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ARADUL – VECHI CENTRU 

TEOLOGIC ROMÂNESC 
 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad este continuatoarea Tradiţiei învăţământului teo-
logic ortodox din vestul României. Rădăcinile acestei instituţii de 

învăţământ teologic superior sunt fixate, la începutul secolului al XIX-lea, 
prin înfiinţarea Preparandiei (1812) – care conţinea în structură discipline 
teologice şi o bună parte din absolvenţii ei deveneau preoţi – a Institutului 
Teologic (1822) şi mai târziu, a Academiei Teologice (1927), formă de în-
văţământ desfiinţată, în mod abuziv, de regimul comunist în 1948.  

Dacă Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna înfiinţează Institutul teologic-pe-
dagogic în 1850, până atunci Sibiu având doar un curs de şase luni de zile 
pentru pregătirea preoţilor, Aradul avea deja Institut Teologic din 1822 şi 
Preparandia ortodoxă română din 1812, absolvenţii acesteia fiind hirotoniţi 
şi în treapta preoţiei. Fără tăgadă, Institutul Teologic de la Arad este prima 
şcoală teologică ortodoxă superioară din Transilvania.  

„În concordanţă cu structura învăţământului din Arad, sim-
pla enumerare a disciplinelor de studii pe care era axat progra-
mul zilnic şi semestrial de la şcoala clericală, sugerează o 
cultură teologică de factură europeană. Auditorii asistau la cur-
suri de Istoria Vechiului şi a Noului Testament, Tâlcuirea Sfintei 
Scripturi (înlocuită în 1867 cu Ermineutica biblică), Istoria ecle-
ziastică, Teologia dogmatică şi morală, Pastorala, Retorica bi-
sericească, Pedagogia şi Metodica, Gramatica limbii române, 
Epistolografia. Planul de învăţământ reflectă pregătirea com-
pletă care se dădea în prima jumătate a secolului al XIX-lea ti-
nerilor aspiranţi la preoţie. Oglindeşte cultura clerului din 

EDITORIAL
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aceste părţi într-o epocă în care învăţământul teologic era, în 
general, la începuturile sale”1. 

La Arad, pe de o parte, avem icoane vii de episcopi, preoţi şi profesori de 
teologie care au ilustrat catedrele de specialitate conturând o tradiţie teolo-
gică riguroasă şi seculară, iar pe de altă parte, avem mărturisitori şi chiar 
martiri în vremea comunismului care au temeluit cu jertfa vieţii lor idealul 
sfânt al Evangheliei lui Hristos, al teologiei ortodoxe şi al iubirii de neam. 
Prin urmare, Aradul are o Tradiţie teologică viguroasă, recunoscută de isto-
rici şi teologi, vădită în numeroasele contribuţii publicistice şi teologic-cul-
turale care stau mărturie vie în ceea ce priveşte vocaţia şi continuitatea 
acesteia. La Arad nu au fost făurite şi apărate doar ideile naţionale, ci au fost 
apărate şi valorile Ortodoxiei româneşti în contextul confesional şi multi-
cultural specific acestei părţi de ţară. 

În cadrul Institutului Teologic se editează lucrări, se scriu articole şi studii 
cu conţinut teologic, misionar, apologetic şi cultural. Profesorii Institutului 
Teologic din Arad erau prezenţi în mişcarea ideilor teologice, culturale şi bi-
sericeşti-naţionale din secolul al XIX-lea. Să nu uităm că în 1869 apare la 
Arad revista literară şi socială Speranţa, în 1872 revista Lumina, iar în 1877 
revista Biserica şi Școala. Să ne reamintim de ideile naţionale ale lui Moise 
Nicoară şi de contribuţia decisivă a lui Vasile Goldiş, Ioan Suciu şi Ştefan 
Cicio Pop la Marea Unire din 1918, precum şi de lupta pentru afirmare naţ-
ională exprimată în publicaţiile Tribuna şi Românul. Dintre profesorii de 
teologie arădeni care au marcat învăţământul teologic în secolul al XIX-lea 
amintim pe Gherasim Raţ, cu studii la Viena, devenit episcop în 1835, mili-
tant pentru drepturile românilor, Patrichie Popescu cu studii la Seghedin, 
Pesta şi Arad, Ghenadie Popescu cu studii la Pesta şi Arad, Vasile Mangra, 
devenit mitropolit şi membru al Academiei Române, face parte din delegaţia 
care a dus Memorandum-ul la Viena şi are contribuţii la istoriografia româ-
nească din Transilvania, la descoperirea manuscriselor româneşti, Iosif Gol-
diş, cu studii la Debretin, Pesta, Arad, devine episcop şi membru al 
Academiei Române. Toate aceste aspecte conturează imaginea unei elite teo-
logice şi culturale pe care Aradul a avut-o în secolul al XIX-lea.  

1  Pr. Dr. Pavel VESA, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi. (1706-1918), p. 243; 
Pr. Prof. Dr Mircea PĂCURARIU, „Învăţământul teologic la Arad”, în vol. Episcopia Aradului. 
Istorie, viaţă culturală, monumente de artă, Editura Episcopiei ortodoxe române a Ara-
dului, Arad, 1989, p. 154.
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Dintre personalităţile care au marcat viaţa bisericească, teologică şi cul-
turală a României şi au absolvit cursurile teologice la Arad amintim: Ghe-
nadie Popescu (absolvent 1832, profesor la Institut), Patrichie Popescu 
(absolvent 1837, profesor la Institut), Nifon Bălăşescu (absolvent 1834, pri-
mul profesor şi director al Seminarului din Bucureşti), Iosif Beleş (absolvent 
1844, profesor şi vicar la Oradea), Vicenţiu Babeş (absolvent 1844, înteme-
ietorul foii Albina din Viena şi Pesta, membru fondator al Academiei Ro-
mâne, luptător pentru drepturile românilor, tatăl lui Victor Babeş, savantul 
care a pus bazele bacteriologiei în medicina modernă), Miron Romanul (ab-
solvent 1848, profesor la Institut şi episcop la Arad şi mitropolit al Ardealu-
lui), Iosif Goldiş (episcop al Aradului, membru corespondent al Academiei 
Române), Vasile Mangra (absolvent 1872, profesor la Institut, mitropolit al 
Ardealului şi membru al Academiei Române), Roman Ciorogariu (absolvent 
1877, profesor la Institutul din Arad şi episcop al Oradei, membru de onoare 
al Academiei Române), Vasile Lăzăreascu (absolvent 1915, profesor la Aca-
demiile din Sibiu şi Oradea şi mitropolit al Banatului), Aurel Crăciunescu 
(absolvent 1899, profesor la Institutul Teologic de la Sibiu), Lazăr Iacob (ab-
solvent 1905, profesor la Institutul din Arad, la Academia din Oradea, la Fa-
cultatea de Drept din Cluj, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
decan al acesteia 1940-1941), Andrei Moldovan (absolvent 1910, viitorul 
episcop al Americii), Cornel Givulescu (absolvent 1915, profesor la Acade-
mia Teologică din Oradea), Emil Petrovici (absolvent 1919, profesor şi rector 
al Universităţii din Cluj, membru al Academiei Române, membru corespon-
dent al Academiei Bulgare de Ştiinţe, membru al Comitetului Internaţional 
al Slaviştilor), Ioan Ignatie Papp (absolvent 1871, episcop al Aradului, locţ-
iitor de mitropolit al Ardealului (1918-1920), copreşedinte al Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia), Gheorghe Cotoşman (absolvent 1927, profeosr 
la Academia Teologică din Caransebeş), Gheorghe Ciuhandu (absolvent 
1896, profesor la Institutul din Arad, istoric, membru de onoare al Acade-
miei Române), Ştefan Meteş (istoric, director al Arhivelor Statului din Cluj, 
membru corespondent al Academiei Române). Existenţa atâtor personalităţi 
care au absolvit studiile la Institutul Teologic din Arad în secolul al XIX-lea 
ilustrează calitatea şi rolul acestei instituţii teologice în contextul învăţă-
mântului teologic românesc. Dintre teologii arădeni care au marcat teologia 
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ortodoxă din prima jumătate a secolului al XX-lea amintim: Teodor Botiş, 
episcop Grigorie Comşa, episcop Roman Ciorogariu, Lazăr Iacob, Gheorghe 
Ciuhandu, Trifon Lugojan, Atanasie Lipovan, Nicolae Popoviciu, Iustin 
Suciu, Ilarion V. Felea, Pentru Deheleanu. 

În contextul învăţământului teologic ortodox românesc din prima jumă-
tate a secolului al XX-lea, Aradul a excelat în cel puţin şapte discipline teo-
logice: 1) Omiletică – Episcopul Dr. Grigorie Comşa scrie Istoria predicii la 
români, lucrare inedită şi unică în teologia ortodoxă română, urmată de o 
serie de volume cu caracter omiletic dintre care amintim: Predici la sărbă-
torile bisericeşti (1925); Veniţi la Hristos (1926), De la leagăn până la moarte 
(1927); Brazde în ogorul Ortodoxiei (1932), Spre zările veşnciei (1933), Da-
rurile Duhului Sfânt (1934), Flori din grădina sufletului (1934) s.a.; Pr. Prof. 
Dr. Ilarion V. Felea scrie Duhul adevărului (1942) lucrare de predici pre-
miată de Academia Română; 2) Misiologie- Pr. Prof Dr. Petru Deheleanu 
scrie Manual de Sectologie (1948) unic şi nedepăşit în teologia ortodoxă ro-
mână; 3) Apologetică - Pr. Prof. Dr. Ilarion V. Felea scrie Religia culturii 
(1944) şi Religia iubirii (1946), lucrări de certă valoare apologetică în care 
încearcă o viziune unitară asupra teologiei în contrapondere cu diferitele 
provocări ale filosofiei şi ştiinţei moderne; 4) Ascetică şi Mistică – Pr. Prof. 
Dr. Ilarion V. Felea realizează prima sinteză extinsă pe marginea primelor 4 
volume ale Filocaliei traduse de părintele Dumitru Stăniloae la Sibiu şi a 
altor surse patristice şi teologic-duhovniceşti, în lucrarea editată postum 
Spre Tabor (4 vol.); 5) Drept bisericesc – Pr. Prof. Dr. Nicolae Popoviciu scrie 
Manual de drept bisericesc ortodox (1926) şi Canoanele Bisericii ortodoxe 
Române însoţite de comentarii (1930, vol. I; 1931, vol. II); Aici amintim şi 
contribuţia profesorului Lazăr Iacob care predă la Arad şi în cele din urmă 
ajunge profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti: Regimul 
cultelor din România (1931), Concordatul cu Vaticanul (1933), Politica scau-
nului papal (1936), Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a cultelor 
(1936), Statul şi Biserica (1942); 6) Teologie biblică - Arhim. Prof. Dr. Iustin 
Suciu scrie Ermeneutica biblică sau ştiinţa interpretării Sf. Scripturi pentru 
Institutele teologice şi pentru uzul particular (1933); 7) Muzica bisericească 
prin Trifon Lugojan şi Atanasie Lipovan este ridicată la un nivel superior re-
cunoscut până astăzi în teologia românească. Contribuţiile de excepţie ale 
teologilor arădeni au fost premiate de Academia Română. Dintre acestea 
amintim: P.S. Dr. Grigorie Comşa, Tineretul României, Pr. Prof. Dr. Teodor 
Botiş, Monografia familiei Mocioni şi Istoria Şcoalei Normale şi a Institutului 
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Teologic din Arad, Pr. Prof. Dr. Ilarion V. Felea, Duhul Adevărului, Pr. Dr. 
Gheorghe Ciuhandu, Românii din câmpia Aradului şi Episcopii Samuil Vul-
can şi Gherasim Raţ2. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă reprezintă împlinirea idealurilor secu-
lare cu privire la învăţământul teologic ortodox, a celor care au slujit cate-
drele de teologie înainte de instaurarea comunismului. Facultatea de 
Teologie este rodul intrării Teologiei ortodoxe în Universitate, dar şi rodul 
efortului înaintaşilor noştri, care ne-au integrat mai întâi într-o Tradiţie teo-
logică şi eclesială. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, reprezintă expresia Tradiţiei în actualitate, identi-
tatea idealurilor teologic-culturale şi social-naţionale ale arădenilor şi una 
din veritabilele surse ale istoriei locale3. 

Studiile reunite în acest număr din revista Studia Theologica et Historica 
Aradensia, ilustrează, din perspective diverse, itinerarul teologic al Aradului, 
în conexiune cu dinamica teologiei ortodoxe româneşti. O parte din aceste 
studii marchează evenimentul înfiinţării Preparandiei arădene, centru de 
cultură pedagogică şi teologică la nivel naţional. Organizarea acestor texte, 
precum şi adăugarea altora în prezentul volum, reprezintă încununarea efor-
turilor teologice depuse în cadrul Centrului de Studii Teologice-Istorice şi 
de Prognoză pastoral-misionară al Facultăţii noastre. Studiile din acest 
volum evidenţiază rolul teologic, misionar şi cultural al instituţiilor de în-
văţământ ortodox din Arad, precum şi profilul exemplar al unor personali-
tăţi teologice arădene şi a altor personalităţi din cadrul învăţământului 
teologic românesc. Un asemenea demers este nu doar ştiinţific, ci şi formativ, 
în vederea unei mărturii teologice şi mai adânci a ethosului Ortodoxiei în 
partea de vest a României.  
 

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja 
Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă 

„Ilarion V. Felea”, Arad 
 

2  A se vedea Cristinel IOJA, „Învăţământul teologic ortodox din Arad. Forme. Itinerar. Per-
spective”, în vol. Învăţământul teologic ortodox din Arad. Itinerar. Forme. Perspective, Edi-
tura Arhiepiscopiei Aradului, 2016, pp. 11-14.

3 C. IOJA, „Învăţământul teologic ortodox din Arad. Forme. Itinerar. Perspective”, p. 27.
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ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
TEOLOGIC ROMÂNESC DIN 

PERIOADA INTERBELICĂ 
ÎN FAȚA UNEI DILEME ISTORICE: 
SUB CONDUCERE BISERICEASCĂ 

SAU DE STAT? 
 

Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail Simion SĂSĂUJAN 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București 

 
Abstract 

The common organization of the theological learning system in Ro-
mania represented a priority both for the Romanian Orthodox Church 
and for the Romanian state after 1918. The discussions regarding this 
subject reffered especially to the type of theological school which was 
meant to exist in the whole country: theological academy within the 
church or faculty of theology within the university. The confrontation 
between the two different conceptions regarding the relation between 
state and church was crucial. The intervention of the state power in 
the internal organization of the church made the solving of the approa-
ched matter even more difficult. 

 
Keywords 

Romanian Orthodox Church, Theological Learning System, Roma-
nian State, Theological School, University. 
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La 4 mai 1925 era ratificată, prin decret regal, Legea de organizare 
a Bisericii Ortodoxe Române, care stabilea bazele organizării bi-
sericeşti româneşti şi relaţia dintre Stat şi Biserică. 

Una din obiecţiile esenţiale imputată din partea transilvănenilor era aceea 
că noua organizare bisericească acorda prea mult loc intervenţiei statului în 
problemele interne bisericeşti. În imperiul austriac, Biserica ortodoxă era o 
Biserică a minorităţilor. Ea nu s-a bucurat de privilegii deosebite, dar, pe de 
altă parte, nu a fost îngrădită în autonomia ei, de puterea de stat, după ce a 
reuşit să-şi contureze un statut de organizare propriu şi o ierarhie recunos-
cută de stat. În noua situaţie de după anul 1918, Biserica Ortodoxă Română 
a trebuit să plătească poziţia ei privilegiată de Biserică dominantă, acordată 
de statul român, printr-o legare strânsă la acesta1. 

Diferenţierile de opinie exprimate de teologii din Transilvania şi din ve-
chiul Regat, privitoare la tipul de şcoală teologică (academie sau facultate 
de teologie), care să fie generalizat în întreaga Românie, au produs nume-
roase frământări în cercurile bisericești şi teologice interbelice2. 
 

1. Autonomia Bisericii faţă de stat. Propuneri de menținere a acade-
miilor teologice 

Faţă de cei care concepeau o Biserică subordonată statului, teologii arde-
leni susţineau un alt concept:  

„Biserica şi statul trebuie să stee întreolaltă într-un raport de 
colaborare armonică. Statul dă sprijin Bisericii, iar Biserica dă 
suflet Statului. Aşa-i normal! Aşa-i logic! Aşa-i ortodox! Biserica 
trebuie să fie stăpână pe destinele sale, trebuie să fie autonomă. 
Statul nu poate uzurpa acest drept sfânt al ei. Amestecându-se 
în chestiunile de ordin spiritual şi administrativ ale Bisericii, 
Statul ar provoca un conflict de competenţe sau, mai precis, in-
competenţa statului în materie bisericească s-ar ciocni cu com-
petenţa Bisericii. Consecinţele ar fi dezastruoase”,  

se afirma în paginile unei publicaţii bisericeşti din Transilvania3. 

1  Ernst Chr. SUTTNER, Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänen, Verlag Herold, Wien, 
München, 1978, p. 25.

2  „Ne certăm într-una pe chestia facultăţilor şi academiilor teologice. Fiecare se teme de exis-
tenţa lor, fiecare se luptă pentru sine - se afirma într-o publicaţie bisericească din vechiul 
regat”. Informaţia era preluată în articolul: „Învăţământul teologic. Glas din vechiul regat”, 
în Telegraful român, 1929, nr. 12-13, p. 4.

3  „Reorganizarea învăţământului teologic”, în Telegraful român, 1938, nr. 16, p. 1.

Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail Simion Săsăujan



15

1.1. Poziţia profesorilor de teologie de la academiile teologice din 
Transilvania 

Pe baza raportului corpului profesoral al Institutului teologic, episcopul 
Ioan Papp al Aradului trimitea, la 29 septembrie 1922, Ministerului Cultelor, 
propunerile în chestiunea reorganizării învăţământului teologic. Profesorii 
de teologie arădeni se pronunţau pentru organizarea unui învăţământ teo-
logic solid, sub controlul direct al Bisericii, care să fie oferit tinerilor cu o 
solidă pregătire culturală laică obţinută în cadrul gimnaziilor de stat. Susţi-
neau astfel, menţinerea academiilor teologice de 3 sau 4 ani, organizate în 
cadrul Bisericii. Invocau necesitatea stringentă a pregătirii unui cler ortodox 
cult, care să ajungă, cel puţin, la nivelul cultural al clerului minorităţilor et-
nice din ţară, într-un context politic şi istoric nou, în care situaţia Bisericii 
Ortodoxe Române se schimbase prin înfăptuirea României Mari, devenind 
Biserica dominantă. Se aducea în discuţie chestiunea minorităţilor, cu un 
cler bine pregătit şi bine situat din punct de vedere material, asigurat în exis-
tenţa sa, prin averile şi fondurile mari de care dispuneau Bisericile eterodoxe. 
În cazul rămânerii clerului ortodox în inferioritate, apărea pericolul „pier-
derii terenului de sub picioare”, pentru că Bisericile minorităţilor, cu un cler 
cult şi bine organizat şi cu un popor avansat în cultură, „prea uşor ar fi putut 
sparge unitatea sufletească a poporului român, care a făcut România Mare”. 

În gândirea teologilor arădeni, preotul nu trebuia să fie doar săvârşitorul 
Sfintelor Taine, ci şi „conducătorul natural al poporului spre toate”. Trebuia, 
mai înainte de toate, să-şi câştige cultura şi cunoştinţele generale necesare 
fiecărui om de cultură. De aceea se impunea frecventarea cursurilor liceale 
complete cu bacalaureat/examen de maturitate, sau cel puţin 6 clase liceale 
(pentru parohii mai slabe). Institutele teologice de 3 ani, care trebuiau ridi-
cate în scurt timp, la 4 ani de studii, veneau în întâmpinarea tinerilor cu o 
pregătire culturală solidă din liceu, oferindu-le, de asemenea, o cultură teo-
logică profundă, preotul devenind, astfel, nu doar un liturghisitor, ci şi un 
apologet desăvârşit. Facultăţile de teologie se rezervau pentru clerul superior 
şi pentru profesorii institutelor teologice, pentru protopopi şi preoţi la 
oraşe4. Discuţiile lungi au avut darul să justifice, în decursul timpului, nece-
sitatea academiilor de teologie din Ardeal, organizate sub directa protecţie 
a episcopilor locali, care corespundeau mai bine „atât instrucţiei superioare 
cât şi educaţiei temeinice a viitorilor preoţi”5. 

4  Arhiva Arhiepiscopiei Aradului (A.A.A.), Dosar III - 97 - 1917, Act nr. 2678/1922.
5  „Reorganizarea învăţământului teologic”, în Legea românească, 1932, nr. 1, p. 2.
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Un an mai târziu, la 24 decembrie 1923, acelaşi corp profesoral îşi însuşea 
referatul profesorului Dr. Nicolae Popoviciu, cu privire la Proiectul de lege 
pentru organizarea seminariilor teologice, întocmit la 21 decembrie 1923, 
de Comisiunea Sf. Sinod în colaborare cu Ministerul Cultelor. În excursul 
său, canonistul arădean arăta că Biserica, în toate timpurile şi în toate părţile, 
a considerat învăţământul teologic, ca o parte integrantă a vieţii interne bi-
sericeşti. Era natural deci, ca şi Biserica românească să tindă a avea în mâna 
sa, atât direcţionarea şi supravegherea cultivării clericilor, cât şi conducerea 
nemijlocită a aşezămintelor, care serveau spre acest scop, fiindcă numai aşa 
putea avea garanţia sigură, că preoţii vor corespunde menirii lor.  

Acest punct de vedere era recunoscut şi prin noua constituţie a ţării, art. 
22 asigurând Bisericii Ortodoxe Române dreptul de a-şi reglementa, con-
duce şi administra prin organele proprii - sub controlul statului - toate che-
stiunile sale religioase şi culturale. Era evident aşadar, că şi problema 
reorganizării seminariilor, ca una dintre cele mai importante chestiuni re-
ligioase şi culturale interne, se lăsa, chiar şi prin constituţie, în competenţa 
Bisericii şi a organelor sale proprii. Tot art. 22 al constituţiei stabilea că 
principiile fundamentale ale modalităţii de organizare bisericească urmau 
a fi fixate printr-o lege specială - legea de organizare unitară a Bisericii Or-
todoxe Române, „care lege, dacă va ţine seama de constituţie, va trebui să 
statueze că seminariile vor sta sub conducerea supremă şi sub controlul au-
torităţilor supreme bisericeşti (Sfântul Sinod)”. Ideea luării din competenţa 
Bisericii, a instrucţiei şi educaţiei viitorilor clerici şi trecerea acesteia în res-
ponsabilitatea altor organe, care stăteau afară de organismul său, era res-
pinsă. Prin aceasta s-ar fi făcut prima spărtură în autonomia bisericească 
asigurată prin constituţia ţării. Statul trebuia să se îngrijească numai de apă-
rarea intereselor sale supreme. Cu privire la pregătirea clerului statul îşi 
putea asigura interesele, dacă prin legea de organizare bisericească îşi re-
zerva dreptul suprem de supraveghere şi controlul ca viitorilor preoţi să li 
se dea o educaţie corespunzătoare din punct de vedere naţional, fără să se 
amestece în creşterea religioasă şi morală, ceea ce ar fi însemnat un amestec 
în gospodăria internă a Bisericii. 

Având în vedere cele expuse mai sus, canonistul arădean considera că 
stabilirea normelor pentru reorganizarea seminariilor trebuia lăsată în grija 
organelor supreme bisericeşti, care urmau să ia fiinţă prin legea organizării 
bisericeşti. Organul suprem urma să fie Sf. Sinod. Acesta era chemat să ho-
tărască - ţinând seama de reorganizarea învăţământului secundar - cel mai 
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potrivit tip de şcoală, normele de organizare ale şcolii, planul de învăţământ, 
programa analitică, normele pentru pregătirea şi pentru numirea profesorilor, 
aprobarea manualelor de ştiinţe teologice şi laice, pentru cele din urmă ce-
rându-se şi aprobarea organelor statului. Rolul organului suprem (Sf. Sinod) 
urma să constea în legiferarea normelor uniforme de conducere şi de direc-
tivă, fiind, totodată, şi forul suprem de control al instrucţiei şi educaţiei. Con-
ducerea directă a şcolilor teologice trebuia să fie dată în mâna organelor 
locale bisericeşti din eparhii. Acestea urmau să se îngrijească, în mod nemij-
locit, de bunul mers al şcolilor, prin supravegherea şi controlul educaţiei, in-
strucţiei şi administraţiei gospodăreşti - după cum urma să se stabilească 
prin regulamentele făcute de Sf. Sinod. Autorităţii eparhiale locale îi revenea 
şi dreptul numirii directorului şi ale profesorilor de ştiinţe teologice şi laice, 
fiind şi forul prim în chestiunile disciplinare ale profesorilor. 

Dreptul de control al Ministerului de resort urma să se mărginească doar 
asupra instrucţiunii din studiile laice. La numirea profesorilor pentru acele 
ştiinţe, autorităţile bisericeşti erau obligate să ceară şi să ţină seamă de asen-
timentul Ministerului de resort. Proiectul de lege privitor la regimul general 
al cultelor prevedea confesiunilor minoritare, dreptul conducerii şcolilor 
pentru pregătirea clerului. Statul îşi rezerva numai dreptul de supraveghere 
supremă, mărginindu-se la controlul dacă educaţia tinerilor va fi corespun-
zătoare din punct de vedere naţional. Canonistul Popovici solicita ca statul 
român să acorde această încredere, în măsură şi mai mare, Bisericii Orto-
doxe Române, care în trecutul neamului, „de multe ori şi în multe părţi a 
fost singura ocrotitoare a individualităţii noastre naţionale”. 

Proiectul de lege era criticat tocmai în acest punct. Se dădea impresia că 
statul român, tocmai în Biserica română nu ar avea încredere deplină, ori 
că nu considera autorităţile bisericeşti româneşti capabile pentru conduce-
rea institutelor de formare a preoţimii. Prin proiectul de lege se perpetua, 
în concepţia lui Popovici, situaţia de absolută dependenţă a Bisericii faţă de 
organele statului, situaţie creată prin aşa numita Lege a clerului mirean şi a 
seminariilor, care se afla în contradicţie cu principiul de autoconducere bi-
sericească adoptat de constituţie6. 

Acelaşi profesor, Dr. Nicolae Popovici, propunea, în luna martie 1927, o 
analiză canonică a Proiectului de reorganizare a învăţământului teologic 
(oct. 1926), din perspectiva principiului de autonomie, introdus în Biserica 

6  A.A.A., Dosar III - 97 - 1917, Act nr. 4304/1923.
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românească prin noua lege pentru unificarea organizaţiei bisericeşti. Privitor 
la relaţia Stat-Biserică exprimată în proiect, el arăta faptul că ar fi fost mai 
bine, dacă art. 7, care prevedea controlul pe care statul, prin Ministerul Cul-
telor, urma să-l exercite asupra şcolilor teologice ar fi fost nuanţat mai clar. 
Considera în acest sens, potrivit adausul că  

„acest control se va mărgini la supravegherea, dacă sumele acor-
date de stat au fost întrebuinţate potrivit destinaţiei lor şi cu res-
pectarea contabilităţii publice privitoare la instituţiile cu 
caracter autonom, iar nicidecum nu se va referi şi la chestiunile 
de alt ordin de conducere, de control şi de administrare internă 
etc., ale şcolilor teologice”7. 

În cadrul Congresului Asociaţiei Clerului „Andrei Şaguna”, ţinut în 
Braşov, în perioada 11-12 noiembrie 1930, rectorii şi profesorii celor cinci 
Academii de teologie din Ardeal au alcătuit un memoriu, care a fost publicat 
la Sibiu, intitulat „Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teo-
logie din Ardeal” (Sibiu, 1930, 18 p.), prin care cereau din nou, trecerea în-
văţământului teologic sub conducerea directă a Bisericii8. 

Memoriul era semnat de Dr. Teodor Botiş, Dr. Vintilă Popescu, Dr. Ghe-
orghe Popoviciu, Dr. Nicolae Popoviciu, Dr. Simeon Şiclovan, Dr. Iustin 
Suciu - Academia de Teologie din Arad; Dr. Petru Barbu, Dr. Dimitrie Cio-
loca, Ioan David, Zeno Muntean, Dr. Ştefan Pop – Academia de Teologie 
din Caransebeş; Dr. Ioan Vaşca, Dr. Orest Bucevschi, Dr. Andrei Buzdug, Dr. 
Galaction Muntean, Dr. Ioan Pasca, Dr. Ioan Stănescu – Academia de Teo-
logie din Cluj; Arhiereu Dr. Andrei Crişanul, Dr. Laurenţiu Busuioc, Dr. Şte-
fan Muntean, Dr. Vasile Lăzărescu, Dr. Ştefan Lupşa, Dr. Petru Popoviciu – 
Academia de Teologie din Oradea; Nicolae Colan, Ilie Beleuţă, Dr. Iosif Hra-
dil, Nicolae Neaga, Dr. Dumitru Stăniloae, Dr. Nicolae Terchilă, Iosif Vinţan 
– Academia de Teologie din Sibiu. 

Memoriul viza reorganizarea învăţământului teologic din România. Pro-
iectul de lege, redactat în octombrie 1926, şi care suportase, pe parcursul a 
patru ani, mai multe modificări, era votat în unanimitate, de Senatul Româ-
niei, în luna iunie 1930. Ajuns în Camera Deputaţilor, Proiectul a întâmpinat 

7  Nicolae POPOVICIU, „În jurul proiectului de reorganizare a învăţământului teologic. Apărarea 
şcoalei noastre teologice”, în Biserica şi Şcoala, 1927, nr. 10, pp. 2-3.

8  Mircea PĂCURARIU, Două sute de ani de învăţământ teologic  la Sibiu 1786-1986, Sibiu, 
1987, p. 151.
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greutăţi, mai multe obiecţii determinând retragerea lui de pe ordinea de zi 
a lucrărilor deputaţilor9. 

Unele din obiecţii vizau statutul academiilor teologice din Transilvania. 
Împotriva acestora se obiecta faptul că ar fi şcoli de caracter străin, „moşte-
niri ale trecutului vitreg care trebuie să dispară”10. În opinia unor teologi din 
vechiul Regat, academiile de teologie trebuiau desfiinţate, pentru pregătirea 
clerului fiind suficiente seminariile şi facultăţile de teologie. Din perspectiva 
aceloraşi teologi, menţinerea academiilor de teologie ar fi dus la desfiinţarea 
facultăţilor de teologie, iar proiectul de lege, în forma în care era înaintat 
spre legiferare în Camera deputaţilor, ar tinde la separarea Bisericii de Stat. 

În memoriul lor, profesorii celor cinci academii teologice din Transilva-
nia, luau în dezbatere un scurt istoric al şcolilor teologice, statutul acade-
miilor teologice, o comparaţie între şcolile teologice existente, în acel 
moment, în România, raportul ce se stabilea între acestea şi stat, chestiunea 
finanţării lor, insistând, în final, pentru menţinerea tuturor celor cinci aca-
demii, pe mai departe, în sistemul de învăţământ teologic din ţară. 

Din perspectivă istorică, era menţionat congresul naţional bisericesc tran-
silvănean care, încă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1873), lua în 
discuţie ideea organizării unei Academii teologice în Sibiu, iar mai apoi, ri-
dicarea şi a celorlalte institute teologice la rangul de academii11. O comisie 
a congresului întocmise, în anul 1914, un plan pentru reorganizarea institu-
telor teologice din Ardeal şi ridicarea lor la 4 ani, cu numirea de academii, 
fapt ce s-a şi întâmplat în perioada 1923-27. 

Teologii ardeleni, reveneau, în memoriul lor, asupra proiectului de lege în 
discuţie, în care Sf. Sinod definea statutul academiilor teologice. Ele erau de-
clarate institute de învăţământ cu caracter academic, stând sub conducerea 
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, exercitată canonic prin chiriarhul şi 
consiliul eparhial al locului. Scopul academiilor teologice era formarea clerului 
şi personalului didactic şi administrativ bisericesc: preoţi, profesori secundari 
de religie, funcţionari bisericeşti de toate gradele. Durata învăţământului teo-
logic în cadrul academiilor teologice era de patru ani, frecvenţa cursurilor 
fiind obligatorie. Proiectul stipula şi dreptul academiilor de acordare a titlului 
de licenţă. Candidaţii la catedrele de studii teologice şi filosofice trebuiau să 

9  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, Sibiu, Tiparul 
Tipografiei Arhidiecezane, 1930, p. 3.

10  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, p. 3.
11  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, p. 7.
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aibă doctoratul  în cadrul unei  facultăţi de teologie ortodoxă. Erau stabilite 
şi condiţiile de înscriere la academii, numărul de locuri12.  

Făcând o raportare a academiilor de teologie la seminarii, profesorii arde-
leni arătau scăderile seminariilor, recunoscute de înşişi conducătorii acestora 
şi de comisia Sf. Sinod, care invoca factorul psihologic, potrivit căruia la vâr-
sta de 10 ani a unui elev, după încheierea celor patru clase primare, când 
urmau înscrierea şi studiile la seminar, nu se poate vorbi despre vocaţie 
preoţească. De asemenea, în timpul celor 8 ani de studii la seminar, nu puteau 
fi asimilate, în acelaşi timp şi în mod aprofundat, atât cunoştinţele laice, cât 
şi cele teologice necesare. Academiile aveau, în acest sens, avantajul că pri-
meau ca studenţi, absolvenţi de liceu cu o pregătire culturală solidă. Crescuţi 
în internat şi sub ochii supraveghetori ai episcopului locului, tinerii studenţi 
de la academii puteau să-şi însuşească şi o formaţie duhovnicească profundă. 

Raportând academiile de teologie la facultăţile de teologie existente în 
România, profesorii ardeleni arătau rolul distinct al fiecăreia din instituţiile 
amintite, neputând exista antagonism între ele: facultăţile de teologie trebu-
iau să devină institute de înalte studii şi cercetări ştiinţifice în domeniul teo-
logicei, academiile de teologie urmând să rămână „şcoli superioare care 
profesează teologia, îmbinând instrucţia cu educaţia teologică”13. 

În legătură cu obiecţia potrivit căreia proiectul amintit ar duce, prin apli-
carea lui, la separaţia dintre Biserică şi stat, teologii ardeleni arătau că „sunt 
oameni chiar în rândul clerului, care nu pot concepe ideea de autonomie ca-
nonică a Bisericii, ca instituţie divină şi raportul de reciprocitate între Bise-
rică şi stat”14. Erau vizaţi unii profesorii de teologie de la seminariile şi 
facultăţile din ţară care voiau menţinerea statutului de dependenţă a insti-
tuţiilor teologice faţă de stat. 

La obiecţia că academiile teologice ar fi prea multe, câteva putând fi des-
fiinţate, profesorii ardeleni arătau că fiecare eparhie este un organism viu în 
trupul Bisericii, având dreptul la toate instituţiile ce-i asigură bunul mers şi 
în primul rând la cel puţin o şcoală pentru pregătirea clerului. 

Accentuând încă o dată, principiul canonic potrivit căruia şcolile teologice 
din România trebuiau să fie coordonate şi supravegheate de Biserică, fiind, 
alături de Legea pentru organizarea Bisericii, cei doi pilaştri pe care se înte-
meiază organizaţia Bisericii Ortodoxe Române, profesorii de teologie din 

12  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, pp. 8-9.
13  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, p. 10.
14  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, p. 13.
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Transilvania se pronunţau pentru „înscrierea în noua lege, a principiilor bune 
ce s-au dovedit viabile prin experienţă”, şi nicidecum, prin desfiinţarea lor de 
dragul unei unificări forţate, „turnând toate după un calapod învechit”15. 

În luna martie 1931, profesorul Petru Deheleanu, de la Academia Teolo-
gică din Arad, lua atitudine faţă de un articol apărut în publicaţia Graiul Vre-
mii, intitulat ironic: „Fă-mă Doamne absolvent de Academie”. Profesorul 
arădean arăta poziţia „fraţilor din vechiul regat”, dispreţuitoare la adresa aca-
demiilor de teologie din Transilvania, care cereau, cu insistenţă, înlocuirea 
academiilor de la vremea aceea cu seminariile existente în vechiul regat, con-
cepând doar în acest mod, unificarea învăţământului teologic16. Încerca să 
convingă opinia publică despre importanţa studiilor superioare din cadrul 
academiilor teologice pentru un viitor preot, în contextul spiritului anticle-
rical al timpului, şi cu raportare la preoţii culţi ai celorlalte confesiuni etnice. 

În anul 1935, părintele Dumitru Stăniloae, profesor la Academia teologică 
din Sibiu, îşi exprima punctul de vedere în legătură cu necesitatea trecerii în-
văţământului teologic sub protecţia şi controlul Bisericii. Intervenţia sa apă-
rea în contextul luării de poziţie faţă de profesorul Popescu-Mălăeşti, de la 
Facultatea de teologie din Bucureşti, care continua, pe mai departe, să critice 
dur sistemul academiilor din Ardeal. Punctul de vedere al profesorului Stă-
niloae este foarte pertinent şi ancorat într-o profundă concepţie creştină des-
pre viaţă17. Vom prezenta câteva din liniile forţă ale discursului părintelui 
Stăniloae, nu atât pentru a ilustra confruntarea cu profesorul Popescu-Mă-
lăeşti, cât pentru a oglindi gândirea sa teologică în această privinţă. 

Teologul sibian arăta faptul că în jurul organizării şi unificării învăţămân-
tului teologic se purta, de mai mulţi ani, „o discuţie ce pare să nu mai aibă 
sfârşit”. Cea mai mare parte din cercurile bisericeşti, în frunte cu Sf. Sinod, 
era pentru aducerea acestui învăţământ, cum era firesc, sub conducerea Bi-
sericii, după modelul academiilor teologice din Ardeal. Ideea aceasta nu era, 
însă, acceptată de unii din profesorii facultăţilor şi seminariilor teologice, 
care voiau ca învăţământul teologic să rămână, şi pe mai departe, sub con-
ducerea statului şi să constea pe viitor doar din facultăţi şi seminarii, cu ex-
cluderea academiilor18. 

15  Reorganizarea învăţământului teologic. Academiile de teologie din Ardeal, p. 16.
16  Petru DEHELEANU, „Învăţământul teologic”, în Biserica şi Şcoala, 1931, nr. 12, p. 2
17  Dumitru STĂNILOAE, „Reorganizarea Facultăţilor de teologie”, în Telegraful român, 1933, 

nr. 53, p. 2.
18  Dumitru STĂNILOAE, „Problema învăţământului teologic”, în Telegraful român, 1935, nr. 10, p. 2.
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Dumitru Stăniloae venea în sprijinul trecerii învăţământului teologic sub 
controlul Bisericii, invocând următoarele motive: Biserica, ca organism so-
cial, formează un întreg în care toate funcţiunile ce se exercită în ea, toţi slu-
jitorii ei şi toţi membrii ei, în ce priveşte viaţa lor religioasă, depind de 
centrul ei, de organul ei conducător. Această convingere presupunea şi tre-
cerea profesorilor şi a şcolilor de teologie sub dependenţa Bisericii din care 
făceau parte. 

Problematica formării studentului teolog, în timpul anilor de studii, într-
un cadru eclezial propice, este abordată cu cea mai mare seriozitate de pro-
fesorul sibian:  

„Studentul teolog, aflându-se în stadiul de pregătire pentru 
preoţie, trebuie să-şi întărească zi de zi, conştiinţa de slujitor al 
Bisericii. Tot ce i se predă în şcoală, toate îndrumările teoretice 
şi practice, care i se dau, trebuie să aibă conştiinţa că i se predau 
pentru a le folosi în slujba Bisericii. El trebuie să crească în cul-
tul Bisericii, al cărui slujitor devotat până la supremul sacrificiu 
trebuie să fie. El trebuie să trăiască în timpul acestei pregătiri 
în atmosfera vieţii concrete şi actuale a Bisericii, să se frământe 
în faţa problemelor actuale ale Bisericii, să participe simpatetic 
la viaţa ei. Un student teolog nu poate să privească la Biserică 
ca la ceva vis-a-vis şi nici nu poate să se simtă ca un ins suspen-
dat în cadrul individualităţii şi al preocupărilor sale separate. În 
plin centrul vieţii bisericeşti, nu la periferia sau în afara ei tre-
buie să stea şcoala teologică”19. 

Părintele Stăniloae făcea, apoi, referire la Legea învăţământului superior 
din anul 1932, în care „niciodată nu e menţionată ierarhia sau Biserica în le-
gătură cu Facultatea de teologie” 20. Numirea profesorilor, conduita acestora, 
examenele, stăteau în funcţie doar de Ministerul Instrucţiunii. Era criticată, 
de asemenea, opinia profesorului Popescu-Mălăeşti, după care academiile 
teologice, conduse de Biserică, ar fi izolate de viaţa socială. În finalul inter-
venţiei sale, era dezvăluit motivul principal, care determina, de fapt, atitu-
dinea respectivului profesor de la Facultatea de teologie din Bucureşti: teama 
de despotismul ierarhilor. Lipsa unei dependenţe de ierarhi, facilita unui pro-
fesor de teologie posibilitatea să critice, fără riscuri, aspectele negative ale 
activităţii unui ierarh. Profesorul Stăniloae amintea, însă, de faptul că şi 

19  D. STĂNILOAE, „Problema învăţământului teologic”, p. 2. 
20  D. STĂNILOAE, „Problema învăţământului teologic”, p. 3.
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ierarhul este încadrat, la rândul lui, de unele corporaţii bisericeşti, care tre-
buie să-şi exercite autoritatea, ce le-o acordă legile bisericeşti21. 

În anii 1935-1937, Congresele Asociaţiei clerului „Andrei Şaguna”, întru-
nite la Caransebeş, Turda şi Târgu Mureş au cerut, de asemenea, trecerea 
învăţământului teologic sub conducerea statului şi acordarea dreptului aca-
demiilor teologice de a conferi licenţa22. 
 

1.2. Mitropolitul Nicolae Bălan susținător al menținerii învăţămân-
tului teologic sub conducerea Bisericii 

La 18 iunie 1940, mitropolitul Nicolae Bălan se adresa episcopului Ma-
gieru informându-l că Adunarea eparhială reunită, a Arhiepiscopiei Sibiului, 
a luat decizii importante în chestiunea academiilor teologice, pe care le co-
municase la timp şi Eparhiei Aradului, pentru a lua decizii similare pentru 
apărarea drepturilor Bisericii de a-şi creşte viitorii preoţi în Academia Epar-
hiei. Mitropolitul Bălan înaintase aceste decizii, Ministerului Educaţiei Naţ-
ionale, consilierului regal Gheorghe Tătărescu - preşedinte al Consiliului de 
Miniştri şi lui Ştefan Ciobanu – ministrul Cultelor şi Artelor. Mitropolitul 
propunea o procedură asemănătoare „fără întârziere” şi din partea celorlalţi 
ierarhi ardeleni, „pentru apărarea Academiilor teologice din Mitropolia Ar-
dealului”23. 

La 20 martie 1941, Direcţiunea Cultelor din cadrul Ministerului Instru-
cţiunii, Educaţiunii, Cultelor şi Artelor, trimitea ierarhilor Bisericii Ortodoxe 
Române, un proiect de lege privitor la funcţionarea academiilor şi semina-
riilor teologice ortodoxe, solicitându-le observaţiile de cuviinţă24. Reacţia 
mitropolitului faţă de un proiect de lege pentru organizarea învăţământului 
teologic, conceput de autorităţile de stat, a fost una absolut energică, care 
arăta conducerii de stat, că Biserica se doreşte a fi un real partener de dis-
cuţie, neacceptând pierderea nici unui drept constituţional în favoarea inte-
reselor de stat educaţionale de la acea vreme. 

La 31 martie 1941, Nicolae Bălan scria următoarea scrisoare ministrului 
Radu Rosetti:  

„Domnule Ministru, Referitor la proiectul de lege pentru 
Academiile şi Seminariile teologice ortodoxe ce ni l-aţi trimis 

21  D. STĂNILOAE, „Problema învăţământului teologic”, p. 3.
22  M. PĂCURARIU, Două sute de ani de învăţământ teologic, p. 153.
23  A.A.A., Dosar III - 947 - 1938, Act nr. 629 bis /1940, fila 1.
24  A.A.A., Dosar III - 70 - 1931, Act nr. 16684/1941.
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prin adresa cu nr.16.684/1941 din 20 martie a.c., pentru a ne 
face observaţiile noastre, avem onoarea a Vă comunica urmă-
toarele: Opinia Noastră nezdruncinată este că nu stă în compe-
tenţa Onor. Minister să reglementeze modul de funcţionare al 
şcolilor pentru formarea slujitorilor altarului. Acesta este un 
drept inalienabil al Bisericii, dat ei de Domnul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, ea singură fiind în măsură să cunoască şi 
să stabilească normele cele mai potrivite pentru educarea celor 
trimişi să propovăduiască Evanghelia mântuirii. Dacă nici drep-
tul de a-şi creşte apostolii nu i se recunoaşte Bisericii, atunci nu 
putem vedea ce alt drept i s-ar mai recunoaşte. 

Vă rugăm, Domnule Ministru, să aveţi toată încrederea în 
Biserica strămoşească, în înţelepciunea şi iubirea ei de neam şi 
să fiţi asigurat că va norma mai bine decât oricine modalităţile 
de lucrare ale acestor şcoli. Ne mirăm şi am avea dreptul să fim 
îndureraţi, că se acordă această încredere cultelor minoritare şi 
nu se acordă Bisericii ortodoxe, ocrotitoarea de totdeauna a ne-
amului. În art. 16 din nenorocitul Concordat e stabilit că şcolile 
pentru formarea clerului catolic stau sub dependenţa exclusivă 
a episcopului şi programul de studii se va fixa de către autorita-
tea bisericească competentă. Ba mai mult, Statul român recu-
noaşte prin Concordat şi alte feluri de şcoli ca atârnând exclusiv 
de autoritatea bisericească a cultului catolic. 

În schimb, Statul român a tratat cu o totală neîncredere Bise-
rica ortodoxă a neamului, luând nu numai şcolile primare con-
fesionale de sub conducerea ei - ceea ce are azi, urmări 
catastrofale pentru românii din teritoriile cedate, - dar pretinzând 
să se erijeze şi în conducător al şcolilor de formare a preoţilor, 
prin legea de raţionalizare a învăţământului superior din 4 no-
iembrie 1938. Academiile teologice ortodoxe sunt de la acea dată, 
în grea suferinţă, cu profesorii ţinuţi la nesfârşit în starea precară 
de suplinitori, deoarece Biserica nu poate admite să fie titularizaţi 
de Minister, iar Ministerul pretinde să-i titularizeze el. 

Situaţia aceasta nu mai poate dăinui. Ea înseamnă o jignire 
şi o nedreptate prelungită pentru Biserică şi pentru slujbaşii 
acestor Academii. Proiectul ce ni s-a trimis nu constituie o în-
lăturare sinceră şi integrală a acestei stări; controlul Statului, de 
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care e vorba în Art. 1 al proiectului este asigurat prin însăşi 
Legea de organizare a Bisericii din 1925 Art. IV, alin.2. Biserica 
nu poate accepta să fixeze Statul normele pentru funcţionarea 
acestor şcoli, aşa cum pretinde prin Art. 2-6. În tot trecutul aces-
tor şcoli, a celei de la Sibiu începând cu anul 1810, ele au existat 
sub conducerea exclusivă a Bisericii şi, deşi erau ajutate de stat 
sub stăpânirea maghiară, guvernul de la Budapesta nu s-a ames-
tecat niciodată în viaţa lor. Numai prin legea de raţionalizare a 
învăţământului din 4 noiembrie 1938, datorită ministrului Ar-
mand Călinescu şi arbitrarei sale guvernări, pentru prima dată, 
statul s-a amestecat, în mod nefast, în buna lor funcţionare. Nu 
putem accepta apoi, legarea sorţii Academiilor teologice cari 
sunt şcoli de grad superior, de Seminarii, cari sunt şcoli de grad 
secundar, prin cuprinderea lor în aceeaşi lege. 

Cerem stăruitor de doi ani şi mai bine din partea Statului un 
singur lucru: să-şi abroge dispoziţiile legii din 4 noiembrie 1938 
în ce priveşte Academiile teologice, dându-le bună pace să fun-
cţioneze după normele anterioare fixate în Regulamentele ce li 
le-a dat Biserica în baza unor experienţe îndelungate, cu rectifi-
cări pe care tot ea le va face atunci când, luând în considerare 
împrejurările noi, va socoti de cuviinţă. 

Rugăm Onor. Minister să înţeleagă cu bunăvoinţă faţă de Bi-
serică, dreptatea punctului Nostru de vedere şi să dea o lege con-
stătătoare dintr-un singur articol de conţinutul următor: ‘Prin 
derogare de la dispoziţiile legii de raţionalizare a învăţământului 
superior din 4 noiembrie 1938, Academiile teologice ortodoxe 
revin la modul de organizare şi funcţionare al lor dinainte de 
acea lege, mod fixat de autoritatea bisericească, cu toate dreptu-
rile, echivalente cu ale agregaţilor universitari, ce le-aveau pro-
fesorii, cu catedrele lor, iar titlul absolvenţilor fiind echivalent 
cu al licenţiaţilor de la facultăţi’. Toate detaliile în ce priveşte or-
ganizarea şi funcţionarea rămân să fie fixate în Regulamente spe-
ciale de autoritatea bisericească. Adăugăm că nu vom ceda sub 
nici o împrejurare de la acest punct de vedere al Nostru. 

Nu mai văd în Europa şi în toată lumea un guvern al oricărui 
alt stat, care să revendice pe seama sa, dreptul de a legifera, dar 
mai ales în vremuri grele ca cele de astăzi, felul de funcţionare 
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şi materiile teologice de predat în şcolile de formare a clerului 
Bisericii lui Hristos. Când în domeniul instrucţiei şi educaţiei 
prin tot felul de şcoli e atâta de făcut şi în România! Avem ferma 
nădejde că, On. Minister nu va continua să creieze dificultăţi 
pentru limpezirea situaţiei acestor instituţii atât de importante 
în viaţa Bisericii şi Neamului. Odată cu arhiereşti binecuvântări, 
rog primiţi Domnule Ministru, espresiunea distinsei Noastre 
stime şi consideraţiuni”25. 

La 2 aprilie 1941, mitropolitul Bălan aducea la cunoştinţa episcopului 
Andrei Magieru al Aradului, acest răspuns trimis ministrului Radu Rosetti, 
rugându-l pe Magieru să binevoiască să-şi însuşească „acelaşi punct de ve-
dere în chestiune”26. Răspunsul episcopului Magieru trimis ministrului Cul-
telor, deja, la 1 aprilie 1941, era identic cu poziţia mitropolitului Bălan27. 
Înainte, aşadar, de a fi primit scrisoarea mitropolitului său, ierarhul Aradului 
îşi exprima protestul împotriva încercării de scoatere a şcolilor teologice de 
sub protecţia Bisericii şi de trecere a lor sub controlul statului. 

Aceeaşi poziţie fermă a mitropolitului Nicolae Bălan, de apărare a auto-
nomiei învăţământului teologic superior în cadrul Bisericii vis a vis de ten-
dinţa trecerii acestuia sub controlul statului, a fost înregistrată şi la începutul 
anului 1945, în contextul discuţiilor pe marginea oportunităţii înfiinţării 
unei facultăţi de teologie în cadrul Universităţii de stat din Timişoara. 

Decretul Lege nr. 66028, din 31 decembrie 1944, decreta înfiinţarea Uni-
versităţii de Vest, cu sediul în Timişoara. Articolul 2 al acestui decret preve-
dea ridicarea Academiei de teologie din Oradea - refugiată la Timişoara, în 
urma ocupării Ardealului de Nord din 30 august 1940, (a început activitatea 
didactică la Timişoara în anul şcolar 1941/42) -  la rangul de Facultate de 
teologie pentru Banat şi Arad, în cadrul nou înfiinţatei Universităţi. La 11 
ianuarie 1945 întregul corp profesoral al Academiei teologice din Arad pro-
testa împotriva transformării Academiei de Teologie din Oradea - Timişoara 

25  A.A.A., Dosar III - 70 - 1931, Act nr. 4529/1941.
26  A.A.A., Dosar III - 70 - 1931, Act nr. 4529/1941. Aceeaşi poziţie fermă în favoarea unui 

învăţământ teologic sub protecţia exclusivă a Bisericii, a avut-o mitropolitul Nicolae Bălan 
şi în anul 1931, când într-o scrisoare trimisă episcopului Andrei Magieru, îl îndemna pe 
acesta şi pe profesorii de la Academia teologică din Arad, să fie „luptători pentru păstrarea 
intactă şi integrală a drepturilor Bisericii asupra învăţământului teologic”; vezi A.A.A., 
Dosar III - 70 - 1931, Act nr. 62/1931.

27  A.A.A., Dosar III - 70 - 1931, Act nr. 1653/ 1941.
28  Decretul Lege a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din 31 decembrie 1944.
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la rangul de Facultate, propunând modificarea articolului 2 din Decretul 
Lege nr. 660, în sensul  

„ca cea mai veche şi mai îndreptăţită Academie de Teologie (cea 
din Arad – n.n.) din regiunea Banatului şi Aradului să se trans-
forme în Facultate de Teologie, iar profesorii ei să se recruteze 
după normele învăţământului universitar”29. 

Este foarte sugestivă scrisoarea mitropolitului Nicolae Bălan de la Sibiu, 
adresată profesorilor Academiei teologice arădene, la 21 februarie 1945, care, 
aflând despre înfiinţarea unei Facultăţi de Teologie în cadrul Universităţii 
de Vest din Timişoara, din datoria de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe din 
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş,  punea  

„la inima onoratului corp profesoral al acelei Academii să ră-
mână neclintit pe lângă principiile şaguniene ale autonomiei bi-
sericeşti şi de astă dată, nesacrificându-le pentru speranţa de a 
vedea, eventual, acea Academie transformată în o Facultate de 
teologie, asupra căreia Biserica să nu aibă exclusiva jurisdicţie 
care i se cuvine, fapt care ar aduce cu sine, incalculabile urmări 
pentru viaţa noastră bisericească, ce se dezvoltă până acum în 
alvia celor mai scumpe şi mai sănătoase tradiţii”30. 

Alături de această adresă, Nicolae Bălan trimitea în copie profesorilor 
arădeni şi memoriul personal trimis ministrului de atunci al Ministerului 
Educaţiei Naţionale, Ştefan Voitec, în legătură cu înfiinţarea noii facultăţi 
de teologie în cadrul Universităţii din Timişoara.  Mitropolitul îşi exprima, 
în primul rând, nedumerirea că la înfiinţarea unei instituţii cu menirea de a 
forma preoţi pe seama Bisericii, în primul rând, a celei din Mitropolia Ar-
dealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, ierarhii acestei Mitropolii 
n-au fost consultaţi. O nouă instituţie de cultură teologică şi de formare a 
clerului era un lucru atât de important şi cu atâtea urmări pentru viaţa Bi-
sericii, încât nu concepea luarea unei decizii de stat în acest sens, fără o con-
sultare prealabilă a Bisericii. 

În al doilea rând, mitropolitul Nicolae accentua, din nou, conceptul de 
autonomie a Bisericii, ce prevedea dreptul de a-şi creşte, ea însăşi, preoţii în 
instituţiile de pregătire, ce trebuiau să stea sub jurisdicţia ei exclusivă. Nu 
statul, ci Biserica s-a îngrijit de-a lungul timpului şi trebuia să se îngrijească 

29  A.A.A., Fond Academia teologică, Act. nr. 15/1945.
30  A.A.A., Fond Academia teologică, Act. nr. 43/1945. M.
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şi pe viitor de pregătirea clerului. Toate instituţiile ei care serveau acestui 
scop, au stat, de la începuturile lor, sub jurisdicţia exclusivă a Bisericii. Faptul 
ca statul să confişte Bisericii dreptul de a-şi forma ea însăşi preoţimea, era 
considerată ca o situaţie anormală. 

Mitropolitul Transilvaniei îşi exprima bucuria că statul român, apreciind 
aportul pe care îl aducea Biserica românească ortodoxă în opera de întărire 
sufletească a poporului şi înţelegând nevoile ei de a-şi forma preoţi cât mai 
înzestraţi cu armele culturii spirituale, se angaja la susţinerea materială şi fi-
nanciară a instituţiilor ei de învăţământ teologic, recunoscând preoţilor pre-
gătiţi în ele, toate titlurile academice care să le dea prestigiu în faţa celorlalţi 
intelectuali ai vremii de atunci. Această ajutorare pe care statul o acorda Bi-
sericii nu trebuia să fie făcută, însă, cu desfiinţarea drepturilor acesteia, pen-
tru că o Biserică, desfiinţată în drepturile ei, nu mai putea avea răspundere 
pentru înfăptuirea scopurilor sale sfinte în lume şi nu poate fi de folos nici 
statului, nici neamului. 

Era menţionată, apoi, hotărârea fermă de a nu renunţa, cu nici un preţ, la  
principiul că opera de formare a preoţilor aparţine Bisericii, ca un drept şi o 
datorie esenţială a ei. Statul român recunoaştea cultelor minoritare dreptul 
de a-şi conduce ele înşile, în chip exclusiv, instituţiile de formare a preoţilor, 
fără să le lipsească prin aceasta de ajutorul său, cum se putea vedea, spre 
exemplu, din Concordatul cu Scaunul papal al Romei, în art. XVI, pct. 1. Cu 
atât mai mult se cuvenea să aibă în Biserica românească încrederea, de a lăsa 
în seama ei educaţia viitorilor preoţi, putând fi sigur că precum în trecut aşa 
şi în viitor, îi va creşte potrivit celor mai autentice necesităţi şi interese ale 
neamului românesc. Dacă în Apus universităţi întregi, având caracter de pu-
blicitate recunoscut de stat, stăteau sub jurisdicţia Bisericii papale, va putea 
statul român consimţi, şi el, ca o facultate de teologie să rămână sub conduce-
rea Bisericii Ortodoxe Române, ca singură competentă să-şi formeze preoţii. 

În finalul intervenţiei sale, mitropolitul Nicolae Bălan îşi exprima convin-
gerea că ministrul va acorda toată atenţia consideraţiior menţionate în legă-
tură cu problema noii facultăţi de teologie proiectată în cadrul Universităţii 
din Timişoara.  
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2. Pretenţia generalizării seminariilor şi a facultăţilor de teologie în 
toată ţara 

Discuţiile începute pe marginea întocmirii unui Proiect de lege pentru 
unificarea învăţământului teologic au vizat, majoritatea, tipul de şcoală teo-
logică, care să rămână în vigoare în tot spaţiul eclesial românesc ortodox. 
Teologii din vechiul regat se pronunţaseră, în mod exclusiv, doar pentru exis-
tenţa seminariilor şi a facultăţilor de teologie, eliminând din calcul acade-
miile de teologie.  

Profesorul de limba ebraică de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, I. 
Popescu-Mălăieşti, redactase o broşură intitulată „Reorganizarea învăţămân-
tului teologic”, scoasă în mii de exemplare şi trimisă gratuit la toate şcolile 
de teologie, poate chiar şi la preoţi31. Acesta aducea cuvinte de dispreţ aca-
demiilor teologice din Transilvania. Considera că superioritatea seminariilor 
şi a facultăţilor de teologie consta în cultura clasică ce o dădeau, prin preda-
rea limbilor clasice. Se pronunţa categoric, împotriva Proiectului de lege 
pentru reorganizarea învăţământului, aprobat deja, de Sf. Sinod, în luna 
iunie 1927, cu privire la caracterul confesional al şcolilor teologice. Con-
sidera că Biserica Ortodoxă Română nu mai putea vorbi la acea vreme de 
şcoli confesionale:  

„O închidere şi despărţire a şcolilor bisericeşti de cele de stat 
ar suna ca o frică de a veni faţă în faţă cu feluritele curente potriv-
nice ale vremii, ca o dezertare de la datoria ce avem - potrivit po-
runcii Mântuitorului - de a cerceta, a întâmpina şi a înfrunta cu 
bărbăţie toate ideile potrivnice primejdioase de azi şi de mâine”32. 

Şcolile aparte pentru pregătirea clerului vor duce la izolarea preotului de 
societate, la îndepărtarea şi înstrăinarea Bisericii de cârmuirea statului, de-
părtare ce va avea rezultate grozave pentru Biserica Ortodoxă Română din 
toate punctele de vedere33. Academiile teologice - care, în gândirea profeso-
rului I. Popescu-Mălăieşti, primeau calificativul de „burete părăsit pe trupul 
trunchiului învăţământului religios” - ştirbeau caracterul unitar al învăţă-
mântului superior, care se putea da doar în mediul universitar34. 

Teologii ardeleni răspundeau acestor poziţii ale profesorului bucureştean 
Mălăieşti, considerând starea existentă în facultăţile de teologie, înglobate 

31  „Reorganizarea învăţământului teologic”, în Legea românească, 1928, nr. 19, pp. 1-5.
32  „Reorganizarea învăţământului teologic”, p. 1.
33  „Reorganizarea învăţământului teologic”, p. 2.
34  „Reorganizarea învăţământului teologic”, p. 4.
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în universitate şi „ascunse după paravanul autonomiei universitare”, ca o 
urmare a laicizării învăţământului teologic, de care Biserica, pe drept cuvânt, 
dorea să scape, revenind la canonicitate35. 

Nichifor Crainic, scriitor, ziarist şi profesor la acea vreme, la Facultatea 
de Teologie din Chişinău, îşi exprima temerea, că prin generalizarea acade-
miilor teologice sub controlul excesiv al Bisericii, mai curând sau mai târziu, 
s-ar desfiinţa facultăţile de teologie, care funcţionau în cadrul universităţilor, 
aceasta fiind un rău, în primul rând, pentru prestigiul Bisericii. Profesorul 
Crainic arăta faptul că, pe fondul tendinţei de laicizare a sistemului univer-
sitar, facultăţile de teologie erau chemate să  

„stânjenească această tendinţă păgubitoare pentru biserică şi stat 
deopotrivă. Biserica nu trebuie să se izoleze - afirma Crainic - ci 
dimpotrivă, să caute toate căile posibile pentru o cât mai adâncă 
infiltrare a ei în toate instituţiile statului, pentru a duce acolo 
duhul ortodoxiei izbăvitoare şi al naţionalismului creştin”36.  

Acelaşi profesor atenţiona, de asemenea, în paginile ziarelor Cuvântul şi 
Curentul din Bucureşti, asupra „lipsei de cultură teologică a vlădicilor din Ar-
deal”37, fiind foarte critic la adresa sistemului de învăţământ teologic ardelean.  

„Prelaţii ardeleni trecuţi dincoace (în vechiul Regat) -  scria 
profesorul Crainic -  veneau cu prestigiul de oameni noi, dar 
fără cultură teologică, trei clase de seminar. (...) Însuşi şeful su-
prem al Bisericii şi iniţiatorul acestor reforme are, ca pregătire 
teologică, trei clase de seminar. (…)  În aceste trei clase de se-
minar e izvorul reformelor funeste”38.  

Acelaşi teolog acuza Biserica ardeleană de influenţe apusene protestante, 
mai ales cu privire la noua organizare bisericească, „ai cărei autori ar fi pre-
laţii ardeleni, în primul rând I.P.Sa Patriarhul Miron”, şi care ar fi „de sursă 
protestantă, dând rezultate anarhice şi laicizante, adică o covârşitoare do-
minaţie a politicianismului profan asupra vieţii bisericeşti”39. 

Teologii ardeleni din Sibiu răspundeau în paginile „Telegrafului român” 
profesorului Crainic. Erau de acord cu rolul facultăţilor de teologie în cadrul 
universităţilor de stat şi nu doreau desfiinţarea acestora. Constatau însă, că 

35  „Reorganizarea învăţământului teologic”, p. 2.
36  „Reorganizarea învăţământului teologic”, în Telegraful român, 1929, nr. 50-51, p. 1. 
37  Ştefan MUNTEANU, „Spiritul ardelean şi reformele bisericeşti”, în Legea românească, nr. 20, p. 1.
38  Şt. MUNTEANU, „Spiritul ardelean şi reformele bisericeşti”, p. 1.
39  Şt. MUNTEANU, „Spiritul ardelean şi reformele bisericeşti”, p. 3.

Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail Simion Săsăujan



31

Facultatea de teologie din Bucureşti „nu şi-a prea împlinit chemarea” în acest 
sens. Se pronunţau pentru necesitatea unui „mai efectiv control al ierarhiei, 
prin devotamentul înţelept al profesorilor şi al studenţilor”, pe planul învăţă-
mântului teologic40.  

Profesorul Ştefan Munteanu de la Academia teologică din Oradea, care 
analiza, şi el, acest punct de vedere al lui Nichifor Crainic, susţinea sistemul 
academiilor teologice, criticând, la rândul său, sistemul teologic seminarial 
din vechiul Regat, punându-l în comparaţie cu nivelul superior al academiilor 
teologice din Ardeal. Îi dă însă, dreptate, profesorului din Chişinău, care critica 
dominaţia covârşitoare a politicianismului profan asupra vieţii bisericeşti41. 

În perioada 23-24 octombrie 1928, a avut loc, la Bucureşti, al patrulea 
congres general al Asociaţiei clerului ortodox din întreaga ţară. Pe ordinea 
de zi figurau două chestiuni importante: învăţământul religios în şcoli şi în 
popor, şi salarizarea clerului. Privitor la unificarea învăţământului religios 
în România, unii profesori de teologie de la Facultatea de teologie din vechiul 
Regat, propuneau generalizarea, în întreaga ţară, doar a seminariilor şi a fa-
cultăţilor de teologie şi desfiinţarea academiilor de teologie transilvănene. 

Profesorul P. Partenie, director al Seminarului „Central” din Bucureşti şi 
inspector al seminariilor, se pronunţa pentru înfiinţarea de seminarii nu 
numai în vechiul Regat, ci şi în Ardeal. Din punctul lui de vedere, academiile 
teologice din Transilvania nu-şi mai aveau rostul de a exista, înfiinţarea lor 
pe eparhii ducând la „fărâmiţarea învăţământului teologic superior”42. 

Profesorul I. G. Savin propunea, spre exemplu, înfiinţarea de seminarii 
teologice în Ardeal şi a unei facultăţi de teologie în Cluj, pe lângă universi-
tatea de acolo. 

Profesorul V. G. Ispir se pronunţa pentru înlăturarea oricărui regionalism 
cu privire la problema pregătirii clerului în şcolile teologice. Analizând sis-
temul seminariilor, academiilor şi facultăţilor de teologie, ajungea la conclu-
zia că seminariile şi facultăţile teologice sunt singurele care corespund noilor 
cerinţe din Biserică şi, ca atare, „trebuie adoptate şi în noile provincii”43. 

40  „Reorganizarea învăţământului teologic”, în Telegraful român, 1929, nr. 50-51, p. 1.
41  Şt. MUNTEANU, „Spiritul ardelean şi reformele bisericeşti”, p. 3.
42  „Congresul Asociaţiei Clerului ortodox. Discuţiunile şi Dezideratele”, în Biserica Ortodoxă 

Română, 1928, nr. 12, p. 1112. 
43  „Congresul Asociaţiei Clerului ortodox. Discuţiunile şi Dezideratele”, p. 1113.
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Profesorul V. Iordăchescu susţinea acelaşi lucru, în sensul în care facul-
tăţile de teologie trebuiau păstrate şi menţinute pe lângă universităţi, căci 
altfel s-ar coborî învăţământul teologic de la nivelul la care se găsea atunci. 

Profesorul I. Popescu-Mălăeşti, scrisese deja, o broşură asupra învăţă-
mântului religios, reacţionând la propunerea introducerii în vechiul regat a 
sistemului teologic din Ardeal, stipulat în unul din proiectele de reorganizare 
a învăţământului teologic în România. 

Pe de altă parte, reprezentanţii transilvăneni la acest congres, profesorul 
Nicolae Colan de la Facultatea de Teologie din Sibiu şi consilierul cultural 
Gh. Ciuhandu din Arad au susţinut cu tărie, necesitatea funcţionării acade-
miilor din Ardeal, ca forme ale învăţământului teologic superior în Transil-
vania, aici neexistând facultăţi de teologie. 

Episcopul Tit Simedrea, singurul dintre membrii Sf. Sinod la congres, 
cerea mai multă autoritate episcopală în seminariile şi facultăţile de teologie 
din vechiul regat şi mai multă conlucrare între membrii clerului şi ai Sf. Sinod. 

În anul 1931, în urma intervenţiei mitropolitului Nicolae Bălan, prin care 
se cerea dreptul absolvenţilor academiilor teologice din Transilvania, de a fi 
admişi la examenul de capacitate, necesar pentru predarea religiei în învăţă-
mântul de stat secundar, decanatul Facultăţii de teologie din Bucureşti punea 
condiţii foarte aspre. Considera că, în pofida trecerii academiilor teologice 
în bugetul Ministerului Cultelor, acestea nu aveau totuşi, o existenţă legală, 
întrucât nu se conduceau după legile învăţământului superior de stat, ci doar 
după statutele şi regulamentele alcătuite de eparhii. Erau prin urmare, şcoli 
confesionale, înfiinţate şi conduse de Biserică. Decanatul din Bucureşti con-
sidera că diplomele acelor academii nu puteau fi echivalate cu cele universi-
tare, absolvenţii lor neavând astfel, dreptul de a se prezenta la examenele de 
stat menţionate. Se impunea, doar pentru absolvenţii academiilor, care aveau 
şi diploma de bacalaureat, frecventarea cursurilor teologice de la Facultatea 
din Bucureşti, timp de încă doi ani, după care, pe baza unor examene, se 
putea obţine licenţa în teologie. Având în vedere că pregătirea teologică a 
studenţilor de la academii era aceeaşi cu cea a studenţilor de la facultăţi, teo-
logii ardeleni, considerau acest punct de vedere al Facultăţii de teologie din 
Bucureşti, cu totul nedrept44. 

44  „Diplomele academiilor teologice. Hotărâre pripită”, în Telegraful român, 1931, nr. 21, p. 2.
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Profesorul Vasile Radu de la Facultatea de teologie din Chişinău folosea, 
în anul 1933, epitete negative la adresa academiilor teologice transilvănene. 
Luând atitudine, profesorul Dumitru Stăniloae de la Academia de teologie 
din Sibiu, arăta faptul că academiile teologice din Ardeal  

„sunt rezultanta unei evoluţii istorice îndelungate, nu numai a 
învăţământului teologic, ci a întregii vieţi ardelene. Ele se inte-
grează perfect în spiritul Ardealului, şi un alt sistem de şcoală 
teologică în Ardeal ar produce perturbări incalculabile”45. 

 
3. Concluzii 
Organizarea unitară a învăţământului teologic din România a constituit 

o prioritate aflată pe agenda de lucru a Sf. Sinod şi a ministerelor de resort 
din ţară, după anul 1918. Discuţiile pe marginea acestei teme au vizat, mai 
ales, tipul de şcoală teologică, care să rămână în vigoare în întreg spaţiul 
eclesial românesc ortodox. 

Teologii din vechiul Regat s-au pronunţat, în mod exclusiv, doar pentru 
existenţa seminariilor şi a facultăţilor de teologie, eliminând din calcul, aca-
demiile de teologie. 

Accentuând principiul canonic, potrivit căruia şcolile teologice din Ro-
mânia trebuiau să fie coordonate şi supravegheate, în mod exclusiv, de Bise-
rică, ierarhii şi profesorii de teologie din Transilvania s-au pronunţat, 
dimpotrivă, pentru păstrarea principiilor şaguniene ale autonomiei biseri-
ceşti. 

Cele unsprezece proiecte de lege, elaborate între anii 1926-1943, n-au 
putut fi validate prin lege de stat. Confruntarea dintre cele două concepţii 
diferite privitoare la relaţia dintre Stat şi Biserică, existente în Transilvania 
şi în vechiul Regat, a rămas, în cele din urmă, determinantă în această che-
stiune. Amestecul direct al puterii de stat în organizarea internă a Bisericii 
a îngreunat, şi mai mult, rezolvarea problematicii abordate.

45  Dumitru STĂNILOAE, „Reorganizarea Facultăţilor de teologie”, în Telegraful român, 1933, 
nr. 53, p. 2.
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In this study, the author offers a historical radiography of the deve-
lopment of theological education during the interwar period. The Theo-
logical Academies of Transylvania, especially the Theological Academy 
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are presented the efforts of the hierarchs and theology teachers for a 
quality theological education in the difficult and challenging context 
of the Romanian interwar. 
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După Marea Unire, învăţământul teologic ortodox a fost organizat 
în trei categorii de şcoli: a) Facultăţi de Teologie, în cadrul unor 
universităţi, care acordau Diplomă de Licenţă universitară (Bu-

cureşti, Cernăuţi şi Chişinău, aceasta din urmă înfiinţată în anul 1926 în cadrul 
Universităţii din Iaşi); b) Academii teologice în Mitropolia Ardealului, în locul 
vechilor Institute teologico-pedagogice (la Sibiu, Cluj, Arad, Oradea şi Caran-
sebeş, toate aflate sub supravegherea şi conducerea ierarhului locului);  
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c) Seminarii teologice (de grad preuniversitar, în Basarabia şi eparhiile Vechii 
Românii), organizate de autoritatea guvernamentală. Până în anul 1931 au 
existat 16 Seminarii (trei în Eparhia Bucureştilor, două în Episcopia Buzău-
lui, două în Arhiepiscopia Iaşi şi câte unul în celelalte eparhii). Prin bugetul 
anului 1931, numărul Seminariilor a fost redus: Seminarii bugetare au rămas 
Seminarul Central Bucureşti, Seminarul monahal de la Cernica, apoi Semi-
nariile din Curtea de Argeş, Râmnicul Vâlcea, Buzău, Ismail, Iaşi, Galaţi, 
Roman şi Chişinău. A rămas ca seminar extrabugetar cel de la Dorohoi, pre-
cum şi Seminarul Nifon din Bucureşti1. 

Se poate aşadar constata că doar în Transilvania învăţământul teologic 
s-a aflat în grija şi sub supravegherea Bisericii, deşi art. 34 din Legea pentru 
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (din 6 mai 1925) spe-
cifica faptul că instituţiile de învăţământ pentru formarea clerului din în-
treaga Românie trebuiau să se afle sub conducerea Bisericii2. Tocmai de 
aceea, membrii forului legislativ al Bisericii (Congresul Naţional Bisericesc) 
au cerut în mai multe rânduri uniformizarea învăţământului teologic orto-
dox din România3. 

