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Aurica Cioca

Istoricul ªcolii Elementare Confesionale
Greco-orientale din Micherechi
(Extras din lucrarea de diplomã susþinutã la Universitatea Ianus Pannonius din Pécs)
În lucrarea de faþã am dorit sã prezint momentele evoluþiei învãþãmîntului confesional ortodox
din Micherechi de la înfiinþare, cuprinzînd evenimentele mai importante, munca ºi rezultatele
obþinute pe parcursul existenþei acestei ºcoli. 194
de ani – cãci de atîþia ani dateazã micuþa ºcoalã
micherecheanã – este un interval de timp destul
de lung. Pe parcursul cercetãrilor mele am cunoscut oameni care s-au dãruit cu însufleþire frumoasei ºi dificilei munci de dascãl, de îndrumãtor
cultural al întregii comunitãþi. Cei care cunosc
îndeaproape trecutul ºcolii, care au stat în vechile-i bãnci, care au vãzut încã vechile clase sînt din
ce în ce mai puþini.
Prima ºcoalã din Micherechi a fost înfiinþatã în
1815, pe lîngã biserica ortodoxã, cu numele ªcoala Elementarã Confesionalã Greco-orientalã din Micherechi. Conform legii atunci în vigoare, existau
în aceastã ºcoalã douã clase simultane, cu un învãþãtor, pe nume Petru Meruciu. Dupã 1868, învãþãmîntul a devenit de ºase clase elementare,
continuînd sã rãmînã sub direcþia ºi sprijinul bisericii. În acea perioadã încã era în vigoare a doua
Ratio Educatione Publicae, conform cãreia fiecare
minoritate avea învãþãmînt în limba maternã.
Astfel, ºcoala din Micherechi îºi desfãºura activitatea în limba românã, toþi elevii erau români ºi
nu cunoºteau limba maghiarã. Familiile româneºti
comunicau numai în limba maternã. Într-un interviu pregãtit de sociolingvista Ana Borbély cu
un micherechean nãscut în 1907 citim urmãtoarele, care sprijinã concluzia cã locuitorii erau
monolingvi:
N-am ºtiut ungureºte. Buta vótam. Aºa mãrgînd la
bold m-am învãþat ungureºte
Elevii nu cunoºteau deci de acasã limba maghiarã, dar nici învãþãtorul nu o folosea. De aceea
toate materiile de studiu erau predate în româneºte, limbã al cãrui cult dascãlul îl transmitea
probabil ºi elevilor. Natural, ºi orele de religie erau
în româneºte. Biserica era cea care înfiinþase ºi
întreþinea ºcoala iar preotul era directorul ºcolii.
Protopopul avea datoria de a supraveghea activitatea ºcolii ºi mãsura în care erau respectate legile. Pe lîngã preot, în fiecare comunã exista ºi un
fel de inspector laic. Aceºtia doi decideau în pri-

vinþa absenþelor elevilor, a retribuþiei învãþãtorului, supravegheau curãþenia ºi ordinea în sala de
clasã. Episcopul era rãspunzãtor asupra tuturor
ºcolilor.
Funcþionarea ºcolilor confesionale era uneori
întreruptã din diverse cauze, de exemplu lipsa
dascãlilor. Într-un document am citit cã elevii nau frecventat cursurile zile în ºir din cauza unei
boli molipsitoare în familia învãþãtorului. Acesta
lipsind, s-au întrerupt ºi cursurile, cãci suplinitor
nu era ºi toþi elevii aveau un singur pedagog. A
trecut mai mult timp pînã cînd ºcoala a devenit o
instituþie stabilã.
Retribuþia anualã a învãþãtorului era urmãtoarea: 30 de clãi de grîu, 30 de clãi de porumb, 300
de baloþi de fîn, loc de pãºunat pentru douã vaci,
80 de coroane. În afarã de acestea, învãþãtorul mai
primea 12 stînjeni de lemne, din care însã trebuia
sã foloseascã ºi pentru încãlzirea sãlii de clasã.
Valorificarea produselor în schimbul banilor era
interzisã.
Elevii aveau obligativitatea sã meargã la ºcoalã, exista ºi catalog al ºcolarilor între 6 ºi 12 ani.
Imobilul ºcolii era o clãdire cu trei încãperi, cu
acoperiº de trestie. Era situatã pe strada principalã – în spatele terenului aflat pe actuala stradã
Kossuth, numãrul 78 – în apropierea bisericii. În
urma unui schimb, casa, datînd din 1805, ajunsese în proprietatea soþiei lui Gheorghe Roxin. În
camera de la stradã era sala de clasã în care se
ajungea trecînd prin bucãtãrie, iar încãperea din
spate era destinatã taurilor comunei. Cele douã
camere erau despãrþite printr-un gang. De fapt,
ºcoala nu era altceva decît o camerã cu pereþi din
pãmînt bãtut, cu douã ferestre mici ºi pãmînt pe
jos, plinã de praf ºi de pureci. Mobilierul clasei
era alcãtuit dintr-o tablã de lemn, fixatã pe peretele dinspre stradã, de jur-împrejurul pereþilor
erau bãnci de stejar cu picioarele bãtute în pãmînt,
învãþãtorul avea o masã ºi un scaun, într-un colþ
al camerei era un cuptor în care iarna, cîteodatã,
ardea focul. Cam la atît se limita averea ºcolii româneºti din Micherechi, în 1815. Dascãlul nu avea
studii de specialitate, programa ºcolarã nu era
întocmitã pe criterii pedagogice. Dar despre acest
capitol nu ne-au rãmas mãrturii. Ca ºi în ºcoala
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descrisã de Ion Creangã în „Amintiri din copilãrie”, principala metodã era desigur, memorarea
mecanicã, învãþatul pe de rost. Predarea scrierii
avea la bazã copierea unor modele. Pãstrarea disciplinei era asiguratã cu nuiaua de mesteacãn, cu
bãþul de dat la palmã ºi cureaua de la pantaloni.
Activitatea ºcolarã era îngrãditã de aceste metode, rezultatele erau diminuate de numãrul mare
de elevi diferiþi ca vîrstã, care participau la ore
simultan, distanþele mari dintre sãlaºele unde locuiau copiii, absenþele înregistrate mai ales în timpul muncilor de primãvarã ºi toamnã. Scopul
principal al învãþãmîntului era educaþia religioasã ºi frecventarea cursurilor era privitã ca un act
de credinþã. Anul ºcolar dura din octombrie pînã
în preajma Paºtelui, fãrã sã aibã o organizare unitarã.
Despre manuale nu se ºtiu multe. Cea mai veche carte aflatã în patrimoniul bisericii din Micherechi este cartea de rugãciuni Mãrgãritar, din
1746. Volumul a cãlãtorit dintr-o parohie în alta.
Ajungînd în judeþul Bihor, în 1753 a intrat în proprietatea unui locuitor din Hodoº. Peste treizeci
de ani a ajuns la Alba-Iulia, iar de aici, cineva a
cumpãrat cartea pentru 14 gologani, ºi astfel cartea a ajuns la Micherechi. În ordinea vechimii, a
doua carte veche aflatã în Micherechi dateazã din
1848, a fost cumpãratã de Vasile Gurzãu de la un
negustor.

