. Mai târziu, în cadrul unei Conferinţe rostită la radio pe 
11 ianuarie 1939 intitulată Rostul Frontului Renaşterii Naţionale, Armand 
Călinescu, devenit cel mai apropiat colaborator al Regelui Carol al II lea, 
afirma că „socotesc că niciodată regimul democrat din România nu s-a 
autodiscreditat mai devreme decât în decembrie 1937, când două partide 
diametral opuse ca şi concepţie politică se prezentau aliate în faţa ţării. Ce 
putea să înţeleagă ea atunci sub raport ideologic. Ce reprezenta această 
înfăţişare ca onestitate politică ,care mai era spiritul acţiunii, cred că în 
acelaşi ceas s-a decis soarta vechiului regim, condamnându-se iremediabil 
singur şi dând la iveală falsitatea şi inutilitatea lui”29. 
 Comentând atitudinea lui Armand Călinescu, Pamfil Şeicaru scria în 
cartea sa dedicată istoriei Partidului Naţional Ţărănesc că atunci când Virgil 
Madgearu a propus şi Iuliu Maniu a susţinut ideea unui pact electoral cu 
Garda de Fier, viitorul premier „a combătut-o cu înverşunare, considerând-o 
                                                           
26 Adevărul, LI, nr. 16515, din 30 noiembrie 1937. 
27 Armand Călinescu, op. cit., pp. 360-361. 
28 Curentul, XI, nr. 3589, din 29 ianuarie 1938; vezi şi Romus Dima, Armand Călinescu, 
Bucureşti, 2001, p. 143. 
29 Armand Călinescu, Noul regim (cuvântări) 1938-1939, ed. a II a, Bucureşti, 2003, p. 91. 
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ca o renegare a principilor democratice prin legalizarea unei mişcări 
totalitare. Pentru Armand Călinescu era o abdicare în faţa unei mişcări care 
se înscrie în ansamblul mişcărilor antidemocratice. Nu fusese recomandat de 
camarilă ca ministru de interne, nu era exponentul intereselor trusturilor 
industriale în legătură cu Elena Lupescu?”30. 
 Un alt membru marcant al P.N.Ţ., Grigore Iunian, un eminent jurist , 
s-a declarat la rândul său în contra pactului de neagresiune. El preciza în 
paginile ziarului „Timpul” că acest act „este desigur un pact politic (..) 
Orice explicaţie s-ar da, pactul are un caracter politic”31. 
 Cunoscutul scriitor şi gazetar Tudor Teodorescu  Branişte susţinea în 
paginile ziarului „Adevărul” că „acum 7 zile, domnul Iuliu Maniu lua 
preşedinţia P.N.Ţ. cu misiunea specială de a reîntrona constituţionalismul în 
viaţa publică românească. În aceeaşi seară, domnul Iuliu Maniu încheia un 
pact cu domnul Corneliu Codreanu, adversar deschis şi leal al regimului 
constituţional. După 7 zile, domnul Iuliu Maniu face apologia domnilor 
Mussolini şi Hitler, cei doi realizatori ai regimului dictatorial în Europa (..). 
Evident domnul Iuliu Maniu îşi poate schimba opiniile. Domnia sa nu este 
osândit la consecvenţă. Dar când un om de linia şi prestigiul domniei sale îşi 
schimbă opiniile, e dator celor care l-au urmat, celor care cred în domnia sa 
să explice cauza schimbării”32. 
 Secretarul general al P.N.Ţ., celebrul economist Virgil Madgearu, 
conducător al ziarului „Prezentul”, preciza la finele lunii noiembrie 1937 că 
„acordul pomenit nu poate avea încă alt caracter decât acela strict de poliţie 
electorală. Pentru că altminteri dacă acordul ar presupune şi înţelegeri 
politice, ar trebui să prohodim democraţia”33. 
 Aceste divergenţe au fost însă exagerate de unele publicaţii de 
stânga. Astfel, ziarul „Reporter”, reitera la începutul lunii decembrie 1937 
că „un val de indignare s-a ridicat în organizaţiile naţional-ţărăniste . Masele 
cer insistent ruperea pactului (..) poporul cere desfacerea pactului cu 
<<Totul pentru ţară>>”34. Într-adevăr erau exagerări, întrucât acordul din 25 
noiembrie 1937 s-a aplicat peste tot cu o singură excepţie şi anume în 
circumscripţia în care candida din partea naţional-ţărăniştilor renumitul 

                                                           
30 Pamfil Şeicaru, Istoria partidelor naţional-ţărănist şi naţional-liberal, ed. a II a de Victor 
Frunză, Bucureşti, 2000, p. 392. 
31Timpul, I, nr. 238, din 20 decembrie 1937.  
32 T. Teodorescu Branişte, Încotro? în: „Adevărul”, an 51, nr. 16517, din 2 decembrie 
1937; vezi şi Romus Dima, op. cit., pp. 143-144. 
33 Cf. Viitorul, XXIX, nr. 8968, din 27 decembrie 1937. 
34 Reporter, II, nr. 39, din 5 decembrie 1937. 
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diplomat Nicolae Titulescu, circumscripţie în care, potrivit unui 
contemporan, „Garda de Fier s-a opus cu înverşunare”35. 
 Nicolae Iorga s-a pronunţat la rândul său împotriva pactului de 
neagresiune. Marele istoric l-a acuzat pe Iuliu Maniu în paginile ziarului 
„Neamul Românesc” pe care îl conducea că „încearcă să inducă în eroare 
tineretul cuminte”36. De asemenea, într-o discuţie avută cu Regele Carol al 
II lea, Nicolae Iorga i-a atras atenţia că trebuie să ţină seama de mişcarea de 
extremă dreapta, prognozând că partizanii lui Corneliu Zelea Codreanu „vor 
sări în Cameră de la 5 mandate la 25”37. 
 Doctorul Petru Groza, care era preşedinte din anul 1933 al Frontului 
Plugarilor a respins cu tărie constituirea participarea la pact de către 
legionari, avertizându-i că „este destul de grotesc şi în scurt timp se va 
vedea a cui sabie se va toci mai curând”38. 
 Şi alte partide de stânga au condamnat pactul de neagresiune dintre 
Iuliu Maniu şi Corneliu Zelea Codreanu. Evidenţiind caracterul agresiv al 
politicii legionare, Partidul Comunist din România preciza că „la noi, Garda 
de Fier, după ce a exploatat protecţia guvernului Tătărescu, încearcă azi să 
exploateze girul moral al domnului Maniu (..).Seria agresiunilor, după cum 
arată tăioasele declaraţii ale lui Codreanu, sunt abia la începutul ei. Pactul 
cu domnul Maniu lasă mână liberă Gărzii de Fier să atace oricât şi oriunde 
bazele democraţiei şi independenţei naţionale, mână liberă să prefacă P.N.Ţ. 
într-un uriaş cu picioare de lut, uşor de dărâmat de la prima lovitură”39. 
 La rândul său, organul de presă al Partidului Social Democrat, ziarul 
„Lumea Nouă” arăta că „Iuliu Maniu ne-a invitat să aderăm la un pact de 
neagresiune cu partidele de dreapta care sunt duşmanul democraţiei, 
duşmanul oricăror libertăţi cetăţeneşti, pentru desfiinţarea alegerilor şi 
introducerea dictaturii”. Publicaţia social-democrată reafirma dorinţa 
menţinerii sistemului parlamentar constituţional în România, „noi putem 
merge în lupte deschise pentru democraţie şi libertăţi, dar nu putem fi o 
anexă într-o asociaţie la formarea căreia noi nu am fost consultaţi, al cărui 
scop ascuns nu îl cunoaştem, al cărui scop nemărturisit nu îl înţelegem”40. 
 Legionarii în schimb au reliefat faptul că pactul încheiat cu Iuliu 
Maniu şi Gheorghe Brătianu la sfârşitul lunii noiembrie 1937 a avut ca 

                                                           
35 Ghiţă Ionescu, Comunismul în România,  ed. a II a, Bucureşti, 1994, p. 81. 
36 Nicolas W. Nagy Tolovera, Nicolae Iorga. O biografie, Iaşi, 1999, p. 376. 
37 Nicolae Iorga, op. cit., vol. VII, pp. 436-437. 
38 Cf. Simion Cutişteanu, Gheorghe I. Ioniţă, Electoratul din România în anii interbelici, 
Cluj-Napoca, 1981, p. 281. 
39 Florea Nedelcu, în vol. Împotriva fascismului,  Bucureşti, 1971, p. 78. 
40 Lumea nouă, XXX, nr. 50, din 12 decembrie 1937. 
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obiectiv tactic apărarea legalităţii alegerilor parlamentare din 20 decembrie 
1937. Cunoscutul medic legionar, astăzi având peste 90 de ani, Şerban 
Milcoveanu, îşi amintea peste ani că scopul strategic era „de a menţine 
Constituţia din 1923, de a continua regimul democratic şi de a împiedica 
uzurparea suveranităţii şi instituirea dictaturii de către ex Regele Carol al II 
lea”41.  

Se pare însă că acest pact electoral a urmărit şi un subtil obiectiv de 
politică externă. Memorialistul citat ne dezvăluie în acest sens următoarele: 
„Raţiunea de stat a României este de a găsi neîncetat o alianţă valabilă din 
punct de vedere militar şi politic cu cine este realitatea din Occident. La 
alegerile parlamentare din 20 decembrie 1937, corpul electoral a indicat în 
linia I pe Iuliu Maniu şi P.N.Ţ. şi în linia a II a pe Corneliu Zelea Codreanu 
şi Mişcarea Legionară pentru eventualitatea că Reich-ul al III lea devine 
realitatea în Europa”42. 

Conducătorii Gărzii de Fier au evidenţiat caracterul defensiv al 
pactului. Mihail Sturdza preciza în cartea sa de rememorări publicată mai 
întâi în exil, rolul pozitiv al actului semnat pe 25 noiembrie 1937, 
„mulţumită pactului de alianţă defensivă cu partidele lui Maniu şi al lui 
Gheorghe Brătianu, alegerile s-au soldat cu minimum de ingerinţe şi 
terorism de stat din partea agenţilor guvernamentali”43. 