 
1. Măsurile întreprinse de Mitropolia Ardealului pentru ridicarea 

Academiilor teologice la rang de facultate. Cazul Academiei teologice 
de la Sibiu 

Înainte de anul 1918, în fiecare din cele trei eparhii ale Mitropoliei Tran-
silvaniei a existat câte un Institut teologic-pedagogic (anume la Sibiu, Arad 
şi Caransebeş), cu câte două secţii – Teologie (trei ani de studiu) şi Pedagogie 
(patru ani de studiu). După intrarea Regatului României în primul război 
mondial de partea Antantei, autorităţile maghiare au cerut „refugierea” In-
stitutului de la Sibiu în comitate din centrul Ungariei. Astfel, Secţia teologică 
a fost mutată la Oradea, iar cea pedagogică la Arad. Un an mai târziu, ambele 
secţii s-au reîntors în Sibiu, cursurile fiind reluate aici la 1/14 octombrie 1917. 
Dar întrucât clădirea Seminarului fusese transformată în spital militar, cursu-
rile Secţiei teologice s-au desfăşurat în clădirea Şcolii primare centrale a  

1  Congresul Naţional Bisericesc. Sesiunea ordinară. Octombrie 1935, Bucureşti, 1936, p. 159.
2  În privinţa profesorilor de la Facultăţile de Teologie, până în anul 1932 aceştia nu puteau fi 

numiţi în post fără avizul Sfântului Sinod, prevedere care a fost abrogată printr-o lege din 
1932 (Congresul Naţional Bisericesc, p. 55).

3  Desbaterile Congresului Naţional Bisericesc. Sesiunea ordinară din 18-21 noiembrie 1929, 
Anexa 5, p. 71.
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parohiei Sibiu-Cetate, iar cursurile Secţiei pedagogice în clădirea Orfelinatu-
lui Arhiepiscopiei. În acel an şcolar, conform unui ordin guvernamental ma-
ghiar, pe lângă fiecare secţie a fost numit câte un „comisar ministerial”, menit 
să vegheze asupra desfăşurării procesului de învăţământ, datorită „spiritului 
nepatriotic în care sunt educaţi viitorii învăţători ai poporului român”4. 

La numai câteva zile de la semnarea actului Marii Uniri de la 1 Decem-
brie 1918, printr-un ordin consistorial din 7 decembrie 1918 a fost revizuit 
Planul de învăţământ al Institutului, fiind eliminate din Programa de studii 
orele de Limbă germană şi maghiară la Secţia pedagogică şi a noţiunilor de 
drept (maghiar) la Secţia teologică; de asemenea au fost înlocuite orele de 
Istorie, Geografie şi de Constituţie a Ungariei cu disciplinele analoge, dar 
specifice învăţământului românesc. 

Pe de altă parte, noua administraţie românească din Transilvania a între-
prins şi unele măsuri cu privire la învăţământul confesional şi teologic orto-
dox. Astfel, s-a dispus „statificarea” (practic naţionalizarea sau etatizarea 
şcolilor confesionale ortodoxe, spre deosebire de unităţile şcolare confesio-
nale ale celorlalte confesiuni), precum şi modificarea organizării Seminaru-
lui Andreian. Prin Ordinul nr. 12903/2 septembrie 1919, emis de Resortul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din cadrul Consiliului Dirigent, cele două 
secţii ale acestuia au fost separate, astfel că Secţia pedagogică a fost trans-
formată în „şcoală normală” cu două „cursuri”, unul superior şi unul inferior, 
fiecare cuprinzând câte patru ani de studii. Consistoriul arhidiecezan a apro-
bat această transformare înfiinţând „Şcoala normală Andrei Şaguna”, cu se-
diul în clădirea Seminarului teologic-pedagogic, în timp ce Secţia teologică, 
cu noua denumire de „Seminarul teologic ortodox arhidiecezan Andreian 
din Transilvania” a avut sălile de curs şi dormitoarele în clădirea de azi a in-
ternatului Facultăţii de Teologie, din str. Centumvirilor. Abia în anul 1920, 
Şcoala normală a fost mutată în cazarma de lângă Podul Cibinului, cu noul 
nume de „Şcoala normală confesională Andrei Şaguna”, rămasă sub îndru-
marea Arhiepiscopie Sibiului până în anul 1948.5 

Seminarul teologic, după separarea de Secţia pedagogică şi plecarea mul-
tor cadre didactice în alte posturi, a rămas numai cu trei profesori titulari, 
anume Eusebiu Roşca, Aurel Crăciunescu şi Nicolae Bălan. Acesta din urmă, 

4  Pavel ROŞCA, „Rolul şcoalei în pregătirea Unirii”, în vol. Factorii transilvani ai Unirii, Braşov, 
1943, pp. 39-41, apud Mircea PĂCURARIU, Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 
1786 -1986, Sibiu, 1987, p. 117.

5  M. PĂCURARIU, Două sute de ani…, pp. 118-119.
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fiind ales mitropolit al Ardealului, a depus eforturi deosebite şi în multiple 
direcţii pentru ridicarea şi recunoaşterea calităţii învăţământului teologic si-
bian. Acesta a pus un practică un mai vechi deziderat, din anul 1917, anume 
de ridicare la patru a anilor de studiu la Secţia teologică, începând cu 1 sep-
tembrie 1921, după hotărârea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului. 

În această nouă situaţie a fost nevoie de elaborarea unui nou Regulament 
de organizare a vechii Secţiuni teologice a Seminarului Andreian, proiectul 
acestuia fiind aprobat de Senatul strâns bisericesc al Consistoriului arhidie-
cezan (Consiliului eparhial) la 5/18 aprilie 1924. Prin urmare, începând din 
anul şcolar 1924/25, fosta Secţiune teologică a Seminarului a purtat numele 
de „Academia Teologică Andreiană”, situaţie rămasă neschimbată până în 
anul 19486. 

Procesul de învăţământ avea să se desfăşoare pe parcursul a patru ani de 
studii (fiecare împărţit în două semestre: 15 septembrie-1 februarie şi 1 fe-
bruarie-30 iunie – art. 32). În ceea ce priveşte formele de verificare a cunoş-
tinţelor, regulamentul a stipulat examene anuale (iunie, cu restanţă în 
septembrie) şi fundamentale (la sfârşitul anului II şi IV, cu verificarea cunoş-
tinţelor la fiecare disciplină din cele două cicluri de studii). Studentul care 
promova examenul al doilea fundamental primea „absolutorul teologic” şi 
purta titlul de „absolvent în Teologie”. Înainte de a fi admis în rândul clerului, 
trebuia să depună examen de „candidat la preoţie”. 

Studenţii Academiei urmau să fie recrutaţi doar dintre absolvenţi de liceu 
cu diplomă de bacalaureat sau absolvenţi de seminarii teologice. Absolvenţii 
de liceu fără examenul de bacalaureat sau absolvenţii de şcoli normale (pe-
dagogice) erau admişi, în mod provizoriu, numai în calitate de „ascultători 
extraordinari”, urmând a-şi intra în drepturi doar după depunerea exame-
nului de bacalaureat.  

Prin acest regulament ponderea disciplinelor teologice studiate a crescut. 
Împărţirea materiilor pe ani şi ore săptămânale de studii a fost următoarea: 
Anul I: Arheologie biblică, 2 ore; Introducerea în cărţile Vechiului Testa-
ment, 3 ore; Exegeza Vechiului Testament, 4 ore; Hermeneutică biblică, 1 
oră; Istoria Bisericii Universale, până la 1054, 4 ore; Psihologia, 2 ore; In-
troducerea în Filosofie, 2 ore; Istoria Limbii şi Literaturii române, 2 ore; 
Cântări bisericeşti, 2 ore; Tipic, 1 oră; Muzică vocală, 1 oră; Seminar biblic, 
1 oră; Anul II: Introducere în cărţile Noului Testament, 3 ore; Exegeza  

6  M. PĂCURARIU, Două sute de ani…, p. 139.
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Noului Testament; 3 ore; Exegeza Vechiului Testament, 2 ore; Istoria Bise-
ricii Universale, după 1054, 4 ore; Istoria Bisericii Române, 3 ore; Patrologia 
şi Patristica, 2 ore; Didactica şi Metodica, 2 ore; Cântări bisericeşti, 2 ore; 
Tipic, 1 oră; Muzică vocală, 1 oră; Seminar istoric, 1 oră; Anul III: Exegeza 
Noului Testament, 3 ore; Teologie Fundamentală, 5 ore; Teologie Dogmatică, 
4 ore; Teologie Morală, 6 ore; Catehetică teoretică, 2 ore; Omiletică teoretică, 
2 ore; Pedagogia şi Istoria pedagogiei, 2 ore; Cântări bisericeşti, 2 ore; Tipic, 
1 oră; Muzică vocală, 1 oră; Seminar dogmatic, 1 oră; Anul IV: Exegeza Nou-
lui Testament, 2 ore; Teologie dogmatică, 3 ore; Drept bisericesc, 4 ore; Teo-
logie Pastorală, 2 ore; Liturgică, 3 ore; Omiletică practică, 1 oră; Catehetica 
practică, 2 ore; Sectele, 2 ore; Sociologia, 2 ore; Cântări bisericeşti, 2 ore; 
Tipic, 1 oră; Igienă pastorală, 1 oră; Muzică vocală, 1 oră; Seminar practic, 
1 oră; Seminar biblic, 1 oră. 

Totodată, conducerea Mitropoliei Ardealului a revendicat dreptul Aca-
demiilor teologice de a elabora Diplomă de Licenţă, fapt aprobat de Aduna-
rea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului la 24 mai 1927, care a însărcinat 
Consiliul arhiepiscopesc să modifice în acest sens Regulamentul din 19247, 
ceea ce s-a realizat şi aprobat de către Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei 
Sibiului la 14 mai 19288. 

Regulamentul din 1928 a fost mult mai detaliat, conţinând 106 articole, toc-
mai pentru a putea face posibilă obţinerea calificativului de Licenţă în Teologie. 

În introducere a fost specificat atât scopul Academiei („pentru a cultiva 
ştiinţele teologice şi îndeosebi pentru a da candidaţilor la preoţie calificarea 
reclamată de necesităţile timpului şi de trebuinţele religioase, morale şi cul-
turale ale fiilor Bisericii” – art. 1), cât şi jurisdicţia sub care funcţiona („Aca-
demia stă sub jurisdicţia Consiliului Arhiepiscopiei ortodoxe române de 
Alba Iulia şi Sibiu” – art. 2). 

Primul capitol a stabilit norme privind corpul profesoral, acesta fiind al-
cătuit (la fel ca şi în Facultăţile de Teologie) din profesori titulari definitivi, 
agregaţi şi auxiliari, cei din primele două categorii formând Consiliul profe-
soral (care urma să se întrunească pentru chestiuni administrative în fiecare 
lună şi care mai avea dreptul de a alege, din trei în trei ani, rectorul Academiei). 

7  Protocolul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe române de Alba-Iulia şi Sibiu, 
Sibiu, 1927, conclus 52, pp. 33-34.

8  „Procesul verbal al Adunării eparhiale”, Sibiu, 1928, conclus 24. Regulamentul publicat, 
Protocolul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe române de Alba-Iulia şi Sibiu, 
Sibiu, 1928, Anexa E, pp. 79-107.
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În calitate de „profesori auxiliari” funcţionau cei pentru disciplinele Limba 
română, Cântări bisericeşti şi Igienă. Atât instituirea, cât şi salarizarea pro-
fesorilor urma să fie realizată de către Consiliul arhiepiscopesc; pentru stu-
diile teologice puteau fi numiţi doar absolvenţi ai unei Facultăţi de Teologie. 
Candidaţii (în cazul în care nu proveneau de la o altă Academie teologică) 
urmau să depună un examen de specialitate în faţa unei comisii alcătuită 
din reprezentantul Consiliului arhiepiscopesc (în calitate de preşedinte), a 
rectorului Academiei şi a altor profesori de specialitate de la alte Academii 
teologice din ţară. În cazul unui rezultat pozitiv, candidaţii dobândeau sta-
tutul de profesori agregaţi, iar după trei ani puteau obţine statutul de profe-
sori definitivi (art. 11-22).  

În privinţa disciplinelor de studiu, au fost introduse unele noi, pentru a 
se realiza o apropiere de Curriculum-ul Facultăţilor de Teologie, anume: Is-
toria Filosofiei (an. I) şi Filosofie creştină (an. II), ambele menţinute până în 
1948; Istoria religiilor (an. II), până în 1930; Arheologie creştină (an. III), me-
nţinută până în 1933 şi Organizaţia bisericească (an. IV), menţinută până 
în 1930. Totodată au fost scoase alte discipline, precum: Psihologia, Didac-
tica şi Metodica, iar din 1930 Limba şi Literatura română. 

În ceea ce priveşte formele de verificare a cunoştinţelor, regulamentul a 
menţinut examenele anuale şi fundamentale, introducând însă şi un examen 
de licenţă. Cel din urmă reprezenta practic examenul final, în urma căruia 
absolvenţii erau îndreptăţiţi să fie hirotoniţi pe seama unei parohii din Ar-
hiepiscopie. El consta dintr-un examen scris (redactarea unei teze de licenţe), 
cât şi a unui examen oral (susţinerea publică a tezei şi „din răspunsul la patru 
întrebări, câte una din fiecare ram al teologiei” (art. 70-77). Candidaţii care 
au trecut cu succes examenul de licenţă primeau o Diplomă de Licenţă în 
Teologie, semnată mitropolitul Ardealului, rectorul Academiei şi membrii 
comisiei de examinare (art. 78).  

Acest Regulament însă nu a obţinut aprobarea Ministerului Cultelor. De 
altfel, se remarcă faptul că Diploma de Licenţă nu era semnată de nici o auto-
ritate guvernamentală. Deşi numeroşi absolvenţi ai Academiei au depus Exa-
menul de Licenţă, totuşi acesta nu a fost recunoscut, cei în cauză fiind nevoiţi 
să se înscrie la examenele de licenţă din cele trei Facultăţi de teologie existente.9 

Totodată, acei absolvenţi ai Academiilor teologice din Ardeal care doreau 
să ocupe posturi de profesori de religie în şcolile publice nu erau admişi la 

9 M. PĂCURARIU, Două sute de ani…, pp. 144-145.
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examenele pedagogice, pe motiv că nu absolviseră o Facultate de teologie 
(din universitate), tratament care totuşi nu era aplicat şi absolvenţilor Aca-
demiilor teologice greco-catolice din Ardeal10. 

 
2. Dezbateri privind învăţământul teologic în alte foruri de con-

ducere bisericeşti 

Tocmai de aceea, în şedinţele forului legislativ suprem al Bisericii (Con-
gresul Naţional Bisericesc de la Bucureşti), mai mulţi deputaţi (printre care 
şi Ioan Lupaş) au fost nemulţumiţi de integrarea Facultăţilor de Teologie 
în cadrul Universităţilor, considerând mai bună experienţa Academiilor 
teologice din Ardeal, aflate sub jurisdicţia Bisericii. Drept urmare, CNB 
din 1935 a stăruit pentru aplicarea art. 34 din Legea pentru Organizarea 
Bisericii, din 1925 (anume ca şcolile teologice să fie sub supravegherea Bi-
sericii) şi ca noua lege a învăţământului religios să cuprindă norme unitare 
pentru întreaga Biserică, atât în ceea ce priveşte programa de studiu, cât 
şi în numirea profesorilor11. 

Dat fiind regimul deosebit al Academiilor teologice din Transilvania (so-
cotit inferior facultăţilor), dar totodată şi performanţele deosebite ale Aca-
demiei din Sibiu, mitropolitul Nicolae Bălan a intensificat demersurile la 
Ministerul Cultelor pentru recunoaşterea dreptului Academiei din Sibiu de 
a acorda Diplome de Licenţă. Astfel, la 19-20 aprilie 1935 a fost organizat, 
sub conducerea mitropolitului Bălan, primul Congres al profesorilor de la 
Academiile teologice ortodoxe din Transilvania, for care a revendicat recu-
noaşterea dreptului acestor Academii de a elibera Diplome de licenţă în Teo-
logie. Dar, în pofida tuturor încercărilor întreprinse chiar şi în anii următori, 
rezultatul nu a fost cel dorit, mai ales că încă din anul 1932 Academia teolo-
gică unită din Blaj obţinuse acest drept, deşi nu era superioară sub aspect 
calitativ învăţământului de la Sibiu12. 

Abia în şedinţa Sfântului Sinod din 18 martie 1938, comisia sinodală pen-
tru reorganizarea învăţământului teologic a prezentat un proiect de lege, 
care în noul context politic (Dictatura regală, cu Guvern condus de patriar-
hul Miron Cristea şi cu ministru al Educaţiei Naţionale în persoana episco-
pului de la Cluj, Nicolae Colan) a devenit Decret-lege la 18 mai 1938 
(cuprinzând 17 articole)13. 

10  Congresul Naţional Bisericesc. Sesiunea ordinară. Octombrie 1935, Bucureşti, 1936, pp. 
198-199.

11 Congresul Naţional Bisericesc, p. 63.
12  M. PĂCURARIU, Două sute de ani…, p. 153.
13  Patriarhia Română. Consiliul Central Bisericesc. Rapoarte generale asupra situaţiunii bi-
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Prin noua Lege au fost stabilite două tipuri de şcoli teologice superioare14: 
Facultăţi în cadrul Universităţii (Bucureşti, Iaşi şi Cernăuţi) şi Academii teo-
logice, sub jurisdicţia Bisericii. Pe lângă cele cinci Academii din Ardeal s-a 
mai dispus înfiinţarea a câte unei Academii teologice pentru Mitropoliile 
Ungrovlahiei, Moldovei, Bucovinei şi Basarabiei, însă în funcţie de posibili-
tăţile bugetare (ceea ce a avut ca urmare tocmai neînfiinţarea acestora din 
urmă). Legea a mai prevăzut că la numirea profesorilor şi conferenţiarilor 
de la Facultăţile teologice să participe şi un delegat al Sfântului Sinod, dintre 
membrii acestuia, de preferinţă un chiriarh cu grad în învăţământul univer-
sitar teologic. Facultăţile de teologie confereau titlul de licenţiat, magistru 
şi doctor în teologie (art. 4). Pe lângă fiecare Facultate de Teologie urma să 
funcţioneze un internat pentru studenţi, aceştia urmând să fie ulterior pre-
feraţi la Hirotonie (art. 5). 

Academiile teologice se aflau sub jurisdicţia directă a ierarhului (art. 7). 
Durata studiilor la Academii era de patru ani, iar titlul conferit era de lice-
nţiat şi de magistru în Teologie (art. 8-9). Profesorii Academiilor erau recru-
taţi dintre doctorii în Teologie, care aveau publicaţii de specialitate, 
definitivarea lor făcându-se tot după hirotonie (art. 10). Candidaţi ai Aca-
demiilor aveau să fie absolvenţii cu diplomă ai Seminariilor şi cei cu baca-
laureat de la liceele seminariale şi clasice (art. 11). Pe lângă fiecare Academie 
urma să fie organizat un internat, obligatoriu pentru toţi studenţii (art. 12). 
Academiile teologice aveau să funcţioneze după un regulament al Sfântului 
Sinod (art. 13).  

Potrivit acestui Decret-Lege, Sf. Sinod a votat în şedinţa din 2 noiembrie 
1938 un Regulament pentru Academiile teologice. Dar după numai două zile, 
datorită intervenţiilor negative ale unor reprezentanţi ai Facultăţilor de  

sericeşti din punct de vedere administrativ, cultural şi economic în Patriarhia Română, în 
cursul anilor 1935-1938, pp. 316-317.

14  De asemenea, Decretul-Lege a prevăzut şi existenţa unui singur tip de şcoli teologice in-
ferioare, anume Liceele seminariale sau teologice. Seminariile teologice existente în dife-
ritele eparhii urmau să fie transformate în licee confesionale, cu o programă analitică nouă. 
În eparhiile în care nu existau seminarii, urma ca Ministerul să cedeze câte o şcoală se-
cundară, în special un liceu, pentru a fi preschimbat în liceu confesional. Totodată, a fost 
admis dreptul ca în fiecare eparhie, în lipsa unui liceu confesional, să poată exista o şcoală 
normală confesională, aceasta realizându-se prin cedarea către Eparhie, de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale, a uneia din şcolile existente, spre a fi transformată în şcoală normală 
confesională (art. 14). Recrutarea profesorilor, a corpului administrativ, programa analitică 
şi funcţionarea liceelor seminariale avea să se facă după un regulament întocmit de Sfântul 
Sinod, în acord cu Ministerul Educaţiei Naţionale (art. 15).
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Teologie, a apărut o altă lege: Lege pentru modificarea şi completarea legilor 
privitoare la învăţământul superior în vederea raţionalizării, cunoscută şi 
sub numele de Legea de raţionalizare a lui Armand Călinescu. Aceasta a în-
lăturat Academiile teologice din rândul instituţiilor de grad superior, deci 
şi dreptul de a acorda licenţe15. 

Autorităţile bisericeşti din Transilvania au protestat împotriva noii Legi 
de raţionalizare. Astfel, Consiliul arhiepiscopesc, ca Senat bisericesc, a pre-
zentat Adunării eparhiale din 1939 urmarea asupra Academiei Andreiane: 

„Prin Decretul-Lege de raţionalizare a învăţământului supe-
rior, Academia noastră a pierdut o Catedră sistemizată şi o a 
doua Catedră a fost redusă la Asistenţă. În baza acestui Decret-
Lege, s-a făcut încadrarea profesorilor la Academia noastră. 
Deşi s-a arătat onoratului Minister al Educaţiei naţionale ne-
ajunsurile provenite din acest Decret-Lege, reparaţia cuvenită 
nu s-a dat până azi. Unul din profesorii suplinitori a fost scos 
din statele de plată, iar spiritualul Academiei numit în post şi 
căruia Ministerul de Finanţe i-a aprobat salariul, din octombrie 
anul trecut nici până azi nu a fost încadrat cu toate drepturile 
prevăzute de lege”16. 

Totodată, pentru a da o şi mai mare greutate dreptului Academiei de a 
emite Diplomă de Licenţă, Adunarea eparhială a votat la 19 aprilie 1939 un 
nou Normativ privind Examenul de Licenţă17. 

La 10 octombrie 1939, Sinodul episcopesc al Mitropoliei Ardealului a re-
dactat un proiect de lege privind organizarea învăţământului teologic; zece 
zile mai târziu, toţi ierarhii ardeleni au fost primiţi în audienţă la ministrul 
Educaţiei, Petre Andrei. În pofida promisiunilor făcute de Minister, situaţia 
nu s-a modificat, astfel că la 7 mai 1940, Adunarea eparhială a protestat so-
lemn împotriva Decretului-Lege: 

„Alexandru Lucescu citeşte actul Consiliului arhiepiscopesc 
nr. 4956 din 2 mai 1940, relativ la loviturile ce s-au dat Academiei 
noastre teologice prin Legea de raţionalizare a învăţământului 

15  M. PĂCURARIU, Două sute de ani…, p. 154.
16  Procesul verbal al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei ortodoxe române de Alba-Iulia şi 

Sibiu, 1939, Sibiu, pp. 81-82.
17  Procesul verbal al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei ortodoxe române de Alba-Iulia şi 

Sibiu, pp. 117-119.
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superior din 4 noiembrie 1938. Adunarea eparhială consideră 
creşterea viitorilor preoţi ca un drept exclusiv al Sf. noastre Bi-
serici. Este prima încercare când un guvern se amestecă în mi-
siunea internă a Bisericii, nesocotind dreptul ei de a-şi creşte 
viitorii preoţi.  

Considerând că prin legea menţionată s-a încălcat în mod 
grav autonomia bisericească, în baza căreia, cf. art. 34 din Legea 
de Organizare a BOR, şcolile pentru formarea clerului stau sub 
conducerea Bisericii; 

Considerând că prin Legea de raţionalizare din 4 noiembrie 
1938 s-a încălcat dreptul Bisericii de a-şi numi ea profesorii de 
la Academiile teologice; 

Considerând că legea aceasta coboară pe profesorii Acade-
miei teologice de la rangul de profesori agregaţi la starea de con-
ferenţiari; 

Considerând că prin numita lege la Academia noastră teo-
logică se desfiinţează catedrele de Teologie Morală şi de Studii 
filosofice şi catihetice, dându-se în locul lor catedra de Filosofie 
Morală, Adunarea eparhială decide cu unanimitate de voturi: 

a) IPS Mitropolitul Nicolae este rugat a protesta în numele 
Adunării eparhiale împotriva încălcărilor drepturilor Bisericii, 
cerând conducerii ţării să respecte drepturile Bisericii concre-
tizate în art. 34 din Legea de Organizare a BOR, revenindu-se 
în ce priveşte Academia noastră teologică la situaţia dinainte 
de Legea din 4 noiembrie 1938; 

b) Dacă acest demers al Adunării eparhiale nu va avea rezul-
tatul cuvenit, Adunarea eparhială autorizează Consiliul arhie-
piscopesc să stea în ce priveşte Academia noastră teologică 
exclusiv pe baza Regulamentului votat de Adunarea eparhială 
în 1928, singurul pe care Adunarea eparhială îl consideră obli-
gatoriu pentru sine”18. 

 

18  Procesul verbal al Adunării eparhiale ordinare a Arhiepiscopiei ortodoxe române de Alba-
Iulia şi Sibiu, Sibiu, 1940, conclus 53, pp. 51-53.
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3. Acordarea dreptului de a emite Licenţă în Teologie Academiei teo-
logice de la Sibiu (1943) 

Abia în februarie 1941, când a ajuns în funcţia de director în cadrul Mi-
nisterului Educaţiei profesorul de drept canonic şi rectorul Academiei teo-
logice din Arad, Nicolae Popovici, s-au reconsiderat doleanţele Bisericii 
ardelene. Astfel, după memorii înaintate de mitropolitul Nicolae Bălan chiar 
şi mareşalului Ion Antonescu, a fost emisă Legea de reorganizare a învăţă-
mântului superior, din 23 mai 1942, lege care, la art. 141 preciza că:  

„Academia Teologică din Sibiu va putea elibera diplome echi-
valente cu cele de licenţă în Teologie, dacă îşi va organiza stu-
diile şi-şi va recruta corpul didactic după modalităţile similare 
celor în vigoare pentru Facultăţile de Teologie. În cest caz, cor-
pul didactic al acestei Academii Teologice i se conferă aceleaşi 
drepturi de salarizare ca şi celui de la Facultăţile de Teologie”19. 

După emiterea unui Regulament de funcţionare a Academiei teologie An-
dreiane, Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor a iniţiat un nou proiect 
şi la 11 februarie 1943 a apărut în Monitorul Oficial Decretul-Lege pentru 
organizarea şi funcţionarea Academiei Teologice Andreiane, care, în opt ar-
ticole confirma că Academia sibiană era „şcoală superioară de grad univer-
sitar”, dar aflată sub jurisdicţia Arhiepiscopiei române ortodoxe de Sibiu şi 
Alba-Iulia. Diplomele de licenţă eliberate de această Academie erau asimi-
late licenţelor de la Facultăţile de Teologie. 

Prin noul Regulament al Academiei au fost prevăzute zece catedre, trei 
conferinţe şi două asistenţe. Catedrele au fost: Exegeza Vechiului Testament 
şi Limba ebraică; Exegeza Noului Testament şi Ermeneutica biblică; Apolo-
getica şi Sociologia; Teologia Dogmatică; Dreptul Bisericesc; Teologia Mo-
rală; Istoria Bisericii Române şi Artei creştine ortodoxe; Istoria bisericească 
universală şi Patrologia; Liturgica şi Teologia Pastorală; Filozofia creştină şi 
Pedagogia. Conferinţele cuprindeau: Omiletica şi Catehetica; Îndrumările 
misionare şi Sectologia; Muzica bisericească şi Ritualul20. 

19  În: Revista Teologică, 33 (1943), nr. 3-4, pp. 260-261; a se vedea şi M. PĂCURARIU, Două 
sute de ani…, p. 157.

20  M. PĂCURARIU, Două sute de ani…, p. 157.
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Pentru studenţii care doreau să obţină diploma de licenţă la sfârşitul anu-
lui şcolar 1942/1943, Consiliul profesoral a stabilit în şedinţa din 4 martie 
1943 ca, în conformitate cu Regulamentul emis recent, cei care nu frecven-
taseră cursurile cerute de licenţă, anume: Psihologie, Filozofie creştină, Pe-
dagogie şi Istoria Pedagogiei, să poată da examen de diferenţă la aceste 
discipline înainte de susţinerea examenului de licenţă. 

La 23 mai 1943, în cadru festiv, a avut loc declararea ridicării Academiei 
la rang universitar. În vara aceluiaşi an, Ministerul Culturii Naţionale şi al 
Cultelor a recunoscut drept cadre didactice titulare pe câţiva din cei mai 
prestigioşi profesori, între care Dumitru Stăniloae, Nicolae Terchilă, Nicolae 
Neaga, Liviu Stan, Grigore Marcu, Teodor Bodogae ş.a. 

Desigur că au fost acceptaţi ca studenţi ai Academiei doar absolvenţi 
de liceu cu diploma de bacalaureat, absolvenţi ai Şcolii normale Andrei Şa-
guna, dar tot cu diplomă de bacalaureat, precum şi absolvenţi ai Semina-
riilor teologice. 

Noua situaţie de drept nu a dăinuit decât cinci ani, deoarece după instau-
rarea regimului comunist, s-a realizat prin Legea pentru regimul general al 
Cultelor din 4 august 1948 separaţia între Biserică şi şcoală. Legea a mai pre-
văzut, la art. 49, că Biserica Ortodoxă Română urma să deţină două Institute 
teologice de grad universitar, precum şi şcoli de cântăreţi şi seminarii teolo-
gice. Astfel, situaţia învăţământului teologic, ca de altfel cea a Bisericii în ge-
neral, a fost în România mult mai bună decât în celelalte ţări ortodoxe 
„socialiste”, fapt datorat atitudinii patriarhului de vrednică pomenire, Iusti-
nian Marina, ales în anul 1948. 

Totuşi, la început au funcţionat trei Institute teologice de grad universitar, 
anume la Bucureşti, Sibiu şi Cluj21, fiecare având câte o Facultate şi câte unul 
sau două „Centre de îndrumare a clerului”.  

Drept urmare, la 23 august 1948 Academiei teologice Andreiane i-a fost 
schimbată denumirea în Institut teologic de grad universitar, iar prin Decizia 
din 13 noiembrie 1948 s-a stabilit că Institutul cuprindea, pe lângă facultate 
şi două centre de îndrumare, unul la Sibiu şi celălalt la Arad22. 

21  Institutul de la Cluj a funcţionat doar în perioada 1948-1952, după care s-a desfiinţat, ră-
mânând doar un seminar teologic.

22  „Decizia pentru pregătirea personalului deservent al cultelor religioase”, în Monitorul Ofi-
cial, nr. 266/15 noiembrie 1948.
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Anexă. Nivelul de pregătire al preoţilor şi diaconilor în anul 193823 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  Patriarhia Română. Consiliul Central Bisericesc. Rapoarte generale asupra situaţiunii bi-
sericeşti din punct de vedere administrativ, cultural şi economic în Patriarhia Română, în 
cursul anilor 1935-1938, p. 187.

Nr. 
Crt. Eparhia

Număr 
Total 

clerici

Nunăr 
Doctori 

în 
Teologie

Număr 
Licenţiaţi 

în 
Teologie

Număr 
absolvenţi 
Academia 
Teologică

Număr 
absolv. 

Seminar 
de 7, 8 şi 
10 clase

Număr 
absolv. 

Seminar 4 
clase 

şi calif. 
extraordi

nară

A Mitropolia 
Ungrovlahiei

I Arhiepiscopia 
Bucureştilor

1249 19 537 25 668

II Episcopia 
Râmnic-Noul 

Severin

1091 2 204 30 855

III Episcopia 
Buzăului

448 0 164 8 276

IV Episcopia 
Argeşului

410 0 107 4 299

V Episcopia 
Constanţei

422 0 78 2 342

B Mitropolia 
Moldovei şi 

Sucevei

VI Arhiepiscopia 
Iaşilor

592 1 293 3 295

VII Episcopia 
Romanului

492 2 192 6 292

VIII Episcopia 
Huşilor

297 0 103 0 194

IX Episcopia 
Dunării de Jos

Conf. Univ. Dr. Paul Brusanowski



47

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Total         906724           45         2440   2087      4337        158 

24  Pe lângă cei 9.067 clerici activi au mai existat 398 de preoţi pensionari, numărul total de 
clerici de mir fiind de 9.465.

C Mitropolia 
Ardealului, 
Banatului, 
Crişanei şi 

Maramureşului

X Arhiepiscopia 
Albei Iulii şi 

Sibiului

714 6 35 577 14 82

XI Episcopia 
Aradului, 

Ienopolei şi 
Hălmagiului

435 2 6 417 1 9

XII Episcopia 
Caransebeşului

423 3 16 403 1

XIII Episcopia 
Oradiei

256 1 2 252 1

XIV Episcopia 
Vadului, 

Feleacului şi 
Clujului

380 2 11 295 5 67

D Mitropolia 
Bucovinei

XV Arhiepiscopia 
Cernăuţilor

403 5 397 0 1

XVI Episcopia 
Hotinului

485 0 83 1 401

XVII Episcopia 
Maramureşului

62 0 0 62

E Mitropolia 
Basarabiei

XVIII Arhiepiscopia 
Chişinăului

437 1 81 0 355

XIX Episcopia 
Cetăţii Albe-

Ismail

270 0 47 2 221
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a means of emancipation and national-identity expression, the elemen-
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the ecclesiastical environment, the Church being the one who, in the 
tent of its places of worship, initiated and carried out the first didactic 
activities. Regarding the second half of the 19th century, respectively the 
period before and during the First World War, the Romanian education 
carried, beyond, the unmistakable seal of the organizational genius of 
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1. Preliminarii 

Înfrângerile militare din anii 1859-1866, izolarea politică a Austriei 
pe plan european şi înlăturarea ei din Confederaţia germană, acuta 
criză financiară şi tendinţele centrifuge ale naţionalităţilor subjugate 

au împins Curtea vieneză spre încheierea unui compromis cu clasele domi-
nante maghiare, menit să menţină unitatea Imperiului, cunoscut în istorie 
sub numele de „Statul dualist austro-ungar”1; prefigurat de tratativele bila-
terale din 1865 (reluate la începutul anului 1867), actul a fost perfecţionat 
prin încoronarea împăratului Francisc Iosif I (1848-1916), la 8 iunie 1867, 
ca „rege apostolic” al Ungariei. Pentru Austria, pactul a fost rezultatul unui 
aranjament de factură constituţională, menit să consolideze Imperiul; pentru 
Ungaria, miza acestui compromis a constituit-o Transilvania. Anexarea pro-
priu-zisă a Ardealului la Ungaria a fost legalizată în sesiunea Dietei din Cluj, 
din 18 decembrie 1866, fiind perfectată în 1868, printr-o lege specială; la 19 
aprilie/1 mai 1869, Guvernul ardelean a fost suprimat, iar Dieta lichidată. 
Legiuirile din anii 1870 şi 1876 definitivau şi organizarea teritorială a Unga-
riei, încheindu-se, prin aceasta, integrarea spaţiului românesc intracarpatic 
în noile structuri administrative dualiste2. 

Ceea ce a urmat este uşor de anticipat; „statul naţional, unitar şi indivi-
zibil” – deşi la 5 maghiari reveneau alţi 11 nemaghiari – a demarat o politică 
de integrare totală şi efectivă a Transilvaniei în Ungaria la nivel politic, eco-
nomic, administrativ şi cultural. Pentru români, consecinţele au fost deza-
struoase; printr-o serie de măsuri legislative, cu caracter discriminatoriu – 
Legea uniunii din 1868 (anularea autonomiei Transilvaniei), Legea pentru 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor din anul 1868 (refuzul recunoaşterii in-
dividualităţii etnice), Legea învăţământului din 1868 (obligativitatea predării 
limbii maghiare ca obiect de studiu în şcolile elementare, secundare şi nor-
male ale naţionalităţilor, puse acum sub controlul strict al statului), Legea 
presei din 1872 (crearea Curţilor de Juraţi la Târgu Mureş, Cluj şi Sibiu pen-
tru judecarea proceselor de presă), Legea electorală din 1874 (stabilirea ar-
bitrară a censului pentru români, în vederea asigurării unei majorităţi 
maghiare indiscutabile în Parlamentul de la Budapesta), legiuirile Trefort 
din 1879 (introducerea limbii maghiare în şcolile pedagogice şi poporale  

1  A se vedea, pe larg, Ioan D. SUCIU, Antecedentele dualismului austro-ungar şi lupta naţ-
ională a românilor din Transilvania (1848-1867), Editura Albatros, Bucureşti, 2000.

2  *** Istoria românilor VII/1. Constituirea României moderne. 1821-1878 (coord. Dan Berin-
dei), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, pp. 748-751.
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româneşti), 1883 (studiul obligatoriu al limbii maghiare în gimnaziile româ-
neşti şi interzicerea subvenţiilor acordate de către statul român) şi 1891 (im-
punerea limbii maghiare în grădiniţe), Legea Bánffy din 1896 (maghiarizarea 
denumirii localităţiilor), legiuirile Appony din 1907 (impunerea „dării cul-
turale”) şi 1917 (crearea „zonei culturale”) etc. –, autorităţile maghiare le-
au interzis românilor toate libertăţile şi drepturile politice, sociale şi 
culturale cu greu obţinute3. 
 

2. Legiuiri școlare antiromânești 

Îndată după parafarea conjuncturalei uniunii dualiste din 1867, Guvernul 
maghiar a început să se amestece făţiş în chestiunile privitoare la derularea 
actului didactic, învăţământul fiind socotit unul dintre principalele bastioane 
ale păstrării ființei naționale. Astfel, în anul 1868 s-a promulgat mult-dez-
bătuta Lege XXXVIII (cunoscută sub numele de Legea Eötvös), care reitera 
dreptul fiecărei Biserici de a-şi înfiinţa şi întreţine propriile instituţii didac-
tice; condiţiile impuse erau însă păstrarea controlului din partea statului, 
obligativatea frecventării cursurilor şcolare de către copiii între 6 şi 12 ani, 
a cursurilor de repetiţie până la 15 ani, a absolvirii de către învăţători a unor 
cursuri de specialitate etc.; de asemenea, se precizau condiţiile pe care tre-
buiau să le îndeplinească edificiile şcolare, prescriindu-se obiectele de studiu 
şi fixându-se durata anului şcolar4. Prin urmare, pe lângă şcolile confesionale, 
legea prevedea înfiinţarea a două noi categorii de instituţii de învăţământ, 
anume şcoli de stat şi şcoli comunale, cu limba de predare maghiară. Cele 
comunale, depinzând tot de stat, urma să fie întreţinute în totalitate de co-
munităţile săteşti; dacă în decurs de şase ani de la promulgarea legii nu erau 
îndeplinite cerinţele de funcţionare (de altfel, mult prea restrictive), Guver-
nul putea ordona închiderea lor; o somaţie de acest fel, venită la 22 februarie 

3  Ioan LUPAŞ, Studii istorice, vol. V, Sibiu-Cluj, 1945-1946, pp. 361-381; Mircea PĂCURARIU, 
Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada dualis-
mului (1867-1918), Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1986, pp. 31-44, 134-178; *** Is-
toria României. Transilvania (coord. Anton Drăgoescu), vol. II, Editura George Barițiu, 
Cluj-Napoca, 1997, pp. 67-86, 101-150; Alexandru MORARU, Biserica Ortodoxă Română 
între anii 1885-2000. Biserică. Naţiune. Cultură, III/1, Editura Institutului Biblic și de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, pp. 615-633; Viorel LUPU, Şcoala hu-
nedoreană şi Marea Unire. Valenţe educaţionale în perioada 1860-1918 şi contribuţii ale 
slujitorilor şcolii la realizarea Unirii Transilvaniei cu România, Cluj-Napoca, 2008, pp. 48-
117, 143-182.

4  *** Istoria românilor..., pp. 822-823.
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1873 din partea ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Agoston Tre-
fort, reclama ridicarea „standardelor” şcolilor confesionale, însă fără ca statul 
să acorde vreun ajutor financiar5. 

Au urmat şi alte legiuiri. Spre exemplificare, la 3 mai 1875, împăratul 
Francisc Iosif I a sancţionat Legea XXXII privind pensionarea învăţătorilor 
şi educatorilor, prin care credincioşii şi învăţătorii acestora erau obligaţi 
să contribuie la fondul de pensii. La 10 iunie 1876 era promulgată o altă 
lege şcolară (Legea XXVIII), prin care inspectorii regeşti din capitalele co-
mitatelor primeau sarcina controlului programelor de învăţământ, a ma-
nualelor şi a materialului didactic folosit în toate tipurile de şcoli. O altă 
sarcină era aceea a „confiscării cărţilor şi a mijloacelor de învăţământ 
oprite de regim”; doar în anul 1877 s-au interzis 47 de manuale şi atlase 
şcolare6. Soarta învăţământului confesional românesc era lăsată astfel la 
bunul plac al autorităţilor. 

Cum ideea de stat unitar maghiar, consfinţită prin tranzacţia dualistă, nu 
putea fi pusă în aplicare fără maghiarizarea etniilor conlocuitoare, hotărârile 
adoptate prin Proiectul de Lege XVIII din anul 1879 au constituit începutul 
unui lung şir de dispoziţii legislative deznaţionalizatoare. Pentru început, 
legea amintită hotăra predarea limbii maghiare ca obiect obligatoriu de stu-
diu în toate şcolile pedagogice şi poporale a căror limbă de predare nu era 
cea maghiară; toţi învăţătorii necunoscători ai acestei limbi erau obligaţi să 
o înveţe în răstimp de patru ani, la final susţinând un examen de calificare. 
În pofida protestelor, proiectul a fost votat. În plus, în anul 1883, s-a adoptat 
o altă lege deznaţionalizatoare, prin care se introducea studiul obligatoriu 
al limbii maghiare şi în şcolile româneşti îndrumate de Biserică, cu necesi-
tatea cunoaşterii ei de către profesori; subvenţiile venite din partea României 
au fost sistate. Din 1891, tot arbitrar, în învăţământul preşcolar s-a introdus 
maghiara ca limbă de conversaţie7. Abuzurile au fost numeroase. 

În 1893, prin Legea XXVI, statul a încercat reglementarea salariilor în-
văţătorilor; la acea dată se păstra normarea salariilor în funcţie de numărul 
familiilor din „comunele bisericeşti”, decisă printr-o circulară a Consistoriu-
lui arhidiecezan sibian din anul 1884. Principiul era simplu: unde existau 

5  Ioachim LAZĂR, Învăţământul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883), Editura 
Argonaut, Cluj-Napoca, 2002, pp. 41-47.

6  I. LAZĂR, Învăţământul românesc din sud-vestul Transilvaniei, pp. 173-174.
7  Stelian MÂNDRUŢ, „Învăţământul comunal elementar din Transilvania între anii 1867-1918”, 

în Crisia, Oradea, an XIX, 1989, pp. 272-273.
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minim 90 de familii, remuneraţia dascălului era stabilită la 300 de florini8. 
Guvernul întindea însă o nouă capcană, căci, în cazul în care comunitatea 
sătească nu putea asigura învăţătorului salariul legal, acesta era nevoit să 
apeleze la ajutorul statului, care putea interveni astfel în problemele şcolii 
respective, pe linie administrativ-didactică.  

Alte încercări de „reformare”, prin care se urmărea însă desfiinţarea şco-
lilor româneşti, sunt legate de numele contelui Albert Apponyi, ministrul 
Cultelor şi al Instrucţiunii Publice. Astfel, în anul 1907 s-a stabilit ca salariul 
minim al unui învăţător, indiferent de tipul de învăţământ din care făcea 
parte, să urce la 1.000 de coroane, cu posibilitatea adăugării unui spor de ve-
chime, din 5 în 5 ani. Bună în aparenţă, legea nu însemna altceva decât o ac-
centuare a politicii de deznaţionalizare, căci doar puţine şcoli elementare 
româneşti se mai puteau autofinanţa; din acest motiv, cele mai multe au fost 
înlocuite prin şcoli comunale sau de stat. Cea mai grea îndatorire impusă 
învăţătorilor români era însă dezvoltarea şi întărirea în elevi a spiritului de 
ataşament la patria ungară şi a conştiinţei apartenenţei acestora la naţiunea 
maghiară9. Jurământul pe care trebuia să-l depună, în calitate de „oficianţi 
publici”, suna astfel:  

„Eu, ... [urma numele şi prenumele n.n.], învăţător ordinar, 
jur pe Dumnezeul viu că faţă de Maiestatea Sa, regele meu apos-
tolic, faţă de patria mea maghiară şi faţă de constituţia acesteia 
mă voi purta cu credinţă tare şi nestrămutată, voi păzi legile 
sancţionate ale ţării, obiceiurile legale şi ordinaţiunile legale ale 
autorităţilor din ţară. Asemenea, datorinţele împreunate cu ofi-
ciul meu învăţătoresc le voi îndeplini întotdeauna conştiincios, 
cu credinţă şi cu acurateţe, şi tinerimea încredinţată îngrijirii 
mele voi educa-o în dragoste faţă de patria maghiară. Aşa să-
mi ajute Dumnezeu”10.  

În aceste condiţii, la 27 septembrie 1907, mitropolitul Ioan Meţianu a tri-
mis o circulară către toate oficiile protopresbiteriale ortodoxe ardelene, în 
care se arăta că  

8  Nicolae BEMBEA, Monografia şcoalei elementare confesionale gr. or. române din Brănişca-
Bicău, Tipografia Archidiecesană, Sibiu, 1912, p. 59.

9 S. MÂNDRUŢ, „Învăţământul comunal elementar din Transilvania între anii 1867-1918”, pp. 
274-275.

10  Lazăr TRITEANU, Şcoala noastră 1850-1916. „Zona culturală”, Tipariul Tipografiei Arhi-
diecezane, Sibiu, 1919, pp. 21-23.
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„deşi  prin intrarea în vigoare a articolului de Lege XXVII din 
anul curent 1907, referitor la salariile învăţătoreşti, comunelor 
noastre bisericeşti, ca susţinătoare de şcoale poporale confesio-
nale, li s-a creat o situaţie foarte grea, mai ales cu privire la ridi-
carea salariilor învăţătoreşti, dacă vom înţelege că Şcoala este 
parte întregitoare a Bisericii, că Şcoala şi Biserica sunt pentru 
noi cele mai preţioase tezaure care ne-au conservat şi susţinut 
în trecut şi ne vor conserva şi susţinerea în viitor, dacă le vom 
ţinea şi conserva şi noi, atunci orice jertfă este binevenită pen-
tru a le lăsa de scumpă moştenire urmaşilor noştri. Suntem 
mulţi şi dacă vom dezvolta voinţă tare întru a jertfi după putinţă 
alăturarea cu poporul şi fiecare din noi, începând de la arhierei 
şi ceilalţi demnitari bisericeşti, până la protoprezbiteri, profe-
sori, preoţi şi învăţători, apoi de la alţi funcţionari ai noştri pu-
blici şi privaţi, de la advocaţi, comercianţi, industriaşi, de la 
proprietari şi alţi fruntaşi ai noştri, salariile cerute de lege şi aşa, 
măcar în parohiile noastre mai mari, vom putea susţine şcoalele 
noastre confesionale şi fără ajutor de la Stat”11.  

Cele mai multe măsuri luate de Guvernul maghiar au lovit aşadar direct 
în învăţământul românesc. Spre exemplu, în ceea ce priveşte remunerarea 
dascălilor, Legea Eötvös din anul 1868 stabilea un salariu minim de 300 de 
florini, asigurat prin aşa-numita „dare culturală” sau „arunc”, evaluată la 
maxim 5% din impozitul către stat al fiecărei comune. Repartiţia cotei se 
făcea arbitrar, pe „fumuri” (case), cu sume egale, fără a se ţine seama de 
posibilităţile materiale ale fiecărei familii. În 1873 s-au introdus „cvincvi-
nalele”, anume sporuri salariale atribuite din 5 în 5 ani. În acelaşi an, Con-
sistoriul sibian a cerut ca plăţile să se facă de la casieriile comunelor, sub 
controlul direct al Mitropoliei; la 10 mai 1883 aproba următoarea grilă de 
salarizare: a) 150 de florini pentru învăţătorii din comunele bisericeşti cu 
până la 50 de familii; b) 200 de florini unde existau între 50 şi 70 de familii; 
c) 250 de florini unde existau între 70 şi 90 de familii; d) 300 florini (mini-
mul impus de stat) în localităţile cu peste 90 de familii. În următoarele 
două decenii, salariul minim a urcat la 600 de coroane. Legea Apponyi din 

11  Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale, fond Protopopiatul Ortodox Orăştie, 
dos. 1/1907, f. 1-2.
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anul 1907, lovind direct în şcolile elementare româneşti, a ridicat acest pla-
fon minim la 1.000 de coroane12. 

În aceste condiţii, foarte multe şcoli, ortodoxe şi unite deopotrivă, în urma 
catalogării lor ca „necorespunzătoare”, au fost fie închise, fie transformate în 
şcoli de stat. Reprezentativă în acest sens a fost activitatea distructivă a in-
spectorilor şcolari maghiari Károly Dénes din Deva şi Benkö András din Brad, 
care, în doar trei ani (1907-1910), au închis nu mai puţin de 135 de şcoli pri-
mare hunedorene; în aceeaşi perioadă, în protopopiatul învecinat al Devei, 
numărul şcolilor poporale ortodoxe a scăzut de la 22 la 1213. În fapt, în anul 
1870, din cei aproximativ 2.100.000 locuitori ai Transilvaniei, peste 80% erau 
încă analfabeţi14. Asemănătoare, rezultatele recensământului din anul 1891 
indicau că numărul românilor ştiutori de carte nu se ridica decât la 14%15. 

Izbucnirea Primului Război Mondial apoi, urmată de retragerea deza-
struoasă a armatei române în toamna-iarna anului 1916, au fost considerate 
de autorităţi un bun prilej de a se rezolva definitiv problema învăţământului 
confesional. O primă măsură a fost aceea a mobilizării pe front a 357 de în-
văţători; alţi 158 au fost declaraţi apţi. Aşadar, mai bine de două treimi dintre 
aceştia, anume 515 învăţători din cei 763 existenţi, erau trimişi să se jert-
fească pentru o cauză străină. Mulţi dintre cei rămaşi acasă au fost târâţi 
prin procese „răsunătoare”, fiind apoi condamnaţi, în baza unor acuzaţii fic-
tive de „trădare”, la ani grei de temniţă sau la exil în judeţele Sopron, Zombor 
şi Becicherecu Mare16. Spre exemplu, învăţătorul Romul Munteanu din 
Glodghileşti (jud. Hunedoara) a fost condamnat pentru că a răspândit prin-
tre săteni ideea că birurile mari pe care le plătesc aceştia ar fi mai uşoare 
dacă Transilvania s-ar uni cu România. Un alt învăţător hunedorean, Nicolae 
Voina din Vaidei, a fost închis la Sibiu din cauză că la festivitatea de închidere 
a anului şcolar 1915/1916 ar fi afirmat în faţa elevilor: „Să dea Domnul ca la 
anul să nu mai aveţi nevoie de ea [de limba maghiară n.n.]!”; în plus, întrucât 
„împărtăşeşte sentimente daco-române”, era socotit de autorităţi ca fiind 

12  L. TRITEANU, Şcoala noastră 1850-1916. „Zona culturală”, pp. 19-21, 27-33, 43-46; Enea 
HODOŞ, Cercetări cu privire la trecutul şcoalelor confesionale ortodoxe româneşti din Ar-
deal, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1944, p. 70.

13  A. MICU, Starea învăţământului în comitatul Huniedoarei, Arad, 1913, pp. 5-10.
14  *** Istoria românilor..., p. 822.
15  Simion RETEGAN, Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850-1867), Editura 

Echinox, Cluj-Napoca, 1994, p. 8.
16  Ioan MATEI, Şcoala noastră şi războiul, Tipariul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1915, 

pp. 22-23.
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„incompatibil cu calitatea de cetăţean al statului ungar”. La procesul desfăşu-
rat la Deva în ianuarie 1918 a afirmat cu curaj că „nu va trece un an şi vom 
putea vorbi româneşte”17. 

Cea de-a doua măsură, luată în anul 1917 la iniţiativa aceluiaşi ministru 
Apponyi, viza crearea unei aşa-numite „zone culturale”, adică trecerea pe 
seama statului a şcolilor româneşti de la fruntariile sudice şi răsăritene ale 
Ardealului (Bistriţa-Năsăud, Trei Scaune, Braşov, Făgăraş, Târnava Mare, 
Sibiu, Hunedoara şi Caraş-Severin); în loc urma să funcţioneze 1.600 de şcoli 
primare de stat şi 800 de grădiniţe. Tot acum a fost numit şi un „comisar 
special”, în persoana baronului Emil Horvath Petrichevich, însărcinat cu su-
pravegherea etatizării şcolilor. În plus, în iulie 1918, s-a decretat exproprie-
rea imobilelor şcolare din „zona” amintită, numeroase cadre didactice de 
naţionalitate maghiară fiind trimise „pe linia Carpaţilor”, spre a prelua şcolile 
elementare româneşti pe seama statului18. Doar ziua de 1 Decembrie 1918, 
la pregătirea căreia şi-au dat concursul şi numeroşi dascăli ortodocşi19, a pus 
capăt acestor măsuri arbitrare şi acestor încercări deznaţionalizatoare. 
 

3. „Școala șaguniană” în anii dualismului 

În pofida contextului istoric-politic total inoportun dezvoltării învăţă-
mântului românesc şi, prin intermediul acestuia, a cultivării sentimentului 
naţional, şcoala confesională ortodoxă a cunoscut în anii dualismului aus-
tro-ungar o dinamică ascendentă; meritele aparţin, în bună parte, Sfântului 
Ierarh Andrei Şaguna (1848-1873) și urmașilor săi, mitropoliții Miron Ro-
manul (1874-1898) şi Ioan Meţianu (1898-1916) ai Ardealului, „şcoala şagu-
niană” – aşa cum a fost ea, generic, denumită – reprezentând un moment 
de seamă al evoluţiei învăţământului intracarpatic, precum o dovedește şi 
larga trataţie de care a avut parte în istoriografia laică şi ecleziastică a ulti-
mului secol20. 

17  V. LUPU, Şcoala hunedoreană şi Marea Unire..., pp. 143-148.
18  A. MICU, Starea învăţământului în comitatul Huniedoarei, pp. 5-34; L. TRITEANU, Şcoala 

noastră 1850-1916. „Zona culturală”, pp. 107-109; Onisifor GHIBU, Şcoala românească din 
Ungaria în anul 1911, Tipariul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1912, pp. 3-8; Mircea PĂ-
CURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a III-a, vol. III, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, 
pp. 380-382.

19  V. LUPU, Şcoala hunedoreană şi Marea Unire..., pp. 155, 172-174; Victor I. ŞUIAGA, Hune-
dorenii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Editura Călăuza, Deva, 1993, pp. 25-65.

20  Nicolae POPEA, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu baron de Şaguna, Tipariul Tipo-
grafiei Arhidiecezane, Sibiu, 1879, pp. 308-320; Nicolae DOBRESCU, Mitropolitul Andrei 
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Astfel, socotind că învăţământul „este de competenţa statului, dar şi a Bi-
sericii”, în baza unei hotârâri din 24 aprilie 1852, „sfântul ocrotitor al Ardea-
lului” purcesese la organizarea „şcolilor poporale” pe principii confesionale, 
după cum urmează:  

1. „Fiecare obşte bisericească să-şi facă şcoală”; cele sărace să nu se înto-
vărăşească cu vreo obşte sau altă religie. 

2. Dascălii să fie „de religia noastră”. 
3. În „toate şcoalele noastre poporale” sunt admise numai „cărţile cele ti-

părite în tipografia arhidiecezană”. 
4. Ca dascăli pot funcţiona „numai aceia cari au deja „atestat despre hăr-

nicia lor”. 
5. Protopopii şi administratorii protopopeşti să trimită toate rapoartele 

şcolare „oblu episcopului”, „sub preşedinţa şi superinspecţiunea” căruia „se 
va perfecta treaba şcoalelor”. 

6. Să i se facă, fără întârziere, cunoscute toate şcoalele noastre „care s-ar 
afla sub inspecţiunea sau direcţiunea vreunui şef de altă religie”21. 

Printr-o altă hotărâre, din 10 august 1854, intitulată Ordinăciunea arhie-
rească pentru rândul cel bun în şcolile noastre poporale, mitropolitul Şaguna 
dispusese apoi ca protopopii şi preoţii să facă inspecţii periodice pentru a 
cerceta pregătirea dascălilor, „sporul” copiilor la învăţătură, calitatea cărţilor 
folosite în şcoală; se făceau, de asemenea, referiri la organizarea internă a 
învăţământului (împărţire în trei clase, cu şase „despărţăminte”) şi la metoda 
predării diferitelor discipline în şcoală. Hotărârile au rămas în vigoare până 
la 191822. La sinodul din 22-28 martie 1864, vrednicul de pomenire ierarh a 

Şaguna, Bucureşti, 1909, 19 pp.; Ioan LUPAŞ, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie isto-
rică, Tipariul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1918, pp. 206-212, 248-253; L. TRITEANU, 
Şcoala noastră 1850-1916. „Zona culturală”, pp. 5-16; Gheorghe TULBURE, Mitropolitul 
Şaguna. Opera literară. Scrisori pastorale. Circulări şcolare. Diverse, Tipografia Arhidie-
cezană, Sibiu, 1938, pp. 79-132; Septimia GHERMAN, „«Şcoala şaguniană», şcoală a popo-
rului”, în Revista Teologică, Sibiu, an XXXVI, 1946, nr. 3-4, pp. 210-228; M. PĂCURARIU, 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, III, pp. 94-98, 265-268, 274-280 (a se vedea și capitolul 
dedicat școlii șaguniene din vol. O viață dăruită Bisericii și Neamului. Sfântul Ierarh An-
drei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, Editura Andreiana, 2012); Nicolae ALBU, Is-
toria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867, Editura Didactică și Pedagogică, 
Bucureşti, 1971, pp. 86-94; Antonie PLĂMĂDEALĂ, „Momentul Andrei Şaguna în istoria şi 
în cultura Transilvaniei – cu prilejul aniversării a 175 ani de la naştere”, în Mitropolia Ar-
dealului, Sibiu, an XXIX, 1984, nr. 1-2, pp. 7-18 etc.

21  Gh. TULBURE, Mitropolitul Şaguna..., pp. 22-23; N. ALBU, Istoria şcolilor româneşti din 
Transilvania, p. 86.

22  N. ALBU, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania, pp. 87-88.
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mai hotărât ca toate şcolile confesionale ortodoxe să treacă, definitiv, în sar-
cina Bisericii23. 

În fapt, participarea activă a mitropolitului Șaguna la organizarea învăţă-
mântului elementar românesc o dovedeşte, atât de limpede, numărul mare 
de „instrucţiuni” şcolare întocmite de el însuși şi publicate la Sibiu: Instrucţ-
iune pentru învăţători despre didactica generală şi specială la predarea cu 
şcolarii a singuraticelor studii (1862), Instrucţiune pentru directorii şcoalelor 
poporale şi pentru directorii şi inspectorii şcoalelor capitale, precum şi pentru 
inspectorii distructuali de şcoală din Arhidieceza greco-răsăriteană din Ar-
deal (1865), Instrucţiune pentru învăţătorii din şcoalele normale şi capitale 
de religie ortodoxă răsăriteană sub inspecţia supremă şcolară a Bisericii Or-
todoxe din Marele Principat al Ardealului (1865), Drepturile şi datorinţele 
civile pentru învăţăceii şcoalelor poporale confesionale (1870) etc.24 

Împărţit în trei clase, cu şase „despărţăminte”, învățământul confesional 
ortodox se desfăşura după următoarea schemă: 

 
Pentru clasa I normală 

 
I. Despărţire (începători)                 II. Despărţire (cetitori) 
1. Abecedarul                                    1. Istoria biblică – de rost 
2. Bucoavna                                       2. Ceaslovul şi Bucoavna 
3. Scrierea                                          3. Datorinţele supuşilor – de rost 
4. Cântarea                                        4. Scrierea 
5. Cântarea 

 
Pentru clasa a II-a normală 

 
I. Despărţire                                        II. Despărţire 
1. Urmarea Ceaslovului                    1. Urmarea Catehismului 
2. Catehismul mic – de rost             2. Urmarea Aritmeticii 
3. Aritmetica – de rost                      3. Urmarea gramaticei româneşti 
4. Gramatica română – de rost        4. Repetirea cărţii întregi despre  
                                                                   datorinţele supuşilor 
5. Urmarea datorinţelor supuşilor   5. Abecedarul nemţesc 

23  Gh. TULBURE, Mitropolitul Şaguna..., p. 111.
24  Gh. TULBURE, Mitropolitul Şaguna..., pp. 115-118.
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6. Scrierea                                       6. Scrierea 
7. Cântarea                                      7. Cântarea 
 
Pentru clasa a III-a normală 

 
I. Despărţire            II. Despărţire 
1. Urmarea Catehismului            1. Repeţirea Catehismului întreg 
2. Gramatica română cu conţepturi   2. Gramatica română cu conţepturi 
3. Gramatica nemţească                   3. Urmarea aritmeticii 
4. Urmarea aritmeticii                      4. Gramatica nemţească 
5. Geografia            5. Urmarea geografiei 
6. Istoria                          6. Urmarea istoriei 
7. Scrierea            7. Scrierea 
8. Cântarea                          8. Cântarea25. 
 
Cu referire strictă la perioada dualismului austro-ungar, prin Instrucţiu-

nea pentru învăţătorii din şcoalele normale şi capitale din Metropolia româ-
nilor de religie greco-răsăriteană în Ungaria şi Transilvania din anul 1869, 
mitropolitul lua act de schimbarea denumirii vechilor „despărţăminte şco-
lare” cu aceea de „cercuri”, enumerând într-o circulară obiectele de învăţă-
mânt (cu indicarea numărului de ore) ce urma a fi predate în cele patru clase 
ale şcolilor poporale: Religia, Limba maternă (Citirea, Scrierea, Abecedarul 
şi Gramatica), Limba maghiară (Abecedarul şi Gramatica), Fizica şi Istoria 
naturală, Geografia şi Istoria, Drepturile şi datoriile cetăţeneşti, Socoata 
(Computul), Economia, Cântarea şi Gimnastica26. Cursurile învăţătoreşti, 
alături de cele suplimentare (cursuri opţionale de limbă maghiară), au urmat 
aceeaşi structură „cercuală”. Temele de discuţie, dinainte fixate şi minuţios 
pregătite, coroborate cu rapoartele inspectorilor şcolari, prezentau o im-
agine detaliată a situaţiei învăţământului dintr-un anumit „cerc”27.  

Legate ca scop de aceste cursuri, dar într-o formă de organizare diferită, 
cu un număr mare de participanţi şi cu o paletă de activităţi mult lărgită, au 

25  N. ALBU, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania, pp. 87-88.
26  *** Din istoria învăţământului  hunedorean (coord. Cornel Stoica), Inspectoratul Școlar 

Hunedoara, Deva, 1973, pp. 156-161.
27  N. POPEA, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu baron de Şaguna, p. 318; E. HODOŞ, Cer-

cetări cu privire la trecutul şcoalelor confesionale..., pp. 147-157; Gh. TULBURE, Mitropolitul 
Şaguna..., pp. 113-114.
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fost şi reuniunile învăţătoreşti. Scopul acestora îl constituia apărarea intere-
selor generale ale învăţătorilor şi perfecţionarea lor profesională. În condiţ-
iile înăspririi regimului dualist austro-ungar, care privea cu reticeţă orice 
manifestare românească de acest tip, reuniunile învăţătoreşti nu au „rezistat” 
decât două decenii, anume între anii 1878 şi 189828. 

În încercarea de a se da învăţământului elementar un cât mai bun suport 
administrativ-juridic, în şedinţele consistoriale s-au întocmit numeroase re-
gulamente, pe care Tipografia arhidiecezană le punea la dispoziţia dascălilor 
români sub formă de broşuri29. Spre exemplu, pentru scăderea ratei analfa-
betismului, Ordinaţiunea ministerială din 24 septembrie 1870, aprobată în 
şedinţa consistoriului ortodox din toamna aceluiaşi an, readucea în atenţia 
preoţilor şi a învăţătorilor chestiunea înfiinţării de „şcoli” pentru adulţi, de 
orice vârstă şi indiferent de sex, cu susţinerea unor examene de evaluare în 
lunile februarie-martie. Deşi reluate în sinoadele din anii 1872 şi1873, dis-
poziţiile „au rămas, pe de-a-ntregul, literă moartă”30. Din 1908 s-a introdus 
examenul de absolvire a şcolii primare, cu dreptul instituţiei de învăţământ 
de a elibera certificate şcolare31. 

Între măsurile menite să încurajeze şi să îmbunăţească învăţământul con-
fesional se înscrie şi aceea a interzicerii abandonului şcolar şi a absenteis-
mului; spre exemplificare, într-o circulară a protopopului Romul Crainic al 
Dobrei (jud. Hunedoara) din 1887 se cerea ca „niciun prunc să nu se delibe-
reze de la frecventarea şcolii fără motiv legal”32. De asemenea, în anul 1911, 
Consistoriul sibian a hotărât ca fiecare şcoală confesională ortodoxă să-şi 
aleagă un patron spiritual al ei, la prăznuirea căruia să se organizeze o ser-
bare religios-culturală, cu scop educativ şi moral. Tot atunci, la intervenţia 
Guvernului de la Budapesta, s-a introdus şi aşa-numita „Serbare a păsărilor 
şi a pomilor”, pusă în legătură cu excursiile anuale de primăvară, pe care  

28  On. GHIBU, Şcoala românească din Ungaria în anul 1911, pp. 11-12; E. HODOŞ, Cercetări 
cu privire la trecutul şcoalelor confesionale..., pp. 158-159; *** Din istoria învăţământului..., 
pp. 178-180.

29  La finalul Calendarelor Bunului Român ale Arhiepiscopiei Sibiului se publica, în fiecare 
an, şi lista statutelor, a regulamentelor şi a intrucţiunilor şcolare în vigoare (tipărite și sub 
forma unor broşuri), precum şi preţul de achiziţie (în coroane austriece).

30  I. LUPAŞ, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istorică, p. 313.
31  Gheorghe BORZA, Cornelia BORZA, Maria BORZA-POPESCU, Tămăşasa în documente, amin-

tiri, datini, obiceiuri şi tradiţii, Editura Emia, Deva, 2007, p. 87.
32  *** Din istoria învăţământului..., p. 148.
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elevii erau îndemnaţi să le facă în împrejurimi. Începând cu anul 1915 au în-
ceput să se organizeze şi câteva cantine şi cooperative şcolare33. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii aceluiaşi învăţământ, multe şcoli au fost 
înzestrate cu biblioteci poporale. Apoi, în spiritul Legii din 1868, organele 
de stat au cerut conducerii comunelor să dea „locuri corespunzătoare pentru 
grădini de şcoală”; ministrul Trefort a reînnoit aceste dispoziţii în anii 1872 
şi 1875. Chestiunea acestor grădini, prezentă încă din anul 1857 pe agenda 
consistoriului sibian (reluată apoi în şedinţa din 21 februarie 1876) nu a 
putut fi însă soluţionată rapid şi practic. Deşi învăţătorii care nu aveau cu-
noştinţe de specialitate erau îndemnaţi să urmeze cursuri practice, cu pro-
fesori calificaţi, şi să citească cu regularitate „foile” şcolare, în majoritatea 
cazurilor indicaţiile nu s-au transpus în practică. Drumeţiile, excursiile, ser-
bările culturale, reprezentaţiile teatrale şi spectacolele corale – multe bene-
ficiau de sprijinul reuniunilor de cântări locale – au completat paleta de 
măsuri menite să sporească atractivitatea şi calitatea procesului didactic34. 

În calitate de autori, atât mitropolitul Andrei Şaguna, cât şi colaboratorii 
săi s-au străduit apoi să ridice la cel mai înalt nivel şi standardul manualelor 
folosite, multe întocmite înainte de 1867: Abecedar românesc de Sava Popo-
vici-Barcianu (1851), Istoria biblică pentru şcolari de Sava Popovici-Bar-
cianu (1851), Gramatica română de Sava Popovici-Barcianu (1852), Carte 
de conversaţiune şi Vocabulariu german şi român de Sava Popovici-Barcianu 
(1853), Aritmetica cu cifre de Visarion Roman (1855), Abecedar nemţesc pen-
tru şcoalele române de Sava Popovici-Barcianu (1857), Învăţătorul şi poporul 
de Atanasiu Marienescu (1859), Istoria Austriei de Visarion Roman (1859), 
Istoria bisericească (2 tomuri) de Andrei Şaguna (1860), Manuducere la Abe-
cedar de Zaharia Boiu (1862), Computul de şcoala poporală de Ioan Popescu 
(1864), Stenografia română de Dimitrie Răcuciu (1864), Cartea de citire de 
Zaharia Boiu (1865), Gramatica română de Nicolae Mihălţeanu (1865), Cu-
noştinţe practice despre cultivarea grădinii şcolare de Pavel Vasici (1867), 
Elemente de  istorie patriotică şi universală pentru şcoalele populare române 
de Zaharia Boiu (1869), Catechismul anthropologic de Pavel Vasici (1870), 
Geografia ţerilor de sub coroana Ungariei în legătură cu liniamentele fun-
damentale a geografiei universale pentru folosul şcólelor populare române 

33  On. GHIBU, Şcoala românească din Ungaria în anul 1911, p. 18.
34  V. LUPU, Şcoala hunedoreană şi Marea Unire..., pp. 119-131.
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de D. Varna (1872), Întâia carte de citire (1875) şi A doua carte de citire de 
Ioan Popescu (1875), Sistemul metric de Vasile Petri (1876) etc.35 

Cum gazetăria românească a cunoscut un progres remarcabil în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, se cuvin a fi menţionate şi acele „publicaţiuni 
pedagogice” care au avut o deosebită importanţă în perfecţionarea profesio-
nală a dascălilor români (au avut o largă circulaţie şi în judeţul Hunedoara, 
ţinându-i la curent pe învăţătorii de aici cu dezbaterile sau problemele ivite 
pe teren didactic): „Amicul şcoalei” (Sibiu, 1860), „Organul pedagogic pentru 
educaţie şi instrucţie” (Sibiu, 1863), „Lumina” (Arad, 13 august 1872), 
„Şcoala românească, foaie pedagogică şi didactică pentru interesul institu-
telor de cultură şi ale organelor acestora” (Sibiu, 1875), „Foişoara Telegrafu-
lui Român” (Sibiu, 1876), „Biserica şi Şcoala” (Arad, 1877), „Minte şi inimă” 
(Arad, 1877), „Şcoala şi Familia” (Braşov, 1886), „Convorbiri pedagogice” 
(Satul Nou, 1886), „Foaia pedagogică” (Sibiu, 1897), „Şcoala română” (Sibiu, 
1899), „Pedagogia nouă” (Sibiu, 1900), „Reuniunea învăţătorilor români” 
(Arad, 1904), „Vatra şcolară” (Sibiu, 1907), „Educatorul” (Oraviţa, 1909) etc.36 

În ceea ce priveşte calificarea dascălilor, dându-şi seama că pentru pro-
movarea culturii poporului român este nevoie atât de preoţi luminaţi, cât şi 
de dascăli bine pregătiţi, în 1846 Şaguna a ridicat „cursul clerical” de şase 
luni de la Sibiu la un an; din acesta s-a dezvoltat, în anul 1850, Institutul teo-
logic-pedagogic. În 1853 s-a creat o „secţiune pedagogică” separată, cu un 
an de studiu şi absolvenţi de patru clase gimnaziale. În 1862 cursurile au 
fost ridicate la doi ani, în 1879 la trei, iar în 1907 la patru, rămânând aşa 
până în anul 1919 când, prin separarea de secţiunea teologică, cea pedago-
gică s-a transformat în Şcoala normală „Andrei Şaguna”. În afara acestor cur-
suri, viitorii dascăli hunedoreni se mai puteau pregăti şi la „Preparandia” din 
Arad (deschisă la 3/15 noiembrie 1812, cu durata studiilor de 15 luni, res-
pectiv doi ani din 1814, trei din 1876; în anul 1876, secţia pedagogică şi cea 
teologică s-au contopit într-un singur „Institut teologic-pedagogic diece-
zan”), la secţia pedagogică din Caransebeş (creată în 1874, ca parte compo-
nentă a Institutului teologic-pedagogic de aici, cu durata studiilor de doi ani, 
respectiv patru din 1896) sau la secţia română a „Preparandiei” din Deva 

35  N. POPEA, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu baron de Şaguna, pp. 322-327; Gh. TUL-
BURE, Mitropolitul Şaguna..., p. 133; *** Din istoria învăţământului..., p. 162; Elena MACA-
VEI, „Creatori de manuale în şcoala generaţiei mitropolitului Andrei Şaguna”, în vol. 
Mitropolitul Andrei Şaguna, creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania 
(coord. Mircea Păcurariu), Editura Andreiana, Sibiu, 2008, pp. 258-279.

36  Vasile POPEANGĂ, Presa pedagogică din Transilvania, 1860-1918, Editura Didactică și Pe-
dagogică, Bucureşti, 1966, pp. 74-251.
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(înfiinţată în anul 1870, cu durata studiilor de trei ani)37. Ca învăţători erau 
admişi şi unii absolvenţi de gimnaziu sau de şcoală de stat (cu condiţia ab-
solvirii unor cursuri de şase săptămâni, ţinute vara, în pricipalele centre ur-
bane transilvănene), preoţi şi chiar intelectuali din mediul rural; până în 
1918, procentul acestor suplinitori s-a menţinut ridicat, numărul cadrelor 
didactice calificate situându-se mult sub nevoile reale ale învăţământului hu-
nedorean. Un raport pe anul şcolar 1883/1884 arată că din cei 368 de dascăli, 
93 erau necalificaţi, iar 137 suplinitori38. 

Un rol esenţial în sprijinirea învăţământului confesional românesc l-a 
avut, începând cu anul 1861, şi „Asociaţiunea transilvană pentru literatura 
română şi cultura poporului român” („ASTRA”). În adunarea generală de la 
Băile Herculane, din anul 1900, s-a hotărât mărirea numărului secţiilor Aso-
ciaţiei de la trei la cinci: literară, istorică, ştiinţe naturale şi fizice, şcolară şi 
economică. Cea şcolară şi-a propus ca obiective studierea stării învăţămân-
tului românesc intracarpatic, impulsionarea activităţii ştiinţifice în domeniul 
pedagogiei, organizarea unor cursuri pentru adulţi etc. În anul 1909 s-a 
impus obligativitatea activării învăţătorilor şi a profesorilor în cadrul acestei 
secţii şi s-au fixat alte câteva deziderate: unificarea terminologiei şcolare, 
elaborarea de noi manuale şi organizarea unor biblioteci sistematice româ-
neşti. Din 1914, secţia a susţinut constant tendinţele de uniformizare a în-
văţământului de pe ambii versanţi ai Carpaţilor; terminologia utilizată în 
România a început să fie folosită şi-n şcolile româneşti din Ardeal39. 