LUMINA
În 1842, o circularã a protopopiatului cere ºcolii sã introducã o administraþie curentã exactã,
cuprinzînd urmãtoarele rubrici: numãr curent,
numele elevului, originea, numele tatãlui, numãrul de absenþe, anul curent, observaþii. În 1876, a
fost introdusã o nouã metodã de inventariere a
absenþelor, conform cãreia fiecare absenþã trebuia motivatã. Cele mai multe motivãri se referã la
lipsa încãlþãmintei, a îmbrãcãmintei, la sãrãcia
pãrinþilor.
Din punct de vedere al copiilor de vîrstã ºcolarã,
pentru care frecventarea ºcolii era obligatorie, nu
avem decît date aproximative. La recensãmîntul
din 1850, Micherechiul avea 1358 de locuitori.
Numãrul copiilor de ºcoalã era probabil în jur de
100–150. Putem vorbi în perioada menþionatã de
obligativitatea învãþãmîntului deoarece prima
Ratio Educationies stabilea cã toþi copii între 6-12
ani trebuie sã meargã la ºcoalã. Dar în practicã
legea aceasta nu putea fi în totalitate aplicatã, din
cauze economice, sociale ºi chiar din pricina mentalitãþilor, cu toate cã, teoretic, pãrintele care nuºi trimitea copilul la ºcoalã trebuia sã plãteascã
amenzi substanþiale. Cazurile în care pãrinþilor
din Micherechi li s-au aplicat amenzi sînt foarte
rare. Situaþia nu a rãmas specificã pentru secolul
al XIX-lea, fiindcã în anii 1944–45, elevii din comunã nu frecventau cursurile din aceleaºi motive ca în urmã cu o sutã de ani, fãrã aplicarea vre-
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unor sancþiuni. La începutul anilor 50 încã mai
dãinuia zicala: „nu-i musai sã înveþe, cã n-a fi din
el nici popã, nici birãu”.
Despre Petru Meruciu, primul dascãl din Micherechi, nu ºtim prea multe în afara faptului cã
nu era originar din sat, ci venise din Ardeal. Din
pãcate despre perioada cît a predat, despre pregãtirea lui, nu se gãsesc documente. Probabil, ca
mulþi dascãli de atunci, ºtia sã citeascã, sã scrie ºi
sã socoteascã ºi aceste lucruri îi învãþa pe elevi.
Pe parcursul primilor 71 de ani de existenþã, la
ºcoala confesionalã din Micherechi au funcþionat
urmãtorii învãþãtori: Petru Meruciu, Rokszin
József, Rokszin László, Popovics Aurél, Bajk
Atanásziusz.
În 1885, preotul Nicolae Roxin iniþiazã construirea unei ºcoli corespunzãtore, aceastã hotãrîre
fiind sprijinitã de comitetul bisericesc ºi de pãrinþi. Astfel, în 1887 ºi-a deschis porþile noua ºcoalã confesionalã. Avea tot o singurã salã de clasã,
dar era mult mai potrivitã pentru a þine cursuri
decît adãpostul pentru tauri. Noua ºcoalã a fost
ridicatã dupã proiectul alcãtuit în 1885 de Veress
Károly, pe terenul de pe strada principalã
(Kossuth), numãrul 12, lîngã bisericã. Dimensiunile sãlii de clasã erau: 8,50 m lungime, 7,60 m
lãþime, 3, 60 m înãlþime, avea 9 geamuri ºi podea
din scîndurã. Alãturi era locuinþa învãþãtorului,
cu douã camere, o cãmarã ºi o grãdinã de zarzavat. Clãdirea a fost înregistratã ca proprietate a
bisericii greco-orientale. La darea în folosinþã din
1887, ºcoala avea urmãtorul mobilier: 10 bãnci
lungi de cîte 3 metri fiecare (mai tîrziu numãrul
lor a crescut la 14), o tablã de lemn, cu stativ, de
200/100 cm, un dulap, o maºinã de calculat, o
catedrã de 300/200 cm, o masã, douã scaune, o
sobã de fontã ºi patru cuiere pe perete.
În 1907, dotarea ºcolii s-a lãrgit cu 10 panouri
pentru citire, 24 de panouri pentru limba maghiarã, 2 table negre, o maºinã de calculat.
Redãm mai jos, ca o curiozitate, toate acele
materiale didactice care în 1904 lipseau din dotarea ºcolii, deºi ele erau cerute de legea din 1868:
ilustraþii pentru dezvoltarea înþelegerii, ilustraþii pentru orele de cunoºtinþe despre naturã, ilustraþii despre
economie; harta Europei, a Ungariei, a judeþului, a
satului; instrumente pentru cunoaºtere mediului înconjurãtor; glob pãmîntesc, instrumente de mãsurat;
manuale; bibliotecã
Totuºi e lãudabil faptul cã în acele condiþii neprielnice ºcoala avea totuºi un comitet alcãtuit din
nouã persoane, care îndruma activitãþile ºcolii.
Alegerea acestui comitet desigur cã nu a fost uºoarã deoarece era nevoie de nouã oameni ºtiutori
de carte, interesaþi de învãþãmîntul din satul lor,
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iar astfel de oameni erau oficialitãþile, nu ºi þãranii de rînd.
În sarcina comitetului intra ºi anunþarea la concurs a postului de învãþãtor, rãmas vacant ca ºi
hotãrîrea asupra noului învãþãtor. Comitetul analiza ºi situaþia absenþelor, supraveghea respectarea mai sus amintitei legi a învãþãmîntului, avea
în grijã întreþinerea ºcolii, procurarea materialului didactic.
Avînd în vedere specificul de naþionalitate al
satului, la angajarea unui nou învãþãtor, trebuia
obþinutã o aprobare specialã ca acesta sã poatã fi
român ortodox. Astfel au decurs lucrurile ºi în
1922, cînd politica ºi-a spus din nou cuvîntul, ºi-a
dovedit influenþa asupra sferei civile.
Elevii care absolveau ºase clase elementare,
dupã împlinirea vîrstei de 12 ani trebuiau sã meargã la aºa numita ºcoalã repetitoare. E vorba de fapt
de ªcoala de Perfecþionare în Economie, dar aici procesul de predare-învãþare era destul de special.
Iarna erau cinci ore pe sãptãmînã, vara numai
douã.
Legea învãþãmîntului, din 1879 aduce transformãri nedorite, ºcolile naþionalitãþilor pierzînd singura avere pe care o aveau: învãþãmîntul în limba maternã; a introdus obligativitatea limbii maghiare, iar totodatã, manuale de limba românã se
procurau din ce în ce mai greu. Situaþia acelor
elevi care cunoºteau numai limba românã a devenit foarte grea, procesul de învãþãmînt decurgea foarte anevoios. Aceasta este principala cauzã a faptului cã la începutul secolului la Micherechi exista un mare numãr de analfabeþi, iar nivelul cultural al localitãþii era deosebit de scãzut.
Sînt surprinzãtoare datele conform cãrora la
1900, în rîndul românilor din Ungaria analfabetismul atingea 79,8%. ªi e probabil ca Micherechiul, un sat mic fãrã prea multã deschidere, sã fi
cunoscut un procent ºi mai ridicat de analfabeþi.
În afarã de cauzele externe, arãtate mai sus, la
aceastã situaþie criticã a condus ºi lipsa unor dascãli instruiþi, dezinteresul pãrinþilor pentru culturã ºi învãþãmînt. La 1900, numãrul copiilor din
Micherechi, între 6-12 ani era în jur de 300, dar
ºcoala avea sumei 80-100 de elevi. Deci 2/3 din
numãrul copiilor de ºcoalã nu frecventau cursurile. Ba, mai mult, primãvara ºi spre sfîrºitul toamnei absenþii erau ºi mai mulþi.
Gheorghe Dulãu, învãþãtor pensionar din Micherechi, nãscut în 1925, îºi aminteºte cã la ºcoalã
umblau mai mulþi elevi iarna; atunci nu mai era
loc în bãnci ºi învãþãtorul îi aºeza pe elevi direct,
pe podea, dar erau unii care îºi aduceau scaun de
acasã.
Dupã 1876, comitetul bisericesc avea obligaþia
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de a discuta planul didactic cu un reprezentant
inspector din partea statului. Au fost alcãtuite ºi
primele liste de cãrþi interzise, aºa cã învãþãtorul
trebuia sã-i raporteze inspectorului din ce cãrþi
predã. Dascãlul care folosea cãrþi interzise putea
plãti o amendã, era pasibil de trei luni de închisoare sau putea fi dat afarã.
Retribuþia învãþãtorilor e precizatã de legea din
1893. Dascãlii din ºcolile confesionale ale naþionalitãþilor primeau 800 de coroane, în timp ce aceia din ºcolile maghiare primeau între 1000-1200
de coroane. Legea Apponnyi prevedea de asemeni cã în cazul în care biserica nu avea posibilitatea sã retribuiascã învãþãtorul, putea apela la
ajutorul statului, dar în urma acestui fapt statul
primea dreptul de a hotãrî în treburile ºcolii.
În 1889 s-a constituit Asociaþia învãþãtorilor de
naþionalitate românã, avînd scopul de a dezvolta
învãþãmîntul, de a lãrgi cunoaºterea metodelor
de instruire, îmbunãtãþirea stãrii materiale a învãþãtorilor, ca ºi înfiinþarea unei fundaþii care sã
sprijine învãþãmîntul românesc, sã-i ajute pe învãþãtorii în vîrstã, pe vãduve ºi orfani. Asociaþia
avea patru tipuri de membri: membri fondatori,
membri ordinari, membri susþinãtori ºi membri
onorifici. Membrii ordinari erau învãþãtorii ºcolilor subordonate inspectoratului din Arad, printre care ºi cele din Apateu, Darvaº, Peterd, Vecherd ºi Micherechi. Asociaþia avea o conducere
administrativã, care se alegea din trei în trei ani.
Conducerea era formatã din: preºedinte, vicepreºedinte, doi notari, revizor, casier, bibliotecar. În
noiembrie 1890 a fost ales în comisie ca revizor
Roman Popovici, învãþãtor în Micherechi, iar în
1899 preºedinte al comisiei a devenit Teodor Flutur, învãþãtor în Apateu. Asociaþia organiza de
douã ori pe an o conferinþã, una la începutul toamnei, alta primãvara, în diferite locuri. Cu aceste
ocazii, membrii asociaþiei fãceau cunoºtinþã cu
ºcoala care gãzduia conferinþa. Elevii prezentau
un program artistic: cîntau, recitau. Se þineau ore
model, care apoi erau supuse discuþiilor. Despre
aceste conferinþe dãdeau informaþii ºi organele de
presã iar participanþii primeau gãzduire la localnici. Erau prezentate douã comunicãri pe zi, una
înainte de prînz, alta dupã-amiazã, la care luau
parte nu numai dascãlii ci ºi preoþi, avocaþi, comercianþi, învãþãtori pensionari, profesori. Erau
întocmite procese verbale exacte. Astfel de conferinþe au avut loc în 1892 la Chitighaz, în 1896 la
Bãtania, în 1897 la Bichiº.
În 1904 era învãþãtor la Micherechi Gheorghe
Gherdan. Despre acesta avem mai multa date: era
nãscut în 1884, la 16 februarie, era cãsãtorit ºi avea
un copil. A primit diploma de învãþãtor în 1902,
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la Arad. Dupã ce a fost dascãl în Tãmaºd, de la 1
septembrie 1904 a lucrat la ºcoala din Micherechi,
cu un salariu de 1000 de coroane.
Dupã 1907, s-au înãsprit mãsurile împotriva
celor care foloseau cãrþi interzise. ªi învãþãtorul
Gherdan a folosit manuale oprite de statul maghiar ºi anume cartea lui Petre Barbu, Istorioare
bisericeºti pentru elevii clasei a treia. În procesul ce i
s-a intentat a fost apãrat de un cunoscut avocat
arãdean, Nicolae Zigret. În 1912, Gherdan este preºedinte al Asociaþiei învãþãtorilor.
Mai jos redãm cîteva nume din catalogul clasei
a VI-a, în ortografie maghiarã:
Árgyelán Anna, Buta Tivadar, Bajkán Flore,
Duma János, Buta Mária, Rokszin Gávril, Ruzsa
Mihály, Koszta Mária, Czirle Flore, Rossu Miklós, Árgyelán Todor, Márk Joana, Nyetye Flore,
Márk Saveta, Kotro György.
Multe dintre numele de familie le regãsim ºi
azi în cataloagele ºcolii din Micherechi.
Lui Gheorghe Gherdan i-a urmat Karácsony
Lõrinc, care a cãzut pe front , în primul rãzboi
mondial. I-a urmat un învãþãtor pe nume Tulcan
pe care l-au îndrãgit deopotrivã elevii ºi pãrinþii
acestora. Era omenos, cultivat ºi inteligent ºi s-a
strãduit sã transmitã cît mai bine cunoºtinþele elevilor. Pentru iscusinþa sa a fost remarcat de inspectorul ºcolar Márton Bütter. Învãþãtorul ºtia
sã cînte la vioarã, ceea ce nu era un lucru obiºnuit
pentru Micherechiul acelei vremi. ªi acest învãþãtor a fost chemat pe front, alte date despre ce sa întîmplat cu el nu se mai cunosc.
Legea lui Appony a pricinuit schimbãri
nedorite pentru ºcolile naþionalitãþilor. În primul
rînd, numãrul acestora a scãzut, cãci ajutorul dat
de stat pentru fiecare instituþie era în funcþie de
numãrul de elevi care, dupã ce terminau patru
clase, cunoºteau ºi limba maghiarã. Deºi devine
actualã obligativitatea frecventãrii ºcolii elementare ºi a celei de trei ani de perfecþionare pentru
agriculturã, rezultatele scad din punct de vedere
calitativ.
Redãm situaþia numãrului de elevi care au frecventat ºcoala confesionalã din Micherechi în 1905:
Învãþãmîntul e obligatoriu de la 6 la 12 ani
Bãieþi: 66
Fete: 93
Total: 159
Numãrul celor înscriºi: 109
Nu s-au prezentat: 13
La sfîrºitul anului au promovat 96 de elevi (41
de bãieþi ºi 55 de fete), în urmãtoarele categorii
de vîrstã:
7 ani=21;
8 ani=29;
9ani=20;
10 ani=11;
11 ani=5;
12 ani=2,
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cu urmãtoarele calificative:
18= foarte bine; 36= bine, 32= satisfãcãtor; 10=
nesatisfãcãtor.
Deci pînã la sfîrºitul anului ºcolar, din totalul
de 159 de elevi obligaþi la ºcolarizare, au absolvit
numai 96, adicã numai jumãtate. Alfabetizarea pe
plan naþional, în primele douã decenii ale secolului douãzeci, avea urmãtoarea situaþie: fiecare al
treilea elev al ºcolilor elementare a obþinut diploma de
absolvire a ºase clase. În judeþul Bichiº, din cei înscriºi în clasa întîi, au terminat ºase clase în 1932,
3,7%.
În 1919 a început etatizarea ºcolilor confesionale ºi eliminarea orelor de religie. Acest lucru a
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avut un rãsunet deosebit de negativ ºi în comunitatea ortodoxã din Micherechi. E lucru cunoscut
cã religia ortodoxã are un numãr mare de sãrbãtori în care nu se lucreazã. ªcolile de stat desigur
nu þineau cont de acest lucru, priveau ca valabile
numai sãrbãtorile oficiale. În aceastã perioadã se
ivesc din nou probleme în legãturã cu localul ºcolii. Crescuse numãrul de copii, dar procesul de
instruire decurgea mai departe comasat, într-o
singurã salã. Într-un articol din revista Lumina (Nr.
35 / 1906, Budapesta) scrie , printre altele cã locuitorii comunei Micherechi se plîng de faptul cã
învãþãtorul de la ºcoala confesionalã nu ºtie româneºte. Ei afirmã cã din astfel de cauze nu pot
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avea legãturi cu satele vecine, unde se vorbeºte
ungureºte, astfel nu-ºi pot comercializa produsele agricole. De aceea ei cer o ºcoalã de stat, cu predare ºi a limbii maghiare. Cer de asemeni un local nou pentru ºcoalã, cãci cei 180 de elevi învaþã
într-o singurã camerã, fãrã nici un fel de plan de
învãþãmînt.
Comitetul bisericesc a votat ca pe strada principalã, la numãrul 414, sã fie ridicatã noua ºcoalã.
În anul declanºãrii primului rãzboi mondial, la
Micherechi au primit diploma de absolvire a ºcolii elementare doi elevi. Unul dintre ei, Bordaº
Gergely, a terminat cu calificativul excelent la toate materiile studiate: Religie ºi moralã, Limba românã, Comunicare maghiarã, Scriere maghiarã, Matematicã, Geometrie, Geografie, Istorie, Drept cetãþenesc,
Cunoºtinþe despre naturã, Chimie, Desen, Muzicã,
Lucru manual, Agriculturã, Educaþie fizicã.
El a fost un timp învãþãtor suplinitor.
Legea Appony prevedea ca ºi învãþãtorii din
ºcolile confesionale sã primeascã ajutor de la stat,
dacã matematica, geografia, istoria ºi educaþia
cetãþeneascã le vor preda în limba maghiarã. Din
1907, toate manualele trebuiau aprobate de Ministerul Învãþãmîntului ºi Cultelor, iar aceastã cenzurã de multe îºi spunea cuvîntul, calificînd manualele ca prea puþin patriotice. Astfel a început
declinul ºcolilor naþionalitãþilor.
În anul ºcolar 1913/1914, în Micherechi aveau
obligativitatea de a frecventa ºcoala 337 de copii,
dintre care au mers la cursuri 288. Redãm un calendar al evenimentelor petrecute în ºcoalã în anul
1914:
5 – IX – 1914 Deschiderea anului ºcolar;
5 – IX – 1914 Sfinþirea ºcolii;
4 – X – 1914 De ziua onomasticã a maiestãþii
sale, învãþãtorul le explicã elevilor însemnãtatea
sãrbãtorii, nu se þin cursuri;
19 – IX – 1914 Ziua onomasticã a neuitate regine Elisabeta, nu se þin cursuri;
13 – XII 1914 Comemorarea baronului Langva
András; dupã slujba pentru sufletul acestuia, elevii pot pleca acasã.
12 – IV – 1914 De hramul sfîntului ocrotitor al
ºcolii, sfîntul Gheorghe, elevii s-au adunat la ºcoala veche ºi sub conducerea învãþãtorului Gheorghe Gherdan au cîntat ºi au recitat.
12 – V – 5 – VI 1914 Din cauza bolii molipsitoare din familia învãþãtorului, nu se þin cursuri.
8 – VI – 1914 Examenul de absolvire. Conducãtorul examenului, protopopul Nicolae Roxin, a
împãrþit premii în bani elevilor buni. În final, învãþãtorul a vorbit despre sarcinile pe care le vor
avea elevii în vacanþã, ºi a declarat închis anul
ºcolar.
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Dupã hotãrîrile de la Trianon, românii rãmaºi
în Ungaria, deci ºi cei din Micherechi, au rãmas
într-o situaþie tristã. Mulþi bãrbaþi cãzuserã pe
front, – ca ºi învãþãtorul atît de respectat în comunitate – mulþi intelectuali au plecat în România, mai ales preoþi ºi pedagogi. ªcolile confesionale nu mai existau. Învãþãmîntul minoritãþilor a
fost preluat de dascãli maghiari. De exemplu la
Giula, predau numai în limba maghiarã:
Halmosné Honéczy Mária, Balla Valéria, Bagoly
Irén. În timpul regimului horthyst, dupã ce s-a
dovedit cã politica revizionistã de recedare a Ardealului nu va aduce rezultatul dorit, a început o
politicã externã îndreptatã spre þãrile în care rãmãseserã comunitãþi maghiare, care dorea sã
punã într-o luminã favorabilã grija Ungariei faþã
de minoritãþi. Astfel, politica de consolidare a
guvernului Bethlen a considerat o problemã de
bazã ºcolile pentru minoritãþi, fãrã sã aducã însã
o rezolvare satisfãcãtoare. Conform declaraþiei din
1920 a reprezentantului pentru problemele românilor din Ungaria, Iosif Sigescu, în comunitãþile
ortodoxe ºi greco-catolice primeau post de învãþãtori persoane care nu cunoºteau limba românã.
Dupã 1923, problema ºcolii româneºti din Micherechi era încã nerezolvatã. În aceste condiþii, a
primit postul de învãþãtor micherecheanul Ioan
Olah. În 1927 acesta a devenit preotul comunitãþii, iar ºcoala i-a revenit soþiei sale, Aurica
Cîmpean. Soþii Olah au fãcut multe pentru ridicarea culturalã a satului lor. Acei vîrstnici de azi,
care i-au cunoscut îºi amintesc de înþelepciunea
preotului Olah, care spunea: Dacã vedeþi la mine
ceva bun, aºa sã faceþi ºi voi; dacã vedeþi ceva rãu, nu
faceþi ca mine.” Efortul pe care l-au fãcut pentru
învãþãmînt este considerabil, deoarece niciunul nu
avea diplomã de pedagog. De altfel, atunci nu
funcþiona în Ungaria nici o ºcoalã pedagogicã în
limba românã, iar continuarea studiilor în România nu era permisã.
Prima programã ºcolarã care reglementa procesul instruirii în ºcoala din Micherechi, a fost
emisã în 1925. Conform acesteia, în primele douã
clase elevii învãþau româneºte. Abecedarul, scrisul, cititul erau predate în clasa întîi în limba românã. Începînd din clasa a treia era introdusã limba maghiarã. Orele de curs erau programate între 8–11 dimineaþa ºi 2–4 dupã-amiaza. Programa cuprindea urmãtoarele obiecte de studiu: religie, care era predatã de preot, bineînþeles în limba românã; dezvoltarea vorbirii în limba maghiarã,
patru ore pe sãptãmînã; scriere ºi citire, ºase ore
pe sãptãmînã; aritmeticã ºi geometrie, cinci ore pe
sãptãmînã; cînt, o orã sãptãmînal ºi educaþie fizicã,
trei ore pe sãptãmînã. În fiecare zi prima orã era
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rezervatã aritmeticii ºi geometriei, dupã care urmau scrierea ºi citirea. Celelalte materii erau studiate la cursurile de dupã-amiazã. La clasele din
cursul inferior predau alternativ Aurica Olah
Cîmpian ºi Lucreþia Kiss Görög. Orarul, planificarea orelor ºi planurile de lecþie trebuiau trimise
spre aprobare la direcþiunea inspectoratului teritorial. În clasa a ºasea erau mai multe materii: orele
de religie ºi moralã decurgeau în limba românã.
Scrierea, citirea, ortografia erau deja în limba maghiarã, astfel figureazã ºi în carnetul de note. Pe
baza cataloagelor, am putut întocmi lista obiectelor studiate în clasele I-VI:
Obiect de studiu
I
Religie ºi moralã 2
Limba maghiarã 10
Dezvoltarea vorbirii 4
Citire
6
Scriere
Compunere Ortografie
Aritmeticã
5
Geografie
Istorie
Educaþie cetãþeneascã Istorie ºi constituþie Cunoºtinþe despre
naturã ºi economie ªtiinþe naturale ºi
chimie
Mediu înconjurãtor Igienã
Desen
Cînt
1
Lucru manual Educaþie fizicã 3
Limba românã