Orientarea pe plan extern a mişcării rămâne aceeaşi, diferită de cea a 
partenerilor. La 30 noiembrie 1937, Corneliu Zelea Codreanu a ţinut o 
conferinţă de presă în care a precizat că „cu profund respect pentru domnul 
Maniu, îmi permit să afirm că părerile mele sunt exact contrar. Eu sunt 
contra Micii Înţelegeri, eu sunt contra Înţelegerii Balcanice şi nu am nici un 
ataşament pentru Societatea Naţiunilor în care nu cred. Eu sunt pentru o 
politică externă a României alături de Roma şi Berlin, intrând astfel în linia 
misiunii sale istorice şi anume – apărarea crucii, a culturii, a civilizaţiei 
creştine”44. Doctrinarii legionari considerau că misiunea Mişcării lor era 
aceea de a declanşa o mişcare spirituală care să pună capăt demagogiei şi 
politicianismului partidelor politice de afacerism şi corupţie”45. 
                                                           
41 Şerban Milcoveanu, Corneliu Zelea Codreanu – altceva decât Horia Sima, vol. I, 
Bucureşti, 1996, pp. 106-107. 
42 Ibidem; vezi şi Cristian Troncotă, Mihail Moruzov şi Serviciul Secret de Informaţii al 
armatei române,  ed. a II a, Bucureşti, 1997, p. 103. 
43 Mihail Sturdza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută,  ed. a II a, Alba 
Iulia – Paris, 1994, p. 124. 
44 Buna vestire, I, nr. 230, din 1 decembrie 1937. 
45 Ibidem, nr. 244, din 17 decembrie 1937; Corneliu Ciucanu, Alegerile parlamentare din 
1937, în: „Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu”, (coord. Horia Dumitrescu), Focşani, 
1999, p. 526. 
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Corneliu Zelea Codreanu şi partizanii s-au folosit de această alianţă 
electorală. În cadrul unei şedinţe cu şefii de „cuiburi”, Căpitanul a indicat că 
„în judeţele unde organizaţiile P.N.Ţ. sunt conduse de adversari ai Mişcării 
Legionare precum Virgil Madgearu, Armand Călinescu sau dr. Nicolae 
Lupu, legionarii să fie pregătiţi, întrucât să poată face faţă cu violenţă în 
alegerile generale,” iar în acele judeţe unde erau şefi naţional-ţărănişti adepţi 
ai lui Iuliu Maniu, Corneliu Zelea Codreanu îi sfătuia „ca în propaganda ce 
o desfăşoară, legionarii să se ferească a-i critica pentru a nu prejudicia 
raporturile bune pe care le au astăzi cu domnul Maniu”46. 

Legionarii se temeau însă ca în cazul în care P.N.Ţ. va ajunge la 
putere, Armand Călinescu şi Virgil Madgearu vor lua măsuri împotriva lor 
în calitate de miniştrii. De aceea ei avertizau că „dacă veţi îndrăzni să luaţi 
vreo măsură care să atingă libera desfăşurare a activităţii Mişcării 
Legionare, sau se va atinge de vreunul din luptătorii ei, veţi plăti cu viaţa, şi 
nu numai voi, ci şi urmaşii voştri din neam în neam”47. 

Pactul de neagresiune a determinat reacţia Regelui Carol al II lea 
care a minimalizat importanţa documentului, criticând însă atitudinea 
şefului P.N.Ţ. Suveranul consemna în jurnalul său următoarele: „Maniu în 
timpul alegerilor mai făcuse un gest pe care îl consider lipsit de etică 
politică. A făcut cu Codreanu o înţelegere de cartel electoral, de control de 
fapt al cinstei alegerilor. S-a făcut mult zgomot împrejurul acestui 
aranjament, zgomot care a produs confuzie şi care a făcut ca mulţi să creadă 
că a fost un pact de sprijin reciproc electoral. Părerea mea este că în fond, 
acesta a fost scopul ei, deşi Maniu a dezminţit cu violenţă acest lucru”48. 

Ca urmare a pactului de neagresiune alegerile au fost relativ corecte, 
fiind scutite de abuzuri şi ilegalităţi din partea guvernului. Acest lucru se 
explica prin faptul că Regele şi Gheorghe Tătărescu se considerau destul de 
puternici pentru a câştiga în alegeri libere49. 

Dincolo de atitudinea ostilă a şefului statului se desprinde faptul că 
pactul de neagresiune a creat o importantă confuzie în viaţa politică 
românească. Sesizând acest lucru, ziarul „Dimineaţa” sublinia că pactul 
                                                           
46 Vasile Bobocescu, Marian Ştefan, în: „Magazin istoric”, VII, nr. 4 (85), aprilie 1974, p. 
43. 
47 Ibidem; Nicolae Chivulescu, Armand Călinescu. Omul de oţel al României, Bucureşti, 
1995, p. 153. 
48 Carol al II lea al României, Însemnări zilnice 1937-1951, vol. I, ediţie de Viorica Moisuc 
şi Nicolae Reuş, Bucureşti, 1995, p. 133; vezi şi Paul D. Quinlan, Regele playboy. Carol al 
II lea al României, traducere din engleză de Mona Antohi, Bucureşti, 2001, p. 249. 
49 Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelul Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică. 
O contribuţie la problema fascismului internaţional, traducere de Cornelia şi Delia Esianu, 
Bucureşti, 1999, p. 338. 
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Maniu – Codreanu a însemnat o mare deziluzie. El derutează şi 
dezorientează masele largi care cer unitatea de acţiune a democraţiei, nu un 
pact de neagresiune electorală cu fasciştii, care prin forţa lucrurilor se 
transformă într-un pact ideologic spre folosul exclusiv al extremei drepte50. 

La rândul său reputatul istoric spaniol Francesco Veiga scotea în 
relief faptul următor: „Consecinţa imediată a fost o neobişnuită 
scurtcircuitare a forţelor politice existente. Codreanu care a susţinut mereu 
totalitarismul, încerca acum să păstreze democraţia pentru a-l neutraliza pe 
monarh. În acele momente, jocul politic era atât de complicat, încât 
comuniştii care primiseră indicaţia să sprijine şi să voteze P.N.Ţ. s-au trezit 
în acelaşi cartel cu legionarii şi ceea ce era şi mai rău, mulţi dintre ei au 
votat <<Totul pentru Ţară>>”51. 

Istoricul englez Hugh Seton Watson releva după două decenii şi 
jumătate că „dintr-o dată a sosit o ştire senzaţională. Maniu a încheiat un 
pact cu Garda de Fier. Această măsură excepţională contrară tuturor 
principiilor pe care se situa P.N.Ţ. a fost aplicată de adepţii lui Maniu ca o 
măsură prin care să intenţioneze protejarea ambelor partide în faţa presiunii 
şi intimidării(..). El a demoralizat şi pe cei mai buni adepţi ai lui Maniu, 
tânăra generaţie de democraţi militanţi ţi a dat lui Codreanu beneficiul 
personal al lui Maniu”52. 

În fond, Corneliu Zelea Codreanu era practic arbitrul vieţii politice 
româneşti. Recunoscând acest lucru, oficiosul legionar, ziarul „Buna 
Vestire” scria că „întreaga opoziţie îşi are aţintiţi ochii spre o sin gură 
grupare politică capabilă s ţină în şah apetitul guvernamental – Partidul 
Totul pentru Ţară (…). La ora când închidem aceste rânduri – continua 
publicaţia - <<codrenista>> mişcarea legionară a devenit de fapt arbitrul 
situaţiei politice. Un arbitru ce-l va păstra până la sfârşit”53. 

În adevăr, Corneliu Zelea Codreanu a obţinut un important capital 
politic prin semnarea pactului cu Iuliu Maniu. Sesizând acest lucru, Eugen 
Cristescu, pe atunci şef al Siguranţei Generale, declara în cadrul unui 
interogatoriu luat de organele de anchetă pe 15 aprilie 1946 că pactul de 
neagresiune din noiembrie 1937 are o deosebită semnificaţie, întrucât „a dat 

                                                           
50 Dimineaţa, XXXIII, nr. 11123, din 27 decembrie 1937. 
51 Francesco Veiga, Istoricul Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului, ed. a 
II a, Bucureşti, 1995, p. 235. 
52 Hugh Seton Watson, Eastern Europe between the war 1918-1941, London, 1962, p. 213. 
53 Buna vestire, I, nr. 225, din 25 noiembrie 1937. 
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prestigiu politic unei mişcări care până atunci era considerată anarhică şi 
clandestină”54. 

Cert este însă faptul că tendinţele dictatoriale ale lui Carol al II lea au 
fost stăvilite, din păcate doar pentru moment. Amintindu-şi de acest 
eveniment, Corneliu Coposu sublinia că „în acel moment, adversarii de 
căpetenie ai democraţiei erau Regele Carol al II lea cu tendinţele lui 
oligarhice şi acoliţii lui servili în frunte cu Gheorghe Tătărescu (..) dacă se 
scrutează cu obiectivitate şi simţ critic, istoria politică recentă se constată că 
atraşi în pactul de neagresiune electorală, legionarii au fost dezarmaţi şi 
opriţi în acţiunile lor teroriste, iar dinamismul lor a fost dirijat spre un 
obiectiv care urmărea în fond apărarea ordinii constituţionale”55. 

În adevăr, o consecinţă a pactului de neagresiune a fost organizarea 
de alegeri libere, care potrivit unor observatori politici, au fost încurajate de 
însuşi Carol. Aflat în mijlocul evenimentelor, Ion Constantinescu scrie ca 
reporter parlamentar următoarele: „Intimii lui Franasovici (era ministru de 
interne n.n.) pretind că Regele i-a cerut alegeri complet libere ca să-şi dea 
seama de întinderea mişcării de extremă dreapta (la aceste alegeri Iuliu 
Maniu a făcut un pact electoral cu Codreanu). Îl interesa chiar şi procentul 
de voturi al celorlalte partide în vederea plaurilor lor”56. 

Pactul de neagresiune a determinat o reacţie potrivnică din partea 
Cabinetului liberal. Primul-ministru Gheorghe Tătărescu a condamnat într-o 
expunere făcută la radio intitulată Da sau Nu? la 12 decembrie 1937  pe 
şeful P.N.Ţ. arătând că „democrat şi inamic al dictaturii, domnul Iuliu 
Maniu face pact de neagresiune cu vrăşmaşii democraţiei şi cu 
propovăduitorii dictaturii. Partizan al politicii externe tradiţionale, domnia 
sa face pact de neagresiune cu aceia care vor dislocarea acestei politici. 

Dacă această atitudine înseamnă linie dreaptă să răspundă domnul 
Maniu care este definiţia liniei de zigzag şi dacă această atitudine înseamnă 
sinceritate să răspundă domnul Iuliu Maniu care este definiţia ipocriziei”57. 

Partidul Naţional Liberal a încheiat un cartel electoral cu Frontul 
Românesc condus de Alexandru Vaida Voevod. Gruparea voidistă avea o 
slabă aderenţă în masa electoratului şi de aceea a fost interesată într-o 

                                                           
54 C. Troncotă, Eugen Cristescu. Asul serviciilor secrete româneşti. Memorii 1916-1944, 
Bucureşti, 1994, p. 316, doc. 11. 
55 Gheorghe Buzatu, Corneliu Ciucan, Cristian Sandache, radiografia dreptei româneşti 
(1927-1941), Bucureşti, 1996, p. 396. 
56 Ion Constantinescu, Din însemnările unui fost reporter parlamentar. Camera Deputaţilor 
1919-1939 (note şi memorii), Bucureşti, 1973, p. 408. 
57 Lupta, XVI, nr. 4849, din 14 decembrie 1937; vezi şi Gheorghe Tătărescu, op. cit., p. 
216. 
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colaborare cu guvernul Gheorghe Tătărescu, dar mai ales regele, doreau să 
facă o breşă în cadrul forţelor naţionaliste. Potrivit acordului, cele două 
partide aveau liste comune în alegeri. Frontul Românesc primea, în opinia 
noastră, un număr nesperat de mandate, greu de realizat în cazul participării 
pe liste proprii – 35 la Cameră şi 15 la Senat58. 