Cu privire la durata şcolarizării, Legea Eötvös din 1868 o fixa la 8 luni 
pentru mediul rural, respectiv la 9 luni pentru cel urban; din anul 1871, 
aceasta s-a mărit însă cu câte o lună. Fiecare şcoală avea libertatea să stabi-
lească data începerii şi a finalizării anului de învăţământ; la sate se aveau în 
vedere lucrările agricole (anul şcolar începea la 1 septembrie şi se sfârşea la 
31 mai). La oraş, cursurile ţineau nouă luni, de la 1 octombrie la 30 iunie. 
Anul şcolar era împărţit în două semestre, ambele încheindu-se cu o pe-
rioadă de examinare, anume ianuarie/februarie, respectiv mai/iunie40. 

Existau însă şi numeroase disfuncţionalităţi, precum „scăderile de la şcoa-
lele noastre” din Orăştie, semnalate la 24 ianuarie 1891 de către vicarul  

37  I. LAZĂR, Învăţământul românesc din sud-vestul Transilvaniei, pp. 237-249.
38  *** Din istoria învăţământului..., pp. 167-170.
39  V. POPEANGĂ, Presa pedagogică din Transilvania, pp. 12-27; V. LUPU, Şcoala hunedoreană 

şi Marea Unire..., pp. 131-137.
40  *** Din istoria învăţământului..., pp. 144-145.

Pr. Prof. Univ. Dr. Florin Dobrei



63

arhiepiscopesc Ilarion Puşcariu de la Sibiu protopopului local Nicolae Po-
povici (1838-1895):  

„1. Comitetele parohiale nu sunt la înălţimea chemării lor; 
în cele mai multe locuri acestea caută să eludeze legea în punc-
tul cercetării şcolare, dispensând de la acest obligământ spre a-
şi face popularitate. Ca dovada produce un conspect despre 
dispensări în Vinerea; 2. Nu sunt edificii de şcoală, dovadă co-
muna Pişchinţi, unde a trebuit să închidă şcoala; aici poporul 
nu contribuie cu nimic pentru şcoală; 3. În comuna Binţinţi [azi 
Aurel Vlaicu n.n.] nu a fost şcoală în luna noiembrie deoarece 
s-a ales un învăţător necalificat, beţiv; 4. Dotaţiunea învăţători-
lor este foarte mică, numai ca un fel de milă, de aceea nu se află 
învăţători; 5. Nu sunt învăţători în comunele Mărtineşti, Tă-
maşasa, Dâncu Mare, Măgura şi Ocolişul Mic”41. 

Se preconizau măsuri grabnice de îndreptare a situaţiei. 
 

4. Zorii unor mari schimbări 

Consfinţirea unirii Transilvaniei cu România prin actul de la 1 Decem-
brie 1918 a constituit o piatră de hotar în istoria şcolilor confesionale ro-
mâneşti; mai vechea doleanţă, aceea a unui învăţământ în limba maternă, 
devenea acum posibilă. Pentru început, în pofida sugestiilor şi a modifică-
rilor operate de Resortul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice din cadrul Con-
siliului Dirigent al Transilvaniei, s-a păstrat atât legislaţia, cât şi planurile 
de învăţământ din fostele şcoli de stat maghiare. Abia după câţiva ani s-a 
reuşit introducerea manualelor şi a programei analitice din vechea Româ-
nie. Acest proces a fost finalizat prin promulgarea Legii învăţământului 
primar din 26 iulie 1924, prin care s-a realizat uniformizarea sistemului 
didactic românesc42. 

41  Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale, fond Protopopiatul Ortodox Orăştie, 
dos. 1/1891, f. 1-2.

42  Cornel STOICA, Mircea VALEA, „Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării învăţământului în 
ţinutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva, an V, 
1968, pp. 482-484; Gheorghe IANCU, „Contribuţii la istoricul învăţământului primar din 
judeţul Hunedoara (1919-1924)”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva, an XVI-XVII, 
1982-1983, pp. 643-657.
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Vechile şcoli confesionale au trecut sub tutela statului, Arhiepiscopiei or-
todoxe sibiene rămânându-i doar vechile gimnazii şaguniene din Braşov şi 
Brad, transformat acum în licee43.  

Potrivit circularei mitropolitului Nicolae Bălan din 28 decembrie 1923, 
 „în care parohii avem şcoli care nu mai slujesc scopului in-

strucţiei, [căci] fie s-au clădit alte şcoli, fie au devenit libere prin 
ocuparea şcoalei de stat din localitate, astfel de edificii vechi 
sunt a se preface în case culturale, iar întreţinerea lor cade în 
sarcina organelor parohiale”44.  

Alte localuri şcolare au fost închiriate comunelor, în ele funcţionând noile 
unităţi de învăţământ de stat; sumele, modice, erau lăsate într-un fond local, 
destinat îmbunătăţirii actului predării. În 1948 toate clădirile au fost naţ-
ionalizate45. 

 
5. În loc de concluzii 

La finalul acestor scurte considerații referitoare la evoluția învățământu-
lui confesional ortodox românesc din spațiul intracarpatic în anii grei ai dua-
lismului, învățământ care a purtat pecetea inconfundabilă a geniului 
organizatoric al vrednicului de amintire sfânt ierarh Andrei Șaguna, socotim 
relevantă editarea pentru întâia oară a unor rânduri de veritabilă cronică bi-
sericească, ieșite de sub pana unui preot zărăndean din secolul trecut, Virgil 
Perian, cu referire expresă la activitatea național-patriotică, pastoral-misio-
nară și cultural-educațională a unui vrednic protopop peste care s-a așternut 
– pe nedrept – colbul uitării: Vasile Damian din Brad (1855-1919)46. Iar 
aceste rânduri sună astfel: 

43  M. PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, III, p. 413.
44  Viorel VÂNĂTORU, Dobra II. 1919-1950. Repere istorice în lumina izvoarelor documentare, 

Editura Corvin, Deva, 2008, p. 198.
45  Dumitru BARNA, „Biserică şi societate – contribuţie la cultura din judeţul Hunedoara în pe-

rioada interbelică”, în Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva, an XXV, 1992-1994, pp. 756-757.
46  V.I. ŞUIAGA, Hunedorenii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, pp. 38-39; Eugen GREU-

CEANU, „Contribuţii cu privire la viaţa şi activitatea protopopului Vasile Damian”, în Mi-
tropolia Banatului, Timişoara, an XXVI, 1986, nr. 3, pp. 23-30; Romulus NEAG, 
Personalităţi brădene în lumina istoriei, Brad, 1995, pp. 96-101; Maria RAZBA, Personalităţi 
hunedorene. Oameni de cultură, artă, ştiinţă, tehnică şi sport (sec. XV-XX). Dicţionar, ed. 
a II-a, Deva, Editura Emia, 2004, pp. 138-139; Florin DOBREI, Maria RAZBA, „Religie. Teo-
logie”, în vol. Hunedoara, monografie V. Personalități hunedorene (coord. Ioan Sebastian 
Bara et alii), Casa de Editură Emia, Deva, 2015, pp. 41-42 etc.
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„Aceste școli s-au putut menține numai cu mari sacrificii de 
către popor, prin Biserică. Preoții, prin Comitetul Parohial, fă-
ceau repartiție pe popor pentru susținerea școalei și pentru 
plata învățătorului confesional, denumită «arunc învățăto-
resc», care se încasa cu mare greutate din sărăcia poporului. 
Învățătorul confesional era deci mult mai slab retribuit decât 
un învățător de stat. Statului maghiar nici nu-i convenea 
aceste școli confesionale, cu limba de predare română, și abia 
aștepta să le poată închide și să le înlocuiască, rând pe rând, 
cu școale de stat, cu limba de predare ungurească. Era de ajuns 
ca într-un în sat mai sărac să declare poporul că nu mai poate 
plăti aruncul învățătoresc și îndată venea inspectorul școlar 
regesc ca să închidă școala, s-o decreteze școală de stat și să 
aducă un învățător maghiar plătit de stat. Școale de aceste sta-
tificate nu au putut pătrunde în Zărand, cu toată sărăcia exis-
tentă, decât doar în vreo două sate, după cum îmi duc aminte. 
Poporul, povățuit de preoții săi și pătruns de un adânc senti-
ment național, susținea cu mari sacrificii școala lui româ-
nească, pusă de genialul mitropolit Șaguna sub ocrotirea 
Bisericii, și ea săracă, dar identificată cu poporul.  

Învățătorii confesionali erau pregătiți după «Statutul Orga-
nic» a lui Șaguna în Seminarul Teologic-Pedagogic «Andre-
ian» din Sibiu. Acest seminar avea, deci, două secții: secția 
teologică, în care se pregăteau absolvenții de liceu și cu baca-
laureat ca, după un curs de 3 ani, să devie preoți, și secția pe-
dagogică, în care se primeau elevi cu 4 clase de liceu ca, după 
un curs de 4 ani, să ajungă învățători confesionali. Deosebirea 
între școalele normale de stat și această secție pedagogică era 
că în această secție se accentua mult pe educația religios-mo-
rală a viitorilor învățători, [ca] să cunoască rânduiala cântări-
lor bisericești, ca ei, la rândul lor, să știe preda Religia în școală, 
să conducă doi cu doi, în duminici și sărbători, elevii la bise-
rică și să cânte la strana dreaptă. Preotul era, de drept, direc-
torul școalei, iar protopopul, inspectorul școalelor din 
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protopopiat. Natural că și statul avea dreptul de inspectare a 
școlilor confesionale, prin inspectorii săi, mai ales ca să con-
state progresul obținut de învățător la limba maghiară și, unde 
constata un progres neîndestulător, putea să impună forului 
superior bisericesc destituirea acelui învățător.  

La sfârșitul fiecărui an școlar se dădea un examen public, 
festiv, fixat de protopop pe o zi de duminică sau sărbătoare, 
ca să poată lua parte toți părinții elevilor. Aceștia erau inte-
rogați la toate materiile, ca să poată constata și părinții pro-
gresul făcut de copiii lor în lungul anului, iar părinții veneau 
cu plăcere la aceste examene, pentru că erau și cointeresați, 
pentru că ei plăteau pe învățător. Aceste examene erau com-
pletate cu cântări și declamări, pentru că erau, totodată, și o 
încheiere festivă a anului școlar. Natural că protopopul, în ca-
litatea sa de inspector școlar, nu putea prezida personal exa-
menele la toate școlile în cele câteva zile de dumineci și 
sărbători de la finea anului școlar, de aceea mai delega, pe 
unele sate, pe preotul locului sau pe un alt preot din apro-
piere. Dar, în comunele mai fruntașe, nu se putea să nu apară 
figura impozantă a prot[opopului] Vasile Damian, ca să pre-
zideze și să conducă efectiv examenul împreunat cu încheie-
rea festivă a anului școlar. 

Imaginea acestor examene publice și fastuoase nu o pot 
uita. A rămas adânc înfiltrată în sufletul meu, de pe când eram 
elev la «Școala elementară română gr[eco-]ort[odoxă] din 
Crișcior, comitatul Hunedoara», între anii școlari 1903/4 și 
1906/7. Sala mare și luminoasă de învățământ cuprindea pe 
băncile sale pe toți școlarii din clasele I-IV, de sub conducerea 
învățătorului confesional Ioan Faur. De o parte și de alta a băn-
cilor, pe lângă pereți și ferestre, stăteau înghesuiți, pe bănci 
simple și lungi, dar mai mulți în picioare, părinții în haine de 
sărbătoare, în așteptarea apariției D-lui protopop. Catedra era 
plină de buchete de flori și de cărți de premii. Deodată apare 
figura prot[opopului] V[asile] Damian, secondat de tatăl meu, 
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preotul Ioan Perian, în calitate de director al școlii, care se 
așeză la catedră, iar învățătorul, după rugăciunea «Tatăl nos-
tru», începea examinarea școlarilor. Fiecare părinte era dornic 
să audă răspunzând copilul său la întrebările învățătorului. La 
sfârșitul serbării protopopul distribuia premii elevilor care au 
meritat nota de «Foarte bine», lăudând în cuvântul său de în-
cheiere a anului școlar pe elevii care s-au distins la învățătură 
și purtare morală și îndemnând pe părinți să-i trimită regulat 
la școală și să jertfească pentru susținerea ei, pentru că popo-
rul român numai prin învățătură se poate ridica în rândul ce-
lorlalte popoare conlocuitoare”47.

47  Virgil PERIAN, Cronica protopopilor din tractul Zarandului (ms. dact. în Arhiva Protopo-
piatului Ortodox Brad), Brad, 1971, pp. 18-26.

Legislație școlară și învățământ confesional ortodox în Transilvania perioadei dualiste



68

UN CĂRTURAR BĂNĂȚEAN, 
ARHIMANDRITUL 

GHENADIE POPESCU (1808-1876), 
PROFESOR LA SEMINARIILE DIN 

MOLDOVA ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. Radu-Ștefăniță TASCOVICI 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniță Filoteia”, Pi-
tești 

 
Abstract 

In this study, the author evokes the personality of archimandrite 
Ghenadie Popescu, professor at the Seminars of Moldova and Walla-
chia. At the same time, he provides important landmarks for the con-
text of Romanian seminary education and the preparation of 
Romanian theologians in the 19th century. The theological activity of 
Archimandrite Ghenadie Popescu is also presented in connection with 
the Romanians’ efforts for emancipation and for national unity. 
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Cele dintâi școli pentru pregătirea viitorilor preoți, în toate pro-
vinciile românești, s-au întemeiat în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea. Până atunci, pregătirea candidaților la preoție se făcea 

pe lângă centrele eparhiale, în unele mănăstiri, sau pe lângă un preot ori 
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protopop cu mai multă învățătură. În unele cazuri, viitorii preoți fuseseră 
elevii unor școli din orașe, în care, deși se dobândeau unele cunoștințe reli-
gioase, totuși nu se realiza o pregătire teologică propriu-zisă. Încercări de 
înființare a unor școli de pregătire a viitorilor preoți s-au făcut încă de la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea. În Țara Românească, mitropolitul Dositei 
Filitti a hotărât ca cei ce voiau să devină preoți să învețe cel puțin o jumătate 
de an la Mitropolie. Prin urmare, în 1797, printr-un hrisov al domnitorului 
Alexandru Ipsilanti, se decidea ca la mănăstirea Antim din București să ia 
ființă o „școală de învățătură pentru cei ce vor să intre în templu preoției 
den toate eparhiile țării”1. Deși oferea doar elemente generale de pregătire 
teologică, școala a funcționat până în 1847 când a fost desființată. În 1811 
s-a pus chiar problema înființării unui „seminarion” la Snagov, însă mitro-
politul Ignatie de Arta a încredințat conducerea mănăstirii unui arhiereu 
grec, așa încât acest plan nu s-a putut realiza2. 

Prima școală teologică propriu-zisă, românească, a fost Seminarul din 
mănăstirea Socola de lângă Iași, întemeiat de marele mitropolit cărturar și 
mecena Veniamin Costachi, în 1803. Au urmat cursurile ținute de Gheorghe 
Lazăr la Sibiu (1811), Școala Normală sau Preparandia, 1812) și Institutul 
Teologic (1822) de la Arad (unite în 1876 ca Institutul pedagogic-teologic 
diecezan), seminariile de la București, Buzău și Curtea de Argeș (1836), Râm-
nicu Vâlcea (1837), Huși (1851) și Roman (1858). În a doua jumătate a seco-
lului s-a înființat Facultatea de Teologie de la Iași (în 1860, cu o existență 
efemeră) și cea de la București, în 1881 (1884). Toate aceste școli din Mun-
tenia și Moldova, la începuturile lor, s-au întâlnit cu aceiași dificultate: lipsa 
unui corp profesoral bine pregătit. Dezlegarea acestei probleme a venit și 
prin cărturarii ardeleni și bănățeni care, din pricina luptei național-politice 
românești, au fost nevoiți să-și părăsească meleagurile natale, însă și-au pus 
energia și frumoasa formație intelectuală în slujba emancipării culturale a 
societății românești de peste Carpați. Această „a doua generație” de ilumi-
niști bănățeni și ardeleni au devenit îndrumători ai fraților din Țara Româ-
nească și Moldova, prin activitatea desfășurată aici ca profesori. 

Eforturile preoților și intelectualilor români din Banat au dus la înființa-
rea Școlii Pedagogice sau Normale la Arad, numită și „Preparandie”, în 3/15 

1  Mihai MANOLACHE, „Biserica din Țara Românească în timpul celei de a doua domnii a lui 
Alexandru Ipsilanti (1796-1797), în Studii Teologice, XIX, 1967, nr. 5-6, pp. 347-358.

2  Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, ed. a III-a, Trinitas, Iași, 2006, 
pp. 353-356.

Un cărturar bănățean, arhimandritul Ghenadie Popescu (1808-1876), 
profesor la seminariile din Moldova și Țara Românească
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noiembrie 1812. Aceasta a avut de la început un caracter românesc, toate 
disciplinele fiind predate în limba română. Acolo s-au pregătit învățători și 
chiar preoți care au dus lumina bunelor învățături și moravuri în satele 
românești. Aradul devenea astfel un important centru de propagare a cul-
turii românești în Banat, dar și Zarand și Bihor. Profesorii Preparandiei 
aveau să se implice însă și în lupta strânsă pentru românizarea scaunului 
episcopal din Arad3. După noi eforturi, printr-o rezoluție imperială, s-a înfi-
ințat, tot la Arad, un Institut Teologic diecezan, la 1 noiembrie 1822, pentru 
pregătirea preoților, după modelul școlilor clericale de la Carloviț și Pacraț4. 
Până la Marea Unire a românilor într-un singur stat, cele două școli arădene 
au format 1350 de învățători și 1971 de preoți care au slujit în satele din ves-
tul românesc5. 

Unul dintre dascălii Institutului Teologic din Arad, ierodiaconul Ghena-
die Popescu (profesor la Arad între 1839-1848), avea să devină, asemenea 
altor învățați români din Ardeal și Banat, profesor la Seminariile teologice 
de la mănăstirea Neamț, de la Roman și de la București. 

S-a născut la 12 aprilie 1808 în satul Murani, din apropierea Timișoarei. 
Fiul preotului Atanasie Popescu, din botez Gheorghe, iar la intrarea în mo-
nahism, Ghenadie, a rămas orfan la o vârstă fragedă și a fost crescut de bu-
nicul patern, preotul Grigore Popescu6. A urmat clasele primare în satul 
natal, studiile gimnaziale la Timișoara, cele teologice la Arad, între 1829-
1832;a studiat apoi dreptul la Universitatea din Budapesta, între 1832-
18367.După încheierea studiilor universitare, episcopul Gherasim Raț 
(1835-1850) l-a însărcinat cu slujbele de cancelist (funcționar) și interpret 
consistorial în cadrul Episcopiei din Arad. În 1839 a fost tuns în monahism 
la străvechea mănăstire Hodoș-Bodrog, al cărei egumen provizoriu avea să 
devină8. Tot în 1839 a fost hirotonit ierodiacon și numit secretar al Consis-
toriului arădean; în 1846 a fost hirotesit protodiacon, îndeplinind slujba de 
consilier consistorial și profesor la Institutul Teologic, între anii 1839-18489. 

3  Vasile POPEANGĂ, Eduard GĂVĂNESCU, Victor ȚÂRCOVNICU, Preparandia din Arad, Bucu-
rești, 1965, passim.

4  M. PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, p. 237.
5  Teodor BOTIȘ, Istoria Școalei Normale (Preparandiei) și a Institutului Teologic ortodox 

român din Arad, Arad, 1922, p. 660.
6  Ion B. MUREȘIANU, „Ghenadie Popescu”, în Mitropolia Banatului, 26, 1976, nr. 9-12, p. 703.
7  Mircea PĂCURARIU, Dicționarul teologilor români, București, 1996. p. 346.
8  Ion B. MUREȘIANU, „Arhimandritul Ghenadie Popescu (1808-1876)”, în Mitropolia Bana-

tului, 38, 1988, nr. 2, p. 89.
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Ca profesor la Institutul teologic, împreună cu un alt patriot și cărturar 
român, Patrichie Popescu, a desfășurat o rodnică activitate care a determinat 
ridicarea nivelului calității învățământului și a prestigiului școlii, dar și în-
drumarea viitorilor preoți în spirit românesc. Cei doi dascăli au depus se-
rioase eforturi pentru înființarea unei biblioteci a școlii, iar ulterior pentru 
îmbogățirea ei. Astfel, la începutul anului 1840, au publicat în revista Gazeta 
Transilvaniei un însuflețitor apel adresat către „publicul românesc … iubi-
toriu de luminarea și cultura dulcei sale ginte”, prin care anunțau că puseseră 
bazele unei biblioteci și cereau sprijin pentru dotarea ei, prin donații de cărți 
și bani, „ca barem următorii noștri, întru cultură, mai mult spor să poată 
face”10. Prin strădaniile celor doi învățați români, s-a înființat a doua biblio-
tecă românească, în Banat, după cea a Preparandiei. Odată cu izbucnirea 
Revoluției de la 1848, cursurile Institutului s-au întrerupt, la fel și cariera de 
profesor de teologie, în Banat, a protodiaconului Ghenadie Popescu; avea 
să fie reluată în celelalte provincii românești, peste Carpați. 

Tumultul evenimentelor din anii revoluționari 1848-1849 l-au aflat pre-
gătit să participe la mișcarea de emancipare națională și bisericească a ro-
mânilor, în care s-a angajat cu toată energia.  

În adunarea din 30 aprilie 1848, românii din dieceza Aradului, în petiția 
adresată către episcopul Gherasim Raț, între alte revendicări, au cerut hiro-
tonia și hirotesirea protodiaconului Ghenadie Popescu întru protosinghel; 
astfel a devenit egumen provizoriu al mănăstirii de metanie; însă, după în-
frângerea Revoluției, în 1849, Ghenadie Popescu a fost nevoit să părăsească 
această ascultare11. 

A urmat lupta pentru despărțirea ierarhică a Bisericii Românești de Bi-
serica Sârbă, la care a luat parte cu însuflețire protosinghelul Ghenadie Po-
pescu. În primăvara anului 1850, ca principal colaborator al episcopului 
Gherasim Raț, protosinghelul Ghenadie Popescu se afla la Viena, ca membru 
în delegația ce reprezenta dieceza Aradului12. De acolo, la 14 martie 1850, îi 
scria protopopului Atanasie Boţco, preşedintele Consistoriului ortodox de 
la Oradea:  

9  I.B. MUREȘIANU, „Arhimandritul Ghenadie Popescu”, p. 89.
10  T. BOTIȘ, Istoria Școalei Normale…, p. 662.
11  Pavel VESA, „Episcopia Aradului şi mişcarea pentru separaţia ierarhică de Mitropolia de 

Carloviţ în timpul episcopului Gherasim Raţ (1835-1850)”, http://www.revistateologica.ro 
/pdf/10%20vesa.pdf, la 27.03.2014.

12  George BARIȚIU, Pagini alese din istoria Transilvaniei, II, Sibiu, 1890, p. 670.
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„şi până atunci când Deputaciunea de aici, a măsurat cu da-
torinţa sa, va încunoştinţa de comun pe poporul român şi de-
osebi şi pe Prea Cinstitul Consistor despre păsurile la 
maiestatea sa şi înaltul guvern împărătesc, făcute în interesul 
naţional peste tot, am aflat de bine, prin scrisoarea aceasta, a 
face Prea Cinstiei Tale cunoscut cum că noi, precum plenipote-
nţele pentru încrezământul în noi aşezat, cu mulţămită le-am 
primit; aşa şi catalogul acelora care sub timpul revoluţiei ma-
ghiare, preoţi şi mireni, au pătimit […] ca să poată adeveri cre-
dinţa către tron, de lipsă este ca lângă fiecare persoană să se 
adaoge speţiale facte a lor […]. Deci, ca la Sinodul acela episcopii, 
mai cu multă vază, asigurantă şi auctoritate să poată grăi în nu-
mele poporului şi al preoţimii, bine ar fi de s-ar ţine spre acest 
sfârşit Sinod particular sau adunare diecezană din preoţime şi 
mireni după datina cea veche a Bisericii noastre; precum ştiu că 
măria sa episcopul Ardealului Şaguna pe 18 martie va ţine, la 
care sânt de aici chemaţi D. D. Popescu şi Avram Iancu […]. Aici 
la sinod s-ar putea hotărî şi aceea ca să se ceară mitropolit 
român deplin neatârnat de cel sârbesc şi acum ideea aceasta nu 
ar fi numai a episcopului şi a întregului popor şi dorinţa de a 
avea eparhie deplin neatârnată ar fi comună; bine ar fi ca pe 
lângă episcop să fie alţi preoţi împuterniciţi a putea lua parte la 
sinodul ce se va ţine la Viena”13. 

În toamna aceluiaşi an, se afla tot la Viena şi reprezenta Episcopia Aradului 
la Sinodul episcopilor ortodocşi convocat pentru 3/15 octombrie. Despre mi-
siunea lui la Viena, Ioan Maiorescu, aflat în capitala Imperiului cu sarcini di-
plomatice, afirma:  

„Cauza naţiunii în sinodul sârbesc de aici nu a apărat-o ni-
meni. Cât pentru forma administrativă ori guberniului eclezias-
tic, se uniră toţi în forma serbică despotică. Episcopul Şaguna 
mi-a spus-o în faţă că el s-a declarat în sinod în contra consti-
tuţiunii sinodale zicând, că e invenţiune protestantică. Numai 
popa Ghenadie (Popescu, n. n.) a lucrat ca un român adevărat, 
dar el, în sinod, nu a avut loc. Însă tot sinodul n-a avut nici un 

13  V. FAUR, „Noi documente despre mişcarea revendicativă a românilor din Crişana în pe-
rioada 1849-1852”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, 26, 1983-
1984, p. 437. 
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rezultat; le-o spune ministrul respectiv verde. În loc de a me-
nţine principiul că episcopii să se aleagă de cler şi popor, se 
uniră episcopii români cu sârbii, să propună după datina sâr-
bească, ei pe viitorii episcopi”14.  

Episcopul Gherasim Raţ aderase întru totul la mişcarea iniţiată de epis-
copul și mitropolitul de mai târziu, Andrei Şaguna al Transilvaniei, contri-
buind astfel la dobândirea separării ierarhice a Bisericii Românești de 
Biserica Sârbă şi la reînfiinţarea Mitropoliei ortodoxe transilvănene. În ac-
țiunea sa a fost sprijinit și de protosinghelul Ghenadie Popescu. Din pricina 
atitudinii pe care a avut-o în privința separării ierarhice de Biserica Sârbă, 
în 1852, îndată după reluarea cursurilor Institutului teologic din Arad, a fost 
înlăturat din postul de profesor și trimis de către autoritățile bisericești 
sârbești în mănăstirea Bezdin apoi în mănăstirea Vrdnik din Srem (Sirmiu). 
După aproape doi ani, în 1854, la intervențiile insistente ale comunității 
românești din Budapesta, a fost numit preot (administrator) al parohiei ro-
mânilor de acolo15. 

La Budapesta, în 1855, se întâlni cu un alt cărturar și patriot, ardelean de 
origine, August Treboniu Laurian (Augustin Trifan), nevoit și el să slujească 
neamului românesc de peste Carpați16. Pe atunci, Laurian era inspector ge-
neral al școlilor din Moldova și se bucura de încrederea deplină și de apre-
cierea domnitorului Moldovei, Grigorie Alexandru Ghica(1849-1856)17.În 
același an, 1855, domnitorul numise ca stareț al mănăstirii Neamț pe învă-
țatul arhimandrit, ardelean de origine, Dionisie Romano. Deși a ocupat pen-
tru scurt timp stăreția mănăstirii (1855-1857), Dionisie Romano a avut 
frumoase realizări de natură culturală. A reușit să înființeze o școală primară 
și un gimnaziu în orașul Târgu Neamț, iar în cadrul mănăstirii a înființat un 
seminar, cunoscut ca „Seminaria sfintelor monastiri Neamțu și Secu”. Gân-
dul arhimandritului Dionisie Romano era ca în 1856 să ia ființă, în cadrul 
mănăstirii, și o facultate de teologie. Astfel, sub oblăduirea mănăstirii Neamț, 
ar fi urmat să existe un învățământ complet, organizat în patru cicluri, fie-
care cu câte patru ani de studiu: școală primară, gimnaziu, seminar și fa-

14  I.B. MUREȘIANU, „Arhimandritul Ghenadie Popescu”, p.91.Vezi și Transilvania, nr. 22, Bra-
șov, 1877, p. 259.

15  T. BOTIȘ, Istoria Școalei Normale…, p. 663.
16  Ilie POPESCU-TEIUȘAN, Vasile NETEA, August Treboniu Laurian. Viața și activitatea sa, Bu-

curești, 1970, passim.
17  I. POPESCU-TEIUȘAN, V. NETEA, August Treboniu Laurian. Viața și activitatea sa, passim.
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cultate18. Fiind cunoscut și apreciat pentru activitatea și corectitudinea 
sa, protosinghelul Ghenadie Popescu fu recomandat de către Laurian 
domnitorului, pentru a ocupa postul de profesor și rector la Seminarul 
ce avea să se deschidă în marea lavră a Moldovei, mănăstirea Neamț19.Prin 
urmare, la 19 septembrie 1855, Departamentul Cultului și Instrucției pu-
blice înștiința pe Dionisie Romano că August Treboniu Laurian, în calitate 
de inspector general al școlilor, recomandase domnitorului pe administra-
torul parohiei românești din Budapesta, protosinghelul Ghenadie Popescu, 
care întrunea toate calitățile intelectuale și morale necesare, pentru a ocupa 
postul de rector și profesor al Seminarului nemțean. În consecință, domni-
torul dispunea ca să i se acorde, pentru drum, 1500 de lei, să fie găzduit în 
mănăstire și să primească un salariu de 200 de galbeni pe an. În 3 octombrie 
1855 Ghenadie Popescu declara că  

„… luând în socoteală frumoasa și rara ocazie ce mi se dă 
spre realizarea dorinței și tendinței mele de a înainta bunul 
moral și religionariu al conaționalilor și coreligionarilor mei, 
amăsurat (în conformitate cu, n. n.) cu calitățile și putințele 
mele, m-am determinat numaidecât a primi însemnatul post 
cu condițiunile arătate.”20 

 La 18 noiembrie starețul Dionisie Romano era înștiințat că protosinghe-
lul Ghenadie Popescu sosise în Iași și fusese prezentat domnitorului și mi-
tropolitului Sofronie Miclescu (1851-1860); se recomanda să fie primit 
„potrivit caracterului cu care este învestit, să i se facă toate înlesnirile tre-
buincioase și mână de ajutor, spre a-și putea împlini datoriile chemării sale”. 
A ajuns la postul în care fusese numit la 30 noiembrie 185521. 

Activitatea rectorului și profesorului Ghenadie Popescu la Seminarul din 
mănăstirea Neamț au satisfăcut pe deplin speranțele puse în el. Timpul pe-
trecut ca profesor la Institutul Teologic din Arad a însemnat și acumularea 
experienței practice necesare formării unui profesor capabil. Astfel a ajutat 

18  Printr-o hotărâre a soborului mănăstirii, se rânduia ca, în mod provizoriu, tot în incinta 
mănăstirii, să ia ființă și „un curs de învățătură și de cântări”, pentru monahii tineri, dar și 
pentru preoții și diaconii de mir care nu puteau urma cursurile școlii din Târgu Neamț. 
(Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, ed. a III-a, Trinitas, Iași, 
2006, p. 221).

19  I.B. MUREȘIANU, „Arhimandritul Ghenadie Popescu”, p. 91.
20  Toma G. BULAT, „Profesori bănățeni în serviciul școlilor clericale din Principatele Române, 

în secolul al XIX-lea”, în Mitropolia Banatului, 16, 1996, nr. 10, pp. 635-636.
21  T.G. BULAT, „Profesori bănățeni în serviciul școlilor clericale...”, pp. 635-636.
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mult și cu pricepere la organizarea seminarului. Ca rector și profesor a avut 
o conduită ireproșabilă, în ciuda dificultăților ce se iveau, mai ales a proble-
melor provocate de lipsa organizării, la început, și a disciplinei. S-a interesat 
de toate laturile vieții de seminar și de fiecare elev în parte. Zelul și dăruirea 
sa au lăsat o frumoasă amintire. 

A condus școala nemțeană până la desființarea ei, din pricina înlocuirii 
lui Dionisie Romano din postul de stareț, în 1856, și din pricina contextului 
politic. Se desfășura lupta pentru unirea Moldovei cu Țara Românească, îm-
potriva căreia se situa activitatea caimacamului Nicolae Vogoride. La 4 iunie 
1859 Ghenadie Popescu era încă la Neamț, alcătuind o lungă listă a docu-
mentelor care îi atestau studiile pe care le făcuse și experiența acumulată în 
îndatoririle îndeplinite până atunci22. Considerăm că era un adept al curen-
tului unionist. Așa s-ar explica ordinul adresat de către Sofronie Miclescu, 
și el partizan al Unirii, în 20 martie 1859, starețului Dionisie Romano, prin 
care i se cerea să în trimită urgent la Iași pe „părintele Ghenadie”23. Nu cu-
noaștem activitatea la Iași a lui Ghenadie. Știm însă că în 1861 s-a încercat 
înființarea unei Facultăți de teologie în cadrul Universității din Iași. Ca pro-
fesor de drept canonic a fost numit Ghenadie Popescu. Din păcate, facultatea 
plănuită nu a funcționat. Dar, atașamentul său față de cauza Unirii îi va fi 
fost cunoscut domnitorului Alexandru Ioan Cuza, întrucât, după desființa-
rea seminarului din mănăstirea Neamț și după nereușita încercare de înfiin-
țare a facultății de Teologie, protosinghelul Ghenadie Popescu a fost numit 
profesor la Seminarul de la Roman. 

Seminarul din Roman a fost înființat în 1 septembrie 1858, prin eforturile 
preotului iconom Dimitrie Matcaș, primul rector al școlii și dârz luptător 
pentru Unire, ale mitropolitului Sofronie Miclescu și ale lui Dimitrie A. Can-
tacuzino, ministrul Cultelor și al Instrucțiunii Publice din Principatul Mol-
dovei24. Protosinghelul Ghenadie Popescu a fost numit profesor la Roman 
începând cu 3 ianuarie 186025. La început a predat Matematica, Limbile Ro-
mână și Latină26, apoi, ca profesor la clasa a V-a, Istoria bisericească, Expli-
carea Evangheliei și Pedagogia27. La Roman a desfășurat o activitate didactică 

22  T.G. BULAT, „Profesori bănățeni în serviciul școlilor clericale...”, pp. 637-639.
23  T.G. BULAT, „Profesori bănățeni în serviciul școlilor clericale...”, pp. 637-639.
24  Nicolae DRAGOMIR și Silviu N. DRAGOMIR, „Pregătirea preoților în Eparhia Romanului (II). 

Seminarul vechi (1858-1901)”, în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 54, 1978, nr. 1-2, p. 109.
25  N. DRAGOMIR și S.N. DRAGOMIR, „Pregătirea preoților în Eparhia Romanului (II), p. 118.
26  Radu MELIDON, Relațiunea statistic de stare a școalelor în Moldova, Iași, 1862, p. 61.
27  N. DRAGOMIR și S.N. DRAGOMIR, „Pregătirea preoților în Eparhia Romanului (II), p. 118.

Un cărturar bănățean, arhimandritul Ghenadie Popescu (1808-1876), 
profesor la seminariile din Moldova și Țara Românească



76

la fel de conștiincioasă și a lăsat o amintire frumoasă de profesor sobru, co-
rect, dar și înțelegător. 

La 27 martie 1864 a fost numit, de către Alexandru Ioan Cuza, prin de-
cret domnesc, în postul de rector al Seminarului din București28 și profesor 
de Latină și Limba Română. La scurt timp după venirea la București, în vara 
aceluiași an, în 19 iulie, demisionează din postul de rector pentru motive de 
sănătate. Neexistând profesori pentru toate disciplinele care trebuiau pre-
date, la 16 septembrie, Consiliul superior al Instrucțiunii pentru Seminarul 
Central din București îl numea pe „Părintele Ghenadie Popescu, profesor 
de Limba Latină, clasa V și de eloquență bisericească”29. A mai îndeplinit 
funcția de rector (director) al Seminarului Central, pentru scurt timp, în cur-
sul anului 1873. S-a mutat la Domnul în 27 ianuarie 187630, la București, pri-
mind, ca o recunoaștere a frumoasei activități depusă în slujba școlii 
românești, rangul de arhimandrit31. În Biblioteca Academiei Române, la sec-
ția de manuscrise, se păstrează o lucrare a lui Ghenadie Popescu, alcătuită 
pe când era profesor la Institutul Teologic diecezan, intitulată Teologie Dog-
matică de Ghenadie Popescu, 1830, la Arad. Prin urmare, era preocupat și 
de alcătuirea unor cursuri pentru studenți. Probabil că astfel de lucrări va 
mai fi alcătuit, dar timpul nu ni le-a păstrat. 

Din cele scrise, reiese că profesorul Ghenadie Popescu, unul dintre primii 
dascăli ai școlii teologice din Arad, nevoit de vicisitudinile istoriei să pără-
sească pământul Banatului, a ajuns să slujească cu cinste școala românească 
de dincolo de Carpați. Prin activitatea sa plină de dăruire și abnegație și-a 
legat numele, asemenea altor învățați bănățeni, de începuturile învățământu-
lui clerical din Moldova și Țara Românească, apoi din România modernă.

28  Victor PAPACOSTEA, Mihail REGLEANU, Seminarul Central 1836 – 1936, București, 1938, p. 389.
29  V. PAPACOSTEA, M. REGLEANU, Seminarul Central 1836 – 1936, pp. 394-395.
30 Dr. Corneliu DIACONOVICI, Enciclopedia Română, vol. III, Sibiu, 1904, p. 642.
31 Econom Ștefan CĂLINESCU, Dr. Dumitru G. BOROIANU, Istoria Seminarului Central din Bu-

curești, Iași, 1904, pp.125-126 și 131-132.

Pr. Lect. Univ. Dr. Radu-Ștefăniță Tascovici



77

PROFESORII FACULTĂȚII DE 
TEOLOGIE ORTODOXĂ 

„ILARION V. FELEA” – 
UNIVERSITATEA 

„AUREL VLAICU” ARAD 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel-Valeriu BASA 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad 

 
Abstract 

In order to train those who will be able to provide guidance and un-
derstanding to turn on the “uninitiated”, those “newbies” or the “learn” 
from the company time they lived in discovering the only way of salva-
tion, the theological school in Arad , organized as the Faculty of Ortho-
dox Theology “Felea IV” from the “A. Vlaicu “of Arad, tradition 
intertwines them with a dynamic work in achieving both the theologi-
cal and spiritual formation in order to achieve further involvement 
missionary work useful. 

 
Keywords  

School, teachers, theology, Arad, institute, quality, initiation, mis-
sion, faculty, salvation. 

 
 

SThHA 
An II (2020)/2/ pp. 77 - 88



78

1. Cadrul teologiei arădene 

Aradul, centrul care s-a bucurat de roadele distinșilor cărturari 
care au lucrat cu dăruire pentru a contribui la emanciparea cul-
turală și națională a neamului lor devenea cel mai vechi bastion 

de conservare și promovare a culturii românești, din spațiul intracarpatic, 
prin deschiderea cursurilor Preparandiei, în 1812, și în special ale Institu-
tului Teologic, în anul 1822. Aceasta era rezultatul muncii cărturarilor care 
au trăit și activat în străvechea metropolă a Aradului și unde anterior au mai 
funcționat școli de pregătire a învățătorilor dar și școli clericale pe lângă re-
ședința Arad-Gai sau pe lângă anumiți protopopi cu știință de carte. 

Șirul „iluminiștilor” arădeni din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
care au slujit instituția nou creată, se deschidea cu marele cărturar Constan-
tin Diaconovici-Loga și contemporanul său Dimitrie Țichindeal, din Beci-
chirecul Mic, care era „catihet” și director al acesteia, împreună cu Iosif 
Iorgovici, profesor de geografie și matematică și Ion Mihuț, profesor de pe-
dagogie și metodică. Director „local” a fost Sava Arsici în casa căruia a fun-
cționat Preparandia în primii doi ani. 

Ca profesor, Dimitrie Țichindeal a propagat „în chipul cel mai îndrăzneț, în 
mijlocul primejdiilor și suferințelor Evanghelia românismului: cultură națională 
și Biserică națională”. Urmarea a fost că în primăvara anului 1814 era destituit 
de la catedră, fiind acuzat  de faptul că propagă „naționalismul românesc”, iar 
în vara anului 1815 se reîntorcea în Becichirecul Mic ca și preot paroh. 

În locul său era numit ca și catihet, în anul 1815, Grigorie Lucacic, iar în 
anii următori Dimitrie Constantini, Alexandru Gavra, Atanasie Șandor și 
Ioan Rusu1. Prin munca lor Aradul devenea așadar centrul culturii naționale 
românești din Banat și Crișana. De precizat este și faptul că toți erau în frun-
tea luptei pentru episcop român la Arad. 

Mulți dintre absolvenții Preparandiei ajungeau să fie hirotoniți dar cu 
toate acestea ei nu aveau o pregătire corespunzătoare. Acest fapt constituia 
o problemă care necesita a fi rezolvată. Autoritățile bisericești de la Carlowitz 
și autoritățile de stat au discutat îndelung pe această temă, până când în cele 
din urmă s-a dat aprobarea înființării „școlilor clericale”, de la Arad, Timișoara 
și Vârșeț. De altfel singura care nu s-a realizat a fost cea de la Timișoara.  

1  Teodor BOTIȘ, Istoria școalei normale (Preparandia) și a Institutului Teologic ortodox-
român din Arad, Edit. Consistoriului, Arad, 1922, pp. 2-42.

Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel-Valeriu Basa



79

Anul 1822 a fost anul deschiderii școlii clericale de la Arad. Primii profe-
sori au fost Gavril Raț și Gavril Giulani, cea ce a făcut ca problemele reale 
ale școlii să fie cunoscute în mod direct de cel care avea să fie unul dintre 
primii episcopi români al Aradului și care de altfel i-a și purtat o grijă de-
osebită. Institutul Teologic arădean – deschis în anul 1822, cu o durată de 
doi ani, ajungea în acest fel să fie ridicat în 1825 la trei ani. Deschiderea aces-
tei instituții teologice coincidea cu puternica mișcare a cărturarilor, preoților 
și a tuturor elementelor care simțeau și trăiau românește, în fruntea cărora 
se afla Moise Nicoară. Și cu toate acestea a ajuns să fie arestat și obstrucțio-
nat datorită protestelor făcute în fața abuzurilor săvârșite de elementele ie-
rarhiei sârbești și în cele din urmă, a fost nevoit să părăsească locurile 
părintești și să se refugieze în Țara Românească. Jertfa sa a avut ca rezultat 
românizarea scaunului episcopal de la Arad prin numirea primului episcop 
de ne  am român în persoana lui Nestor  Ioanovici. Ulterior, după o vacanță 
de cinci ani, în 1935 era ales  profesorul Gavril Raț, care a purtat numele de 
Gherasim și care a transformat Aradul într-un centru eparhial în care se 
găsea un curat mediu românesc. 

Grija deosebită pe care acesta o manifesta școlii teologice în care debu-
tase ca dascăl s-a materializat prin aducerea la catedră, după hirotonia sa 
ca suplinitor lui Dimitrie Iacobescu, iar după numirea lui Gavril Giulani ca 
protopop la Buteni, a protosinghelului Grigorie Chirilovici și a preoților 
Petru Varga și Petru Popovici. 

Începând cu anul școlar 1839-1840, Institutul intra într-o nouă etapă, 
prin promovarea, prin grija ierarhului de atunci, a tinerilor Patrichie Po-
pescu și Ghenadie Popescu. Ei înșiși absolvenți ai institutului, erau bine pre-
gătiți pentru ridicarea culturală a viitorilor preoți, celui dintâi datorându-i-se 
și grija pentru întemeierea unei biblioteci. 

Revoluția de la 1848-1849 a determinat încheierea forțată a anului șco-
lar în curs, iar după moartea episcopului Gherasim Raț, redeschiderea 
cursurilor a fost posibil a fi realizată abia în anul 1852, prin efortul susți-
nut a arhimandritului Patrichie, la vremea respectivă administrator al 
eparhiei Aradului. 

Durata studiilor, ridicată în anul 1823 de la doi la trei ani de studii, ca 
și existența cadrelor didactice a adus școlii un prestigiu aflat în continuă 
creștere. Faptul constituie o evidență mai ales dacă luăm în considerare 
faptul că între absolvenții acesteia s-au numărat: Ghenadie Popescu, Con-
stantin Gurban, Vasile Mangra, Romul (Roman) Ciorogariu,  
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Aurel (Andrei) Magieru, ei înșiși ajunși profesori și unii chiar ierarhi la 
Arad, respectiv Sibiu, ori Nicolae (Nifon) Bălășescu, profesor și director 
al Seminarului din București. 

Între dascălii care au funcționat la Institutul de la Arad amintim pe: Ioan 
Rusu (1851-1882), Iosif Goldiș (1869-1874), Augustin Hamsea (1875-1901) 
cu o întrerupere de șase ani, Vasile Mangra (1875-1893), Roman Ciorogaru 
(1880-1917), Dr. Ioan Trăilescu (1885-1894), Dr. George Proca (1894-1901, 
Roman Ciorogaru (1880-1889, 1891-1917), Teodor Pap (1900-1922), Teodor 
Botiș (1900-1940), Trifon Lugojan (1892-1919, cu câteva întreruperi), Ghe-
orghe Ciuhandu (1902-1903), Lazăr Iacob (1908-1922), Nicolae Popovici 
(1922-1946), Iustin Suciu (1900-1938) Ilarion Felea (1938-1948), Petre De-
heleanu (1935-1948). 

Funcționarea Institutului s-a făcut în diverse case închiriate, aflate în 
zona malului Mureșului, în apropierea fostei catedrale, până când, în urma 
implicării directe a episcopului Ioan Mețianu și a colectelor întreprinse s-a 
edificat clădirea din dreapta Catedralei din Piața Mare a orașului, unde în-
cepând cu anul 1876/1877 au fost unite cele două institute teologic și peda-
gogic. În acest fel s-a creat Institutul Teologic-Pedagogic diecezan, aflat sub 
conducerea pr. Ioan Rusu, până la pensionarea sa din anul 1882. 

Implicarea consecventă și conștientă a episcopului Ioan Mețianu nu se 
oprea însă la atât. Convingerea că fără preoți și învățători conștienți la rândul 
lor asupra misiunii pe care o aveau de îndeplinit pentru ridicarea poporului 
prin școală și Biserică, l-au determinat să lucreze pentru ridicarea nivelului 
instituției care să-i pregătească pe aceștia. În acest sens a trimis, pe cei mai 
buni absolvenți, la studii în străinătate, pentru formarea unei generații de 
profesori corespunzătoare copleșitoarei misiuni pe care o aveau de îndepli-
nit, dar continuă și demersurile pentru ridicarea unei alte clădiri, care să co-
respundă întru totul cerințelor care se impuneau. Astfel, în anul 1885, s-a 
ridicat „Palatul Seminarial”, unde s-au desfășurat cursurile Institutului, res-
pectiv Academiei Teologice, până în anul 1948. 

Cu toate că în anul 1919, cursurile de pregătire a viitorilor dascăli se se-
parau de cele ale Institutului Teologic, de la această dată funcționând separat 
ca „Școala normală ortodoxă cu 8 clase”, totuși cele două instituții au con-
tinuat să se afle sub conducerea directorului, Teodor Botiș. Această situație 
avea să dureze până în anul 1927 când, în paralel cu unificarea Școlii normale 
ortodoxe cu Școala normală de stat, Institutul Teologic, avea să fie transfor-
mat în Academie Teologică, așa cum a funcționat până în anul 1948. 
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Desființarea Academiei Teologice în anul 1948, a fost urmarea publicării 
Legii Cultelor din data de 4 august același an. Toate demersurile întreprinse 
cu promptitudine, devotament și mult curaj de către episcopul Andrei Ma-
gieru (el însuși absolvent al respectivei instituții) care au avut și sprijinul ofi-
cial al Sinodului mitropolitan al Banatului, nu au avut sorți de izbândă. 
Totuși, în perioada 1948-1953, a fost permisă funcționarea aici a unui Centru 
pentru îndrumarea clerului2. 

Roadele muncii acestei pleiade de profesori luminați, unii martiri adevă-
rați, care înfruntând vicisitudinile vremii au contribuit la cunoașterea tre-
cutului poporului nostru, la întărirea conștiinței de unitate națională și la 
apărarea limbii neamului și a credinței ortodoxe în fața tuturor încercărilor 
de înstrăinare, nu era posibil a fi șterse din conștiința generațiilor care au 
urmat. Așa se explică faptul că glasul conștiinței acelora care au supraviețuit 
perioadei de represiune totalitarist-comunistă, îngemănat cu dorința arză-
toare a intelectualității postdecembriste, aflată în cetatea Aradului, a deter-
minat înaintarea cererii de redeschidere a acestei instituții de promovare a 
culturii și spiritualității ortodoxe românești. Au urmat nenumărate demer-
suri către autoritățile statului, au fost întocmite memorii și au avut loc chiar 
greve pentru a se crea cadrul necesar înființării unor instituții de învă-
țământ superior la Arad. Episcopia de atunci, actuala Arhiepiscopie, îm-
preună cu smeritul, calculatul și deopotrivă nestrămutatul în tăria voinței, 
înfăptuitorul lucrului de folos semenilor și lui Dumnezeu, Înaltpreasfințitul 
Dr. Timotei Seviciu, întreprindea demersurile necesare către forurile în 
drept și către Sfântul Sinod al Bisericii noastre. Astfel se explică cum acea 
mână de oameni, grupați în jurul Înaltpreasfinției Sale Timotei, la vremea 
aceea episcop al Aradului, cu toții călăuziți de credința și nădejdea în Dum-
nezeu, și mai ales dragostea față de semenii lor și implicit de Dumnezeu, 
considerau în mod unanim că readucerea la viață a acestei instituții de învă-
țământ superior era un act de dreptate pentru înaintași și acționau în con-
secință. Determinarea progresului trăirii personale în funcție de progresul 

2  Pentru amănunte în privința aspectelor expuse în această succintă prezentare se pot con-
sulta: T. BOTIȘ, Istoria școalei normale (Preparandia)..., pp. 523-570 și 623-676; Mircea PĂ-
CURARIU, „Învățământul teologic la Arad”, în vol. Episcopia Aradului. Istorie. Viață 
culturală. Monumente de artă, Edit. Episcopia ortodoxă a Aradului, Arad, 1989, pp. 151-
172; Mihai SĂSĂUJAN, Academia de Teologie Ortodoxă din Arad în perioada interbelică, 
Edit. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2004, pp. 31-88 și 251-256; Pavel VESA, Învă-
țământul teologic de la Arad(1822 -1948), Edit. Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 
2013, 546 pp.
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cunoașterii intelectuale a acelora cărora se adresau și în mijlocul cărora vie-
țuiau, constituia o îndatorire de căpetenie, pe care nu era posibil a-și per-
mite a o abandona. Rezultatele eforturilor conjugate a întregii elite arădene 
au fost pe măsura implicării necondiționate ale acestora și au apărut cu 
promptitudine, iar din toamna anului 1991 își deschidea porțile Facultatea 
de Teologie ortodoxă din Arad. 
 

2. Corpul profesoral al Facultății de Teologie 

Preocuparea majoră a Preasfințitului Părinte Timotei în contextul înfiin-
țării Facultății de Teologie din Arad (ca de altfel și a Universității „Aurel 
Vlaicu”) era aceea de a asigura încadrarea acesteia cu cadre didactice cores-
punzătoare standardelor învățământului superior. Ulterior această sarcină 
a revenit conducerii facultății. 

Cursurile au fost predate în anul universitar 1991-1992 de către 8 cadre 
didactice, din care un conferențiar, șase lectori și un asistent. Dintre acestea, 
două cadre dețineau titlul de doctor în teologie și patru erau înscrise la cur-
suri de doctorat. În conformitate cu procesele verbale ale anilor școlari 1991-
1992 și 1992-1993, aceste cadre didactice inițiau pe tinerii teologi în 
aprofundarea următoarelor discipline: 

1. Pr. lector Teodor Baba – Studiul și Exegeza Vechiului și Noului Testament 
2. Arhid. conf. dr. Silviu Anuichi – Istoria Bisericească Universală, Istoria 

Bisericii Ortodoxe Române, Bizantinologie 
3. Pr. asist. dr. Ioan Tulcan – Limba Greacă, Limba Latină, Îndrumări 

pastorale și ecumenism 
4. Ierom. asist. Daniil Stoenescu – Patrologie 
5. Pr. lector Constantin Rus – Limba Engleză 
6. Pr. asist. Emil Roman – Limba Franceză 
7. Pr. asist. Dumitru Moca – Muzică bisericească3. 
Cel de al optulea cadru didactic era de fapt sufletul viu și neînfricat, fer-

mentul menit a dospi întreaga frământătură, părintele, deopotrivă a tuturor 
studenților și de ce nu chiar a cadrelor didactice și duhovnicul de drept, 
Tudor Demian. Din anul școlar următor acestuia i s-a încredințat predarea 
disciplinei Formare duhovnicească. 

3  Banca de date a Facultății de Teologie – Biblioraft 6, Dosar/Procese verbale, nr. 11/1991-1992.
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Anul universitar 1992-1993 aducea alături de acești temerari dascăli încă 
patru cadre didactice, în special pentru predarea disciplinelor umaniste și a 
celor de cultură generală. Aceștia au fost: 

1. Lect. Lizica Mihuț – Limba română contemporană și teoria literaturii 
2. Lect. Iulian Negrilă – Literatura română, Folclor și Etnologie 
3. Lect. Iovan Marțian – Psihologie și ulterior Pedagogie 
4. Lect. Marta Lupe – Limba franceză4. 
Promovarea studenților din anul I și II de studii în ani superiori, respec-

tivi terminali și creșterea implicită a numărului de formațiuni de studii, co-
respunzătoare fiecărui an de studiu, a determinat cooptarea următoarelor 
cadre didactice, mai mult s-a ajuns la sturcturarea specializărilor corespun-
zătoare fiecărui dascăl. 

În acest fel, din anul școlar 1993-1994, facultatea a beneficiat de plusul de 
valoare inclus în cadrul său, prin încadrarea la catedră a Înaltpreasfințitului 
Părinte Timotei Seviciu. Acesta avea misiunea de a conștientiza pe tinerii 
înscriși la școala teologică asupra valorilor Literaturii patristice și postpatris-
tice, dar și asupra vieții Sfinților Părinți, care au alcătuit-o. Cu darul primit 
de la Dumnezeu, Înaltpreasfinția Sa îi purta cu gândul prin frumusețea ope-
relor și vieții acestora încât orele se scurgeau de maniera în care aceștia erau 
fascinați de prezentarea pe care o ascultau, așa cum astăzi mărturisesc toți 
cei care au avut șansa a-i asculta discursul, chiar dacă la vremea respectivă 
nu îl percepeau în mod corespunzător. Concomitent au fost angajați: 

1. Lect. Dr. Alexandru Roz – Psihologie, Istoria și filozofia religiilor 
2. Asist. Anca Popescu – Limba engleză 
3. Asist. Mircea Buta – Muzică5. 
Anul universitar 1994-1995 a fost anul în care, în urma decesului arhi-

diaconului conferențiar dr. Silviu Anuichi, care a împlinit și funcția de decan, 
această misiune a fost preluată de preacucernicul părinte Ioan Tulcan. Și tot 
în același an universitar își începeau munca la catedra universitară și pr. lect. 
Vasile Vlad, ca profesor de Teologie Morală și pr. Nicandru Cuțaru, ca fiind 
al doilea duhovnic al facultății și pentru predarea Practicii liturgice6. 

Proaspătul absolvent al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, 
Adrian Corbu7, se alătura corpului profesoral de la Arad, în anul școlar 1995-

4  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 7/1992-1993.
5  Banca de date a Facultății de Teologie,  Dosar/Procese verbale, nr. 2/1993-1994.
6  Banca de date a Facultății de Teologie,  Dosar/Procese verbale, nr. 1/1994-1995.
7  Banca de date a Facultății de Teologie,  Dosar/Procese verbale, nr. 8/1994-1995.
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1996, fiindu-i încredințată disciplina de Formare duhovnicească. Înscrierea 
sa la doctorat, în cadrul secției de Teologie biblică, la Sibiu, sub îndrumarea 
preacucernicului pr. Vasile Mihoc, a fost, se pare, faptul care a determinat 
acceptul acestuia din urmă de a suplinii catedra de Studiul Noului Testament. 
Acest fapt s-a petrecut de-a lungul anilor 1996-1997, respectiv 1997-1998. 
Între timp doctorandul de atunci, Adrian Corbu, îmbrăca haina monahală, 
sub numele de Agapie Corbu și a fost promovat potrivit prevederilor legale 
ale Legii învățământului ca și asistent pe catedra de Studiul Noului Testa-
ment, din toamna anului 1998. 

Anul universitar 1996-1997, aducea la Arad încă două noi cadre didactice, 
pe Mihai Săsăujan și Ioan Octavian Rudeanu, care au contribuit la consoli-
darea catedrei de Teologie istorică (singura existentă la acel moment la Fa-
cultatea de Teologie), care suferise o pierdere însemnată prin trecerea în 
veșnicie, în anul 1994 a însăși organizatorului său, vrednicul de amintire, 
menționat anterior, părintele arhid. Silviu Anuichi. 

Începea însă și un nou capitol din viața facultății întrucât acestora li se 
alăturau pentru prima dată doi tineri preparatori, absolvenți ai primelor pro-
moții de teologi, formați în școala teologică reînființată la Arad: Călin Dra-
goș și Ștefan Negreanu8. Timp de doi ani, 1995-1996 și 1996-1997, a 
funcționat ca preparator și preotul Pavel Vesa. 

Corpul profesoral era prin urmare structurat și bine calificat, ținând 
seama de faptul că la data respectivă avea în componența sa cinci cadre di-
dactice cu titlul de doctor și cinci cadre didactice înscrise la doctorat. Din 
totalul celor 19 posturi didactice, 14 posturi erau ocupate cu personal didac-
tic, titularizat, fiecare pentru specialitatea proprie. Raportul întocmit de co-
misia de autoevaluare a activității desfășurate, discutat și aprobat de către 
Consiliul Facultății de Teologie în data de 20 mai 1997, și de către Senatul 
Universității în data de 22 mai 1997, ca de altfel și vizita de monitorizare a 
calității activității desfășurată în anul 1998, sunt cele care surprind evoluția 
înregistrată în intervalul de timp trecut din momentul reînființării. Cert este 
faptul că rezultatele muncii tuturor acestor dascăli erau vizibile și au fost 
certificate prin hotărârea 535/01.07.1999, care aducea acreditarea Facultății 
de Teologie din Arad. 

Redeschiderea secției de Teologie Litere în anul 1998, și respectiv a ace-
leia de Teologie Asistență socială, din anul 1999, a determinat colaborarea 

8  Banca de date a Facultății de Teologie, Biblioraftul III, Dosar/Procese verbale, nr. 6-9/1996-1997.
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cu numeroase cadre didactice pentru disciplinele de specialitate ale acestora. 
În acest mod au funcționat pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp 
următoarele cadre didactice: 

1. Conf. dr. Constanța Cristescu – Muzică și ritual, Etnografie și folclor 
2. Prof. dr. Iosif Cheie – Literatura română 
3. Conf. dr. Ionel Funeriu – Teoria limbii 
4. Prof. dr. Ioan Biriș – Sociologia religiilor, Logică 
5. Lect. dr. (ulterior conf. și prof.) Florea Lucaci – Psihologie școlară9, Is-

toria filosofiei 
6. Conf. dr. Marțian Iovan – Sociologia educației 
7. Prep. Anca Marșieu – Practică pedagogică 
8. Dr. Viorel Țigu – Artă creștină10 
9. Lect. Sorina Codreanu – Limba engleză11 
10 Prep. Mihai Hohu – Introducere în psihologie, Metode statistice în ști-

ințele socio-umane 
11. Prep. Mugur Roz – Informatică 
12. Horea Oprean – Drept civil și penal 
13. Lect. dr. Olga Moldovan – Psihologie socială aplicată, Rețete de asis-

tență socială 
14. Dr. Liviu Moldovan – Servicii de sănătate publică 
15. Matei Șimăndean – Practică comasată12 
16. Prof. dr. Gheorghe Tohănean – Stilistică13  
17. Prep. Nicoleta Popa – Literatură filocalică14 
18. Lect. Dan Banciu – Istoria Filosofiei 
19. Asist. Florica Jurj  
20. Conf. dr. Dorin Herlo – Pedagogie, Teoria și metodologia instruirii15 
21. Lect. Corneliu Pădureanu – Discipline socio-umane, Elemente de pe-

dagogie comparată, Diplomație și probleme globale ale omenirii, Didactica 
predării religiei 

22. Lect. Delia Podea – Psihopatologie 

9  Banca de date a Facultății de Teologie, Biblioraft IV, Dosar/Procese verbale, nr. 12/1998-
1999.

10  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 9/1998-1999.
11  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 5/1999-2000.
12  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 7/1999-2000.
13  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 6/1999-2000.
14  Banca de date a Facultății de Teologie, Biblioraft V, Dosar/Procese verbale, nr. 10/2000-2001.
15  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 2/2000-2001.
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23. Dr. Aurel Berheci – Defectologie și logopedie 
24. Lect. dr. Nicolae Morariu – Metode și tehnici în asistențe socială16 
25. Lect. Anton Ilica – Metodica predării Limbii române, Didactica Lite-

raturii române, Practică pedagogică, Comunicare didactică17 
26. Anca Petroi – Practică pedagogică18 
27. Lect. dr. Emil Vancu – Medicină internă și medicină socială, Genetică 
28. Prof. dr. Eugen Popa – Dezvoltare comunitară, Drepturile omului, 

Drepturile familiei și al copilului 
29. Prep. Manuela Margan – Limba engleză19 
30. Prep. Claudiu Margan – Limba engleză 
31. Prof. dr. Florica Bodișteanu – Literatură comparată 
32. Lect. Dumitru Mărcuș – Istoria literaturii vechi, Literatură drama-

tică, Literatură universală20 
33. Conf. dr. Traian Chevereșan 
34. Conf. dr. Adriana Vizental 
35 Conf. dr. Monica Ponta 
36. Lect. dr. Otilia Huțiu21 
Ultimii patru au predat în cadrul specializării Teologie Litere Engleză: 
1. Lect. Bianca Miuța – Tendințe în limba română actuală22 
2. Evelina Balaș – Practică pedagogică23 
3. Prof. dr. Gheorghe Schwartz – Introducere în psihologie 
4. Gheorghe Cheta – Informatică și stilistică socială24 
5. Camelia Jurcuț – Diagnoza și soluționarea problemelor sociale 
6. Petru Tărchilă – Introducere în probațiune25  
7. Gavrilă Ardelean – Asistența persoanelor cu boli cronice și HIV/SIDA 
8. Alina Breaz – Asistența socială a refugiaților 

16  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 9/2000-2001.
17  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 7/2000-2001.
18  Banca de date a Facultății de Teologie, Biblioraft VI, Dosar/Procese verbale, nr. 3/2001-2002.
19  Banca de date a Facultății de Teologie, Dosar/Procese verbale, nr. 12/2001-2002.
20  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOD – an I de studii 2005-2006.
21  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TLE – an I studii 2002; an II de studii 2003; 

an III de studii 2004; an IV de studii 2005.
22  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOD – an II de studii 2007-2008.
23  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOD – an III de studii 2009-2010.
24  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOS– an I studii 2007-2008.
25  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOS – an II de studii 2008-2009.
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9. Lavinia Betea – Psihologia organizațiilor26 
10. Claudiu Lucaci – Artă creștină27 
11. Adela Drăuceanu – Istoria Literaturii române vechi28 
12. Anca Egerău – Didactica specialității – limba și literatura română 
13. Tiberiu Dughi – Psihologia educației29. 
Colaborarea acestora cu profesorii secției de Teologie Pastorală s-a în-

cheiat în majoritatea cazurilor, din anul 2011, când secțiile de Teologie Di-
dactică și Asistență socială au intrat în conservare. 

În paralel secția de Teologie Pastorală a reușit să încadreze noi tineri, în 
special din rândul propriilor absolvenți. Aceștia au avut menirea fie a deveni 
specialiști care să înlocuiască la catedră pe cei care intraseră în veșnicie, ca 
în cazul părintelui Moca Dumitru și a domnului profesor Alexandru Roz, 
fie să completeze catedrele deja existente cu cadre didactice titulare, menite 
să ducă mai departe, peste veacuri misiunea instituției teologice din Arad. 
În ordinea cronologică a momentului angajării aceștia sunt: 

1. Caius Claudiu Cuțaru – 1998 – Istoria religiilor 
2. Adrian Murg – 1998 – Formare duhovnicească, Studiul Noului Testament 
3. Cristinel Ioja – 2000 – Sistematice 
4. Nicu Breda – 2000 – Limbi clasice, Patrologie și literatură postpatristică 
5. Lucian Farcașiu – 2002 – Liturgică  
6. Filip George Albu – 2002 – Omiletică și catehetică 
Alte cadre didactice au mai fost angajate, după anul 2002, doar în măsura 

vacantării unui post. În cazul catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
care s-a vacantat în urma transferului părintelui conferențiar Mihai Săsăujan 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. În 
acest context în anul universitar 2006-2007 a funcționat ca suplinitor Marius 
Eppel. Din toamna anului 2007 a fost încadrat ca asistent universitar părin-
tele Gabriel Valeriu Basa, și domnul Cosmin Mirică ca și preparator, ambii 
la disciplina de Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 

Majoritatea acestora au perseverat în munca la care s-au înjugat și la rea-
lizarea misiunii care le-a fost încredințată, unii dintre ei obținând de-a lungul 

26  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOS – an III de studii 2009-2010.
27  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOD – an III de studii 2009-2010.
28  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOD – an I studii 2008-2009.
29  Banca de date a Facultății de Teologie, Folder TOD – an III de studii 2010-2011.
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timpului rezultate remarcabile în planul cercetării științifice, care le-a adus 
promovarea la catedră, recunoașterea la nivel teologic național și uneori 
chiar internațional. 

Analizând întreaga încadrare a Facultății de Teologie din Arad este evi-
dentă strădania factorilor responsabili de a persevera în cooptarea persona-
lului didactic aferent specializărilor în concordanță cu exigențele impuse de 
calitate. În scopul formării acelora care să fie capabili a-i îndruma și con-
știentiza la rândul lor pe cei „neinițiați”, pe cei începători sau pe cei „învățați” 
din societatea timpului în care trăiau, în a descoperi unica cale de mântuire, 
școala teologică arădeană împletește tradiția ei cu o lucrare dinamică  în rea-
lizarea deopotrivă a formației teologice și spirituale cu scopul implicării ul-
terioare în realizarea lucrării misionare folositoare.

Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel-Valeriu Basa
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Abstract 

The two schools from Arad have been for at least a century and a 
half the ones that shaped the moral profile of the younger generation, 
who then wore the national, cultural and church ideas with them 
through the villages, and contributed decisively to the emancipation of 
the Romanians. The young priests and teachers trained at Preparandia 
and the Theological Institute of Arad made the ideas and concepts lear-
ned at school penetrate the furthest corners. They were the ones who 
guided the young but also the adult population to know the secrets of 
writing, reading or calculations, but also the most advanced ones rela-
ted to the history, geography of the nation or other sciences. The tea-
chers and priests represented the village’s intelligentsia for a long time. 
They have been at the forefront of many events attended by Romanians 
from Transylvania and other provinces subject to Vienna. 
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1. Introducere 

Pentru românii din Transilvania, Banat şi celelalte provincii supuse 
Vienei secolul al XIX-lea a însemnat cu adevărat „secolul lumini-
lor”. În veacul al XVIII-lea ideile iluministe, de a „lumina” poporul 

prin cultură şi-au avut începuturile, dar adevăratele „roade”, adevărata „îm-
plinire” s-a observat în secolul următor. Înfiinţarea la Arad a Preparandiei 
şi a Institutului Teologic a influenţat decisiv viaţa comunităţilor locale ro-
mâneşti. Pe lângă toate îmbunătăţirile vieţii de zi cu zi ca urmare a utilizării 
tuturor inovaţiilor aşa-numitei „revoluţii industriale”, se adaugă emanciparea 
din punct de vedere cultural, prin frecventarea cursurilor şcolare de cât mai 
mulţi copii. Aici învăţau, pe lângă lucruri considerate elementare (scris, citit, 
socotit, munci folositoare în activitatea gospodărească), geografie, istorie 
etc., care „au deschis” ochii românilor, aţâţând gândurile de emancipare. 

În drumul spre desăvârşirea unităţii de neam, Biserica Ortodoxă Română 
din interiorul arcului carpatic a fost un apărător şi un îndrumător statornic 
pentru poporul român aflat sub vremelnică dominaţie străină. Prin interme-
diul acestei instituţii s-a păstrat credinţa strămoşească, limba şi obiceiurile 
străbunilor. Alături de preot, învăţătorul făcea parte din elita intelectuală a 
satelor. Pe lângă activitatea desfăşurată în şcoală sau în biserică, învăţătorii 
şi preoţii erau îndemnaţi a efectua diverse activităţi, în primul rând agricole, 
pentru a da un exemplu pozitiv celorlalţi locuitori ai satelor.  

„Activitatea învăţătorului va fi adevărată lumină, dacă nu se 
va resfrânge numai între cele patru ziduri ale salei de învăţă-
mânt, ci se va răspândi peste întreaga comună şi va străbate 
până şi în coliba cea din margine”1. 

 
2. Românii în veacul al XVIII-lea 

În epoca luminilor principala preocupare a autorităţilor era cultivarea 
poporului, ca mijloc pentru dezvoltarea şi modernizarea naţiunilor. Educaţia 
dată în şcoli nu se rezuma doar la cunoştinţele practice şi ştiinţifice oferite, 
ci se punea accent şi pe cultivarea morală a omului, iar aici intervine biserica 
– considerată în epocă „factor major al formării indivizilor”2. Situaţia precară 

1  Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S.J.A.N.A.), Fondul Episcopia Ortodoxă 
Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 6/1920-1943, f. 1; Arhiva Parohiei Orto-
doxe Române Nădlac (A.P.O.R.N.), Fondul Oficiul Parohiei Ortodoxe Române, dosarul nr. 
27/1917-1919, f. 11.

2  Florin MITU, Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 485.
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a românilor era dată şi de numărul mic de şcoli româneşti, precum şi de ca-
litatea slabă a acestora. 

Curentul cultural dominant al secolul al XVIII-lea – iluminismul – duce 
şi la „trezirea” culturală a românilor din Imperiul Habsburgic. După cum 
spunea Teodor Botiş, „se iviră şi pentru neamul nostru oropsit din această 
împărăţie, după atâtea veacuri de întunerec şi umilire, zorile culturii şi lu-
minii mântuitoare. Curentul acestei evoluţii trezi şi neamul românesc la o 
nouă viaţă”3. Veacul al XVIII-lea, în special a doua sa jumătate, este caracte-
rizat de deschiderea de şcoli pentru naţiunea română în majoritatea locali-
tăţilor din Transilvania şi Banat. În timpul Mariei Tereza (1740-1780), dar 
mai ales în timpul lui Iosif al II-lea (1780-1790), populaţia românească din 
Transilvania şi Banat a făcut paşi însemnaţi de progres cultural. Acum se 
pune temelia învăţământului în numeroase localităţi. 

În Ratio Educationis (Legea Educaţiei) din anul 1777, cu completările ul-
terioare, se stipulează necesitatea deschiderii de şcoli elementare în toate 
localităţile din Imperiul Habsburgic, „ca fiecare neam să se poată lumina 
prin şcolile sale naţionale, în fruntea cărora să se pună învăţători harnici”4. 
Legea educaţiei, spiritul iluminist european l-au determinat pe Iosif al II-lea 
să îşi îndrepte atenţia spre şcoală şi luminarea poporului, ducând la crearea 
unui puternic curent demofil. După opinia împăratului Iosif al II-lea şi cel 
mai neînsemnat supus al său trebuia să posede un anumit bagaj de cunoşti-
nţe pentru a fi un bun ţăran, un bun meşteşugar şi mai ales un bun apărător 
al ţării sale. 

În concordanţă cu prevederile acestei legi, la data de 26 martie 1789 con-
tele Carol Zichy, preşedintele cancelariei aulice a Ungariei, împreună cu se-
cretarul său, baronul Podmanitzky, supun spre aprobarea împăratului 
contractele unor comunităţi din comitatele Arad, Cenad, Timiş, care erau 
hotărâte să îşi susţină şcoli pe spesele lor. Este vorba de comunităţile din: 
Dud, Târnova, Tauţ, Drauţ, Nadăş, Măderat, Mâsca, Curtacheriu, Chirechiu, 
Pâncota, Agriş, Miniş, Luguzău, Chier, Gurba, Şicula, Boroşineu, Gyula-Vă-
rşand, Cintei, Cermei, Nădlac, Miniş, Şepreuş, Apateu, Iosaş, Boroş-Sebeş, 
Dezna, Dieci, Soboteli, Semlac, Păuliş, Buteni, Bonţeşti şi Almaş. Se reco-
mandă aprobarea deschiderii acestor şcoli săteşti şi pe considerentul că şco-
lile districtuale existente nu pot fi frecventate de copii din cauza depărtării 

3  Teodor BOTIŞ, Istoria Şcolii Normale şi a Institutului Teologic Ortodox Român din Arad, 
Edit. Consistoriului, Arad, 1922, p. 9.

4  T. BOTIŞ, Istoria Şcolii Normale..., p. 10.
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de casă şi deoarece iarna e frig, iar copiii nu au îmbrăcăminte potrivită şi 
nici nu se poate asigura transportul lor. Împăratul Iosif al II-lea aprobă des-
chiderea acestor şcoli, ba chiar alocă fonduri (câte 272 florini pentru fiecare 
şcoală) pentru construirea sau repararea clădirilor şi dotarea cu lemne pen-
tru iarnă. Împăratul consideră că  

„educaţia tineretului român este una din cele mai importante şi 
mai urgente afaceri de stat, să aibă grijă ca şcoalele să fie des-
chise cât mai curând şi până se vor isprăvi edificiile şcolare în 
bună ordine, instrucţia să fie înfăptuită unde e posibil în case 
închiriate”5.  

Unul dintre manualele după care se învăţa în acele vremuri era un Bucvar 
conceput de Mihail Roşu, apărut la Viena în 1777 şi reeditat în 1781. Acest Mi-
hail Roşu era profesor la cursurile pedagogice de la Timişoara, iniţiate în 1779. 