II
2
10
3
1
1
1
1
5
-

III
2
10
3
1
2
1
1
5
-

IV
2
9
3
1
2
2
1
5
2
2
-

V
2
7
–
2
2
2
4
2
2
1
-

VI
2
7
2
2
2
4
2
2
-

-

2

2

3

4

1
1
1
3

2
1
1
1
3

1
3
1
2
2
2
3

1
4
1
2
2
2
3

2
1
2
1
3

În 1930 s-a construit al treilea imobil destinat
ºcolii din Micherechi. În 1931 se înfiinþeazã prima bibliotecã a ºcolii, destinatã profesorilor, cu
un stoc de 59 de volume. Se dezvoltã de asemeni
baza de material didactic a ºcolii. Existã deja un
mic cabinet cu material vizual pentru orele de istorie, chimie, naturale, chiar muzicã. Acum ºcoala are ºi un drapel naþional ca ºi unul de doliu.
Toate aceste materiale auxiliare, dar atît de necesare în procesul de învãþãmînt au dispãrut în timpul dezordinii cauzate de rãzboiul mondial.
Din 1931 pînã în 1945, ºcoala din Micherechi a
fost abonatã la urmãtoarele ziare: Magyar Tanítók
Évkönyve, Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny,
Magyar Népiskola, Pesti Hírlap, Családi Kör,

Népnevelési Közlöny, Magyarosan, Búvár, Tükör,
Népiskolai Utasítás, Mindennapi Élet, Köznevelés.
În 1937 Ministerul Cultelor a pregãtit un tabel
al ºcolilor elementare în care se preda limba românã la un oarecare nivel. Aceste ºcoli se gãseau
în localitãþile: Jula-Oraºul Mic Românesc, Jula-Oraºul Mare Românesc, Vecherd, Bedeu, Apateu, Micherechi, Pocei, Leta Mare, Cenadul Unguresc.
În 1930, în comitatul Bichiº existau 42 de ºcoli
bilingve. Inspectorul ºcolar de atunci a explicat
astfel absenþa ºcolilor cu predare numai în limba
naþionalitãþilor ºi avantajele ºcolilor bilingve: Consider demn de notat cã o parte a populaþiei de naþionalitate, cînd a avut posibilitatea sã aleagã între diferitele tipuri de ºcoalã, a ales ºcoala cu predare în limba
maghiarã; cealaltã parte a avut numai obiecþia ca în
ºcoala unde învaþã copiii de naþionalitate, orele sã se
desfãºoare în douã limbi, deci au ales tipul de ºcoalã C.
Aceastã hotãrîre minoritãþile au argumentat-o cu observaþia cã dacã elevii vor învãþa numai limba maternã, iar maghiara va fi numai obiect de studiu, nu vor
ºti sã vorbeascã bine ungureºte, ºi astfel le va fi foarte
greu, deoarece au mare nevoie de limba maghiarã în
viaþã.
Dupã primul rãzboi mondial, ºcolile nu s-au
înfiinþat conform limbii materne a elevilor, ci s-a
forþat însuºirea limbii maghiare. În 1932, ºcolile
confesionale româneºti au fost desfiinþate în localitãþile Bãtania, Otlaca Pustã, Bichiº, Cenadul
Unguresc, Bichiºciaba.
La Micherechi, în 1932, în locul ºcolii acoperite
cu trestie a fost ridicatã o ºcoalã cu patru sãli de
clasã ºi o locuinþã pentru director. La noua construcþie statul a contribuit cu 40 000 de pengõ,
satul a donat locul viran iar pãrinþii elevilor au
contribuit cu douã sãptãmîni de muncã voluntarã. Învãþãmîntul în Micherechi se desfãºura în
anul 1932 în urmãtoarele locuri: la ºcoala confesionalã, ce funcþiona ºi acum sub tutela bisericii,
avînd clasa întîi ºi clasa a doua. Aici predau ºi pe
mai departe Aurica Olah ºi Lucreþia Kiss, precum
ºi preotul Ioan Olah, care preda religia. La ºcoala
nou ridicatã funcþionau celelalte clase, de la a treia la a ºasea. Dar absolvenþii a ºase clase erau foarte puþini. Acest lucru reiese ºi din urmãtoarea statisticã: în anul ºcolar 1932/33 în clasa întîi s-au înscris 72 de elevi. Pînã la clasa a treia au ajuns 68 de
elevi, unul a murit, trei au repetat clasa. 57 de elevi au
promovat în clasa a patra, un elev s-a mutat, cinci au
rãmas repetenþi, despre încã cinci nu sînt date. La clasa a cincea, cinci elevi s-au mutat, s-au bãgat slugi,
patru n-au promovat din cauza absenþelor, trei au rãmas repetenþi, cinci ºi-au întrerupt studiile. Astfel, în
clasa a ºasea au promovat 40 de elevi; din aceºtia doi
au absentat de la ore, aºa cã din 72 de elevi doar 38 de
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elevi au absolvit ºase clase. Procentul e destul de mic:
52,7%. Anual, 5-6 elevi din fiecare clasã au pãrãsit ºcoala din diverse motive.
În anul ºcolar 1932/33 a funcþionat ºi ºcoala de
stat ºi numãrul total al elevilor a fost 190. În ºcoala de stat funcþionau urmãtorii pedagogi: Turjai
Cirill – director, Szecsõdi Mihály – învãþãtor, Csausz
Antak Ida – învãþãtoare, Ertsey Wesselényi Irén – învãþãtoare. Împotriva directorului Turjai pãrinþii au
depus plîngere, pe motivul cã acesta se poartã
inuman cu elevii. Aceºtia erau într-o situaþie deosebit de grea, deoarece din cauza necunoaºterii
limbii maghiare deseori nu înþelegeau ce spune
dascãlul, ce anume vrea de la ei. Un vîrstnic micherechean îºi aminteºte cã acelor care nu ºtiau
spune lecþia – lucru ce se întîmpla des, pentru cã
nu pricepeau ungureºte, – directorul le punea între dinþi o bucatã de lemn ºi îi þinea cu gura deschisã pînã la amiazã.
Plîngerea contra directorului am gãsit-o în arhiva judeþului Hajdú-Bihar, dar urme despre
modul cum a fost rezolvat acest caz nu existã.
Foºtii elevi, azi bãtrîni, îºi amintesc de faptul cã
directorul parcã s-a mai îmblînzit ºi apoi a pãrãsit ºcoala.
Elevii continuau sã absenteze de la ºcoalã în
timpul muncilor agricole. Mulþi deveneau slugi
ºi argaþi, deoarece situaþia materialã a pãrinþilor
era foarte precarã. În general, plata anualã a unui
copil de 10-12 ani care se bãga la stãpîn consta în:
un chintal de grîu, un balot de paie, un rînd de
haine de varã, o pereche de bocanci, douã kilograme de sãpun, acestea valorînd cam 810 forinþi.
Sãptãmînal, argaþii aveau o zi liberã. Cei mai norocoºi deveneau calfe de bãrbier sau pantofar ºi
de aici la statutul de mic industriaº nu era decît
un pas.
Între 1930 ºi 1941, la Micherechi au obþinut diploma de absolvire a ºcolii doar zece elevi, cei mai
mulþi fiind copii ai oficialitãþilor maghiare. Din
ºapte absolvenþi, numai doi erau copii de þãrani
români. În 1946 în sat erau încã 500 de analfabeþi.
În 1939 ºcoala confesionalã a fost desfiinþatã. A
rãmas ºcoala de stat în care predau numai dascãli maghiari, care nu ºtiau româneºte. Funcþiona
mai departe ªcoala Economicã de Stat, care avea
ºi o micã grãdinã, aici mergeau 12–15 elevi.
Un mare rol în maghiarizarea tineretului micherechean de atunci l-au avut trupele de premilitarã. Pregãtirea acestora, ca ºi orice acþiune de
culturalizare a maselor sau orice sãrbãtoare naþionalã, se fãcea în localul ºcolii cu concursul cadrelor didactice. E greu însã de închipuit ca micherechenii sã fi format benevol asemenea trupe,
aºa-zise Levente.

11
Odatã cu izbucnirea celui de-al doilea rãzboi
mondial, satul Micherechi a fost nãpãdit din nou
de vremuri grele. Dascãlii au fost chemaþi pe front,
ca ºi în primul rãzboi. La 24 septembrie 1944, românii au ocupat localitatea dar a doua zi au ºi
pãrãsit-o din calea nemþilor care erau pe urmele
lor. ªcoala a fost din nou pãrãsitã.
Pe baza registrelor ºcolare am putut întocmi
urmãtoarea statisticã referitoare la numãrul de
elevi ºcolarizaþi la ºcoala elementarã de ºase clase din Micherechi, între 1921 ºi 1942:
· 1921/22 – 56 de elevi înscriºi, niciunul n-a absolvit 6 clase;
· 1922/23 – 4 elevi au absolvit 6 clase;
· 1923/24 – 5 elevi au absolvit ºase clase;
· 1924/25 – nu am gãsit date;
· 1926/27 – 4 elevi au absolvit ºase clase;
· 1927/28 – 4 elevi au absolvit ºase clase;
· 1928/29 – 3 elevi au absolvit ºase clase;
· 1929/30 – 5 elevi au absolvit ºase clase;
· 1930/31 – 3 elevi au absolvit ºase clase;
· 1931/32 – nu am gãsit date;
· 1933/34 – 18 elevi terminã ºase clase. Între ei
sînt mulþi cei care repetã clasa. Începînd din
acest an absolvenþii ºcolii elementare sînt tot
mai numeroºi.
· 1934/35 - 31 de elevi primesc diploma de absolvire;
· 1935/36 - 24 de elevi;
· 1936/37 - 25 de elevi
· 1937/38 ºi 38/39 - cîte 40 de elevi;
· 1939/40 - 36 de elevi;
· 1940/41 - 38 de elevi;
· 1941/42 - 41 de elevi din Micherechi primesc
diploma de absolvire a ºase clase.
Dupã rãzboi, situaþia economicã a satului e foarte grea, sãrãcia e crîncenã. În anul ºcolar 1944/
45, din lipsa învãþãtorilor, cursurile se deschid
doar spre sfîrºitul lunii ianuarie. Tînãrul Mihai
Bordaº la rugãmintea sãtenilor începe sã þinã ore.
Copii erau foarte mulþi, aºa cã au fost împãrþiþi
pe grupe, în fiecare zi mergînd la ºcoalã o altã
grupã. Spre sfîrºitul anului, s-a reîntors o parte
din dascãlii refugiaþi din faþa rãzboiului, dar pedagogii nu erau suficienþi pentru cei 323 de copii
ºcolarizabili. Dintre aceºtia, au promovat doar 55,
deoarece majoritatea a înregistrat numeroase absenþe.
Dupã rãzboi, a început o luptã asiduã contra
analfabetismului. Miºcarea s-a adresat ºi adulþilor.
În 1945, la 5 ianuarie apare ordinul primului
ministru, cu numãrul 330/1946, conform cãruia:
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Elevii de naþionalitate vor avea învãþãmînt în limba
maternã. Învãþãmîntul în limba maternã va avea loc
în ºcoli înfiinþate ºi finanþate de stat.
În 1947 la ºcoala din Micherechi au sosit pedagogi din Ardeal care cunoºteau limba românã.
Aceºtia au alcãtuit un colectiv didactic din opt
persoane: Rapolthy László (director) ºi soþia acestuia, Lõrinczi Zoltán, Koncz Mária, Turcu Marius,
Székely János ºi soþia sa.
Etatizarea ºcolii, întîmplatã la 15 iunie 1948 a
fost primitã cu entuziasm ºi speranþe de pedagogi
cît ºi de pãrinþi. Cu organizarea noii ºcoli, ministrul învãþãmîntului, Arató Endre l-a delegat pe
Turcu Marius. Directorul de atunci, Rapolthy
László, nu a acceptat acest lucru, a demisionat, la

puþinã vreme chiar a pãrãsit satul. Cu Turcu
Marius ca nou director, îºi deschide porþile ºcoala româneascã din Micherechi, în 1949. Toate obiectele erau predate în limba românã, existînd ºi o
secþie maghiarã, înfiinþatã încã în 1947. În anul
menþionat ºcoala avea 268 de elevi: 269 la secþia
românã ºi 29 la secþia maghiarã. În acelaºi an se
înfiinþeazã la Giula Gimnaziul românesc Nicolae
Bãlcescu. La secþia maghiarã a ºcolii din Micherechi erau înscriºi copiii unguri de la sãlaºele din
jurul satului, precum ºi aceia pe care pãrinþii intenþionau sã-i angajeze ca argaþi la familii ungureºti înstãrite. Aceastã secþie a funcþionat pînã în
1960.
(traducere de Mihaela Bucin)
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Profesorii care au predat la ºcoalã în perioada 1815–1950