Unii fruntaşi locali ai P.N.L. nu au acceptat această alianţă 
electorală. Victor Iamandi, conducătorul organizaţiei liberale din Iaşi, a 
respins cu multă dezaprobare pe vaidiştii recomandaţi de la centru spre a 
candida pe listele guvernamentale. O atitudine asemănătoare întâlnim şi în 
cadrul organizaţiei liberale din judeţul Neamţ59. Situaţii similare întâlnim la 
Vlaşca sau la Ilfov. 

Frământări, dar de mai mică însemnătate întâlnim şi în cadrul 
Frontului Românesc. Cunoscutul profesor universitar clujean Emil 
Haţieganu şi-a înaintat demisia din partidul condus de Alexandru Vaida 
Voevod , motivându-şi decizia sa că „prin cartelul încheiat se năruia întreg 
programul naţionalist de luptă al frontului românesc”60. 

De partea guvernului este atras şi Partidul Naţionalist Democrat care 
desfăşura o activitate destul de slabă. El supravieţuia aproape în 
exclusivitate datorită popularităţii şi prestigiului de care se bucura Nicolae 
Iorga, unii fruntaşi iorghişti precum dr. Petre Topa, ing. Mircea N. Iorga 
(fiul istoricului), Nicolae Georgescu Copos61. Alături de Gheorghe 
Tătărescu a venit şi Partidul German condus de Fritz Fabricius. 

Pactul de neagresiune a făcut ca alegerile să fie destul de calme, de 
corecte. Evidenţiind acest lucru, un contemporan al evenimentelor sosit în 
ţara noastră în martie 1931, francezul Henri Prost scria într-o carte de 
rememorări între altele că „Campania electorală a fost destul de potolită, în 
ciuda accentelor violente ale lui Maniu. În cuvântările sale, acesta cerea 
restabilirea spiritului Constituţiei – acea Constituţie pe care el refuzase să o 
voteze – şi înlăturarea tuturor <<elementelor oculte>> care stânjeneau 
aplicarea legii fundamentale. Iuliu Maniu a atacat cu brutalitate anturajul 
Regelui, dar publicul era plictisit de monotonia acestor atacuri. Alianţele 
încheiate între duşmanii de până mai ieri au provocat bătălii între candidaţii 
                                                           
58 Traian Brăileanu, După alegerile din decembrie 1937, în: „Însemnări sociologice”, III, 
nr. 10, din ianuarie 1938, p. 3; vezi şi C. I. Stan, Viorel Frâncu, Dr. Constantin Angelescu, 
omul politic, diplomatul şi ctitorul de şcoli româneşti 1869-1948, Bucureşti, 2009, p. 142. 
59 Ioan Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din decembrie 1937, în: 
„Studii”, tom 7, nr. 1/1967, p. 148; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea 
Unire, vol. II, Bucureşti, 1988, p. 723. 
60 Adevărul, an 51, nr. 16511, din 24 noiembrie 1937. 
61 Florea Nedelcu, De la Restauraţie la dictatura regală. Din viaţa politică a României 
(1930-1938), Cluj-Napoca, 1981, p. 164. 
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de pe aceleaşi liste. Întrucât opoziţia controla îndeaproape operaţiunile 
electorale, gardiştii fiind cei mai vigilenţi, guvernul n-a putut face uz de 
toate mijloacele prin care poliţia şi administraţia reuşeau să facă <<alegeri 
bune>>”62. 

În aceste condiţii, lista guvernamentală nu a întrunit minimum de 
40% din voturi , ci doar 35,92% (452 de deputaţi şi 97 de senatori), P.N.Ţ. a 
întrunit 15,58% ( 86 de deputaţi şi 10 senatori). În mod surprinzător, pe 
locul III s-a situat Partidul Totul pentru Ţară cu 15,58 % din voturi ( 66 de 
deputaţi şi 4 senatori). Urmau Partidul Naţional Creştin cu 9,15% (39 de 
deputaţi), Partidul Maghiar cu 4,43% (19 deputaţi), P.N.L. – Gheorghe 
Brătianu cu 3,89% (16 deputaţi)63. Celelalte formaţiuni politice nu au 
întrunit pragul electoral de 2% şi în consecinţă nu au intrat în Parlament. 

La finele noii consultări a electoratului, pactul Iuliu Maniu – 
Corneliu Zelea Codreanu – Gheorghe Brătianu îşi înceta automat 
funcţionarea. Preşedintele P.N.Ţ. ar fi dorit însă prelungirea valabilităţii lui 
din perspectiva organizării altor alegeri parlamentare. Întâlnind pe 
„Căpitan”, şeful naţional-ţărăniştilor i-a propus menţinerea în vigoare a 
acordului, dar Corneliu Zelea Codreanu i-a replicat că el merge să schieze la 
Predeal şi nu se poate ocupa de această problemă. Iuliu Maniu i-a atras însă 
atenţia că face o mare greşeală, deoarece duşmanul, în persoana Regelui 
Carol al II lea , a primit o grea lovitură, dar nu este distrus. Se impune prin 
urmare continuarea luptei, „trebuie să ieşim în stradă, să ocupăm Piaţa 
Palatului, să nu ne retragem de acolo până nu se va da bătut. Dacă listele 
mele ar fi obţinut majoritatea absolută sau măcar relativă aş lua lupta singur. 
Dar aşa nu se va răspunde că nu reprezint majoritatea ţării”64. 

Corneliu Zelea Codreanu nu a vrut să facă jocul şefului statului. El a 
hotărât în consecinţă retragerea Partidului Totul pentru Ţară din campania 
electorală anunţată. Preotul Ştefan Palaghiţă îşi amintea peste ani într-o 
carte publicată în exil la aproape un deceniu şi jumătate de la derularea 
evenimentelor următoarele: „<<Căpitanul>> s-a retras din propaganda 
electorală. Mai târziu, când Carol pregătea lovitura de stat şi schimbarea 
Constituţiei, <<Căpitanul>> a dizolvat Partidul Totul pentru ţară, a închis 
sediile şi a lichidat comerţul legionar. A ordonat apoi legionarilor linişte 

                                                           
62 Henri Prost, Destinul României (1918-1954), ediţie de Valer Moga, Bucureşti, 2006, p. 
156. 
63 Kurt W. Treptow, op. cit, p. 114; Florin Muller, Alegerile din decembrie 1937. Dinamica 
politico-ideologică. Configurări ale elitelor parlamentare, în: „Elite parlamentare şi 
dinamica electorală în România 1919-1937”, Bucureşti, 2009, pp. 348-350. 
64 Cf. Apostol Stan, Iuliu Maniu. Naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român, 
Bucureşti, 1997, pp. 384-385. 
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absolută”65. Se evitau astfel provocările care puteau veni din partea 
autorităţilor statului. 

Regele Carol al II lea pregătea după alegeri constituirea unui Cabinet 
prezidat de Octavian Goga. Potrivit lui Eugeniu Arthur Buhman, şeful 
Oficiului Poştă – Telegraf – Telefon al Casei Regale, „Suveranul bănuia că 
A. C. Cuza va face greutăţi pentru intrarea sa în minister, l-a delegat pe 
Istrate Minescu să plece la Iaşi pentru a-i exprima lui Cuza dorinţa 
personală a Regelui de a accepta demnitatea ce i se oferea. După cum s-a 
aşteptat, Cuza a refuzat la început propunerea, susţinând că el n-are un 
partid suficient de numeros şi destul de bine organizat pentru a putea 
conlucra cu oarecare greutate în noua formaţiune ministerială, dar, adus în 
faţa Regelui, şi în urma stăruinţelor personale ale acestuia, a terminat prin a 
primi fără nici un entuziasm. 

Sunt oarecare indicii care fac verosimil zvonul că Regele ar fi fost 
sfătuit a aduce acest guvern „ca o probabilă neutralizare a activităţii 
legionare ce se accentuează în fiecare zi şi tot mai îndrăzneaţă în toată 
ţara”66. 

În fond, guvernul Goga – Cuza avea rolul de tampon, pregătind de 
fapt instaurarea unui regim autoritar condus de Regele Carol al II lea. 
Suveranul recunoştea de altfel în însemnările sale că „după aceea voi fi liber 
să pot lua măsuri mai forte, măsuri care să mă descătuşeze, atât ţara cât şi pe 
mine, de tirania atât de nepatriotică a meschinelor interese de partid”67. 

Aflat în mijlocul evenimentelor, Armand Călinescu afirma în 
memoriile sale la 24 decembrie 1937 următoarele: „Mă cheamă Urdăreanu 
la el. Mă întreabă dacă m-am înţeles cu Goga, pe urmă ca şi constituirea 
noului guvern să se facă la 29 decembrie. Mai dă unele detalii de 
procedură”68. A doua zi, acelaşi Armand Călinescu consemna în însemnările 
sale modul cum s-au derulat momentele învestirii noului Cabinet: „Lungă 
întrevedere cu Goga. Îmi spune că Tătărescu a fost chemat la Rege ieri şi i-a 
spus că încercarea de a asigura prima majoritară e inutilă. Va trebui să se 
retragă. Îi mulţumeşte pentru serviciile aduse. Tătărescu cere trei zile şi 

                                                           
65 Preot Ştefan Palaghiţă, Garda de Fier spre reînvierea României, ediţie de Alexandru V. 
Diţă, Bucureşti, 1993, p. 104. 
66 Eugeniu Arthur Buhnan, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României. Memorii 
1898-1940, ediţie îngrijită de Cristian Scarlat, Bucureşti, 2006, p. 431. 
67 Carol al II lea, op. cit., vol. I, p. 134; vezi şi C. I. Stan, Atitudinea lui Iuliu Maniu faţă de 
regimul totalitar instaurat de Regele Carol al II lea 1938-1939, în: „Acta Musei 
Porolissensis”, XXXIII/1, 2000, p. 280. 
68 Armand Călinescu, Însemnări politice…, p. 363. 
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întreabă cine va veni. Rex răspunde <<Nu ştiu încă!>>”69. A existat, este 
adevărat, o intenţie a Regelui de a forţa falsificarea alegerilor ,completând 
procentul de voturi al P.N.L. până la 40%, dar preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie s-a opus.  