Deşi modeste, cu clădiri de multe ori necorespunzătoare, cu salarii mici 
pentru învăţători, cu material didactic puţin, aceste şcoli confesionale au 
pregătit de-a lungul vremii plugari „luminaţi”, creştini buni, dar şi „români 
adevăraţi”, care ţineau cu tărie la neamul, obiceiurile şi limba lor. 

 
3. Preparandia şi Institutul Teologic de la Arad 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea cei care doreau să devină în-
văţători urmau anumite cursuri de câteva luni unde se studia metodică, or-
tografie, caligrafie, aritmetică, scriere după dictare, morală, catehism, 
cântare bisericească şi limba germană6. Ca urmare a progreselor ştiinţei şi a 
ideilor iluministe, la începutul secolului al XIX-lea promovarea culturală a 
poporului a continuat să fie o prioritate a autorităţilor statului. Dezvoltarea 
şcolilor cu învăţători care urmau asemenea cursuri era nesatisfăcătoare şi 
lentă. Un obiectiv principal în lupta de emancipare a românilor era dezvol-
tarea reţelei şcolare. În cadrul acestui proces, învăţătorul e văzut ca „un fac-
tor creator de istorie pentru neamul nostru”7.  

5  Pamätnica 50 rokov slovenského stredného školstva v Rumunsku; Memorial 50 de ani de în-
văţământ liceal cu limba de predare slovacă din România, Nădlac, 1995, p. 168; Nicolae 
ALBU, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Tipografia „Lu-
mina” Miron Roşu, Blaj, 1944, p. 166, Vasile POPEANGĂ, Un secol de activitate şcolară ro-
mânească în părţile Aradului (1721-1821), Arad, 1974, p. 27.

6  Pavel VESA, Episcopia Aradului între 1786-1830. De la ultimul episcop sârb la primul epis-
cop român, Edit. Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2010, p. 113.

7  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza Română Gr.-Orientală a Aradului, 
ţinute în sesiunea ordinară a anului 1915, Tipografia Diecezană, Arad, 1915, p. 161.
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Ţăranii de la Nădlac caracterizează calitatea de învăţător în următoarele 
cuvinte:  

„este frumos numele de învăţător, dar este şi grea şi cu mari răs-
punderi chemarea de învăţător pentru că învăţătorul este acela 
carele din nişte mlădiţe tinere şi crude are a face oameni folosi-
tori bisericii, naţiunii şi patriei noastre ... trebuie mai presus de 
toate să planteze încă de timpuriu în aceste mlădiţe frica de 
Dumnezeu, pacea şi dragostea de aproapelui ... numai pacea 
este fundamentul fericirii; unde este pace, acolo e şi binecuvân-
tarea lui Dumnezeu, iar unde aceasta lipseşte, acolo ori mai de-
grabă, ori mai târziu, fie această familie, ori comună 
bisericească, ba chiar şi un stat trebuie să se prăpădească”8. 

La începutul secolului al XIX-lea Curtea de la Viena şi-a dat acordul pen-
tru înfiinţarea a trei şcoli preparandiale confesionale ortodoxe: la Arad pen-
tru români, la Pesta pentru greci şi la Sântandrei pentru sârbi. La Arad 
cursurile Institutului Pedagogic au început la data de 3/15 noiembrie 18129. 
La început susţinerea materială a şcolii preparandiale arădene era făcută de 
credincioşi. Episcopul Pavel Avacumovici a dat o circulară prin care îndruma 
purtarea în biserici a unui disc special pentru susţinerea şcolii normale din 
Arad10. Primii profesori au fost Dimitrie Ţichindeal (catihet şi director); Con-
stantin Diaconovici Loga (gramatică şi stil); Iosif Iorgovici (geografie şi ma-
tematică); Ion Mihuţ (pedagogie şi metodică)11. 

După 10 ani, în 1822, se înfiinţează la Arad Institutul Teologic care a con-
tribuit decisiv la pregătirea culturală a clerului român. Înfiinţarea acestei in-
stituţii de învăţământ vine ca o încununare a eforturilor clerului şi a elitei 
culturale arădene, în frunte cu Moise Nicoară, de a pune pe scaunul episco-
pal de la Arad a unui ierarh „de sânge şi neam român”12. Primii profesori de 
la acest institut au fost Gavril Raţ (viitorul episcop Gherasim Raţ al Aradului 
între 1835-1850) şi Gavril Giulani, capelan la Curtici. 

8  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 
248/1896, f. 177.

9  T. BOTIŞ, Istoria Şcolii Normale, p. 27.
10  P. VESA, Episcopia Aradului între 1786-1830, p. 116.
11  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

248/1896, f. 174.
12  P. VESA, Episcopia Aradului între 1786-1830, p. 124.
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Atât Preparandia, cât şi Institutul Teologic au devenit centre „de propa-
gare a culturii şi cultivare a dragostei faţă de Biserică şi istoria românilor”13. 

La data de 3/16 noiembrie 1912 se împlinesc 100 de ani de când  
„prin bunăvoinţa împărătească şi spre recunoaşterea şi încura-
jarea virtuţilor cetăţeneşti ale poporului românesc din aceste 
părţi şi a năzuinţelor lui de emancipare culturală şi ierarhică. 
Un fior de sfântă bucurie şi de legitimă mândrie trebue să pă-
trundă inimile noastre, ale tuturora, acum când acest institut 
îşi împlineşte cea dintâi sută de ani a existenţei şi a operei sale 
culturale. Festivităţile jubilare de sub întrebare vor avea loc, aici 
în centru în ziua de sâmbătă în 3/16 Noemvre a.c., iar în parohii 
vor avea să se ţină festivităţi în ziua de 8/21 Noemvre a.c. la sfi-
nţii arhangheli”14.  

Cu ocazia jubileului de 100 de ani de la înfiinţarea Preparandiei în fiecare 
parohie s-a făcut parastas pentru profesorii trecuţi la Domnul. Totodată se 
ţin prelegeri pe această temă. În data de 8/21 noiembrie 1912 se ţin festivităţi 
la fiecare şcoală din Episcopia Aradului. Despre centenarul Institutul Peda-
gogic se spune „serbarea aceasta, care n’a fost numai a institutului nostru, 
ci a întregii noastre obşte creştinească şi românească din aceste părţi, a aflat 
răsunet până la mari depărtări”. Cu ocazia sărbătoririi s-a înfiinţat fundaţ-
iunile Dimitrie Ţichindeal şi Moise Nicoară (vezi şi) „mecenatele Vasile de 
Stroescu” a dat 1000 cor. pentru fundaţiune şi 1000 cor. pentru cumpărarea 
de cărţi şi haine pentru preparanzi15. 
 

4. Emanciparea naţională prin şcoală 

În Transilvania majoritatea şcolilor erau patronate de către Biserică, 
aceste două instituţii contribuind la făurirea conştiinţei naţionale româ-
neşti din provinciile supuse Vienei. Aportul pe care şcoala l-a adus în rea-
lizarea idealului naţional a constat în formarea generaţiilor care au 
contribuit la desăvârşirea statului român la data de 1 decembrie 1918. Bi-
serica Română din Transilvania a avut o contribuţie importantă la mişca-
rea naţională dusă de români în întreaga perioadă dualistă. Indiferent de 

13  P. VESA, Episcopia Aradului între 1786-1830, p. 126.
14  A.P.O.R.N., dosarul nr. 25/1911-1913, p. 72.
15  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza Română Gr.-Orientală a Aradului, 

ţinute în sesiunea ordinară a anului 1913, Tipografia Diecezană, Arad, 1913, p. 159; Bise-
rica şi Şcoala, anul XXXVI, noiembrie 1912, nr. 45.
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cult – ortodox sau greco-catolic – Biserica a încercat şi a reuşit să păstreze 
nealterată sau foarte puţin atinsă fiinţa românească din această parte a 
Monarhiei Austro-Ungare. 

Şcoala românească din Transilvania a îndeplinit în perioada dualismului 
rolul unui factor de unitate culturală prin circulaţia valorilor culturale ro-
mâneşti de la sud sau est de Carpaţi şi modelarea tinerei generaţii în spiritul 
acestor valori. Planurile de învăţământ, programele şcolare oglindesc dire-
cţia naţională în care era orientat învăţământul românesc din Transilvania16. 

Învăţătorii de la şcolile confesionale ortodoxe erau atât educatorii copiilor, 
cât şi îndrumători morali şi culturali ai adulţilor. Erau îndrumători culturali 
pentru că se ţinea cont de ridicarea populaţiei prin cultură, organizându-se pe-
riodic cursuri pentru adulţi, „şi pe acest teren ai premia”17 pe învăţătorii zeloşi. 

Erau îndrumători naţionali în lupta pe care poporul român din Transil-
vania şi Banat o ducea pentru emanciparea sa naţională. Erau intelectualii 
satelor, alături de preoţi. Scopul şcolii elementare confesionale era de  

„a creşte caractere şi a înmulţi şi întări puterea de muncă a po-
porului care-i capitalul cel mai preţios al neamurilor şi se ma-
nifestă în promovarea comorilor spirituale şi în sporirea 
comorilor materiale”18.  

Deci, învăţământul confesional e  
„un adevărat şi puternic mijloc pentru luminarea, întărirea, pen-
tru desvoltarea sufletului nostru etnic plămădit în arhiva bise-
ricii străbune şi încălzit de soarele credinţei, care se manifestă 
atât de curat prin limba neamului”19.  

Şcoala e numită „focular de lumină şi creştere”20, iar procesul de învăţă-
mânt e caracterizat drept „elementul care insuflă viaţă păreţilor reci şi trece 
sufletele tinere prin botezul luminii”21, iar „în comunele în care şcoala, din 

16  Vasile POPEANGĂ, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa 
pentru unire, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974, p. 91.

17  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 
90/1904, f. 355.

18  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial ... 1915, p. 161.
19  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial ... 1915, p. 151.
20  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial ... 1915, p. 104.
21  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza Română Gr.-Orientală a Aradului, 

ţinute în sesiunea ordinară a anului 1913, Tipografia Diecezană, Arad, 1913, p. 173.
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oarecare pricină nu funcţionează ... copiii sunt lăsaţi în mâna sorţii şi pradă 
întunericului”22. 

În majoritatea localităţilor era un singur învăţător confesional care se în-
grijea de educaţia tuturor copiilor care frecventau şcoala, care era conside-
rată instituţie de educaţie şi cultură.  

„Şcoala, care trebuie să ne fie un ideal, trebuie să o pornim 
cu un aparat mai mare, iar spiritul timpului pretinde ca toţi în-
văţătorii să fie la culmea misiunei lor”23.  

Într-un articol apărut în săptămânalul Biserica şi Şcoala, învăţătorilor li 
se atrage atenţia: „apostoli ai culturei neamului sunteţi chemaţi să fiţi!”24. 

Conducerea şcolilor confesionale a ajuns la concluzia că „înaintarea” po-
porului se face prin învăţătură, prin şcoală. De aceea se luptau permanent 
pentru mărirea procentului elevilor care frecventau şcoala. S-a ajuns chiar 
până la a da amendă părinţilor ce nu-şi trimit copiii la şcoală25. Spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea se efectuau tot mai des 
cursuri pentru adulţii analfabeţi. 

Se încerca să se pună accent mai ales pe materiile care contribuiau la dez-
voltarea ideilor naţionale. Despre limba română se spune că este „acest ştu-
diu de cea mai mare importanţă în învăţământul elementar”26. La data de 
13/26 iunie 190427 Iuliu Grofşoreanu, învăţător în Galşa şi inspector la exa-
menele din protopopiatul B.Comloş caracterizează predarea limbii române, 
spunând că e „o sarcină ce răpeşte cea mai mare parte din timpul şcoalei”. 
În cadrul şcolii trebuie să se dezvolte în primul rând „agerimea minţii … no-
bilitatea inimii … creşterea de oameni cu caractere fine”, ceea ce nu prea s-
a urmărit de către învăţătorii din protopopiatul B.Comloş în acel an. 

Multor învăţători li se atrage atenţia ca în timpul anului şcolar „să nu ne-
glige învăţământul limbei materne în partea sintactică şi gramaticală”, cum 
i se cere învăţătorului Ioan Giuchici din Becicherecul Mic28. La data de 4/17 
22  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial ... 1913, p. 174
23  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

90/1904, f. 455-456.
24  „Şcoala de repetiţie”, în Biserica şi Şcoala, anul XXVII, nr. 32, 10/23 august 1903, p. 269.
25  A.P.O.R.N., registrul nr. 57/1903-1909, f. 214, dosarul nr. 24/1907-1910, f. 41.
26  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

59/1903, f. 70.
27  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

90/1904, f. 677.
28  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

59/1903, f. 9.
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iunie 1904 învăţătoarei Parascheva Murgu din Utvin i se recomandă „se fie 
cu băgare de seamă la corectitudinea limbei în respunsurile elevilor”.  
La fel i se recomandă şi învăţătorului Ştefan Creţu din Cerneteaz la data de 
17/30 mai 190329. Tot atunci, învăţătorului Mihai Vulpe din Jadani i se reco-
mandă ca „învăţământul limbei materne să nu’l desconsidere şi neglige în 
contul altor obiecte”30. 

Fiecare an şcolar se încheia cu susţinerea de către elevi a unor examene, 
care în general erau orale. Se organizează examenele finale ca o modalitate de 
verificare a cunoştinţelor elevilor, dar şi ca o propagandă pedagogică şi culturală 
printre părinţi. Aceste examene sunt caracterizate drept o „festivitate şcolară, 
ce ar avea menţiunea să-i însufleţească pentru şcoală şi pentru causele noastre 
bisericeşti naţionale” pe părinţii elevilor, după cum spune comisarul consisto-
rial pentru protopopiatul Buteni, învăţătorul arădean Iosif Moldovan31. 

La aceste examene participau, pe lângă inspectorul şcolar, învăţătorii de 
la şcolile din localitatea respectivă sau de la cele învecinate, părinţii elevilor, 
precum şi conducerea comunităţii (preotul, membrii comitetului parohial, 
notarul comunal etc.). Examenele şcolare erau anunţate din timp. În circu-
lara emisă la data de 11/24 mai 1904 se precizează:  

„vă poftesc a avisa de timpuriu despre aceasta Comitetul paro-
hial şi pe învăţători, a publica în Duminica premergătoare acest 
termen şi în Sfânta biserică şi a pofti pe părinţi a participa la 
examen în număr cât de însemnat; cu un cuvânt a stărui, în co-
înţelegere cu toţi factorii chemaţi ca esamenului să i se dee im-
portanţa cuvenită conform scopului cel urmăreşce, să fie 
adevărată sărbătoare de încheiere menită a îndemna şi încuraja 
pe părinţi şi şcolari deopotrivă”32.  

În anul următor, la data de 10/23 mai 1905, se cere ca la examenele şco-
lare să participe „toţi parochienii dornici de învăţătură şi iubitori de aşeză-
mintele sfintei noastre biserici.”33 Anunţarea din vreme a datei susţinerii 
examenelor şcolare se făcea având în vedere ca „atât părinţii cât şi alţi cre-

29  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 
59/1903, ff. 15, 40.

30  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 
59/1903, f. 23.

31  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 
59/1903, f. 70.

32  A.P.O.R.N., dosarul nr. 23/1901-1906, f. 160.
33  A.P.O.R.N., dosarul nr. 23/1901-1906, f. 192.
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dincioşi cari se interesează de mersul învăţământului nostru poporal să 
poată participa la aceste ezamene”34. Această precizare s-a făcut în circulara 
emisă la data de 10/23 mai 1906. 

Cu o duminică înainte de examen se anunţa în biserică „celor interesaţi 
spre a participa la acea sărbătoare şcolară”35. Toţi credincioşii erau invitaţi 
verbal, iar „inteligenţa” primea invitaţie scrisă. Elevii cei mai buni şi care au 
„cercetat mai regulat” şcoala sunt premiaţi cu „cărticele instructive şi de ru-
găciuni”, după posibilităţile comitetului parohial sau alte rechizite şcolare. 

În urma rezultatelor de la examene, învăţătorii sunt împărţiţi în două ca-
tegorii: cei „buni şi zeloşi” şi cei „cari n-arată faţă de şcoală nici cel mai mic 
interes”36. Într-un alt articol intitulat „Dascălii noştri nu lucrează”, autorul, 
Dimitrie Popovici, învăţător la şcoala din Cuvin, caracterizează munca în-
văţătorilor ca fiind „activitatea noastră prestată pe altarul bisericii şi şcolii 
şi prin aceasta pe altarul naţiunii noastre”37. 

Consistoriul diecezan cere ca toţi învăţătorii, care au obţinut rezultat cu 
elevii „nesuficient”, „suficient” sau „nemulţumitor” în urma examenelor de 
final de an şcolar, să fie întrebaţi de către protopop sau inspectorul şcolar 
despre cauzele care au dus la acel rezultat. La data de 8/21 august 1903 e în-
trebat învăţătorul Filimon Sârca din Tălagiu, protopopiatul Hălmagiu38. 
Acesta e învăţător începând cu anul 1874 şi e sfătuit să iasă la pensie, după 
aproape 30 de ani de activitate. 

Pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ se fac diverse propuneri. 
O idee ar fi cursurile metodice organizate vara, în timpul vacanţelor, „anumit 
pentru acei învăţători cari cu ocaziunea esamenului nu ar arăta resultate do-
rite, precum şi pentru cei ce ar dori să-şi înmulţească cunoştinţele speţiale”39.  

Comisarul consistorial Ioan Tuducescu, în urma inspecţiilor la exame-
nele de la finalul anului şcolar 1903/1904 propune ca învăţătorii care au obţi-

34  A.P.O.R.N., dosarul nr. 23/1901-1906, f. 236.
35  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

90/1904, f. 629.
36  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

90/1904, f. 557.
37  Biserica şi Şcoala, nr. 32, anul XXVII, 10/23 august 1903, p. 272.
38  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

40/1903, f. 3.
39  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 

90/1904, f. 355.
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nut calificativele „distins” şi „lăudabil” să se dea exemplu peste tot şi să fie 
amintiţi în sinodul consistorial următor.  

„În fiecare Joe, învăţătorii distinşi să ţină prelegere din felu-
ritele obiecte cu şcolarii din acea comună, unde examenul a fost 
numai suficient, ca să vază respectivii învăţători cum să trac-
tează materia şi cum să aplică metodul”40.  

Acest lucru s-a propus în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ. 
Învăţătorii deja instalaţi în funcţii erau invitaţi de multe ori să urmeze di-

ferite cursuri pentru a se specializa în anumite domenii, mai ales pentru a 
da un exemplu personal celorlalţi locuitori. Aceste cursuri se organizau în 
timpul vacanţelor şcolare. În iarna anului 1904 s-a organizat un curs de agro-
nomie, recomandat de către consistoriul diecezan arădean tuturor dascălilor 
din eparhie: „învăţătorii tractului să cerceteze cursurile de agronomie şi să-
şi câştige cualificaciunea necesară pentru a putea crea şcoale economice în 
legătură cu şcoala de repetitiune”41. Alături de aceste cursuri erau recoman-
date şi unele cărţi care puteau fi de un real folos învăţătorului atât la şcoală, 
cât şi în viaţa de zi cu zi. Prin circulara din data de 7/20 noiembrie 1904 este 
recomandat  

„opul Dlui Dr. Oláh Gyula, Az ember és az egészség (Omul şi să-
nătatea) din care învăţătorimea să să poată instrua asupra mij-
loacelor de a da primul ajutor în cazuri de răniri or îmbolnăviri 
repentine precum şi asupra regulelor higienice”42. 

În timpul primului război mondial pentru ca „şcoala să nu sufere şi copiii 
de şcoală să nu rămână pradă uliţelor şi întunerecului minţii” preoţii preiau 
locul învăţătorilor plecaţi „sub drapel”43. Având în vedere situaţia deza-
struoasă a şcolii, episcopul arădean Ioan I. Papp protestează la ministerul 
cultelor şi instrucţiei publice. În opinia arhiereului, învăţătorii ar trebui lăsaţi 
în şcoli, iar la „antistii” să fie chemaţi alţi cetăţeni cunoscători de carte. Efec-
tul intervenţiei episcopului s-a văzut prin faptul că unii învăţători „au fost 
redaţi copiilor”. În Consistoriul Oradea 6 învăţători s-au reîntors la şcoală 
în urma acestui protest44. 

40  S.J.A.N.A., Fondul Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, Acte şcolare, dosarul nr. 
90/1904, ff. 455,456.

41  A.P.O.R.N., dosarul nr. 23/1901-1906, f. 179.
42  A.P.O.R.N., dosarul nr. 23/1901-1906, f. 177.
43  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial ... 1915, p. 150.
44  Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial ... 1915, p. 158.

Contribuția Preparandiei și a Institutului Teologic la emanciparea prin 
cultură a românilor



100

În toamna anului 1918 au izbucnit numeroase mişcări în vederea insti-
tuirii unei administraţii româneşti în provincie. În localităţile Episcopiei Or-
todoxe Române a Aradului asemenea acţiuni au avut loc începând cu luna 
noiembrie a anului 1918. Acum puterea de stat maghiară a fost desfiinţată, 
iar conducerea localităţilor a fost preluată de români, de Consiliile Naţionale 
şi de Gărzile Naţionale organizate la nivel local. O mare însemnătate în acele 
zile ale anului 1918 a avut-o activitatea învăţătorilor şi profesorilor. Această 
categorie socială a făcut parte din conducerea Consiliilor Naţionale şi a Găr-
zilor Naţionale locale, participând activ la instaurarea autorităţilor locale ro-
mâneşti45. 

În toamna anului 1918 în majoritatea localităţilor din cadrul Episcopiei 
Ortodoxe Române a Aradului – şi nu numai – au avut loc adunări naţionale 
pentru alegerea deputaţilor care să reprezinte comunitatea locală la Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia din data de 1 decembrie 1918. Majorita-
tea acestora s-au desfăşurat în faţa bisericilor46. Printre conducătorii acestor 
adunări, ca şi printre delegaţii aleşi s-au numărat şi numeroşi preoţi sau în-
văţători47. Din toate timpurile „chemarea preoţească este chemarea chemă-
rilor”, după cum afirma şi Traian Văţian, protopopul Aradului, în circulara 
din data de 10 octombrie 192548, preoţii fiind, alături de învăţători, cei care 
„chemau” poporul atât la mântuirea pământească prin cultură, cât şi la mân-
tuirea spirituală.

45  V. POPEANGĂ, Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918, p. 213.
46  Andrei CACIORA, Nicolae ROŞUŢ, Aradul în lupta pentru eliberare socială şi naţională. Do-

cumente, vol. I, Arad, 1970, document 104 şi altele.
47  Gabriela Adina MARCO, Paşi spre Unire..., Edit. Ivan Krasko, Nădlac, 2006, pp. 15-16.
48  A.P.O.R.N., dosarul nr. 2/1924-1927, f. 347.
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In this study, the author presents the cultural, ecclesial and missio-
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De fiecare dată când ne aducem aminte de instituțiile de cultură 
și de educație ale unei națiuni, nu putem face abstracție de în-
ceputurile ei, de motivația ce a stat la baza înființării, dezvoltării 

și activității ei în cadrul societății respective, precum și de consecințele pe 
care acest act cultural le-a avut de-a lungul timpului. Încă de la începutul 
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existenței sale școala teologică arădeană s-a conectat la problemele majore 
bisericești, culturale, naționale și sociale ale comunității românești. Prin 
aceasta ea a demonstrat, că este o instituție de educație și cultură ce s-a lăsat 
așteptată de mult timp, pentru a fructifica potențialul intelectual, spiritual 
și cultural al românilor. Cu alte cuvinte, ea a venit pe valul unor așteptări 
uriașe de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, 
în legătură cu mișcarea culturală și națională a contextului social, cultural, 
bisericesc și național european. 
 

1. Contextul european favorabil nașterii instituțiilor de cultură ale 
Europei 

Manifestarea aspirațiilor profunde ale românilor pe parcursul secolului 
al XVIII-lea nu sunt străine de aspirațiile mai generale ale popoarelor Euro-
pei, cărora le-a bătut ceasul deșteptării lor culturale și spirituale. Concreti-
zarea clară a acestor aspirații a fost evidențiată prin instituțiile școlare ce au 
luat ființă la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea. 

Se știe că nu există realități absolut autonome, ci existența fiecărei reali-
tăţi, a unui eveniment, etc. este cel mai adesea corelată cu realităţi similare 
de altundeva. Localul niciodată nu trebuie să-și fie suficient sieşi, ci el trebuie 
să tindă spre universal. 

Elementele specifice naţionale ale românilor din veacul al XVIII-lea cu-
nosc si ele unele interferenţe ce depăşesc localul şi naţionalul, deschizându-
se spre universal. Aceasta este valabil şi atunci când ne referim la învăţământ, 
ori de ce treaptă ar fi el. Învăţământul, în general, este expresia dorinţei omu-
lui dintotdeauna de a cunoaşte, de a risipi vălul incertitudinii şi chiar per-
deaua ignoranţei, atunci şi acolo când acestea se manifestă, ţinând în 
întuneric şi înapoiere o comunitate umană mai restrânsă sau mai largă. 

Popoarele, în general, şi cele europene în special, au parcurs în cele 
aproape două milenii de existenţă creştină mai multe etape în devenirea lor 
istorică şi în configurarea profilului lor spiritual specific. 

Veacul al XVIII-lea, în general, oferă popoarelor din Europa parcurgerea 
unor etape deosebit de binefăcătoare pentru destinul lor spiritual şi cultural. 
Instituţiile învechite ale veacurilor trecute cu jugul lor greu fac loc altora 
noi, proclamându-se „drepturile omului şi ale popoarelor”. Curentul acestei 
evoluţii a trezit la o nouă viaţă şi neamul românesc. Cu toate împilările şi 
subjugările de tot felul pe care românii le-au îndurat multe secole, el şi-a 
păstrat în străfundurile sale dorul după lumină şi cultură. 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan
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Întreg contextul european a favorizat această trezire a conştiinţei de sine 
a românilor ca popor, conştientizând rolul şi sensul existenţei lor, pe care îl 
au de întruchipat în trecerea lor prin istorie. 

Chiar Imperiul Habsburgic a ajuns la concluzia că popoarele supuse stă-
pânirii sale trebuie cultivate şi scoase din ignoranţă şi inapoiere. Concluzia 
a fost, că doar învăţătorul şi preotul, Biserica şi Şcoala, conţin germenii în-
nobilării sufletului omenesc, care pot să-1 scoată pe om şi chiar un popor 
întreg, din starea de înapoiere şi barbarie. 

Astfel, sub domnia împărătesei Măria Tereza, la stăruinţele fiului său şi 
a unor sfetnici luminaţi s-au făcut progrese mari în întreg imperiul, prin or-
ganizarea învăţământului. Prin regulamentul naţiunii ilirice, din 1770 şi în-
deosebi prin legea şcolară Ratio educationis din 1777,  

„se dispune înfiinţarea de şcoli în toate comunele din provinciile 
marelui imperiu, ca fiecare neam să se poată lumina prin şcolile 
sale naţionale în fruntea cărora să se pună învăţători harnici”1. 

Guvernatorul Banatului de atunci, Antoniu Jankovics2, însărcinat cu cer-
cetarea cauzelor revoluţiei de la 1784, constată în raportul său către împărat, 
lipsa de cultură la poporul român şi lipsa de învăţători harnici si pricepuţi, 
„crescuţi în școli mai înalte”3. 

De aceea, capetele încoronate de la Viena au început să caute căi şi mij-
loace pentru ameliorarea stării culturale a supuşilor lor. Împăratul Iosif al 
II-lea, fiind mai sensibil faţă de fenomenul cultural, a venit în întâmpinarea 
acestor nevoi ale diferitelor popoare: grec, sârb, român, concretizând mai 
multe proiecte. Succesorul lui Iosif al II-lea la tron a fost Leopold al II-lea 
(1790-1792), care dorea să salveze pe cale instituţională, cel puţin o parte 
din reformele proiectate de Iosif al II-lea. Astfel, românii adresează acestuia 
în 1791, cererea lor intitulata Supplex Libellus Vallachorum, pe care acesta 
o înaintează Dietei din Cluj, ca  

„să caute mijloace prin care atât poporului să i se facă drep-
tate, cât şi clerului să i se procure mijloace de subzistenţă fară 
deosebire de confesiune, sine distinctione ritus, să li se asigure 

1  Dr. Teodor BOTIŞ, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului teologic ortodox 
român din Arad, Arad, Editura Consistoriului, 1922, p. 10.

2  Cf. A. D. XENOPOL, Istoria Românilor, vol. 5, p. 703.
3  T. BOTIŞ, Istoria Şcoalei Normale..., p. 11. 
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libertatea religiunii şi dreptul de concivilitate, să fie înaintată şi 
cultura poporului cu bun succes, adică să i se deschidă şcoli”4. 

Fiul lui Iosif al II-lea, Francisc I (1792-1835) a acţionat în spiritul tatălui 
său, în care de altfel, a fost crescut, acordând o atenţie deosebită școlii și în-
văţământului. Reflectând la răspunsul negativ dat de Dieta din Cluj, încă din 
1791, cu privire la petiţiile românilor, obligă Dieta să-i înainteze un „plan de 
învăţământ scolastic (şcolar n.n)”. 

În întreg veacul al XVIII-lea, sufla prin Europa un curent binefăcător fe-
nomenului cultural şi spiritual, pregătind terenul şi favorizând chemarea la 
viată a unor instituţii culturale fundamentale. 

 
2. Forme de pregătire didactică şi preoţească, premergătoare înfii-

nţării Institutului Teologic 

Venerabilul aşezământ de cultură şi spiritualitate - Institutul Teologic - 
n-a apărut la întâmplare, ci ca o expresie a unor pregătiri şi nevoi prezente 
în viaţa bisericească si culturală din partea de vest a tării. Înainte de înfiinţa-
rea şcolilor de teologie propriu-zise, bine conturate şi articulate, în Ardeal 
şi Banat, dar nu numai, au existat cursuri speciale, de mai lungă sau scurtă 
durată, ce ofereau cunoştinţe minimale necesare exercitării misiunii învăţă-
toreşti şi preoţeşti, în mijlocul credincioşilor. 

Episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului (1751-1768)  
„a deschis în anul 1760, la reşedinţa sa de la mănăstirea Arad - 
Gai, o şcoală teologică ortodoxă, frecventată de candidaţi pro-
veniţi din întreg Ardealul şi chiar din Maramureş, ambele zone 
fiind confruntate cu virulenţa propagării uniatismului de către 
autorităţile habsburgice”5. 

Şcoala aceasta nu a avut, însă, o viaţă prea lungă, fiind nevoită să-şi înce-
teze existenţa datorită greutăţilor de tot felul, la care a fost expusă. Aseme-
nea cursuri pregătitoare pentru candidaţii la preoţie existau şi în alte părţi 
ale Banatului. Astfel şi la centrele eparhiale s-au organizat cursuri de pregă-
tire din care s-au dezvoltat mai apoi şcolile clericale şi preparandiile. Aceste 

4  Gheorghe BARIŢIU, Istoria Transilvaniei, vol. I, Sibiu 1880, p. 537.
5  Arhid. conf. dr. Silviu ANUICHI, Arhiva din Sr. Karlovitz a Academiei Sârbe de ştiinţă şi artă 

din Belgrad, fund. M.P.A, document 215/1761, în: Facultatea de Teologie din Arad, Ante-
cedente Istorice, manuscris p. 1.
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şcoli au crescut generaţii de „muncitori fără nume, cărturari însufleţiţi, 
preoţi cucernici şi dascăli smeriţi...”6. 

Nu trebuie uitat faptul că  
„pe lângă mănăstirile de la Morava şi Partoş, erau încă din ve-
chime scoli, unde învăţătorii veniţi din România învăţau mai 
ales pe tinerii care se pregăteau pentru chemarea preoţească, 
ori cea învătătorească. în afară de aceste scoli mănăstireşti, mai 
existau și școli particulare, pe la protopopi, preoţi şi cărturari. 
La aceste şcoli mergeau mai ales cei ce doreau să devină preoţi”7. 

În afară de aceste forme de pregătire, mai funcţionau şi acele Norme, 
adică cursuri ţinute de inspectori şcolari, după organizarea învăţământului 
prin Ratio educationes din 1777. 

 
3. Institutul Teologic-Pedagogic din Arad 

După multe tatonări şi repetate solicitări scrise din partea ierarhilor or-
todocşi şi în special din partea mitropolitului de Karlovitz  

“prin rezoluţie împărătească, se dispune ca la 1 noiembrie 1822 
să se deschidă şcoli clericale în eparhiile Arad, Timişoara şi Vâr-
seţ, organizate după modelul celor din Karlovitz şi Pacratz’’8. 

Vestea aceasta mare s-a răspândit rapid în întreaga Episcopie a Aradului, 
în urma comunicării ei de către episcopul losif Putnic, administratorul dio-
cezei ortodoxe a Aradului. Ecoul acestei veşti a fost remarcabil, dacă din pri-
mul curs s-au înscris 68 de tineri. Primii profesori ai Institutului Teologic 
au fost: Gavril Raţ şi Gavril Giuliani, consideraţi în epoca aceea a fi cei mai 
bine pregătiţi clerici din părţile Aradului. În anul şcolar 1823-1824 s-au în-
scris în anul I 49 de tineri iar în anul al II-lea de studii au mai rămas doar 31, 
ceilalţi părăsind şcoala din motive diferite. Deci, în total au fost incluşi în 
procesul de învăţământ în acel an şcolar 80 de elevi. 

Gavril Gherasim Raţ s-a aflat în fruntea Institutului până la sfârşitul se-
mestrului I al anului şcolar 1834-1835, întrucât acum au fost încununate de 
succes eforturile românilor arădeni de a avea în fruntea lor un episcop 
român; acesta a fost profesorul Gavril Gherasim Rat. El a fost hirotonit întru 

6  T. BOTIŞ, Istoria Şcoalei Normale..., p. 504.
7  T. BOTIŞ, Istoria Şcoalei Normale..., p. 504.
8  T. BOTIŞ, Istoria Şcoalei Normale..., p. 518.
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episcop la sărbătoarea Buneivestiri din anul 1835, iar în ziua de 8 aprilie a 
fost instalat9. 

În locul lui Gavril Rat, la Institut, a fost numit Dimitrie Iacobescu. La în-
ceputul anului şcolar 1835-1836 părăseşte catedra Institutului şi Gavril Giu-
liani, ajungând protopop de Buteni. Conducerea Institutului a fost 
încredinţată după plecarea lui Giuliani, administratorului mănăstirii Hodoş-
Bodrog, Grigorie Chirilovici. În acest timp au mai fost aduşi ca profesori la 
Institut şi următorii preoţi: Petru Varga şi Petru Popovici. Aceştia vor ră-
mâne profesori la Institut până la sfârşitul anului şcolar 1838-1839. Începând 
cu anul şcolar 1839-1840, Institutul intră într-o etapă calitativ-superioară, 
prin faptul că sunt aduşi doi tineri profesori cu mult zel apostolesc: proto-
diaconul Patrichie Popescu şi ierodiaconul Ghenadie Popescu. În anul 1843-
1844, episcopul Gherasim Raţ 1-a numit ca profesor de Gramatică valahă, 
pe Ioan Raţ, parohul din Sâmbăteni. În anul 1844, Patrichie Popescu este 
chemat la Karlovitz „spre dauna Institutului şi a intereselor româneşti”10. 
Treburile Institutului sunt conduse de Ghenadie Popescu, iar ca profesor în 
locul lui Patrichie Popescu a fost adus preotul Arsenie Popovici. 

La Institutul Teologic arădean au mai funcţionat ca profesori şi alte per-
sonalităţi - multe dintre ele foarte cunoscute - ale culturii şi spiritualităţii 
româneşti: Roman Ciorogariu, Iosif Goldiş, Aron - Augustin Hamsea, Vasile 
Mangra, Iustin Suciu, Teodor Botiş, losif Iuliu Olariu ş.a. 

Pe la mijlocul veacului al XlX-lea, Institutul Teologic din Arad trece 
printr-o mare criză. Acest lucru 1-a determinat pe episcopul locului de 
atunci – Ioan Meţianu să facă apel în cadrul organelor de conducere biseri-
cească pentru redresarea şcolilor româneşti, în general şi a acestui Institut 
în special. Episcopul Meţianu a ajuns la unele constatări personale: pentru  

„ridicarea învăţământului, mai înainte de toate avem trebuinţă 
de organe luminate, de preoţi şi învăţători luminaţi, de adevăraţi 
apostoli ai credincioşilor noştri, iar pentru creşterea acestora 
avem neapărată trebuinţă de un Institut bun de creştere şi pre-
gătire, înţeleg de un Institut Pedagogic-Teologic, după cerinţele 
timpului şi după trebuinţele noastre...”11. 

9  D. POPA, „Momente interesante din istoria. Episcopiei Aradului” în Biserica şi Scoala, nr. 4. 1884.
10  T. BOTIŞ, Istoria Şcoalei Normale..., p. 527.
11  Cuvântarea episcopului Ioan Meţianu, cu care s-a deschis sinodul eparhial al anului 1876, 

în Protocolul Sinodal din anul 1876, pp. 5-6.
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Urmând cu tenacitate cele afirmate la Sinod, episcopul Meţianu între-
prinde cele necesare pentru reorganizarea şi consolidarea Institutului şi, în 
primul rând, se îngrijeşte de cadrele didactice corespunzătoare unui proces 
de învăţământ la nivelul dorinţelor sale. Se impune o muncă asiduă de rege-
nerare a Institutului, în acest context, el era preocupat de creşterea unei ge-
neraţii care să fie la înălţimea chemării lor. 

Începând cu anul 1875, sunt aduşi aici Aron Augustin Hamsea, cu studii 
de teologie şi drept, Vasile Mangra, Ignatie Papp, cel care va deveni şi epis-
cop al Aradului. Ca discipline de predare au fost repartizate următoarele: 

1. Aron Hamsea: în cursul I Ştiinţele pedagogice, în cursul al II-lea Teo-
logia dogmatică, în cursul al III-lea Teologia morală şi Dreptul canonic. 

2. Vasile Mangra: în cursul I: Limba şi literatura română şi exerciţiile gra-
maticale, în cursul al II-lea Retorica şi Istoria bisericească. 

3. Ignatie Papp: în cursul I Ermineutica, în cursul al II-lea Pastorala. Ti-
picul şi cântarea bisericească au fost predate de Petru Popovici. Episcopul 
Ioan Meţianu se îngrijeşte de trimiterea de tineri peste hotare, în vederea 
pregătirii lor temeinice cu scopul de a sluji Institutul Teologic din Arad. De 
exemplu, Roman Ciorogariu este trimis în Germania, iar mai apoi Ioan Trai-
lescu la Cernăuţi. Întorşi de la studii, aceştia și alți tineri au fost promotorii 
înnoirii și dinamizării activităţii Institutului Teologic pe toate planurile. 

În decursul timpului, la Institutul Teologic din Arad s-au folosit urmă-
toarele manuale: 

1. Pentru studiile biblice: Arheologia biblică a lui Isidor Onciul; Arheolo-
gia biblică si introducerea în cărţile Testamentului Nou de Dr. I. Cornoiu, 
iar pentru Studiul Evangheliilor şi al Epistolelor s-au întrebuinţat Comenta-
riile Dr. Iosif Iuliu Olariu s.a. 

2. Pentru studiile Istorice: Istoria Bisericească a mitropolitului Andrei Şa-
guna; Istoria Bisericii Române de Ilarion Puşcariu, Istoria bisericească a ro-
manilor din Ardeal, de dr. Ioan Lupaş şi Istoria Bisericii Române de N. 
Dobrescu, Istoria bisericească universală de Ioan Mihălcescu. 

3. Pentru teologia sistematică: Teologia dogmatică ortodoxă de Dr. Iosif 
Olariu, Manual de teologie morală, de Dr. Gheorghe Dragomir. 

4. Pentru teologia practică: Pastorala de Arhimandrit Melchisedec Şte-
fănescu, Manual de studiu pastoral, de Andrei Şaguna, Catehetica si Litur-
gica, de Juvenal I. Stefanelli, Liturgica de Vasile Mitrofanovici, Pr. Teodor 
Tarnavschi, s.a. 
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5. Pentru Dreptul bisericesc s-au folosit : Compendiu de Drept canonic, 
de Mitropolitul Andrei Şaguna şi Dreptul canonic, de Dr. Nicodim Milaş. 

Începând cu anul 1927-1928, Institutul Teologic din Arad este ridicat, 
prin hotărârea nr. 60/1927 a Adunării eparhiale, în timpul păstoririi episco-
pului Dr. Grigorie Comşa, la rangul de Academie Teologică, reorganizându-
se cu patru ani de studii12. Anul 1927 marchează începerea unei noi etape 
în viaţa şcolii teologice arădene, fiind vorba nu numai de o înaintare în timp, 
ci și de un urcuş calitativ în devenirea sa. Din păcate, numai până în anul 
1948, când regimul comunist a desfiinţat acest venerabil aşezământ de cre-
dinţă, cultură si spiritualitate creştină şi românească. 

 
4. Localul școlii 

La începutul existenţei sale, Institutul Teologic nu-şi avea un local al lui 
propriu. El funcţiona în diferite case, pe care le închiria, aflate în zona ma-
lului Mureşului, în apropierea fostei catedrale, dărâmată în 1861. 

Preoţimea şi intelectualitatea arădeană se frământă pentru a putea să aibă 
o clădire proprie pentru Institutul Teologic. Astfel, „Comitetul parohial din 
Arad, înainta o rugare sinodului din 1873, pentru un împrumut din fondurile 
diecezanei, spre scopul edificării unei case comune lângă Biserică, care să 
servească de local Institutului pedagogic-teologic”. Sinodul, încuviinţând în 
principiu cererea, predă afacerea consistoriului, ca „la sesiunea viitoare să 
prezinte un plan de edificare”. În fine, s-a hotărât ca localul pentru Institutul 
teologic-pedagogic să se zidească pe partea dreaptă a terenului intravilan în 
jurul actualei Bisericii catedrale vechi a Aradului. 

În anul 1875 a început zidirea acestei clădiri, din zona catedralei. Episco-
pul Ioan Meţianu a trimis o circulară în acest sens, adresată tuturor preoţilor, 
protopopilor şi învăţătorilor, prin care îi îndemna să-şi aducă fiecare obolul 
său pentru luminarea oamenilor. Apelul ierarhului arădean a avut ecoul dorit 
în sufletul păstoriţilor săi, iar clădirea a putut fi terminată într-un timp re-
cord, aşa încât anul şcolar 1876-1877 a putut să înceapă în noul local. 

Deci, Preparandia şi Institutul Teologic au fost îmbinate de acum înainte 
sub o singură direcţiune, într-un Institut pedagogic-teologic diecezan, îm-
plinindu-se astfel dorul şi visul multor generaţii de preoţi, dascăli şi credin-
cioşi. Dar, satisfacţia episcopului și a preoţilor nu a fost deplină, deoarece 

12  Episcop ANDREI, „Prefaţă” la Anuarul Academiei teologice ortodoxe române din Arad pe 
anii 1935/6, 1936/7, 1937/8, 1938/9, Diecezana, Arad.
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noua clădire nu dispunea de internat adecvat, în care să se poată forma vii-
torii slujitori ai Bisericii. De aceea, episcopul Ioan Meţianu avea să declare, 
în cuvântul de deschidere al sinodului eparhial din 1884: „Era de datorinţa 
noastră a lucra şi mai departe la completarea scopului început”. În anul 1883, 
episcopul Meţianu a întreprins din nou o colectă în cuprinsul eparhiei sale, 
apelând la preoţii si credincioşii săi, pentru a contribui fiecare la realizarea 
instituţiilor fundamentale ale unui popor. Rezultatul colectei a fost neaştep-
tat de pozitiv. Piatra fundamentală a noii clădiri a Institutului a fost pusă pe 
15 iulie 1884, iar terminarea clădirii a avut loc în toamna anului 1885. Anul 
şcolar 1885-1886 al Institutului pedagogic-teologic a fost inaugurat în noul 
local, părăsindu-1 pe cel aflat în curtea actualei catedrale episcopale. Toate 
acestea au fost rodul hărniciei şi zelului apostolesc al vrednicului episcop 
loan Meţianu şi a împreună-lucrării sale cu preoţii şi credincioşii săi. 

Şcoala teologică de la Arad a funcţionat aici sub formă de Institut teologic 
şi apoi Academie teologică din anul 1927 și până în anul 1948, având în 
frunte personalităţi marcante ale Bisericii și culturii româneşti din acea 
vreme: Dr. Teodor Botiş, Dr. Nicolae Popovici şi pe ultimul rector al Acade-
miei teologice, Dr. Ilarion V. Felea. Am spus ultimul rector, deoarece anul 
1948 a fost anul când vocea acestei şcoli a amuţit iar porţile ei s-au închis, 
în urma impactului ei cu regimul acultural şi atotstăpânitor, până în 1989. 

 
5. Rechemarea la viaţă a unei tradiţii bisericeşti şi culturale teologice 

de secole 

a) După o întrerupere de peste patru decenii, şcoala teologică de la 
Arad reînvie sub forma unei Facultăţi de Teologie, în cadrul Universităţii de 
Stat „Aurel Vlaicu” în toamna anului 1991, ca reînnodare a firului tradiţiei 
învăţământului teologic academic din Arad, ce îşi are rădăcinile în Prepa-
randia Arădeană (1812) şi Institutul Teologic (1822), respectiv Academia 
Teologică (din 1927). Aceasta a fost posibil după 1989, când mai mulţi oa-
meni de cultură şi cu dragoste fată de instituţiile fundamentale ale comuni-
tăţii, au întocmit mai multe memorii şi au întreprins repetate demersuri 
pentru rechemarea la viaţă a acestei instituţii. 

În primul an de existenţă a Facultăţii de Teologie, respectiv în anul uni-
versitar 1991-1992, cursurile s-au ţinut în localul actualului Liceu Sanitar, 
vis-a-vis de Prefectură, iar în toamna anului 1992 şi implicit din anul uni-
versitar 1992-1993, Facultatea de Teologie s-a mutat pe strada Dragalina, 
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nr. 28, unde a avut la dispoziţie suficiente spaţii pentru cursuri, seminarii şi 
birouri, până în 1996. Căci, în toamna anului 1996 - și noul an universitar 
1996-1997, într-un cadru solemn, a avut loc mutarea şcolii teologice univer-
sitare, în localul care i se cuvine și pe care i l-au destinat ctitorii lui. Acest 
lucru nu a fost simplu, fiind necesare multe demersuri şi chiar un miting de 
protest al cadrelor didactice şi studenţilor teologi, în frunte cu P.S. Episcop 
Timotei, în ziua de 8-9 ianuarie 1996. 

În altă ordine de idei, trebuie amintit şi faptul că o atenţie deosebită s-a 
acordat bibliotecii și existentei unor spații adecvate de învățământ. Pentru 
sprijinirea studiului şi a muncii de cercetare a studenţilor, Sfânta Episcopie 
a Aradului a venit în întâmpinarea satisfacerii unor asemenea nevoi, punând 
la dispoziţia Facultăţii valoroasa sa bibliotecă ce cuprinde cca. 26.000 de vo-
lume, precum şi săli de lectură. La rândul ei, Universitatea „Aurel Vlaicu”, a 
organizat propria sa bibliotecă cu o secţie teologică, ce numără în prezent 
peste 4000 de volume. Facultatea de Teologie dispune în momentul de față 
de o bibliotecă proprie, pentru nevoile imediate ale studenților și cadrelor 
didactice, bibliotecă aflată într-o dezvoltare continuă. 

De la înfiinţarea ei Facultatea de Teologie din Arad, a atras spre ea un 
număr tot mai mare de tineri care au dorit  să urmeze cursurile ei. 

b) Activitatea didactică - de instruire a studenţilor se realizează prin 
cursuri, seminarii, practică liturgică şi omiletică, precum şi cea de formare 
duhovnicească. 

O coordonată a activităţii didactice în cadrul Facultăţii de Teologie o con-
stituie antrenarea studenţilor în munca de cercetare, care începe de la orele 
de seminar, în cadrul cărora se dezbat probleme fundamentale ale diferitelor 
discipline teologice. De altfel, studenţii înşişi au posibilitatea să-şi publice re-
zultatul strădaniilor lor în acest domeniu, în publicațiile Facultății și în cadrul 
Simpozioanelor naționale studențești, pe care aceștia le-au organizat la Arad. 

De o importanţă deosebită se bucură cercurile ştiinţifice studenţeşti, în 
cadrul cărora studenţii cei mai râvnitori, pot să aprofundeze diferite pro-
bleme de teologie, într-o perspectivă mai largă a dialogului acestora cu filo-
sofia, ştiinţa şi cultura contemporană. 

c) Publicaţiile facultăţii: O instituţie de învăţământ superior nu poate 
fi concepută fără o muncă de cercetare sistematică şi aprofundată. Facultatea 
de Teologie nu poate face abstracţie de aceasta. De aceea, cadrele didactice 
de la Facultatea de Teologie din Arad publică rezultatele activităţii lor 
ştiinţifice şi în publicaţiile Facultăţii. 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan
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Astfel, începând din anul universitar 1994-1995 se tipăreşte Anuarul Fa-
cultăţii, care se doreşte a fi o oglindă fidelă a stării de fapt a şcolii, având şi 
un aspect tehnic, informativ. De asemenea, primul număr al revistei facul-
tății, intitulat Teologia, a apărut de la începutul anului 1997, unde se publică, 
în special rezultatele muncii cadrelor didactice de aici. Totodată, cadrele di-
dactice ale Facultății de Teologie editează, începând din anul 2000, săptă-
mânalul pastoral-misionar Calea Mântuirii. Pe lângă acestea, Facultatea de 
Teologie organizează, începând din 1994, anual, în cursul lunii mai, sesiuni 
de comunicări științifice, simpozioane, conferințe ş.a. în cadrul cărora se 
aprofundează probleme teologice cu mari implicaţii în freamătul cultural şi 
spiritual al acestui sfârşit de mileniu. Rezultatele acestor sesiuni ştiinţifice 
se publică anual într-un volum care, din păcate, nu poate fi difuzat în medii 
prea largi, apărând într-un număr redus de exemplare, din motive obiective. 

d. Capela Facultății. În octombrie 1996 s-a pus piatra de temelie a ca-
pelei școlii, iar în iunie 2004 lucrările la aceasta au fost finalizate. Capela are 
o importanță excepțională pentru formarea duhovnicească a studenților teo-
logi. Aceasta reprezintă „laboratorul duhovnicesc” al Facultății de Teologie. 
Acolo urmează studenții noștri programul de rugăciune zilnică, de deprin-
dere a sfintelor slujbe, de dobândire a capacității de a transmite prin predici 
și cateheze învățătura și spiritualitatea Bisericii. 

e. Treptele academice ale instituției. Facultatea de Teologie din Arad 
a ajuns la o maturitate academică, în sensul că ea oferă pregătirea de specia-
litate la nivelul de licență, de master și, începând cu toamna anului 2011, 
oferă studii doctorale. Acest triptic academic are o relevanță excepțională 
pentru instituția teologică arădeană, care cinstește în felul acesta trecutul ei 
de afirmare educațională, dar, manifestă totodată și responsabilitate față de 
prezentul teologic și bisericesc contemporan. 

 
6. Dificultăţi, dorinţe şi perspective 

Reînnodarea firului instituţional al şcolii teologice din Arad, după o în-
trerupere de peste patru decenii, nu a fost lipsită de anumite dificultăţi ale 
începutului, pornind de la demersurile pentru reînfiinţare, continuând apoi 
cu dificultăţi legate de spaţii necesare învăţământului şi de personalul didac-
tic de specialitate. 

Multe din aceste dificultăţi au dispărut astăzi, altele mai persistă încă. 
1. În primul rând, s-ar cuveni să existe tot în cadrul facultăţii și un cămin 

studenţesc și cantină, având în vedere specificul şi exigenţele unui învăţământ 
teologic. Apelăm în acest sens, la forurile noastre bisericești și academice, 

Contextul cultural, bisericesc și misionar al înființării Școlii teologice din Arad (1822)  
și relevanța acesteia pentru teologia arădeană de astăzi
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pentru ca într-un timp relativ scurt să se poată materializa şi acest proiect; 
aceasta cu atât mai mult, cu cât există premise solide în acest sens. 

2. Se impune o mai bună colaborare a facultății cu parohiile, pentru a 
putea selecta acei tineri, cu reală vocaţie pentru slujirea Bisericii. 

3. Dorim să continuăm cu și mai multă atenţie activitatea de cercetare 
teologică - în vederea dinamizării misiunii Bisericii în acest nou mileniu 
creștin, elaborând și un proiect de lucrare misionară, în legătură cu Sfânta 
Arhiepiscopie a Aradului. 

În concluzie se cuvin a fi reţinute următoarele: 
1. Oraşul Arad are o vocaţie culturală, bisericească şi universală, aşa cum 

o dovedeşte apariţia şcolii teologice arădene la începutul veacului al XlX-lea 
şi întreg complexul de factori ce au facilitat apariţia sa. 

2. Biserica Ortodoxă Română şi implicit Episcopia, respectiv Arhiepisco-
pia Aradului a dovedit în istoria sa, cu referire la evenimentul consemnat, 
că este deschisă complexităţii fenomenului cultural. Ba mai mult, Biserica a 
înţeles foarte bine că prin cultură îşi poate transmite mai bine mesajul ei 
sfânt şi mântuitor credincioşilor săi, devenind un factor de progres și de 
umanizare în duh creștin a relațiilor dintre oameni. Institutul Teologic din 
Arad a fost expresia concretă a simţămintelor perene şi purtătoarea valorilor 
creştine personale şi comunitare, pe care le-a promovat și difuzat în diferite 
forme, în zona de vest a tării și dincolo de ea. 

3. Niciodată nu vom reuși să punem suficient de bine și de clar în lumină 
legătura Bisericii cu lumea, spiritualitatea, cultura, teologia şi gândirea ge-
neral-umană. 

4. Fiecare împlinire a unui soroc în ceea ce privește Școala teologică ară-
deană ne obligă pe noi cei de astăzi să evaluăm responsabilitatea ce apasă 
pe umerii noştri, pentru a duce mai departe, în alt context şi cu alte posibi-
lităţi și perspective, visul înaintaşilor noştri în noul context european, aşa 
cum au ştiut ei să-1 valorifice pe cel din timpul lor.
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Abstract 

In Judaism, the study is a religious duty, because the will of God 
can be known only through the Torah. That is why Judaism, like Islam, 
is a religion of the book and of, the Scriptures study. This explains the 
organization of Jewish education of all degrees, in all times and places 
inhabited by Jews, being one of the major concerns of any community. 
The same happened in the Jewish community in Arad, where various 
Jewish education institutions have functioned over time: Elementary 
School, High School, Talmud-Torah or Yeshiva. 
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1. Studierea Scripturilor ca expresie a voii lui Dumnezeu 

Fără spiritualitate, fără efortul de a studia și de a cunoaște cuvântul 
lui Dumnezeu și fără căință nu se poate vorbi despre identitate iu-
daică. De aceea, „studiul apare în mod natural ca o condiție esen-

țială a supraviețuirii poporului evreu și a iudaismului și întotdeauna a fost 
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astfel”1. Dumnezeu s-a descoperit poporului evreu, prin Moise, pe Muntele 
Sinai dându-i Tora, iar Tora trebuia cunoscută, învățată și studiată zi și 
noapte, celebrată în cult. A transmite Tora - spun înțelepții Talmudului - 
este ca și cum te-ai regăsi la poalele Muntelui Sinai2. 

Iudaismul este religia în care cultul şi studiul fac casă bună, ba mai mult 
chiar, împart acoperişul aceleiaşi case, deoarece în foarte multe cazuri au 
existat sinagogi care adăposteau şi case de studiu (bet midraş)3. În acest sens, 
Talmudul preciza că „acolo unde este locul învățăturii, acolo trebuie să fie 
și cel al rugăciunii”4, impunându-se concluzia că învățătura este prioritară 
rugăciunii, ea pregătind terenul pentru rugăciune. De aici deducem impor-
tanţa de care se bucura studiul Scripturilor în iudaism, faptul că doar un 
număr foarte restrâns dintre evrei nu cunoşteau cititul şi scrisul, rata anal-
fabetismului fiind deci foarte redusă în toate timpurile. Și tot Talmudul pre-
ciza faptul că s-a făcut o anchetă de la Dan (extremitatea nordică a Iudeii) 
și până la Beer Șeva (extremitatea sudică a Iudeii) și s-a constatat că nu există 
nici un copil, băiat sau fată, de peste trei ani care să nu știe să citească sau 
să explice comentariile și legile purității. Evident, copiii de trei ani nu știau 
să scrie, dar toți erau capabili să citească, fapt unic într-o tradiție religioasă 
până astăzi. Concluzia care i se impune lui René-Samuel Sirat, fost Șef Rabin 
al Franței, este aceea că  

„se poate spune că voința de a elimina analfabetismul a fost sta-
bilită pentru poporul evreu în urmă cu peste douăzeci și opt de 
secole”5.  

Aceeași realitate, mărturisită de această dată de un alt Șef Rabin Dr. 
Moses Rosen, putea fi întâlnită până nu demult în orășelele și târgușoarele 

1  A se vedea în acest sens René-Samuel SIRAT, Martine LEMALET, Tandrețea lui Dumnezeu, 
Trad. de Țicu Goldstein, Editura Hasefer, București, 2003, p. 29.

2  A se consulta Josy EISENBERG, Iudaismul, Trad. de C. Litman, Editura Humanitas, București, 
1995, p. 127. 

3  Dacă primul nume al sinagogii este „Beit-Haknesset” = „casa adunării obștii”, al doilea nume 
pe care îl poartă sinagoga este cel de „Beit-Hamidraș” = „lăcașul de învățătură”, funcția ei 
principală fiind aceea de a se citi acolo cuvântul Torei. A se vedea în acest sens Șef Rabin 
Dr. Moses ROSEN, Eseuri biblice, Ediția a II-a, Editura Hasefer, București, 1992, pp. 5-6.

4  Talmud Bavli, Tractatul Berahot, folio 6.
5  R.-S. SIRAT, M. LEMALET, Tandrețea lui Dumnezeu, p. 30. René-Samuel Sirat se referea la 

inițiativa regelui Ezechia din secolul VIII î. Hr. care a hotărât să răspundă la forța sabiei 
imperiului lui Senaherib, superputerea momentului, prin dezvoltarea și generalizarea unei 
educații bazate pe Tora. În legătură cu acest moment din istoria iudaismului, rabinii au 
comentat un verset din Isaia în care se spune că „jugul a fost rupt de ulei” (Isaia 10, 27).
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transilvănene și moldave, în care în zorii zilei, înainte de a se duce la înde-
letnicirile lor modeste, cizmarii, croitorii și micii negustori evrei se grăbeau 
spre sinagogă, unde, înainte de rugăciune, se așezau în jurul meselor și stu-
diau cu o pasiune de adevărați intelectuali cuvântul lui Dumnezeu, chiar 
dacă aceleași mâini care acum mânuiau foile îngălbenite de vreme, peste 
puțin timp urmau să mânuiască unelte dure. Același ritual se petrecea și 
seara, când osteniți de muncă evreii, oricât de obosiți erau, nu renunțau la 
jumătate de oră de învățătură6. 

Educaţia copiilor nu reprezintă expresia unei simple îndatoriri familiale, 
ci una dintre prescripţiile Legii iudaice. În Deuteronom, Dumnezeu arată că 
transmiterea şi însuşirea poruncilor Sale de către tineri trebuie să stea per-
manent în atenţia părinţilor:  

„Cuvintele acestea, pe care ţi le spun eu astăzi, să le ai în 
inima ta şi în sufletul tău; Să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti de 
ele când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când 
te scoli” (Deuteronom 6, 6-7).  

Accentul cade pe transmiterea tradiţiei din generaţie în generaţie:  
„De te va întreba în viitor fiul tău şi va zice: Ce înseamnă 

aceste porunci, hotărâri şi legi pe care vi le-a dat Domnul Dum-
nezeul vostru? Să-i spui fiului tău: Am fost robi la Faraon în 
Egipt şi Domnul Dumnezeu ne-a scos din Egipt cu mână tare 
şi cu braţ înalt... Atunci ne-a poruncit Domnul să împlinim 
toate hotărârile acestea şi să ne temem de Domnul Dumnezeul 
nostru, ca să ne fie bine în toate zilele, ca şi acum” (Deuteronom 
6, 20-21, 24). 

Există şi alte prescripţii vechi-testamentare privitoare la prioritatea pe 
care trebuiau să şi-o facă comunităţile iudaice din educarea copiilor. Astfel, 
Cartea Proverbelor precizează în felul următor importanţa educaţiei: „De-
prinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni 
nu se va abate de la ea” (Pildele lui Solomon 22, 6). Şi tot Solomon mai arată 
că „Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de 
mustrare” (Pildele lui Solomon 13, 1). 

Mişna indică ce vârstă este propice studiului:  
„Cinci ani este vârsta la care să se studieze Biblia, zece ani 

pentru studierea Mişnei; la treisprezece ani, copilul este obligat 

6  A se consulta această mărturie la M. ROSEN, Eseuri biblice, p. 6.
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să respecte poruncile şi la cincisprezece ani este timpul să în-
ceapă studierea Talmudului”7. 

Cu timpul, începe să se facă deosebirea între învăţământul laic şi cel reli-
gios. Astfel, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-
lea se produce o mutaţie în mentalitatea evreilor din Europa, în urma 
încercării de conformitate cu tendinţele moderniste ale societăţilor în care 
trăiau. Este perioada deschiderii, a ieşirii din ghetoul autoimpus, altfel spus, 
al modernizării peisajului social evreiesc8. Nici învăţământul iudaic nu putea 
face abstracţie de aceste realităţi sociale, care transformau întregi comunităţi. 
Este perioada în care învăţământul tradiţional este părăsit de tot mai mulţi 
tineri evrei în favoarea integrării în sistemele laice de învăţământ; evreii în-
vaţă să citească şi să scrie în alfabetul gotic, renunţând la caracterele ebraice, 
cu scopul de a redacta cât mai bine actele de vânzare-cumpărare. Pe de altă 
parte, părinţii îşi trimit copiii la muncă înainte de a-şi definitiva educaţia 
ebraică, ceea ce priva înaltele studii talmudice de generaţia de schimb, ab-
solut obligatorie. În această perioadă era deplâns faptul că  

„odraslele familiilor evreieşti (chiar şi fetele!) învăţau franceza, 
italiana şi germana, ba şi dansul, dar nu li se găsea o oră pentru 
deprinderea Mişnei şi a Ghemarei. Şi adăuga tot el: (Eibeschutz, 
n.n.) nu se poate să te rogi fără a înţelege ce citeşti. Iar învăţă-
tura copiilor nu trebuie încredinţată unor incapabili şi incom-
petenţi...”9. 

În acest context în care evreii din Europa încearcă să se integreze tot mai 
mult în societăţile în care îşi duceau existenţa se încadrează şi învăţământul 
evreiesc din Ţările Române, în general10, şi cel din părţile Aradului, în special. 

 

7  „The Ethics of the Fathers”, în J.H. Hertz (ed.) Authorised Daily Prayer Book, London, 1947, 
cf. Lavinia şi Dan COHN-SHERBOK, Introducere în Iudaism, Trad. de Marcel Ghibernea, Edi-
tura Hasefer, Bucureşti, 2000, p. 163.

8  Liviu ROTMAN, „Tipologia învăţământului evreiesc în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea şi la începutul secolului al XX-lea”, în Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae 
(SAHIR), Vol. V, Editura Hasefer, Bucureşti, 2000, p. 174.

9  Maurice-Ruben HAYOUN, O istorie intelectuală a iudaismului. Luminile de la Corba la Ber-
lin. 2, Trad. de Dumitru Hîncu, Editura Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 14.

10  A se vedea în acest sens Liviu ROTMAN, Școala israelito-română (1951-1914), Editura Ha-
sefer, București, 1999.
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2. Instituţii iudaice de învăţământ 

În prezentul capitol vom face referiri atât la instituţiile de învăţământ 
contemporane, cât şi la cele tradiţionale, cu o considerabilă vechime, pentru 
a înfăţişa modul în care se făcea şi se face şi în prezent educaţia unui credin-
cios evreu. 

 
2.1. Învăţământul primar şi secundar 

În zilele noastre, copiii îşi încep educaţia religioasă în şcolile elementare 
evreieşti11, în care programa şcolară cuprinde cunoştinţe religioase, dar şi 
laice. În astfel de şcoli, începând de la vârsta de şapte ani, copiii deprind 
limba ebraică şi limba ţării în care trăiesc. Cunoaşterea Torei reprezintă o 
prioritate şi atunci când copilul de vârstă mică se apleacă asupra studiului 
cărţilor sfinte, există obiceiul să i se pună între paginile cărţii dulciuri, pentru 
a-l încuraja să vadă că studiul Torei este dulce şi plăcut12. Sunt studiate şi 
uneori chiar memorate pasaje întregi din Biblie, de la vârste foarte fragede, 
dar studiul se extinde şi la înţelegerea modului de viaţă iudaic. Accentul se 
pune pe studiile iudaice, chiar dacă copiii (băieţi şi fete) sunt instruiţi şi în 
materii cu caracter laic13. 

Şi în privinţa educaţiei iudaice se remarcă prezenţa tendinţelor seculari-
zante, în sensul că tot mai puţini copii evrei din diaspora urmează învăţă-
mântul religios, iar procentul celor care frecventează sistemul laic de 
învăţământ este în continuă creştere. Pentru aceşti copii, sinagogile organi-
zează un sistem suplimentar de studii iudaice, după orele de curs sau dumi-
nica, însă de multe ori este receptat ca fiind secundar, accentul punându-se 
pe învăţământul laic. Şi chiar dacă unii urmează şi sistemul secundar de în-
văţământ iudaic, cei mai mulţi îşi încheie studiul iudaismului la această vâr-
stă, care coincide cu sărbătoarea de bar sau bat miţva, mulţumindu-se deci 
cu cunoaşterea câtorva precepte ale credinţei strămoşilor lor. Acestă reali-
tate a diasporei iudaice creează premisele unei tot mai accentuate seculari-
zări a comunităţilor evreieşti din afara Israelului. 

La vârsta de paisprezece ani, copiii evrei trec de la ciclul elementar la cel 
secundar. Acolo elevii îşi îndreaptă atenţia spre studierea Mişnei, a Talmudului 

11  Aceste şcoli s-au dezvoltat din tradiţionalele şcoli elementare din Europa de Est care aveau 
o singură clasă. Ele sunt autorizate de către guvern şi sunt bine înzestrate.

12  L. şi D. COHN-SHERBOK, Introducere în Iudaism, p. 163.
13  L. şi D. COHN-SHERBOK, Introducere în Iudaism, p. 164.
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şi a eticii (musar). Iniţierea din această perioadă, în învăţăturile iudaismului, 
are menirea de a asigura copilului o pregătire temeinică pentru viaţă şi pen-
tru desăvârşirea ulterioară a studiilor. Din această etapă fetele erau lipsite 
de educaţie, cel puţin până la începutul secolului XX, ele fiind instruite acasă 
în problemele gospodăreşti, urmând a se pregăti pentru întemeierea unui 
cămin14. În prezent, în Statele Unite există şi şcoli secundare în care sunt ad-
mise fete, cum ar fi cea numită Beth Jacob, care asigură o educaţie iudaică 
şi laică de patru ani (între paisprezece şi optsprezece), însă disciplinele de 
studiu ale fetelor sunt deosebite de cele ale băieţilor, deoarece ultraortodocşii 
nu încurajează studierea Talmudului de către femei. 

 
2.2. Bet midraş („Casă de studiu”) 

Bet midraş este un centru de educaţie religioasă care, de obicei, face parte 
dintr-o sinagogă sau dintr-un complex sinagogal. Fiind expresia importanţei 
pe care o acorda iudaismul instrucţiei şi educaţiei credincioşilor, Bet midraş 
era principalul loc de studiu al textelor şi comentariilor talmudice clasice, 
putând reprezenta şi locul de rugăciune al celor care îl frecventau. Studiului 
Torei i se acorda o atenţie deosebită în iudaism, aşa încât locaşul în care se 
studiază Tora se consideră că este chiar mai sfânt decât sinagoga. De aceea, 
este permisă vânzarea unei sinagogi în scopul de a achiziţiona sau a construi 
un bet midraş15. De multe ori însă, locaşul de studiu funcţiona chiar în clă-
direa sinagogii, confundându-se cu ea. 

Tradiţia iudaică afirmă că primul bet midraş a slujit lui Sem, fiul lui Noe, 
şi strănepotul acestuia Eber. Midraşul enumeră mai multe personaje biblice 
care au înfiinţat câte un bet midraş sau au studiat într-un asemenea loc16. În 
antichitate sunt amintite mai multe case de studiu, printre care pot fi amin-
tite casa de studiu a lui Şamai şi Avtalion, înţelepţi din secolul I î. Hr., precum 
şi a lui Hilel, unul din cei mai mari înţelepi ai neamului evreiesc. În perioada 
Evului Mediu şi în perioadele ulterioare exista câte un bet midraş în fiecare 
oraş, fiind administrat de către comunitate, unde se studia Talmudul, de 
către bărbaţi. Chiar şi cei care nu se pregăteau pentru a deveni rabini şi mun-
ceau în altă parte, îşi găseau zilnic un mic răgaz, înainte sau după orele de 
muncă, pentru a veni să studieze aici. 

14  L. şi D. COHN-SHERBOK, Introducere în Iudaism, p. 165.
15  „Bet midraş”, în Enciclopedia Iudaismului, Redactor coordonator Geoffrey Wigoder, Trad. 

de Radu Lupu şi George Weiner, Editura Hasefer, Bucureşti, 2006, pp. 99-100.
16  „Bet midraş”, p. 100.
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În prezent, astfel de locaşuri de învăţământ iudaic ale comunităţilor au 
încetat să mai existe, dar şi acum unele sinagogi mai au câte un bet midraş. 
De asemenea, fiecare ieşiva are câte un bet midraş, ca loc special de studiu, 
iar bărbaţii din comunitate îl frecventează.  

 
2.2.1. Bet Şamai („Casa lui Şamai”) şi Bet Hilel („Casa lui Hilel”) 

Pentru a vedea importanţa învăţământului religios iudaic vom exempli-
fica aducând în atenţie două şcoli de gândire celebre în antichitate, cea al lui 
Şamai şi cea a lui Hilel. Acestea erau importante nu numai pentru a exem-
plifica importanţa studiului în iudaism, ci şi pentru a sesiza influenţa pe care 
aceste şcoli o aveau pentru teologia iudaică, punând în circulaţie adevărate 
curente de gândire şi influenţând în mod sugestiv dezvoltarea legii orale. 

Bet Şamai şi Bet Hilel erau două şcoli rivale, ale căror controverse îşi vor 
pune amprenta asupra teologiei iudaice din ultimele decenii de dinaintea 
distrugerii celui de-al doilea Templu şi chiar şi după acest eveniment, care 
a despărţit în două istoria iudaismului. Se pare că şcolile au funcţionat până 
în secolul al II-lea d. Hr. Întemeietorii şcolilor, Şamai şi Hilel, erau cei mai 
de seamă înţlepţi ai vremii lor. Controversele dintre Bet Şamai şi Bet Hilel 
acoperă toate domeniile jurisprudenţei rabinice (Halaha), fiind repertoriate 
316 asemenea diferenţe. Dacă Bet Şamai adopta întotdeauna poziţia cea mai 
intransigentă, Bet Hilel, reacţiona mult mai ponderat, modificându-şi opinia 
şi acceptând-o uneori pe cea a şcolii adverse17. 

Deosebirea dintre cele două şcoli rezidă în felul în care interpretează 
Scriptura. Şamai şi urmaşii său se situează întotdeuna pe cele mai intransi-
gente poziţii, interpretând versetele biblice în sens literal, pe când şcoala lui 
Hilel adoptă mai mult interpretarea alegorică. Datorită acestor atitudini di-
ferite, cercetătorii de mai târziu îi vor considera pe adepţii şcolii lui Şamai 
conservatori, iar pe cei ai şcolii lui Hilel, liberali. Dar la deosebirea dintre 
cele două şcoli nu ar sta doar factori de ordin teologic, ci şi sociologic, po-
trivit opiniei unor specialişti. Astfel, adepţii lui Şamai ar proveni din rându-
rile aristocraţiei rurale înstărite, categorie socială recunoscută pentru 
vederile sale conservatoare, pe când discipolii lui Hilel ar fi aparţinut clasei 
de jos, de mici meseriaşi şi negustori din oraşe18. Chiar dacă la început ade-
pţii celor două şcoli se căsătoreau între ei, treptat treptat relaţiile dintre ei 

17  „Bet midraş”, p. 100.
18  „Bet midraş”, p. 100.
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s-au deteriorat, degenerând în polemici virulente şi chiar în violenţe fizice. 
În influenţarea unor asemenea relaţii un rol activ l-a avut şi stăpânirea ro-
mană, împotriva căreia şcoala lui Şamai a reacţionat, impunând un număr 
de optsprezece decrete prohibitive prin care se limitau strict contactele din-
tre evrei şi neevrei. Patru decenii mai târziu, însă, înţelepţii de la Iavne au 
hotărât că Halaha se va conduce întotdeauna după opinia şcolii lui Hilel, în 
urma unei intervenţii cereşti.  

 
2.3. Ieşiva 

Ieșiva (pl. Ieșivot) este o academie consacrată studiului Talmudului și a 
textelor sacre. Asemenea academii au existat în Țara Sfântă și în Babilon în-
cepând din secolul I d. Hr. În secolul I, după dărâmarea Templului din Ieru-
salim, Iohanan ben Zakai a întemeiat o academie la Iavne, care va deveni 
celebră în scurtă vreme. În Babilon, încă din secolul al III-lea fuseseră înfi-
ințate academiile de la Sura și Pumbedita, care atrăgeau mulți tineri. 

În timpurile moderne (sec. XIX), în toată Europa de Est au existat mai 
multe academii, printre care cele mai cunoscute erau cele de la Tels, Pono-
vez, Slobodka, și cele hasidice de la Liubavici și Lubin, toate acestea fiind 
distruse de naziști. După război au fost create noi academii în Israel, în Sta-
tele Unite și în Europa. În prezent aceste academii talmudice au foarte mulți 
studenți, deoarece tot mai multe familii evreiești au posibilitatea de a-și șco-
lariza copiii, iar despre importanța studiului am mai vorbit până acum19. 

În ieșivot se lucrează în perechi de câte doi studenți, care discută sensul 
anumitor texte sacre, limba de predare fiind idiș-ul. De două ori pe săptă-
mână, rectorul ține o prelegere asupra porțiunii din Talmud care este stu-
diată atunci, existând și un profesor care ține cursuri de morală iudaică 
(musar). Durata studiilor este de patru ani, absolvenții putând să îmbrățișeze 
o carieră de rabin, însă mulți aleg să urmeze profesii laice. 