Turnul pompierilor – Mobilier – nivelul 6./8.
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Maria Berényi

Fundaþia Elena Ghiba Birta

Cultura româneascã din Ungaria s-a pãstrat ºi
rãspîndit prin mijlocirea bisericii ºi a ºcolii. Aceste instituþii au fost ajutorate de societãþile culturale ºi de românii mai înstãriþi, care constituiau
fundaþii, deveneau mecenaþii culturii româneºti
de aici. Constituirea asociaþiilor sau fundaþiilor
culturale este o activitate caracteristicã secolului
al XIX-lea, cu preponderenþã, dar ºi primelor decenii ale secolului XX. Fundaþiile ºi asociaþiile, mai
ales acelea constituite din iniþiativa unor personalitãþi culturale, au avut drept obiectiv ºi ajutorarea elevilor ºi studenþilor silitori, care nu dispuneau de posibilitãþi materiale pentru a-ºi termina studiile, cu scopul de a contribui la culturalizarea maselor, fortificînd conºtiinþa de identitate.
În a doua jumãtate a veacului trecut, românii
au reuºit sã-ºi creeze o intelectualitate numeroasã, ridicatã din popor, graþie fundaþiilor create de
unele instituþii culturale ºi bisericeºti ºi de unele
persoane generoase care ºi-au sacrificat averea în
acest scop. Printre acestea putem enumera ºi Fundaþia Elena Ghiba Birta.
Elena Ghiba s-a nãscut în localitatea Bichiº în
1801. Era fiica preotului Mihai Ghiba, primul preot de la biserica ortodoxã. Tatãl sãu, care era de
origine macedoromânã, împreunã cu negustorii
greci ºi români din localitate, a ridicat sfîntul lãcaº.
Mama sa, Ana Neamþu, era din Boroºineu. Elena
abia a împlinit 10 ani cînd a rãmas orfanã ºi de
mamã ºi de tatã. Pãrinþii sãi nu lãsarã nici o avere. Astfel copiii lor s-au împrãºtiat în toate pãrþile. Elena a ajuns la rudeniile sale din Pîncota. Aici
lucrã ca servitorare mai mulþi ani. De tînãrã se
cãsãtoreºte cu un meseriaº cu numele Birta. Bãrbatul sãu era sãrac ºi pe lîngã aceasta, era ºi bolnav. Neputînd trãi în Pîncota, se mutarã la Arad,
unde nu peste mult soþul sãu a decedat. Elena
Ghiba din nou ajunge servitoare, intrã la un oficiant cameral cu numele Emanuil Gogheru, la care a
lucrat 33 de ani. Stãpînul ei avea o avere însemnatã, ºi nu avea decît un singur nepot. Rãsplatã
cã îl servise timp îndelungat, (Elena l-a mai ajutat
ºi în administrarea averii), Gogheru îi lãsã toatã
averea. Avea doar datoria sã-i dea nepotului
50.000 Fl. Aºa Elena Ghiba Birta „cea sãracã”, în

1863, decedînd stãpînul sãu, deveni de-o datã înstãritã, dispunînd de circa 150.000 fl. Avînd însã
o vîrstã mai înaintatã, încã în acel an (1863) îºi
face testamentul la îndemnul avocatului Ioan Popovici. Elena Ghiba, în 1864, a decedat într-un spital din Pesta. În 25 ianuarie 1864 a fost
înmormîntatã în cimitirul „Eternitatea” din Arad.1
A lãsat o avere considerabilã, douã case în Arad
ºi peste 130.000 fl., din care a înfiinþat o fundaþie
de burse administratã de un comitet sub preºedinþia Episcopului din Arad. De asemenea, în
urma dispoziþiilor testamentare, a lãsat fonduri
bisericilor din Arad, Bichiº, Oradea ºi Ineu, precum ºi un fond pentru mãrirea salariului învãþãtorului din Bichiº. În afarã de aceste fonduri, a
separat ajutoare filantropice de aproape 4000 fl.
pentru sãracii din oraºul Arad, pentru meseriaºi
ºi pentru formaþia de pompieri.2
Elena Ghiba Birta, neuitînd de unde a pornit,
intrînd în posesia moºtenirii, imediat a fãcut urmãtorii paºi filantropici: a dat ajutor bãnesc pentru construirea turnului bisericii din Bichiº; 20 de
familii sãrace timp de 3 luni au fost întreþinute cu
pîine; preparanzilor sãraci a dãruit 100 fl, etc. În
testamentul sãu redactat la 2 iunie 1863, a mai
donat ajutoare:
„Bisericii r. cath. din Arad
2000 fl.
Bisericii catedrale române din Arad
4000 fl.
Bisericii g.n.u. din Bichiº
1420 fl.
ªcoalei g.n.u. din Bichiº
spre îmbunãtãþirea plãþii învãþãtoreºti 1000 fl.
Bisericii g.n.u. din Oradea mare
1000 fl.
Pentru îmbunãtãþirea plãþii cantorului grecesc
500 fl.
Bisericii g.n.u. din Boroºineu
1000 fl.
Bisericii g.n.u. sîrbeºti din Arad
100 fl.
Bisericii augustine din Arad
500 fl.
Bisericii elvetice din Arad
500 fl.
Xenodochiului Aradanu
1000 fl.
Casei sãracilor din Arad
1000 fl.
Pentru 12 vãduve
1200 fl.
Pentru stipendierea tinerilor români ºi greci
de religiune g.n.u.
48.000 fl.”3
Fundaþia Elena Ghiba Birta a fost înfiinþatã prin
punctul 23 al testamentului sãu, avînd un capital
iniþial de 48.000 fl., din al cãrui venit sã se acorde
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burse unui numãr de doisprezece tineri care-ºi
urmeazã studiile liceale sau superioare. Scopul
acestui pas e motivat în felul urmãtor: „Luînd în
privinþã, cum cã institute pentru înaintarea creºterii sãracei tinerime g.n.u. prea rare sînt, ba în
unele împrejurãri nici sînguratice institute nu sînt;
ºi din alte institute de dupã regularea întemeietorilor nu se pot participa; iar temeiul de cãpetenie a înaintãrii naþiunilor, ºi a bunei stãri precum
spirituale aºa ºi materiale, zace în educaþiune ºi
ºcoalã: drept aceea eu ca din pãrinte grec ºi mamã
românã nãscutã, pãtrunsã de acea oftare, ca la
înaintarea mai frumosulului viitoriu, culturei spirituale ºi înflorirei acestor naþiuni dupã putinþa
mea se pot confera, întru acea dulce speranþã cum
cã aceasta a mea faptã va fi urmãritã de un salariu efeptu, ºi cum cã strãvechiul meu mormînt îl
va þine vrednic de o recunoscãtoare privire: bucuros m-am hotãrît a înfiinþa un aºezãmînt sub
titula Aºezãmîntul Elenei Birta nãscutã Ghiba, din
care cauzã prin acest demînd ca dupã
întreveninda mea moarte: executorul testamentului meu, din lãsãmîntul meu spre acest scop
48.000 florini v.a. în cassa de pãstrat din Arad sau
Pesta ca aºezãmînt veºnic sã-l elochedie pe interes.
Statutele aºezãmîntului acestuia al meu le cuprind în urmãtoarele:
a) Acest aºezãmînt precum mai sus s-a zis se
va numi „Aºezãmîntul Elenei Birta nãscutã
Ghiba”.
b) Capitalul acestui aºezãmînt al meu se va aºeza în cassa de pãstrat din Arad sau Pesta precum
executorul testamentului meu cu cale va afla.
c) Acest aºezãmînt îl supun privegherii unui
comitet statornic rugînd pre Ilustratea Sa Domnul Episcop g.n.u. a Aradului, ºi în întîmplarea
vacanþei, pe locutenintele sãu, spre primirea
presidiului.
d) Acest comitet va sta afarã de Preside din 12
mãdulari, din cari pururea ºi netrãmutavern 4 din
cler ºi 8 din mireni – civili – sã fie; de mãdularii
acestui Comitet pre urmãtorii denumesc, adecã:
Din cler
1. Ioan Russu catechet preparandial g.n.u. din
Arad.
2. George Popescu protopresviter g.n.u. din
Buteni.
3. Iosif Beleº protopresviter g.n.u. din T.
varadia.
4. Petru Chirilescu protopresviter g.n.u. din
Chiºineu.
Din mireni:
1. Ilustratea Sa Domnul Teodor Serb supremul
comite al Aradului.