La 29 decembrie 1937, Carol l-a numit în funcţia de premier pe 
Octavian Goga, unul din preşedinţii Partidului Naţional Creştin. 
Evenimentul a creat surpriză şi consternare în cercurile politice româneşti. 
Constantin Argetoianu arăta în jurnalul său că „Pe la 3 ½ a apărut un 
comunicat al lui Tătărescu prin care îşi anunţa demisia, primirea ei de către 
Măria Sa regele şi mai sună odată din trompetă ,<<pentru onor>> faţă de 
gigantica operă înfăptuită în patru ani de guvernare (…)Din cercurile lui 
Gheorghe Brătianu şi a lui Maniu s-a zvonit că Franţa apus veto la formarea 
unui guvern Goga. O asemenea ruşine ne-ar mai lipsi”. Totuşi, Cabinetul 
condus de „poetul pătimirii noastre” s-a constituit. Acelaşi Argetoianu era 
informat de Kalaman Blumbeld cu multă dezamăgire că „Guvernul Goga s-
a făcut, pecetluit într-o mare trădare naţional-ţărănistă. Armand Călinescu, 
Vasile Rădulescu, Virgil Potârcă şi Dinu Simion au intrat în guvern”70. 

Un alt contemporan al evenimentelor, cunoscutul om de stânga, 
apropiat colaborator al comuniştilor, Petru Groza, susţinea în memoriile sale 
că „Regele Carol al II lea l-a chemat pe Goga la palat şi în strâmtoarea lui, 
nefiind altă soluţie care să i se pară mai potrivită în împrejurările de atunci 
care-l împingeau spre dreapta, l-a însărcinat pe Goga cu formarea noului 
guvern. Iar Octavian Goga văzându-şi în sfârşit visul împlinit a părăsit 
palatul zburând pe aripile fericirii”71. 

Legionarii au condamnat cu fermitate atitudinea duplicitară a 
monarhului român. Unul din liderii lor, Constantin Papanace era de părere 
în memoriile sale că prin această soluţie guvernamentală, Suveranul ar fi 
urmărit: 

a) să deruteze şi să capteze curentul naţionalist al Mişcării Legionare 
în matca partidului Naţional Creştin al lui Cuza. Goga care din cauza 
slăbiciunii sale era dependent de această camarilă; 

b) să folosească un guvern <<naţionalist>> ca instrument pentru 
distrugerea <<Gărzii de Fier>>, iar din reacţiunea acesteia să se nască o 
luptă fratricidă, care s-ar fi soldat cu însăşi anemierea curentului naţionalist 
(..); 

                                                           
69 Ibidem; vezi şi Gheorghe I. Bodea, Octavian Goga. O viaţă, un destin, vol. III, Cluj – 
Napoca, 2007, p. 212. 
70 Constantin Argetoianu, op. cit., vol. III, pp. 306-307. 
71 Petru Groza, Adio lumii vechi! Memorii, Bucureşti, 2003, p. 429. 
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c) să uzeze şi să compromită însăşi formula unei guvernări 
naţionaliste totalitare care ar fi avut de luptat cu atâtea greutăţi interne, la 
care se adaugă şi sabotajul economic jidovesc72. 

La rândul său, un alt fruntaş legionar, preotul Ion Dumitrescu Borza 
arată în memoriile sale că „Fără să se întrunească Parlamentul, fără validări 
(..) călcând peste prevederile constituţionale şi legile în vigoare, Regele a 
dizolvat Corpurile Legiuitoare, a format un guvern naţionalist Goga – Cuza 
şi a fixat alegeri în luna februarie”73. 

Cei mai mulţi observatori politici susţin că guvernul Goga – Cuza a 
pregătit instaurarea regimului autoritar al lui Carol al II lea. Ziaristul A. P. 
Samson scria în memoriile sale că monarhul căuta să îşi impună propria 
dictatură, „În faţa Regelui se înşirau atunci ca adversari Iuliu Maniu, Garda 
de Fier, Gheorghe Brătianu – cei trei cartelaţi în alegeri şi mai pe ocolite 
Constantin Argetoianu. 

Sosise momentul Goga – Cuza. Acest moment a fost determinat 
primordial nu de consideraţii de politică externă, ci de ordin intern”74. 

Un alt contemporan al evenimentelor, Radu Lecca arăta că în mod 
normal P.N.Ţ. trebuia adus la putere, „dar Suveranul se afla în raporturi rele 
cu Maniu, care de ani de zile îl atace pe chestia doamnei Lupescu. Nu 
rămâneau decât legionarii şi naţional-creştinii. Bineînţeles că regele nu 
putea chema un guvern legionar, astfel că l-a însărcinat pe Goga să formeze 
noul guvern care urma să facă alegeri noi”75. 

Nichifor Crainic sublinia în amintirile sale că „Guvernul prezidat de 
Octavian Goga nu a fost nici pe departe un triumf al naţionalismului, ci 
înjugarea lui la carul hodorogit al democraţiei. Octavian Goga era un om 
inteligent, dar s-a dovedit de o naivitate de neiertat când s-a dat cu partid cu 
tot pe mâna lui Armand Călinescu , ministru de interne în acea formaţiune 
guvernamentală cea mai hibridă din câte se puteau imagina”.76 

Unii militari au fost mai blânzi faţă de această soluţie. Generalul 
Constantin Pantazi, colaborator apropriat al mareşalului Antonescu releva în 
memoriile sale că „Regele Carol a adus la putere un guvern Goga – Cuza 
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care trebuia să fie un antidot contra legionarilor, având şi o aparenţă care 
inspira încredere în afară tuturor. 

În acest guvern intră la Ministerul de Război generalul Antonescu, 
iar la Ministerul de Interne Armand Călinescu, ambii reprezentând aderenţe 
pentru politica alături de Anglia şi Franţa”77. 

Profesorul Constantin C. Giurescu, fruntaş al Partidului Naţional 
Liberal – Gheorghe Brătianu, considera că guvernul Goga – Cuza „era un 
cabinet al unei formaţiuni secundare. Normal ar fi fost să se facă apel la un 
guvern de coaliţie sau la un guvern al uneia din cele două formaţiuni care au 
obţinut mai multe voturi: liberalii sau naţional-ţărăniştii”78. 

Situaţia era în adevăr complexă. Situaţia internaţională devenea tot 
mai complexă. regimul autoritar al Regelui Carol al II lea se va instaura nu 
peste multă vreme, în februarie 1938. 

 
 

                                                           
77 General de Corp de armată Constantin Pantazi, Cu mareşalul până la moarte. Memorii, 
ediţie de Alex V. Diţă, Bucureşti, 1999, p. 69. 
78 Constantin C. Giurescu, Amintiri, ediţie de Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 2000, p. 260. 
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Internetul şi comunicarea politică în timpul 
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile 

prezidenţiale 2009 
 
 

Mihaela Ozarchevici 
 
 

1. Introducere  
După anul 1990 campaniile electorale şi tehnicile de marketing 

electoral au început şi în România să fie considerate importante, ca urmare a 
trecerii de la un regim politic dictatorial la democraţie. Dacă primele 
campanii electorale au fost foarte simple, o dată cu maturizarea scenei 
politice româneşti şi cu cristalizarea partidelor politice, a fost acordată o 
atenţie tot mai mare profesionalizării comunicării politice şi electorale. 
Partidele şi actorii politici din România au apelat la consultanţi specializaţi 
în marketingul electoral, la început din afara ţării, care au impus modele de 
comunicare specifice democraţiilor occidentale: videoclipuri de campanie, 
machete de presă, afişe, broşuri profesioniste şi chiar siteuri de campanie 
pentru partide şi candidaţi.  

Apariţia Internetului a dus la inaugurarea unui nou concept de 
comunicare în masă. Potrivit lui Claude Jean Bertrand, până în 1997, 
Internetul nu era socotit ca media, însă evoluţia sa rapidă a făcut ca acesta să 
fie inclus în domeniu: „nu există altă soluţie: se aplică aici aceleaşi principii 
şi metode”1. Astfel, Internetul modifică schema clasică de comunicare, cea a 
emiţătorului către masă, în comunicarea „masă către masă”2. Impactul atât 
de mare al Internetului asupra procesului de comunicare se datorează 
faptului că acest nou mijloc de comunicare poate oferi, din punct de vedere 
publicitar, avantaje pe care media tradiţionale nu le pot oferi. Printre aceste 
avantaje putem enumera: interactivitate, targetare mai precisă, control şi 
afişare continuă. Toate aceste elemente au spart nişte bariere cu care 
specialiştii în comunicare se confruntau atunci când era vorba de mass 
media tradiţionale. 

Dacă despre marea majoritate a tehnicilor de marketing electoral 
(afişaj stradal, machete de presă, videoclipuri, emisiuni TV) s-au realizat 
                                                 
1 Claude Jean Bertrand, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 
2000, p. 34. 
2 Iulian Vegheş Ruff, Bogdan Grigore, Relaţiile publice şi publicitatea online, Editura 
Polirom, Iaşi, 2003,  pag. 21. 
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cercetări pentru a se determina eficienţa şi impactul asupra votanţilor, 
despre impactul şi eficienţa siteurilor de campanie ale candidaţilor nu s-au 
realizat foarte multe studii. Pe lipsa acestor studii şi cercetări se întemeiază 
demersul nostru de a analiza şi a descrie această tehnică de marketing politic 
şi electoral. Există cercetători care se întreabă dacă campaniile electorale 
online au importanţă în deciderea câştigătorului dintr-o competiţie 
electorală. Până în prezent nu există nici un fel de studiu care să dovedească 
faptul că prezenţa sau absenţa pe Internet a vreunui candidat ar fi putut 
contribui în mod semnificativ la rezultatul competiţiei electorale. Intenţia 
noastră este aceea de a studia acest domeniu, pentru a formula o concluzie 
vizavi de impactul siteurilor asupra comportamentului votanţilor, în 
contextul schimbărilor fundamentale care se înregistrează la nivelul 
mijlocelor de comunicare în general şi a sistemului de comunicare politică 
în special.  

Cercetarea noastră are ca scop analiza impactului pe care Internetul, 
prin siteurile candidaţilor, îl are asupra comunicării politice şi electorale. 
Această lucrare se va centra pe descrierea şi analiza unui mod de 
comunicare folosit în timpul campaniilor electorale şi anume, siteurile 
candidaţilor, ca parte din strategia de comunicare electorală.  

Pentru ducerea la bun sfârşit a demersului nostru am stabilit 
următoarele obiective ale cercetării:  

1. Definirea noţiunilor de comunicare politică, comunicare electorală 
şi stabilirea specificului comunicării politice pe Internet.  

2.  Identificarea siteurilor care vor face obiectul cercetarii, analiza lor 
(mesaje, grafica, interactiune etc) din perspectiva obiectivele urmărite de 
partidele politice care apelează la comunicarea pe Internet. 