 
3. Studiu de caz. Învățământul evreiesc la Arad 

Primele două familii de evrei se stabilesc în Arad la începutul secolului 
al XVIII-lea, mai precis în anul 1717, după care numărul acestora va fi în 
continuă creştere. În mod treptat vor apărea şi instituţii specific iudaice în 
urbea de pe Mureş. Prima instituţie de acest fel a fost Hevra Kadisha (1729), 
care se ocupa nu numai cu înmormântarea evreilor şi cu administrarea 

19  A se consulta L. şi D. COHN-SHERBOK, Introducere în Iudaism, p. 170.
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cimitirelor, ci, în limita posibilităţilor, şi cu asigurarea îngrijirii medicale a 
evreilor arădeni. Interesant de subliniat este faptul că Hevra Kadisha este 
anterioară comunităţii însăşi, adică organizării sub această formă a evreilor 
arădeni, Adunarea generală a acesteia constituind forul în care se luau deci-
ziile ce-i vizau pe toţi membrii. Mult mai târziu apare primul cerc de studii 
religioase (1785)20. În secolul al XIX-lea se va pune problema construirii unei 
sinagogi, însă aşa cum s-a mai întâmplat şi în alte cazuri, construirea şcolii 
a prevalat, aşa încât şcoala a fost ridicată înaintea sinagogii. În anul 1828, 
după îndelungate tergiversări, a fost pusă piatra de temelie a edificiului si-
nagogii, iar în anul 1834 a fost încheiată construcţia ei, după ce în prealabil 
a fost declarată proprietatea împăratului austriac Francisc. În acea perioadă 
şef-rabinul Aradului era vestitul Aaron Chorin (1766-1844), rabinul refor-
mator21. Printre instituţiile evreieşti care au luat fiinţă în Arad în a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului XX, prin 
donaţiile unor oameni înstăriţi, amintim: orfelinatul de fete, căminul de or-
fani pentru băieţi, azilul de bătrâni, casa de caritate, cantina populară, spi-
talul evreiesc, asociaţii de ajutorare, precum şi şcoala elementară. 

În ce privește învățământul, în prima parte a secolului XX, în special în 
București, în sudul Moldovei, în Banat și Dobrogea au existat școli „israe-
lito-române”, primare, gimnazii și licee, în care se predau 2-4 ore de religie 
ebraică pe săptămână, dar nu și limba ebraică sau noțiuni de istorie iudaică. 
Erau școli de tip asimilaționist. În mediile ortodoxe din Transilvania, cum a 
fost și Aradul, Clujul, Satu-Mare, Oradea sau Baia-Mare și multe altele, exis-
tau numeroase ieșivot, cuprinzând mii de tineri, care au continuat, între cele 
două războaie, să ducă un mod de viață iudaic22. 
 

3.1. Şcoala elementară 

Școala elementară a fost înfiinţată în anul 1832, clădirea şcolii din Piaţa 
Luptei, nr. 2 fiind ridicată prin donaţiile lui Juliana Dobler, ale baronului 
Adolf Neumann şi a lui Jacob Hirschl23. Din anul 1835 funcţionau două clase 
mixte de elevi, în anul 1854 ciclul de învăţământul s-a extins la şapte ani, iar 
din anul 1855 s-au pus bazele unei şcoli de fete, model pentru acel timp în 
Arad. Tot din acea perioadă datează şi şcoala profesională evreiască (1851), 

20  A se vedea în acest sens Istoria evreimii arădene, Editura Minimum, Tel Aviv, 1996, p. 33. 
21  A se vedea Boris Marian MEHR, Evreii. Istorie. Valori, Editura Hasefer, București, 2000, pp. 31-32.
22  Șef Rabin Dr. Moses ROSEN, Primejdii, încercări, miracole, Ed. a II-a, Editura Hasefer, Bu-

curești, 1991, p. 128.
23  M. ROSEN, Primejdii, încercări, miracole, p. 47.
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cu specializări în 12 meserii, transformată din anul 1872 în liceu de stat, cu 
predare în limba germană, având două clase a 35 de elevi24. Problema fina-
nţării şcolii era acoperită de comunitatea de rit occidental în proporţie de 
85%, dar şi din sume provenite de la baronul Adolf Neumann sau din con-
tribuţia comunităţii ortodoxe, astfel încât doar 1/3 dintre elevi trebuia să-şi 
plătească taxa şcolară. Şi din punct de vedere didactic, corpul profesoral era 
unul de valoare25, iar programa de învăţământ constituia un model pentru 
celelalte şcoli ardeleneşti de profil. După anul 1918, odată cu schimbările 
survenite în urma alipirii Transilvaniei la ţara mamă, limba de predare a de-
venit româna. 

Chiar dacă activitatea şcolară, în secolul XX, s-a aflat sub conducerea co-
munităţii de rit occidental, copiii proveniţi din familiile evreieşti ortodoxe 
n-au avut de suferit, deoarece între cele două comunităţi religioase arădene 
a existat o bună colaborare. 

 
3.2. Liceul evreiesc (1941-1945) 

În anul 1941 a fost înfiinţat la Arad un liceu evreiesc, în condiţiile vitrege 
din preajma celui de-al doilea Război Mondial, în timp ce alte comunităţi 
evreieşti din vecinătate (Timişoara, Oradea, Cluj) avea asemenea instituţii 
de câtva timp26. Prin condiţii vitrege înţelegem excluderea elevilor evrei din 
toate şcolile statului, prin decretul din septembrie 1940. În această situaţie, 
unii dintre elevi au studiat acasă cu profesori evrei de la fostul liceu de stat, 
alţii la şcoala particulară ABC, condusă de profesorul Katz Sigismund, iar 
la sfârşitul anului, cu toţii, au mers la Timişoara pentru a-şi da examenele la 
Liceul Evreiesc de acolo. Asigurarea bazei materiale absolut necesare pentru 
înfiinţarea Liceului Evreiesc de la Arad a fost posibilă prin donaţia, de un 
milion de lei, făcută de industriaşul Dan Oszkar27. 

Liceul îşi deschide porţile la data de 21.11.1941, funcţionând la început 
doar ca liceu de băieţi, în clădirea din Str. Seminarului, mai târziu înfiinţându-
se şi liceul de fete. Directorul liceului de băieţi a fost şef-rabinul Nicolae 
Schönfeld, iar ca directoare liceului de fete a fost aleasă D-na Balkányi Eva. 

24  Grünbaum MIKSA, Az aradi israelita hitköség iskoláinak története, Arad, 1896, p. 4, 30, u, 
cf. Istoria evreimii arădene, p. 47.

25  A se vedea în acest sens lista profesorilor care au predat la aceste instituţii de învăţământ 
de-a lungul timpului, cf. Istoria evreimii arădene, pp. 47-48.

26  Istoria evreimii arădene, p. 47.
27  Istoria evreimii arădene, p. 106.
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O primă perioadă dificilă pe care a trebuit să o traverseze învăţământul 
evreiesc liceal din Arad a fost determinată de rechiziţionarea clădirii liceului 
în primăvara anului 1942, prilej cu care a fost închiriat etajul unei clădiri de 
pe bulevard (actualul sediu PNL), în care va funcţiona şi liceul de fete. 

La buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi-au dat concursul şi 
cadre didactice de la alte licee din Arad, cum ar fi: inspectorul şcolar dr. Giur-
chescu Nicolae şi profesorii Ascaniu Crişan (Moise Nicoară), Bucurescu Flo-
rica (Elena Ghiba Birta) şi Suciu Vasile (Liceul Comercial). Examenele de 
sfârşit de an şi cele de bacalaureat au fost recunoscute şi legalizate de stat 
după 23 august 1944. 

În anul şcolar 1944-1945 au început să se manifeste tot mai accentuat 
două tendinţe opuse; una susţinută de către mişcarea sionistă, care dorea 
continuarea activităţii liceului, iar alţi membri ai Comunităţii de rit occidental 
şi curatorului, care considerau că din cauza cheltuielilor prea mari, activitatea 
liceului va trebui să înceteze. Liceul s-a mai menţinut până în anul 1945, după 
care şi-a închis definitiv porţile, Comunitatea de rit occidental pretextând 
lipsa fondurilor pentru asigurarea unei baze materiale corespunzătoare28. 

Chiar dacă a avut o viaţă scurtă, amintirea liceului evreiesc de la Arad a 
marcat mentalul colectiv al comunităţii din această urbe până în prezent, 
existând şi acum persoane care-şi amintesc cu nostalgie de existenţa acestei 
istituţii de învăţământ. 

 
3.3. Învăţământ religios evreiesc la Arad, Talmud-Tora 

A existat la Arad şi un învăţământ evreiesc cu specific religios. După iz-
bucnirea primului Război Mondial, se stabilesc în Arad mai multe familii 
de evrei polonezi, care vor activa în cadrul comunităţii ortodoxe de aici, 
această comunitate devenind una dintre cele mai prestigioase din Ardeal. 
Aceste familii, printre care şi unele hasidice, cum ar fi: familiile Stauber, Fel-
dmann, Ganz, Fisch şi-au organizat propriul lor minian, şi-au clădit o casă 
de rugăciune şi au activat pentru înfiinţarea unui Talmud-Tora, deoarece 
până atunci predaseră doar melamezi (învăţători) particulari. Este cazul 
unor melamezi precum Josif Schapira sau Hermann Lebovitz, care au predat 
alef-beith în propriile lor locuinţe29. Înfiinţarea Talmud-Tora sub autoritatea 

28  Istoria evreimii arădene, p. 107.
29  Istoria evreimii arădene, p. 86.
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comunităţii evreieşti a însemnat automat şi creşterea calitativă a acestei 
forme de învăţământ, melamezii fiind, în acest caz, salariaţi. În felul acesta 

 „s-a putut garanta instruirea gratuită a elevilor fără mijloace 
materiale. Primul melamed salariat după război a fost rabinul 
Friedmann, refugiat în Arad... Primul Gabbe a fost Moshe Kre-
mer iar urmaşul acestuia Salomon Wurzel”30.  

Cu timpul, Talmud-Tora s-a mărit şi a ajuns să formeze cinci clase.  
Legată de Talmud-Tora de la Arad există o frumoasă istorisire a Șef Ra-

binului României Dr. Moses Rosen, descrisă în cartea sa de amintiri intitu-
lată: Primejdii, încercări, miracole, prilejuită de inspectarea acestei forme 
de învățământ iudaic din Vestul țării, în septembrie 1948, la două luni și ju-
mătate după alegerea sa ca Șef Rabin. Contextul era marcat de lupta Șef Ra-
binului cu Comitetul Democrat Evreiesc (CDE-ul), de factură comunistă, 
pentru un învățământ religios evreiesc, CDE-ul dorind desființarea tuturor 
cursurilor de Talmud-Tora. Deoarece mărturisirea lui Moses Rosen este una 
cât se poate de ilustrativă pentru perioada respectivă, de instaurare a comu-
nismului pe de o parte și de traumă post-holocaust pentru comunitatea evre-
iască, pe de altă parte, cu comicul dar și cu tragismul ei, îmi voi permite să 
o redau în continuare în întregime, în ciuda întinderii sale. 

„Conflictul devenea pe zi ce trece mai acut. M-am hotărât 
să demisionez și, în același timp, să fac un gest care să însemne 
o demonstrație publică în ajutorul Talmud Torei: am plecat la 
Arad, cu unicul scop de a inspecta cursurile de Talmud-Tora. 
Pe acea vreme, în afară de neologi (reformații), care trăiau în 
acest oraș din Vestul României, existau acolo mii de de Hasi-
dimi ai Rabinului din Satu-Mare (Îi întâlnim azi la Bnei-Brak 
sau în Meia-Șearim). 

Ei încă nu mă cunoșteau. Pentru ei eu eram „Rabinul roșu”, 
care a fost recent ales cu sprijinul guvernului comunist al Ro-
mâniei. De aceea, ei se „pregătiseră” pentru o primire sui-gene-
ris. Când am intrat în sala cea mare, se aflau într-însa vreo 200 
de copii cu perciunași. Profesorii purtând tradiționalele pălării 
de catifea neagră. O ieșivă în cel mai pur sens. În mijlocul ei, 
însă, fluturau două steaguri roșii, pe deasupra cărora era atârnat 
un... Stalin uriaș. Desigur că... ornarea sălii era pe cât de ciudată, 

30  Istoria evreimii arădene, p. 86.

Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuțaru



125

pe atât de amuzantă. Melamedul, însă, începu de îndată... „exa-
minarea”, care a sunat cam în felul următor (în limba idiș):  
„Copilașilor, cine e tatăl nostru?” „Stalin, Stalin”, răspunseră, în 
cor, copilașii” „Copilașilor, cine sunt prietenii noștri?” - continuă 
învățătorul să întrebe. „Marea Uniune Sovietică” - veni, pe loc, 
răspunsul colectivului. „Și cine-s dușmanii noștri?” - întrebă 
melamedul. „Imperialiștii anglo-americani” - sună replica ele-
vilor. Toate bune și frumoase. Nu m-am încumetat să-i întrerup 
de la acest joc pueril al oamenilor mari. Când isprăviseră repre-
zentația, voiam să încep examinarea, ca să văd în realitate cum 
învață copiii. M-am adresat, deci, unui copil de vreo 5-6 ani și 
l-am întrebat dacă a învățat deja pericopa săptămânii, spu-
nându-mi și numele ei. L-am invitat să-mi traducă primele ver-
sete și el începu, după clasica metodă a heiderului, în care 
fiecare cuvânt ebraic din text era tradus în idiș. „KI TEITZEI” 
„dacă vei porni” începu copilul „la luptă” continuând „împotriva 
dușmanilor tăi”. Aici l-am întrerupt și l-am întrebat: „Cine sunt 
dușmanii voștri?” „Ale goim - toți neevreii” răspunse copilul. 
Acest răspuns este de un tragism cutremurător; el corespunde 
momentului la care a fost dat. Erau numai trei ani de la Holo-
caust, în fața căruia întreaga lume a tăcut, fără să miște un deget. 
Să nădăjduim că va veni vremea când vom putea uita răspunsul 
tragic al copilului”31 

- își încheie M. Rosen povestirea despre experiența de la Talmud-Tora din 
Arad. 

Din această relatare ne dăm seama de amploarea pe care o avea învă-
țământul religios iudaic într-un oraș ca Aradul: numărul copiilor care frec-
ventau cursurile - „200 de copii cu perciunași”; despre localul de studiu 
care-i putea adăposti pe toți acești copii; despre cunoștințele dobândite: 
un copil de 5-6 ani cunoștea pericopa scripturistică a săptămânii și știa să 
o interpreteze, folosind „clasica metodă a heiderului”; despre buna pregă-
tire a melamedului, iscusit în studiul scripturilor, dar și în a face față unor 
situații pe care le presupunea supraviețuirea într-un regim totalitar ce toc-
mai se instaurase. 

31  M. ROSEN, Primejdii, încercări, miracole, pp. 134-135.
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Existența Talmud-Torei, adică un tip de învățământ religios, într-un stat 
comunist-ateu, care suprimase școlile confesionale ale marilor confesiuni 
creștine, între care și Academiile teologice, cum fusese și cea de la Arad, 
reprezintă un miracol. Acesta este răspunsul pe care și-l dă Moses Rosen la 
întrebarea cum a putut supraviețui un timp învățământul religios iudaic în 
România acelor ani32. Însă existența lui a asigurat supraviețuirea religioasă 
a evreilor din România, care au întemeiat primele kibbutz-uri din nou înfi-
ințatul stat Israel, „zecile și zecile de mii de copii ai Talmud-Torei nimerind 
la Lod nu la Viena” - constată Șef Rabinul Moses Rosen.33 Iar acest fapt se 
datorează în bună măsură eforturilor sale, după cum însuși mărturisește. 

 
4. Concluzii 

În iudaism nu putem concepe învăţătura, instrucţia şi educaţia în mod 
separat de nevoia de studiu a textului sacru, dat fiind rolul pe care îl are pen-
tru un evreu cunoașterea Torei, depăşindu-se astfel cadrul unei instrucţii 
de dragul cunoaşterii şi trecându-se în sfera religiozităţii, aspectul gnoseo-
logic al studiului lăsând locul celui soteriologic, deoarece citirea şi cunoaş-
terea Scripturilor însemna deschiderea cerurilor – dacă ar fi să cităm în acest 
context o zicere a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tora este viață pentru cei care 
o studiază, iar cine întrerupe studiul Torei își pune în pericol viața - lasă să 
se înțeleagă Rabbi Iacov34. Identitatea iudaică însăși este dată de cunoașterea 
Torei. De aici și consecința firească: lipsa aproape în întregime a analfabe-
tismului în rândul comunităților evreiești, grija deosebită pentru educația 
copiilor încă din fragedă pruncie, începând cu vârsta de trei ani, preocuparea 
pentru formarea unor adevărate biblioteci de studiu biblic în fiecare așezare 
mai importantă, achiziția de cărți constituind o îndatorire de căpetenie pen-
tru o comunitate iudaică stabilită într-un anume loc. 

La comunitățile evreiești se poate constata preocuparea pentru organi-
zarea tuturor formelor de învățământ, de la cel primar și până la cel superior, 
iar dacă acest lucru a fost mai greu de realizat în diaspora, dar nu imposibil, 
el este cu atât mai facil astăzi, în statul Israel, independent din 1948, dar și 
în țările cu comunități iudaice însemnate (SUA - de exemplu). 

32  M. ROSEN, Primejdii, încercări, miracole, p. 133.
33  M. ROSEN, Primejdii, încercări, miracole, p. 133.
34  Detti di rabbini. Pirqé Avot con i commenti tradizionali, A cura di Alberto Mello, Fabbri 

Editori, Milano, 1997, pp. 107, 198.
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Tragismul ultimelor secole pentru comunităţile evreieşti răspândite prin 
Europa a constat în părăsirea unei atitudini autoghetoizante şi încercarea 
de integrare în societăţile în care trăiau. Chiar dacă răspunsul a fost unul pe 
măsura aşteptărilor, prin asimilare din partea majoritarilor, au urmat repri-
zele mai lungi sau mai scurte de epurare, încheiate prin masacrele ce au 
urmat ascensiunii nazismului. Acestei tendinţe de integrare socială i se sub-
sumează atât reforma religioasă, care a condus la apariţia grupării neologe, 
majoritară în Arad, cât şi întregul sistem de învăţământ, prin care se încerca 
punerea în acord a programei de studiu specific iudaice cu cea din învăţă-
mântul public românesc, sau chiar mai mult, integrarea tinerilor evrei în în-
văţământul de masă. Răspunsul a fost, cel puţin în timpul perioadei 
legionare antonesciene (septembrie 1940-ianuarie 1941) numerus clausus 
transformat apoi în numerus nulus. Bineînțeles, nu tot timpul evreii au su-
ferit un tratament similar. 

Comunitatea iudaică din Arad a avut aceleași preocupări pentru educația 
religioasă (ieșivele), dar și laică a tineretului (liceul evreiesc), mai ales că aici 
au activat rabini de renume european la un moment dat. Acest deziderat s-
a putut materializa doar atunci când comunitatea era puternică, numărând 
mai multe mii de membri (secolele XIX-XX). Chiar dacă în prezent învăţă-
mântul iudaic la Arad a intrat de mult doar în preocupările istoricilor, recu-
perarea trecutului istoric al învăţământului arădean înseamnă şi prezentarea  
specificului acestui tip de învăţământ atât de particularizat, după chipul co-
munităţii înseşi. Evreul, atât de diferit prin cultura, tradiţiile şi religiozitatea 
sa, a fost timp de câteva secole aproapele nostru.

Instituţii iudaice de învăţământ. Specificul învățământului evreiesc arădean
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Abstract 

The fulfillment, in 2011, of two decades from the reestablishment of 
the theological education in Arad is an opportunity for meditation over 
the endeavors made by predecessors in the old Department of Theologi-
cal Academy of Arad, which separately distinguishes between the theo-
logical and the spiritual personality of Fr. PhD. Ilarion V. Felea. Father 
Felea was, par excellence, the professor of Systematic Theology, his classes 
and work being approached in this way. But taking into account the na-
tural connection between the Christian dogma and the need of its living 
in the cult of the Church, searching deeply through his theological work, 
we discover liturgical issues that Fr. Felea highlights and treats in parti-
cular way. Thus, our study highlights the detailed aspects of Pastoral and 
Liturgical Theology developed the theological work of Fr. Professor Felea. 
From the research I undertook, we can say with conviction that in the 
complex personality of Father Ilarion, met both the theologian confessor 
and the servant priest at the Holy Shrine. His theological work, in which 
we fully find both elements of Pastoral and Liturgical Theology, is nothing 
more but the practical fruitfulness of the blessed meeting in his person 
between the Theological aspects that deals with the joy of living, in the 
personal life, of these truths confessed from the desk. 
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Împlinirea a 25 de ani de la reînfiinţarea învăţământului teologic su-
prerior la Arad constituie un potrivit prilej de meditaţie asupra stră-
daniilor depuse de înaintaşi la catedra acestei instituţii de învăţământ 

teologic, adică dascălii de teologie de odinioară, de la vechea Academie Teo-
logică din Arad, între care asemeni unui soare străluceşte personalitatea teo-
logică şi duhovnicescă a Părintelui Profesor Dr. Ilarion V. Felea. Lucrarea 
noastră încearcă să surprindă tocmai această personalitate profundă a teo-
logului liturghisitor şi martir, părintele Ilarion V. Felea, aşa cum se lasă 
aceasta descoperită în jurnalul său, care a văzut nu cu mult timp în urmă 
lumina tiparului. 

 
1. Repere autobiografice surprinse din jurnalul său, intitulat Opera 

vieţii mele 

La 21 marite 1903, în localitatea Valea Brad din judeţul Hunedoara, vedea 
lumina zilei într-o familie preoţească, Ilarion V. Felea, preotul de excepţie, 
slujitorul neîncetat, „cu timp şi fără timp”, doctorul în teologie, profesorul 
de la Academia Teologică din Arad, iar mai pe urmă mărturisitorul lui Hris-
tos în temiţele comuniste, sfârşindu-şi viaţa pământească într-o groapă co-
mună de la Aiud, în 18 septembrie 1961. 

Oricât de bine am încerca să creionăm lucrarea preoţească şi opera teo-
logică a Părintelui Ilarion V. Felea, socotim cuvintele şi aprecierile noastre 
neputincioase pentru a putea surprinde profilul unei personalităţi teologice 
de anvergura Părintelui Prof. Dr. Ilarion V. Felea. Tocmai de aceea, socotim 
că cel mai bine poate vorbi despre sine chiar părintele Felea. În prima parte 
a studiului nostru vom surprinde astfel doar câteva aspecte, pe care le con-
siderăm însă semnificative, din jurnalul părintelui Felea, un jurnal care im-
presionează nu numai prin originalitatea lui, ci şi prin convingerea şi 
credinţa mărturisitoare şi viaţa pilduitoare a celui care aşează în scris im-
presii din viaţa şi trăirea sa preoţească. Menţionăm faptul că jurnalul părin-
telui Felea înainte de publicarea sa în întregime, a fost valorificat după 
caietele-manuscris (originale) alcătuite chiar de către părintele Felea, de 
către colegul nostru, tânărul teolog arădean, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, 
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în studiul său „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul – după Jurnalul 
autobiografic”, studiu publicat în paginile revistei Teologia a Facultăţii de 
Teologie Ortoodxe din Arad1. 

Din cuprinsul jurnalului aflăm faptul că după teminarea studiilor liceale, 
tânărul Ilarion Felea se înscrie la Facultatea de Filozofie şi Litere din Cluj, 
urmând mai apoi cursurile Academiei Teologice Andreiene din Sibiu, cur-
suri pe care le finalizează în 1926. 

După terminarea studiilor teologice, părintele Felea va fi hirotonit preot 
pe seama parohiei din satul natal, Valea Brad. Iată cum evocă părintele ziua 
instalării ca preot în satul său:  

„Ziua de 6 August a.c. a fost pentru comuna noastră Valea-
Brad, din prot. Zarandului, adevărată zi de sărbătoare (…) Di-
mineaţa la ora 7, enoriaşii comunei îmbrăcaţi în haină de 
sărbătoare, se prezintă la casa noului paroh Ilarion Felea, însoţ-
iţi de cântăreţii bisericii. Doi voinici flăcăi, purtau drapele îm-
podobite cu cununi de flori. Tânărul paroh Ilarion Felea îi 
întâmpină cu cuvintele „bine aţi venit, dragii mei”, la care cre-
dincioşii îi răspund într-un glas: „Trăiască părintele nostru”. Cei 
veniţi la casa preotului, pleacă spre Biserică – „înconjurând pe 
noul paroh” – în frunte mergând flăcăii cu drapelele şi cântăreţii 
care cântau troparul „Bine eşti cuvântat Hristoase”. Înaintea 
convoiului tineri şi copii rupeau ramuri de salcie şi salcâm arun-
cându-le jos, asocind astfel acest eveniment cu Intrarea Dom-
nului în Ierusalim. De asemenea clopotele şi toaca băteau, 
vestind tuturora apropierea mirelui lor – credincioşii pregătind 
şi înfrumuseţând biserica cu flori, frunze verzi şi cununi”2.  

La 10 ani de la hirotonia sa, părintele Felea avea să consemneze în jurna-
lul său următoarele:  

„De când eram încă pe băncile Academiei Teologice „Andre-
iene” din Sibiu, am nutrit gândul să mă fac preot la sat, cu sco-
pul de a cunoaşte direct viaţa sufletească a satului şi greutăţile 
chemării preoţeşti. Bunul Dumnezeu mi-a împlinit acest gând”3. 

1  Cristinel IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul – după Jurnalul autobiografic”, 
în Teologia, nr. 1/2008 pp. 15-61.

2  Pr. Prof. Dr. Ilarion V. FELEA, Opera vieţii mele-ziuar personal, Editura Universităţii „Aurel 
Vlaicu”, Arad, 2012, pp. 55-56.

3  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 162.
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Dintre modele umane ale părintelui Felea, în ceea ce priveşte îndeplinirea 
slujirii preoţeşti, aşa cum reiese din conţinutul jurnalului său, se conturează 
chipul tatălui său, păstorul de suflete cu multă grijă şi spirit de jertfelnicie 
faţă de credincioşii săi, pe de o parte, şi faţă de familia sa, pe de altă parte. 
În ziua instalării sale în satul în care a păstorit şi părintele său, el evocă chipul 
tatălui său, păstorul de suflete bun şi răbdător, împovărat de griji pentru cei 
încredinţaţi lui spre păstorire:  

„E un adevăr îndeobşte cunoscut şi recunoscut, că o perso-
nalitate, cu cât rămâne mai departe în trecut, creşte în măsură 
drept proporţională cu timpul. În ochii noştri figura dispărută 
a scumpului şi neiutatului nostru tată creşte, pentru că numai 
acum îl putem judeca într-o lumină adevărată. A fost un suflet 
simplu, dar sincer, muncitor şi devotat chemării sale. Era un 
adevărat apostol, care fără să-şi trâmbiţeze activitatea într-un 
fel sau altul – alerga nu numai în comuna noastră, dar şi în co-
munele vecine pentru a aduce mângâieri în casele celor necăjiţi, 
neglijându-şi de multe ori chiar şi familia lui atât de numeroasă 
şi atât de grea. În relaţiile lui familiare, era un tată serios, sever 
şi rece, şi-n acelaşi timp înţelept, inspirându-şi principiile de 
educaţiune, din comoara de înţelepciune a Sfintei Scripturi, şi 
în special: „Proverbele” şi „Înţelepciunea lui Solomon” şi din 
„Înţelepciunea lui I(isus) Sirah”. Nici când nu-şi dezvăluia dra-
gostea şi grija faţă de copii săi. În schim bucuria lui internă era 
de nedescris; când îşi vedea copiii crescând: buni, tari, mari şi 
sănătoşi şi veseli plângea de bucurie. Îşi exterioriza de atâtea 
ori bucuria prin lacrimi, pre cari le vărsa pe afară din casă, în 
taină. Puterea lui de muncă era sporită prin rugăciune multă şi 
prin contact zilnic, intim şi sincer cu Hristos şi cu Evanghelia 
Sa. Când venea acasă de la slujbe – mai presus de orice, lăsa 
toate la o parte şi îngeunchea şi se ruga şi aici stă succesul în se-
cretul lui atât în parohia, care sub raport moral şi religios ne-a 
lăsat-o în stare deadreptul înfloritoare, cât şi în familie, pe care 
şi-a îngrijit-o cu atâtea greutăţi şi sacrificii, crescând 9 (nouă) 
copii, dându-i pe toţi la şcoli înalte. Eu ca actual şi viitor preot, 
am găsit în viaţa lui de trudă şi neodihnă icoana vie care să mă 
inspire şi să mă călăuzească în viaţă”4.  

4  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, pp. 57-58.
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Din această succintă caracterizare reiese limpede faptul că  
„personalitatea tatălui său creşte odată cu timpul şi conştiinţa 
sa, fiind un suflet simplu, sincer, muncitor şi devotat chemării 
sale, un adevărat apostol, un tată serios, sever, rece, înţelept, 
fără să-şi dezvăluie dragostea şi grija faţă de copii săi, trăind în 
schimb în interiorul lui bucuria copiilor şi vărsând adesea la-
crimi în taină”5.  

O astfel de caracterizare făcută de părintele Felea, tatălui său, ne crează 
imaginea preoţiei părintelui Ilarion „altoită pe Hristos şi „răsăriită” profetic 
în ramurile familiei. 

Aşa cum reiese din jurnalul său, ca preot în Valea Bradului, părintele Ila-
rion Felea a fost în primul rând un om al slujirii şi al misiunii, săvârşind 
Sfânta Liturghie aproape în fiecare zi, spovedind şi împărtăşind regulat pe 
credincioşii săi. Sunt consemnate în nenumărate rânduri împărtăşirile oa-
menilor aflaţi pe patul de moarte. Aceasta dovedeşte faptul că  

„înţelegerea duhovnicească din parohie şi însăşi desăvârşirea 
credincioşilor era intim legată de dimensiunea sacramentală 
asupra parohiei sale”6.  

Deasemenea  
„vizitarea bolnavilor, rugăciunile asupra lor, sfeştaniile, maslul, 
citirea psaltirii şi alte slujbe întregesc opera pastoral-misionară 
zilnică a preotului Felea care are în centrul ei Liturghia Bisericii 
şi extinderea vieţii acesteia în rândul credincioşilor”7.  

O privire de ansamblu asupra jurnalului său conturează imaginea unui 
preot şi teolog profund integrat în viaţa liturgică a Bisercii, aproape toate zi-
lele unei săptămâni desfăşurându-se între slujirea din Biserică, implicarea 
în viaţa parohiei şi slujbele săvârşite la casele credincioşilor şi meditaţii du-
hovniceşti ţinute cu diferite prilejuri. Acest aspect, descoperă chipul unui 
teolog liturghisitor, care a înţeles pe deplin faptul că teologhisirea nu poate 
fi despărţită de experienţa directă a faptului credinţei, în evenimentul litur-
gic, în slujirea bisericească. 

5  Cristinel IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul – după Opera vieţii mele”, în Pr. 
Prof. Dr. Ilarion V. Felea, Opera vieţii mele-ziuar personal, Editura Universităţii „Aurel 
Vlaicu”, Arad, 2012, p. 11.

6  C. IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul”, p. 15.
7  C. IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul”, p. 15.
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Abundenţa slujbelor la care este chemat zilnic este un alt aspect care 
poate fi descifrat din conţinutul jurnalului. Acest fapt arată pe de-o parte in-
tergrarea sa liturgică, revelând dimensiunea profund misionară şi pastorală 
a preoţiei sale, precum şi integrarea liturgic-duhovnicească a credincioşilor 
săi, care cereau sfintele slujbe ale Bisericii cu conştiinţa unui folos duhovni-
cesc şi trupesc în urma săvârşirii lor8. Toate acestea ne descoperă faptul că 
Părintele Ilarion Felea împărtăşea o viziune duhovnicească asupra parohiei 
sale, asupra credincioşilor săi şi asupra misiunii şi prezenţei sale în cadrul 
parohiei. Spre exemplificare, vom menţiona înscrisul părintelui în jurnalul 
său personal privitor la desfăşurarea zilei de 6 XII 1927:  

„Ziua de sf. Nicolae: serviciu divin, sfinţirea stiharului şi a 
Triodului donat de credinciosul Nicolae Dineş şi soţia Elisaveta 
(şi a unei cutii de adunat bani pentru ajutorarea bolnavilor şi a 
săracilor donată de epitropul Simeon David). Cu această oca-
ziune plecând de la citatul „Pe cum trupul fără suflet este mort 
tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă” în predică am scos la 
iveală însemnătatea faptei creştineşti a donatorului, care în mod 
spontan a făcut-o, după pilda marelui ierarh Nicolae. Tot în 
această zi am săvârşit patru (4) parastase, 10 (zece) sfeştanii şi 
două (2) sf. Masluri, împreună cu Păr(intele). Miron Procopo-
viciu din Mihăileni”. La sfârşitul înşiruirii atâtor servivii reli-
gioase săvârşite într-o singură zi, părintele Ilarion consemnează, 
scurt: „Preoţia-i grea!”9.  

Sau, în acelaşi sens, în ziua de 11.X. 1927, părintele notează, la fel, în jur-
nal: „Patru sfeştanii ... şi un sf. Maslu ... am mai avut un botez ... şi înmor-
mântare ... A fost o zi plină de muncă şi oboseală”10. Multitudinea slujbelor 
la care părintele Ilarion Felea este solicitat zilnic arată şi integrarea liturgic-
duhovnicească a Sfinţiei Sale.  

Iată cum îi caracteriza părintele Ilarion pe credincioşii paro-
hiei sale: „Avem bucuria şi mulţumirea sufletească de-a con-
stata ... că sub aspect religios-moral, parohia noastră se hrăneşte 
dintr-un viu şi adânc sentiment religios ... parohia noastră ... îşi 
menţine o stare de religiozitate exemplară. Credincioşii noştri 
respectă cu sfinţenie sărbătorile şi cercetează regulat Biserica. 

8  C. IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul”, p. 16.
9  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 70.
10  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 66.
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În această privinţă pot servi de model tuturor parohiilor din jur. 
Sfintele Taine – în special Sfânta Taină a Pocăinţei şi a Cum-
nicăturii – se administrează la majoritatea absolută a credin-
cioşilor an de an, mai ales în Postul Sfintelor Paşti şi a Sfintei 
Marii. Bătrânii care sunt în stare de slăbire, bolnavii şi femeile 
înainte de a naşte, se cuminecă şi pun o deosebită grijă pe acest 
lucru, aşa că din acest punct de privire, asupra comunei noastre 
s-ar putea face o statistică sanitară fără greş, numai cu referire 
la spovedire şi cuminecare. Se observă o mare încredere în efi-
cacitatea rugăciunii, fie rostită lângă patul bolnavului, fie numai 
rugăciune de mulţumită în faţa lui Dumnezeu. Nu există casă 
nouă, şură nouă, fântână nouă etc. Ca să nu se sfinţească după 
terminare şi o bună parte din credincioşi an de an îşi fac slujbele 
de sfinţire a caselor etc. Urmate la oamenii mai înstăriţi şi de sf. 
Maslu, după cari se fac regulat parastase pentru morţi ... la cre-
dincioşii noştri cultul morţilor se ţine cu mult respect. Dar au 
grijă şi de cei vii: vreo 86 de familii sunt înscrise la „cununa anu-
lui” ca să fie pomenite la sf. Jertfelnic în toate duminicile de 
peste an. Un rol înviorător în viaţa religioasă a comunei a avut 
introducerea de subzemnatul a examenului duhovnicesc, urmat 
de spovedire şi cuminecare, la tinerii cari se căsătoresc11, in-
ovaţie care a fost primită de către credincioşi cu un viu senti-
ment de mulţumire şi bucurie. Toate aceste constatări sumare 
de ordin religios, au ecoul cuvenit în viaţa morală a credincioşi-
lor, fiind în general viaţa morală un reflex şi o prelungire a celei 
religioase ... La noi viaţa religios-morală este un fapt viu, care-
şi are rădăcinile adânc înfipte în trecutul parohiei”12.  

Aşa cum se poate desprinde din acest raport sumar asupra stării religios-
morale a parohiei, preţuirea de către credincioşii săi a Sfintei Spovedanii şi a 
Sfintei Împărtăşanii izvora din grija şi atenţia deosebită pe care părintele o 
acorda acestor Sfinte Taine, acest fapt desprinzându-şi din însăşi mărturia sa:  

11  În 4 IX. 1927, la sfârşitul sfintei slujbe, părintele Ilarion Felea îi anunţă pe credincioşii pa-
rohiei sale despre „introducerea examenului duhovnicesc pentru toţi aceia care păşesc la 
sf. Taină a nuntei. Fiecare păreche înainte de celebrarea căsătoriei bisericeşti va face un 
mic examen asupra principiilor fundamentale de credinţă: rugăciuni, porunci etc. Care va 
fi urmat imediat de spovedanie şi cuminecare” (I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 60).

12  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, pp. 72-73.
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„Administrarea Sfintelor Taine o îndeplinesc cu cea mai 
mare conştinciozitate şi nu ezit a o săvârşi cu toată sfinţenia ce 
o comportă mai ales Sfânta Cuminecătură”13. 

Pe lângă dimensiunea sacramentală a vieţii parohiei, Părintele Felea sem-
nalează practica extinsă de citire a Psaltirii în împrejurările grele ale vieţii: 
„În comuna noastră Psaltirea are o foarte mare valoare şi se citeşte mai mult 
ca oricare altă carte biblică”14. Această deprindere a enoriaşilor cu citirea re-
gulată a Psaltirii era de bună seamă rodul ostenelii duhovniceşti a Părintelui 
Felea, el însuşi un slujitor înfocat de dorul rugăciunii fierbinţi şi stăruitoare, 
un teolog liturghisitor, a cărui adânc de cugetare izvora din expereinţa ru-
găciunii neîncetate. 

O altă grijă a părintelui Felea în ceea ce priveşte calitatea sa de liturghisi-
tor era aceea a păstrării uniformităţii cultului. Iată ce menţionează părintele 
în jurnal, referitor la această grijă a sa:  

„Uniformitatea cultului este asigurată prin respectarea regu-
lilor tipicale şi prin înmulţirea cântăreţilor (vreo 20 de toţi) cari 
se judecă şi se povăţuiesc unul pe altul, când se abat de la regulă, 
greşesc sau lasă afară din cântări, fiind mai ales cei mai bătrâni 
buni cunoscători a-i tipicului şi a canoanelor”15. 

Pe lângă dimensiunea liturghisitoare şi misonară a părintelui Ilarion în 
parohia Valea Bradului, îl descoperim şi ca pe un veritabil apostol al nemului, 
îndemnându-şi credincioşii să-şi dea copiii la şcoală, pe de o parte, pentru 
„a se lumina cu învăţătura şi cu ştiiinţa de carte”, dar să-i aducă şi la Biserică 
în mod regulat, pe de altă parte, pentru a-i zidi şi sufleteşte „împrietenindu-
se cu Duhul lui Dumnezeu”, având ca model de viaţă pe Iisus Hristos şi 
Maica Domnului16. 

După trei ani de pastoraţie rodnică în Valea Bradului, în data de 1 iunie 
1930 este numit preot la Arad-Şega, fiind instalat la această parohie în 31 
august. Va începe o nouă perioadă pentru părintele Ilarion Felea. Aici la 
Arad, Sfinţia Sa va experimenta maturizarea şi apogeul mărturisirii sale, dar 
şi clipele amare ale regimului comunist centrat pe ateismul şi materialismul 
pe care niciodată nu le-a agreat. Misiunea preoţească în Arad va fi mult mai 
solicitantă, mai ales în ceea ce priveşte relaţia Bisericii cu cultura, cu şcoala 

13  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 74.
14  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 62.
15  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 75.
16  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 68. 
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şi cu intelectualii. Activitatea sa liturgică se intensifică, slujind aproape zilnic 
atât în Biserică, cât şi pentru multiplele nevoi din viaţa credincioşilor. De 
asemena, lucrarea sa slujitoare va fi completată de activitatea culturală şi 
şcolară, precum şi de implicarea în activităţile unor asociaţii ortodoxe, pre-
cum Oastea Domnului. 

Lucrarea de mărturisire a lui Hristos prin predică, va fi completată prin 
participarea la mai multe întruniri, conferinţe, examene, activităţi de cate-
hizare sau festivităţi în cadrul liceelor şi şcolilor din Arad, părintele Ilarion 
contribuind prin toate acestea în mod substanţial la formarea unei conştiinţe 
religioase a tineretului şi copiilor, mai ales prin împărtăşirea regulată a aces-
tora cu Sfintele Taine.  

Conferinţele la care Părintele Felea participă şi în cadrul cărora îşi des-
ăvârşeşte calităţile sale de orator, sunt alte aspecte ale misiunii sale preoţeşti, 
prin care va rămâne în conştiinţa contemporanilor săi. Aceste conferinţe 
aveau menirea să mărturisească pe Hristos şi dincolo de zidurile locaşului 
de cult, în societate, ele oferind omului din vremea aceea, o viziune clară 
asupra credinţei creştine a aplicării şi sensului acestuia în lume, ca delimitare 
faţă de diferitele ideologii care începuseră să pustiască sufletul omului eu-
ropean în general şi chiar a creştinilor din vremea aceea. 

Părintele Felea va acorda o atenţie deosebită aşa-numitelor Şcoli dumi-
nicale, precum şi filantropiei, ajutorării săracilor. 

Părintele Ilarion ţine „sfat” şi cu cântăreţii din strană, privind buna lor 
purtare şi buna executare a cântărilor bisericeşti, fapt ce demonstrează im-
portanţa pe care o acorda stranei bisericeşti  precum şi importanţa conduitei 
celor ce cântau în această strană17. 

Se remarcă de asemenea grija sa deosebită pentru păstarea credincioşilor 
săi în dreapta credinţă ortodoxă.  

Vizitează cu credincioşii din parohia sa Mânăstirile Eparhiei. Astfel, sta-
bileşte o legătură foarte strânsă cu mănăstirea Bodrog, iniţiind pelerinaje 
împreună cu sute de credincioşi, cu care merge pe jos, prin pădurea Ceala, 
participând la slujbele săvârşite aici, mai ales cu prilejul Praznicului Ador-
mirii Maicii Domnului: Taina Sfântului Maslu şi Preivegheri. Spovedeşte pe-
lerinii vreme de mai multe ceasuri şi slujeşte mai apoi Sfânta Liturghie, în 
cadrul căreia rosteşte şi cuvântul de învăţătură. Participă în această mănăs-
tire şi la procesiunea „Drumul Crucii”18, a cărui broşură o va reedita în 

17  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 68. Exemplele ar putea continua, fiind multiple.
18  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 122. Exemplele ar putea continua, fiind multiple.
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29 aprilie 1938, hotărând în aceiaşi zi împreună cu preotul Florea Codreanu 
să publice şi o carte ce cântări pentru pelerinii la mănăstire19. Această carte 
de cântări şi rugăciuni va fi alcătuită în după-amiaza zilei de 30 iulie 1938, 
sub titlul „Culegerea de Rugăciuni şi cântări”20. Misiunile duhovniceşti des-
făşurate de părintele Felea la Mănăstirea Hodoş Bodrog au loc frecvent în 
cursul unui an, părintele mergând aici cu credincioşii parohiei, dar şi cu stu-
denţii de la Academia Teologică. Părintele Ilarion slujeşte de asemenea şi la 
mănăstirea Arad-Gai (fiind numit provizoriu şi profesor duhovnic al acestei 
mănăstiri, la 1 octombrie 1955). Ţine maicilor de aici meditaţii, dintre care 
amintim: Viaţa îngerească şi viaţa în Hristos21, Despre smerenie22, Despre 
mândrie şi urmările ei23 şi Despre viaţa duhovnicească24. Vizitează de ase-
menea şi mănăstirea Prislop, „stăreţită de maica Zamfira şi ierom. Arsenie 
Boca”. Părintele Felea mărturiseşte că slujbele la care a participat la această 
mănăstire i-au „umplut inima de evlavie şi bucurie sfântă”25. Această aple-
care deosebită a părintelui Felea către viaţa duhovnicească din mănăstire vă-
deşte profilul unui teolog liturghisitor, puternic ancorat în tradiţia 
duhovnicească a Bisericii. 

Slujirea preotească, inspirată din propria sa slujiire la Sfântul Altar, este 
caracterizată astfel de către părintele Ilarion:  

„Cunosc viaţa preoţească şi sunt convins că este pe cât de 
frumoasă şi cinstită, pe atât este de grea. Sunt zile când nu ai 
nimic de lucru şi sunt zile când se adună atâta lucru, încât plă-
teşti cu vârf şi îndesat liniştea zilelor libere. Dar un preot tot-
deauna are de lucru. Nu este ceas pe care să nu-l poată 
întrebuinţa cu folos. Eu mi-am folosit timpul liber cu studiul 
teologiei ... am făcut acest vot (liber): să-mi folosesc timpul liber 
tot pentru Biserică şi preoţie. Nu voi regreta niciodată hotărâ-
rea aceasta. Deşi autoritatea oficială – bisericească nu mi-a răs-
plătit cu nimic până în prezent, totuşi pe alte căi am dobândit 
atâta mulţumire în viaţă, încât jertfa şi devotamentul meu faţă 
de preoţie şi ortodoxie, mi-au fost răsplătite. M-a răsplătit Dum-
nezeu şi glasul conştiinţei”26. 

19  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 176.
20  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 178.
21  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 352.
22  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 352.
23  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 353.
24  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 355.
25  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 366.
26  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 162.
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În toată această perioadă se poate observa preocuparea ferventă a părin-
telui Felea pentru definitvarea şi desăvârşirea studiilor superioare şi docto-
rale. Aceasta întrucât, părintele înţelegea slujirea preoţească ca primind 
prospeţime, vigoare şi autenticitate numai printr-o susţinută raportare la 
teologie, teologie pe care o studiază cu fervoare exprimând-o cu fidelitate 
şi devotament. Teologia în sine este înţeleasă, fundamentată şi întrupată de 
către părintele Felea în cadrul slujirii preoţeşti, fiind văzută doar în strânsă 
relaţie cu spiritualitatea şi viaţa liturgică a Bisericii. Astfel, între 21 şi 25 oc-
tombrie 1935 se înscrie la examenul de doctorat în teologie, la Bucureşti27. 

În 30-31 iulie 1936 este chemat la Oradea de către episcopul dr. Nicolae 
Popoviciu pentru a i se oferi catedra de Apologetică şi Dogmatică din cadrul 
Academiei Teologice de acolo28. 

În 4 iunie 1937 este admis la examenul de admisibilitate pentru susţine-
rea doctoratului în teologie29. 

În 24 septembrie 1937 primeşte numirea de profesor suplinitor la disci-
plinele Dogmatică şi Sectologie la Academia Teologică din Cluj, din partea 
Episcopului Nicolae Colan. În 6 octombrie este prezentat studenţilor de la 
Cluj de către preotul rector Gal Munteanu, din cuvintele acestuia reieşind 
faptul că părintele Felea „va fi un demn urmaş al d-lui profesor Bucevschi”30. 
În 23-27 mai 1938 încheie la Cluj cursurile de Dogmatică şi Sectologie din 
anul academic 1937-193831. 

La 12 septembrie 1938 i se comunică la Episcopie din partea Episcopului 
Andrei Magieru că începând cu 1 octombrie va fi numit profesor la Acade-
mia Teologică din Arad în locul Părintelui Teodor Botiş – trecut la pensie. 
I se vor încredinţa disciplinele Dogmatică, Morală, Omiletică şi Ascetica şi 
Mistica32. La 11 ianuarie 1939 primeşte din partea Ministerului Educaţei 
Naţionale numirea de profesor suplinitor la Acadamia Teologică din Arad33. 

În 14-15 martie 1939, în contextul participării la Bucureşti la funeraliile 
patriarhului Miron Cristea – trecut la cele veşnice la Cannes (Franţa) în 6 
martie 1939 – părintele Felea primeşte de la decanul Facultăţii de Teologie 
din Bucureşti, aprobarea tezei de doctorat Pocăinţa, pentru tipărirea ei în 

27  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 144.
28  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 153.
29  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 160.
30  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 169.
31  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 177.
32  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 181. 
33  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 186.
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seria „Teologică”, la Sibiu, fiind în acest sens în audienţă la mitropolitul Ni-
colae Bălan aflat la locuinţa generalului Văitoianu din Bucureşti34. 

În 14 aprilie 1939 odată cu audienţa pe care o are la Episcopul Andrei 
Magieru, privind aprobarea publicării tezei sale de doctorat, este anunţat de 
către acesta cu privire la numirea sa ca al patrulea preot paroh al Catedralei 
din Arad35. În 21 aprilie 1939 este invitat să aleagă între o slujbă administra-
tivă în Consiliul Eparhial sau Catedra de la Academia Teologică din Arad. 
Părintele Felea alege catedra de la Academia Teologică, oferindu-i-se şi re-
dacţia revistei Biserica şi Şcoala36. În 20 mai 1939, părintele notează în jur-
nalul său: „Am primit - cu emoţie – numirile de paroh al IV-lea al Catedralei 
şi parohiei Arad şi de redactor al revistei „Biserica şi Şcoala”37. 

La 30 octombrie 1939 susţine examenul de doctorat în teologie, obţinând 
calificativul „cum laude”, pretentând teza de doctorat cu titlul Pocăinţa. Stu-
diu de documentare teologică şi psihologică. Cu prilejul obţinerii titlului de 
doctor în  teologie, părintele Felea consemnează în jurnalul său următoarele: 
„nu fac nici o făgăduinţă, ci rog pe Dumnezeu să-mi ajute să-mi ţin făgădui-
nţa făcută la hirotonie”38. 

Colaborarea cu Episcopul Andrei Magieru de la Arad devine foarte 
strânsă şi rodnică. Astfel, după numirea pe care acesta i-o acordă părintelui 
Felea în cadrul Academiei Teologice din Arad şi ca preot paroh la Catedrala 
din Arad, la 26 mai 1940, ia parte ca membru activ la lucrările Adunării epar-
hiale a Episcopiei Aradului, iar în şedinţa de după-masa aceleaşi zile este 
ales consilier onorific ordinar în Secţia culturală a Episcopie39. 

La 16 aprilie 1941 primeşte de la Minister numirea de profesor titular la 
Academia Teologică din Arad, în urma examenului susţinut la catedra de 
Dogmatică şi Apologetică având ca membri ai Comisiei pe dr. Ioan Petreuţă, 
Simeon Şiclovan şi George Popoviciu40. 

La 6 noiembrie 1942 finalizezază manuscrisul colecţei de schiţe şi predci, 
Duhul Adevărului41, lucrare care va fi premiată de Academia Română la 31 
mai 194342. 

34  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 187.
35  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 189.
36  I.V. FELEA, Opera vieţii mele,p. 189.
37  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 190.
38  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 198.
39  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 206.
40  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 186.
41  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 237.
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La 27 ianuarie 1944 va fi titularizat definitiv la catedra Academiei Teolo-
gice din Arad în şedinţă plenară43. 

În 30 decembrie 1944 primeşte distincţia de protopop onorar, din partea 
Preasfinţitului părinte Episcop Dr. Andei Magieru44. 

Un aspect al vieţii şi activităţii sale ca preot mai ales în Arad, îl constituie 
reacţia sa critică faţă de politica comunistă şi simpatia sa distantă faţă de miş-
carea legionară, fără a fi însă legionar. Aceasta ne-o demonsrează însăşi măr-
turia sa din Jurnal: „Nu am făcut politică şi nu sunt legionar, dar vorbesc ca 
preot”45. Potrivit aprecierilor făcute de părintele prof. univ. Dr. Crisitnel Ioja,  

„afinitatea părintelui Felea faţă de mişcarea legionară nu constă 
într-o orientare politică, cât într-o identificare în cadrul ei a unor 
valori creştine, prin care însăşi politica poate deveni mai viabilă 
şi adevărată, mai aproape de necesităţile spirituale ale unui 
popor. De asemenea, doreşte ca preot să participe la transfor-
mările politice, sociale şi culturale care au loc în societate din 
care fac parte creştinii. Din acest punct de vedere părintele Felea 
îşi asumă mişcarea legionară, atât prin referinţele ei la valorile 
creştinismului, cât şi prin orientările vremii, care în rândul tine-
retului tindeau spre o simpatie masivă cu această mişcare. Des-
igur, aceste acţiuni în cea mai mare parte justificabile, îl vor costa 
mult prea scump pe părintele nostru în timpul dictaturii comu-
niste. Părintele Felea iubeşte implicarea ca preot nu numai în 
ceea ce priveşte dimensiunea cultică, pastoral-misionară şi teo-
logică a Bisericii, ci şi în ceea ce priveşte rolul creştinului în ce-
tate. El îşi asumă astfel contextul istoric în care mărturiseşte pe 
Hristos, cu scopul de a-l face mai apropiat de valorile Evangheliei 
şi ale Bisericii. În acest sens, politica devine o problemă de inte-
res pentru orice creştin iubitor de ţară şi vieţuitor în societate”46. 

Atitudinea Părintelui Felea faţă de politica timpului, faţă de bolşevismul 
şi comunismul ateu, se poate limpede descprinde din însemnarea pe care 
Sfinţia Sa o face în jurnalul său autobiografic în 19 martie 1928:  

42  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 241.
43  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 245.
44  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 250.
45  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 171.
46  C. IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul”, p. 35.
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„ceea ce din punct de vedere practic nu are urmări bune (ex. 
ateismul, materialismul e.t.c.) nici din punct de vedere teoretic 
nu poate să fie adevărat”47.  

Începe să se contureze încă din această perioadă tot mai clar poziţia pă-
rintelui Felea vis-a-vis de ateismul şi materialismul comunist aflat într-o 
ofensivă îngrijorătoare în acea vreme48. Părintele Felea se descoperă până la 
capătul vieţii sale ca un luptător împotriva politicii bolşevice. Astfel, la 22 
iunie 1941 când România, Germania şi Finlanda încep războiul împotriva 
ruşilor, el exclamă: „…a început războiul sfânt împotriva bolşevismului, Ger-
mania, România şi Finlanda. (…) toată ţara a îngenuncheat. Cu noi este 
Dumnezeu…”49. Observăm că prin „război sfânt” părintele Felea acordă im-
plicaţii religioase luptei contra bolşevismului. 

Această atitudine fermă a părintelui Felea împotriva politicii materialiste 
a vremii îi va provoca o serie de neajunsuri, începând pentru Sfinţia Sa un 
adevărat „drum al Crucii”. În 1945 Părintele Profesor Ilarion Felea este ares-
tat întâia dată la Chestura Poliţiei Arad-Timişoara, şi în acelaşi an, începând 
din 30 martie, vreme de şase luni va fi privat de libertate şi trimis în lagărul 
de la Caracal, din cauza simpatiei pe care o manifestase faţă de mişcarea le-
gionară. Paştile anului 1945 le va petrece în acest lagăr de concentrare. Par-
cursul acestui drum al pătimirii este următorul: între 7 şi 30 martie 1945 
părintele profesor Ilarion Felea este arestat la Chestura Poliţiei Arad. Iată 
cum relatează el evenimentele:  

„7 III seara pe la ora 21 (şi un sfert n.n.) o echipă din F.N.D. 
(Frontul Naţional Democrat) m-a poftit la Poliţie din ordinul 
F.N.D. Echipa era compusă dintr-un poliţist (sergent), doi tineri 
minoritari (unguri sau evrei) şi Zaharie Matcău, muncitor la 
atelierele CFR – Arad, conducătorul echipei. Asigurat de el că 
împotriva mea nu se află nicio vină şi că a doua zi voi fi eliberat, 
am fost reţinut totuşi la poliţie, fără de niciun interogator. Mân-
care de acasă, dormit pe jos – în 25-26 am fost vizitaţi toţi de-
tinuţii (…) spovediţi şi cuminecaţi de către P.S.S. Episcopul 
Andrei Magieru. Se susţinea că ne duce în lagăr, la Tribunalul 
Poporului în Rusia, la zid, e.t.c. Mari emoţii, mai ales în zilele 
de 29-30 III”50. 

47  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 81.
48  C. IOJA, „Ilarion V. Felea - preotul, teologul, martirul”, p. 34.
49  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 221.
50  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 251.
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Părintele Felea descrie modalitatea şi vicisitudinile spirituale şi materiale 
ale călătoriei la Caracal din 30 martie-3 aprilie 1945:  

„Dimineaţa, pe la ora 6, am fost adunaţi în curtea Chestu-
rii, încadraţi în poliţişti şi comisari, având în frunte pe evreul 
Puries (dat afară de la Fabrica de textile pentru furt) am fost 
duşi la gară, unde 38 de persoane cu bagaje, am fost înghesu-
iţi într-un vagon de vite, păziţi de 5 poliţişti şi cu agenţii Liţiu 
şi Nichici (muncitor de la Astra). În jur mai erau la gara Arad, 
tot felul de agenţi secreţi ca Binder, Steru Fiuli, Darida ş.a. De 
vineri dimineaţa am călătorit – cu mari întreruperi – până 
marţi dimineaţa, de la Arad până la Caracal, în lagăr pentru 
deţinuţi politici”51.  

La Caracal sunt instalaţi în cabana 26 în paturi suprapuse. Modalitatea 
de a munci este una degradantă: „Lucru la căratul pământului cu targa de la 
săparea unui closet la astuparea altuia”52. 

În vremea Postului Mare, în lagărul de concentrare de la Caracal, după 
cum consemnează în jurnalul autobiografic, săvârşeşte primele servicii reli-
gioase în lagăr unde erau aproape 100 de preoţi, împreună cu părintele Vic-
tor Rădulescu-Ploieşti. Slujba a constat din Utrenie şi Liturghie, fără partea 
de la Heruvic până la Fie numele Domnului, cu Crezul, Tatăl nostru şi o ru-
găciune pentru cei din lagăr53. Slujbele se vor intensifica din ce în ce mai 
mult în lagăr cu slujba Aghiasmei şi a rugăciunii pentru ziua muncii (1 
mai)54, Taina Sfântului Maslu în sobor55, Spovedanii în Vinerea Mare56 şi Cu-
minecări în Sâmbăta Paştilor57 şi chiar săvârşirea slujbei Învierii, în curtea 
lagărului, la ora 5 dimineaţa. Iată ce conseamnează Părintele Felea privitor 
la slujirea sa în cadrul rânduielii Învierii:  

„Am servit în sobor, ca reprezentant al Ardealului în odăjdii 
complete, cu protopopul Al. Popescu din Caracal, asistaţi de 
preoţi (cu epitrahile) (…) Am oficiat Proscomidia şi Sfânta Li-
turghie şi am cuminecat vreo 20 de credincioşi. La Vecernie (a 
doua Înviere –n.n.) am citit Evanghelia în limba latină din Mi-
salle Romanum”58.  

51  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 252.
52  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 252.
53  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 252.
54  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 219.
55  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 252.
56  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 252.
57  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 252.
58  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 56.
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La sfârşitul acestei consemnări din ziua Sfintelor Paşti, părintele notează, 
cu durere: „Ziuă de mari emoţii, cu asigurări de eliberare şi … desiluzii. To-
tuşi, câteva eliberări”59. Slujbele vor continua în lagăr, cu o doxologie mare 
în sobor în 10 mai60, apoi la Duminica Tomii „cu dăjdiile şi obiectele împru-
mutate de la capela cimitirului din apropiere”61, în duminicile următoare62, 
apoi la Înălţarea Domnului „zi de emoţii”63, la Rusalii, când părintele „citit 
Crezul la serviciul religios”64, în 8 iulie, când a săvârşit „Proscomidia şi Sfânta 
Liturghie”65 şi de Sfântul Ilie66. Este impresionantă mărturisirea pe care pă-
rintele Ilarion o face în 22 iulie, tot în lagăr: „optsprezece ani de la cununie, 
fără pâine. Puţină de la C. Gane”67. În 29 iulie, notează părintele în jurnal 
„arădanii am primit vizita P.S.S. Andrei al Aradului”68. În 6 august, în lagărul 
de la Caracal, părintele împlineşte 18 ani de preoţie. Va nota în jurnal, scurt: 
„18 ani de preoţie – Utrenia şi Sf. Liturghie…”69. Toate aceste dezvăluiri emoţ-
ionante ale profesorului de teologie, preotului slujitor şi mărturisitorului Ila-
rion V. Felea conturează acelaşi profil al teologului liturghisitor, care 
întrupează în viaţa sa, slujind lui Dumnezeu de la Sfântul Altar, în detenţie, 
ca şi în libertate, viaţa în Hristos. Nu este doar o mărturisire sterilă, la nivelul 
tratatelor de teologie pe care le elaborează, ci una directă, prin modelul vieţii 
personale şi prin propria slujire şi dăruire de la Sfântul Jertfelnic.  

În 19 august 1945, părintele notează în jurnal: „Eliberarea … Pluteam 
între vis şi viaţă…”70. Peste 2 zile va ajunge la Arad, consemnând în jurnal:  

„După 24 de săptămâni (168 zile) am ajuns acasă, la Arad. 
Valeria (soţia sa –n.n.) bolnavă. Dumnezeu a fost ajutorul şi 
scăparea noastră…”71.  

Confirmând nevinovăţia părintelui Felea, la scurtă vreme după eliberarea 
din detenţie, în 4 septembrie, cu prilejul sfinţirii bisericii din Covăsânţ, P.S.S. 

59  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
60  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
61  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
62  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
63  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
64  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
65  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
66  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
67  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
68  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
69  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 253.
70  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 254.
71  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 254.
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Episcopul Andrei Magieru al Aradului l-a hirotonit întru protopresbiter72, 
iar în 25 decembrie 1947, după 21 de slujire, dintre care 10 ani ca profesor 
de Teologie, va fi hirotesit iconom stavrofor, în Catedrala din Arad73. 

În acelaşi an 1947, la 28 iunie, este numit rector al Academiei Teologice 
din Arad începând cu data de 1 iulie, în şedinţa administrativă şi apoi în cea 
plenară a Consiliului Eparhial74. Această funcţie o va deţine până în 1948, 
când Academia Teologică de la Arad este desfiinţată. 

În calitate de rector al Academiei Teologice din Arad, la 12 august 1948, 
părintele Felea participă la Arad la lucrările sinodului mitropolitan format 
din mitropolitul Vasile Lăzărescu, episcopii Andrei Magieru al Aradului şi 
Veniamin Nistor al Caransebeşului. Sinodul ia în discuţie menţinerea Aca-
demiei Teologice la Arad75. În 27 octombrie 1948 participă la o şedinţă ple-
nară pentru a lua la cunoştiinţă Noul statut de organizare a Bisericii, reforma 
învăţământului teologic prin care la Arad se înfiinţa un Institut Teologic de 
grad universitar, regulamentul pentru alegeri şi întoarcerea „uniţilor” la Bi-
serica Ortodoxă. Părintele Felea arată că „am apărat teza Institutului la Arad 
şi nu împărţit cu Timişoara”76. 

La începutul anului 1949, mai exact la data de 6 ianuarie are loc din nou 
o percheziţie domiciliară (ora 3) urmată de arestare la Securitate (ora 5) şi 
privare de libertate în celula 5. Urmează o serie de anchete: 18 ianuarie la 
Penitenciarul Arad (celula 82), 9-12 septembrie, 27 septembrie-6 octombrie 
la Securitate, 8 octombrie la Timişoara, 25-26 octombrie procesul la Tribu-
nalul militar pentru nedenunţarea lui C. Gligor şi P. Boldor din Conop. Pe-
deapsă: un an corecţională (9 luni în Arad, 1 lună în Timişoara – 
Penitenciarul civil – şi două luni (14 noiembrie-5 ianuarie 1950) la Aiud. 
Între 5-7 ianuarie 1950 este la Securitatea Aiud, iar în 8 ianuarie ajunge în 
gara Arad, întâmpinat de soţia Valeria, de Ioan, Olga şi Victor77. 

În urma arestării din 6 ianuarie 1949, este scos din învăţământul teolo-
gic prin decizia Ministerului Cultelor numărul 1890/1949, publicată în 

72  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 254.
73  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 267. La sfârşitul autobiografiei sale, părintele notează ca 

adaos: „Celor 3 percheziţii domiciliare şi arestări (7.III-20.VIII. 1945; 6.I. 1949-6.I.1950 şi 
3-4.IX.1952), le-au premers distincţiile: brâul roşu – 5.IX. 1939; protopresbiter onorific – 
30.XII. 1944; iconom stavrofor 25.XII.1947; Steaua României în grad de cavaler – 9.V.1942 
şi premiul Academiei Române „Eufimia şi Ioan Andrei” – 9.VI.1943, pentru colecţia de 
predici „Duhul Adevărului” (I.V. FELEA, Opera vieţii mele, pp. 166-167).

74  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 263.
75  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 272.
76  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 274.
77  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 276.
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Monitorul Oficial din 27 ianuarie 1949. La art. 3 aliniatul 2 se prevede că 
Părintele Felea poate fi încadrat în corpul clerical, încadrare realizată de Co-
misia patriarhală care a lucrat la Alba-Iulia şi prin aprobarea Ministerului 
Cultelor. Este încadrat ca preot al Catedralei din Arad prin decizia Episcopiei 
Aradului nr. 131/1950. Referitor la motivul scoaterii din învăţământ, Părin-
tele Felea arată că aceasta constă în identificarea unor pasaje din cartea sa 
de predici Duhul Adevărului, o lucrare excepţională, premiată la acea vreme 
de Academia Română. Părintele notează în jurnal: „motiv care putea exclude 
şi expune pe toţi vlădicii şi pe toţi profesorii de Teologie ortodoxă”78. 

În 28 martie 1953, la vârsta de 50 de ani termină cele patru volume de 
meditaţii despre viaţa religioasă duhovnicească: Spre Tabor (I) Pregătirea; 
(II) Curăţirea, (III) Luminarea, (IV) Desăvârşirea. Părintele Felea scrie des-
pre aceste luccrări în Jurnalul său: “Cu voia lui Dumnezeu urmează şlefuirea 
şi … tipărirea lor. Aci e culmea şi încheierea operei vieţii mele”79. 

În 24 noiembrie 1956 vizitează – în contextul unui itinerar mai amplu 
pe la bisericile şi mănăstirile din ţară – pe părintele Dumitru Stăniloae, acasă 
pe Calea Moşilor80. Cu părintele Dumitru Stăniloae va cultiva afinităţi spe-
ciale mai ales în ceea ce priveşte viziunea duhovnicească şi filocalică asupra 
teologiei. În 30 noiembrie 1956 termină într-o primă redactare Din vieţile 
Sfinţilor sau Religia Sfinţilor81 Aceasta este ultima însemnare despre vreo 
carte sau proiect teologic în Jurnalul personal. 

Atitudinea Părintelui Felea faţă de politica timpului, faţă de bolşevismul 
şi comunismul ateu, va determina sfârşitul său martiric în temniţa de la Aiud 
la 18 septembrie 1961, fiind îngropat într-o groapă comună. 

Toate aceste dezvăluiri autobiografice ne descoperă un destin teologic şi 
misionar de anvergură precum şi profilul unui mărturisitor neînfricat al cre-
dinţei ortodoxe, în ciuda vitrgiilor vremii. Descoperim de asemenea chipul 
desăvârşit al teologului liturghisitor, care-şi alimentează cunoaşterea şi ex-
punerea teologică din bucuria întâlnirii reale cu Hristos la Sfântul Altar. Un 
teolog a cărui teologie a fost aprofundată în cadrul vieţii şi ritmului parohial, 
liturgic şi sacramental. Parcursul jurnalului autobiografic al părintele profe-
sor Ilarion V. Felea este în fond unul plin de evenimente liturgice, de slujbe 
săvărşite, fie comunitar în Biserică, fie individual în casele credincioşilor 
pentru diferite nevoi ale acestora. 

78  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 276.
79  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 313.
80  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 370.
81  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, p. 370.
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2. În loc de concluzii 

Ca o concluzie asupra vieţii zbuciumate a părintelui Felea, privind lucru-
rile din perspectivă umană, însă o viaţă deplin aşezată în duhul slujirii lui 
Hristos şi al Bisericii Sale, din perspectivă duhovnicească, socotim provide-
nţiale cuvintele Sfinţei Sale, menţionate în jurnalul personal la data de 28 
martie 1928, la doar un an de la primirea preoţiei:  

„inima şi mintea mă îndeamnă să fac câteva mărturisiri – des-
cărcări de conştiinţă. Sunt fericit că ziua numelui îmi cores-
punde cu ziua naşterii. Până acum viaţa mi s-a desfăşurat tot 
prin contraste. Am trăit într-un vecinic antagonism cu cele mai 
intime şi mai arzătoare gânduri şi simţiri ale sufletului meu. Am 
oscilat între iluzii şi deziluzii. Setea de a trăi şi bucuria de viaţă, 
împreună cu cele mai scumpe convingeri, îndelung studiate şi 
pe deplin întemeiate şi justificate au primit realizări diametral 
opuse. Am fost mai ales sincer – ca un copil, optimist şi idealist, 
ca un vizionar. Decepţii: am preamărit în viaţă fericirea şi iubi-
rea şi am combătut materialismul şi ateismul … Ceea ce constat 
şi experimentez zilnic, este principiul jertfei şi al lepădării de 
lume şi de mine, de aceea învăţ ca să ajut pe cei ce suferă şi în-
ţeleg ca să percep serviciu divin a Golgotei şi a Crucii pe pă-
mânt. Model în toate gândurile, vorbele şi acţiunile mele am 
avut şi am pe adormitul meu tată şi mai ales pe Înaltul meu Pa-
tron: P.C.P. Ilarion cel nou (vezi mineiul zilei 28 martie). Mulţu-
mirea şi fericirea, care până acum am cerut-o pământului şi 
mi-a refuzat-o, o implor în viitor Cerului. Acolo aştept senin şi 
liniştit reintegrarea în absoluta şi eterna Plenitudine”82. 

Deşi întâlnim multe contraste în aceste exprinări ale părintelui Ilarion 
Felea, multe căutări, putm lesne observa o conştiinţă eshatologică clar deli-
mitată, îmbinată cu o predispoziţie spre jertfă şi lepădare de sine, spre sluji-
rea unui ideal sfânt.

82  I.V. FELEA, Opera vieţii mele, pp. 82-83.
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Personalitatea teologică şi duhovnicească a părintelui profesor Ila-
rion V. Felea (1903-1961) devine tot mai pronunţată în contextul 
actual al teologiei şi misiunii Bisericii. Dacă anul 2017 a fost dedi-

cat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu doar sfintelor 
icoane, iconarilor şi pictorilor bisericeşti, ci şi Patriarhului Justinian şi măr-
turisitorilor din timpul comunismului, în acest context, gândirea, viaţa şi 
opera părintelui Ilarion V. Felea devin actuale şi pilduitoare. 

Statura impresionantă a acestui preot, teolog şi mărturisitor al lui Hristos 
convinge în măsura în care contribuţiile şi atitudinile sale sunt privite în con-
textul istoric-bisericesc şi cultural-politic tumultuos în care s-au manifestat. 
Parcursul teologic şi bisericesc al părintelui Ilarion Felea se desfăşoară sub 
semnul vocaţiei sacerdotale şi slujirii altarului din care iradiază forţa teolo-
giei, culturii şi misiunii sale. Opera teologică, impresionantă prin implicaţiile 
ei raportate la contribuţiile altor teologi din aceeaşi perioadă, ne revelează 
profilul remarcabil al celui care a creat-o, în relaţie strânsă cu aspiraţiile con-
crete ale credincioşilor şi oamenilor de cultură însetaţi de spiritualitatea Or-
todoxiei din prima jumătate a secolului al XX-lea. 

Opera teologică pe care părintele Felea o realizează se impune în contex-
tul teologic românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea, nu doar prin 
întinderea ei, cât prin implicaţiile ideatice şi forţa spirituală a mesajului teo-
logic, cu rezonanţe imediate în viaţa Bisericii, a culturii naţionale şi a înnoirii 
teologiei ortodoxe. Forţa spirituală a gândirii sale teologice se datorează uni-
rii teologiei cu mărturisirea şi experienţa Bisericii, dimensiune centrală a 
contribuţiilor sale în plan teologic-bisericesc. În anii în care şi-a elaborat cea 
mai mare parte a operei teologice, cu contribuţii esenţiale în partea dogma-
tică şi apologetică a teologiei, părintele Ilarion Felea, a unificat în viaţa sa 
catedra Academiei Teologice din Arad cu amvonul Catedralei istorice a Ara-
dului. Din această unificare a rezultat o operă teologică în care sunt depăşite, 
în mare parte, abstracţiunile teologiei influenţate de scolastica medievală, 
ruptura dintre teologie şi experienţă, dintre teologie şi spiritualitate, teologie 
şi cultul Bisericii. Această delimitare nu s-a realizat deplin, însă opera pă-
rintelui Felea reuneşte şi exprimă foarte multe izbânzi în sensul depăşirii in-
fluenţelor scolasticii medievale şi a abstractismului teologic în teologia 
ortodoxă română. 
 

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja



149

1. De la teologia luptătoare la teologia mărturisitoare 

În prima jumătate a secolului al XX-lea, teologul Ioan Mihălcescu evide-
nţiază exigenţele şi caracteristicile unei teologii luptătoare, atât prin studiile 
elaborate, cât şi prin metoda utilizată. În 1941 editează sub titlul Teologia 
luptătoare o serie de aspecte ce ţin pe de o parte de Apologetică iar pe de 
altă parte de Polemică1. Părintele Felea are ca şi coordonator al tezei de doc-
torat tocmai pe cel mai important teolog ortodox român din prima jumătate 
a secolului al XX-lea: Ioan Mihălcescu. Dar accentele pe care le aşează la te-
melia teologiei sale au nuanţe diferite faţă de cele ale profesorului Ioan Mi-
hălcescu. El preia o mare parte a ideilor ilustrului său profesor de la 
Bucureşti, dar o mare parte dintre ele le nuanţează şi le dă o orientare vădită 
spre experienţă cultică, ascetică-mistică, spirituală şi mărturisitoare. Ideile 
majore din Teologia luptătoare a lui Irineu Mihălcescu vor supraveţui – ală-
turi de alte idei ale apologeţilor români din perioada interbelică – sub forma 
Teologiei Fundamentale în perioada comunistă şi chiar până la sfârşitul se-
colului al –XX-lea. Astăzi asistăm la o adevărată schimbare de paradigmă 
în Apologetică ortodoxă românească, inaugurată de contribuţiile părintelui 
Dumitru Popescu2 şi continuată de Adrian Lemeni, Sorin Mihalache, Răz-
van Ionescu3 s.a. 