15
2. Ioan Popovici Directorul preparandiei.
3. Alexandru Gavra profesor de preparandie.
4. Atanasiu ªandor profesor de preparandie.
5. George Ebesfalvy avocat.
6. Petru Fruscha avocat.
7. Petru Nicolici neguþãtor din Oradea mare.
8. Marcu Daliciu neguþãtor din Lipova,
rugînd pe înºiraþii sus titulaþi Domni ca aceasta denumire, în interesul tinerimei care de acest
aºezãmînt se va folosi, fãrã de renumeraþiune a o
primi; asecutorul meu scop prin usteneala lor a o
sprijini sã binevoiascã.
e) Spre ducerea protocolului acestui comitet rog
pe cel mai tînãr dintre membrii comitetului.
f) Pe permanentul preside a comitetului adecã
pe episcopia g.n.u. din Arad cu toatã stima o rog,
ca scriptele atingãtoare de acest al meu aºezãmînt,
precum ºi protocoalele ºi altele scrisori a comitetului meu, destins în arhivul Episcopiei a se pãstra sã demande.
g) Sfera afacerilor Comitetului, mai jos se va
circumscrie.
h) Din acest al meu aºezãmînt neîntrerupt se
vor stipendia 12 elevi nãscuþi greci ºi români de
religiunea g.n.u. din comitatele Arad, Bihor, Bichiº
ºi Cianad unul cîte unul cu stipendiu anual de
200 fl.v.a.
i) Elevii doritori de a fi primiþi în acesta
aºezãmînt sînt datori a dovedi, cumcã:
I. Sînt de religiunea g.n.u. de naºtere greci sau
români.
II. Cumcã sînt orfani sãraci, sau cã pãrinþii lor
sînt atît de sãraci, cît a-i învãþã nu sînt în stare.
III. Cumcã cel puþin ºcoala elementarã cu aºa
sîrguinþã au învãþat, cît primirea lor în clasa normalã nici o îndoialã nu pãtemesc; iar aceia cari
învãþãmintele normale, gimnasiale, academice sau
de universitate au ascultat, astfel de testimoniu
de învãþãmînt ºi purtare moralã au raportat, pe
temeiul cãruia în clasele mai înalte graduatim se
pot primi.
IV. Cumcã purtarea lor moralã consumã legilor ºcolastice.
V. Aceea îmi reserv: ca înainte de toate rudeniile mele, adecã condescendenþi ºi colaterali precum ºi urmaºii acelora, cari se trag de la pãrintele
meu Mihail Ghiba paroh în Bichiº; ºi de la mama
mea Ana Neamþu din B.Ineu, - ori în care comitat
locuiesc în înaintea altor recurinþi sã aibã prioritate, ºi strãinii numai atunci sã primeascã, dacã
din rudeniile mele spre primire apþi nu vor recurge.
j) Acel elev, care întru acest aºezãmînt s-a primit, stipendiul anual de 200 fl. pînã atunci sã-l
foloseascã, pînã cînd cursul ºcolar pe care ori fi-
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losofica, ori juridica, ori medica, sau chirurgica
ori politechnica o va fini.
k) Elevul în acest aºezãmînt primit prin purtarea inmoralã sau prin reportarea testimoniului de
clasa a 2-a sau a 3-a din învãþãminte va perde stipendiul; din care causã elevii stipendiaþi vor fi
îndatoraþi pentru legalisarea lor, testimoniul
ºcolastic precum din 1. aºa si din 2. semestru a-l
prezenta la prezidele comitetului.
l) Încît însã careva elev stipendiat, întru învãþare prin infirmitate sau prin alta, fãrã vina lui
întrevenitã nenorocire împedicatu, ar cade în clasa a 2-a ºi aceasta ar fi în stare pe deplin a dovedi:
astfel de elev ºi în întîmplarea repetirei clasei va
trage stipendiul.
m) De la elevii cari vor participa din acest
aºezãmînt pretind, ca oriunde ºi în oricare institut de învãþãmînt sã fie, sã se poarte solid, ºi prin
sîrguinþa lor sã se trudeascã aºezãmîntului meu
spre laudã a fi; iar regelui, - naþiunei, ºi comunei
folositori cetãþeni a se face; ºi în urmã pretind ca
cu conºcolarii sãi de diferite naþiuni, ca cu egali
fii a comunei patria ºi fraþii sãi, în frãþeascã armonie sã trãiascã, ºi de tot felul de faptã, care ar da
ocasiune imparechiarii, sub perderea stipendiului - sã se fereascã.
n) Pretind, ca elevii cari vor lua parte în acest
aºezãmînt, dupã finirea învãþãmintelor lor, în scris
sã asigure comitetul, cumcã de loc ce ajungînduºi scopul ºi starea lor materialã îi va permite, spre
sprijinirea acestui aºezãmînt odatã pentru totdeauna vor plãti 25 fl.v.a.
Sfera afacerei comitetului:
1. Membrii cari din comitet vor muri sau din
orice cauzã vor repãºi, vor fi aleºi prin preside ºi
ceilalþi membri cu votisare secret, aºa însã ca
proporþiunea prin mine defiptã sã se observe,
adecã: cu totdeauna 8 mireni ºi 4 din cler sã fie.
În privinþa acestui punct ca escepþiune
rînduiesc ca decumva membrul Comitetului Ioan
Popovici ar pãºi din comitet sau ar muri, în locul
dînsului fiul sãu Aureliu Popovici fãrã alegere va
cuprinde locul pãrintelui sãu.
2. Comitetul în tot anul de douã ori se va
coaduna nesmintit, ºi adecã: în celea dintîie zile a
lunei lui septemvre ºi aprile.
3. Comitetul va pertrapta rugãmintele elevilor
ºi conºtiincios cercetînd însuºirile de primire mai
sus descrise cu privire la puntul V. prin majoritatea voturilor va hotãrî care recurinte sã se stipendieze.
4. Comitetul, seria elevilor în acest aºezãmînt
primiþi, deloc o va strãpune respectivei casse de
pãstrat - în care va fi alocat capitalul ºi deodatã
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pe tot elevul îl va provedea cu asemnaþiune cãtrã
cassa de pãstrat.
5. La aducerea deciziunei valide afarã de
presidele mai puþin 6 membri trebuie sã fie aºa ca
numãrul membrilor mireni de faþã negreºit de
douã ori sã fie mai mare decît a membrilor din
cler.
6. Afarã de celea douã sesiuni ordinare,
preºidentele, de dupã trebuinþe ºi de mai multe
ori poate convoca comitetul.
7. Comitetul tot la jumãtate de an va þine socoata
ca cassa de pãstrat, ºi strîns va priveghia spre acea
ca asemnatele stipendii respectivilor elevi cu acurateþe sã li se dee.
8. Comitetul pe acel stipendiat elev despre care
se va dovedi cumcã pentu purtarea imoralã din
numãrul studioºilor s-a ºters, sau pentru
neînvãþarea din lenevire provenitã, în a doua sau
a treia classã a fost clasificat, din aºezãmînt îl va
ºterge, ºi estradarea stipendiului, nu numai îi va
sista, ci aceea de totul o va înceta.
9. Comitetul numai pe temeiul mai sus atinselor cause poate sã sisteze sau sã înceteze stipendiul cãruiva din acest aºezãmînt cîºtigat.
10. Poziþiunile cardinale a acestor statute, comitetul nicicînd nu poate sã le schimbe.
11. Restul stipendiului anual a acelor elevi cari
în decursul anului ar repausa, sau din
susamintitele cause s-ar lipsi din aºezãmînt, cassa
de pãstrat în urmarea dispoziþiunii comitetului
va manipula ca fondul de rezervã a aºezãmîntului
meu, ºi din principalul capital al aºezãmîntului
destins se va capitaliza; aºa de cumva s-ar întîmpla cã lipsesc tineri cu capacitãþi pentru primire,
ºi stipendiu va rãmîne vacant, acel stipendiu pînã
atunci, pînã la începutul anului (ºi care la
octombre se începe) nu se va suplini - în cela-i
fondu de rezervã se va capitaliza ºi în urma sub
punctul n) atinºii 25 florini, în caz de s-ar plãti, ºi
prisosul intereselor capitalului de cãpetenie rãmas dupã plãtirea stipendiilor tot cãtre a acelaºi
fond de rezervã se va capitaliza.
12. Comitetul va priveghia ca acest fond de rezervã tot la trei luni sã se capitalizeze, dupã ce
însã acest fond de rezervã s-ar ridica la 20.000 florini, atunci încetînd capitalizarea mai departe,
interesul acestui capital între stipendiaþii mei din
classele mai înalte cãrora viptul si locuinþa precum ºi alte erogaþiuni li sînt mai mari, egali împãrþit qvarteliter se va asemna ºi estrada, – iarã
din prisosul interesului capitalului de cãpetenie
stipendiile ºi cei sub n) atinºii 25 florini, comitetul va sprijini pre acei elevi stipendiaþi din acest
aºezãmînt, sau nefiind de aceºtia pre altu tineri
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g.n.u. români ºi greci cari din filosofie, drepturi,
medica, chirurgica, sau geometria doresc a face
rigorose sau a depune censura avocaþialã.
13. În întîmplare dacã cîndva cassa de pãstrat
în care capitalul asezãmîntului meu va fi alocat,
s-ar desfiinþa, în acea întîmplare grija de cãpetenie a comitetului va fi, ca acest capital de
aºezãmînt într-alta cassã sigurã de credit sau pãstrare sã se aºeze, iar peste tot susþinerea acestui
aºezãmînt, conºtiincioasa lui manipulare, ºi
dreapta petraptaþiune la primirea stipendiaþilor
o încredinþez mãdularilor comitetului, rugîndu-i
ca de acela ca de refugiul sãracilor orfani ºi a pruncilor nãscuþi din pãrinþi sãraci cu energie sã grijeascã ºi sã le apere în contra oricãrui atac sau încercare de nimicire.”4
Testamentul Elenei Ghiba Birta este structurat
în trei pãrþi principale ºi este întocmit dupã toate
regulile juridice ale vremii.
Dupã multe greutãþi, fundaþia a fost aprobatã
prin decizia nr. 10456 din 27 iunie 1877 a Tribunalului din Arad.
Dupã moartea testatoarei, abia la 6 ani s-a întrunit comitetul de administrare a fundaþiei.
ªedinþa a avut loc la 6 iunie 1870 la reºedinþa episcopalã din Arad, în prezenþa episcopului Procopie
Ivacicovici ºi a membrilor: Petru Chirilescu, Iosif
Beleº, Alexandru Gavra, Atanasie ªandor, George
Ebesfalvy ºi Marcu Deliciu.5 La aceastã întrunire
s-a citit testamentul fondatoarei. S-a adus decizia
în ce priveºte înregistrarea fundaþiei la tribunal.
Tot în cadrul acestei ºedinþe s-a ales ca membru
al comitetului fiul avocatului Ioan Popovici, Aurel Popovici, în locul tatãlui sãu. De asemenea se
mai aleg ºi alþi membri, ºi anume: Miron Romanul, Mihai Cociuba ºi Teodor Serb.6
„Abia dupã ºapte ani, la 1 septembrie 1877, în
cadrul ºedinþei comitetului prezidatã de data
aceasta de cãtre episcopul Ioan Meþianu, în urma
deciziei Tribunalului din Arad sus amintite, s-a
putut serba înfinþarea acestei fundaþii. Cu acest
prilej dr. Atanasie ªandor va þine o cuvîntare de
deschidere din care prezentãm cîteva spicuiri:
„Înainte cu 13 ani vieþuia aici, în Arad, o femeie
pe care Dumnezeu a binecuvîntat-o cu o avere
frumoasã, cu un suflet nobil ºi cu simþãminte de
caritate creºtinã, care îndemnatã de un fiu demn
al Bisericii noastre, de un bãrbat cu simþãminte
tot atît de nobile, toatã averea sa a închinat-o în
scopuri filantropice, între care se numãrã ºi o fundaþie întemeiatã pentru 12 studenþi orfani ºi sãraci din dieceza noastrã, ºi care pînã acum este
cea mai frumoasã fundaþie diecezanã.
Femeia aceea a fost Elena Ghiba Birta, iar bãrbatul acela demn a fost fericitul Ioan Popovici, pe
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atunci avocat ºi director al Institutului nostru preparandial; ºi în fine fundaþia de care vorbim este:
capital 48.000 fl. pus sub scutul ºi îngrijirea P.O.D.
Voastre din a cãrui venit sã se stipendieze 12 tineri studioºi ortodoxi orfani ori sãraci din comitatele Arad, Bihor, Békés ºi Cenad.”7
În cadrul ºedinþei sus amintite, au avut loc noi
alegeri de membri în locul celor decedaþi, precum
ºi înlocuirea pe motiv de sãnãtate a lui Alexandru Gavra cu Vasile Paguba.
Desemnarea primilor 12 bursieri, din totalul de
45 de concurenþi, s-a fãcut în cadrul ºedinþei a patra a comitetului, la 19 septembrie 1877. Aceºtia
sînt urmãtorii: I. Buna din Garbed, jurist în anul
IV la Oradea; Iacob Hotãran din ªimand anul II
la acelaºi institut; Roman Ciorogariu din Pecica,
student la filosofie în anul I la Pesta; Aurel Popovici din Bichiº, student în anul I la Oradea;
Gheorghe Plop din ªiclãu, student la Oradea;
Ioan Trandafir din Arad, elev la gimnaziul din
localitate; Alexandru Raþiu din Arad, elev la acelaºi gimnaziu; Ioan Dudulescu din Beiuº, elev
la gimnaziul din Beiuº; Teodor Pap din Carpeºti
elev la gimnaziul din Beiuº; Ioan Gãran din
Arad elev la gimnaziul din localitate ºi Ilie
Precupaº din Arad, elev la acelaºi gimnaziu.
„Statutele fundaþiei au fost redactate în cadrul
ºedinþei comitetului din data de 25 septembrie
1878 ºi trimise ministerului spre aprobare. Ele
cuprind patru pãrþi. Prima parte prezintã „originea ºi locul fundaþiei; partea a doua se ocupã cu
modul de administrare al fundaþiei; partea a treia cu scopurile fundaþiei iar partea a patra cu „fondul de rezervã, originea, folosirea ºi menþiunea
acestuia.”8
Aceastã fundaþie a funcþionat din 1877 în modul în care a fost prescris în testament. A fost administratã de o comisie compusã din 12 membri,
4 preoþi ºi 8 mireni sub preºedinþia episcopului
Aradului. În concursurile prescrise ºi publicate
de cãtre comitet, de la concurenþi se cerea sã
documneteze cã: 1. Sînt de religie gr. orientalã, ºi
de naþionalitate românã ori greacã, nãscuþi în careva din comitatele Arad, Bihor, Bichiº, Cenad. 2.
Cã studiazã în oarecare institut de învãþãmînt, cu
succes distins, ºi cu bunã moralã, ºi cã sînt lipsiþi
de mijloacele trebuincioase. 3. Rudeniile fondatoarei, ºi succesorii acelora, cari se trag din familia pãrintelui sãu Mihai Ghiba, fost paroh ortodox în localitatea Bichiº, ºi cele ale mamei sale
Ana Neamþu din Ienopole, aveau prioritate.9
În perioada 1877–1905 au primit burse 88 de
tineri. Printre aceºtia gãsim ºi bursieri din localitãþile Ungariei de azi. Pe Emil Coste din Cenadul
Unguresc, care a terminat în 1896/97 la Acade-
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mia de drept din Oradea ºi pe Gheorghe Popovici din Chitighaz, care a terminat tot aici în
1901/1902.10 George Popovici din Bichiº în 1892/
93 era student în anul IV la medicina din Cluj ºi,
pe lîngã bursa de 200 fl. primitã de la Fundaþia
Elena Ghiba Birta, a mai primit 200 fl de la Fundaþia Gojdu.11 Fundaþia Elena Ghiba Birta din Arad „a
fost o binecuvîntare pentru mulþi tineri, care ulterior s-au remarcat în mod deosebit pe plan profesional, cultural ºi social. Dintre aceºtia amintim
pe urmãtorii: dr. Iustin Ardelean, devenit jurist
ºi redactor de ziar [ a fost ºi redactorul foii satirico-umoristice Vulturul din Oradea - M.B.]; dr.
Gheorghe Alexici, care a devenit profesor de limba ºi literatura românã la Academia comercialã
din Budapesta precum ºi al Universitãþii de aici;
Roman Ciorogariu, devenit profesor ºi director
al preparandiei din Arad ºi apoi Episcop la Oradea; Petru Mladin ºi Izidor Bodea au devenit
medici; Ioan Costa, va deveni profesor la Preparandia din Arad; Ioan Petran, va deveni cadru
didactic de asemenea în Arad; Sever Ispravnic din
Curtici, va deveni avocat în Arad; Procopie
Givulescu, va deveni preot în Curtici ºi protopop
în Radna; Nicolae Mihulin, care va deveni profesor la Arad; ªiclovan Nicolae din Arad, va deveni inginer în Arad, precum ºi mulþi alþii.”12
Conform dorinþei fondatoarei, dupã termina-

rea studiilor, fiecare bursier al fundaþiei, cu o sumã
de 25 fl. contribuia la mãrirea capitalului. Suma
fundaþiei în 1913 era 154.469 coroane13; în 1915
fundaþia dispunea de 159.513 coroane14; în 1921
suma era 160.024 coroane.15
„Fundaþia va trece prin momente dificile mai
ales în perioada celui de al doilea rãzboi mondial, cînd capitalul ei va scãdea simþitor. Acesta face
ca în ºedinþa din 31 ianuarie 1939, preºedintele
comitetului de administrare, dr. Andrei Magieru,
episcopul Aradului, sã cearã de la foºtii bursieri
a contribui la refacerea capitalului fundaþiei, pentru a deveni din nou capabilã de a conferi burse.
Tot în cadrul acestei ºedinþe, care a fost ºi ultima,
s-a hotãrît ca elevele Liceului Elena Ghiba Birta
sã îngrijeascã mormîntul fondatoarei, la care în
anul 1935 s-a aºezat o cruce de piatrã.”16
Modul de obþinere a burselor era deosebit de
atent reglementat de Elenea Ghiba Birta, prin
aceea cã elevul sau studentul trebuia sã obþinã
rezultate bune la învãþãturã, a cãror dovadã era
certificatul ºcolar anual. Pe lîngã aceasta concurentul trebuia sã facã dovada unei comportãri civilizate, sã fie exemplu de þinutã moralã în toate
împrejurãrile.
Graþie acestei fundaþii, românii din Arad ºi
împrejurimi au reuºit sã-ºi formeze o pleiadã de
intelectuali, care au fãcut studii superioare la
filosofie, drept, medicinã ºi politehnicã.