3. Stabilirea eficienţei campaniilor online şi a impactului siteurilor 
asupra comportamentului votanţilor.  

În acest sens, voi analiza comportamentul actorilor politici implicaţi 
în competiţia pentru obţinerea mandatului de preşedinte al ţării (campania 
electorală 2009) din prisma modului în care aleg să îşi gestioneze 
componenţa on-line a campaniei şi relaţia cu alegătorul ce utilizează ca 
mijloc de comunicare şi informare Internetul.  

1. A. Ipoteze de lucru: 
Pentru atingerea obiectivelor propuse este nevoie de formularea 

unor premize si teme de cercetare, după cum urmează: 
1. Componenta on-line face/nu face parte din strategia electorală a 

unui partid sau candidat la alegeri; 
2. In condiţiile în care un cadidat alege să utilizeze şi componenta 

on-line a campaniei electorale, care sunt motivele ce stau la baza deciziei; 
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3. La finalul unei campanii electorale în care politicianul a inclus şi 
componenta on-line, acesta consideră eficiente/ineficientă investiţia;  
   4. Componenta on-line a campaniilor electorale este/nu este un 
domeniu care influenţează comportamentul votanţilor.   
   1. B. Metode de cercetare 

Pentru realizarea scopului şi, implicit, a obiectivelor cercetării, în  
culegerea informaţiilor intenţionez să pornesc de la definirea noţiunilor de 
bază cu care voi lucra: comunicarea, comunicarea de masă, comunicarea 
politică, comunicarea electorală, la realizarea cărora voi folosi analiza de 
conţinut a bibliografiei existente pe această temă. Există în literatura de 
specialitate mai multe definiţii ale analizei de conţinut, cea a lui Bernard 
Berelson (1952) fiind una deja consacrată: „Analiza de conţinut este o 
metodă de cercetare pentru descrierea obiectivă, sistematică şi cantitativă a 
conţinutului manifest al unor comunicări având ca scop interpretarea lor”3. 
Petru Iluţ enumeră o serie de „virtuţi” ale analizei de conţinut, dintre care 
amintim: 

- aduce rigoare în interpretarea documentelor; 
- permite comparaţii vaste în timp şi spaţiu; 
- cost relativ redus faţă de alte metode de cercetare; 
- nu există o influenţă a cercetătorului asupra obiectului de studiu, 

cum este de pildă, cazul experimentului4. 
Un capitol absolul necesar va face referire strict la domeniul 

Internetului, noutatea pe care acesta o promovează în ceea ce priveşte 
comunicarea şi interesul pe care partidele politice îl manifestă pentru 
utilizarea acestui mijloc de comunicare. Intenţia noastră este aceea de a 
realiza o cartografiere a campaniilor electorale desfăşurate cu ajutorul 
Internetului, în România, şi prezentarea unor campanii de succes la nivel 
global. Pentru aceasta este nevoie de identificarea partidele politice care s-
au folosit de Internet pentru a-şi completa strategia electorală în perioada 
campaniilor. La realizarea cercetării vom utiliza şi interviul în profunzime 
cu reprezentanţi ai clasei politice, pentru a vedea opiniile celor care au lucrat  
în campanii de acest gen şi concluziile lor vizavi de eficienţa sau ineficienţa 
acestei componente şi cu reprezentanţi ai electoratului activi pe forumurile 
acestor siteuri electorale pentru a vedea impactul internetului asupra lor şi 
modul în care au receptat şi interpretat informaţiile oferite on-line.. 
„Interviul individual presupune că cercetătorul poartă discuţii total libere cu 

                                                 
3 Bernard Berelson, Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Illinois, Free 
Press, 1952, p.18. 
4 Petru Iluţ, Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iaşi, 1997, pp.136-138. 
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anumiţi membri ai populaţiei (n.n. politicienii în cauză), vizavi de o singură 
problemă. Interviurile nestructurate se desfăşoară, de obicei, în mai multe 
întâlniri, iar o întâlnire poate dura mai multe ore”5.  

Opţiunea pentru interviul în profunzime a rezultat din natura 
scopului cercetării respectiv, din necesitatea examinării atente a modului de 
gândire şi acţiune a intervievatului. Datorită acestei metode consider că este 
posibilă înţelegerea unui segment anumit al realităţii, a motivelor diferitor 
acţiuni şi cunoaşterea strategiilor şi modului de gândire al politicienilor în 
ceea ce priveşte utilizarea Internetului pentru atragerea de potenţiali votanţi.  

O altă metodă de culegere a datelor pe care doresc să o utilizez este 
ancheta realizată prin mesaje email, instrumentul de cercetare folosit fiind 
chestionarul, pentru a concluziona asupra ipotezelor de lucru vizând 
impactului siteurilor asupra comportamentului votanţilor. „Chestionarul 
utilizat în investigarea fenomenelor sociale reprezintă o succesiune logică şi 
psihologică de întrebări scrise sau imagini grafice cu funcţie de stimuli în 
raport cu ipotezele cercetării, care prin administrarea de către operatorii de 
anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea celui anchetat un 
comportament verbal sau nonverbal ce urmează a fi înregistrat în scris”, este 
de părere Septimiu Checea6. 
 Specialiştii în domeniu spun că „în cadrul chestionarului, individul 
care răspunde o face într-un cadru fixat dinainte de către specialist. 
Chestionarul are ca primă ambiţie să surprindă sensul obiectiv al 
conduitelor, corelându-le cu indicatori determinanţi sociali. Chestionarul 
selecţionează, aşadar, din realitate, elementele pertinente ale conduitelor 
studiate şi ale factorilor sociali”7. 
 Considerăm că obţinerea de informaţii despre ceea ce este eficient, 
precum şi despre impactul pe care siteurile de campanie îl au asupra 
votanţilor, se va dovedi utilă în proiectarea de către specialiştii în marketing 
politic a viitoarelor siteuri pentru partidele politice şi candidaţii lor. 

2. Comunicarea. Comunicarea politică. Specificul comunicării 
politice pe Internet  

Epoca modernă marchează trecerea de la o civilizaţie izolată, cu o 
comunicare efectuată  în condiţii precare, la o societate în care oamenii pot 

                                                 
5 T. Rotariu, P. Iluţ, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Editura Polirom, Iaşi,1997, 
p. 61. 
6 Septimiu Chelcea, Chestionarul în investigaţia sociologică, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti,  1975, p. 140. 
7 Francois de Singly, Alain Blanchet, Anne Gotman, Jean Claude Kaufmann, Ancheta şi 
metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Editura 
Polirom,  Iaşi, 1998, p. 33. 
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lua legătura unii cu alţii în fracţiuni de secundă, graţie mijloacelor moderne 
existente. Putem spune că societatea actuală beneficiază de o lume unică, de 
acelaşi spaţiu şi acelaşi timp, în care indivizii au posibilitatea de a 
interacţiona aproape instantaneu prin instrumentele de comunicare în masă, 
marcate de imensa lor rază de acţiune.  

Comunicarea a existat din momentul în care a apărut prima formă de 
comunitate. „Actul de comunicare se constituie ca un proces de transmitere 
a informaţiilor, ideilor şi sentimentelor, atitudinilor, opiniilor, de la un 
individ la altul, de la un individ către un grup social şi de la acesta la altul”8.  
Potrivit lui Mihai Coman, „comunicarea umană se poate construi pe baza a 
două mari tipuri de relaţii: 

a) directe: comunicarea se realizează între două sau mai multe 
persoane, aflate în poziţii de proximitate; 

b) indirecte: comunicarea este mediată de un suport mai mult sau 
mai puţin complex din punct de vedere tehnologic (scrisoarea, telefonul, 
calculatorul). Comunicarea mediată include două tipuri de relaţii: 
comunicarea mediată tehnologic şi comunicarea de masă”9. 

Unitatea a precedat întotdeauna comunicarea; aceasta din urmă s-a 
constituit mai întâi în interiorul grupului: indivizi vorbind aceeaşi limbă, 
împărtăşind aceeaşi religie, aceleaşi valori, aceeaşi istorie şi aceleaşi tradiţii. 
Astăzi însă observăm trecerea de la o planetă a civilizaţiilor închise la o 
lume deschisă tuturor oamenilor prin călătorii şi prin mass-media.  

Comunicarea de masă poate fi desemnată drept „procesul de 
producere instituţionalizată şi de răspândire generalizată a bunurilor 
simbolice prin fixarea şi transmiterea informaţiei sau a conţinutului 
simbolic”10. 

Comunicarea politică a fost definită de către Brian McNair în sensul 
cel mai larg, cuprinzând practicile de comunicare ale tuturor categoriilor de 
organizaţii politice, atât din arena internă, cât şi din cea internaţională11. 

Potrivit lui Brian Mc Nair, „studiul comunicării politice ne îndreaptă 
atenţia către relaţia dintre cele trei elemente ale procesului prin care este 
concepută şi realizată acţiunea politică: Organizaţii politice (partide, 
organizaţii publice, grupuri de presiune, organizaţii teroriste, guverne); 

                                                 
8 Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Teoria comunicării, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 
2003, p.23. 
9 Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p.16. 
10 J. B. Thompson, Media şi modernitatea. O teorie socială a mass media, Editura Antet, 
Bucureşti, 2000, p. 30. 
11 Brian Mc Nair, Introducere în comunicarea politică, Editura Polirom, Iaşi, p.33. 
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Mass-media; Cetăţeni”12. Camelia Beciu este de părere că elementul comun 
al diferitelor definiţii date comunicării politice rezidă în elementul 
„intenţionalitate”, astfel comunicarea politică „este înţeleasă ca o acţiune 
teleologică – o acţiune orientată, programată, proiectată pentru anumite 
scopuri politice”13. Într-o analiză a istoriei relaţiilor dintre alegător şi ales, 
Remy Rieffel spune  „multă vreme, acestea s-au redus la întâlniri şi discuţii 
în cadrul unor mari mitinguri, al unor şedinţe organizate în incinta unor şcoli 
şi la câteva interviuri acordate presei. O dată cu apariţia, în anii 60, a 
televiziunii în peisajul politicii, acest model tradiţional de comunicare a 
dispărut treptat. Utilizarea noilor tehnici de persuasiune, inspirate din 
metodele de vânzare a produselor de larg consum în Statele Unite, a dus la 
ceea ce a fost numit „modelul marketing al comunicării”14.  