Întâlnirea părintelui Felea cu gândirea teologică a părintelui Dumitru Stă-
niloae şi cu cea a profesorului Nichifor Crainic, apariţia Filocaliei şi a altor 
scrieri duhovniceşti în teologia românească influenţează masiv modul de 
gândire teologică şi metoda părintelui Felea. Practic, reînnodarea firului cu 
apologetica ortodoxă din perioada interbelică de către părintele Dumitru 
Popescu, Adrian Lemeni şi ceilalţi teologi români de la sfârşitul secolului al 
XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea nu s-a realizat pe filiera profesorilor 
Ioan Mihălcescu, Ioan G. Savin sau Petru Rezuş, ci pe filiera lui Nichifor 
Crainic, Dumitru Stăniloae şi, aici, am putea să-l includem şi pe părintele 
Ilarion Felea datorită dimensiunii spirituale şi mărturisitoare a gândirii şi 
vieţii sale apologetice. 

1  A se vedea Mitropolitul Irineu MIHĂLCESCU, Teologia luptătoare, Editura Episcopiei Roma-
nului şi Huşilor, 19942.

2  Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru POPESCU, Apologetica raţional-duhovnicească a Ortodoxiei, 
Editura Cartea Ortodoxă, Alexandrian, 2009.

3  A se vedea Adrian LEMENI, Sorin MIHALACHE, Răzvan IONESCU, Cristinel IOJA, Apologetica 
ortodoxă, vol I, Editura Basilica, Bucureşti, 2013; vol. II, Editura Basilica, Bucureşti, 2014.
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El nu înţelege nici teologia, nici apologetica doar ca ştiinţă abstractă, des-
părţită de preoţie, amvon, virtuţi, asceză, mărturisire, trăire (experienţă) 
eclesială. Dacă părintele Felea înţelege preoţia într-o perspectivă mărturisi-
toare şi preoţia o aşează la temelia teologiei sale, atunci şi teologia sa este o 
teologie mărturisitoare. El exercită preoţia în duhul marilor mărturisitori ai 
Ortodoxiei şi întrupează şi exprimă teologia şi apologia credinţei tot în 
duhul marilor mărturisitori ai Bisericii. 

Teologia părintelui Felea este strâns relaţionată cu Liturghia, cu Tainele şi 
viaţa Bisericii şi ancorată profund în viaţa concretă a omului din vremea sa. 
El nu înţelege preoţia în afara Crucii, a suferinţelor şi a jertfei. În 1932 scrie:  

„Cine urmăreşte operele şi biografiile oamenilor aleşi con-
stată, nu fără uimire, că toţi oamenii mari ai lumii, toţi binefă-
cătorii şi toţi înţelepţii, sfinţii şi mucenicii au cunoscut şi au golit 
până la fund paharul suferinţei amare, căci în suferinţă se arată 
forţa noastră morală. Ea curăţeşte şi sfinţeşte pe om. Prin jertfă 
şi suferinţă se probează şi se oţeleşte, marea putere care cârmu-
ieşte lumea văzută şi nevăzută, adică puterea sufletească”4.  

Modelul suferinţei este Hristos, din El părintele Felea extrage forţa măr-
turisirii sale în suferinţă. Vedem cum de timpuriu înţelege profunzimea şi 
sensul suferinţei şi asumă rolul de mărturisitor ca preot al lui Hristos. Sufe-
rinţa lui Hristos pe Cruce devine izvor de putere pentru suferinţa omului. 

 „Oricât am suferi pe pământ, niciodată şi în nici un chip nu 
vom umplea măsura suferinţelor lui Iisus Domnul nostru. Va 
rămâne în cartea vremii un veşnic şi suprem exemplu de con-
solare, suferinţa şi patima Lui pentru mântuirea noastră. Jertfa 
şi Suferinţa Lui este izvorul şi secretul pentru jertfa şi suferinţa 
noastră”5. 

Părintele Felea arată că lupta pentru Adevăr presupune o dinamică, o 
asumare a acţiunii în societate şi implică iubirea şi suferinţa.  

„A fi credincios adevărului prin iubire (Efeseni 4, 15) nu în-
seamnă numai o contemplare pasivă a lui Dumnezeu, ci mai 
ales luptă neîncetată, mişcare caritativă, dragoste necondiţ-
ionată şi dezinteresată, împreunată cu fecunda suferinţă. Ade-
vărul are afinitate cu dragostea şi suferinţa”6.  

4  Pr. Ilarion V. FELEA, „Răstignirea şi Învierea”, în Biserica şi Şcoala, an LVI (1932), nr. 18-19, p. 8.
5  I.V. FELEA, „Răstignirea şi Învierea”, p. 9.
6  Pr. Ilarion V. FELEA, „Dragostea adevărului”, în Biserica şi Şcoala, an LVI (1932), nr. 17, p. 3.
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Observăm cum relaţionează asceza cu mistica, theoria cu praxis-ul în 
misiunea Bisericii, în contextul diverselor acţiuni sociale ale confesiunilor 
şi sectelor. Fără să nege importanţa theoriei, îndeamnă la praxis, la implicare 
socială bazată pe iubire şi asumarea suferinţei ca şi căi spre Adevăr. 

 
2. Hristos şi Nietzsche - relevanţa creştinismului în cultura modernă 

Părintele Felea s-a ridicat împotriva oricărei forme de contestare a ade-
vărului Evangheliei lui Hristos şi, mai ales, împotriva ideologiilor moderni-
tăţii, care contestau viziunea creştină asupra lumii şi vieţii sau o relativizau 
şi distorsionau. De timpuriu sesizează pericolul propagării unei culturi au-
tonome şi a unei viziuni asupra lumii fără referinţă la Dumnezeul Bisericii. 
În 1931 lansează o critică la adresa filosofiei atee şi materialiste a lui Nietzs-
che care viza răsturnarea ordinii tradiţionale şi impunerea unui nou tip 
uman în istorie: supraomul. Împotriva pretenţiilor unor filosofi şi oameni 
de ştiinţă atei, el aduce în discuţie limitele cunoaşterii ştiinţifice, atitudine 
fundamentată pe rezultatele cercetării ştiinţifice şi pe caracterul de taină a 
universului creat de Dumnezeu.  

„...este uşor să întorci tabla valorilor tradiţionale, dar în nu-
mele cărui adevăr se răpeşte omului suportul religios-moral? A 
putut ştiinţa dovedi, sau întrezări numai, că nu există Dumne-
zeu, suflet sau nemurire? Savanţii de mâna întâi au negat sau 
au confirmat acest lucru? Ultimele descoperiri ştiinţifice pot 
contribui cu ceva la detronarea divinităţii sau la izgonirea su-
fletului din combinaţiile acestui univers minunat şi plin de mis-
ter? (…) Ştiinţa constată că în lume şi viaţă există multe taine şi 
întrevede altele şi mai multe şi mai minunate”7.  

Tocmai pentru a întrezării lumina din aceste taine ale universului şi vieţii, 
omul are nevoie de religia şi morala creştină.  

Părintele Felea prezintă critic marile teme ale gândirii lui Nietzsche cu 
privire la creştinism, la făurirea supraomului prin contestarea ordinii şi prin-
cipiilor creştine din societatea tradiţională. El prezintă comparativ conseci-
nţele pe care le generează pentru umanitate cele două „filosofii”, cea a lui 
Hristos şi cea a lui Nietzsche.  

„Hristos a coborât şi a făptuit cele mai superioare principii 
de morală practică în lume, Nietzsche a adus dezastre care au 

7  Pr. Ilarion V. FELEA, „Hristos ori Nietzsche?”, în Biserica şi Şcoala, an LV (1931), nr. 35, p. 1.
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culminat în flăcările războiului mondial şi în acţiunea comu-
nismului actual care în numele „tuturor libertăţilor” exilează la 
moarte sigură pe cei neîmpăcaţi cu astfel de proceduri barbare. 
Iisus s-a săvârşit pe cruce, consacrându-şi opera şi privind ier-
tător omenirea – Nietzsche a murit nebun, internat într-un azil 
de alienaţi după ce s-a socotit pe rând: diplomat, împărat şi zeu. 
Omule! „Ispiteşte duhurile”! Şi te întreabă: pot aceste două 
nume să-şi discute alături întâietatea în viitoarea orientare du-
hovnicească a umanităţii? Nu constituie acest fapt o nelegiuire, 
o neiertată impietate?”8.  

Remarci asemănătoare, dar cu implicaţii si mai profunde, întâlnim la pă-
rintele Iustin Popovici care în 1936 arăta că omul european se află între două 
filosofii, umanismul lumii şi divino-umanismul Bisericii9. Era tot mai lim-
pede această contradicţie între filosofia omului modern construită după om 
şi filosofia Bisericii, înţeleasă ca filozofie a Adevărului descoperit în Hristos. 

Părintele Felea simţea virulenţa cu care curentele materialismului ateu 
se răspândeau nu doar în Europa occidentală, ci şi în spaţiul românesc. El 
observă că o parte a societăţii umane, tot mai secularizată, acordă o atenţie 
mai mare principiilor lui Nietzsche şi ideologiilor născute din acestea decât 
principiilor creştinismului. De asemenea, observă că în noua orientare a 
lumii, oamenii renunţă tot mai des la principiile Evangheliei. Mutaţiile sur-
venite în Europa în prima jumătate a secolului al XX-lea sunt generate de 
forţa materialismului, ateismului şi scientismului care îşi au cauzele, în mare 
măsură, în filosofia lui Nietzsche. Practic, orientarea umanităţii nu mai ur-
mează principiile Evangheliei. Deşi aceste idei sunt pretenţioase şi pot fi asi-
milate unei apologii înalte, părintele Felea le trece prin filtrul teologic al 
gândirii şi le exprimă în consens cu nivelul de înţelegere al credincioşilor 
din vremea sa. Ideile teologice sau filosofice, concepţiile materialiste şi cele 
ştiinţifice nu rămân în abstract pentru părintele Felea, ci sunt coborâte în 
planul vieţuirii cotidiene a omului. Aceste concepţii materialiste influenţează 
viaţa de zi cu zi a omului şi, de aceea, ele devin primejdioase. Ele schimbă 
ordinea Evangheliei lui Hristos cu dezordinea generată de autonomia omului 
despărţit de Dumnezeu şi de viaţa Bisericii.  

8  I.V. FELEA, „Hristos ori Nietzsche?”, p. 2.
9  Iustin POPOVICI, „Între două filosofii” în vol. Omul şi Dumnezeul-om. Abisurile şi culmile 

filosofiei, Editura Deisis, Sibiu, 1997, pp. 41-55.
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Mărturisirea părintelui Felea izvorăşte din interiorul vieţii şi Tradiţiei Bi-
sericii. El nu intră într-o luptă sterilă a ideilor privind legitimitatea creştinis-
mului în general şi a Ortodoxiei în special, ci ia atitudine cu valoare de 
mărturisire din interiorul vieţii şi experienţei Bisericii. Denunţul său la 
adresa ideologiilor modernităţii nu se realizează în cercul strâmt al vreunei 
catedre, ci devine public afirmat în presă, de pe amvon şi în pastoraţia de zi 
cu zi. Prin urmare, putem identifica în viaţa lui o unitate între viaţa, expe-
rienţa Bisericii, viaţa personală şi mărturisirea lui Hristos care iradiază din 
aceasta. La părintele Felea întâlnim o conformitate între mărturisire şi viaţă, 
mărturisirea valorilor creştinismului devenind un modus vivendi desfăşurat 
în Biserică şi lume. 

Teologia părintelui Felea este o teologie întrupată, o teologie trăită şi ra-
cordată nu numai la provocările lumii contemporane lui, pe care le cunoştea 
destul de bine, ci, mai ales, la nevoile spirituale ale credincioşilor Bisericii, 
vieţuitori în acea lume. El nu a conceput teologia desprinsă de viaţa paro-
hială, de complexul manifestărilor spiritual-cultice ale parohiei, de asceză 
şi de jertfă. A probat întotdeauna teologia în cadrul vieţii cultice şi spirituale, 
confruntând-o cu manifestările, reacţiile, interogaţiile şi căutările spirituale 
ale creştinilor contemporani lui. În scrisul părintelui Felea putem identifica 
atenţia deosebită pe care o acordă persoanei umane şi doar conceptelor des-
pre om sau cultură. Există o mutaţie de pe abstractismul conceptelor pe fun-
cţionalitatea şi dinamica persoanei umane în toată valoarea şi capacitatea şi 
identitatea ei eclesială, socială, culturală. 

Mai mult, teologia pe care o aprofundează a luat naştere în cadrul vieţii 
şi ritmului parohial-cultic şi sacramental. Astfel, putem vorbi într-un mod 
strict de relaţia preot-credincioşi în cazul părintelui profesor Felea, dar şi 
de relaţia Biserică-lume cu trimiteri speciale spre şcoala românească din pe-
rioada interbelică relaţionată armonios cu valorile netrecătoare ale Ortodo-
xiei. Teologia părintelui Felea dobândeşte astfel o dimensiune mărturisitoare, 
practică, eclesială, misionară şi pastorală din care transpare pretutindeni fi-
lonul dogmatic, apologetic şi uneori mistic. 

 
3. Relevanţa creştinismului pentru cultura europeană 

Părintele Felea caută, în contextul teologiei româneşti din prima jumătate 
a secolului al XX-lea, să demonstreze apologetic că religia creştină este: 1) 
religia culturii 2) religia iubirii; 3) religia desăvârşirii umanului, adică religia 
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sfinţilor. În linii generale urmează metoda apologetică utilizată intens în apo-
logetica românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a 
secolului al XX-lea. Cu toate aceste întâlnim nuanţe diferite, semnificative, 
în gândirea lui apologetică care îl distinge de profesorii Ioan Mihălcescu, 
Ioan G Savin, Emilian Vasilescu, Petru Rezuş. El nu impresionează prin 
modul în care prelucrează sursele occidentale ale teologiei, ci prin modul 
în care caută să apere adevărul creştinismului recurgând la sursele experie-
nţei eclesiale, la aghiologie, la scrierile duhovniceşti şi la contribuţiile înnoi-
toare ale unor teologi. 

El asumă în scrisul lui dimensiunea eclesială a teologiei, precum şi di-
mensiunea mărturisitoare a acesteia. Introduce în apologetica ortodoxă ro-
mână nuanţe semnificative privind spiritualitatea, experienţa 
cultică-liturgică şi metoda transmiterii adevărului Bisericii sub forma omi-
liilor doctrinare10 în vederea dinamizării vieţii spirituale a credincioşilor Bi-
sericii. Lucrările elaborate de părintele Felea se doresc a fi mai mult un mesaj 
teologic-duhovnicesc şi cultural către credincioşi, un mesaj către societate, 
decât tratate abstracte de teologie, închise într-un perimetru academic limi-
tat. Oricât de pretenţios ar fi subiectul abordat, îl deschide pastoral-misionar, 
imprimându-i un veritabil duh apologetic. De pildă, în contextul relativizării 
valorii culturii creştine prin acreditarea unei culturi moderne, autonome, 
de tip scientist, pe fondul secularizării lumii şi a ravagiilor umane, spirituale 
şi materiale generate de cele două conflagraţii mondiale, va scrie despre creş-
tinism ca şi religie a culturii, a culturii în slujirea lui Dumnezeu şi a omului. 

În 1944, 23 august, finalizează la Valea Bradului, într-o formă brută – 
„din secure” - după cum însuşi mărturiseşte, lucrarea Religia culturii, lucrare 
ce va fi publicată abia în 1994 la Arad. De la acea dată continuă să revizuiască 
şi să şlefuiască manuscrisul – de pildă, apare citată de câteva ori lucrarea 
Religia iubirii pe care o publică în 1946, text din Nil Ascetul (Filocalia I, 
1946) precum şi unele studii chiar publicate în revista Ortodoxia 9-10/1952 
- fiind convins, mai ales în contextul instaurării comunismului în România, 
că cele susţinute şi exprimate în conţinutul lucrării au o mare valoare pentru 
credinţă11. Lucrarea este scrisă cu convingerea că în Europa este nevoie să 
se exprime o sinteză cu privire la creştinism şi cultura europeană. 

Părintele Felea avea drept scop sistematizarea şi unificarea cunoştinţelor 
din cele două domenii: religia şi cultura. Aceste două domenii, datorită în-

10  A se vedea Pr. Ilarion V. FELEA, Duhul Adevărului, Editura Diecezana, Arad, 1942.
11  Pr. Ilarion V. FELEA, Religia culturii, Editura Episcopiei Ortodoxe a Aradului, Arad, 1994, p. 7.
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tinderii lor, riscă să piardă legătura şi unitatea dintre ele. Dar, dincolo de 
aceste deziderate unificatoare, părintele Felea caută să ofere un răspuns asu-
pra omului şi a destinului său. Dacă în 1943 părintele Stăniloae publică re-
marcabila sinteză hristologie-antropologie intitulată Iisus Hristos sau 
restaurarea omului, oferind o perspectivă teologică asupra rostului, struc-
turii, valorii şi menirii omului în lume, ca răspuns la ravagiile războiului şi 
a unei filosofii, teologii şi ştiinţe reductive, părintele Felea caută să demons-
treze în 1944 valoarea culturii creştine în Europa şi a oricărei culturii în re-
laţie cu valorile creştine, precum şi valoarea omului în cultura creştină. 

Destinată studenţilor, educatorilor şi creatorilor de valori culturale, Reli-
gia culturii este o lucrare în care se afirmă „primatul spiritului”, „tradiţia 
sacră a culturii”, „cultura creştină care a umanizat şi civilizat lumea”, „armo-
nia dintre religie şi cultură”. În sprijinul acestor afirmaţii, părintele Felea 
caută să demonstreze că: a) creştinismul a iniţiat aşezămintele sociale; b) 
creştinismul a întemeiat şcolile şi a pus bazele culturii europene; c) creşti-
nismul stă la baza marilor sisteme pedagogice; d) creştinismul este cel dintâi 
în ierarhia valorilor spirituale; e) criza culturii, transformată în civilizaţie 
tehnică şi confundată cu aceasta, începe cu disocierea culturii de creştinism; 
f ) toate formele, puterile şi factorii culturii – etica, filosofia, arta, sportul, 
ştiinţa, statul, şcoala, cartea, tiparul au menirea să reprezinte în lume o cul-
tură sacră creştină12. Dacă în Religia iubirii13 va face apologia creştinismului, 
în Religia culturii face apologia culturii creştine demonstrând cu argumente 
istorice, logice şi psihologice că creştinismul este religia culturii umane. 

În viziunea părintelui Felea, cele două lucrări amintite se întregesc şi 
oferă o schiţă a unei Apologetici creştine actuale14. Cultura creştină ţine în 
unitate Biserica şi Şcoala, Hristos şi societatea, teologia-filosofia-ştiinţa. 
Această viziune ilustrează strânsa relaţie dintre Biserică şi cultură, dintre 
preoţii Bisericii şi majoritatea oamenilor de cultură ai perioadei interbelice. 
În plină epocă modernă încă se mai păstra în România o anumită ordine a 
valorilor, o ierarhie a lor, deşi aceasta începea să fie contestată de către unii 
intelectuali, zişi progresişti, atei şi modernişti. 

Desigur, după experienţa comunismului, în modernitatea târzie şi înce-
putul mileniului al III-lea creştin, ierarhia valorilor în România suferă o diso-
luţie, o confuzie permanentă a planurilor, fapt pentru care se poate observa 

12  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 9.
13  I.V. Felea, Religia iubirii, Editura Diecezana, Arad, 1946.
14  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 8.
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o uriaşă criză a valorilor, o criză spirituală a societăţii şi o ofensivă concertată 
media pentru „scoaterea” religiei din şcoli sau pentru „scoaterea” icoanelor 
din clasele de curs. Asistăm aşadar la o ofensivă majoră a tendinţelor sincre-
tiste care nu ţin seama de o ierarhie a valorilor, precum şi la ofensiva unei 
culturi autonome şi secularizante. Se uită rolul fundamental al religiei în for-
marea culturii, în întemeierea şi funcţionarea primelor şcoli, precum se uită 
uşor de rolul preotului în mijlocul celor ce încep să înveţe tainele existenţei. 
Unii doresc o nouă lume, o nouă societate, un nou om, dincolo de viziunea 
creştină asupra omului şi lumii. Exemplul preotului Ilarion Felea rămâne grăi-
tor în acest sens, el fiind nu numai actual, ci şi formidabil de inspirat pentru 
situaţia învăţământului românesc, care trebuie să-şi regăsească – deşi nu în 
forma sa interbelică – valorile şi să le aşeze într-o ierarhie care nu poate face 
abstracţie de Biserică şi rolul ei formativ-soteriologic. 

În efortul de a exprima raportul dintre religie şi cultură, părintele Felea 
oferă o viziune lărgită asupra definiţiilor culturii de la L. Blaga, N. Crainic, 
I. Petrovici până la T. Vianu şi D. Stăniloae. Viziunea care captează cel mai 
mult atenţia teologului arădean, este cea a lui Nichifor Crainic din Nostalgia 
Paradisului15. De fapt, dacă analizăm obiectivele după care se ghidează atât 
Crainic cât şi Felea, putem intui o legătură între Nostalgia Paradisului şi Re-
ligia culturii, ultima inspirându-se din prima, părintele Felea având o admi-
raţie aparte pentru gândirea lui Nichifor Crainic. Cultura este organic legată 
de religie, se naşte, se dezvoltă şi moare deodată cu religia. Ideea aceasta 
este întâlnită la Crainic atunci când afirmă că întreaga creaţie omenească se 
naşte din nostalgia paradisului şi cultul divin este sinteza superlativă a cul-
turii, adică, toate formele culturii au o origine religioasă16. 

Pentru a demonstra relaţia dintre religie şi cultură, părintele Felea ex-
primă raportul dintre religie şi diferitele forme ale culturii. Acest demers ră-
mâne central în conţinutul lucrării Religia culturii. În acest sens, cercetează 
şi exprimă raportul dintre religie şi morală, religie şi artă, religie şi ştiinţă, 
religie şi filozofie, religie şi sport, religie şi progres. Ideea centrală pe care 
părintele Felea doreşte să o afirme este că creştinismul a avut şi are un rol 
central în cultura europeană şi că Biserica Ortodoxă reprezintă centrul ge-
nerator de cultură autentică în istoria poporului român. Pentru aceasta el 
face un periplu prin cultura europeană şi cea română – cărţi tipărite şi şcoli 

15  A se vedea Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Editura Cugetarea, 19422.
16  I.V. FELEA, Religia culturii, pp. 21-23.
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- subliniind rolul creştinismului şi rolul reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe, 
în special al mănăstirilor.  

Argumentaţiile sale se îndreaptă împotriva filosofilor români în frunte 
cu P. P. Negulescu care susţineau că creştinismul, în special Biserica Orto-
doxă, este o piedică în calea progresului. Părintele Felea, datorită decalajului 
de pagini dintre prima şi a doua ediţie a volumului III din celebra lucrare a 
lui P. P. Negulescu, Destinul omenirii, se întreabă dacă nu cumva acest filosof 
s-a gândit la retractările Fericitului Augustin, în sensul că îşi va retrage, va 
retracta, criticile şi formulările negative la adresa Bisericii şi credinţei creş-
tine?17. Părintele Felea demonstrează, împotriva concepţiei lui P. P. Negu-
leascu, care este rolul religiei în ierarhia valorilor. În acest sens foloseşte, în 
mod constructiv, Teoria valorilor a lui Tudor Vianu, arătând că în vârful ie-
rarhiei valorilor odată cu creştinismul este aşezat Dumnezeu, valoarea ab-
solută. În epoca modernă pentru Fichte valoarea supremă este datoria 
morală, pentru Schelling, artele, pentru Hegel, filosofia, ştiinţa, statul, pentru 
Marx, economia, pentru Nietzsche, supra-omul, pentru W. Windelband, H. 
Rickert, I. G. Savin, adevărul, binele şi frumosul, care se unifică în transcen-
denţă, pentru E. Speranţia, spiritualitatea sau credinţa religioasă universală 
şi transfiguratoare, pentru L. Blaga, stilurile culturale. Sunt amintite şi con-
cepţiile altor filosofi şi teologi în legătură cu ierarhia valorilor: Max Scheler, 
I. Todoran, I. Petrovici, P. P. Ionescu, D. Stăniloae. Părintele Felea pledează 
pentru „superioritatea, primaţia, permanenţa şi transcendenţa valorilor re-
ligioase”18. Numai o asemenea perspectivă asupra valorilor poate ridica omul 
din animalitate. Astfel, Dumnezeu este valoarea valorilor prin care omul 
descoperă sensul lumii şi al vieţii. În măsura în care este afirmată perspectiva 
credinţei în Dumnezeu este afirmată şi credinţa în om. Legat de această ie-
rarhie a valorilor în care Dumnezeu este prima valoare, apoi omul, apoi 
lumea, părintele Felea subliniază valoarea cultului Bisericii, legătura cu cre-
dinţa, cu morala şi cu cultura umană, tocmai pentru a arăta că valorile eco-
nomice, politice, culturale sunt bune însă în armonizare cu valorile 
religioase, valorile materiale în armonie şi în slujirea celor spirituale19. 

Observăm că părintele Felea nu doar exprimă faptul că Dumnezeu este 
valoarea supremă, ci exprimă şi posibilitatea experimentării Lui în cultul, 
spiritualitatea şi morala Bisericii. Adică, nu deschide o dispută a ideilor abs-

17  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 243.
18  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 266.
19  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 281.
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tracte despre valori, ci arată că prin credinţă în cultul Bisericii ne putem îm-
părtăşi de această valoare, adică de Dumnezeu. Faptul că introduce perspec-
tivele experimentale ale cultului în contextul dezbaterii despre ierarhia 
valorilor, părintele Felea depăşeşte în mare parte nu doar abstractismul în 
teologie, ci şi diversele influenţe occidentale în apologetică. În concepţia lui, 
valoarea supremă nu este o mărime, ci este Dumnezeul cel viu al Bibliei şi 
al Bisericii, Cel experimentat în cultul Bisericii şi în Vieţile Sfinţilor. 

Demonstraţia importanţei centrale a creştinismului în cultura europeană 
continuă cu sublinierea rolului pe care acesta îl are în sistemele de educaţie. 
El demonstrează cu texte că pedagogia lui I. A. Comenius (1592-1670), J.J. 
Rousseau (1712-1778), I. H. Pestalozzi (1746-1827), I. W. Goethe (1749-
1832), J. P. Richter (1763-1825), I. Fr. Herbart (1776-1841), Fr. Froebel (1782-
1852) şi Fr. W. Foster se apropie de valorile creştine. Şcoala adevărată a 
omenirii este cea a Evangheliei, Iisus Hristos este marele Învăţător, iar mi-
siunea şi metoda desăvârşirii omului este iubirea20. Împotriva celor care nu 
recunosc rolul creştinismului în raport cu cultura descoperă tragedia culturii 
antireligioase, falimentul culturii europene, dar şi salvarea culturii şi impor-
tanţa religiei în echilibrarea vieţii spirituale a omului. Identificând criza cul-
turii, caută să demonstreze actualitatea şi necesitatea religiei pentru viaţa 
personală, familială, socială morală şi ştiinţific-filosofică a omului. 

Viziunea asupra raportului dintre religie şi cultură o fundamentează pe 
doctrina, cultul şi morala Bisericii, pe viziunea apologetic creştină a timpului 
şi pe contribuţiile unor filosofi români care susţineau şi exprimau acest ra-
port. Dacă ar fi să facem o analiză succintă raportului dintre religie şi formele 
culturii trebuie să spunem că părintele Felea a căutat argumente convingă-
toare pentru a ilustra acest raport. În ceea ce priveşte religia şi morala, arată 
că morala este rodul religiei, distinge între morala teonomă şi morala auto-
nomă, afirmă beneficiile legăturii organice dintre religie şi morală, precum 
şi consecinţele acestei legături în plan antropologic şi social. Dacă în creşti-
nism religia şi morala se cuprind într-un singur nume: Iisus Hristos, există 
sisteme morale ca freudismul, erotismul, imoralismul care degradează şi 
corup viaţa omului21. 

Realizează un periplu prin sistemele morale ale omenirii, arătând că, spre 
deosebire de eticile ateiste, materialiste, sociologice, filosofice, cărora le de-
mască contradicţiile şi insuficienţele, raportul dintre religie şi morală în creş-

20  I.V. FELEA, Religia culturii, pp. 246-252.
21  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 31.
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tinism dă valoare omului, persoanei umane. Prin aceeaşi metodă, specifică 
apologeticii ortodoxe din prima jumătate a secolului al XX-lea, dezvoltată 
de Ioan Mihălcescu, Emilian Vasilescu, I. G. Savin, prezintă şi raportul dintre 
religie şi artă, căutând argumente în spaţiul cultural românesc şi nu numai 
pentru argumentarea acestui raport. Cele mai extinse pagini le dedică ex-
primării raportului dintre religie şi ştiinţă, religie şi filozofie. 

În ceea ce priveşte religia şi ştiinţa demască încă de la început cauzele 
psihologice ale conflictelor dintre ştiinţă şi teologie, precum şi prezenţa cre-
dinţei şi a misterului atât în religie cât şi în ştiinţă. În acelaşi demers demons-
trează caracterul ipotetic şi limitat al cunoştinţelor ştiinţifice, criza ştiinţei 
din vremea sa, precum şi forţa unei noi viziuni despre lume, prin prisma 
unei armonizări între religie şi ştiinţă, a depăşirii determinismului şi poziti-
vismului ştiinţific prin fizica cuantică şi teoria relativităţii. În prezentarea 
raportului dintre religie şi filozofie, părintele Felea realizează un excurs is-
toric de la începuturile filosofiei, filosofia antică trecând la filosofia creştină 
şi la raportul dintre acestea în scolastica medievală şi epoca modernă. Inte-
grează în această prezentare valoarea filosofiei religioase ruse, precum şi re-
laţia dintre religie şi filozofie în gândirea românească, accentuând caracterul 
de reciprocitate al acestora.  

Un aspect inedit în planul abordărilor teologice îl constituie raportul din-
tre religie şi sport, cel din urmă fiind admis sub autoritatea spirituală a omu-
lui şi în conformitate cu morala creştină. În capitolul despre religie şi 
progres, părintele Felea analizează critic, din perspectiva religiei creştine, 
lucrarea Destinul omenirii scrisă de P. P. Negulescu22, membru al Academiei 
Române şi profesor de istoria şi enciclopedia filosofiei la Universitatea din 
Bucureşti. Părintele Felea evidenţiază lipsa de argumente şi contradicţia din-
tre cele susţinute de Negulescu în Destinul omenirii şi realitatea creştinis-
mului şi a Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte progresul şi viziunea despre 
om şi istorie, realizând astfel o critică curajoasă uneia dintre cele mai discu-
tate şi masive lucrări din perioada interbelică din România. După ce expune 
şi deconstruieşte sistematic opiniile lui Negulescu despre creştinism şi Bi-
serică, părintele Felea scrie:  

„Întemeiată pe atâtea argumente slabe şi pe câteva fapte de 
foarte mică amplitudine în raport cu doctrina şi istoria creşti-
nismului, interpretate şi acestea cu totul subiectiv, fără să res-

22  A se vedea P. P. NEGULESCU, Destinul omenirii, vol. I-IV, Editura Fundaţia pentru Literatură 
şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 19452.
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pecte criteriul probităţii şi al obiectivităţii ştiinţifice – deoarece 
trage concluzii generale din fapte speciale, izolate, unele anor-
male – părerea prof. P. P. Negulescu despre atitudinea creştinis-
mului faţă de problema progresului este fundamental şi integral 
eronată. Te miri cum un academician şi un filosof român a 
putut arăta faţă de creştinism atâta pornire de discreditare, 
încât după ce i-ai citit cartea să rămâi cu impresia că ai în faţă, 
pur şi simplu, o lucrare de propagandă antireligioasă, în care se 
cuprinde ecoul unor teze şi ipoteze perimate, prin care oamenii 
din veacul trecut căutau să discrediteze religia, sau mărturisirea 
unui suflet zbuciumat care a evoluat de la liniştea credinţei la 
neliniştea impietăţii”23. 

Cu toate aceste accente, părintele Felea subliniază importanţa culturii eu-
ropene şi a oamenilor de cultură. Ne aflăm aici într-un alt registru al atitu-
dinilor teologilor ortodocşi faţă de cultura europeană. Pe de o parte, 
părintele Felea critică formele autonome ale culturii europene, mai ales pe 
cele care căutau o discreditare şi relativizare a vieţii creştine şi a valorii creş-
tinismului, iar pe de altă parte, afirmă valoarea culturii europene în măsura 
în care aceasta îşi identitifcă idealurile în Biserica Ortodoxă şi în creştinism. 
Observăm o metodă selectivă specifică apologeticii din perioada patristică, 
fără a identifica până la capăt distincţia dintre cultura teonomă şi cultura 
autonomă. Teologul arădean afirmă valoarea culturii europene şi avertizează 
asupra consecinţelor negative pe care o cultură fără cult, spiritualitate, mo-
rală creştină şi Dumnezeu le poate genera pentru viaţa omului. Fără o cul-
tură creştină, viaţa omului este supusă unor reducţii şi pericole ce privesc şi 
afectează existenţa ei. 

Împlinirea celor 195 de ani de când a fost înfiinţat Institutul Teologic de 
la Arad (1822-2017) reprezintă pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă, con-
tinuatoarea tradiţiei teologice din vestul României, un prilej de rememorare 
a contribuţiilor teologice pe care înaintaşii noştri le-au realizat ca parte a în-
văţământului teologic ortodox din România. Evocarea personalităţii teolo-
gice şi duhovniceşti a părintelui Ilarion V. Felea reprezintă o împlinire în 
acest sens.

23  I.V. FELEA, Religia culturii, p. 220.
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High-ranking theologian, servant and great lover of church services, 
confessor of faith in the communist prisons, Father Archimandrite Be-
nedict Ghiuş put his seal in the last century through the two great co-
ordinates of his life: prayer and spiritual work. He learned the prayer 
as part of the Burning Bush movement along with other great people 
from the Romanian nation who lived Orthodoxy. He achieved the se-
cond one by an incessant sacrifice for his neighbour, as a professor at 
the theological institutions, as a minister in the cathedrals or monas-
teries, as a secret confessor in the communist prisons or as a retired 
monk, in the last part of his life. 
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„Mântuirea sufletului cere fineţe... (iar duhovnicul trebuie) 
să se pună în locul fiecăruia dintre cei care se spovedesc şi să 
trăiască durerea aceluia... Un duhovnic care nu este hotărât să 
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meargă chiar şi în iad pentru dragostea fiilor lui duhovniceşti, 
nu este duhovnic.”1  

 

Însă pentru a ajunge un astfel de duhovnic este nevoie ca părintele 
acela el însuşi să fi pornit pe drumul Crucii, urcându-l neîncetat în-
treaga viaţă şi să-şi fi asumat jertfelnic şi crucile celor care caută la el 

tămăduire. Şi mai este nevoie de ceva: de trăirea adâncă a tot ceea ce pro-
povăduieşte şi sfătuieşte, de trăirea întru rugăciune, întru slujire, întru râvnă 
pentru cuvântul Scripturii şi al Sfinţilor Părinţi. Acestea sunt contururile ge-
nerale ale portretului unui duhovnic. Încercăm mai jos o smerită schiţă a 
portretului părintelui Benedict Ghiuş, unul dintre duhovnicii mari pe care 
Dumnezeu i-a dăruit acestui popor în zbuciumatul veac al XX-lea. 
 

1. Anii de formare teologică 

Domneşti, Vrancea este un sat de răzeşi harnici, plin de podgorii pe de-
alurile învecinate, fostă reşedinţă domnească în secolul al XVII-lea, pe vre-
mea lui Dabija Vodă. Acesta a ctitorit Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 
pentru sătenii care îi lucrau viile şi pământul. Aici, la 21 octombrie 1904, a 
văzut lumina zilei Vasile, fiul lui Constantin şi Elena Ghiuş, ţărani harnici, 
dar nu foarte înstăriţi, însă cu frică de Dumnezeu2. Părintele Benedict, deşi 
nu obişnuia să spună multe despre sine, are vorbe frumoase despre mama sa, 
o femeie evlaviosă, care mergea regulat la biserică şi ţinea cu sfinţenie toate 
posturile. Copilăria micului Vasile a fost legănată de glasul duios al mamei, 
care ştia o sumedenie de balade şi cântece bătrâneşti3, iar sufletul lui s-a hră-
nit de mic cu frumuseţea slujbelor Bisericii şi a tradiţiilor populare, fiind des-
chis spre tot ce este autentic şi valoros, fapt ce îl va urmări o viaţă întreagă. 

Moştenind-o pe mama sa, copilul Vasile a cântat în corul bisericii, do-
vedind de atunci un suflet gingaş şi bun4. Văzându-i aplecarea spre carte, 
părinţii au jertfit ce au avut pentru a-l trimite pe Vasile mai departe la 
şcoală. Astfel, în 1918 se înscrie la Seminarul Teologic „Sf. Andrei” de la 
Galaţi, pe care îl absolvă opt ani mai târziu ca şef de promoţie. Mărturiile 

1  Cuviosul PAISIE Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti, vol. III – Nevoinţă duhovnicească, Editura 
Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p. 314.

2  Gheorghe VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, Editura România creştină, Bucu-
reşti, 1998, p. 17.

3  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 17.
4  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 18.
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păstrate de atunci ne oferă imaginea unui adolescent foarte serios şi inte-
resat de orice domeniu5. Însă preocuparea sa fundamentală a rămas teolo-
gia, astfel că, în 1926 se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Bucureşti. După un an de studiu intens, este remarcat de către profesori 
şi patriarhul Miron Cristea îl va trimite ca bursier, împreună cu alţi colegi, 
la Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg6. Aici, în oraşul studenţ-
iei lui Goethe şi al gloriei lui Pasteur, audiază, pe lângă cursurile de spe-
cialitate, şi cursuri de sociologie şi filosofie. În domeniul său, cel mai mult 
pare a-l fi interesat mistica. Este timpul aprofundării scrierilor lui Meister 
Eckhart şi Angelus Silesius, dar şi ale contemporanilor: H. Bremond, M. 
Blondel, P. Evdokimov sau N. Berdiaev7. 

Cei cinci ani de studii la Strasbourg i-au permis tânărului Vasile Ghiuş 
să aprofundeze cu râvnă teologia catolică. Însă acolo s-a întâmplat o mi-
nune. Dumnezeu, care nu lasă nerăsplătite cele bune ale oamenilor din 
neam în neam, poate pentru rugăciunile mamei sale sau pentru curăţia cu 
care sufletul lui de copil se bucura de cântările slujbelor în biserica veche 
de la Domneşti, a făcut cu putinţă, în acel mediu eminamente catolic, re-
descoperirea de către studentul român a Ortodoxiei autentice. Scrierile 
teologilor apuseni l-au făcut să caute mai în adânc şi să-i descopere cu ui-
mire, dar şi cu bucurie, pe marii Părinţi ai Răsăritului: Sfinţii Dionisie Areo-
pagitul, Maxim Mărturisitorul, Simeon Noul Teolog8. Întoarcerea la 
rădăcinile sale ortodoxe a fost prilej pentru a înţelege rostul vieţii omului: 
desăvârşirea sa în unirea cu Dumnezeu se poate face prin rugăciunea ne-
încetată. Tot în această perioadă şi tot prin teologii catolici, îi descoperă 
şi pe Sfinţii Nicodim Aghioritul, Vasile de la Poiana Mărului şi Paisie de la 
Neamţ9. Este primul contact cu acest mare Părinte răsăritean care îi va 
schimba mai apoi viaţa în întregime. Un prieten de mai târziu va remarca 
despre perioada lui de formare în Apus: „Occidentul rămâne pentru el 
matca unei formaţii culturale şi umane serios asumate, dar şi prilejul des-
coperirii tradiţiei răsăritene proprii”10. 

5  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 19.
6  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 20.
7  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 21.
8  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 22.
9  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 22.
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Însetat nu doar de cărţi, ci mai ales de trăirea slujbelor bisericeşti, alături 
de alţi treisprezece studenţi români, Vasile Ghiuş amenajează o capelă orto-
doxă în incinta unui colegiu, unde va fi cântăreţ la strană în tot timpul stu-
denţiei şi unde şi-au aflat alinarea dorului de ţară şi românii care lucrau în 
zona Strasbourg11. 

După absolvirea facultăţii, dornic de a-şi aprofunda cercetările, Vasile 
Ghiuş se înscrie la doctorat la aceeaşi instituţie teologică, însă în 1933 revine 
în ţară pentru a-şi echivala studiile. După doi ani, Facultatea de Teologie Or-
todoxă din Chişinău îi acordă diploma de licenţă12. 

În anul 1934 face un pas care i-a nedumerit pe mulţi, întrucât în acele 
timpuri parcursul vieţii unui teolog doctorand arăta cu totul altfel: la 26 au-
gust 1934 este tuns monah, la mănăstirea Chiţcani (Noul Neamţ) din judeţul 
Tighina, deci pe meleaguri basarabene, luând  deloc întâmplător numele Be-
nedict, al unuia dintre întemeietorii monahismului apusean13. Însă nu ră-
mâne la mănăstirea de metanie, întrucât mitropolitul Gurie Grosu al 
Basarabiei, îl face ierodiacon şi îl aduce lângă sine. La Chişinău va începe o 
lucrare misionară de amploare, care avea drept scop redescoperirea credi-
nţei ortodoxe de către credincioşii basarabeni. Înfiinţează pentru aceasta o 
asociaţie numită „Prietenii Misiunilor” şi ţine mai multe conferinţe, inclusiv 
despre pericolul comunismului14. 

În anul 1935 părăseşte din nou ţara. De această dată destinaţia este Aca-
demia monahală din mănăstirea benedictină Maria-Laach, din Germania. În-
trucât aici se studia temeinic Ortodoxia, ierodiaconul Benedict Ghiuş alege 
această instituţie pentru a-şi finaliza studiile de doctorat. La Maria-Laach, 
românul nu se mărgineşte doar la a acumula informaţii, ci luptă pentru a pre-
zenta colegilor şi profesorilor catolici o Biserică ortodoxă vie, cu o doctrină 
puternic ancorată în Sf. Scriptură şi în tradiţia primelor opt veacuri ecume-
nice15. Dorul de slujbele ortodoxe, dar şi hirotonia prietenului său, monahul 
Nicodim Ioniţă, îl fac să-i scrie rânduri despre preoţie: „Este o strânsă core-
laţie între conştiinţa păcatului şi înţelegerea rostului preotului în lume”16. 

10  André SCRIMA, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 135.

11  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 22.
12  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 23.
13  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 23.
14  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 24.
15  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 25.
16  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 26.
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2. Începutul lucrării de dascăl cu tinerii învăţăcei teologi 

La finalul anului de studii, în 1936, ierodiaconul Benedict se întoarce în 
ţară, iar mitropolitul Gurie îi împlineşte cea mai mare dorinţă, hirotonindu-
l ieromonah. Mitropolitul Visarion Puiu al Bucovinei nu îi dă mult timp de 
şedere, ci îl va trimite cu o bursă de un an la Strasbourg, pentru a sluji ca 
preot capelan al studenţilor români de acolo17. În acest an de slujire şi reluare 
a studiilor şi vechilor prietenii, în inima tânărului ieromonah se aşază dorul 
de o viaţă liniştită, în singurătate. Însă ascultarea şi înţelegerea menirii sale 
de preot jertfitor, îl fac ca, la întoarcerea în ţară, în 1937, să primească postul 
de prefect de studii la Internatul teologic din Chişinău18. Contactul cu elevii 
legionari îl face să simpatizeze mişcarea, dar ierom. Benedict nu se va înre-
gimenta niciodată politic. Un an mai târziu este chemat la Bălţi, ca profesor 
şi duhovnic la Seminarul teologic de acolo, unde rămâne până în anul 1940, 
când, după răpirea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, este nevoit să se 
refugieze în ţară19. Despre lucrarea lui la seminarul din Bălţi ni s-au păstrat 
câteva informaţii care conturează personalitatea puternică a tânărului iero-
monah: prin cuvânt şi participarea la slujbe a încercat să le pună in inimi 
elevilor seminarişti, dragostea de Dumnezeu, de rugăciune şi să-i sensibili-
zeze faţă de frumuseţea cultului ortodox20. Nu întrerupe nici partea teoretică 
a preocupărilor sale, publicând în aceşti ani numeroase studii în revistele 
teologice. Pentru toate aceste lucrări, în anul 1939, episcopul Tit Simedrea 
de Hotin îl hiroteseşte protosinghel, iar apoi arhimandrit21. 

Refugiat din Basarabia răpită, arhim. Benedict se va aşeza la mănăstirea 
Antim din Bucureşti, împreună cu alţi monahi basarabeni. Patriarhul Nico-
dim Munteanu auzise deja despre el şi îl va aduce preot slujitor la Catedrala 
patriarhală, unde şi-a desăvârşit talantul de bun orator şi unde a impresionat 
pe mulţi prin puternica trăire a slujbelor22. 

Mereu căutând, cercetând şi dorind a fi de folos celorlalţi prin slujire şi 
cunoştinţe, arhim. Benedict vine cu o propunere de transformare a uneia din-
tre cele două Academii teologice strămutate de la Chişinău şi Cernăuţi în 

17  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 28.
18  George ENACHE, „Părintele Benedict Ghiuş – despre a îndura suferinţa cu blândeţe”, în 

Rost, an V, nr. 47-48/2007, p. 20.
19  G. ENACHE, „Părintele Benedict Ghiuş – despre a îndura suferinţa cu blândeţe” p. 20.
20  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 31.
21  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 32.
22  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 33.
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ţară, într-o Academie monahală, pentru o pregătire teologică superioară a 
monahilor, cu accent pe latura misionară şi duhovnicească23. Din păcate gân-
dul său nu găseşte rezonanţă în inimile celor care aveau puterea de făptuire. 

 
3. Duhovnic la Academia Teologică din Arad 

Anul 1943 este unul marcant în viaţa sa. În august, mitropolitul Tit Si-
medrea invită mai multe personalităţi ale teologiei şi culturii noastre la o în-
tâlnire de câteva zile la Cernăuţi. Printre cei prezenţi, alături de Sandu Tudor, 
Alexandru Mironescu, Constantin Noica, părintele Nicolae Popescu şi alţii, 
se află şi arhimandritul Benedict Ghiuş24. Se ţin prelegeri pe teme teologice, 
dar şi de cultură şi cei prezenţi se strâng împreună la rugăciune. Fiecare din-
tre cei prezenţi a simţit lucrarea puternică a acestei împreună-şederi, însă 
trei dintre ei au plecat de acolo cu un dor în suflet care i-a pregătit pentru 
întâlnirile schimbătoare de vieţi din viitorul apropiat: Sandu Tudor, Al. Mi-
ronescu şi arhim. Benedict Ghiuş. 

Întors la Bucureşti, arhim. Benedict îl prohodeşte pe dragul său mitro-
polit Gurie Grosu, adormit departe de Basarabia şi înmormântat la mănăs-
tirea Cernica25. Apoi evenimentele se precipită, odată cu alegerea 
episcopului de Hotin, din ianuarie 1944. Fără să-şi depună candidatura, însă 
la cererea credincioşilor de acolo arhim. Benedict este ales ierarh al acestei 
eparhii cu majoritate de voturi. Vestea ajunge rapid în singurătatea chiliei 
sale de la Antim, iar părintele va accepta cu smerenie această cinste. Însă 
politicul se infiltrează în hotărârea bisericii, iar vicepreşedintele Consiliului 
de miniştri, Mihai Antonescu, la presiunile unor oameni interesaţi, se opune 
confirmării. Ierarhia îi cere să renunţe la treapta arhieriei, iar părintele Be-
nedict o va face liniştit26. Însă presiunile politice cresc şi i se va cere să plece 
de la Antim şi să se stabilească într-o altă eparhie. Este momentul în care in-
tervine unul dintre ierarhii care îl apreciau. Episcopul Andrei Magieru al 
Aradului îl cheamă în eparhia sa, pentru a fi duhovnicul studenţilor de la 
Academia Teologică din Arad. Văzând în această propunere mâna întinsă a 
lui Dumnezeu, arhim. Benedict va pleca în vestul ţării27. 

23  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 34.
24  Marius VASILEANU, „Rugul Aprins – o formă de restaurare metafizică a Ortodoxiei”, în Ar-

thos, nr. 27/2017, p. 154.
25  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 35.
26   Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 37.
27  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 37.
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Arădenii îl vor primi cu multă căldură, dându-i cinstea cuvenită, fapt 
care transpare şi din ştirile publicate în revista eparhială Biserica şi Școala. 
Astfel, în numărul 17 din acelaşi an 1944, aflăm că  

„P.S.S. Părinte Episcop Andrei, asistat de P.Cuv. Arh. Benedict 
Ghiuş, fost ales episcop al Bălţilor – recent sosit şi iubit oaspe 
al Aradului – şi de soborul preoţilor şi diaconilor, a oficiat slujba 
Sf. Patimi de Joi seara, Prohodul Domnului, Învierea şi Sf. Li-
turghie în ziua întâi şi a doua de Paşti.”28  

Un număr mai târziu aflăm despre numirea sa în rândul profesorilor teo-
logi, dedicându-i-se câteva rânduri pline de căldură:  

„În şedinţa administrativ bisericească a Ven. Consiliu Epar-
hial, ţinută Joi în 27 aprilie, sub preşedinţia P.S.S. Părinte Epis-
cop Andrei, a fost numit spiritual la Academia de Teologie din 
Arad I.P.Cuv.Arh. Benedict Ghiuş, fost ales episcop la Bălţi. Pen-
tru Academia Teologică, I.P.Cuvioşia sa este o achiziţie excepţ-
ională, iar pentru Eparhia Aradului o forţă duhovnicească de 
care îşi leagă cele mai bune speranţe. Fii binevenit, I.P. Cuv. Pă-
rinte Arhimandrit şi binecuvântat în mijlocul nostru29!“ 

La Academia Teologică din Arad, după anul 1936 se amenajase o capelă 
cu hramul Sf. Nicolae, unde se ţineau slujbe, iar studenţii se spovedeau şi se 
împărtăşeau. Activitatea se intensifica în timpul Postului Mare şi al Postului 
Naşterii Domnului, când în aceeaşi capelă se făceau seară de seară rugăciuni, 
urmate de scurte meditaţii rostite de către duhovnicul studenţilor ori de către 
alţi profesori30. Un rol important al duhovnicului instituţiei teologice era de 
îndrumare a studenţilor anului IV în practica liturgică, precum şi în ţinerea 
de predici în capela Academiei sau la biserici din oraş sau din împrejurimi. 

Cu experienţa sa anterioară de duhovnic al tinerilor, părintele Benedict 
s-a pliat pe această lucrare în felul său propriu. După cum obişnuia şi pe mă-
sura talanţilor cu care fusese înzestrat, el nu s-a mărginit doar la lucrarea 
duhovnicească ce o făcea cu studenţii, ci a continuat să trezească sufletele 
credincioşilor în primul rând prin slujirea plină de trăire de la catedrala din 
Arad. Frânturi din seminţele puse în această perioadă de arhim. Benedict în 
inimile studenţilor teologi, dar şi ai credincioşilor arădeni reconstituim din 

28  „Informaţie”, în Biserica şi Școala, nr. 17/1944, p. 144.
29  „Informaţie”, în Biserica şi Școala, nr. 18/1944, p. 151.
30  Pr. Dr. Pavel VESA, Învăţământul teologic de la Arad (1822-1948), Editura Episcopiei Devei 

şi Hunedoarei, Deva, 2013, p. 193.
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publicaţia vremii, Biserica şi Școala. Astfel, au rămas câteva notiţe cu privire 
la participarea sa, episcopul Andrei ţinându-l la mare cinste între preoţii slu-
jitori. Biserica şi Școala menţionează că a slujit alături de ierarh în prima zi 
de Rusalii a anului 1944, când a rostit cuvântul de învăţătură, numind Cin-
cizecimea: „timpul când Duhul îşi începe dumnezeiasca lui colindă prin su-
fletele din lume ca să le întoarcă la Tatăl”31, iar a doua zi a fost protos la 
aceeaşi catedrală. De asemenea, în toamna aceluiaşi an, de Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie, în Catedrala din Arad s-a săvârşit o slujbă de mulţumire pentru 
dezrobirea Ardealului, doxologia de după Sf. Liturghie fiind „oficiată de 
I.P.C.S.Arh. Benedict Ghiuş, în prezenţa episcopului”32. 

Dar o putere la fel de mare ca trăirea slujirii au avut şi cuvintele de învăţă-
tură rostite în capela Academiei, la Catedrală sau tipărite în revista Biserica 
şi Şcoala. În ele se vede lupta neîncetată a monahului Benedict spre desăvâ-
rşire, dar şi căutarea armelor necesare acestui drum dureros pe care le-a des-
coperit în anii de studiu neîncetat al marilor Părinţi răsăriteni. El pune 
înaintea sufletelor credincioşilor arădeni problema omului contemporan 
căzut: „Problema omului lăuntric se pare că e marea descoperire a veacului”33. 
Articolul „Desfiguratul” reprezintă o radiografie precisă a omului veacului al 
XX-lea şi a neputinţei sale de a se înţelege cu adevărat. Părintele Benedict 
face incizie în sufletul omului contemporan, îi dă pe faţă rănile adânci şi ex-
plică de ce a fost cu putinţă aceasta. Însă, plin de nădejde, vine şi cu soluţia 
necesară: restaurarea omului în Dumnezeu, iar chipul în care aceasta trebuie 
făcută este „războiul cu noi înşine, pe care însă puţini îl pornesc”34. 

Într-o predică plină de cutremur şi putere, rostită în ziua de Rusalii a anu-
lui 1944 şi transcrisă apoi pe primele pagini ale aceleiaşi reviste, arhim. Be-
nedict reia problema omului lăuntric, întrebându-se astfel: „Asistăm oare la 
prăbuşirea definitivă a tot ce-i omenesc în om?”35. Nu putem să nu remar-
căm accentul profetic al acestei întrebări, pe care însuşi părintele l-a resimţit 
în anii de temniţă. Acolo a trăit nu doar căderea înfricoşătoare a omului 
ajuns chinuitor al propriilor semeni, dar şi rezistenţa sau reînvierea lui prin 
credinţă. Reluând cele rostite de arhim. Benedict în ziua de Rusalii, îl vedem 
întărindu-i pe cei care îl ascultau în credinţa că Dumnezeu nu îl va lăsa pe 

31  Arhim. Benedict GHIUŞ, „Rânduri pentru omul lăuntric”, în Biserica şi Școala, nr. 24/1944, p. 196.
32  „Informaţie”, în Biserica şi Școala, nr. 44/1944, p. 352.
33  Arhim. Benedict GHIUŞ, „Desfiguratul”, în Biserica şi Școala, nr. 22/1944, p. 177.
34  B. GHIUŞ, „Desfiguratul”, p. 179.
35  B. GHIUŞ, „Rânduri pentru omul lăuntric”, p. 193.
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omul căzut, întrucât „nimeni nu ştie mai bine ce-i trebuie omului decât 
Dumnezeu care l-a făcut pe om”. Practic, aşa cum obişnuia să fie, părintele 
oferă câteva repere contemporanilor săi: ridicarea lăuntrică a omului se 
poate face numai urmând pilda sfinţilor. Iar scopul acestei ridicări este uni-
rea cu Dumnezeu, drum greu şi plin de osteneli, dar pentru care ne-au rămas 
îndrumări de la Sfinţii Părinţi. Dintre ele, părintele Benedict se fixează asu-
pra a trei coordonate, care i-au definit şi marcat propria viaţa:  

„dorul şi căutarea unei vieţi de intimitate, de apropiere cu Dum-
nezeu, apropiere căutată cu sufletul limpede şi mereu proaspăt, 
cum e sufletul cristalin de prunc”36;  

practica însingurării, sugerată tuturor, nu doar monahilor, prin îndemnul 
de a se rupe 3-4 zile de activităţile cotidiene şi a merge undeva departe de 
lume, tocmai pentru a învăţa să iubească lumea37; şi „lupta nobilă pentru 
disciplina şi depăşirea lăuntrică, susţinută cu o energică şi bărbătească vigi-
lenţă”38, cu alte cuvinte războiul nevăzut de care vorbesc Sfinţii Părinţi. Acest 
cuvânt rostit în Catedrala din Arad la Rusalii este nu doar o îndrumare du-
hovnicească, ci şi o tainică şi smerită revelare a crezului şi a chipului în care 
părintele Benedict îşi ducea viaţa lăuntrică. El sintetizează în câteva cuvinte 
lucrarea sufletului său de o viaţă: războiul nevăzut trebuie dus „cu calm, cu 
blândeţe, cu linişte, dar totodată cu generoasă şi necruţătoare energie”39. 

Publicarea în timpuri neprielnice a Mărturisii ortodoxe de la anul 1642, a 
mitropolitului Petru Movilă (este vorba despre „cel mai bun text grec inedit” 
şi de cea mai veche traducere românească a acestuia, făcută de Radu Gre-
ceanu în secolul al XVII-lea) îi dau prilejul arhim. Benedict să mulţumească 
tipăritorului, mitropolitul Tit Simedrea, să întărească pe credincioşi în citirea 
acestei Mărturisiri şi să deplângă popularitatea ei scăzută în instituţiile teo-
logice40. Reapariţia ei în timpul războiului este privită de părintele Benedict 
ca un îndemn la luptă pentru „vremurile de încercare ce pot să ne surprindă” 
şi ca un trimis tainic din bătrâni41. În revista teologică arădeană, arhim. Be-
nedict a publicat şi articolul „Naşterea Domnului la sfinţii poeţi ai Bizanţului”, 
un bine documentat studiu imnografic cu privire la acest praznic42. 

36  B. GHIUŞ, „Rânduri pentru omul lăuntric”, p. 194.
37  B. GHIUŞ, „Rânduri pentru omul lăuntric”, p. 195.
38  B. GHIUŞ, „Rânduri pentru omul lăuntric”, p. 195.
39  B. GHIUŞ, „Rânduri pentru omul lăuntric”, p. 196.
40  Arhim. Benedict GHIUŞ, „Mărturisirea ortodoxă – stindard şi îndemn”, în Biserica şi Școala, 

nr. 38/1944, p. 305.
41  B. GHIUŞ, „Mărturisirea ortodoxă – stindard şi îndemn”, p. 306.
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4. Vremea Rugului Aprins 

Primăvara anului 1945 îl găseşte reîntors la Bucureşti, unde a susţinut cu 
brio examenul de asistent universitar la catedra de Teologie Mistică şi As-
cetică, al cărei titular era Nichifor Crainic. Acesta, urmărit de Siguranţă pen-
tru trecutul său politic şi condamnat în lipsă la închisoare pe viaţă, se va 
ascunde în Ardeal, iar catedra va rămâne fără titular până în toamna anului 
1946, când este transferat de la Sibiu pr. Dumitru Stăniloae43. În tot acest 
timp, materia este predată de către asistentul arhim. Benedict Ghiuş. Fără a 
avea pretenţia să-l poată înlocui deplin pe prof. Crainic, tânărul ieromonah 
îşi va lua rolul foarte în serios, dar cu smerenia care îl caracteriza. Având 
profunde cunoştinţe teologice, un stil clar şi o gândire logică, părintele Be-
nedict ajunge să adune în sala de curs studenţi nu doar de la Teologie, ci şi 
de la alte facultăţi44. El le vorbea despre „viaţa creştină de pe culmi, a des-
ăvârşirii în Duh sau a sfinţeniei”45, citând din Sf. Dionisie Areopagitul şi din 
Sf. Grigorie Palama. Părintele vedea participarea la viaţa liturgică a fi esenţ-
ială pentru sporirea lăuntrică. Aceasta se poate realiza doar printr-o asceză 
riguroasă, ce are drept scop participarea personală şi harică la viaţa intimă 
şi tainică a lui Dumnezeu46. Iar vederea lui Dumnezeu în lumină se poate 
dobândi numai prin rugăciunea inimii. 

Aceste cuvinte care depăşeau în mod evident simpla teorie preluată din 
cărţi, chiar şi din cele scrise de cei mai importanţi Sfinţi Părinţi, deveniseră 
între timp viaţă pentru arhim. Benedict. În anul 1943 venea ca refugiat din 
URSS mitropolitul Nicolae al Rostovului, însoţit de către duhovnicul său, 
părintele Ioan Kulîghin (numit ulterior Ioan cel Străin). Ultimul fusese 
monah la vestita mănăstire Optina şi venea de acolo cu duhul părinţilor pai-
sieni. El a fost găzduit la mănăstirea Cernica şi acolo, în anul 1943, are loc 
prima întâlnire. Al. Mironescu relatează astfel:  

„Într-o duminică, am plecat la Cernica, la Mănăstire, unde 
mai fusesem de vreo două-trei ori, ca să ieşim din vuietul şi din 
iarmarocul oraşului. Eram trei: Părintele Benedict (Ghiuş), 
Sandu Tudor şi eu... La un moment dat, stăteam în cumpănă: 

42  Arhim. Benedict GHIUŞ, „Naşterea Domnului la sfinţii poeţi ai Bizanţului”, în Biserica şi 
Școala, nr. 1/1945, p. 1.

43  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 38.
44  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 39.
45  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 39.
46  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 40.
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să mai zăbovim sau să plecăm? Părintele Nicodim (Bujor) ...  
văzându-ne mai mult aplecaţi spre plecare, ne-a spus, cu o in-
flexiune de neimitat în glas; ´Haideţi să-l vedeţi şi pe Părintele 
Ioan!´ Propunerea nu ne spunea absolut nimic. O clipă ne-am 
cercetat din ochi unul pe altul şi ne-am înţeles, fără cuvinte, să-
l cunoaştem şi pe Părintele Ioan....care ne-a vorbit fără întreru-
pre câteva ceasuri numai despre ce dorea mintea şi sufletul 
nostru”47.  

După câteva întâlniri şi discuţii prelungite şi chiar în contradictoriu cu 
Părintele Ioan despre Rugăciunea inimii, cei trei au înţeles că acesta  

„este o personalitate care slujeşte o veche şi autentică tra-
diţie pe care a învăţat-o şi a practicat-o într-o mănăstire cu 
viaţă duhovnicească”48.  

Al. Mironescu concluzionează într-un chip minunat rolul pe care Părin-
tele Ioan l-a avut în viaţa celor trei:  

„În orice caz, Părintele Ioan este cel care m-a luat de mână 
şi mi-a arătat cum arată părintele fiului său: Iată, aceasta este 
calea care duce la inima ta”.49 

De aici, lucrurile au curs firesc. Mănăstirea Antim, de curând renovată 
prin osteneala unor generali de război cu dare de mână, va deveni, duminică 
de duminică, gazda primitoare a unui cerc de teologi şi intelectuali bucureş-
teni care s-au strâns în jurul Părintelui Ioan, principalul oaspete al întruni-
rilor. Întâi participau la Sf. Liturghie, iar după-masa începeau discuţii, în 
primul rând pe tema Rugăciunii inimii, acesta citindu-le din Sbornic şi în-
văţându-i în mod practic cum să se roage50. Unul dintre ciclurile conferinţe-
lor de la Antim a vizat slujbele Bisericii, în principal Sf. Liturghie. Aceasta 
era tâlcuită atingându-se mai multe aspecte: simbolismul tradiţional, muzi-
cal, iconografic, artistic, etc51. 

La întâlnirile de la Antim, puse deja sub umbrela Rugului Aprins, un sim-
bol care va deveni în anul 1946 o asociaţie înregistrată la tribunal, au parti-
cipat unele dintre cele mai mari personalităţi ale Bisericii şi ale vieţii 

47  Alexandru MIRONESCU, Calea inimii. Eseuri în duhul Rugului Aprins, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 1998, p. 32.

48  A. MIRONESCU, Calea inimii. Eseuri în duhul Rugului Aprins, p. 35.
49  A. MIRONESCU, Calea inimii. Eseuri în duhul Rugului Aprins, p. 35.
50  Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor – Taina Rugului Aprins, ed. îngrijită de prof. Ghe-

orghe Vasilescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 10.
51  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 50.
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culturale din acea perioadă: părinţii Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, Petroniu 
Tănase, Arsenie Papacioc, Adrian Făgeţeanu, Felix Dubneac şi intelectualii 
mireni Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Anton Dumitriu, Vasile Voicu-
lescu, Paul Sterian, Constantin Joja, Barbu Slătineanu şi Gheorghe Dabija52. 
Părintele Ioan face câtorva rugăciunea de binecuvântare pentru a începe 
practicarea temeinică a Rugăciunii inimii53, iar de acum întâlnirile vor lua o 
amploare şi mai mare, în timpul săptămânii adunându-se studenţii, iar sâm-
băta şi mai ales duminica, seniorii grupului. Conferinţele cu teme religioase 
erau anunţate dinainte, iar cei prezenţi asistau la slujbe, unde corul majoritar 
basarabean al Antimului, cânta armonic54, pregătindu-i astfel pe cei prezenţi 
pentru a intra în atmosfera de rugăciune a conferinţelor. 

Însă în octombrie 1946, deşi ceruse şi primise aprobarea pentru a se în-
chinovia definitiv la mănăstirea Cernica şi pentru a dobândi cetăţenia ro-
mână, păritele Ioan Kulîghin a fost arestat şi predat autorităţilor sovietice, 
care făceau presiuni referitoare la toţi cetăţenii ei aflaţi pe teritoriul României. 
Acesta va fi dus la Odessa, judecat şi condamnat la ani grei de închisoare, iar 
din ianuarie 1947, când a fost trimis în Siberia, i s-a pierdut definitiv urma, 
cel mai probabil el sfârşind într-unul din lagărele morţii de acolo55. 

Rămaşi fără inima lor, Sandu Tudor, păr. Benedict Ghiuş şi ceilalţi, nu s-
au lăsat doborâţi, ci au continuat cu şi mai mare râvnă activităţile Asociaţiei 
Rugul Aprins. Între timp, Părintele Ghiuş îşi luase doctoratul în 1946 cu lu-
crarea „Faptul răscumpărării în imnografia Bisericii Ortodoxe”, ce va fi pu-
blicată abia în anul 197156. Unul dintre cei care a participat la aceste întâlniri 
nota ulterior: „Dacă... centrul grupului laic era Sandu Tudor, versantul mo-
nastic îl avea în inima sa pe părintele Benedict Ghiuş”57. 

Odată cu schimbările profunde începute după abdicarea silită a Regelui 
Mihai, grupul de la Antim îşi va restrânge treptat activitatea şi numărul celor 
prezenţi se împuţinează58. Sandu Tudor părăseşte asociaţia întrucât este în-
chinoviat la mănăstirea Antim, iar apoi, tuns în monahism cu numele Aga-
ton, pleacă la schitul Crasna – Gorj59. Părintele Benedict rămâne principalul 

52  Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor – Taina Rugului Aprins, p. 9.
53  Cuviosul Ioan cel Străin (din arhiva Rugului Aprins), ed. alcătuită de prof. Gheorghe Va-

silescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 47.
54  G. ENACHE, „Părintele Benedict Ghiuş – despre a îndura suferinţa cu blândeţe”, p. 21.
55  Cuviosul Ioan cel Străin (din arhiva Rugului Aprins), p. 51.
56  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p.41.
57  A. SCRIMA, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, p. 134.
58  Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor – Taina Rugului Aprins, p. 14.
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motor duhovnicesc al Rugului, chiar şi după anul 1948, când Asociaţia este 
interzisă, iar întâlnirile vor mai avea loc sporadic până în anul 1950, fie la 
mănăstirea Plumbuita, unde era deja stareţ părintele Sofian Boghiu, fie la 
alţi membri acasă60. 

 
5. Îndrumător de suflete la Neamţ şi Bucureşti 

Anul 1948 înseamnă pentru arhim. Benedict o nouă schimbare, întrucât, 
prin reforma învăţământului, îşi pierde postul de asistent universitar. Însă 
noul patriarh, Justinian Marina, îl cheamă la Patriarhie, făcându-l vicar ad-
ministrativ, cu perspectiva de a deveni episcop. Însă smeritul părinte refuză 
jocurile politice şi, renunţând la funcţia de vicar, este trimis la mănăstirea 
Neamţ, ca profesor la Seminarul teologic61. Perioada petrecută acolo (1950-
1955) este una de dăruire şi jertfă pentru elevii seminarişti. El îi învaţă ce în-
seamnă viaţa şi iubirea de Dumnezeu, îi învaţă să preţuiască slujbele şi să 
lupte cu toate ispitele vârstei şi ale vremii. Ca profesor, la cursul de practică 
al vieții monahale, părintele Benedict a întocmit un adevărat tratat îndru-
mător pentru reorganizarea vieții monahale, curs despre care părintele Pe-
troniu Tănase spunea că ar merita să fie făcut cunoscut monahismului 
românesc din vremea noastră62. Cuvântul rostit la amvon, în duminici şi săr-
bători, atrăgea nu doar pe elevi, ci şi pe credincioşii din zonă, care umpleau 
biserica, însetaţi să-l asculte pe părintele de la Bucureşti63. Misionar şi du-
hovnic prin vocaţie, arhim. Benedict va fi un adevărat peripatetic, colindând 
pe jos schiturile şi mănăstirile din jurul Neamţului64 şi umplându-le de buna 
mireasmă a cuvintelor sale trezitoare de suflet. 

Gingăşia trupului şi clima umedă din Neamţ îl fac să solicite în 1954 tran-
sferarea sa în Capitală. Patriarhul va reuşi să obţină acordul autorităţilor şi 
îl va numi slujitor la Catedrala patriarhală65. Amintirea celor care mergeau 
atunci în duminici şi sărbători în acest lăcaş de rugăciune, este una plină de 

59  Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor – Taina Rugului Aprins, p. 15.
60  M. VASILEANU, „Rugul Aprins – o formă de restaurare metafizică a Ortodoxiei”, p. 155.
61  G. ENACHE, „Părintele Benedict Ghiuş – despre a îndura suferinţa cu blândeţe”, p. 21.
62  Pr. Petroniu TĂNASE, „Părintele Benedict - o icoană desăvârșită a monahului ortodox 

român”, pe site-ul https://www.fericiticeiprigoniti.net/benedict-ghius/2061-parintele-be-
nedict-o-icoana-desavarsita-a-monahului-ortodox-roman.

63  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 45.
64  Pr. Ioan GHERASIM, Petru Pogonat. Meditaţiunile unui călugăr surghiunit, pe site-ul 

https://www.fericiticeiprigoniti.net/benedict-ghius/2187-chipul-sau-de-o-blandete-de-
sfant-imi-apare-si-astazi-dupa-mai-bine-de-jumatate-de-veac.

65  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 45.

Părintele Benedict Ghiuş – prietenul înţelepciunii şi casnicul lui Dumnezeu



174

căldură: cu firea sa bună şi blândă şi cu vocea sa plăcută, mai ales când cânta 
la strană, duminica seara, Paraclisul Maicii Domnului, părintele Benedict i-
a cucerit pe toţi66. Oare nu va fi fost acest Paraclis, o reeditare întru rugă-
ciune a serilor de duminică de pe vremea Rugului Aprins? 

În acelaşi timp, până în anul 1958, i se vor încredinţa pe rând mai multe 
ascultări, respectiv: îndrumarea candidaţilor la preoţie, profesor la Semina-
rul Teologic din Bucureşti şi egumen peste monahii slujitori în cadrul Ar-
hiepiscopiei Bucureştilor67. Nu renunţă nici la scris, publicând articole şi 
studii în reviste precum Mitropolia Olteniei, Mitropolia Banatului şi Glasul 
Bisericii. Mai este de remarcat şi faptul că, împreună cu părinții Daniil și 
Andrei, a alcătuit cel mai bun Regulament al vieții monahicești, aprobat și 
tipărit în timpul patriarhului Justinian68. 

După revenirea în Bucureşti, părintele Benedict reia legăturile cu priete-
nii şi apropiaţii din Rugul Aprins. Sandu Tudor, acum ieroschimonahul Da-
niil, trecut deja prin puşcărie şi ajuns stareţ la Schitul Rarău, coboară din 
când în când din munţi pentru a se întâlni cu arh. Benedict, cu ceilalţi vechi 
prieteni şi cu tinerii de care se ocupa69. Despre primul s-a spus că a fost iniţ-
iatorul şi însufleţitorul Rugului Aprins, însă părintele Benedict a fost duhov-
nicul şi interlocutorul intelectual calificat70. Cuvinte minunate şi deplin 
lămuritoare despre lucrarea din aceşti ani, dar şi de o viaţă a părintelui Be-
nedict aflăm la părintele Roman Braga, şi el parte a mişcării Rugului Aprins: 

 „A fost duhovnicul mişcării «Rugului Aprins», de la Mânăs-
tirea Antim. La el ne mărturiseam, el ne-a dat binecuvântarea 
să începem rugăciunea inimii. Era foarte căutat de intelectuali, 
dar era aşa de modest, încât se consulta cu toţi călugării, simpli, 
aşa cum erau. Dacă stăteai de vorbă cu părintele Ghiuş o oră, 
ieşeai complet purificat, pentru că omul acesta trăia credinţa la 
mari dimensiuni. ... Era foarte adânc şi rafinat. Profesori univer -
sitari, ca Alexandru Codin Mironescu, Paul Stelian, doctorul şi 
poetul Vasile Voiculescu, toţi se mărturiseau la părintele Bene-
dict Ghiuş. Era un model. Era suficient să te uiţi la el. Mie mi-
era de ajuns să-l văd. Duhovnicia ieşea din el într-un mod 
natural”71. 

66  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 46.
67  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 46.
68  P. TĂNASE, „Părintele Benedict - o icoană desăvârșită a monahului ortodox român”.
69  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 51.
70  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 52.
71  Pr. Roman BRAGA, Despre păr. Benedict Ghiuş, fragment dintr-un interviu publicat în revista 
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Dacă părintele Daniil a pus sămânţa în inimile unor tineri studenţi, în în-
tâlnirile anuale avute cu ei, pentru a dori o altfel de viaţă şi a urma întru 
totul lui Hristos, arhimandritul Ghiuş e cel care o udă şi o face să rodească 
în ei în tot timpul anului, întâlnindu-se regulat cu aceştia fie în chilia sa, fie 
la mănăstirea Plumbuita, fie la Al. Mironescu acasă72. Mereu gata să lămu-
rească orice întrebare a tinerilor prin vastele sale cunoştinţe, părintele Be-
nedict îi va conduce pe aceştia cu multă fermitate, însă în acelaşi timp şi cu 
nespusă blândeţe şi gingăşie, pe calea cea adevărată. „Nimeni nu părăseşte 
Ortodoxia pentru că a epuizat-o”73 este îndemnul lui pentru ca aceştia să nu 
contenească a săpa, a căuta şi a se hrăni din tezaurul credinţei strămoşeşti. 
Iar strădaniile îi vor fi răsplătite prin felul în care fiii săi duhovniceşti au măr-
turisit Ortodoxia mai apoi, în închisori sau din faţa Sf. Altare. Păr. Roman 
Braga spunea că  

„mentorul acestui grup de tineri ... a fost părintele arh. Benedict 
Ghiuş, care ne-a ajutat să transformăm teologia noastră nomi-
nalistă într-o rugăciune”74. 