NOTE
1. Maria Berényi, Rolul fundaþiilor în cultura românã din Ungaria în secolul al XIX-lea, În: „Simpozion”, Giula, 1994, p. 58–59.
2. Cornel Clepea, Fundaþii ºcolare ale episcopiei
Aradului, În: „Ziridava”, Arad, 1993, p. 429.
3. Concordia, 1864/Nr. 9, p. 34.
4. Ibidem, p. 34–35.
5. C. Clepea, ibidem, p. 430.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem, p. 431.

9. Biserica ºi ªcoala, 1883/Nr. 1.
10. Viroel Faur–Ioan Fleisz, Studenþii români la
Academia de drept din Oradea în anii 1850-1918,
În „Crisia”, 1987, p. 157–163.
11. Maria Berényi, Istoria Fundaþiei Gojdu (18701952), Budapesta, 1995, p.2 4.
12. C. Clepea, ibidem, p. 431.
13. Revista preoþilor, 1914/Nr. 19-20, p. 17.
14. Ibidem, 1916/Nr. 6–7.
15. Biserica ºi ªcoala, 1921/Nr. 21–22.
16. C. Clepea, ibidem, p. 431.
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Eugen Glück

Douã manuscrise despre români
în biblioteca Széchenyi
Una din figurile proeminente ale vieþii politice
ºi culturale sãtmãrene de la mijlocul secolului trecut a fost Moise Sora-Noac (1805–1862).
Originar din Þara Haþegului a reuºit sã facã studii în aºezãmintele ºcolare din Haþeg, Blaj, AlbaIulia ºi Cluj. În final, a intrat la seminarul teologic
greco-catolic din Oradea. Terminînd studiile teologice cu rezultate bune, Moise Sora-Noac a fost
hirotonit preot de episcopul Samuil Vulcan, în
anul 1829. Apoi a funcþionat ca preot secular
ocupînd funcþia de paroh, succesiv, în mai multe
localitãþi, desfãºurînd totodatã o activitate susþinutã ºi pe tãrîm politic, cultural, naþional. Încã de
pe bãncile seminarului s-a evidenþiat spiritul lui
combativ care l-a caracterizat în tot decursul vieþii.1
O interesantã apreciere gãsim despre Moise
Sora-Noac în fondul arhivistic al episcopiei grecocatolice din Oradea (azi, direcþia judeþeanã a Arhivelor Naþionale din Oradea).2 Caracterizarea a
fost întocmitã de protopopul din Vadul Criºului,
în subordinea cãruia se afla, la un an de la hirotonire. Potrivit caracterizãrii, Sora-Noac este cãsãtorit, dar copii nu are. Se evidenþiazã printr-o atitudine asprã în familie ºi „militãroasã” faþã de
enoriaºii sãi din Ioºia, unde funcþiona ca administrator al parohiei. În schimb, se menþioneazã
cã este supus faþã de superiorii sãi bisericeºti.
Aceastã calitate din urmã s-a dovedit a fi trecãtoare, verticalitatea lui antrenîndu-l în conflict ºi
cu superiorii, ceea ce a dat naºtere la un proces
lung ºi anevoios, începînd cu anul 1838.3
În patrimoniul secþiei de manuscrise a Bibliotecii Naþionale Széchenyi din Budapesta, se gãsesc douã lucrãri autografe aparþinînd lui Moise
Sora-Noac. Prima a fost elaboratã de el încã în
anii în care studia la teologia din Oradea, fiind
redactatã în limba maghiarã. Manuscrisul poartã
titlul „A rómaiak Dáciában azaz az oláhok az
elhunyt régi rómaiaknak igaz unokái”. („Romanii în Dacia, deci valahii sînt veritabilii nepoþi ai
romanilor care au pierit”)4.
Manuscrisul cuprinde 42 de file ºi a fost struc-

turat în mai multe pãrþi. Din prefaþa redactatã de
autor reiese cã lucrarea a fost întocmitã de el, în
principal în anul 1827. Moise Sora-Noac a destinat acest rod al strãduinþei sale revistei
„Tudományos Gyûjtemény” din Pesta. Autorul
s-a considerat îndemnat sã redacteze acest material cu caracter de replicã, deoarece în literatura
ºtiinþificã a vremii au apãrut mai multe scrieri,
considerate de el „aducãtoare de confuzii” în privinþa etnogenezei româneºti. Sora-Noac se adreseazã „patrioþilor cãrora le place sã citeascã ºi sã
se delecteze în ºtiinþe”. Ar dori ca problema abordatã sã fie curãþitã de „suprapuneri”. Subliniazã
cã deºi îºi cunoaºte limitele proprii, procedeazã
cu bunã credinþã.
Din motive necunoscute concret, redacþia revistei nu a dat curs elaboratului, dar, ca multe
alte manuscrise nepublicate, ºi acesta a fost pãstrat ºi prin intermediul bibliotecii istoricului
Horváth István a fost depus la secþia de manuscrise amintitã.
La începutul lucrãrii, autorul oferã cititorului
ca punct de plecare o sintezã lãmuritoare a tezei
esenþiale pe care o susþine în spiritul definit de
corifeii ªcolii Ardelene.
Pe de altã parte, nu trebuie sã uitãm cã redactarea lucrãrii coincide cu ofensiva bisericeascã
iniþiatã de episcopul Samuil Vulcan. Acesta
constatînd în continuare supunerea ortodocºilor
români din Criºana ºi Banat înaltului cler sîrbesc,
cãuta sã-i atragã pe aceºti enoriaºi în biserica unitã, consideratã autentic româneascã, fiind legatã
de Roma.5
În sinteza amintitã se aratã cã romanii într-atîta
au urît pe daci pentru multele persecuþii ºi devastãri, încît gãsind ocazie sub împãrãþia lui
Traian, i-au stîrpit cu totul din Dacia, provocînd
un dezastru complet întregii naþiuni. Traian
vãzînd astfel golitã provincia, a umplut-o cu coloniºti romani la care au mai fost adãugaþi ºi alþii.
Aceºti romani care s-au mutat din Dacia, nu au
fost stîrpiþi niciodatã, nici chiar sub domnia lui
Aurelian, rãmînînd curaþi în locuinþele lor ºi, con-
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trar tuturor presupunerilor, ei sînt românii sau
valahii de astãzi.
Plecînd de la aceste premise, în continuare
Moise Sora-Noac expune în patru capitole principalele date ºi argumente pentru a susþine teza
istoricã invocatã.
În primul capitol se insistã mai amãnunþit asupra conflictului ireconciliabil existent între daci
ºi romani ce s-a soldat cu extirparea totalã a dacilor învinºi, proces urmat de imigrarea elementului roman. Se aratã cã coloniºtii romani s-au stabilit „în aceastã þarã bunã ºi roditoare”.
Capitolul al doilea se ocupã în special cu
sfîrºitul stãpînirii romane în Dacia, respectiv cu
soarta coloniºtilor. Autorul polemizeazã cu acele
„scrieri” ce susþin cã împãratul Aurelian ar fi evacuat pe toþi romanii locuitori în Dacia. Moise SoraNoac supune unei „cercetãri mai strînse” teza
respectivã ºi o considerã total nefondatã. Al treilea capitol abordeazã problema originii etnice a
românilor. ªi acest capitol are un caracter polemic ºi combativ susþinînd inadvertenþa pãrerilor
care acrediteazã ideea cã românii ar putea proveni din „deosebite naþiuni”. Astfel, nominalizeazã teoria rãspînditã în vremea respectivã, care
susþinea descendenþa românilor din slavi, dupã
terminologia vremii „tótok”.
În sfîrºit, în ultimul capitol, al patrulea, Moise
Sora-Noac prezintã o listã mai lungã a istoricilor
consideraþi de el personalitãþi credibile ºi care în
lucrãrile publicate au susþinut cu argumente descendenþa românilor din romani. De fapt, lista cuprinde 14 nume, în special ale acelora avînd activitate ºtiinþificã oarecum contemporanã cu a autorului. Printre ei figureazã istoria Banatului a lui
Grisekini, lucrãrile lui Engel ºi cardinalul
Pázmány Péter etc. E citat ºi scriitorul Dugonics
András, autorul unuia din primele romane publicate în limba maghiarã, intitulat Etelka (1787),
în care apare o remarcã privind descendenþa românilor din romani.
Activitatea istoricã a lui Moise Sora-Noac nu a
fost un fenomen unic, ci doar manifestarea unui
membru al generaþiei redeºteptãrii naþionale.
Aceastã poziþie cãuta sã valideze revendicãrile lui
momentane ºi de perspectivã bazîndu-se dupã
concepþia vremii, pe drepturile istorice.
***

În secþia de manuscrise a bibliotecii naþionale
din Budapesta existã textul unei cãrþi de rugãciune, text elaborat de Moise Sora - Noac pentru uzul
credincioºilor greco-catolici. Lucrarea este redactatã cu litere latine ºi uzeazã ortografia latinizantã, ce-i drept în formã mai moderatã.
E cunoscut faptul cã Oradea a jucat un rol de
seamã de la începutul secolului al XIX-lea, în rãspîndirea alfabetului latin în publicaþiile româneºti,
avînd în acest sens concursul tipografiei Tichy.
Manuscrisul lui Moise Sora-Noac poartã titlul
„Cartea de rugãciuni pentru folosul ºi îndemnarea Romanilor, compus de Preotu Moise Sora Noacul…” Cartea a fost dedicatã instalãrii episcopului Vasile Erdélyi (1843) ºi încheiatã în satul
Homorog la 6 aprilie 1843.
Autorul a cãutat sã ofere credincioºilor o gamã
completã de devoþiuni liturgice ºi extraliturgice,
însumînd 27 pagini.
Cea mai extinsã parte este dedicatã diferitelor
momente ale liturghiei. Pe lîngã elaborate proprii,
el a introdus ºi texte consacrate, ca de exemplu
rugãciunea emanatã de la sfîntul Ciril din Alexandria, ce putea fi rostitã cu ocazia împãrtãºaniei.
Credincioºii aveau la îndemînã ºi rugãciuni
adecvate pentru ocazia spovedaniei. Apar devoþiuni legate ºi de momentele vieþii cotidiene, mai
ales cu ocazia fazelor alimentaþiei umane. Rugãciuni corespunzãtoare au fost înserate pentru ocaziile în care enoriaºul cerea însãnãtoºire sau ajutor în alte momente dificile ale vieþii. Conteazã ca
o realizare literarã încercarea preotului materializatã în transpunerea în limba românã a textului
cîntecului latinesc „Dies irae”, cuprins în vremea
respectivã în liturghia latinã, oficiatã pentru morþi.
În manuscris mai putem regãsi ºi texte de meditaþie ca „cugetãri despre credinþã”.
Textul definitivat, la scurt timp a fost supus
obiºnuitei cenzuri bisericeºti, obþinînd un aviz
favorabil la 8 mai 1843, din partea lui Teodor Aron
de la tipografia Universitãþii din Buda, care menþioneazã ºi acordul episcopiei.
Nu se cunoaºte pe ce cale a ajuns acest manuscris la Biblioteca naþionalã „Széchenyi”. Asemenea manuscrise în mod curent dupã cenzurare ºi
publicare erau depuse la Biblioteca Universitarã.
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Din alte surse cunoaºtem faptul cã Moise SoraNoac ºi-a imprimat cartea de rugãciuni ºi a difuzat-o pe o arie teritorialã mai întinsã, inclusiv dincolo de Carpaþi. Aceastã strãduinþã din urmã se
lega de intenþia lui de a promova ºi pe aceastã
cale utilizarea alfabetului latin, mai aproape de

spiritul ºi de caracterul limbii române.
Deºi lucrarea lui istoricã a fost depãºitã de dezvoltarea ºtiinþei, iar cartea lui de rugãciuni ºi-a
pierdut actualitatea, acestea constituie dovezi ale
strãduinþelor progresiste ale generaþiei revoluþiei
de la 1848–49.

NOTE

1. Doru Radosav: Cãrturarul sãtmãrean Moise Sora Noac ºi revoluþia de la 1848, în A.I.I.A. XX, ClujNapoca 1978, p. 101-106.
2. Direcþia judeþeanã a Arhivelor Naþionale Oradea,
fond Episcopia greco-catolicã, microfilm 1068, dos.
1257, p.19.
3. Ibidem, dos. 1342.

4. Cota Oct. Hung 302.
5. Gh. Ciuhandu: Episcopii Samuil Vulcan ºi Gherasim Raþ. Arad 1935 p. 112-114, Silvestru Augustin
Prunduº - Clemente Plaianu: Catolicism ºi ortodoxii româneºti. Cluj-Napoca 1994, p. 85.
6. Cota Quart Val. 7.
7. V. nota 1.