Putem spune, aşadar, că ceea ce astăzi considerăm mijloace de 
comunicare în masă au pornit la drum cu statut de produse de lux, accesibile 
doar unei anumite categorii de populaţie. Ziarele, radioul, cinematograful, 
televiziunea, Internetul au început ca produse adresate unei categorii de elită  
pentru ca, în scurt timp, să devină, „maşini de comunicat”15, modificând 
raporturile dintre spaţiul public şi cel privat. 
 Aşadar, o dată cu evoluţia Internetului s-a cristalizat un nou mod de 
comunicare al masei către masă. Din perspectiva comunicării de masă 
distingem o împărţire a comunicării pe Internet în următoarele categorii16: 
 Comunicarea asincronă „one-to-one”, „one-to-few” şi „one-to-
many”, ca de exemplu e-mailul; 
 Comunicarea asincronă „many-to-many”, ca de exemplu forumurile 
de discuţie; 
 Comunicarea asincronă caracterizată de nevoia receptorului de a 
căuta siteuri pentru a accesa diverse informaţii, care implică relaţii 
comunicaţionale de tip „many-to-one”, „one-to-one” sau „one-to-many”, ca 
de exemplu siteurile web sau ftp-ul17. 

                                                 
12Ibidem, p.21 
13 Camelia Beciu, Politica discursivă practici politice într-o campanie electorală, Editura 
Polirom, Iaşi, 2000, p. 27. 
14 Remy Rieffel, Sociologia mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p.12. 
15 Patrice Flichy, O istorie a comunicării moderne-spaţiul public şi viaţa privată, editura 
Polirom, Iaşi, 1999, p.13. 
16 Ibidem, pag. 23 
17 FTP  (File Transfer Protocol) – standard Internet pentru transferarea fişierelor de pe un 
calculator pe altul. 



 294 

 Comunicarea sincronă „one-to-one”, „one-to-few” , „one-to-many” 
şi „many-to-many” ca de exemplu IRC sau camerele de chat18; 

Făcând o comparaţie între media tradiţionale şi Internetul din 
perspectiva publicităţii online putem observa că Internetul oferă avantaje 
considerabile care pot fi grupate în patru categorii19:  
 Targetarea – campania desfăşurată pe Internet poate fi adresată 
direct unor utilizatori din anumite companii, regiuni geografice, de anumite 
naţionalităţi etc;  
 Monitorizarea – producătorii pot urmări modul cum interacţionează 
utilizatorii cu produsele lor, observând în acest fel punctele de interes ale 
vizitatorilor siteurilor. Se poate monitoriza modul în care utilizatorii au 
navigat în interiorul siteului, ce informaţii au căutat şi ce produse au avut 
mai mare succes;  
 Afişarea publicităţii şi schimbarea acesteia – un afiş publicitar este 
expus în mod real online 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe 
an. Un alt avantaj al Internetului este că o campanie poate fi urmărită zilnic 
şi dacă ea generează o rată de răspuns prea mică poate fi modificată în orice 
clipă spre deosebire de spoturile TV care nu pot fi retrase aşa de uşor, dat 
fiind costul ridicat de producţie al lor; 
 Interactivitatea – Internetul este singurul mediu care permite 
trecerea directă de la reclamă la producător foarte rapid şi fără nici un efort. 
Consumatorul poate interacţiona cu produsul, poate afla părerea altor 
utilizatori despre el şi îl poate cumpăra pe loc fără a părăsi computerul. 

După părerea unor specialişti20, Internetul a schimbat natura 
comunicării mesajului politic în cinci direcţii cruciale comparativ cu media 
tradiţionale: 

Volumul – cantităţi mult mai mari de informaţii pot fi transmise în 
comparaţie cu modelele anterioare de comunicare media; 

Viteza – compresia datelor şi spaţiul mai mare pentru comunicare au 
diminuat timpul necesar trimiterii unui mesaj; 

Formatul – stilul mesajului trimis este schimbat datorită combinării 
dintre comunicare imprimată şi cea electronică, care permite informaţiei să 

                                                 
18 Cameră de discuţii (chat room) – o posibilitate de comunicare a Internetului care permite 
interconectarea mai multor utilizatori şi schimbul de mesaje (la nivel text, audio şi video) în 
timp real. 
19 Iulian Vegheş Ruff şi Bogdan Grigore, Relaţiile publice şi publicitatea online, Editura 
Polirom, Iaşi, 2003, p. 93. 
20 R. Gibson, Stephen Ward, British Journal of Politics and International Relations, Vol. 5, 
No. 2, May 2003, p. 304. 
 



 295 

fie transmisă în format audio, video, precum şi text. În acest fel, 
comunicarea stimulează receptorul pe de o parte în profunzime, iar pe de 
altă parte sub formă dinamică şi vizuală, în mod simultan; 

Direcţia – posibilitatea comunicării interactivă şi sincronă la modul 
real, este în mare parte atinsă pe web, dat fiind spaţiul mai larg şi viteza mai 
mare cu care circulă mesajul. În plus comunicare orizontală şi cea laterală 
între grupuri şi indivizi este de asemenea potenţată datorită existenţei link-
urilor între site-uri; 

Controlul individual – dată fiind renunţarea la controlul asupra 
direcţiei de primire şi transmitere a informaţiilor, puterea se descentralizează 
până la nivel de votant individual care poate decide ce doreşte să vadă şi, de 
asemenea, poate chiar mai important decât asta, poate decide asupra ceea ce 
doreşte să publice. În aceste condiţii, putem să spunem că modalitatea de 
comunicare bazată pe web are potenţialul de a fi mai imediată, mai 
dinamică, mai interactivă, suportând cel mai mic grad de editare posibil în 
comparaţie cu media convenţionale. 
 Camelia Beciu a identificat la rândul ei mai multe aspecte prin care 
Internetul contribuie la îmbunătăţirea comunicării politice21: 

Depăşirea limitelor mass media tradiţionale – prin intermediul 
Internetului utilizatorii pot interacţiona direct („one to one”) cu actorii 
politici fapt ce va stimula participarea politică; 

Demonopolizarea informaţiei politice – Internetul  poate deveni o 
sursă alternatică la informaţiile difuzate de mass media tradiţionale, care 
optând pentru anumite practici de mediatizare pot stimul apatia politică a 
publicului; 

Dezvoltarea democraţiei locale – datorită faptului că Internetul poate 
furniza mai multă  „informaţie identitară” (Pellisier, 2001) decât mass media 
tradiţionale pot fi intensificate interacţiunile dintre actorii politici şi 
cetăţeni22; 

Sursă de comunicare a discursului politic – Internetul poate 
ameliora circulaţia publică a discursului politic spre deosebire de mass 
media tradiţionale care tind să-l adapteze necesităţilor unui eveniment 
mediatic. 

 
 
 
 

                                                 
21 Camelia Beciu, Comunicarea politică, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002, p. 77. 
22 Ibidem, p. 78. 
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 3. Obiectivele partidelor în comunicarea pe Internet 
În vasta arie de cercetare a activităţii partidelor au fost detectate mai 

multe obiective pe care partidele le urmăresc atunci când interacţionează cu 
mass media23: 
 - maximizarea numărului de voturi şi creşterea vizibilităţii 
campaniei electorale – partidele angajează  strategii electorale din dorinţa 
de a obţine numărul maxim de votanţi; 
 - exercitarea puterii executive – prin care partidele încearcă să 
guverneze şi să controleze puterile din stat; 
 - să susţină diverse politici – partidele construiesc şi promovează 
diverse politici, ideologii sau chestiuni de interes public; 
 - urmărirea democraţiei interne – unele partide îşi construiesc site-
uri web în vederea maximizării  participării şi a democratizării structurilor 
de decizie din partid; 
 - urmărind toate aceste obiective partidele joacă un rol democratic 
mai larg, socializarea cetăţenilor cu sistemul politic prin recrutarea şi 
mobilizarea votanţilor. 
 Pornind de la aceste obiective de bază, putem analiza modul în care 
ele sunt atinse şi particularizate în cazul comunicării prin intermediul 
webului. „Web-ul este un spaţiu tehnic, fără confruntări faţă în faţă, fără o 
prezenţă corporală vizibilă: în ciuda acestei răceli a priori, el dă naştere unor 
schimburi multiforme foarte complexe (fiecare mesaj pe un forum poate 
determina un răspuns, o vizitare a paginii personale, un mesaj privat, etc.) ce 
îl transformă într-un spaţiu trăit, unde iau naştere practici care, pentru 
participanţi, delimitează un teritoriu comun”24. Analiza empirică a prezenţei 
partidelor pe web ne indică, după părerea cercetătorilor R. Gibson şi 
Stephen Ward un număr de funcţii pe care partidele politice le vor desfăşura 
online25:  

 - oferirea de informaţii – aspect care se referă la activitatea 
partidelor de diseminare a informaţiei către publicul larg despre propria 
identitate şi politicile pe care le iniţiază, într-o manieră educaţională mai 
degrabă decât într-un mod evident de câştigare a voturilor; 
 - campaniile electorale – deşi majoritatea activităţilor desfăşurate de 
către partide pot fi interpretate ca parte din campania electorală sub diverse 
aspecte, autorii se referă în acest caz la încercările deschise ale partidelor de 

                                                 
23 R. Gibson, Stephen Ward, op.cit., p. 304. 
24 Remy Rieffel, Sociologia mass-media,  Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 222. 
25R. Gibson, Stephen Ward, op. cit., pag. 305. 
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a recruta voturi în favoarea lor. Campaniile moderne sunt ajutate de prezenţa 
pe web în mai multe moduri:  
(a) mai mult spaţiu pentru afişarea informaţiei şi un control mai exact  al 
informaţiei, fapt ce permite mesajelor partidului să fie specializate şi mai 
bine ţintite;  
(b) creşterea vitezei de comunicare ceea ce permite continua actualizare a 
informaţiei şi contracararea rapidă a atacurilor oponenţilor; 
(c) dinamicul format multimedia al webului oferă noi posibilităţi de atingere 
a grupurilor ţintă de votanţi şi chiar a unor grupuri de votanţi noi;  
(d) fluxul interactiv al comunicării oferă oportunităţi partidelor să trimită 
mesaje individualizate votanţilor şi să măsoare opinia votanţilor prin e-mail 
sau sondaje de opinie. Luat în ansamblu, costul mic şi audienţa mare pe care 
o atinge această media, o recomandă ca şi canal de comunicare pentru 
partidele mici în special; 
 - generare de resurse – acest aspect de referă la eforturile partidelor 
de a strânge fonduri şi de a recruta noi membrii; 
 - networking – aspect care se referă la eforturile partidelor de a-şi 
dezvolta şi întări legăturile interne şi pe cele externe. Legăturile interne au 
în vedere organizaţiile interne ale partidelor, politicieni aleşi din partea 
partidului şi din organizaţia centrală. Legăturile interne le includ pe cele 
dintre partide, sau dintre partid şi alte organizaţii, grupuri de interese, 
departamente guvernamentale sau media;  
 - promovarea participării – are în vedere eforturile partidelor de a 
creşte implicarea cetăţenilor în procesul politic. Web-ul poate contribui la 
acest fapt în mai multe moduri:  
(a) oferind mai multă informaţie, mai rapid şi în format multimedia;  
(b) audienţa globală permite partidului să transmită mesajul la un număr 
foarte mare de persoane; 
(c) prin creşterea posibilităţilor de comunicare interactivă se oferă noi 
oportunităţi de ajutare a partidului, precum şi mai multe şanse de a lua 
legătura şi de a discuta cu oamenii politici. 
 4. Istoricul campaniilor electorale online 

Internetul, ca mijloc de comunicare ce joacă astăzi un rol principal 
pe scena canalelor de transmitere a mesajului, îşi are originea într-un proiect 
creat cu mai bine de jumătate de secol în urmă, în timpul Războiului Rece. 