 
6. Mărturisind pe Hristos în temniţele comuniste 

Însă timpul nu mai are răbdare şi urmează momentul 14 iunie 1958, când 
Securitatea arestează 16 membri ai fostei asociaţii Rugul Aprins (dintre care: 
părinţii Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Arsenie Papacioc, 
Roman Braga, Adrian Făgeţeanu, Vasile Vasilache şi Dumitru Stăniloae, pre-
cum şi intelectualii Al. Mironescu şi V. Voiculescu), lotul având drept cap 
pe părintele Daniil Sandu Tudor. Înainte de şedinţa din decembrie 1958 a 
Sf. Sinod, când trebuia să se discute chestiunea monahismului, patriarhul 
Justinian a căutat prin toate mijloacele să obţină eliberarea celor arestaţi, 
spunând: „Mi-au arestat pe Anania Valeriu, Popescu Grigore, Ghiuş Bene-
dict, Sandu Tudor şi pe ceilalţi; rămâne să mă aresteze şi pe mine”75. Cu toată 
opoziţia sa, cei din lotul Rugului Aprins sunt condamnaţi la ani grei de în-
chisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”76, deşi lucrarea lor nu era 

Formula AS, nr. 1059/2013, pe site-ul https://www.fericiticeiprigoniti.net/benedict-ghius/899-
daca-stateai-de-vorba-cu-parintele-ghius-o-ora-ieseai-com%C2%ADplet-purificat.

72  G. ENACHE, „Părintele Benedict Ghiuş – despre a îndura suferinţa cu blândeţe”, p. 22.
73  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 52.
74  Fabian SEICHE, Martiri şi mărturisitori din secolul XX. Închisorile comuniste din România, 

Editura Agaton, Făgăraş, 2014, p. 266.
75  George ENACHE, Adrian Nicolae PETCU, Monahismul ortodox şi puterea comunistă în Ro-

mânia anilor ´50, Editura Partener, Bucureşti, 2009, p. 49.
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împotriva regimului, ci pentru restaurare omului lăuntric. Pentru părintele 
Benedict urmează drumul crucii. Va fi închis pe rând la Jilava, Aiud, şi Balta 
Brăilei (Salcia şi Ostrov), de unde este eliberat după 6 ani. 

Despre felul în care şi-a dus crucea închisorii, vorbesc mai mulţi dintre 
cei care l-au cunoscut sau l-au întâlnit acolo. Părintele Dimitrie Bejan spune 
că: „În închisoare s-a purtat cel mai bine Părintele Benedict Ghiuş... Răbda 
cu blândeţe toate, ca un sfânt”77. Dar una dintre mărturiile care îl vădesc cel 
mai bine pe omul Benedict Ghiuş, aflat în puşcărie, este cea a preotului 
greco-catolic Tertulian Langa, aflat şi el la Salcia. Acesta din urmă a suferit 
într-o zi un accident în timpul muncii obligatorii, care îi putea fi fatal. Însă 
ceilalţi condamnaţi, şi mai ales părintele Benedict, au fost cei care l-au salvat:  

„Când mi-am venit în fire... O dragoste-mi ţinea obrajii între 
palme ca să le dea căldură. Însă nu palmele m-au încălzit, ci 
ochii, ochii Părintelui Ghiuş, căci el mă animase, el îmi suflase 
viaţa fizică prin care mă reda celei spirituale… În locul frigului 
simţeam căldura cucernicului Benedict... Arhimandritul Bene-
dict şi-a scos cămaşa caldă de pe el ca să mă-mbrac cu ea. Că-
maşa avea suflet”78. 

După ieşirea din închisoare, patriarhul Justinian îl recheamă ca preot slu-
jitor la Catedrala patriarhală, unde, timp de 10 ani, slujeşte, spovedeşte, în-
drumă, predică. Deşi se află între oameni, părintele Benedict este de fapt un 
însingurat, după cum mărturisea: „A fi prezent în lume, fără a fi din lume”79. 
Reia însă vechile legături şi prietenii. Printre alţii, îl vizitează şi pe fostul său 
profesor, pr. Dumitru Stăniloae, iar fiica acestuia, Lidia, şi-l aminteşte astfel: 

 „Părintele Ghiuș era o personalitate distinsă, un om cu tră-
sături frumoase, clasice aș spune, care răspândeau în jurul său 
o aureolă de pace, de împăcare cu sine și cu ceilalți. Vorbea 
puțin, cu voce înceată, avea o cultură imensă și un limbaj de o 
rară eleganță. Întru totul era incredibil de modest”80. 

76  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 53.
77  Pr. Dimitrie BEJAN, Bucuriile suferinţei. Evocări din trecut, vol. II, Editura Cartea Moldovei, 

Chişinău, 1996, p. 54.
78  Tertulian LANGA, „Trecând pragul tăcerii”, pe site-ul https://www.fericiticeiprigoniti.net/ 

benedict-ghius/2424-arhimandritul-benedict-ghius-un-ortodox-de-o-adanca-puritate-
morala-si-spirituala.

79  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 57.
80  Lidia STĂNILOAE IONESCU, „Lumina faptei din lumina cuvântului. Împreună cu tatăl meu, 

Dumitru Stăniloae”, pe site-ul https://www.fericiticeiprigoniti.net/benedict-ghius.
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În 1968 are loc o scurtă întrerupere în slujirea sa la Catedrală, întrucât 
este trimis de către ierarhi la Paris, pentru a încerca liniştirea spiritelor din 
biserica Saint Jean de Beauvais de acolo şi reîntoarcerea românilor la bise-
rica-mamă din ţară. Deşi conştient că misiunea este aproape imposibilă, pă-
rintele Benedict îşi asumă greul şi riscurile ei, însă este silit să se întoarcă la 
Bucureşti după câteva luni, fără rezultatul dorit de autorităţi81. 

 
7. Duhovnicul de la mănăstirea Cernica. Sfârşitul vieţii 

Suferinţele şi bolile din trecut îşi spun cuvântul şi îl silesc în anul 1970 să 
se retragă la mănăstirea Cernica, într-o căsuţă modestă, dar primitoare de 
pe malul lacului82. Este ultima parte a vieţii sale, 20 de ani în care a scris ne-
încetat, în primul rând diortosind şi transcriind în grafie latină Proloagele 
de la Mănăstirea Neamţ, tipărite iniţial în anii 1854-1856 şi retipărite pos-
tum în anul 1991, cu diortosirea părintelui Benedict83. Cei care au poposit 
în acea perioadă în chilia de la Cernica, dădeau mărturie că la mare cinste 
era aşezată icoana Rugului Aprins, cea care aparţinuse părintelui Daniil 
Sandu Tudor şi pe care, la arestarea acestuia, o salvase păr. Petroniu Tănase, 
cel care i-o va dărui după ieşirea din închisoare părintelui Benedict. I-a ve-
gheat zilele şi nopţile, l-a umplut de mireasma rugăciunii, i-a uşurat greul 
ultimilor ani, iar după adormirea sa, a poposit la păr. Sofian Boghiu, cel care 
o va aşeza în mănăstirea Antim, spre a fi cinstită aşa cum se cuvine84. 

Însă cea mai mare lucrare pe care o săvârşeşte acum este cea a duhovni-
cului. Este căutat de tot mai mulţi oameni, unii, dintre vechile cunoştinţe, 
alţii, noi, care aflaseră de el şi de blândeţea şi cuvântul său.  

Iată cum îl văd câţiva dintre fiii săi duhovniceşti:  
„El se impunea printr-o ţinută de o distincţie senorială… De 

fapt, nobleţea ţinutei sale - aceasta o voi înţelege mult mai târziu 
- nu o datora decât parţial şederii în străinătate; ea era pecetea 
autenticităţii vieţii sale duhovniceşti şi o moştenire spirituală şi 
fizică de la părinţii săi din satul de altă dată, satul de răzeşi”85. 

81  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 55.
82  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 57.
83  Gh. VASILESCU, Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii, p. 58.
84  M. VASILEANU, „Rugul Aprins – o formă de restaurare metafizică a Ortodoxiei”, p. 164.
85  Ileana MIRONESCU, „În preajma lui Al. Mironescu”, pe site-ul https://www.fericiticeiprigo-

niti.net/benedict-ghius/2423-parintele-benedict-ghius-duhovnicul.
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„Părintele Benedict făcea spovedania într-un fel aparte de al 
altor preoţi pe care i-am cunoscut: nu era un dialog cu întrebări 
şi răspunsuri, niciun chestionar asupra respectării poruncilor 
dumnezeieşti şi bisericeşti. Şi nicio verificare a cunoaşterii şi 
combaterii tuturor categoriilor de păcate. Ea era o conversaţie 
vie pe care el o ghida. Mă îndemna să îi vorbesc despre necazu-
rile, nemulţumirile, neînţelegerile şi neputinţele mele. Apoi el 
comenta ceea ce îi spusesem mai înainte, mă îndrepta pas cu 
pas spre un făgaş salvator, făcându-mă să înţeleg ceea ce nu re-
uşisem să împlinesc în relaţiile mele cu oamenii şi în comuniu-
nea cu Dumnezeu... Alteori discuţia noastră căpăta un caracter 
cultural şi ieşea aparent din sfera vieţii mele strict personale, 
dar cu toate acestea mă reflecta”86. 

„Părintele tăcea mult... Aflai în preajma lui mai mult trăire 
decât discurs...Era în ochii săi aţintiţi asupra ta, totdeauna o 
anumită uimire şi curiozitate, o întâmpinare timidă, o încercare 
sinceră de a-L descoperi pe Hristos în tine”87. 

Despre aceeaşi tăcere vorbeşte şi păr. Marc-Antonie Costa de Beaure-
gard: 

 „Un om de o spiritualitate formidabilă! Era un om de cultură 
și mi-a dăruit mult. Stăteam uneori fără să vorbim, dar o forţă 
spirituală răzbătea din el ca o apă care curge, ca o lumină care 
se difuzează”88. 

Doi soţi, aflaţi la spovedanie la părintele Benedict în 1988, îşi toarnă du-
rerile personale şi ale neamului românesc. Părintele îi ascultă şi le vorbeşte 
despre convorbirea lui Avraam cu Dumnezeu înainte de pierderea Sodomei 
şi Gomorei:  

„Mergeţi liniştiţi, dragii mei, Dumnezeu nu va lăsa oraşul 
nostru. Sunt acolo zece drepţi care se roagă şi rugăciunile lor 
în faţa lui Dumnezeu fac mai mult decât nepăsarea şi nelegiui-
rea celorlalţi”89. 

86  I. MIRONESCU, „În preajma lui Al. Mironescu”.
87  Costion NICOLESCU, „Binecuvântatul Părinte Benedict”, în Rost, anul V, nr. 47-48/2007, p. 24.
88  Marc-Antonie COSTA de BEAUREGARD, fragment dintr-un interviu publicat în revista Alfa 

și Omega nr. 9/1997, pe site-ul https://www.fericiticeiprigoniti.net/benedict-ghius/900-
parintele-benedict-ghius-un-om-de-o-spiritualitate-formidabila.

89  Ileana TOMA, „Sfinţii trăiesc printre noi”, în Alfa şi Omega, nr. 45/1996, pe site-ul 
http://www.nistea.com/ghius_pomen.htm.
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Frumoase cuvinte – mărturie despre părintele Benedict ne-a lăsat şi ar-
hiepiscopul Calinic al Argeşului, cel care nu o dată, vizitând mănăstirea Cer-
nica, s-a oprit şi la căsuţa retrasă de pe malul lacului:  

„Sfânt pe picioare! Eleganţă ieşită din comun. N-ar fi supărat 
nici cu o privire! Ceasornic la rugăciune. Slujitor impecabil... 
Ştia carte cât un veac de cărturărie”90. 

Smerenia părintelui Benedict este cea care l-a cucerit pe pr. Gheorghe 
Calciu Dumitreasa, atunci când l-a întâlnit prima oară la Cernica:  

„Într-o Duminică, slujeam Sfânta Liturghie în această mă-
năstire, împreună cu câţiva călugări. Părintele Ghiuş, foarte în-
aintat în vârstă, ne însoţea şi era aşezat pe un scaun în colţul 
altarului. Soarele nu pătrundea în biserică, aşa că era destul de 
întuneric. La un moment dat, o lumină dulce a început să se 
răspândească din colţul în care era aşezat părintele Ghiuş. Fără 
a se întinde în tot altarul, lumina aceasta înconjura chipul surâ-
zător şi transfigurat al părintelui. Această lumină a durat pe tot 
parcursul liturghiei iar în momentul în care părintele a luat 
Sfânta Împărtăşanie, mâinile i-au devenit luminoase. Cu toate 
acestea, părintele nu realiza ce se întâmpla. Atunci, fiecare s-a 
închinat înaintea sa, dar părintele s-a întristat, simţindu-se prea 
onorat, şi se retrase timid în colţul său. Odată cu sfârşitul slujbei 
părintele s-a îndreptat umil spre chilia sa, cu privirile plecate”91. 

În anii bătrâneţii, părintele Benedict va păstra legătura prin scrisori cu 
mulţi prieteni şi apropiaţi. Ioan Ianolide este unul dintre aceştia, ale cărui 
scrisori vădesc nesfârşită dragoste şi admiraţie faţă de duhovnicul Rugului 
Aprins: 

„Pentru că ştiu că existaţi, pentru că vă rugaţi pentru mine 
şi pentru că mă bucur de dragostea dvs., este o dovadă că aveţi 
încă un rost şi un rol în iconomia divină”92. 

Arhiepiscopul Calinic dă mărturie şi el despre smerenia acestui suflet 
sfânt. Spre sfârşitul vieţii, părintele Benedict l-a rugat să-i aleagă locul de 

90  CALINIC Arhiepiscopul, Toată vremea-şi are vreme, vol II, Editura Arhiepiscopiei Argeşului 
şi Muscelului, Curtea de Argeş, 2013, p. 107.

91  Pr. Gheorghe CALCIU DUMITREASA, „Amintire cu părintele Benedict”, în Rost, anul V, nr. 
47-48/2007, p.25.

92  Zece scrisori inedite ale lui Ioan Ianolide, pe site-ul http://www.cuvantul-ortodox.ro/ioan-
ianolide-scrisori/.
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îngropăciune, arătându-i crucea mică de piatră pe care o pregătise: „E mi-
cuţă, ca pentru mine”93. La umbra ei se va odihni din 12 iunie 1990, aproape 
de iubitul său mitropolit Gurie Grosu. 

Aşa ar arăta, în linii mari, portretul Arhim. Benedict Ghiuş. Sinteza vieţii 
sale a fost pusă minunat în cuvinte de Ioan Ianolide:  

„Figură luminoasă, suflet blând, om de perfect echilibru, de-
opotrivă duhovnic şi teolog, poate puţin naiv a fost arhimandri-
tul Benedict, care a dat prestigiu monahismului românesc prin 
participarea sa la rezistenţa credinţei, mărturisită în temniţă şi 
martiriu. Deşi modest, este totuşi figura cea mai frumoasă a  
clerului nostru”94.

93  CALINIC Arhiepiscopul, Toată vremea-şi are vreme, p. 339.
94  Ioan IANOLIDE, Întoarcerea la Hristos – document pentru o lume nouă, Editura Bonifaciu, 

Bucureşti, 2012, p. 326.
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Abstract 

Priest Teodor Mornăilă focused his entire activity around three di-
rections: his mission as a priest, his work as a teacher and often as a 
mayor. Through his activities dedicated to all inhabitants of Șimand, 
regardless of their ethnicity, religion or social position and especially 
by writing a monograph – paper that presents a history of both the 
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aware that a national history can not be written, without having one 
of our romanian villages before. 
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1. Contextul politic și social la începutul sec. XX 

Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, repre-
zintă pentru Transilvania perioada dualistă. Prin încheierea pac-
tului dualist din 1867, Transilvania își pierde ultimele rămășițe ale 

autonomiei, și este alipită de Ungaria. În această situație se află Transilvania, 
timp de cinci decenii, până în 1918. Acest cadru general în care se afla acestă 
provincie, se va reflecta și în aspectele complexe și specifice ale vieții sale, 
fie că vorbim din perspectivă economică, politică, culturală, religioasă, etc. 

A urmat Marea Unire de la Alba Iulia, care a fost un proces de lungă du-
rată, început la 31 octombrie 1918 la Arad, prin formarea Consiliului Națio-
nal Central Român (CNCR) și care a culminat cu momentul din 1 
Decembrie 1918 la Alba Iulia. Aparent, prin acest act, toată teroarea, sufe-
rința și prigoana împotriva românilor a luat sfârșit. Însă lucrurile nu au stat 
deloc așa. Pentru o mare parte din românii aflați în părțile Aradului, Biho-
rului, Clujului, Sălajului și Sătmarului, suferințele nu s-au încheiat odată cu 
actul istoric de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Astfel,  

„puternicul element românesc din Transilvania a trebuit totuși 
să înfrunte masiva și – după 1918 – profund nemulțumita mi-
noritate maghiară, ca și minoritățile germană și evreiască – 
toate mai urbanizate și deținătoare ale unor privilegii istorice 
mai mari decât cele ale românilor”1. 

După cum era de așteptat, clasa conducătoare ungară, nu a îmbrățișat 
decizia Transilvaniei de a se uni cu patria mamă, ba mai mult, a fost profund 
nemulțumită și încerca cu toate puterile de care dispunea, să împiedice pu-
nerea în aplicare a hotărârilor luate la Alba Iulia.  

„În cursul lunilor noiembrie și decembrie 1918, ca și în pri-
mele patru luni ale anului 1919, gărzi naționale ungare în retra-
gere spre pusta Ungariei, ca și unele unități militare au săvârșit 
nenumărate acte de cruzime și de teroare asupra românilor, mai 
ales în părțile Aradului, Bihorului, Sălajului și Sătmarului. Au 
căzut jertfă răzbunării acestora numeroși avocați, preoți, învă-
țători, dar mai ales țărani români din zonele amintite; numărul 
celor jefuiți de bunurile lor materiale era cu mult mai mare”2. 

1  Irina LIVEZEANU, Cultură și naționalism în România Mare 1918-1930, traducere Vlad Russo, 
Editura Humanitas, București, 1998, p. 157.

2  Pr. Dr. Mircea PĂCURARIU, Politica Statului ungar față de Biserica românească din Transil-
vania în perioada dualismului 1867-1918, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bi-
sericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1986, p. 204.
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În acest context, alături de cei peste 90 de martiri pe care îi dă Aradul, se 
numără și cei doi preoți martiri din Șimand, Cornel Popescu și Cornel Leu-
cuța, uciși în chipul cel mai îngrozitor, în noaptea din 8 spre 9 aprilie 1919, 
în Vinerea Mare, de către bandele maghiare. 

După aceste evenimente, continuă măsurile de românizare din Transil-
vania care au presupus un efort major de mobilizare culturală și socială în 
rândul românilor. Astfel, în 1920 a fost promulgat decretul pentru a stimula 
recrutarea școlară, care îndemna notabilitățile locale să facă o propagandă 
intensă printre săteni pentru a-și da copiii la învățătură. 

Iată câteva aspecte din program:  
„în ziua I de Rusalii fiecare preot va vorbi credincioșilor în 

biserică, în cadrul unei predici, despre folosul învățăturii și al 
meseriilor și despre trebuința ca părinții să-și dea copiii la învă-
țătură și la meserii. [...] A doua zi de Rusalii, după slujba dum-
nezeiască, se va ține în școală sau în alt loc potrivit o adunare 
poporală. [...] În această adunare se va face o dare de seamă pu-
blică despre starea comunei, insistându-se asupra lipsei de oa-
meni învățați și de meseriași. [...] Învățătorii și preoții vor fi 
sufletul întregei acțiuni și de priceperea și devotamentul lor 
atârnă, în partea cea mai mare, buna reușită a inițiativei. [...] În 
satele în care nu este școală, sarcina de a duce la îndeplinire 
acest program cade asupra preotului sau administratorului aces-
tui program”3. 

După această revigorare a românilor din Transilvania, urmează o pe-
rioadă destul de dificilă. Urmează marea criză economică și socială dintre 
anii 1929-1933 care a avut repercusiuni și asupra nivelului de trai al țăranilor 
din părțile Aradului4, pe de-o parte, iar pe de altă parte, începând cu anul 
1939, Al Doilea Război Mondial. 

În acest context politic și social din prima jumătate a sec. XX, apare figura 
părintelui Teodor Mornăilă pentru comunitatea ortodoxă română din Șimand. 
 

3  Onisifor GHIBU, Prolegomena la o educație românească, Editura „Cultura Românească” 
S.A.R, București, 1941, pp. 318-319.

4  A se vedea: Adrian NIȚU, „Criza dintre anii 1929 și 1933 și efectele ei asupra economiei 
Aradului”, în Analele Aradului, an 2, nr. 2, 2016, pp. 581-602.

Preotul Teodor Mornăilă. Slujitor, misionar și intelectual de marcă al 
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2. Scurtă biografie a părintelui Teodor Mornăilă 

Părintele Teodor Mornăilă s-a născut în Șimand la 8 octombrie 1894 din 
părinți simpli, muncitori ai pământului. Urmează școala primară în comuna 
Șimand, iar liceul la Beiuș, actualmente în județul Bihor. A fost șef de pro-
moție al acestui liceu, iar la examenul de bacalaureat, susținut la 6 iunie 1914. 
a luat nota cea mai mare: „Eximio modo”. 

La 1 septembrie 1914 se înscrie la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, 
studii pe care le finalizează în iunie 19175, cu diploma de învățător, iar în oc-
tombrie cu diploma preoțească. În timpul studiilor teologice, a îndeplinit fun-
cția de catehet la școlile comunale din Arad, iar în anul școlar 1916-1917, a 
fost denumit suplinitor al învățătorului Dimitrie Popovici la școala confesio-
nală din Arad-Șega, la propunerea directorului Institutului Teologic-Pedago-
gic din Arad, fiind cel mai bun student. Își continuă pregătirea intelectuală 
începând cu 1919 la Facultatea de Filosofie și Litere din Budapesta. 

Dată fiind vacantarea Parohiei Șimand prin martiriul celor doi preoți Cor-
nel Popescu și Cornel Leucuța , tânărul teolog Teodor Mornăilă a fost ales 
în acest post, urmând a fi instalat alături de preotul paroh Ștefan Leucuța 
din Șimand, abia la 4 aprilie 1920. 

Referitor la activitatea preoțească, aceasta a fost foarte bogată. Astfel, din 
septembrie 1920, părintele Teodor Mornăilă administrează și Parohia 
Nădab, o localitate în vecinătatea comunei Șimand, pentru un an de zile. Tot 
atunci, a fost numit membru ordinar în Scaunul protopopesc, a fost ales se-
cretar în cadrul Asociației clerului „Andrei Șaguna” și în cadrul tractului 
Chișineu-Criș. De asemenea, a fost ales delegat al preoțimii din Protopopia-
tul Chișineu-Criș pentru toate congresele și conferințele preoțești. Tânăr 
fiind, în 1921 este numit președinte al Consiliului parohial din Șimand. 

Pentru conducerea exemplară a oficiului parohial, precum și buna chi-
vernisire a bunurilor bisericii, a fost evidențiat în mai multe rânduri: în 1935 
a fost distins cu brâu roșu, iar în 1955 a fost ridicat la rangul de protopop 
onorific. 

După cum însuși mărturisea, în 1 decembrie 1958, părintele Teodor Mor-
năilă , a ieșit la pensie, pentru a face „ușurare parohiei”. De la parohie primea 
lunar, doar jumătate din salar, cu 500-600 lei mai puțin decât ceilalți preoți. 
A rămas însă, să mai slujească în biserică până în 1972. 

5  Pr. Dr. Pavel VESA, Învățământul Teologic de la Arad (1822-1948), Editura Episcopiei Devei 
și Hunedoarei, Deva, 2013, p. 514.
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După o viață de muncă, a fost fericit că și-a putut împlini această datorie. 
A fost fericit, că s-a putut bucura de recunoștința credincioșilor pe de-o 
parte, și de aprecierea activității sale de către autoritatea bisericească, pe de 
altă parte. Însă, în ultima perioadă a vieții sale, s-a întristat mult  

„când a experiat, că oameni mici de suflet și mari de patimi, fără 
temei au uneltit cu răutate împotriva persoanei sale, ca să-i tul-
bure tihna bătrâneții. Dar cu tărie sufletească a întâmpinat ni-
micnicia acestei răutăți”6. 

Se stinge din viață la sfârșitul anului 1984, fiind înmormântat în ziua Naș-
terii Domnului, în cimitirul din Șimandul de Jos, alături de soția sa, preo-
teasa Florica. 

 
3. Activitatea liturgică, pastoral-misionară și social-filantropică a  

părintelui Teodor Mornăilă 

După cum afirma părintele Ene Braniște:  
„oficiul de liturghisitor al preotului creștin ortodox constituie, 
deci, nu numai punctul cel mai sublim al preoției, ci și latura 
cea mai însemnată a misiunii sale, adică aceea de a fi, în ultima 
linie, organul sfințitor al vieții credincioșilor săi”7,  

preotul ortodox a fost totdeauna un instrument de sfințire a credincioșilor 
încredințați lui spre păstorire, un împuternicit și un deținător al harului de 
sus. Un bun exemplu în acest sens, este părintele Teodor Mornăilă, care a 
slujit Biserica lui Hristos și comunitatea din Șimand, cu timp și fără timp și 
înțelegând misiunea la care a fost chemat de Dumnezeu. Stau mărturie cei 
peste 40 de ani de activitate preoțească în ogorul Domnului a părintelui Teo-
dor Mornăilă, care a slujit Sfânta Liturghie duminică de duminică și sărbă-
toare de sărbătoare, trăind sentimentul primei sale Sfinte Liturghii din ziua 
hirotoniei. 

Parcă în asentimentul poetului și scriitorului francez Lamartine care des-
cria sublim preoția afirmând că: 

 „în fiecare parohie este un om care este al tuturor, pentru că 
este părinte sufletesc tuturor, care este chemat ca martor sau 
ca sfătuitor în momentele cele mai solemne ale vieții; fără care 

6  În alcătuirea acestei biografii de un real folos a fost un manuscris despre viața sa redactat 
de el însuși: Pr. Teodor MORNĂILĂ, Biografia, 5 pp.

7  Pr. Prof. Ene BRANIȘTE, Vocație și responsabilitate în slujirea preoțească, Editura Basilica, 
București, 2014, p. 109.

Preotul Teodor Mornăilă. Slujitor, misionar și intelectual de marcă al 
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nu se poate naște, nici muri, care ia pe om de la sânul mamei și 
nu-l lasă decât la mormânt, care binecuvintează sau sfințește 
leagănul, patul conjugal, patul morții și sicriul”8 

și astăzi credincioșii mai în vârstă, își amintesc de părintele Teodor Mornăilă. 
Pe mulți dintre ei i-a botezat și i-a cununat fiindu-le aproape în bucurii și 
venind cu un cuvânt de mângâiere în încercări. Matricolele parohiei sunt 
mărturia numărului mare de botezuri, cununii și înmormântări la care a slu-
jit părintele. Dar, în inimile credincioșilor a rămas încă vie imaginea părin-
telui Teodor care, la fiecare început de an, prin troiene de zăpadă, le trecea 
pragul casei pentru a le sfinții agoniseala de o viață și a le aduce binecuvân-
tarea lui Dumnezeu. Iar numărul celor pe care i-a despovărat de păcate, doar 
Dumnezeu îl știe. 

Demersul părintelui Teodor Mornăilă nu s-a limitat doar la aspectul de 
liturghisitor, ci a desfășurat una dintre cele mai bogate activități pastoral-
misionare din Eparhia Aradului. În acest sens stau mărturie nenumăratele 
acțiuni cu caracter pastoral-misionar pe care le-a inițiat. 

Astfel, în 1926, în Eparhia Aradului se accentua tot mai mult fenomenul 
sectar reprezentat la acea dată de baptiști. Episcopul Grigorie Gh. Comșa al 
Aradului, un specialist eminent în materie de secte, editează lucrarea: Com-
baterea catehismului baptiștilor 9, precum și alte broșuri, pe care le-a distri-
buit în întreaga eparhie. Tot atunci, din inițiativa Preasfinției Sale, ia ființă, 
pe lângă fiecare protopopiat, câte un post de preot misionar, care să vegheze 
asupra fiecărei parohii din cuprinsul protopopiatului respectiv și să întă-
rească credincioșii în credința cea adevărată, aducând puternice argumente 
teologice în combaterea învățăturilor greșite. Pentru această misiune era se-
lectat din fiecare protopopiat cel mai merituos preot, capabil să facă față tu-
turor încercărilor existente sau ivite pe parcurs. În acest sens, în 
protopopiatul Chișineu-Criș , unde era arondată Parohia Șimand, a fost ales 
în funcția de preot misionar, preotul Teodor Mornăilă . Această alegere, nu 
a fost altceva decât o recunoaștere din partea forurilor superioare, pe de-o 
parte a pregătirii teologice temeinice de care dispunea părintele Teodor , iar 
pe de altă parte a vredniciei sale. 

Nu după mult timp, părintele Teodor Mornăilă este pus la încercare de 
acest fenomen sectar, unde alt undeva, decât în comunitatea pe care o păsto-
rea. Așa s-a întâmplat în vara anului 1931, când baptiștii din zonă, au între-

8  Pr. A.C. COSMA, „Despre ierarhie”, în Revista Teologică, an XXVII, nr. 3/martie 1937, p. 96.
9  Biserica și Școala, an I, nr. 30/ iulie 1926, p. 7.
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prins o mișcare prozelitistă în comuna Șimand. Datorită elanului tineresc, 
primul care ia atitudine este tânărul teolog Ioan Faur, care peste 4 ani urma 
să ajungă coliturghisitor cu părintele Mornăilă la Șimand. Însă, autoritatea o 
deținea părintele Mornăilă și părintele Ștefan Leucuța, care intervin de îndată.  

„Prin cuvântările bine pregătite, precum și printr-o bună pas-
torație, părintele, a realizat ca Parohia Șimand să aibă un popor 
bun și credincios, unde toate încercările adverse s-au frânt de 
tăria credinții acestui popor”10.  

Sunt sesizate organele de competență, iar printr-un ordin ministerial, 
sunt interzise în comuna Șimand, orice acțiuni cu caracter prozelitist din 
partea baptiștilor. După ani, însuși conducătorul baptiștilor, avea să recu-
noască că: „Singura  cetate care nu s-a putut cuceri a fost Șimandul”11. 

Primăvara anului 1931 a venit cu multe bucurii duhovnicești, după cum 
mărturisea însuși părintele Teodor Mornăilă , despre zilele de 27-29 martie 
a acelui an. Motivul de bucurie a fost prilejuit de întrunirea în Conferință 
de primăvară a preoților din Protopopiatul Chișineu-Criș. Întâlnirea a de-
butat vineri seară, 27 martie, la biserica din Șimand, cu săvârșirea slujbei 
Deniilor, urmată de un cuvânt de învățătură susținut de protopopul Chiși-
neului-Criș. A doua zi de dimineață, teza conferinței pe care au susținut-o 
doi dintre preoții protopopiatului, a fost prefațată de săvârșirea Sfintei Li-
turghii de un sobor de preoți. Ziua s-a încheiat cu slujba Vecerniei și cu un 
frumos cuvânt de învățătură. A treia zi, duminica, s-a săvârșit din nou Sfânta 
Liturghie în prezența unui număr impresionant de credincioși. Astfel descrie 
succint părintele Teodor Mornăilă acele zile de primăvară ale anului 193112. 
Cu siguranță că sufletul acestei acțiuni pastoral-misionare desfășurată în Pa-
rohia Șimand, a fost părintele Teodor care a simțit nevoia de revigorare du-
hovnicească a credincioșilor pe care-i păstorea. 

Acțiunile pastoral-misionare ale părintelui Teodor Mornăilă au continuat 
la Șimand. Un alt exemplu este cel din anul 1940, mai exact în zilele de 14-
15 martie. Se observă că aceste acțiuni cu caracter pastoral-misionar, nu 
sunt desfășurate la întâmplare, ci în zilele din Postul Mare, cunoscut fiind 
că în această perioadă credinciosul este aplecat mai mult ca oricând spre 
cele duhovnicești. Așa s-a întâmplat și în primăvara anului 1940, când în 

10  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, p. 2.
11  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, pp. 2-3.
12  Pr. Gabriel GOSTA, Prof. Carmen GOSTA, Monografia Comunei Șimand, Editura Gutenberg, 

Arad, 2000, pp. 91-92.
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seara zilei de 14 martie, un sobor numeros de preoți a săvârșit slujba Vecer-
niei urmată de un cuvânt de învățătură. A doua zi, Sfânta Liturghie și 
parastasul pentru cei doi preoți martiri din Șimand Cornel Popescu și Cor-
nel Leucuța au fost prezidate de însuși episcopul Aradului, Andrei Magieru, 
care a punctat jertfa preoților martiri dar a și felicitat activitatea preotului 
Teodor Mornăilă și a părintelui Ioan Faur. Ziua s-a încheiat la școala din Și-
mand, prin susținerea unui frumos concert religios, realizat de corul din Și-
mand, precum și de alte coruri bisericești din alte parohii13. 

Un moment deosebit pentru preoții și comunitatea din Șimand, a fost 
Duminica Floriilor din anul 1947. La această activitate inițiată de părintele 
Teodor Mornăilă, a participat ca delegat din partea Episcopiei Aradului, ni-
meni altul decât renumitul profesor de la Academia Teologică din Arad și 
viitorul martir care și-a găsit sfârșitul în temnițele comuniste, părintele Ila-
rion V. Felea, care a înfrumusețat acea duminică printr-un cuvânt emoțio-
nant de învățătură. 

În următorul an, adică în 1948, a fost inițiată o nouă întâlnire cu caracter 
pastoral-misionar, sub protia părintelui profesor Petru Deheleanu de la Aca-
demia Teologică din Arad, care la final a rostit și un cuvânt ziditor de su-
flete14. 

Toate aceste activități pastoral-misionare desfășurate în Parohia Șimand 
de către părintele Teodor Mornăilă , la care au fost invitați ierarhi și preoți 
profesori de seamă ai Eparhiei Aradului, arată importanța pe care a acordat-
o părintele laturii pastorale și misionare a slujirii preoțești. Prezența celor 
doi preoți profesori ai Academiei Teologice din Arad, nu face altceva decât 
să ne dezvăluie bunele relații care existau între Parohia Șimand, prin părin-
tele Teodor Mornăilă și Academia Teologică din Arad, pe de-o parte, iar pe 
de altă parte , să pună în lumină, poate, o relație strânsă de prietenie între 
părintele Teodor Mornăilă și cei doi preoți profesori, Ilarion V. Felea și Petru 
Deheleanu. 

În ceea ce privește partea de administrare a bisericii și a bunurilor bise-
ricii, părintele Teodor Mornăilă, s-a dovedit un foarte bun chivernisitor și 
gospodar. Astfel, la doar patru ani de la instalarea sa în Parohia Șimand, ini-
țiază demersurile pentru achiziționarea a trei clopote, demers devenit reali-
tate în 1925, când cele trei clopote ajung la Șimand, unde sunt instalate în 

13  Pr. Gabriel GOSTA, Prof. Carmen-Cornelia GOSTA, Biruit-a crucea, Editura Arhiepiscopiei 
Aradului, Arad, 2019, p. 38.

14  Pr. G. GOSTA, Prof. C.C. GOSTA, Biruit-a crucea, p. 40.
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turnul bisericii alături de clopotul mare donat de părintele Augustin Beleș, 
fost paroh al Șimandului. De atunci până astăzi, cele patru clopote vestesc 
orice eveniment liturgic și cheamă credincioșii spre a lepăda toată grija și a-
L urma pe Hristos. Trebuie amintit că cele patru clopote din Șimand erau 
cele mai mari clopote din Protopopiatul Chișineu-Criș. 

În cei peste 40 de ani de misiune preoțească la Șimand, sub păstorirea sa, 
biserica a fost renovată atât interior cât și exterior de trei ori. Astfel, primele 
lucrări de restaurare radicală încep în anul 1925 și se finalizează un an mai 
târziu, în 5 decembrie 1926, prin sfințirea bisericii de către Episcopul Aradu-
lui Grigore Ghe. Comșa. A doua sfințire a bisericii, în urma unor lucrări de 
înfrumusețare, a avut loc în 8 decembrie 1935 de către protopopul Petru Mar-
șieu din Chișineu-Criș15. A treia sfințire a bisericii a fost una deosebită. Este 
cunoscut faptul că în 1948, Biserica Greco-Catolică din România este des-
ființată, urmând ca bisericile acesteia să intre în administrarea Bisericii Or-
todoxe Române. Având în vedere acest context și ținând seama că la Șimand 
exista o biserică greco-catolică, aceasta intră din 1948 în administrarea Pa-
rohiei Ortodoxe Șimand. Astfel, în 1953, se hotărăște efectuarea unor lucrări 
radicale la ambele biserici. Iată cum descrie părintele Teodor Mornăilă lucră-
rile de reparație de la biserica ortodoxă:  

„este știut, că în decurs de 20 ani vremea aduce cu sine schim-
bări. A deteriorat edificiul bisericii și extern și intern. Bunul 
popor credincios a înțeles necesitatea reparării bisericii și a jert-
fit cu inimă bună”16.  

Sfințirea celor două biserici a avut loc în 6 noiembrie 1955 de către părin-
tele Gheorghe Lițiu, vicar eparhial, care la finalul slujbei a acordat din partea 
Episcopului Aradului Andrei Magieru, care era bolnav, părintelui Teodor 
Mornăilă, titlul de protopop onorific17. În acest mod, Centrul Eparhial din 
Arad, a apreciat toată activitatea părintelui Mornăilă de păstor sufletesc și 
bun chivernisitor al bunurilor parohiale. 

Trebuie recunoscut meritul părintelui Teodor Mornăilă în înființarea 
„Școlii de Duminică” în Parohia Șimand, proiect inițiat de Episcopul Andrei 
Magieru al Aradului în 1942. Acest proiect avea în vedere realizarea unor 

15  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, p. 2.
16  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, p. 4.
17  Doru SINACI, Rodica COLTA, Dimitrie OTAVĂ, Monografia Comunei Șimand, Editura Mi-

rador, Arad, 2012, p. 231.
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activități cu caracter catehetic, dedicate copiilor și tinerilor din parohii.  
Astfel, „în calitate de catihet la școala primară din localitate a instruit copiii 
să cânte răspunsurile liturgice unison și pe două voci”18. 

De asemenea, la inițiativa părintelui Teodor Mornăilă s-au înființat la Și-
mand două societăți religioase: „Sfântul Gheorghe” și „Societatea femeilor 
ortodoxe române” cu scopul de a angrena credincioșii indiferent de vârstă, 
sex sau poziție socială, în tot ceea ce înseamnă credință, spiritualitate și 
emancipare culturală și națională. 

Fiind foarte apropiat de credincioși, părintele Teodor Mornăilă nu a 
rămas nepăsător față de greutățile prin care aceștia treceau. Un astfel de 
exemplu e cazul crizei din anii 1929-1933, când înființează la Șimand la 23 
ianuarie 1930 „ Banca populară «Șimăndana»”19 menită să ajute familiile să-
race și foarte sărace din localitate. 

Ținând seama că, părintele și-a desfășurat activitatea la Șimand și în tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial, trebuie menționat faptul că în 1939 
în această localitate au staționat soldați din două regimente. Astfel, părintele 
Teodor Mornăilă alături de preotul militar însoțitor al celor două regimente, 
au săvârșit Sfânta Liturghie pentru soldații români. De asemenea, a mobili-
zat întreaga parohie în 1943, adunând suma de 26.000 de lei pentru familiile 
afectate de război. Un detaliu care merită toată aprecierea și care nu trebuie 
uitat este faptul că în casa părintelui Teodor Mornăilă a fost găzduită familia 
preotului Cojocaru din Dobreni județul Neamț, formată din șapte membri20. 
Vedem cât de armonios a împletit părintele Mornăilă preoția cu filantropia 
atât în vreme de pace cât și în vreme de război. 

 
4. Preocupări intelectuale ale părintelui Teodor Mornăilă 

Alături de bogata activitate liturgică, pastoral-misionară, socială și filan-
tropică, părintele Teodor Mornăilă a avut și preocupări intelectuale, dată 
fiind și temeinica sa pregătire intelectuală de la Institutul Teologic-Pedagogic 
din Arad și de la Facultatea de Filosofie și Litere din Budapesta. 

Astfel, în 1944, la împlinirea a 25 de ani de la martirizarea celor doi preoți 
Cornel Popescu și Cornel Leucuța din Șimand, părintele Teodor Mornăilă 
a scris o lucrare numită: „Un sfert de veac de la martiriul preoților Cornel 

18  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, p. 3.
19  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, p. 3.
20  Pr. G. GOSTA, Prof. C.C. GOSTA, Biruit-a crucea, pp. 38-39.
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Popescu și Cornel Leucuța”21. Lucrarea prezintă în detaliu moartea tragică 
a celor doi preoți, uciși de unguri în Vinerea Mare a anului 1919 în modul 
cel mai crud posibil. Importanța acestei scrieri, în deosebi pentru parohia 
și comuna Șimand, este covârșitoare, deoarece oferă anumite detalii care 
dacă nu erau așternute atunci în scris nu se știau, iar sacrificiul preoților 
martiri risca să rămână umbrit sau uitat pentru totdeauna. 

Însă, lucrarea care îl încadrează în această categorie intelectuală, este Mo-
nografia Comunei Șimand. Trebuie amintit că, primele încercări monogra-
fice referitoare la comuna Șimand au aparținut preotului martir Cornel 
Leucuța 22. 

Istoria locală a constituit pentru mulți un tezaur bogat prin capacitatea 
ei de a pune în lumină viața unor oameni obișnuiți care nu au fost apreciați 
la adevărata lor valoare. Astfel,  

„în decursul timpului, au existat preoți și învățători care au înțe-
les importanța istoriei locale pentru comunitate, lăsând însem-
nări asupra vieții comunității în care și-au desfășurat activitatea 
sau cronica unor evenimente la care au fost martori. Cu toții au 
fost interesați de cunoașterea trecutului localității/parohiei, mai 
ales din grija de a lăsa posterității faptele petrecute în comuni-
tatea lor în cele mai îndepărtate timpuri. Satele dispuneau deja 
de o elită intelectuală capabilă de o astfel de performanță. Cele 
mai multe producții istoriografice privind istoria vieții rurale 
arădene, fiind dată, cum era și firesc, de această elită intelec-
tuală a satelor, preoți și învățători”23. 

Un astfel de exemplu este părintele Teodor Mornăilă, care a înțeles că iden-
tificarea istorică a unei așezări și identificarea pastoral-misionară a unei paro-
hii sunt absolut necesare. A încercat să-i conștientizeze pe locuitorii comunei, 
că trebuie să cunoască istoria localității, a comunității bisericești din care fă-
ceau parte, a marilor evenimente din viața acesteia, a școlii și a celorlalte insti-
tuții locale și a marilor personalități care s-au ridicat din mijlocul lor. 

21  Pr. T. MORNĂILĂ, Biografia, p. 4.
22  Vezi: Biserica și Școala, an XLIII, nr. 7, 1919, pp. 2-3.; Protos. Lect. Dr. Nicolae M. TANG, 

„Preotul Cornel Leucuța (1889-1919) din Șimand. Portret intelectual” în Biserica și Școala, 
an C (serie nouă), nr. 6/iunie 2019, p. 1.

23  Pavel VESA, „Monografiile locale între istorie și istoriografie” în vol. Administrație româ-
nească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana. 95 de ani de la Marea Unire, 
vol. 7, coord. Doru Sinaci și Emil Arbonie, Arad, 2013, p. 230.
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Monografia Comunei Șimand scrisă de părintele Teodor Mornăilă se 
compune din șase părți sau capitole, după cum urmează: 

În primul capitol încadrează așezarea comunei Șimand din punct de ve-
dere geografic. 

Al doilea capitol este dedicat primelor așezăminte ale comunei și prove-
niența lor. Citându-i pe Laurențiu Someșan și Vasile Pârvan, ajunge să iden-
tifice începuturile localității cu epoca a doua a fierului. 

Capitolul trei al monografiei privește comuna din punct de vedere al dez-
voltării istorice, politice, economice, sociale și culturale, arătând situația ță-
ranilor din timpul invaziei maghiare și turcești. 

În capitolul patru este surprinsă imaginea Șimandului din perioada anilor 
1848. 

Al cincilea capitol este consacrat celor mai vechi instituții din comuna 
Șimand. Părintele Teodor Mornăilă se referă aici, în special, la biserica or-
todoxă din localitate ctitorită la 1759 de Dimitrie Cernovici, al cărui mor-
mânt se află și astăzi în mijlocul bisericii din Șimand. De asemenea, prezintă 
și istoria bisericii și comunității romano-catolice din Șimand, precum și apa-
riția comunității greco-catolice. Nu este uitată nici școala din Șimand care 
își are începutul încă din 1773. 

Ultimul capitol, este dedicat personalităților de marcă din comuna Și-
mand. După o descriere amplă a familiilor Cernovici și Endespacher ur-
mează prezentarea celor doi episcopi ai Aradului care au avut reședința în 
Șimand. Este vorba de episcopul Iosif Putnik, care s-a născut la Șimand și 
de primul episcop român al Aradului Nestor Ioanovici24. 

Structura monografiei precum și toate informațiile pe care le oferă părin-
tele Teodor Mornăilă, arată pe de-o parte preocuparea sa pentru orientarea 
culturală într-o parohie de sat cum este Șimandul, iar pe de altă parte, sur-
prinde buna pregătire intelectuală pe care o avea părintele și efortul deosebit 
de mare de a aduna și a pune în unitate informații și detalii dispersate. 
 

5. Concluzii 

Părintele Teodor Mornăilă însumează în personalitatea sa o întreită mi-
siune: preoțească, de învățător și de idil prin activitățile sale dedicate locui-
torilor din Șimand, indiferent de poziție socială, etnie sau religie. Rămâne 

24  Pr. Teodor MORNĂILĂ, Monografia Comunei Șimand, raionul Criș, regiunea Oradea, 
ms. 43 pp.
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în memoria și istoria comunei prin redactarea unei monografii care prezintă 
o istorie bogată atât a bisericii pe care o slujea, cât și a satului în care locuia, 
conștientizând că nu se poate scrie o istorie națională fără ca mai întâi să 
avem una a satelor noastre românești. 

Părintele Teodor Mornăilă constituie un model pentru preoții și teologii 
de astăzi mai ales prin credința în Dumnezeu și perseverența în slujirea 
aproapelui. De asemenea, bogata activitate pastoral-misionară și social-fi-
lantropică desfășurată nu tocmai în vremuri liniștite este un exemplu și pen-
tru slujitorii de astăzi. A demonstrat că centrul misiunii preoțești este 
persoana umană, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
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Abstract 

Without a doubt Andrei Magieru was one of the most distinguished 
bishops of Arad in the 20th century. His entire activity as bishop of 
Arad remained deeply impregnated in the consciousness of posterity. 
The present study focuses on his election as bishop of Arad, as well as 
on the time of his installation as titular bishop, the atmosphere and 
enthusiasm of the people of Arad when receiving their new shepherd. 
In particular, the study aims the presentation of these events in the 
Church and the local press, showing them according to their reports. 
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1. Preliminarii 

Cel de al XIX-lea episcop al Eparhiei Aradului, distins, unanim ve-
nerat și mult iubit de către arădeni, Andrei Magieru (1891-1960) 
va înscrie în istoria acestei eparhii o emoționantă și jertfelnică 

filă de istorie. Descendent al unei familii preoțești, ajunge să studieze cele 
mai înalte școli ale vremii, la Cernăuți – teologia, iar la Budapesta – literele. 
Tot la Cernăuți, în data de 10 martie 1916, va obține titlul de doctor în teo-
logie cu calificativul „magna cum laude”. Dobândește, încă din vremea tine-
reților sale, o solidă formație intelectuală întemeiată pe cunoașterea limbilor 
clasice și a celor moderne engleza, germana, franceza, rusa, italiana, ma-
ghiara, slavona, limbile orientale și chiar indiș, o parte din aceste limbi asi-
milându-le în decursul vieții. Apetența spre cunoaștere îl face, mai târziu, 
să călătorească în Franța, Anglia, Italia, Germania, Rusia, țările nordice. 
După reîntoarcerea de la studii ocupă diverse funcții la Centrul Eparhial din 
Oradea, devenind principalul colaborator al viitorului episcop Roman Cio-
rogariu. Între anii 1914-1917 este rectorul Institutului Diecezan ortodox din 
Beiuș, apoi secretar consistorial (1918-1921) și consilier referent bisericesc 
(1921-1926). Totodată, din 1923 devine rector și profesor al nou înființatei 
Academii Teologice din Oradea. În ce privește carierea ecleziastică, în 1918 
este hirotonit diacon, în 1922 preot, în 1924 este tuns în monahism la Mă-
năstirea Sinaia, iar un an mai târziu ridicat la treapta de arhimandrit. 

Activitatea lui neobosită, zelul arătat în lucrarea pastorală și misionară, 
precum și slujirea lui exemplară îl conduc spre cea mai înaltă demnitate din 
Biserică, anume, cea de arhiereu. În ședința Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române din data de 4 martie 1926 este ales arhiereu-vicar al eparhiei 
Oradiei cu titlul de „Crișanul”, iar la data de 4 iulie este hirotonit întru arhie-
reu în catedrala din Oradea, de către episcopii Roman Ciorogariu al Oradiei, 
Grigorie Comșa al Aradului și Nicolae Ivan al Clujului. Vreme de 10 ani va 
depune o neobosită și statornică lucrare misionară, pastorală, liturgică și 
culturală devenind foarte apreciat și iubit de către toți bihorenii, cler și 
popor. La începutul anului 1936 va pleca din Oradea, reîntorcându-se în lo-
curile natale1. 

1  Pentru mai multe detalii privind viața și activitatea episcopului Andrei Magieru, vezi: Prot. 
Dr. Gheorghe LIȚIU, Episcopia Aradului. Schiță istorică, Tiparul Intreprinderilor Eparhiale 
Ortodoxe Române „Diecezana”, Arad, 1950, pp. 51-53; Prot. Nicolae VESA, „†Dr. Andrei 
Magieru, Episcop al Aradului, Ienopolei și Hălmagiului”, în: Mitropolia Banatului, anul X 
(1960), nr. 3-6, pp. 3-20; Prot. Nicolae VESA, „A dispărut un iubitor al cărții și al credinței”, 

Alegerea și instalarea episcopului Andrei Magieru al Aradului.  
O evaluare și prezentare istorică după presa vremii



196

2. Alegerea lui Andrei Magieru ca episcop al Aradului 

După moartea episcopului Grigorie Comșa ochii tuturor s-au îndreptat 
spre episcopul vicar de la Oradea, în persoana lui Andrei Magieru. Pentru 
scaunul de la Arad candidase și împreună cu Grigorie Comșa, însă din cauza 
politizării acestor alegeri va pierde, resemnându-se cu multă smerenie și 
demnitate2. Se pare că nici de data aceasta Casa Regală nu-l dorea la Arad 
și nici chiar el nu mai dorea acest lucru, Oradea devenind pentru el a doua 
casă, un loc unde avea multe responsabilități, prima fiind față de cel care l-
a ridicat la demnitatea de arhiereu, bătrânul episcop Roman Ciorogariu3. 
Într-un final va accepta candidatura, urmând ca alegerile să se desfășoare la 
data de 15 octombrie 1935, așa după cum anunța mitropolitul Ardealului, 
Nicolae Bălan în Circulara nr. 252. Tot aici el cere clerului din eparhia Ara-
dului ca la data de 14 octombrie, îndată după Sfânta Liturghie, în toate bise-
ricile eparhiei să se săvârșească  

„slujba Chemării Duhului Sfânt, al căruia ajutor să-L ceară ca 
lucrarea Colegiului electoral care se va întruni la 15 Octomvrie 
în București, să fie spre binele sfintei noastre Biserici și spre 
preamărirea lui Dumnezeu”4.  

în: Mitropolia Banatului, anul X (1960), nr. 3-6, pp. 20-23; Prot. Dr. Gheorghe LIȚIU, „Epis-
copul dr. Andrei Magieru (1891-1960)”, în: Mitropolia Banatului, anul XXX (1980), nr. 10-
12, pp. 718-721; Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Pr. Dr. Gheorghe LIȚIU, Prof. Dr. Vasile 
POPEANGĂ, Dr. Ioana CRISTACHE-PANAIT, Dr. Radu POPA, Episcopia Aradului. Istorie. Viață 
culturală. Monumente de artă, Editura Episcopiei ortodoxe române a Aradului, 1989, pp. 
71-74; Pr. Zaharia IOVA, „Personalitatea ierarhului arădean Andrei Magieru”, în: Altarul 
Banatului, anul I (40) (1990), nr. 5-6, pp. 107-115; Pavel BERARIU, Din viața episcopului dr. 
Andrei Magieru (1936-1960), Arad, 1997, pp. 11-25; Pr. dr. Pavel VESA, Episcopii Aradului 
(1706-2006), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp. 296-330; Pr. Prof. Univ. Dr. Cris-
tinel IOJA, Protos. Lect. Dr. Nicolae M. TANG, Catedrala Ortodoxă Veche. Centru spiritual-
liturgic și misionar-cultural al Aradului, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2018, pp. 
83-86. Pentru perioada comunistă și atitudinea episcopului Andrei Magieru față de acest 
regim, vezi: Adrian Nicolae PETCU, „Episcopul Andrei Magieru al Aradului și comunismul”, 
în: Biserica și Școala, anul XCVII (2017), serie nouă, nr. 12, p. 4; Protos. Ph.D. Iustin POP-
VICI, „The Struggle to Maintain the Publication Biserica și Școala at the Establishment of 
Communism in Romania. A Chronology of the Facts (1944-1950), în: Teologia, anul XXI 
(2017), vol. 73, nr. 4, pp. 68-78; Adrian Nicolae PETCU, „Episcopul Andrei Magieru al Ara-
dului – martirul uitat al Ortodoxiei românești”, în: Biserica și Școala, anul CI (2020), serie 
nouă, nr. 5, pp. 1, 2 și 3.

2  Pavel BERARIU, Din viața episcopului dr. Andrei Magieru (1936-1960), pp. 27-30.
3  Pavel BERARIU, Din viața episcopului dr. Andrei Magieru (1936-1960), pp. 30-33.
4  Vezi: Biserica și Școala, anul LIX (1935), nr. 40, p. 1.
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La data stabilită are loc ședința Colegiului electoral prezidată de mitro-
politul Nicolae Bălan al Ardealului, având ca bărbați de încredere pe pr. 
Mihai Păcățian, consilier al eparhiei Aradului și dr. Ioan Suciu, fost ministru. 
În urma scrutinului situația era astfel:  

„P.S. Sa Arhiereul Magier 79 voturi, P.S. Sa Arhiereul Tit Si-
medrea dela Patriarhia din București 70 de voturi, P.S. Sa Ar-
hiereul Vasile Stan 1 vot, Arhimandriții Suciu 1, Scriban 1 și 
consilierul Scorobeţ 2 voturi”.  

Numărul total de voturi era de 161, așadar candidatul trebuia să aibă 81 
de voturi din cele exprimate. Neîntrunindu-se această exigență urma să fie 
o nouă alegere între arhierii Andrei Magieru și Tit Simederea. Se iscă neînțe-
legeri pe tema noul scrutin. Unii dintre deputați, printre care și Nicolae 
Iorga, cer amânarea balotajului. Deputații arădeni cer cu insistență desfășu-
rarea imediată, în cadrul aceleași ședințe, a balotajului. Patriarhul Miron 
suspendă ședința, urmând ca balotajul să se desfășoare pe data de 17 octom-
brie5. Nemulțumiți de situație deputații din Ardeal se întrunesc separat și 
redactează o moțiune de protest6, hotărând să nu participe la balotajul fixat 
pe data se 17 octombrie. Luând în considerare moțiunea depusă, Marele 
Congres Național bisericesc amână alegerile pentru o altă dată. Se pare că 
însuși Regele Carol al II-lea intervine în aceste alegeri, dorind pe scaunul de 
la Arad, un episcop din Regat pentru a defini mai bine unirea provinciilor 
românești7. Înțelegând această situație, episcopul Andrei Magieru dă din 
nou dovadă de maturitate și limpezime. La data de 30 noiembrie 1935, în-
aintează mitropolitului Nicolae Bălan de la Sibiu, retragerea candidaturii 
sale de la scaunul de episcop eparhiot al Aradului8. Ulterior va reveni asupra 
acestei decizii. 

Prin Circulara nr. 348, mitropolitul Nicolae Bălan anunța desfășurarea 
de noi alegeri pentru scaunul văduvitei Eparhii a Aradului:  

„în Dumineca din 8 Decemvrie a.c., după sfânta liturghie, în 
toate bisericile acelei de Dumnezeu păzite Eparhii a Aradului 
să se facă slujba Chemării Duhului Sfânt, cerând cu osârdie aju-

5  „Alegerea de episcop pentru Eparhia Aradului”, în: Biserica și Școala, anul LIX (1935), nr. 
42, pp. 2-3.

6  „Protestul membrilor adunării eparhiale a Aradului”, în: Biserica și Școala, anul LIX (1935), 
nr. 42, p. 3.

7  Vezi scrisoarea Regelui Carol II, în: Pavel BERARIU, Din viața episcopului dr. Andrei Magieru 
(1936-1960), p. 32.

8  Vezi: Pavel BERARIU, Din viața episcopului dr. Andrei Magieru (1936-1960), p. 33.
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torul de sus, ca lucrarea Colegiului electoral care se va întruni 
la 10 Decemvrie a.c. în București, să fie spre binele sfintei noas-
tre Biserici și spre preamărirea lui Dumnezeu”9.  

Și de data aceasta episcopul Andrei Magieru va avea suportul deplin al 
clerului arădean. Lucrul acesta este vădit din Adunarea Asociației Clerului 
„Andrei Șaguna”, secția Arad, ținută la data de 24 noiembrie 1935, în Sala 
festivă a Academiei Teologice din Arad. Adunare întrunea un număr foarte 
mare de preoți din eparhie, consilierii și funcționarii Centrului Eparhial, pro-
fesorii Academiei Teologice, precum și reprezentanții diferitelor societăți 
din eparhia și județul Arad. După discutarea ordinii de zi, preoțimea se con-
stituie într-o adunare separată pentru a discuta alegerea ca episcop al Ara-
dului a arhiereului vicar Andrei Magieru. Adunarea a fost prezidată de 
preotul Gheorghe Turic din Otlaca, cel mai în vârstă cleric al eparhiei10. 
Redăm în continuare textul moțiunii: 

„1. Preoțimea Eparhiei Arad se solidarizează cu reprezentan-
ții Eparhiei la Colegiul electoral în protestul față de acuzațiile de 
regionalism ce li s-au adus la 15 Octombrie a.c. 2. Preoțimea 
Eparhiei Arad se solidarizează cu aceiași prezentanți ai Eparhiei 
în jurul P.S. Arhiereu Dr. Andrei Mager Crişanul pe care dorește 
să-l aibă episcop. 3. Preoțimea Eparhiei Arad se simte datoare 
să declare în deplină cunoștință, că solidari să stea în jurul P.S. 
Arhiereu dr. Andrei Mager Crişanul este ecoul dorinței tuturor 
credincioșilor din această Eparhie și că trecerea peste această 
dorință ar putea să aducă inconveniente, cari, mai ales în acest 
colț de țară nu sunt de dorit. 4. Preoțimea Eparhiei Arad roagă 
Onoratul Colegiu electoral pentru alegerea de episcop al Aradu-
lui să respecteze și dorința Eparhiei Arad, așa cum a respectat 
dorința celorlalte Eparhii la toate alegerile de până aci, ca în chi-
pul acesta să fie ferită Eparhia de turburări. La această moțiune 
aderă și următoarele organizații: Secția Arad a Ligii Antirevizio-
niste, Secția Arad a Frăției Ortodoxe Române și Asociația învă-
țătorilor din județul Arad, prin delegații lor autorizați special”11.  

9  Vezi: Biserica și Școala, anul LIX (1935), nr. 48, p. 1.
10  „Adunarea Asociației Clerului „Andrei Șaguna” secția Arad”, în: Biserica și Școala, anul 

LIX (1935), nr. 48, pp. 4-5.
11  „Adunarea Asociației Clerului „Andrei Șaguna” secția Arad”, p. 5.
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Din textul moțiunii reiese clar susținerea necondiționată din partea cle-
rului și a poporului în ceea ce privește venirea la Arad a episcopului Andrei 
Magieru. 

Elecțiunea din data de 10 decembrie se va solda cu un rezultat clar deta-
șat în favoarea episcopului vicar de la Oradea, Andrei Crișanul. Astfel, din 
153 de membri, 129 voturi le-a obținut Andrei Magieru, 11 voturi arhiman-
dritul Iuliu Scriban, 3 voturi arhiereul Tit Simederea, 2 voturi arhiereul Gri-
gore Leu, 1 vot arhimandritul Chezarie Păunescu, 1 vot arhiereul Veniamin 
Pocitan, 1 vot arhimandritul Filaret Jocu, 1 vot P.S. Vartolomeu al Râmnicu-
lui, iar 4 voturi au fost nule12. După validarea voturilor episcopul nou ales 
va ține un impresionant discurs în fața Patriarhului Miron Cristea și a între-
gului Colegiu Național bisericesc. Din discursul său se desprind idei teolo-
gice și naționale, care definesc anvergura noului episcop al Aradului, crezul 
său și exigențele misiunii la care era chemat:  

„Două altare se ridică în fața mea, pe care voi avea să țin 
mereu aprins focul slujbei neadormite: cel al Bisericii și cel al 
Patriei. După idealul ceresc voi modela viața pământească. Prin 
Biserică îmi voi sluji mai bine Patria, căci Biserica este instituția 
prin care neamul nostru trăiește în veșnicie... Voi apăra depe 
tronul meu arhieresc drepturile sfinte ale fiecărui petec de pă-
mânt din trupul țării și precum mărturisesc veșnicia lui Dum-
nezeu, așa voi propovădui veșnicia țării mele în actualele ei 
hotare”13. 

Alegerea sa va produce un val mare de entuziasm în rândul clerului și 
credincioșilor din eparhia Aradului:  

„Mărire Providenției Divine! Lăudați pe Dumnezeu, voi Ro-
mâni din eparhia Aradului, căci dorința voastră a triumfat. 
Laudă și recunoștință vouă, vrednici deputați ai Adunării epar-
hiale din Arad, cari prin impunătoarea voastră solidaritate ați 
dus la izbândă doleanțele celor 400.000 de credincioși, dela fron-
tiera de vest a patriei. În ziua de 10 Decemvrie a.c. Congresul 
Național Bisericesc dela București, a ridicat pe tronul ilustrat 
de mulți Prelați vrednici, ai Eparhiei noastre, pe strălucitul fiu 

12  „Alegerea de Episcop pentru eparhia Aradului”, în: Biserica și Școala, anul LIX (1935), nr. 
50, p. 5.

13  „Episcopul Aradului, P.S. Sa Dr. Andrei Magier”, în: Biserica și Școala, anul LIX (1935), nr. 
50, pp. 1-2.
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al eparhiei noastre, P.S. Sa Arhiereul Dr. Andrei Magier, vicarul 
episcopiei române din Oradea”14.  

Presa centrală din capitală va comenta favorabil aceste alegeri. Reprezen-
tanți a ziarului Universul au fost de față la ședința Congresului Național bi-
sericesc notând următoarele impresii:  

„Noul ales s-a manifestat dela început, în cuvântarea ce a 
ținut după alegere, ca om ales al slujirii lui Dumnezeu: arhiereu 
cu duh adânc cunoscător al rostului bisericii, în vremea noastră, 
cu o bogată învățătură de carte și pe deasupra patriot cu o pu-
ternică dragoste de țară”15.  

Și alte ziare și periodice eparhiale vor anunța alegerea episcopului Andrei 
Magieru ca titular al scaunului de la Arad16, evidențiind calitățile noului epis-
cop, dar și zelul misionar deja arătat în păstorirea din eparhia Oradiei. 

 
3. Instalarea episcopului Andrei Magieru în scaunul eparhial de la 

Arad 

3.1. Pregătirile în vederea instalării noului episcop 

Pregătirile pentru instalarea noului episcop au fost pe măsura dorinței 
clerului și credincioșilor eparhiei de a-l avea ca păstor sufletesc. Episcopul 
însuși publică în ziarul eparhial câteva rânduri de o sensibilitate duhovni-
cească deosebită, încredințându-și fiii duhovnicești de dragostea și grija pen-
tru mântuirea sufletelor păstoriților săi:  

„În curând voi avea plăcerea de a cunoaște pe iubiții Noștri 
fii sufletești și la casele lor, în acele cetăți (după proverbul en-
glez) unde se deapănă cea mai mare parte a vieții, de unde fie-
care pleacă în lupta zilnică pentru existență și unde se întoarce 
ostenit pentru a-și împrospăta puterile cu nădejdi îndoite. Am 
dori mult ca întâlnirea Noastră cu iubiții Noștri fii sufletești în 
casele lor să nu fie numai ocazii de împlinirea unor formalități 
convenționale deșarte, ci prilejuri de convorbiri duhovnicești 
despre grijile sufletești. Pentruca acest gând să poată fi înfăptuit 

14  „Episcopul Aradului, P.S. Sa Dr. Andrei Magier”, p. 1.
15  „Echou dela alegerea P. S. Sale episcopului Andrei”, Biserica și Școala, anul LIX (1935), nr. 

50, p. 3.
16  Vezi: „Noul Episcop al Aradului: Dr. ANDREI MAGER”, în: Renașterea, anul XIII (1935), 

nr. 50, p. 1 și Prot. Nicolae COLAN, „Alegeri episcopale – doi străjeri ai Legii românești”, în: 
Revista Teologică, anul XXVI (1936), nr. 1-2, pp. 1-3.
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în toată curățenia lui, ar fi de dorit ca și casele iubiților Noștri 
fii sufletești să îmbrace într’o’măsură oricât de mică aspectul 
unor bisericuțe, ce îndreaptă gândul și spre cele cerești... Este 
prima noastră dorință ce o facem iubiților Noștri fii sufletești 
acum când preoții întră cu aghiasma în casele lor, fiind mânați 
numai de gândul de a promova prin toate mijloacele pacea și 
mântuirea sufletelor”17.  

În pastorala de Crăciun, mitropolitul Nicolae Bălan face amintire și de 
alegerea noului episcop al Aradului numindu-l atât de expresiv „mirele cel 
dorit de întreg poporul”. În finalul pastoralei sale se adresează fiilor eparhiei 
Aradului:  

„Cu aceste nădejdi mă îndrept și către Voi, iubiții mei fii du-
hovnicești din eparhia de Dumnezeu păzită a Aradului. Vă în-
demn să Vă aduceți aminte, în rugăciunile Voastre, de fostul 
Vostru părinte sufletesc, Prea Sfințitul Episcop Grigorie, care 
până ce l-a chemat Dumnezeu la sine V-a luminat cu povețele 
lui și V-a păstorit cu iubirea lui. Îndată după sfintele sărbători 
se va urca pe scaunul de păstorire al Eparhiei Voastre, mirele 
cel dorit de întreg poporul, Prea Sfinția Sa Arhiereul Andrei, 
care se pregătește să vie la Voi, ca trimisul lui Dumnezeu, cu 
toată dragostea sufletului său”18. 

Tot în vedere întâmpinării evenimentului instalării noului episcop de 
Arad, Consiliul Eparhial publică programul serbărilor de instalare, care se 
va desfășura pe două zile, 1 și 2 februarie. La sediul Consiliului Eparhial are 
loc o conferință de presă pentru a comunica programul stabilit cu prilejul 
instalării noului episcop. Conferința este condusă de către pr. Mihai Păcă-
țian, vicarul eparhial19. Prima zi va cuprinde sosirea episcopului Andrei de 
la Oradea, precum și a invitaților, iar cea de-a doua zi va cuprinde ceremonia 
instalării propriu-zise20. O știre scurtă regăsim și în ziarul local Știrea, care 

17  †ANDREI, Episcop al Aradului, „O dorință arhierească”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), 
nr. 1-2, p. 1. Același articol este publicat și de ziarul arădean Știrea, un ziar politic, social 
și economic, independent, extrem de popular în perioada interbelică, vezi: „O dorință ar-
hierească”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1099, p. 1. 

18  †NICOLAE, Arhiepiscop și Mitropolit, „Pastoral de Crăciun”, în: Biserica și Școala, anul LX 
(1936), nr. 1-2, p. 3.

19  „Pregătirile pentru instalarea Episcopului Andrei Magieru al Aradului”, în: Știrea, anul VI 
(1936), nr. 1099, p. 1.

20  „Programa serbărilor de instalarea Prea Sfinției Sale Dr. Andrei Mager, Episcopul Aradului”, 
în: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 3-4, pp. 7-8.
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dezminte unele informări din presa locală cu privirea la data instalării noului 
episcop21, urmând ca un alt număr al aceluiași ziar să prezinte în detaliu în-
treaga ceremonie de instalare22. Cu o zi înainte de ceremonia instalării un 
alt ziar local publică un scurt anunț prin care informează cititorii despre 
evenimentul care va avea loc în orașul Arad23. 

Entuziasmul și negrăita bucurie trăite de clerul și credincioșii arădeni la 
primirea noului lor părinte se văd și din mesajele și gândurile exprimate în 
paginile periodicului eparhial. Astfel că numărul din data de 2 februarie pu-
blică aceste urări și gânduri. Prima pagină a ziarului cuprinde un amplu ar-
ticole de bun venit, semnat de redactorul periodicului Biserica și Școala, pr. 
Simion Stana, în care se reiterează figurile unor înaintași din scaunul epar-
hial al Aradului, atmosfera alegerii noului episcop, entuziasmul clerului și 
poporului la primirea noului lor păstor, dar și problemele cu care se con-
frunta la acea dată eparhia, cea mai stringentă fiind problema sectarismului. 
Redăm câteva rânduri din articolul de bun venit:  

„Aradul, gloriosul nostru Arad, care în trecutul sbuciumat, 
a fost reduta unde sub flamura bisericei, s-a plămădit marea 
luptă ce s-a dat pentru existența și unitatea noastră națională, 
între ropote de aplause, îi strigă noului nostru Episcop: Bine a-
Ți venit Prea Sfințite!... Când pășiți Prea Sfințite Domnule Epis-
cop, pentru întâia dată pe strămoșescul pământ al Eparhiei 
Aradului în calitate de episcop al nostru, încălziți de cea mai 
sfântă dragoste de fii sufletești, rugăm Pronia cerească să Vă dă-
ruiască ani mulți plini de activitate rodnică. Să fiți aici la porțile 
scumpei noastre patrii: Păstor vrednic, Santinelă de veghe, Men-
tor dibaci și înfăptuitor de monumentale așezăminte bisericești 
și românești. Bine a-Ți venit Prea Sfințite!”24. 

Un însuflețit articol îndeamnă a-l întâmpina pe nou episcop precum fe-
cioarele înțelepte din Evanghelie. Episcopul este asemănat cu un mire. Au-
torul sesizează unanimul entuziasm care stăpânește inimile tuturor, dar în 

21  „Instalarea P.S. Andrei va fi la 2 Februarie”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1114, p. 1.
22  „Programul serbărilor de instalare a Prea Sfinției Sale Dr. Andrei Magieru Episcopul Ara-

dului”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1116, p. 3.
23  „Instalarea noului episcop”, în: Românul, anul XIX (1936), Duminică 2 Feb., p. 4.
24  Protopop Simon STANA, „Bine a-Ți venit Prea Sfințite!”, în: Biserica și Școala, anul LX 

(1936), nr. 5, pp. 1-2.
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special inimile slujitorilor sfintelor altare care primesc pe noul lor Părinte, 
convinși că demnitatea și interesele lor vor fi apărate.  

„Cât ar fi ei de fericiți, să poată ieși cu toții întru întimpinarea 
Lui! Reținuți însă de obligații, sau lipsiți de o haină de sărbă-
toare, sau chiar de banii de drum necesari cei mai mulți nu pot. 
În schimb sentimentele lor, se contopesc în același drum spre 
Ceruri, înălțate în rugăciuni pentru sănătatea Aceluia care urcă 
la cârma supremă a bisericii lui Hristos, sub cele mai luminoase 
auspicii”25. 

Bine-cunoscutul preot și profesor Petru Deheleanu publică cu această 
ocazie un articol în care prezintă semnificația teologică a instalării unui epis-
cop, dar și misiunea și jertfa pe care trebuie să și le asume orice episcop: 

„Așadar și pe P.S. Sa Andrei, ca pe ori care Episcop cu succe-
siune apostolică, la întronizare, îl așteaptă flori, dar și spini și 
necazuri la conducerea turmei cel așteaptă. Căci Mântuitorul 
a zis răspicat apostolilor: «În lume necazuri veți avea». Și sub 
categoria acestor vorbe cade și ori care urmaș legitim al apos-
tolilor. Dar în toate necazurile, în fața tuturor spinilor ce se-
ntind cu persistență în drumul Episcopilor, acești conducători 
ai turmei lor pe drumul dela pământ la ceruri, se cer noul acte 
de curaj, din forțe mereu reîmprospătate cu harul Celui ce a tri-
umfat peste toate puterile vrăjmașe ale lumii, după cum Însuși 
a spus apostolilor în continuare: «Dar îndrăzniți! Eu am biruit 
lumea» (Ioan 16, 33)”26. 

Studențimea arădeană își exprimă și ea bucuria prilejuită de instalarea 
noului episcop. Într-un articol semnat de studentul teolog Ștefan Lucaciu 
se arată atașamentul studențimii față de exigențele slujirii noului episcop, 
exigențe formulate în discursul de la alegerea sa ca titular al eparhiei Aradu-
lui – Biserica și Patria. Articolul se încheie cu o înflăcărată urare:  

„Studențimea universitară română se înșirue cu însuflețire 
sub flamura drapelului desfășurat la Arad de P.S. Sa Episcopul 

25  Tie FLAVIU, „Iată mirele vine ieșiți întru întimpinarea Lui”, în: Biserica și Școala, anul LX 
(1936), nr. 5, p. 3.

26  Petru DEHELEANU „Întru mulți ani Stăpâne!”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 5, 
pp. 3-4.
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Dr. Andrei Magieru, cu deviza sfântă: triumful Bisericei și Pa-
triei române”27. 