Turnul pompierilor – Tejghea – informaþie
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Gyarmati Gabriella

Portret de tinereþe al Adelei Kiss
Curriculum profesional
S-a nãscut la Giula, 16 septembrie 1974
Studii:
1993–1998 – Secþia de Design a Academiei de Arte
Plastice Ioan Andreescu din Cluj
1998–1999 – studii postgraduale la Academia de
Arte Plastice Ioan Andreescu din Cluj
Proiecte ºi lucrãri importante
1993
Proiectul emblemei Festivalului Internaþional de
Dansuri Populare Româneºti, Giula
1996
Proiectul emblemei Mediateca Francezã - concurs
Design de corp de iluminat pentru Întreprinderea „ELMET”, Cluj
Design ambalaj pentru Fabrica de Bãuturi Spirtoase NORDIA, Baia-Mare
1997
Proiectarea ºi executarea plachetei „Pentru Românii din Ungaria”
Coperta „Calendarului Românesc”
Concursul tinerilor artiºti plastici români din
Ungaria
1998
Lucrare de diplomã: Renovarea interiorului Turnului Pompierilor din Cluj, proiectare a noi funcþii
urbanistice ºi de interior
Concursul de culturã a mediului al Asociaþiei
Maghiare de Inovaþii
Concursul tinerilor artiºti plastici români din
Ungaria
1999
Lucrare de diplomã: Exprimarea ironiei în antiteze:
1. Apreciere criticã a relaþiei dintre societatea de
consum ºi individ (studiu teoretic)
2. Corpuri de iluminat în perechi antitetice, prezentare ironicã (lucrare practicã)
Proiectarea interiorului magazinului de haine ºi
încãlþãminte pentru copii
Coperta „Calendarului Românesc”

2000
Proiectarea paravanului expoziþional al Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria, Giula
Proiectul invitaþiei ºi decoraþiei sãlii cu ocazia
Balului Românesc al Românilor din Ungaria
Proiectul invitaþiei ºi al tabloului de absolvire a
liceului
Expoziþii de grup
1993 – Complexul artistic de varã, Giula
1994 – Complexul artistic de varã, Giula
1996 – Banca Naþionalã, Baia-Mare
1997 – „Studentfest”, Muzeul de Artã, Timiºoara
1999 – Sala de expoziþii a Fondului Plastic, Cluj
Castelul Zichy, Budapesta
Biblioteca Judeþeanã, Bichiºciaba
2000 – Casa Tineretului, Bichiºciaba
Uiunea Culturalã a Românilor din Ungaria, Giula
Adela Kiss poate fi contactatã la adresa:
5700 Gyula, Kossuth tér 29.
Telefon: 66/362-916
E-mail: kissadel@freemail.hu
Scrierea de faþã, fiind vorba despre o debutantã, nu este o dare de seamã finalã (cel mult poate
fi vorba de o recapitulare a paºilor de început), ci
prezentarea unei cariere promiþãtoare, o anticipare a înfãptuirilor viitoare ale artistei.
Dupã anii universitari, – ca, de altfel, dupã absolvirea oricãrei ºcoli, la orice etapã a vieþii ºi în
oricare domeniu – e imperios necesarã o formulare a unor principii cãlãuzitoare. Mai ales un proiectant nu poate porni în viaþa profesionalã dacã
nu-ºi respectã meseria ºi dacã nu pune preþ pe
calitatea impecabilã a muncii sale. Cu pricepere
absolutã trebuie sã se apropie de material, de formã, de culoare.
Ce se întîmplã, de fapt? ªcoala nu este un
microunivers protejat, dotat cu posibilitãþi, oferte, idei. Ieºind din postura de „elev”, individul se
întîlneºte pentru prima oarã cu adevãratele probleme ridicate de viitorul profesional, pe care trebuie sã ºi-l fãureascã singur. În cazul creatorului,
capacitatea de a da naºtere la opere de valoare
nu coincide cu capacitate de a se integra cu succes în viaþa obiºnuitã, deseori, arta ca mod de vi-
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aþã, de existenþã pare de neconceput alãturi de
legile pieþei, de care depinde. Obiectul de artã trebuie sã corespundã astãzi unor felurite standarde estetice, de modã (la care nu se poate renunþa,
oricît am dori), trebuie sã se lupte pentru a fi vizibil ºi în faþa privitorilor lipsiþi de vedere, în faþa
clientului, pentru client. Dar pînã sã ajungã în
aceastã dilematicã situaþie, artistul – dacã nu e un
autodidact – a absolvit studii corespunzãtoare. ªi
primul exemplu din cariera Adelei Kiss dateazã
din al doilea an de studii la Academia de Arte
Ioan Andreescu, din Cluj
„Oscar” – studiu de anatomie (1:35)
Studiul realizat împreunã cu Csaba Longauer,

„Oscar”
din lemn, cu coloanã vertebralã elasticã, nu corespunde principiilor anatomiei, dar nici celor ale
artelor plastice. Jenõ Barcsay scria în prefaþa valoroasei lucrãri Anatomia în faþa artei: „Din punctul de vedere al artistului plastic, trupul uman
este destinat în primul rînd privirii, ochiul este
cel care examineazã ºi descoperã acest corp.” Nu
generalizeazã, nu tipizeazã, fiecare corp uman e
un caz unic pentru ochiul artistului. Însã „Oscar”
e o figurã simplificatã, schematicã, alcãtuitã special pentru a susþine demonstraþia artistului. ªi

ceea ce-l intereseazã pe acesta este practica, examinarea corpului uman pe criterii ergonomice.
Din cercetãrile sale în aceastã direcþie, Gottfried
Bames ajunge la concluzia cã sistemul de legãturi
între caracteristicile corpului uman ºi cele ale obiectelor de uz, poate fi proiectat vizual. Cu cuvintele lui Károly Lyka „ºtiinþa ºi arta îºi dau mîna”
În artã ordine de idei, problema posibilitãþilor de
folosire a obiectelor e centralã pentru un designer.
Încã de la proiectarea oricãrui obiect de folosinþã,
trebuie sã fie atent la o multitudine de aspecte. Pe
lîngã estetica formei obiectului, care trebuie sã
rãspundã noilor curente, e indispensabilã perfecta motivare a folosirii practice a acestuia. Sînt rare
cazurile cînd materialul este sursa de inspiraþie a
creatorului ºi e inadmisibil ca el sã producã forþat
numai de însuºirile materialului.
Pe lîngã acestea, la nivel teoretic se iveºte întrebarea: la ce foloseºte tipul de obiect în discuþie?
Pentru început, trebuie însuºite acele cunoºtinþe
profesionale prin care pot fi exploatate le maxim
acele posibilitãþi tehnice ale diferitelor tipuri de
materie primã, atît la nivel estetic cît ºi din punct
de vedere funcþional. Trebuie eliberate toate rezervele fanteziei pentru a crea un produs care sã
fie altceva decît acele produse obiºnuite, comerciale, un produs pe care folosindu-l, beneficiarul
sã simtã importanþa puterii creatoare, sã-l simtã
ca pe un fel mijloc de comunicare nemijlocitã a
lumii interioare a artistului, cu lumea exterioarã.
Obiectul fãurit cu atîta trudã ajunge probabil în
mîinile celui care îl apreciazã, care vede în el gîndurile, sentimentele artistului, dar numai dupã
necesarele dispoziþii administrative.
Cele expuse mai sus ca ºi noile direcþii ale aranjamentelor interioare pot fi susþinute de un proiect al Adelei Kiss, finalizat în al treilea an de studii, e vorba despre o serie de scaune. Stilul personal al designului, ironia, umorul, spiritul ludic, o
individualizeazã pe tînãra artistã, acest stil
rãmînînd central ºi pentru seria de lãmpi creatã
mai tîrziu. Aceste creaþii se înscriu în linia contemporanã, înnoitoare a artelor decorative. Scaunul, prin destinaþia, prin funcþia lui se aflã în mod
constant în centrul atenþiei. În 1999 s-a organizat
la Muzeul de Etnografie din Budapesta, expoziþia „Aici þi-e locul!”, unde au fost expuse sute de
scaune. Tot în capitalã a fost prezentatã ºi colecþia tematicã „Scaune” a Galeriei Nádor. Prima
expoziþie dezbate tema aleasã dupã metode clasice: principiul funcþionalitãþii, care e necontestabil, cãci fiecare piesã a fost folositã de mai multe
generaþii, hotãrãºte latura esteticã. A doua expoziþie aduce rezolvãri care spulberã formalul în
favoarea autonomiei fiecãrei piese în parte, rude-
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nia dintre diferitele scaune rãmînînd numai la
nivelul noþional. Scaunele Adelei Kiss – ca ºi lãmpile sale – urmeazã o cale de mijloc.
Fãrã voia noastrã, privind scaunele tinerei artiste, ne închipuim cum ar arãta ele în mediul
nostru firesc, cu ce intensitate ar crea o anumitã
atmosferã. Rezolvarea problemei a pornit de fapt
de la niºte parametri daþi din oficiu. Scaunele trebuiau sã fie unul geometric, altul, de director, de
salã de conferinþe, etc., bazîndu-se pe fantezia
asociativã comunã autoarei ºi privitorilor. Fiecare piesã, fiecare individualizatã prin nume – ca:
„Mulge-l pe Napoleon!” sau „Jacullus jacullus”
(ºoarecele sãritor african) – este fidelã denumirii
pe care o are, ºi totodatã inventeazã noi posibilitãþi de îmbinare optimã a formelor, a contururilor, a siluetelor. Obiectele sînt decorate cu elemente antropomorfe ºi zoomorfe; deºi aceste decoraþii sînt folosite încã din zorii artei, în cazul de faþã
autoironia amestecatã cu sarcasm aºeazã creaþiile la marginea curentului progresist. Trebuie sã
notez cã aceastã refolosire a unui stil mai vechi
reprezintã pentru creatoare o descoperire, o
redimensionare pornitã de la posibilitãþile care se
ascund chiar în materia primã.
Tot în anul al treilea al studiilor clujene s-a nãscut ºi proiectul de capac pentru grupurile sanita-

„Oscar”
re precum ºi cel al pieselor destinate amenajãrii
locurilor publice. Capacul în discuþie poate deveni uºor o formã de mobilier al zilelor noastre.
Stilul avîntat, gustul cu care e executat proiectul
conferã atracþie piesei. Referitor la mobilierul pentru exterior, amintim banca ale cãrei picioare posterioare sînt prevãzute cu roþi care o fac mobilã,
dar care pentru mine, cunoscînd mentalitatea din
zilele de azi, ar fi doar o frumoasã utopie dacã
am crede cã aºa ar rãmîne mult timp „proprietate
comunã”. „Lampa de citit” cu confort sporit este
ingenioasã dar de asemeni puþin potrivitã pentru
locuri publice.

„Inimã bunã” lampa de citit
Coºul de gunoi, banca ºi felinarul alcãtuiesc un
tot armonios, poate doar denumirea dacã ar fi
schimbatã ar prezenta interes pentru industria de
servicii de consum, pentru comerþ, pentru reþeaua de hoteluri ºi restaurante.
Între lucrãrile executate în anii de studii existã
ºi o compoziþie din hîrtie. Þinînd cont de proprietãþile materiei prime, de posibilitatea de a prelucra hîrtia ºi de durabilitatea ei în timp, rezolvarea
e de o naturã care cel mai bine poate fi prezentatã
prin fotografiere. Curbele pozitive ºi negative ale
hîrtiei, locul compoziþiei în spaþiu îºi cîºtigã suveranitate structuralã în jocul de lumini ºi umbre
al fotografiei. În acest mod, compoziþia din hîrtie
capãtã alte valenþe, poate nu noi, dar oricum, diferite. Este un alt mod de a te apropia de creaþie,
care în ceea ce priveºte prelucrarea formei oferã
mai multe direcþii de orientare, mai multe nivele
de analizã, de examinare. Un exerciþiu mãrunt dar
excelent, de care ºcoala nu se poate dispensa în
pregãtirea artistului.
Din creaþiile semestrului al doilea al anului trei
prezentãm sticla de parfum. Dupã imaginaþia
Adelei Kiss, acest recipient a fost destinat sã conþinã aroma amarã, rãcoroasã a parfumului bãrbãtesc, la acest lucru se referã forma de corabie a
sticlei. Aventuroasele cãlãtorii pe mãri - încã de
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Compoziþie din hîrtie
Materiale folosite: carton, hîrtie
Mãrime: 50×30 cm

la Ulise – reprezintã simbolul probei bãrbãþiei, în
istorie ca ºi în literaturã. Spre þelurile marilor bãrbaþi, veºnic neliniºtiþi ºi avizi de cunoaºtere, se
îndreaptã ºi acela care þine în mînã micuþa sticlã
de parfum. Piesa e lucratã din sticlã ºi aluminiu
ºlefuit.
O încãrcãturã simbolicã poartã de asemeni,
puntea. Pe proiectant îl preocupã fluviul, apa curgãtoare în accepþiunea lui Heraclit, amintind de
trecerea timpului, imposibilitatea de a stopa scurgerea vremii, ireversibilitate clipei. De aceea podul, puntea reprezintã scurta odihnã a muritorului între arãtãtoarele ce fug pe cadranul orelor.
În continuare facem cunoºtinþã cu proiectele de
renovare interioarã a casei în care a vãzut lumina
zilei regele Matei Corvinul. Autoarea cunoaºte
îndeaproape zidurile ºi curtea clãdirii, deoarece
în aceastã casã funcþioneazã biblioteca Academiei Ioan Andreescu, aici se aflã sãlile în care se þin
orele de teorie pentru studenþi. Proiectul îmbogãþeºte imobilul cu o terasã sprijinitã pe coloane.
Suprafaþa de lemn din faþã e prevãzutã cu douã
uºi, deasupra cãrora e un acoperiº de plastic pe
un schelet de metal, care aminteºte de elementele
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stilului gotic. Cu aceste rezolvãri, proiectantul
aratã cã se abþine de a opera prea adînc în intimitatea acestei clãdiri al cãrui caracter, din respect,
nu doreºte sã îl violenteze. Transformãrile sînt filigran, discrete, pornite din sufletul la fel de delicat al artistei.
Cea de-a doua clãdire folositã în proiectul de
renovare este cea aflatã în Piaþa Libertãþii, în faþa
statuii lui Matei Corvin, locuinþã azi monument
istoric. Parterul ar deveni librãrie, a cãrei machetã ia în considerare principiile cumpãrãtorilor, ale
vînzãtorilor, ale standelor de cãrþi. Douã treimi
sînt destinate magazinului, în partea din spate se
aflã biroul. Pe peretele acestuia sînt amplasate
ochiuri de sticlã coloratã. Rezolvarea aminteºte
de proiectul, pe care Le Corbusier l-a fãcut pentru Capela din Ronchamp, ºi al cãrui rol mistic
este binevenit ºi în cazul de faþã. La aºezarea rafturilor proiectul þine cont de bolþile de piatrã în
stil medieval care dau individualitate interiorului. Masa aºezatã la intrare, ca ºi raftul destinat
noutãþilor, ambele din plexiglas, vin sã contracareze ingenios formele robuste, materialele grele.
Aceastã „împerechere” nu e disonantã ci se completeazã reciproc. Acest proiect e o dovadã a seriozitãþii cu care tînãra designer înþelege sã respecte tradiþia conferindu-i modernitate ºi armonie.
Dintre piesele colecþiei de lãmpi, deosebit de
reuºitã este cea clasicã, pentru tavan. Braþele din
metal, ºase la numãr, în formã de semicerc, alcãtuiesc o sferã. Elementele din hîrtie ºi saten, plasate în benzi orizontale ºi verticale creeazã senzaþia de elasticitate ºi confort. În fotografie, aceastã
lampã e plasatã pe un perete rustic de piatrã, care
se vãdeºte din nou o fericitã antitezã. Piesa descrisã a fãcut parte dintr-o expoziþie, Light’s Expo,
avînd ca temã corpurile de iluminat.