În anul 1957, URSS a lansat primul satelit artificial al pământului, 
Sputnik. Ca răspuns, în acelaşi an, preşedintele Eisenhower a înfiinţat o 
agenţie de cercetare, Advanced Research Projects Agency (ARPA), cu 
scopul de centraliza toate cunoştinţele de natură tehnică acumulate până 
atunci de SUA în domeniul apărării.  
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În anul 1962, în cadrul ARPA s-a înfiinţat o divizie specială de 
cercetare în domeniul computerelor, al cărei director a fost numit J. C. R. 
Licklider. Acesta din urmă a iniţiat proiectul ARPANET care avea în vedere 
construirea unei mici reţele de calculatoare prin intermediul căreia să fie 
transmise informaţii între cercetătorii de la universităţile americane26. 

În timpul deceniului al şaptelea al secolului trecut, ARPANET a 
continuat să se dezvolte, iar în anul 1974 a fost lansată prima versiune 
comercială denumită TELENET. În acelaşi an, Vinton Cerf şi Bob Kahn, au 
lansat termenul de Internet într-o lucrare ce privea modalitatea  prin care să 
se realizeze conectarea între reţelele de calculatoare prin respectarea unui 
limbaj comun, a unor protocoale. Aceasta este considerat momentul de 
naştere al Internetului, ca modalitate de conectare globală a tuturor reţelelor 
de computere din lume27. Mişcarea partidelor politice şi a candidaţilor 
înspre world wide web a intrat în atenţia mediului academic şi al mass media 
în timpul alegerilor prezidenţiale din 1996, desfăşurate în Statele Unite ale 
Americii. În timpul acestei campanii, s-a estimat că 29% dintre americani au 
folosit Internetul pentru a cumula informaţii politice28. Din Statele Unite ale 
Americii această practică de marketing electoral s-a extins apoi şi înspre 
democraţiile europene. Camelia Beciu consideră că extinderea „modelului 
american de comunicare politică a fost compatibil cu procesul globalizării 
economice şi tehnologice”29.  
 Dick Morris consideră că Internetul reprezintă calea prin care 
alegătorii îşi vor prezenta direct opţiunile de vot, „politica viitorului fiind 
croită prin referendumuri”30. După părerea acestui autor, în foarte scurt timp 
alegătorii vor putea participa al orice fel de decizie politică. Acest lucru se 
va întâmpla în felul următor. Se va crea un web site care va putea fi accesat 
de alegători la nivel naţional. Acestui site i se va face reclamă şi oamenii se 
vor conectat la el şi vor vota. Pe măsură ce tot mai mulţi oameni îşi vor 
exprima opiniile în acest fel mass media şi reprezentaţii din Parlament vor 
deveni tot mai atenţi. Ei chiar vor consulta rezultatul votului dat de cetăţeni 
pe web site pentru a şti cum să voteze ei înşişi. Dick Morris este de părere 
că „suntem pe cale să intrăm într-o eră de pură democraţie jeffersoniană, în 

                                                 
26 Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, Mass media şi societate, Editura Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2003, p. 88. 
27 Ibidem, p. 89.  
28 Britain on-line for the first election on the Internet, în: „The Independent”, 25 ianuarie 
1997, p. 9. 
29 Camelia Beciu,  op. cit., p. 50. 
30 Dick Morris, Noul principe Machiavelli în secolul al XXI-lea, Editura Ziua, Bucureşti, 
2003, p. 327. 



 299 

care întrunirile pe Internet îi vor consilia zilnic sau săptămânal pe aleşi, 
structurând majoritatea deciziilor pe teme importante”31. 
 Un prim pas a fost deja creat. Potrivit datelor puse la dispoziţie de 
Parlamentul European, dintre ţările membre ale Uniunii Europene, Estonia a 
experimentat deja votul online la alegeri. În alegerile parlamentare din 
Estonia din 2007, 30.000 de persoane au votat online, reprezentând 5,4% 
din totalul de voturi. Pentru a vota online, oamenii au avut nevoie de o carte 
de identitate electronică, un aparat de citire a acestei cărţi şi, bineînţeles, un 
calculator32. Deputata europeană socialistă Katrin Saks (Estonia) este 
optimistă în legătură cu această experienţă. Deşi nu a votat online, doamna 
Saks consideră că „votarea online încurajează tinerii - care altfel ar fi pasivi 
- să voteze“. „Este util şi pentru cei care călătoresc mult“, a mai spus 
dumneaei33. 
  Însă cea mai aspectaculoasă campanie online a fost cea a actualului 
preşedinte al Statelor Unite, Barach Obama, din anul 2008. Analizele care s-
au făcut asupra modului în care s-a construit şi desfăşurat campania  sunt 
foarte multe şi pot constitui, ele în sine, un manual de lucru pentru 
politicienii care vor să pornească pe acest drum. Situl My.Barack 
Obama.com, a fost cu siguranţă piesa esenţială a întregului ansamblu online. 
În esenţă, este vorba de o platformă de socializare în reţea, cu toate 
ingredientele necesare, de la profiluri individuale, grupuri bazate pe arii de 
proximitate, la domenii de interes, bloguri şi instrumente de comunicare 
tipice, până la sistemul de colectare online a contribuţiilor băneşti. Succesul 
a fost extraordinar, cei peste 1,5 milioane de utilizatori înregistraţi 
constituind o comunitate extrem de activă de susţinători, care au organizat 
peste 150.000 de evenimente în sprijinul favoritului lor, au agregat o bază de 
date cu numere de telefon şi adrese de e-mail dispuse să accepte mesaje 
legate de campania lui Obama, astfel încât în ziua alegerilor voluntarii au 
putut să facă peste un milion de apeluri telefonice, îndemnându-i pe 
alegatori să participe la vot. Fără îndoială, caracterul implicit viral al 
reţelelor de socializare şi-a spus cuvântul. În fine, Barack a colectat peste 

                                                 
31 Ibidem, p. 330. 
32 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-
PRESS&reference=20090206STO48709, accesată la data de 29.08.2009. 
33 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-
PRESS&reference=20090206STO48709 accesată la data de 29.08.2009. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-PRESS&reference=20090206STO48709
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-PRESS&reference=20090206STO48709
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-PRESS&reference=20090206STO48709
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=IM-PRESS&reference=20090206STO48709
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600 de milioane de dolari de la peste 3 milioane de oameni, majoritatea 
acestor donatii venind prin Internet34. 

5. Campaniile electorale online în România 
În România, campaniile electorale au avut şi componente online încă 

din 1996. În ciuda acestui fapt, nu există deocamdată nici un fel de 
reglemenare legislativă în ceea ce priveşte campaniile electorale online. 
Există politicieni care au adordat deja mediul on-line, prin realizarea de 
pagini web sau blogguri şi care s-au folosit de aceste mediu pentru a 
comunica mai bine cu o parte a susţinătorilor. Sunt însă puţini politicieni 
români care muncesc cu adevărat, dincolo de campaniile electorale, pentru 
a-şi actualiza postările şi a-şi înnoi datele puse la dipoziţia internauţilor. 
Potrivit unei statistici realizate de Dragoş Dehelean, director general 
Selenis, şi postată pe site-ul personal, www.dragosdehelean.ro., întocmită în 
timpul alegerilor parlamentare din 2008, din 2960 de candidaţi înscrişi la 
alegeri, doar o mică parte a lor au fost posesori de site-uri sau blog-uri 
active, după cum urmează: 19 de la PD-L, 23 de la PNL şi 17 de la PSD. În 
continuare însă, pentru marea majoritate a candidaţilor, metodele clasice de 
captare a interesului alegătorilor au fost şi în campania electorală generală 
2008: door to door, panotaj, show-uri televizate şi, nu în ultimul rând, 
„atenţii” electorale.  

Răspândirea Internetului şi a calculatoarelor a schimbat, totuşi, felul 
în care se face politică, potrivit lui Zsolt Nagy, fost ministru al Tehnologiei 
şi Comunicaţiilor, care împarte istoria campaniilor electorale româneşti în 
epocile B.C. (before computer) şi A.C. (after computer). În 1996, când Nagy 
gestiona campania electorală pe ţară a formaţiunii politice din care face 
parte, el şi colegii săi din UDMR atribuiau calculatorului exclusiv funcţia de 
maşină de scris electronică. Lucrurile s-au mai schimbat în 2000, când au 
apărut primele site-uri de partid, iar simpatizanţii erau informaţi prin SMS 
în legătură cu evoluţia campaniei. În 2004, partidul lui Nagy folosea 
intranetul şi era activ pe forumuri. „Pot spune că alocăm părţii electronice 
aproximativ 8% din efortul, timpul şi resursele umane ale partidului. Nu mă 
refer aici la bani”, a spus fostul ministru35. 

În campania pentru alegerile parlamentare din anul 2008, s-au folosit 
din plin reţele sociale, bloguri, SMS-uri şi e-mail-uri. Călin Popescu 
Tăriceanu, Gigi Becali, Luminiţa Anghel, Ioan Talpeş, Silviu Prigoană, 
                                                 
34http://209.85.129.132/search?q=cache:XC6fjzdyCOUJ:www.businessmagazin.ro/opinii/o
bama-online-3482147+barack+obama+online&cd=7&hl=ro&ct=clnk&gl=ro, accesată la 
data de 01.09.2009. 
35http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/49434/Campaniile-electorale-online-intre-
optimismul-occidental-si-pesimismul-romanesc.html, accesat la data de 16.08.2009. 

http://www.dragosdehelean.ro/
http://209.85.129.132/search?q=cache:XC6fjzdyCOUJ:www.businessmagazin.ro/opinii/obama-online-3482147+barack+obama+online&cd=7&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://209.85.129.132/search?q=cache:XC6fjzdyCOUJ:www.businessmagazin.ro/opinii/obama-online-3482147+barack+obama+online&cd=7&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/49434/Campaniile-electorale-online-intre-optimismul-occidental-si-pesimismul-romanesc.html
http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/49434/Campaniile-electorale-online-intre-optimismul-occidental-si-pesimismul-romanesc.html
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Raluca Turcan s-au numărat pe lista celor mai spectaculoase intrări în 
mediul Internet. Călin Popescu Tăriceanu a păşit în blogosferă în cursul 
lunii noiembrie 2008, chiar în timpul campaniei electorale. Şi, aşa cum îi stă 
bine oricărui politician aflat în campanie electorală, primele postări pe blog 
ale şefului PNL au fost critici la adresa adversarilor politici. Siteul a 
reprezentat un fel de agendă electorală în care se Tăriceanu a bifat 
evenimentele la care a participat.  (foto1.) 