Tot ca o întâmpinare a marelui eveniment este și primul interviu pe care 
episcopul Andrei îl acordă în calitatea sa de episcop al Aradului, ziarului 
local Știrea. Se observă cu ușurință apetența presei locale laice pentru eve-
nimentul instalării, dar, mai ales, pentru persoana episcopului Andrei Ma-
gieru. Printr-un titlu incitant, urmat de o frază din interviu, articolul se 
deschide cu o informație extrem de laudativă la adresa noului episcop: „Ara-
dul va fi păstorit de o personalitate masivă, dublat de un creștin idealist și 
de un român integru”. Interviul este precedat de o prezentare rezumativă a 
personalității episcopului și este realizat în reședința de la Oradea, la data 
de 7 ianuarie 1936. Extrem de important este faptul că în acest interviu epis-
copul Andrei Magieru își prezintă intențiile sale cu privirea la noua misiune. 
Primul deziderat era să cunoască în amănunt eparhia. Desigur, ca orice in-
terviu conține și provocări. Episcopul este întrebat dacă va face schimbări 
în rândul colaboratorilor de la Centru Eparhial. Răspunsul este magistral și 
elocvent în ceea ce privește conduita sa morală și duhovnicească:  

„nu am de gând să fac schimbări în personalul Episcopiei. Vin 
ca un colaborator și ca un dictator”. Un alt punct al interviului 
se referea la rolul mirenilor în conducerea și viața Bisericii. În 
această direcție Andrei Magieru vede necesară implicarea inte-
lectualilor în viața Bisericii: „nici nu-mi pot imagina o biserică 
vie, o biserică națională, în care crema Societății să absenteze...”28. 

 
3.2. Ceremonia de investire a noului episcop de Arad 

Ziarul eparhial descrie, într-un amplu articol, investirea episcopului An-
drei de către Regele Carol II. Ceremonia investirii a avut loc în Sala Tronului 
de la palatul Regal din București, sâmbătă 21 decembrie 1935. La ceremonie 
au fost prezenți: Patriarhul Miron Cristea, Mitropolitul Nicolae Bălan, pro-
toiereii capitalei, Gheorghe Tătărăscu, președintele consiliului de miniștrii, 
președintele senatului, membrii guvernului, prim-președintele consiliului 
legislativ, primarul general al capitalei, casa civilă și militară a suveranului, 

27  Ștefan LUCACIU, „P.S. Sa Episcopul Dr. Andrei Magier și studențimea universitară”, în: Bi-
serica și Școala, anul LX (1936), nr. 5, pp. 4-5.

28  Paul MIRCEA, „Episcopul Aradului acordă primul Său interview «Știrei»”, în: Știrea, anul 
VI (1936), nr. 1100, pp. 1 și 3.
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mareșalii, președintele Academiei Române, inspectorii generali de armată, 
rectorii universităților și numeroși senatori și deputați. 

Cei doi episcopi care urmau să fie investiți, Andrei Magieru și Tit Sime-
drea, au fost aduși în fața suveranului, înveșmântați în mantiile lor arhierești. 
Regele primește din mâna patriarhului Miron cârja arhierească și o înmâ-
nează noilor episcopi. Episcopul Andrei primind primul cârja din mâna su-
veranului, rostește o cuvântare în care subliniază fidelitatea față de credință, 
față de țară și față de rege:  

„Crezul meu bisericesc este nedespărțit de cel național. Moș-
tenite amândouă din neam în neam, în ele s-a închegat tot ce 
putea fi literă de testament din tată în fiu”29. 

La rândul său, Regele Carol rostește un discurs extrem de actual, îndem-
nând ca Biserica să fie dinamică și să intre în profunzimea problemelor zil-
nice. Adresându-se episcopului Andrei Magieru, regele face o scurtă istorie 
a eparhiei Aradului, integrându-l pe noul episcop în șirul iluștrilor săi înain-
tași, mulți dintre ei, oameni ai locului, precum noul episcop eparhiot. Face 
apel la formația și slujirea lui de până acum, arătându-se încrezător în vii-
toarea lui misiune:  

„Cuvintele ce Mi le-ai rostit astăzi, îmi dau asigurarea, că vei 
păși pe drumul cel drept. În această credință sunt întărit și prin 
trecutul Prea Sfinției Tale. De neam preoțesc, ai făcut studii se-
rioase la liceu și universitate și, fiind chemat de venerabilul epis-
cop român al Oradiei, i-ai devenit un colaborator nedespărțit 
atât la Academia teologică, cât și ca vicar. Ai dobândit astfel 
toată experiența, de care vei avea nevoie ca păstor al eparhiei 
Aradului”30. 

 
3.3. Ceremonia de instalare 

3.3.1. Prima zi – plecarea de la Oradea 

Ceremonia de instalare a fost unul dintre cele mai impresionante și emo-
ționante momente trăite de românii arădeni ortodocși din perioada inter-
belică. Șirul amplelor manifestări prilejuite de acest moment solemn începe 

29  Vezi: „Investirea P.S. Sale Episcopului nostru Andrei”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), 
nr. 1-2, pp. 3-7 și „Cuvântarea Prea Sfinției Sale Episcopului Andrei Magieru al Aradului, 
ținută cu ocazia investirei”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1099, pp. 3 și 4.

30  „Investirea P.S. Sale Episcopului nostru Andrei”, p. 6.
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prin plecarea episcopului Andrei din Oradea, locul de reședință de până 
atunci. Astfel că, sâmbătă, 1 februarie, însoțit de delegații eparhiei Aradului 
pr. dr. Gheorghe Ciuhandu, consilier eparhial și pr. Ioan Georgea, revizor 
eparhial, episcopul Andrei Magieru se îndreaptă spre noua sa reședință din 
Arad. La acest moment al despărțirii iau parte toți consilierii eparhiali, la 
care se adaugă un număr de aproximativ 60 de intelectuali orădeni. Întreaga 
suită escortează episcopul în gara din Oradea unde îl așteptau reprezentanții 
autorităților locale și ai diferitelor instituții, precum și un număr mare de 
credincioși. În toate gările din ținutul Bihorului episcopul a fost salutat de 
credincioșii adunați pentru acest moment31. De fapt, episcopul își ia rămas 
bun de la păstoriții săi în duminica din 26 ianuarie, printr-o emoționantă 
cuvântare rostită în Catedrala din Oradea32. 

Odată intrat pe teritoriul eparhiei entuziasmul a fost cu totul deosebit. 
Aproape 10.000 de oameni, în frunte cu prefectul Aradului dr. Ioan Groza, 
dr. Ioan Suciu fost ministru și protopopul Petru Marșeu, îl întâmpină pe 
noul episcop în gara din Chișineu-Criș. Protopopul de Chișineu-Criș ros-
tește un cuvânt de bun venit, urmat de cuvântul prefectului. Vădit emoționat, 
episcopul răspunde cuvintelor de salut și de bun venit. Manifestări de sim-
patie au avut loc pe parcursul întregului traseu. În gările din Nădab și Și-
mand a fost salutat de către credincioșii acestor parohii, în frunte cu preoții 
lor și cu corurile bisericești care au intonat imnul arhieresc. În gara din Sân-
tana este întâmpinat de credincioșii și preoții de acolo la care s-a alăturat 
protopopul de Șiria, Aurel Adamovici venit cu un numeros grup de credin-
cioși pentru momentul acesta33. 

În gara din Arad i se face o impozantă primire. Gara era împodobită cu 
drapele naționale, cu ghirlande de flori și verdeață. În fața gării erau două 
escadroane de cavalerie, cu lănci și steaguri, conduse de patru ofițeri supe-
riori. Pe peronul gării se aflau preoți, ofițeri, avocați, magistrați, cadre didac-
tice ale Academiei Teologice și ale Școlii Normale, reprezentanții tuturor 
instituțiilor din oraș, un mare număr de dame, reprezentând toate reuniunile 
și societățile femeiești din Arad și județ, iar în mod deosebit: președintele 

31  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), 
nr. 6-7, pp. 4-5.

32  Vezi: „Predică de despărțire a Preasf. Episcop Andrei ținută în Biserica catedrală din Ora-
dea”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 9, pp. 1-3.

33  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, p. 5 și „Aradul în mare sărbătoare. 
P.S.S. a sosit în mijlocul nostru”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1119, p. 1.
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Tribunalului Arad, chestorul Județului Arad, secretarul general al Camerei 
de Comerț, șeful Serviciului Cultural al orașului, directorul Băncii „Victoria”, 
șeful Gării Arad, președintele Camerei de Muncă, protopopul greco-catolic 
de Arad, subprefectul, viceprimarul, inspectorul agricol al județului, revizo-
rul școlar general, membrii Consiliului Eparhial34. 

La ora 15:48 trenul intră în gara orașului Arad, împodobit cu stegulețe 
tricolor și cetină de brad. În acordurile imnului arhieresc, interpretat de 
corul studenților teologi, episcopul coboară din vagonul special pus la dis-
poziție pentru momentul acesta, urmat de generalii Alessandrescu, Zissu și 
Șerb, apoi prefectul Ion Groza și primarul Romul Coțoiu. Trece în revistă 
compania de onoare de sub comanda căpitanului Anghelichi și oprindu-se 
în fața consilierilor eparhiali, părintele Mihai Păcățian rostește o scurtă cu-
vântare de bun venit. Cuvântarea vicarului eparhial evidențiază legătura de 
suflet cu această eparhie a noului episcop, legătură care  

„s-a început în anul 1907, deodată cu hirotesirea regretatului 
tată al Prea Sf. Voastre, ca protoiereu al protopopiatului Buteni, 
din Eparhia Aradului, a cărui viață, prin râvna sa apostolească 
și prin luptele naționale, a concrescut cu viața și interesele Bi-
sericii și a Neamului”35. 

Urmează cuvântarea primarului orașului Arad, dr. Romul Coțoiu, care 
vede în el nu doar un cap al Bisericii ci și un lider spiritual și național al ară-
denilor. Episcopul răspunde frumoaselor cuvinte adresate de liderii locali: 

„După douăzecișidoi de ani de legături sufletești și de luptă 
din această Eparhie vin din nou ca să continui tradițiile națio-
nale și sufletești pe care le-am moștenit dela tatăl meu care a 
fost protopop în această Eparhie”36. 

Drumul spre catedrală a fost parcurs într-o trăsură ornamentată cu flori 
și verdeață, trasă de doi cai albi și încadrată de doi ofițeri superiori pe cai 
urmați de escadronul de cavalerie. Trăsura a fost urmată de un lung convoi 
de automobile și trăsuri, iar pe bulevardele pe unde a trecut alaiul erau înși-
rați elevii școlilor primare și secundare, precum și populația orașului. La 

34  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, p. 5 și „Aradul în mare sărbătoare. 
P.S.S. a sosit în mijlocul nostru”, p. 5.

35  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, p. 5 și „Aradul în mare sărbătoare. 
P.S.S. a sosit în mijlocul nostru”, p. 1.

36  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, p. 6 și „Aradul în mare sărbătoare. 
P.S.S. a sosit în mijlocul nostru”, p. 5.
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toate clădirile s-a putut vedea drapelul național, arborat în cinstea noului 
episcop. 

În fața catedralei Andrei Magieru este întâmpinat de autorități, demnitari 
și popor, iar preotul Traian Vățian, protopopul Aradului și fostul dascăl al 
episcopului din vremea studenției, rostește o vibrantă cuvântare de bun 
venit, evidențiind bucuria și entuziasmul tuturor la primirea noului păstor: 

„E vesel azi Sionul eparhiei Aradului, se bucură Biserica 
Domnului nostru Iisus Hristos, de mirele care i-a venit întru 
dreptate, și cu râvna de a păzi sfințenia ei și a apăra așezămin-
tele ei. Ne bucurăm de înaltul Păstor care vine să verse credință, 
iubire și speranță în inimile credincioșilor, care vine să oste-
nească pentru a întări ortodoxia, iubirea de lege și de neam”37.  

Episcopul intră în catedrală înveșmântat în mantia de episcop și cu cârja 
în mână și asistă la slujba Vecerniei. De aici, însoțit de prefect, pleacă la re-
ședința episcopală, unde a fost primit de preoții consilierii eparhiali: Dumi-
tru Muscan și Sava Seculin. La orele 6:30 seara, P.S. Sa a asistat la serviciul 
Deniilor. Tot în seara aceleași zile episcopul dă o cină, la reședința episcopală, 
în onoarea oaspeților veniți de la Oradea. La ora 9:00 seara are loc în curtea 
reședinței o serenadă pentru episcopul nou venit, oferită de corul învățăto-
rilor din Arad, condus de părintele Virgil Lugojan38. 
 

3.3.2. A doua zi 

Duminică, 2 februarie 1936, în prezența unui impresionant număr de cre-
dincioși, autorități centrale și locale, demnitari, profesori și cler, în Catedrala 
episcopală din Arad are loc ceremonia de instalare a noului episcop, în per-
soana arhiereului Andrei Magieru. Pentru acest solemn moment au venit 
țărani din aproape toate satele eparhiei, încât intrarea în catedrală s-a făcut 
doar pe bază de bilete speciale, slujba fiind transmisă prin stație de amplifi-
care pentru a putea fi auzită de întregul popor. 

La ora 9:30 s-a început Sfânta Liturghie oficiată de episcopii Vasile al Ca-
ransebeșului și Andrei al Aradului, asistați de arhimandritul dr. Iustin Suciu, 
consilierii, dr. Gheorghe Ciuhandu, Mihai Păcățian, dr. Ștefan Muntean și I. 
Evuțian de la Oradea, protopopii, dr. Patriciu Țiucra, dr. Ștefan Cioroianu, 

37  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, p. 6.
38  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, pp. 6-7; „Aradul în mare sărbătoare. 

P.S.S. a sosit în mijlocul nostru”, p. 5 și „Instalarea P.S. Sale Episcopului Andrei”, în: Ardea-
lul, anul III (1936), nr. 4, p. 1.
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Petru Marşieu, Traian Vățian, la care s-au adăugat preoții și diaconii cate-
dralei, amintind pe dr. Gheorghe Popovici, Florea Codreanu și Caius Turicu. 
Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al catedralei „Armonia”, di-
rijat de prof. Atanasie Lipovan. Ordinea în catedrală a fost susținută de stu-
denții Academiei Teologice, sub conducerea profesorului Vintilă Popescu. 

După încheierea Sfintei Liturghii cei doi episcopi urmați de clerul litur-
ghisitor au ieșit în fața Sfântului Altar, unde Stancu Brădișteanu a citit De-
cretul regal, prin care Regele Carol II a întărit alegerea Episcopului Dr. 
Andrei Magieru în scaunul episcopal al Aradului. Preotul profesor Nicolae 
Colan a citit Gramata Mitropolitană semnată de mitropolitul Nicolae Bălan 
pentru investirea episcopul Andrei și tot el a citit actul, prin care mitropoli-
tul încredințează pe episcopul Vasile de Caransebeș, ca  

„în calitate de mandatar mitropolitan, să introducă pe P.S. Sa 
Episcopul Andrei în tronul episcopal din Arad, lucru care se și 
petrece în aclamațiile mulțimii”. 

Tot cu acest prilej Avram Imbroane, secretar general al ministerului cul-
telor, adresează primul cuvânt noului episcop subliniind misiunea pe care 
noul prelat o va avea la granița de vest a țării. Urmează cuvântul episcopului 
Vasile Lăzărescu în care arată foloasele reale aduse Bisericii și neamului ro-
mânesc de Statutul organic șagunian pe ale cărui principii s-a clădit și noua 
lege de organizare a Bisericii Ortodoxe din România Mare. În același cuvânt 
expune activitatea rodnică și plină de vrednicie depusă de episcopul Andrei, 
pe parcursul celor 25 de ani, atât pe terenul bisericesc cât și național. După 
discursul lui Vasile Lăzărescu a urmat cuvântul episcopului Andrei Magieru, 
cu prilejul instalării sale ca episcop al Aradului. Reacția presei de atunci arată 
imensul impact asupra întregului auditoriu prin acest cuvânt rostit cu mare 
emoție și vibrație sufletească de către noul episcop eparhiot. După cuvântare 
episcopul este condus pe esplanada catedralei pentru a saluta și binecuvânta 
mulțimile adunate cu acest prilej. Actul în sine produce o mare emoție încât 
mulțimile îl ovaționează pe noul episcop. „Întru uralele imensei mulțimi P.S. 
Sa reintră în catedrală”. 

La această ceremonia au luat parte: Avram Imbroane, secretar general al 
Ministerului Cultelor și reprezentant al guvernului; dr. Ioan Suciu fost mi-
nistru; Sever Bocu fost ministru; Stancu Brădișteanu director general la Mi-
nisterul Cultelor; generalii Alessandrescu, Zissu, Șerb, precum și un grup 
de ofițeri superiori; prefecții din Timișoara, Oradea și Arad; primarii din 
Oradea, Timișoara și Arad; canonicul episcopiei catolice din Timișoara; Ni-
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colae Colan, rectorul Academiei Teologice din Sibiu, reprezentând Mitro-
polia Ardealului; protopopii Muntean și I. Popa, reprezentând episcopia 
greco-catolică de Lugoj, protopopii Slobodan și Covincici în numele episco-
piei sârbești din Timișoara; inspectorii școlari; parlamentarii din Arad și Ti-
mișoara; deputații și consilierii eparhiali; reprezentanții tuturor cultelor 
minoritare din Arad; reprezentantele societăților și reuniunile femeiești din 
cele două orașe39. 

După ceremonia de instalare, la reședința episcopală are loc o recepție 
la care participă reprezentanții armatei, ai autorităților civile și a diferitelor 
societăți culturale și filantropice, precum și reprezentanții cultelor și mino-
rităților naționale din orașul Arad. La această recepție iau cuvântul generalul 
Alessandrescu, care aduce salutul armatei, arătând religiozitatea oștirii 
românești și dr. Ioan Suciu, fost ministru, care ca un reprezentat al generației 
Marii Unirii își arată entuziasmul față de noul episcop, al cărui tată a fost 
tovarăș de idealuri și de luptă cu această binecuvântată generație. Tot în 
acest cuvânt, aduce în atenție principalele momente ale luptei de emancipare 
națională de pe teritoriul Aradului, contraargumentând acuzațiile de regio-
nalism invocate cu prilejul alegerii episcopului Andrei Magieru și încheie 
cu un crez și cu o urare pentru întreaga activitate pe care o va desfășura noul 
episcop: 

 „Terenul este pregătit, ne trebuia numai un conducător și 
îndrumător de mari calități, pe care, mulțumită Tatălui Ceresc, 
primindu-1 în persoana P.S. Voastre, noi bătrânii din ceata de 
odinioară a luptelor naționale cu inimă liniștită depunem în 
mâinile P.S. Voastre comandamentul intereselor bisericești și 
naționale din această sfântă eparhie. Tot această bucurie și sa-
tisfacție sufletească o are și masa mare a poporațiunei 
românești de toate vârstele”40. 

După terminarea recepției, în jurul orei 14, invitații sunt poftiți la cafe-
neaua „Palace”, unde are loc o masă comună în onoarea noului episcop al 
Aradului. Seria cuvântărilor a fost deschisă de episcopul Vasilie al Caranse-
beșului, care toastează pentru Regele Carol închinând în sănătatea Suvera-

39  Vezi: „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, pp. 7-8; „Instalarea P.S.S. Epis-
copului Andrei”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1120, p. 1; „Instalarea P.S. Sale Episcopului 
Andrei”, pp. 1 și 4 și „Instalarea P.S. episcop Andrei Magier al Aradului”, în: Foaia Diece-
zană, anul LI (1936), nr. 6, pp. 6-7.

40  „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, pp. 9-10.
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nului. Generalul Alessandrescu toastează pentru episcopul Andrei, pe care 
îl asigură de devotamentul oștirii. Sever Bocu, fost ministru, adresează vlă-
dicii Andrei un cuvânt arătând că pe frontiera de vest a țării, Aradul este 
una dintre fortărețele de românism cele mai de seamă. Tot la acest banchet 
ia cuvântul pr. dr. Gheorghe Ciuhandu, consilier eparhial, rostind un adevă-
rat curs de istorie al eparhiei Aradului41. Începe cu șirul episcopilor sârbi, 
evidențiind la fiecare realizările în raport cu viața națională și religioasă a 
românilor arădeni și continuă cu șirul episcopilor de neam românesc, cu ca-
litățile și realizările lor. Evocarea episcopilor care au păstorit eparhia Ara-
dului nu este întâmplătoare. Iscusitul cuvântător așeză pe noul episcop 
într-o tradiție bine închegată:  

„Evocăm pe acești mai de seamă înaintași ai P.Sf. Voastre în 
scaun, nu numai dintr-o datornică evlavie, ci și pentrucă, în Bi-
serică mai mult decât în oricari alte înfiripări sociale, se cere 
respectarea tradițiilor, păzirea moștenirilor și ținerea unui 
drum drept spre limanurile credinței și luminei, de bună rân-
duială și de progres”. 

Este relevantă cuvântarea sa ca istoric și cercetător al trecutului eparhiei, 
în afirmația următoare:  

„Așa am ajuns noi, cei dela Arad, să avem parte de cea mai 
frumoasă din câte alegeri episcopești s-au făcut la Arad, o ale-
gere de o pilduitoare esență pentru întreagă Țara, pentru că ați 
fost ales fără nici o considerație trecătoare și fără nici un fel de 
angajament pământesc”.  

Nu este uitat nici aspectul duhovnicesc, numindu-l pe episcop „dascăl al 
evlaviei”. Spre finalul cuvântării aflăm crezul la care au aderat cu toții în do-
rința de a-l avea ca păstor:  

„Iată, de ce ne-am grupat, cu atâta dragoste și bună nădejde, 
în jurul P.Sf. Voastre ca în jurul unui simbol și Vă considerăm 
ca piatră nouă de temelie, în cumpăna istoriei eparhiei, la noua 
răscruce în viața istorică a Neamului”42.  

Urmând cursul istoriei putem afirma că această cuvântare a fost una pro-
fetică! 

41  Cuvântarea este redată și în ziarul local Știrea, concluzionând de aici relevanța și profe-
sionalismul cuvântării, vezi: „Cuvântarea P.C.S. Ciuhandu...”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 
1121, p. 3 și nr. 1122, p. 3.

42  Vezi întreaga cuvântare: „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, pp. 10-11.
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Seria toasturilor a fost încheiată printr-un cuvânt al episcopului Andrei 
Magieru, care rezumă credința și idealurile sale, precum și angajamentul la 
ceea ce va urma:  

„Îmi voiu da toată truda, tot sufletul pentru o operă măreață 
și voiu rămâne numai atâta timp, cât voiu putea să realizez acest 
ideal și cât timp voiu avea concursul Arădanilor. Dacă nu voiu 
putea realiza ceeace trebue realizat în Aradul istoric, ca nevred-
nic acestei opere, am să plec”! 

Șirul impresionantelor manifestări dedicate instalării episcopului Andrei 
Magieru la Arad, se încheie în seara zilei de 2 februarie, la orele 18:00, la Pa-
latul Cultural din oraș, printr-un concert religios extraordinar, susținut de 
cinci coruri din localitate: Corul Academiei Teologice, dirijor prof. Atanasie 
Lipovan, Corul „Armonia”, dirijori prof. Atanasie și Ioan Lipovan, Corul 
„Doina Crișanei”, dirijor Sever Ageu, Corul Școlii Normale de Învățători „Di-
mitrie Țichindeal”, dirijor prof. Ioan Lipovan și Corul Bisericesc din Arad-
Grădiște, dirijor Gheorghe Șerb43. 
 

3.3.3. Cuvântarea de intronizare  

Cuvântarea pe care episcopul Andrei Magieru a ținut-o la intronizarea 
sa ca episcop titular al Eparhiei Aradului a rămas una dintre cele mai pro-
funde și de impact cuvântări ținute cu un asemenea prilej44. Extrem de ac-
tuală în conținutul ei, cuvântarea face apel la Sfânta Scriptură, dar și la 
scriitori de factură creștină și teologi dând astfel o robustețe teologică și in-
telectuală discursului inaugurator al episcopatul său. Viața și libertatea omu-
lui sunt două concepte asupra cărora se centrează întregul discurs. Face o 
adevărată demonstrație teologică și filozofică a ceea ce presupune libertate, 
cum înțelege omul contemporan libertatea și care este adevăratul ei sens. 
Libertatea omului se împlinește doar în Dumnezeu:  

43  Vezi: „Instalarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier”, pp. 11-12; „Instalarea P.S.S. Epis-
copului Andrei”, p. 1, 5 și 6; „Instalarea P.S. Sale Episcopului Andrei”, pp. 1 și 4 și „Instalarea 
P.S. episcop Andrei Magier al Aradului”, pp. 6-7.

44  Cuvântarea este redată în întregime în ziarele locale, vezi: „Cuvântarea P.S. Sale Episcopului 
Dr. Andrei Magier, rostită în catedrala din Arad, în ziua de 2 Februarie 1936, la instalarea 
Sa pe tronul episcopesc al Aradului”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 6-7, pp. 2-
4; „Cuvântarea P.S.S. Episcopului Andreiu”, în: Știrea, anul VI (1936), nr. 1120, pp. 1 și 5 și 
„Cuvântarea P.S. Sale episcopului Dr. Andrei Magieru-Crișanul”, în: Ardealul, anul III 
(1936), nr. 4, pp. 1 și 4.
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„Acelaș lucru se petrece și între Dumnezeu și om. Dumne-
zeu a creat pe om după chipul și asemănarea Sa. Omul însă tre-
bue prin voință liberă să-și desăvârșească copia după original. 
Precum șuvița de apă, oricât de slabă, înconjură munții pentru 
a se vărsa în mare, așa și inima omului nu-și află pacea decât în 
unire cu Dumnezeu-Creatorul”45.  

Putem considera cuvântul episcopului Andrei o adevărată pledoarie teo-
logică pentru libertate. Întregul cuvânt dezvăluie latura de intelectual și de 
teolog a noului episcop de Arad. 

Mesajul cuvântului să de instalare se îndreaptă, în mod special, spre in-
telectuali:  

„Cum în viața sufletească germinează toate acțiunile omului, 
ce se revarsă dinlăuntru în afară, viața religioasă nu poate îi ceva 
indiferent nici pentru intelectuali, în special pentru cei cu vre-
un rost de conducere în viața obștească”46.  

El vede în intelectuali marele potențial de a face bine societății, potențial, 
care dublat de credința autentică în Hristos ar putea redefini fața lumii. De 
aceea cheamă, prin glasul lui de păstor, intelectualitatea vremii de atunci: 

 „Fac acest apel intelectualilor: Reaprindeți luminița credin-
ței moștenită din casa părintească, unde o pioasă mamă țărancă, 
un smerit dascăl sau figura venerabilă a unui preot-părinte, v-
au aprins-o oarecând în suflet, dar pe care vitregia vremurilor 
poate c-a stins-o. V-ați lipsit deatunci de mângăerile ce vi le dă 
credința religioasă. Închizând cerul ați rămas cu deșertăciunea 
pământească. Un glas lăuntric vă cheamă pe mulți: Vino acasă, 
copil rătăcitor, la casa părintească a amintirilor, unde îți vei re-
găsi liniștea sufletească”47. 

Cuvântarea cuprinde și intențiile episcopului referitoare la viitoarele sale 
acțiuni, la pastorația și misiunea pe care le va desfășura în eparhia Aradului:  

„Biserica noastră va trebui să fie dominantă nu numai după 
numire, ci mai ales după instituțiile de binefacere, din care să 
transpire cel mai curat spirit creștin, vrednic de trecutul nostru 

45  „Cuvântarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier..”, p. 2. 
46  „Cuvântarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier..”, p. 3.
47  „Cuvântarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier..”, p. 4.
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de mucenicie. Iată programul viitoarei mele activități, idealul 
după care voiu căuta să modelez realitatea”48. 

Cum era și firesc, cuvântarea se încheie cu mulțumirile cuvenite, adresate 
persoanelor care au modelat viața episcopului Andrei, antecesorilor săi în 
scaunul eparhial al Aradului, regelui și celor care s-au implicat în realizarea 
alegerii sale ca episcop de Arad. Cu o rugăciune și cu o binecuvântare își în-
cheie, episcopul Andrei Magieru, minunatul său cuvânt de instalare:  

„Revarsă, Doamne, asupra robului Tău, care cu inimă des-
chisă așteaptă harul Tău, putere cerească pentru slujba ce o 
așezi pe umerii lui, iar prin el și lucrările lui, aduse în slujba Ta, 
revarsă asupra turmei păstorite de dânsul: lumină, mângâiere 
și pace în suflete, ca păstor și turmă neîncetat să Te mărească 
pe Tine, Dumnezeul cel necuprins de minte și închinat în trei 
ipostazuri: Tată, Fiu și Sfântul Duh, în veci. Amin”49. 

Referitor la momentul instalării constatăm o consemnare a acestuia și în 
presa națională, dar și în revistele de teologie și cultură ale vremii. Revista 
Viața ilustrată redă în câteva cuvinte, sub formă de informație, evenimentul 
desfășurat la Arad, în ziua de 2 februarie 193650. La fel, revista Piatră de 
hotar face referință la același eveniment, recunoscând în persoana noului 
episcop calități remarcabile care garantează buna sa păstorire:  

„distins cărturar și organizator încercat (întrucât organizarea 
eparhiei orădene e-n bună măsură fapta Sa), P.S. Sa Andrei 
aduce la conducerea eparhiei Aradului calități ereditare, cunoș-
tințe alese și virtuți încercate, în cari pe drept cuvânt eparhia 
Sa și-a pus cu ne mai văzută unanimitate toate nădejdile”51.  

Revista Asociației Învățătorilor din județul Arad scrie un articol de bun 
venit noului episcop, sintetizând ideile principale ale cuvântării sale52. 

Cu privire la momentul alegerii și instalării noului episcop al Aradului, 
revista eparhială redă în mai multe numere telegramele și scrisorile de feli-
citare adresate cu aceste prilejuri53. La o scurtă analiză a conținutului aces-

48  „Cuvântarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier..”, p. 4.
49  „Cuvântarea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier..”, p. 4.
50  „Înscăunarea Prea Sfințitului Episcop Andreiu al Aradului”, în: Viața ilustrată, anul III 

(1936), nr. 3, p. 22.
51  „Pe răbojul vremii”, în: Piară de hotar, anul III (1936), nr. 2, p. 93.
52  Eugen SPINANȚIU, „P.Sf. Sale Episcopului Andrei”, în: Școala Vremii, anul VII (1936), nr. 2, 

pp. 1-2.
53  Vezi: „Telegrame de felicitare P.S. Sale episcopului Andrei”, în: Biserica și Școala, anul LIX 
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tora, precum și a expeditorilor observăm simpatia generală și la toate nive-
lurile față de persoana și lucrarea episcopului Andrei Magieru. De asemenea, 
personalitățile și asociațiile care transmit telegrame de felicitare sau chiar 
scrisori, demonstrează că episcopul Andrei era o personalitate bine cunos-
cută în întreaga țară. Toți membrii Sfântului Sinod, în frunte cu patriarhul 
Miron Cristea, transmit felicitări noului episcop. La aceștia se adaugă: Mi-
nistrul Cultelor Alexandru Lapedatu, Ministrul Educației Dr. Constantin 
Angelescu, Președintele Senatului Constantin Dimitriu, General Gheorghe 
Oprescu, comandantul Diviziei I, Dr. Augustin Pacha, episcopul catolic de 
Timișoara, Octavian Goga, prof. Ștefan Lupaș, prof. Silviu Dragomir și mulți 
alții, protopopi, preoți, șefi de instituții, președinți de asociații, profesori, 
învățători, ziariști, avocați, notari etc. 

Entuziasmul legat de alegerea și instalarea episcopului Andrei Magieru 
se poate ușor observa și din compozițiile poetice publicate în paginile pe-
riodicului eparhial, dedicate în mod special persoanei episcopului: La insta-
larea P.S. Sale Episcopului Dr. Andrei Magier, de pr. Lucian Lungu54 și P.S. 
Sale Episcopului Andrei. La ocuparea tronului episcopesc din Arad, de pr. 
Teofan Herbeiu55. 

 
4. Concluzii 

Afirmația „mirele cel dorit de întregul popor”, rostită de mitropolitul Ni-
colae Bălan, este cea mai potrivită în a concluziona cercetarea de față refe-
ritoare la alegerea și instalarea episcopului Andrei Magieru, ca titular în 
scaunul eparhial al Aradului. Studiul noastră primește o valoare istorică, cu 
atât mai mult, cu cât este văzut prin prisma presei de epocă. Cele două eve-
nimente majore care au marcat decisiv viața și evoluția Eparhiei Aradului – 
alegerea și instalarea episcopului Andrei Magieru – l-au determinat pe isto-
ricul pr. dr. Gheorghe Ciuhandu să afirme că a fost „cea mai frumoasă ale-
gere de episcop din istoria Eparhiei Aradului”. Poate, pentru prima dată în 
istoria acestei eparhii a primat dorința poporului și a clerului, fără nici un 
amestec politic sau de altă natură. Doar așa se explică nemaiîntâlnitul entu-
ziasm manifestat cu prilejul alegerii și instalării episcopului Andrei. 

(1935), nr. 50, p. 5; „Telegrame și scrisori de felicitare, la instalarea P.Sf. Sale episcopului 
Dr. Andrei Magieru”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 8, pp. 5-7 și „Scrisoare de 
felicitare”, în: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 9, p. 7.

54  Vezi: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 6-7, pp. 12-13.
55  Vezi: Biserica și Școala, anul LX (1936), nr. 9, p. 6.
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Entuziasmul general a fost determinat și de faptul că Andrei Magieru era 
fiul locului, lucru subliniat mai în toate cuvântările rostite cu prilejul insta-
lării. Legătura sa cu locul acesta prin tatăl său, fost protopop de Buteni și 
susținător al cauzei naționale au dat mare greutate simpatiei generale mani-
festate față de persoana sa. 

Prezența autorităților și notabilităților orașului la evenimentul instalării, 
prezența masivă a celor din Oradea, prezența intelectualității, dar și a țăra-
nilor din cuprinsul întregii eparhii, vin să susțină ideea că episcopul Andrei 
a fost dorit în unanimitate, că de el s-au legat idealuri și o epocă nouă, că el 
reprezenta dorințele și năzuințele tuturor. 

La fel, pentru prima dată presa laică manifestă un interes major pentru 
momentul acesta fără a face nici măcar un comentariu negativ la evenimen-
tele petrecute. De fapt, publicarea articolelor și reportajelor care descriu eve-
nimentele arată acest lucru. Vedem o implicare a presei locale bisericești și 
laice în consemnarea evenimentelor și în transmiterea informațiilor, chiar 
în detaliu. Presa locală publică cuvântările ținute cu acest prilej și nu doar 
cea a episcopului ci și a celorlalți vorbitori. Chiar presa națională se artă in-
teresată de acest moment, iar revistele și periodicele teologice și de cultură 
din localitate și din țară nu fac excepție de la consemnarea evenimentelor și 
comentarea favorabilă a acestora, toate evidențiind complexa personalitate 
a episcopului Andrei Magieru și anvergura acestuia pe teren bisericesc. 

Telegramele și scrisorile de felicitare arată că episcopul Andrei Magieru 
era un personalitate bine-cunoscută în lumea românească interbelică, o voce 
și o autoritate în epoca de atunci, iar discursul său de instalare dezvăluie la-
tura sa de intelectul și de teolog. 

Toate acestea creionează portretul unui mare episcop, care înainte de 
toate s-a impus prin dragostea, jertfelnicia, generozitatea și evlavia sa, ceea 
ce a determinat ca generații întregi să-i păstreze vie amintirea sa, să ajungă 
a fi unanim venerat de către cler și popor, chiar un simbol al acestor locuri. 
Anul acesta, când se împlinesc 60 de ani de la moartea sa, dedicăm studiul 
de față memoriei acestui mare român și slujitor, Episcopul Andrei Magieru. 
Reactualizarea personalității sale și a evenimentelor din preajma alegerii 
și instalării sale ca episcop al Aradului ne arată înălțimea slujirii lui și ne 
oferă o imagine a societății de atunci. Toate acestea pus în paralel cu zilele 
noastre ne limpezesc privirea în raportarea noastră la Biserică și la slujirea 
aproapelui. 
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Cercetarea de față este completată de o serie de fotografii de epocă, care 
redau vizual evenimentele alegerii și instalării episcopului Andrei Magieru, 
precum și atmosfera creată în jurul lor. Ele vin să completeze, în mod fericit, 
ceea ce a redat presa de epocă sub formă scrisă. Menționăm că toate foto-
grafiile au fost făcute de către reporterii ziarului local Curierul, puse într-
un album și donate episcopului Andrei, ca formă de respect și prețuire56. 
Albumul a ajuns în arhiva personală a profesorului Pavel Berariu, nepot prin 
alianță al episcopului și ulterior donat Mănăstirii Hodoș-Bodrog, unde se 
odihnește trupul binecuvântat și mult ostenit al episcopului Andrei, întru 
așteptarea trâmbiței arhanghelului.

56  „Ziarul Curierul Arad, în semn de adâncă iubire închină acest album P.S.S. Dr. Andrei Ma-
gieru Crișanul, Episcop al Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, cu ocazia instalării P.S.S. la 
2 Febr. 936.”, Fototeca Mănăstirii Hodoș-Bodorg.
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TURNURILE CATEDRALEI VECHI 
DIN ARAD – SIMBOL, PARCURS 

ISTORIC ȘI ACTUALITATE 
 

 
Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. TANG 

 

Ampla restaurarea a turnurilor Catedralei Vechi din Arad, deru-
lată sub ochii noștri în aceste ultime luni ale anului în curs, ne 
pricinuiește un bun prilej de rememorare și actualizare a ceea 

ce reprezintă pentru comunitatea din Arad Catedrala Veche și turnurile ei, 
devenite deja emblematice pentru orașul nostru. 

 
I. Trecut 

Catedrala a reprezentat din totdeauna o realitate religioasă și mistică le-
gată, în mod deosebit, de oraș, iar în mod special, de episcop. Când ne gân-
dim la catedrală ne gândim la o prezență reală a lui Dumnezeu, la biserica 
cea mai importantă dintr-un oraș și dintr-o regiune. Catedrala însă, nu se 
reduce doar la edificiul de cult, ci include un întreg ansamblu de clădiri care 
descoperă imaginea mistică a ceea ce reprezintă Civitas Dei, orașul sfânt, 
cetatea lui Dumnezeu, îndreptată în întregime spre Dumnezeu. Semnul dis-
tinctiv al unui astfel de complex este fără îndoială turnul, cu semnul Sfintei 
Cruci deasupra. În istoria civilizației lumii turnul este văzut ca o axă care 
restabilește unirea dintre cer și pământ, iar tradiția creștină vede în turn un 
simbol al vigilenței și al înălțării spirituale. Medievalii vedeau în turn un sim-
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bol al puterii având și un rol defensiv1. Pentru majoritatea bisericilor turnu-
rile îndeplinesc și rolul de clopotniță. 

Și pentru cei ce au ctitorit catedrala din Arad turnurile edificiului au stat 
în centru atenției încă de la început. Astfel că, în ședința din 24 ianuarie 
1860 membrii comunității ortodoxe din Arad prezintă episcopului Procopie 
Ivașcovici (1853-1873) primul plan finalizat al viitoarei catedrale, care urma 
să fie construită în locul celei vechi, aflate pe malul drept al râului Mureș. 
Dorința tuturor era ca biserica să aibă două turnuri. Lucrul acesta reiese din 
intervenția lui Ioan Somboti, în ședința de lucru din 1 septembrie 1861. Din 
lipsa de fonduri, ședința din 30 aprilie 1861 decide ca biserica să fie ridicată 
cu un singur turn, iar în cazul în care s-ar aduna suficiente fonduri biserica 
să fie edificată cu două turnuri. La data de 25 mai 1861, „comunitatea bise-
ricească orientală arădeană” încheie un Contract de zidire cu arhitectul An-
toniu Czigler junior, în valoare de 34.450 fl. austrieci, iar la data de 15/27 
iunie 1861, membrii comitetului bisericesc se întrunesc în ședință de lucru 
la care este invitat și arhitectul A. Czigler. Se discută unele ajustări ale pla-
nului inițial, la dorința credincioșilor și a episcopului. În mod special, epis-
copul dorea ca noua catedrală să aibă două turnuri și douăsprezece ferestre, 
lucru realizat într-un final. Acesta va rămâne planul după care se va construi 
noua catedrală a românilor arădeni, fiind aprobat de membrii comitetului 
parohial în ședința din 24 iunie 18622. 

Din aceste aspecte istorice al începutului zidirii catedralei arădene trans-
pare înțelegerea profundă a ceea ce reprezenta pentru românii arădeni ca-
tedrala și cele două turnuri. Desigur că, modelul arhitectonic era 
eminamente inspirat din catedralele apusene. De altfel, nici nu se putea con-
cepe un alt plan de construcție, Imperiul Habsburgic impunând stilul baroc 
tuturor bisericilor, indiferent de confesiune. Cu toate acestea, episcopul și 
fruntașii comunității ortodoxe românești din Arad identifică în cele două 
turnuri năzuințele și idealurile lor. Suntem în plină luptă de emancipare na-
țională, unde prezența și identitatea românească trebuiau afirmate. Turnu-
rile catedralei au devenit astfel un simbol al identității românești și ortodoxe, 

1  Vezi: Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Catedrala, trad. Dinu Moarcăș, Editura Meridiane, 
1993, pp. 359-364; Georges DUBY, Vremea catedralelor, trad. Marina Rădulescu, Editura 
Meridiane, 1998, pp. 168-174; Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, Dicționar de simboluri, 
trad. Micaela Slăvescu, Laurențiu Zoicaș (coord.), Editura Polirom, Iași, 2009, pp. 968-969.

2  Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. TANG, Catedrala Orto-
doxă Veche – centru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului, Editura Arhiepis-
copiei Aradului, Arad, 2018, pp. 29-30.
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o prezență reală și viabilă a românilor ortodocși în aceste locuri ale lor. Prin 
edificiul catedralei era ilustrată, în fond, imaginea românilor ortodocși în 
fața celorlalte etnii și confesiuni în contextul multinațional și pluriconfesio-
nal din părțile Crișanei și ale Banatului.  

Construirea edificiului ajunge sub acoperiș în anul 1863, urmând ca în 
anul 1865 catedrala să fie dată în folosință prin actul de târnosire din data 
de 17 septembrie. Datorită unor dificultăți apărute pe parcursul lucrărilor, 
abia în anul 1870 a fost finalizată construirea catedralei românilor din Arad. 
Astfel, anul 1870 marchează prima etapă în istoria și evoluția arhitectonică 
a turnurilor. Acestea aveau o formă mai modestă în comparație cu cele de 
astăzi în ce privește partea de la orologiu în sus, după cum ne arată și imagi-
nile de epocă. 

Ca o adăugire a primei etape în construcția și înfrumusețarea turnurilor 
poate fi considerată și punerea în funcțiune a unui orologiu. După îndelun-
gate discuții începute în anul 1894, în 1903 Nicolae Oncu (1843-1914), pre-
ședintele comunității parohiale a românilor ortodocși din Arad, încheie un 
contract cu orologierul Barkoczy Istvan din Bătania în vederea confecționă-
rii și montării unui orologiu în turnul catedralei. Valoarea totală a lucrării 
se ridica la 1.800 de coroane, sumă plătită de către Dimitrie Dobrău. Orolo-
giul va fi montat în turnul de pe latura de sud a catedralei și va funcționa 
până în jurul anilor 19603. 

Episcopatul lui Ioan Ignatie Papp (1903-1925) va aduce ample restaurări 
și finisări la edificiul catedralei episcopale. Primul gând după alegerea sa ca 
episcop al Aradului a fost „Să împodobim casa Domnului, biserica din Arad, 
catedrala!”. În vederea materializării acestui gând va institui o comisie de 10 
membrii, fruntași ai comunității ortodoxe arădene – clerici și mireni – care 
să demareze și să supravegheze lucrările de renovare și împodobire a cate-
dralei4. Din seria acestor lucrări face parte și restaurarea turnurilor. În anul 
1906, datorită șubrezimii turnurilor, acesta sunt refăcute în întregime de la 
orologiu în sus, mult mai înalte și mai ornamentate, acoperite cu aramă fiind, 
în aprecierile contemporanilor, „cele mai frumoase turnuri din Arad și am 
putea zice dintre cele mai frumoase turnuri din țară”5. Asistăm, așadar, la o 

3  Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. TANG, Catedrala Orto-
doxă Veche – centru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului, pp. 231 și 234.

4  Vezi: „Pentru biserică”, în: Biserica și Școala, anul XXVII (1903), nr. 15, p. 118.
5  Vezi: Cronica preotului Traian VĂȚIAN, consemnată în Evanghelia de la 1898, Muzeul Pa-

rohiei Arad-Centru și „Sfințirea catedralei din Arad”, în: Biserica și Școala, anul XXXI 
(1907), nr. 1, pp. 1-2.
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remodelare arhitectonică a turnurilor, la o nouă înfățișare a lor din punct 
de vedere arhitectural. Impresionantele turnuri au fost împodobite cu două 
cruci aurite, așezate pe două globuri, la fel, aurite și sfințite cu mare fast, în 
prealabil, la data de 4/17 iunie 1906, în vederea finalizării construirii celor 
două turnuri, precum și a întregii lucrări de renovare și înfrumusețare. În-
treaga lucrare a fost estimată la suma de 54.443 Cor. și 12 fil.6. 

Anul 1955 aduce o nouă intervenție majoră în ceea ce privește arhitectura 
turnurilor. Vrednicul episcop Andrei Magieru (1936-1960) va întreprinde, 
în vara anului 1955, ample lucrări de renovare a catedralei episcopale. Legat 
de intervențiile la cele două turnuri, s-au efectuat următoarele lucrări: s-au 
înnoit crucile de pe turnuri, s-a schimbat tabla ruginită de pe ele, iar restul 
s-a curățat și s-a reparat. Lucrările au fost conduse de către arhitectul Fran-
cisc Trithaler, costurile totale ridicându-se la suma de 118.000 lei7. 
 

II. Actualitate 

Lucrările care se desfășoară în acest răstimp definesc o nouă etapă în evo-
luția istorică a acestui edificiu și, în special, a turnurilor care vor beneficia 
de o reînnoire majoră, de la structură până la învelitoare și cruci. Această 
lucrarea de anvergură se desfășoară cu aprobarea și  supravegherea Centru-
lui Eparhial și prin directa implicare a părintelui Traian-Ioan Micoroi, Paro-
hul Catedralei Vechi, cu susținerea și dărnicia credincioșilor, care se arată, 
și de această dată, extrem de sensibili și receptivi la nevoile financiare ale lu-
crărilor aflate în plină desfășurare. 

Raportul de expertiză tehnică arată că în urma avariilor produse de fur-
tuna din luna septembrie 2017, concretizate prin căderea crucii de pe turnul 
din stânga bisericii, este necesară întreprinderea următoarelor lucrări de 
construire și reabilitare: reparații și consolidare șarpantă, învelitoare, jghea-
buri, burlane și înlocuirea crucii căzute de pe turnul din stânga edificiului. 
Același raport arată și o degradare avansată a celor două turnuri, precum 
putrezirea unor grinzi de lemn și, totodată, afectarea a numeroase zone in-
terioare inaccesibile ale turnurilor, ceea ce duce la o nesiguranță majoră a 
stabilității structurii acestora la acțiunea orizontală a vântului. 

Ținând cont de faptul că edificiul catedralei este înscris în lista monu-
mentelor – categoria B, o problemă majoră care a împiedecat începerea lu-

6  „Ridicarea crucii”, în: Biserica și Școala, anul XXX (1906), nr. 24, p. 1.
7  „Renovarea bisericii catedrale din Arad”, în : Mitropolia Banatului, anul VI (1956), nr. 4-6, 

pp. 1956-1957.
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crărilor a fost justificarea faptului că tabla de pe corpul principal al bisericii 
și o bună parte din tabla de pe turnuri, precum și crucile existente nu sunt 
cele originale, adică cele din anul 1906, când a avut loc schimbarea aspectu-
lui arhitectonic al turnurilor. Potrivit documentelor de arhivă, precum și a 
presei bisericești de epocă, ultima intervenție majoră în structura turnurilor 
a avut loc în cadrul lucrărilor de restaurare din anul 1955. Așadar, învelitoa-
rea și crucile nu sunt cele originale, ele suferind în timp și alte intervenții. 
Lucrul acesta este demonstrat în detaliu de către arhitectul proiectului și se 
regăsește în dosarul întocmit în acest sens. 

După o îndelungată perioadă de obținere a tuturor aprobărilor, luna tre-
cută (13 noiembrie 2020) au fost demarate lucrările de restaurare a celor 
două turnuri. Potrivit cu indicațiile specialiștilor turnurile vor fi coborâte la 
sol pentru o reconstruire totală a acestora, identică cu modelul inițial. Deja 
s-a început pentru turnul din stânga reconstruirea la sol a întregii structuri 
de lemn, cu o rezistență mult mai ridicată. Șarpanta este executată din lemn 
de rășinoase ecarisat. La fel și astereala sau căptușeala de scândură este rea-
lizată din același material. Turnul va fi învelit în tablă de oțel zincat galvani-
zat la cald, vopsită în aceeași culoare și având aceeași textură cu cea originală. 
Toate ornamentele vor fi refăcute identic cu cele originale urmând a fi mon-
tate pe turn. 

Finalizarea turnurilor se va face prin punerea crucilor. Ambele cruci, pre-
cum și cele de pe fronton și de pe altar sunt confecționate din tablă de inox 
sudată și poleite printr-un procedeu de galvanizare, cu aur de 24 karate. 
Forma globurilor de sub cruci va fi realizată din mai multe fâșii sudate între 
ele, imagine ce corespunde cu globurile crucilor originale și cu alte cruci din 
aceeași perioadă, de pildă crucea de pe turnul bisericii din Micălaca Veche. 

Sistemul de ancorare a turnului de zidărie se va face prin prevederea la 
fiecare colț a câte doi tiranți metalici legați de două profile metalice care vor 
fi ancorate în zidăria existentă. Sunt prevăzuți și popi de lemn suplimentari 
pentru a mări rezistența întregului turn și a elementelor sale. 

Proiectul lucrării a fost realizat de către arhitectul Andrei-Zaharia Grec, 
arhitect cu drept de semnătură, făcând parte din Ordinul Arhitecților din 
România, expertiza tehnică de către ing. Czister Kalman Andras, expert teh-
nic și verificator de proiecte, proiectul de rezistență de către ing. Mihai Bran, 
iar dirigenția șantierului este executată de către ing. Mircea Drăgan, inginer 
autorizat cu supravegherea lucrărilor la monumentele istorice. Lucrarea este 
executată de către firma „Ornamentika”, loc. Gheorghieni, jug. Harghita, spe-
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cializată în tinichigerie ornamentală și dulgherie de epocă. Costul întregii 
lucrări se ridică la suma de 1572306,95 lei. 

Expunerea istorică precum și actualizarea datelor în ceea ce privește evo-
luția și starea turnurilor Catedralei Vechi ne arată, înainte de toate, grija slu-
jitorilor lui Dumnezeu pentru locașul sfânt și, în aceeași măsură, dragostea 
credincioșilor pentru „casa lui Dumnezeu”. Ca și odinioară, și astăzi vedem 
o mobilizare a slujitorilor și credincioșilor, conștienți de importanța unor 
astfel de lucrări, dar și de importanța simbolică a ceea ce reprezintă o bise-
rică pentru o comunitate, pentru identitatea și devenirea ei spirituală și is-
torică. Catedrala Veche a fost dintotdeauna un spațiu bisericesc-liturgic, 
duhovnicesc și național de primă importanță în definirea identității și deve-
nirea comunității ortodoxe arădene. Turnurile edificiului sunt o emblemă a 
orașului Arad, în aceeași măsură și un simbol al năzuințelor spirituale și na-
ționale. Cei de astăzi, prin atitudinea lor, omagiază trecutul și conferă iden-
titate viitorului. 

 

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang
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Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. 
Tang, Învățământul teologic ortodox din Arad. Itinerar. Forme. Perspec-
tive/ The Orthodox Theological Education of Arad. Intinerary. Forms. 
Perspectives, Ediție bilingvă, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 
2019, ISBN: 978-606-9052-07-5, 487 pp. 
 

Începutul anului 2020 a pus la dispoziția specialiștilor și a publicului intere-
sat, prin intermediul Editurii Arhiepiscopiei Aradului, monografia-album în 
ediție bilingvă Învățământul teologic ortodox din Arad. Itinerar. Forme. Per-
spective/ The Orthodox Theological Education of Arad. Intinerary. Forms. Per-
spectives (487 pp.), având ca autori pe Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja și Protos. 
Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang. Prezenta ediție este o republicare revizuită, 
adăugită și actualizată a primei ediții din anul 2016. 

Cartea este unică în spațiul istoriografiei ecleziastice românești prin faptul 
că reunește texte cu o valoare științifică deosebită, la aceasta adăugându-se po-
zele de epocă, unele inedite, care evocă figuri de dascăli, generații de studenți 
teologi, locații ale Institutului, Academiei și Facultății de Teologie și evenimente 
deosebite din parcursul istoric al învățământului teologic arădean. Mai concis, 
monografia prezintă, în texte și imagini, memoria tradiției teologice arădene 
cu rădăcini adânci la începutul secolului al XIX-lea. 

Autorii au urmărit să prezinte formele instituționale diverse prin care a trecut 
această școală teologică în cei aproape 200 de ani, implicarea ierarhilor și das-
călilor de teologie în promovarea, păstrarea și valorizarea credinței dreptmări-
toare și a românismului într-un spațiu geografic și istoric special. 

Lucrarea nu este un simplu album, ci o carte de istorie în care se află pre-
zentate și analizate fapte istorice. De asemenea, este și un frumos dicționar al 
personalităților care au activat în cadrul acestei școli teologice dar și un pios și 
binemeritat omagiu tuturor celor ce s-au ostenit în școala de teologie arădeană. 

Cartea se deschide printr-un Cuvânt înainte, care prezintă liniile mari 
ale lucrării, intențiile autorilor, scopul urmărit în alcătuirea acestei  

RECENZI I
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monografii-album. Capitol I trasează istoria învățământului teologic din 
Arad în direcțiile principale în care s-a dezvoltat de la înființare până în 
prezent. Totodată, capitolul este și o evaluare istorică și fenomenologică a învă-
țământului teologic arădean prezentând pe lângă aceasta și o perspectivă a 
aceea ce este și se dorește a fi teologia arădeană. Capitolul II descoperă și iden-
tifică rădăcinile învățământului teologic din Arad sub forma Școlii Preparan-
diale deschisă în anul 1812. Materiile studiate în această școală, proiectul 
cultural, spiritual și național urmărit de dascălii acestei școli, precum și viziunea 
primului ei director, preotul Dimitrie Țichindeal, demonstrează elocvent că în 
această școală pedagogică se pregăteau și viitorii preoți. Capitolul III tratează 
istoria învățământului teologic arădean sub forma instituționalizată de Institut 
Teologic, deschis în anul 1822. Se prezintă contextul social, cultural, politic și 
religios în care a apărut institutul și, totodată, cele șase etape evolutive ale In-
stitutului Teologic din Arad, până la înființarea academiei (1822-1927).  

Capitolul IV prezintă portretele schițate ale tuturor profesorilor, directori-
lor/rectorilor învățământului teologic din Arad, în cele trei mari forme institu-
ționale, în care s-a dezvoltat în istoria sa (Institut, Academie și Facultate), cu 
un subcapitol tratând duhovnicii învățământului teologic arădean. Fiecare por-
tret cuprinde date esențiale despre personalitatea în cauză, cum sunt: date le-
gate de familie și naștere, pregătirea intelectuală, activitatea la catedră, 
activitatea clericală, activitatea național-culturală sau administrativ-biseri-
cească, după caz, încheindu-se cu bibliografie minimală actualizată. Impresio-
nantul șir al dascălilor învățământului teologic din Arad revelează dimensiunile 
teologice, culturale, naționale și sociale dezvoltate și întreținute de teologia ară-
deană, de la începuturile ei până în prezent.  Amintim și un scurt subcapitol 
intitulat Alumni, care prezintă absolvenții cei mai de seamă ai învățământului 
teologic arădean, până în anul 1948. Subcapitolul descoperă relevanța teologiei 
arădene în mediul ecleziastic românesc și în cel cultural-social. Capitolul V tra-
tează istoria învățământului teologic arădean sub forma instituționalizată de 
Academie Teologică (1927-1948), prezentându-se contextul extrem de contro-
versat al înființării academiilor teologice de după Mare Unire, demersurile pro-
fesorilor arădeni în acest sens, precum și marile realizări teologice ale acestei 
perioade prin teologii de marcă care au activat la catedră în acest răstimp. 

Capitolul VI prezintă a treia formă instituționalizată a teologiei arădene, 
anume Facultatea de Teologie, de la reînființarea acesteia (1991) până la împli-
nirea unui sfert de veac de existență (2016). Căderea regimului comunist 
creează un nou climat propice reînființării și afirmării teologiei arădene, ceea 
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ce se și petrece, reînnodându-se astfel firul tradiției teologice în orașul Arad. 
Constituirea corpului profesoral, recuperarea clădirii, realizările academice 
prin simpozioane și conferințe, publicații, volume și lucrări de marcă ale pro-
fesorilor, misiunile facultății, toate acestea creionează imaginea dinamică a Fa-
cultății de Teologie din Arad, încadrată în sistemul universitar și deschisă 
provocărilor postmodernității. Este un capitol de evaluare și perspective a învă-
țământului teologic arădean la 25 de ani de la reînființare, în noul cadru social 
și cultural. Lucrarea se încheie prin prezentarea surselor fotografice, ceea ce 
conferă o notă academică distinctă acestei valoroase monografii. 

Prezentarea întregului conținut și în limba engleză deschide această impre-
sionantă istorie a învățământului teologic arădean spre lumea occidentală. Pre-
zintă valorile neamului și Bisericii noastre celorlalte Bisericii surori și confesiuni, 
dar și istoricilor și specialiștilor din mediile universitare eclesiastice și laice. Am 
putea spune că lucrarea reprezintă și un mijloc de prezentare a istoriei învă-
țământului teologic arădean și în alte spații teologice europene, în vederea in-
tensificării relațiilor internaționale ale Facultății de Teologie Ortodoxă. 

Avem convingerea că această monografie-album în forma unei ediții bilin-
gve îmbogățește considerabil istoria ecleziastică locală și, totodată, istoriografia 
de specialitate. 

 
 

Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin POPOVICI

Pr. Prof. Acad. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, Editura Academiei Române și Editura Univers Enciclopedic, Bu-
curești, 2018, 392 pp. 
 

Academicianul, Preotul şi Profesorul Mircea Păcurariu, preocupat con-
stant de studiul sistematic al istoriei bisericii strămoşeşti dar, în egală măsură 
şi de împărtăşirea prin cuvânt, faptă şi felul de a fi, a hranei izvorâte din va-
lorile tezaurului naţional şi spiritual românesc este acela care, peste ani, a 
devenit un veritabil istoric al Bisericii şi al neamului din mijlocul căruia pro-
vine. În timp învăţăturile cucerniciei sale au ajuns să fie făclii călăuzitoare 
ale generaţiilor de tineri care l-au cunoscut ca profesor în Seminarul de la 
Neamţ şi în special în Institutul teologic de grad universitar, azi Facultatea 



de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu dar şi de către toţi aceia care au avut 
prilejul de a lectura, asculta sau viziona articolele şi intervenţiile difuzate, și 
monumentalele lucrări, întocmite sau realizate de ilustrul nostru dascăl. 

Străluciţii profesori ale căror cursuri Dumnezeu a rânduit să le audieze, 
la Cluj, Sibiu, și mai apoi la București, dintre care, se cuvine să amintim pe: 
Constantin Daicoviciu, Nicolae Macrea, Kurt Horedt, Ștefan Pascu, de la 
Facultatea de Istorie sau pe părinţii profesori: Nicolae Neaga,  Grigorie T. 
Marcu, Sofron Vlad, Milan Şesan, Isidor Todoran, Dumitru Belu, Spiridon 
Cândea, Gheorghe Şoima, Coreliu Sârbu, Gheorghe Ivan, Ştefan Lupşa şi 
Dumitru Călugăr, alături de renumiţii profesori Vladimir Prelipcean, Nicolae 
Nicolaescu, Dumitru Stăniloae, Nicolae Chiţescu, Orest Bucevschi, Nicolae 
Balcă, Petru Rezuş, Liviu Stan, Emilian Vasilescu, Ene Branişte, Gheorghe I. 
Moisescu, Alexandru Ciurea, dr. Teodor M. Popescu, dr. Alexandru Elian 
sau preot doctor Ioan G. Coman, au reuşit să aprindă candela iubirii faţă de 
studiul istoriei bisericii străbune. Astfel, cu perseverenţa care l-a caracterizat 
dintru început, a ajuns, după o muncă de cercetare susţinută, să întregească 
la rândul său orizonturile istorice ale tuturor iubitorilor culturii neamului 
și Bisercii românești. 

Ca o încununare a numărului mare de studii publicate în revistele de spe-
cialitate sau a lucrărilor fundamentale: Istoria Bisericii Ortodoxe Române - 
pentru Seminariile Teologice, urmată de versiunea în trei volume pentru Fa-
cultăţile de Teologie, ambele apărute în mai multe ediţii şi ulterior de o va-
riantă de sinteză adresată publicului larg, sub acelaşi titlu, dar într-un singur 
volum care păstrează temeinicia şi acrivia ştiinţifică, cărora li s-au alăturat 
lucrări ca Începuturile Mitropoliei Transilvaniei, Politica statului ungar faţă 
de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului 1867-
1918, Istoria mănăstirii Prislop, Două sute de ani de învăţământ teologic la 
Sibiu, 1786-1986, Pagini din Istoria Bisericii româneşti. Consideraţii în le-
gătură cu uniaţia din Transilvania, Istoria Bisericii Româneşti din Transil-
vania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918, Istoria Eparhiei Aradului, 
Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc, Sfinţii daco-
romani şi români, Revoluţia românească din Transilvania şi Banat în anii 
1848-1849. Contribuţia bisericii, Dicţionarul teologilor români, Predici la 
duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului, ale 
sfinţilor şi la sfinţi români; predici ocazionale şi la sărbători, Cărturari si-
bieni de altădată, Catedrala mitropolitană Sibiu, Studii de istorie a Bisericii 
Ortodoxe Române – 2 volume, Cultura teologică românească şi Enciclopedia 
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ortodoxiei româneşti, la finele anului 2018, avea să primească „bun de tipar”, 
lucrarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, publicată de editura Academiei 
Române și editura Univers Enciclopedic având 392 pagini. 

Tratatul, având rolul de a-i edifica, pe cei cărora se adresează, asupra 
vieţii creştine, care a pulsat de două milenii pe aceste teritorii, cu toate jert-
fele în lupta pentru apărarea credinţei străbune şi a fiinţei naţionale şi de a-
i statornici pe fiii neamului în credinţa strămoşilor, este prezentat după cele 
cinci perioade din Istoria Bisericii românești: „Creștinismul daco-roman”; 
„Creștinismul românesc, respectiv evul mediu timpuriu (sec. VII – XIV)”; 
„Biserica românească în evul mediu (sec. XIV –XVIII)”; „Biserica româ-
nească în epoca modernă (1821-1918)” și „Biserica românească în perioada 
contemporană (1918-2018)”. Precedat de un „Studiu introductiv”, menit să 
îți contureze o imagine asupra acelora care s-au aplecat asupra trecutului 
bisericii noastre, tratatul este finalizat cu „Câteva date statistice de la înce-
putul anului 2015” și „Câteva constatări”. Caracterul enciclopedic este dat 
de fireasca „Bibliografie selectivă”, „Tabelul cronologic” și „Ierarhii Bisericii 
Ortodoxe Române” , „Lista ilustrațiilor” și cunoscutul „Indice. Nume de per-
soane, locuri și locașuri de cult”, menite a contura imaginea de ansamblu 
creată asupra personalităţilor teologice apărute din rândul propriului neam 
şi a acelora care au trăit şi activat între români. 

Acrivia şi acurateţea de care a dat dovadă la întocmirea acestuia arată 
scopul urmărit de părintele academician Mircea Păcurariu, acela de a crea 
cititorului o imagine cât mai completă asupra rolului îndeplinit de Bise-
rica Ortodoxă în viața spirituală a poporului român și asupra rolului aces-
teia în viața culturală și socială a românilor dar și a altor popoare din 
răsăritul ortodox. 

Marele artizan al Istoriei Bisericii strămoşeşti îşi exprimă prin această lu-
crare, avizat şi cu fermitate, punctul de vedere, în legătură cu problemele 
contemporane ale lumii în care ne aflăm. Cei care au șansa să parcurgă pa-
ginile acestei lucrări, ajung să se împărtăşească din frumuseţile trăirii ade-
vărurilor istoriei şi deopotrivă a trăirii duhovniceşti a toate câte le-a 
consemnat în cartea Bisericii şi a neamului și deopotrivă să înțeleagă datoria 
de continua misiunea tuturor celor din trecut și din prezent.  
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Valeriu BASA
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Ion Alexandru Mizgan, Cruciada a patra (1202-1204). Urmări în 
lumea Bizanțului și în lumea românească (secolul al XIII-lea), Cuvânt 
înainte de Sever Dumitrașcu, Editura Lumea Credinței, București, 2019, 
ISBN: 978-606-8756-61-5, 406 pp. 
 

Editura Lumea Credinței din București a publicat în anul 2019 lucrarea 
părintelui Ion Alexandru Mizgan, slujitor al Altarului și, o vreme, și al ca-
tedrei academice. Autorul a scris mai multe cărți în domeniul Istoriei bi-
sericești universale și românești, apărute în decursul anilor, iar cartea de 
față este teza sa de doctorat în istorie, la care a adus importante completări 
și precizări. 

În străinătate, subiectul cruciadelor, în general și al celei de-a patra cru-
ciade, în particular, a fost tratat de numeroși cercetători, dovadă stând și 
extinsa bibliografie de specialitate așezată la sfârșitul cărții de pr. Mizgan. 
Însă în țară, deși deosebit de incitant, acest segment istoric nu a atras aten-
ția decât câtorva autori, majoritatea laici. Dintre aceștia, istoricul Șerban 
Marin este cel care s-a aplecat îndeosebi asupra celei de-a patra cruciade, 
însă, după cum însuși afirmă, a abordat-o ca simplu obiect de studiu pen-
tru specialiști.  

Părintele Mizgan, deși realizează în primul rând un demers istoric, 
pune de fapt degetul pe rană și intră în delicata problematică a relațiilor 
dintre lumea ortodoxă și cea catolică, vădind Cruciada a patra a fi lovitura 
de grație dată unității creștine, deja greu încercată prin momentul 1054. 
Acest eveniment din secolul al XIII-lea a avut urmări în evoluția ulterioară 
a istoriei spațiului european, atât pe plan politic, cât și religios ori etnic, 
ale căror reverberații sunt resimțite până în prezent. Autorul prezintă mo-
mentul 1204 cu impactul său devastator asupra Imperiului bizantin, dar 
și încercarea românilor balcanici de a-și impune statul în fața puterilor eu-
ropene și Papalității, prin afirmarea originii romane.  Totodată, nu este lă-
sată deoparte, tot ca o urmare a consolidării puterii papale după cucerirea 
Constantinopolului de către cruciați,  ofensiva Bisericii catolice din Rega-
tul ungar împotriva românilor ortodocși „schismatici” din Transilvania. 

Pe parcursul a șase capitole, autorul tratează cu acrivie toate aspectele 
temei. O bună parte din paginile cărții sunt dedicate urmărilor imediate 
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și ulterioare ale cruciadei asupra relațiilor Răsărit-Apus, dar și impactului 
pe care pătrunderea cu forța armelor a latinilor în Cetatea cetăților l-a avut 
asupra conștiinței poporului grec. Ceea ce până atunci erau doar diferențe 
regionale, după 1204 au devenit, uneori chiar voit, diferențe de netrecut 
în relațiile dintre cele două părți ale Europei și dintre cele două biserici.  

Părintele Mizgan, ca om al Bisericii, se apleacă, în paginile lucrării, asu-
pra problematicii jefuirii comorilor Ortodoxiei de către latini. Iar aceasta 
o face cu durere, înșirând nume de sfinți mari, viața lor și locul în care au 
ajuns să fie așezate moaștele de către venețieni după devastarea Constan-
tinopolului, unele păstrate până în zilele noastre, altele pierdute între timp. 

Un alt aspect prezentat în amănunt este politica bisericească a Romei 
față de bizantini, firesc a fi abordat de un teolog ortodox. Părintele Mizgan 
accentuează rezistența ierarhiei de la Constantinopol față de presiunile la-
tinilor de a realiza unirea, de fapt supunerea față de Roma, în ultimă in-
stanță apelându-se la singura autoritate în măsură să hotărască un 
asemenea pas: sinodul. 

Ca istoric român, autorul dedică ultimul capitol urmărilor pe care Cru-
ciada a patra le-a avut asupra lumii românești. În primul rând este vorba 
despre românii din Balcani, cei care, deși inițial răsculați împotriva puterii 
bizantine arogante față de ei, vor fi căutați de aceasta după 1204, pentru a 
se alia în lupta împotriva cruciaților, mai ales după incursiunile devasta-
toare pe care aceștia le-au făcut pe arii extinse în Balcani. Oameni ca Ioniță 
Caloian sau Ioan Asan al II-lea sunt prezentați obiectiv, dar precizându-
se clar rolul pe care l-au avut în istoria acelei perioade. Dacă față de ceilalți 
răsăriteni, papa Inocențiu al III-lea s-a purtat necruțător, printr-o ofensivă 
de latinizare forțată, autorul subliniază politica religioasă rezervată față 
de românii balcanici.  

Nu același lucru s-a întâmplat cu românii de la nord de Dunăre. Părin-
tele Mizgan prezintă obiectiv eforturile papalității, prin Regatul Ungar, de 
latinizare a românilor ortodocși, dar punctează realist și, am spune, cu du-
rere, încercările de asimilare confesională, care au amenințat „însăși exis-
tența structurilor arhaice românești” și care au constituit tiparul după care 
se va relua ofensiva catolicizantă în secolele XVII-XVIII, asupra mai mul-
tor neamuri ortodoxe. 



În considerațiile finale, pr. Mizgan punctează, concluzionând, poziția 
pe care evenimentele de la 1204 le-au avut în istorie, influențând puternic 
atât relațiile dintre puterile laice ale Europei, cât mai ales definitivând rup-
tura întâmplată la 1054 între Biserica Ortodoxă și cea Catolică. De fapt, 
marea ruptură s-a săvârșit în 1204, iar șocul și rana pe care le-a lăsat în 
conștiințele oamenilor vor rămâne nevindecate până în prezent. 

La sfârșitul cărții, pe lângă bibliografia extrem de bogată și, în același 
timp îndrumătoare ori, poate, deschizătoare de noi arii de cercetare în vii-
tor, autorul a inserat o serie de anexe, ce reproduc documente ale vremii 
și o parte dintre odoarele de care Constantinopolul a fost jefuit la anul 
1204 și care, acum, sunt păstrate cu mândrie în basilicile venețiene. 

Ca atare, lucrarea de față este o realizare extrem de necesară în peisajul 
istoric, teologic și istoriografic românesc, punctând sau descoperind noi 
înțelesuri vizavi de complexa problematică a celei de-a patra cruciade. 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. Ștefan NEGREANU
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PREOTUL TEODOR MORNĂILĂ 
DIN ȘIMAND 
 
Pozele au fost preluate din albumul fotografic Șimandul de altădată, Cornel 
Telecan (2018) 

 

Absolvent al Gimnaziului 
Superior Greco-Catolic 
din Beiuș (1914)

Absolvent al Institutului 
Teologic-Pedagogic din 
Arad (1917)
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Preot slujitor al Parohiei Șimand

Întâlnirea de 50 de ani de la absolvirea Institutului (1967) 
Primul din rândul de jos, de la stânga la dreapta
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Vizita episcopului Teoctist Arăpașu la Șimand (1968) 
Sub baldachin, episcopul Teoctist Arăpașu al Aradului 

În primul rând, în partea stângă, preotul Teodor Mornăilă
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ALEGEREA ȘI INSTALAREA 
EPISCOPULUI ANDREI MAGIERU 
AL ARADULUI 
Fotografiile de epocă au fost preluate din fototeca 
Mănăstirii Hodoș-Bodrog

Episcopul Andrei, rostind cuvântarea, după alegere

Episcopul Andrei, în mijlocul alegătorilor 
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Plecarea din Oradea. Episcopul Andrei în mijlocul intelighenției orădene

Episcopul Andrei sărutând 
Sf. Evanghelie, la plecarea 
din gara Oradea
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În gara Chișineu-Criș, în așteptarea trenului care duce pe episcopul Andrei

Autoritățile în gara Chișineu-Criș 
De la stânga la dreapta: Pr. Aurel Pap; Pr. Petru Marșieu, protopop de Chiși-
neu-Criș; Dr. Ioan Suciu, fost ministru; Dr. Ioan Groza, prefectul județului
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În gara Șimand, bine-
cuvântând credincio-
șii veniți să-l salute

Primirea în gara din Arad 
Pr. Mihai Păcățian, vicarul eparhial, ține cuvântarea de bun venit
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Oficialitățile civile și militare, în ziua instalării, așteptând sosirea episcopului

Episcopul Andrei, înconjurat de soborul preoților slujitori, binecuvintează 
poporul de pe esplanada din fața catedralei
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Noul păstor adresează un cuvânt poporului adunat în fața catedralei

Oficialitățile și invitații, în fața catedralei, ascultând cuvântul episcopului 
De la stânga la dreapta: Dr. Ioan Groza, prefectul județului; Pr. Dr. M. 

Munteanu, vicarul greco-catolic din Timișoara; Generalul Gheorghe Ales-
sandrescu; Dr. Romulus Coțoiu, primarul orașului Arad
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Episcopul Andrei în mijlocul oficialităților, așteptând defilarea trupei

În fața Catedralei din Arad, după ceremonia de instalare 
De la stânga la dreapta: Dr. Ioan Groza, prefectul județului Arad; Dr. Romu-
lui Coțoiu, primarul orașului Arad; Dr. Avram Imbroane, secretar general 
la Ministerul Cultelor; Stancu Brănișteanu, director general la Ministerul 
Cultelor; Dr. Andrei Magieru, Episcopul Aradului;  Dr. Vasile Lăzărescu, 
Episcopul Caransebeșului; Dr. Romulus Beian, chestorul poliției Arad



244

Preoți, intelectuali și țărani, în fața reședinței episcopale pentru 
a felicita pe noul episcop
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TURNURILE CATEDRALEI VECHI 
DIN ARAD

Turnurile inițiale ale 
catedralei (1865)

Turnurile catedralei remodelate 
arhitectonic (1906)
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Restaurarea turnurilor catedralei 
din anul 1955

Turnurile catedralei în zilele 
noastre
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Restaurarea turnurilor catedralei 
începută în anul 2020