 

 
 
Chiar dacă nu se bucură de acelaşi succes ca Elena Udrea, bloggeriţă 

cu ştate vechi, contracandidata de la PSD, Luminiţa Anghel, a urmat şi ea 
trendul politic. Ca şi premierul, artista a preferat tot un soi de jurnal de 
campanie: http://luminitaanghel.blogspot.com. (foto 2.) 

Faptul că nu stăpâneşte bine limba română nu l-a împiedicat pe 
finanţatorul Stelei să intre în prag de campanie în lumea bună a politicii: 
www.georgebecali.ro/blog. Asta în ciuda faptului că, în urmă cu un an, Gigi 
Becali declara că „globurile sunt controlate de securiştii de la SRI şi SIE”. 
Numai că, după prima postare, intitulată „Mi-am tras blog hahalerelor”, 
Becali a dezvăluit că textele (scrise corect) nu-i aparţin. „Pe mine nici nu mă 
interesează că nici nu ştiu să accesez, numai oamenii care lucrează în acest 
domeniu mă consiliază în domeniul ăsta, ei cunosc ideile mele şi ei le pun 
pe blog acolo”, declara atunci Becali la Realitatea TV36. Imediat după 
campanie, Becali a şi renunţat la blog.  

                                                 
36 http://www.cotidianul.ro/becali_s_a_trezit_vorbind_fara_el_pe_blog_video-60606.html, 
accesat la data de 14.08.2009. 

http://luminitaanghel.blogspot.com/
http://www.georgebecali.ro/blog
http://www.cotidianul.ro/becali_s_a_trezit_vorbind_fara_el_pe_blog_video-60606.html
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 Un alt personaj care aparent nu are nici o legătură cu new-media, 
Silviu Prigoană, şi-a deschis blog la alegerile parlamentare din 2008 în ideea 
de a aduna mai multe voturi de la cetăţenii din sectorul 3 al Bucureştiului. 
(foto 3.) 
 Despre eficienţa sau lipsa de eficienţă a tuturor acestor metode de 
promovare electorală online se poate discuta foarte mult, părerile fiind 
împărţite. Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt al preşedintelui 
României, câştigător al unui mandat de deputat în colegiul Urlaţi, este de 
părere că: “În era digitală, în România, se câştigă alegerile cu sacoşele”. 
Într-o ţară în care jumătate din populaţie trăieşte în mediul rural şi jumătate 
dintre alegători provin din acest mediu, în care calculatoarele abia acum se 
introduc, o campanie electorală online este lipsită de sens, spune Săftoiu. 
„Campania electorală e un moment în care ei (localnicii comunelor care 
apartin de Urlaţi-unde actualul parlamentar a fost candidat de colegiun.n.) 
ştiu că vor primi sacoşe şi bani. Nu mă refer aici la obiecte promoţionale”, a 
spus fostul purtător de cuvânt. „Putem construi doar pentru generaţiile care 
vor vota peste 10-15 ani, în mediul rural. Ei ne-ar putea introduce în era 
digitală”. 
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 Bogdan Naumovici, director de creaţie la «23 Communication 
Ideas» şi persoana care a realizat campania publicitară a lui Cozmin Guşă la 
alegerile locale, are la îndemână cifre cu care îşi susţine afirmaţiile, în ceea 
ce priveşte efiecienţa campaniilor online la nivelul României. Campania 
electorală a lui Cozmin Guşă la alegerile locale din anul 2008, pentru 
câştigarea primăriei Bucureştiului, a fost axată pe mediul online şi s-a 
adresat unui public tânăr. Naumovici a ales această strategie bazându-se pe 
faptul că circa 75% dintre utilizatorii de Internet din România locuiesc în 
Bucureşti şi 76,3% dintre cei care acceseaza site-urile de politică sunt 
bucureşteni. Campania lui Guşă a avut, totuşi, un relativ succes. Într-una 
dintre săptămânile perioadei electorale, numele politicianului a înregistrat 
462 de căutări pe Google. Reclamele de pe Yahoo Messenger au obţinut 
peste trei milioane de afişări, plasând campania lui Guşă în «top 3 campanii 
româneşti» pe messenger, ca rată de click. Guşă a obţinut 5,9% din voturile 
bucureştenilor, iar actualul primar, Sorin Oprescu fusese creditat cu 30%, în 
condiţiile în care site-ul lui Oprescu nu făcea parte din top 1000 pe 
www.trafic.ro. Naumovici explică eşecul înaintând încă o cifră: 65% dintre 
votanţii bucureşteni au peste 50 de ani. Rezultatele vorbesc de la sine: în 
timp ce www.cozmingusa.info aduna, în medie, 4.400 de vizitatori pe zi, iar 
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www.emilboc.ro, doar 12 vizitatori, Guşă a ieşit cu mai puţin de 6% din 
alegerile pentru Primăria Bucureştiului, iar Boc a câştigat Clujul cu 75%. 
„Nu ştiu nici un exemplu de promovare online care să fi generat acţiuni 
offline”, spune directorul de creaţie. „Cred că alegerile vor fi câştigate pe 
net la un moment dat, în România, când se va vota pe net”. 

6. Concluzii 
Un studiu realizat de către Morgan Stanley Technology Research37  

în anul 2000 a analizat rata de adoptare a Internetului în contrast cu celelalte 
mass media inventate în ultima sută de ani: televiziunea, radioul şi 
televiziunea prin cablu având ca şi criteriu durat de timp în care fiecare 
dintre aceste medii de comunicare au atins un număr de 50 de milioane de 
utilizatori în Statele Unite ale Americii. Astfel, radioului i-au trebuit 38 de 
ani pentru a ajunge la 50 de milioane de utilizatori, televiziunii 15 ani, 
televiziunii prin cablu 10 ani, iar Internetului 5 ani, fapt care justifică 
sintagma care califică Internetul drept „mediul de comunicare cu cea mai 
rapidă creştere din istorie”38. 

„Utilizarea  Internetului ca unul dintre canalele principale de 
comunicare politică trebuie să devină o prioritate pentru politicienii a căror 
activitate se bazează în special pe contactul interuman, pe interactivitate”39, 
este de părere Adrian Gurzău, primul politician care şi-a deschis un birou 
parlamentar on-line.  „Cetăţenii au nevoie de parlamentar pe toată durata 
celor 4 ani de mandat şi nu numai în campania electorală. Când nu voi fi în 
mijlocul dumneavoastră, mă puteţi găsi online, pe Internet. Vom fi deschişi 
în orice moment”, este mesajul pe care parlamentarul îl transmite pe pagina 
sa de Internet40. 

La momentul actual, costul unei campanii pe internet este mult mai 
redus decât în cazul celorlalte mijloace de publicitate, spun specialiştii în 
domeniu. „Internetul este, cu preponderenţă, un vector de media 
complementar care adaugă valoare campaniilor desfăşurate pe media 
clasică. Însă, nu ar trebui să uităm că pentru a avea într-un plan de media o 
singură inserţie de full-page în trei sau patru reviste de femei (Unica, 
Avantaje, Tabu etc.) costă cel puţin 10 – 15. 000 de euro, însă pentru a 
targeta acelaşi număr de femei, acelaşi public ţintă pe un site vizitat cu 

                                                 
37 Iulian Vegheş Ruff şi Bogdan Grigore, Relaţiile publice şi publicitatea online, Editura 
Polirom, Iaşi, 2003, p. 86. 
38 Ibidem, p. 86. 
39http://209.85.135.132/search?q=cache:krV_YrY30lAJ:infoalegeri.ro/%3Fp%3D4061+vot
+alegeri+on+line&cd=14&hl=ro&ct=clnk&gl=ro, accesată la data de 20.08.2009. 
40 http://www.adriangurzau.eu/birou-online/, accesată la data de 01.09.2009. 
 

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/473/1/1/32/!hash=8274717;h4r=32052037;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=1891/31371_5?
http://209.85.135.132/search?q=cache:krV_YrY30lAJ:infoalegeri.ro/%3Fp%3D4061+vot+alegeri+on+line&cd=14&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://209.85.135.132/search?q=cache:krV_YrY30lAJ:infoalegeri.ro/%3Fp%3D4061+vot+alegeri+on+line&cd=14&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://www.adriangurzau.eu/birou-online/
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proponderenţă de femei costurile sunt  cu aproximativ 50% mai puţin pentru 
o campanie online de o lună”41. 

Dincolo de avantajele financiare, Internetul oferă şi alte facilităţi, 
practicienii identificând printre altele42: măsurabilitate a expunerii, control 
al targetării, afinitatea mare pentru targeturi tinere şi moderne, costuri de 
producţie şi de media extrem de mici în comparaţie cu media clasice, 
posibilitatea de a testa reacţiile vizitatorilor la diverse mesaje sau execuţii, la 
diverse ore ale zilei, în diferite puncte de contact. În plus, modul de targetare 
este rapid şi o campanie online poate atinge alegătorul inclusiv în timpul 
serviciului, opţiune care nu este disponibilă altor canale media.  

Conform unui raport din anul 2005 realizat de Price Waterhouse 
Coopers, rata creşterii numărului de utilizatori de Internet din România este 
de un milion pe an, astfel: 

- 1 milion de utilizatori în 2001; 
- 2 milioane de utilizatori în 2002; 
- 3 milioane de utilizatori în 2003; 
- 4 milioane de utilizatori în 2004; 
- 5 milioane de utilizatori în 2005; 
- 5,5 milioane de utilizatori în 200643. 

 Sperăm că odată cu trecerea timpului şi evoluţia vieţii politice de la 
noi din ţară se va acorda o atenţie tot mai mare acestei tehnici comunicare 
politică şi că ea se va transforma dintr-o tehnică de campanie electorală  
într-una de comunicare politică permanentă. Şi pentru că tot vorbeam de 
campania de alegeri pentru desemnarea preşedintelui României, se pare că 
actualul preşedinte a învăţat deja din campania omologului său american. 
Cu trei luni înainte campaniei, Traian Băsescu şi-a făcut un canal pe 
YouTube, cel mai mare portal video internaţional, accesat de milioane de 
oameni. Deşi a fost lansată miercuri, 02.09.2009, pagina are deja 6609 
accesări în cinci zile şi 178 de susţinători44. 

                                                 
41http://www.iaa.ro/Articole/Analize/Eficienta-campaniilor-de-publicitate-online/70-3.html, 
accesată la data de 01.09.2009.  
42 Ibidem. 
43http://www.mediawebdesign.ro/internet.html. 
44 http://www.youtube.com/user/HETraianBasescu#play/uploads/2/QgjaXKd8rUc, accesată 
la data de 07.09.2009. 
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