Pod pietonal pentru parc
Materiale folosite: placã de aluminiu, cauciuc, sîrmã
Mãrime: deschidere 700 cm
lãþime 200 cm sc: 1:20
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Reamenajarea curþii din Casa Matei
Machetã sc 1:30
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În ordine cronologicã, sosim la urmãtoarea lucrare: proiectul de renovare interioarã a turnului
pompierilor, din Cluj. Clãdirea cu opt etaje ºi-a
pierdut cu timpul destinaþia iniþialã. În proiectul
Adelei Kiss ea capãtã rol multicultural. Un birou
de informaþii, salã de proiecþie, galerie de artã
plasticã ºi alta mas-media, cafenea, bar, împreunã cu încãperile auxiliare formeazã în proiect noul
amenajament al imobilului. Specificul acestei
schimbãri de funcþie dovedesc faptul cã Adela
Kiss are în centrul preocupãrii designul ºi umanul în aceeaºi mãsurã. Se vede cît de apropiatã îi
este afirmaþia lui Hundertwasser „…sã luptãm
împotriva raþionalismului în arhitecturã, sã ne
eliberãm de sub sclavia ºablonului ºi sã fãurim o
arhitecturã potrivitã omului ºi mediului.” Proiectul turnului pune în deplin acord spiritul locului
ºi pe cel al timpului, din toate punctele de vedere. Desigur, în aceste cazuri artistul nu capãtã libertate absolutã, dar þine de talentul sãu artistic
dacã îngrãdirile îi vor aduce succes sau eºec. La
etajul al patrulea se gãseºte sala interactivã. Citãm din partea teoreticã a lucrãrii de diplomã:
„Între galeria de arte plastice ºi etajul patru al turnului, prin canale tubulare se menþine o legãturã
continuã. În aceste tuburi pot fi depuse donaþii în
„Ab ovo”

„Ab ovo”

diverse scopuri. Destinatarul donaþiei poate fi un
grup, o persoanã, o miºcare artisticã. Þelul donaþiei este de a stabili comunicarea între artist ºi
beneficiar, între cei care expun creaþii ºi cei care
le privesc, fiind un fel de feed-back pentru artist.
Psihologii, sociologii pot formula pãreri despre
obiectele expuse pornind ºi de la aceste donaþii,
ilustrînd astfel mentalitãþile, atitudinile anumitor
straturi ale societãþii. Pe ecranele de lîngã orificiile canalelor în turn se poate urmãri cum reacþioneazã vizitatorii galeriei la donaþiile care sosesc
alunecînd prin tuburi.”
Aceastã fantezie ne aruncã înapoi, în timpul
care între artist ºi consumatorul de artã exista o
comunicare simplã ºi evidentã.
Mobilierul se potriveºte cu întregul spirit al
proiectului. Feluritele stiluri, forme, materiale ale
scaunelor, meselor, barurilor, dulapurilor, lãmpilor creeazã o atmosferã reconfortantã. Menþionez aici scaunul ingenios fabricat dintr-un material flexibil, format dintr-un paralelogram ºi trei
þevi metalice ºi fixat printr-o ventuzã.
Lucrarea practicã pentru diploma de absolvire
a cursului postuniversitar constã din zece corpuri
de iluminat. Aceste lucrãri se deosebesc prin maturitate de cele din perioada precedentã.
Adela Kiss nu afirmã cã lucrãrile ei nu au pre-
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cedent. Din contrã, îºi asumã deschis înrudirea
spiritualã, respectul profesional pe care i-l poartã
germanului Ingo Maurer. E pe un drum bun dacã
a ales metoda reprezentatã de acest carismatic
designer: sensibilã, încãrcatã pozitiv, ludicã, sentimentalã ºi sensibilizantã. Din tezaurul de forme folosite reþinem forma de inimã, dintre materialele folosite, penele de pasãre. „Hedonista
Julieta” ºi „Meschinul Romeo” sînt douã lãmpi
care ilustreazã cele afirmate mai sus, la fel ºi cea

denumitã „Inimã bunã” ca ºi cea expusã cu mai
multe ocazii, ce poartã denumirea „Ab ovo”.
Obiectele, proiectele nãscute din talentul ºi fantezia Adelei Kiss, prin aspectul lor, prin conþinutul lor pot deveni instrumente care ne limpezesc
vederea întinatã de haosul ºi eclectismul lumii
exterioare. Ele pot reda calitate vieþii. Pentru ca
aceasta sã devinã realitate e nevoie ca Adela Kiss
sã-ºi facã un loc ºi un nume în lumea designerilor.
Are ºanse fiindcã are fantezie ºi are stil.
(Traducere de Mihaela Bucin)
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Hedonista Julieta – Meschinul Romeo
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Irina Garami

Viva la Musica!
Cine a urmãrit drumul corului românesc „Pro
Musica” din oraºul Giula, poate observa cu uºurinþã cã acesta a urmat o evoluþie uriaºã de la formarea sa pînã azi. Corul a devenit o instituþie însemnatã în viaþa culturalã a românilor din Ungaria.
Ca membrã a corului, pot spune cã am avut
mult de muncã pînã ce formaþia de început a ajuns
o „formaþie coralã” adevãratã, pînã cînd a atins
nivelul de interpretare de azi.
Corul s-a format dupã îndrumãrile maestrului
dirijor Gheorghe Flueraº din Arad. Membrii corului au fost invitaþi sã închege aceastã comunitate de cãtre conducãtorii Asociaþiei Românilor
din oraº ºi e alcãtuit în mare parte din cadrele
didactice membre ale asociaþiei. Acestea au format „nucleul” corului înfiinþat în anul 1991. E un
cor mixt, compus din amatori.
Dirijorul corului ºi mentorul sãu, de la înfiinþare pînã azi, e maestru dirijor Gheorghe Flueraº. Pe
terenul muzicii, maestrul are merite remarcabile
în viaþa coralã din România. Meritele sale mult

apreciate ºi prin corul giulan Pro Musica, prin
rolul aparte al acestuia în desfãºurarea vieþii corale a românilor din Ungaria.
Scopul corului la înfiinþare era de a cînta împreunã româneºte. Mai tîrziu, rãspîndirea
cîntecelor, cunoaºterea cît mai bunã a muzicii corale româneºti, cãutarea legãturilor cu alte coruri,
învãþarea pieselor corale de alte naþionalitãþi, din
muzica universalã, clasicã au devenit mobilul întregii miºcãri. Individual, coriºtii îºi îmbogãþesc
cunoºtinþele muzicale, iau parte în formarea ºi
educarea esteticã prin muzicã a celor care îi ascultã. Maestrul Gheorghe Flueraº instruieºte douã
coruri româneºti din Ungaria, la Giula ºi la Chitighaz. Avem repetiþii sãptãmînal o datã. De cînd
evoluþia corului a atins nivelul dorit ºi am putut
„ieºi” pe scenã, corul a primit diferite invitaþii.
Am cîntat în biserici, am susþinut concerte de colinde în pragul sãrbãtorilor, mai tîrziu corul a participat la serbãri locale, ocazionale, la diferite manifestãri: „Ziua culturii Româneºti”, „Ziua minoritãþii Române”, „Strîngeri de mînã” – organizatã
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la Giula, ºi la „Zilele muzicale” din Oradea ºi
Arad. Concertele de colinde totdeauna ne-au adus
succese; am concertat la Budapesta, la Ambasada României, la Asociaþia Românilor din Budapesta, la Asociaþia Românilor din Seghedin, la
biserica ortodoxã din Miºcolþ, la Apateu ºi în mai
multe sate româneºti din Ungaria.
Am participat la mai multe festivaluri corale,
dupã cum urmeazã:
• 1994 – Festivalul coral internaþional „Emil
Monþia”, organizat la Lipova;
• 1995 – Festivalul „Armonia”, organizat la
Argos Orestico, în Grecia;
• 1996 – Festivalul coral internaþional care a
avut loc la Giula (ediþia I);
• Festival coral internaþional de la Giula (ediþia II-a), organizat chiar de corul Pro Musica;
• 1997 – Festivalul coral internaþional de la Giula. (ediþia a III-a), muzicã laicã;
• 1998 – Festivalul coral internaþional de la Giula, muzicã sacrã (ediþia I-a);
• 1999 – Festivalul coral internaþional la Giula
(Ediþia a IV-a), muzicã laicã, Festivalul coral de la
Curtea de Argeº.
• 2000 – Festivalul internaþional de la Piteºti;
Festival internaþional coral Giula (ediþia a II-a,
muzicã sacrã).
Festivalurile de la Giula au fost organizate de
corul „Pro Musica”, cu titlul: Viva la Musica! Deci,
pe lîngã participãri propriu-zise, corul desfãºoarã ºi o activitate de organizare. Începînd din anul
1995 se organizeazã din doi în doi ani festivaluri
corale de muzicã laicã ºi de muzicã sacrã.
Trebuie constatat cã în ºirul anilor, corul s-a
dezvoltat calitativ pe plan profesional cu paºi repezi. Acest lucru e dovedit atît de modul de interpretare al corului cît ºi de repertoriul pe care
în prezent îl are.
Repertoriul corului e variat. Cuprinde:
– prelucrãri folclorice (româneºti ºi maghiare);
– cîntece ºi prelucrãri din muzica universalã,
din epoca renaºterii, a clasicismului ºi a romantismului;
– piese din muzicã coralã româneascã;
– colinde;
– cîntece bisericeºti.
Activitatea corului e foarte bogatã ºi contribuie la pãstrarea ºi propagarea culturii româneºti.
În organizarea programului are merite mari, pe
lîngã Gheorghe Flueraº, ºi ªtefan Oroian, iniþiatorul ºi conducãtorul corului.
La festivalurile organizate la Giula de corul
„Pro Musica”, au participat urmãtoarele formaþii:

LUMINA
• Corul de femei din Bãtania, dirijor Julia
Mamuzsity
• Corul „Viva la Musica” din Chitighaz, dirijor Gheorghe Flueraº
• Corul „Pro Musica” din Giula, dirijor Gheorghe Flueraº
• Corul din Apateu, dirijori Origen Sabãu ºi
Gheorghe David
• Corul „Emil Monþia” din Arad, dirijor Gheorghe Flueraº
• Corul Feminin „Lira” , dirijor Gheorghe
Flueraº
• Corala „Anghelli” din Oradea, dirijor Iustin
Podãreanu
• Corul „Orfeu” din Curtea de Argeº, dirijor
Gelu Ciuculescu
• Corul al Universitãþii de Vest Timiºoara, dirijor Nicolae Belean
• Corul din Argos Orestico – Grecia
• „Ars Nova” Piteºti, dirijor Gheorghe Gomoiu
• „Camerata Felix” Oradea, dirijor: Avram
Geoldeº
Festivalurile sînt prilejuri de a cînta împreunã,
faptã care uneºte ºi întãreºte prietenia dintre popoare ºi dintre oameni.
Prin prezenþa unor formaþii corale de renume,
învãþãm nu numai textul ºi melodia cîntecelor ci
ºi modul de interpretare, nivelul ridicat al abordãrii pieselor muzicale.
Scopul acestor întîlniri îl scoate în evidenþã chiar
denumirea festivalului giulan: VIVA LA
MUSICA!
Evenimentele actuale ne dovedesc cu prisosinþã cã avem nevoie de asemenea acþiuni unde se
întîlnesc iubitorii muzicii, cã putem cãuta rãspunsurile marilor întrebãri ale lumii moderne în cîntec, manifestare tot atît de veche ca umanitatea.
Dãm mai jos cîteva spicuiri din impresiile despre festivalul organizat de corul românesc din
Giula:
„E un lucru ciudat sã vezi, sã asculþi atîta frumuseþe, atîtea cîntece frumoase cu intonaþie curatã. M-au prins frigurile auzind intonaþiile frumoase”. „Moartea pe cruce” – în interpretarea
orãdenilor a fost cel mai cutremurãtor moment
al festivalului, al cãrui ecou va rãsuna încã mult
timp în inimile ascultãtorilor.”
„…ªtii prietene, corurile sosite din România au
cîntat aºa cum numai Real Madrid joacã pe teren
propriu. Totul a fost de calitate Zeiss”.
La ora actualã, invitaþiile primite de corul nostru sporesc, încît nu pot fi onorate cu uºurinþã.
Eu, ca membrã a corului, sînt mîndrã cã fac parte
din aceastã formaþie ºi sînt mulþumitã de munca
corului, de colectivul pe care el îl reprezintã, de
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atmosfera de lucru ºi umanã în care se desfãºoarã repetiþiile, de programul corului.
Afirm: cine ºtie sã cînte, a primit un dar mare
de la Dumnezeu, poate fi fericit cã prin cîntec
poate transmite orice fel de sentimente. Prin arta
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muzicalã se întãresc ºi se leagã noi prietenii rodnice. Respectul pentru arta muzicii, plãcerea cîntãrii în comun, bucuria muzicii se dobîndesc prin
muncã, dar meritã.
Viva la Musica!
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Darabos Edit

Restaurarea portretului Emanuil Gojdu
(Fragment din lucrarea de diplomã a restauratoarei de hîrtie)
Colecþia naþionalitãþilor
din Muzeul Munkácsy Mihály
Muzeul din Bichiºciaba este muzeul de bazã al
românilor ºi al slovacilor din Ungaria cu dreptul
depistãrii pe þarã a materialelor documentar-istorice. În privinþa românilor munca de cercetare
ºi depistare a început abia în ultimii ani ai deceniului ºapte. De atunci ºi pînã în zilele noastre în
depozitul muzeului s-au adunat multe documente
în legãturã cu istoria bisericilor, a vieþii reliogiase,
cu viaþa culturalã ºi cu viaþa diferitelor personalitãþi marcante ale românilor sin Ungaria. Între
acestea se aflã ºi unele piese, care pe lîngã valoarea lor istorico-culturalã, meritã atenþie ºi în privinþa istoriei artelor. Astfel de piesã este litografia pe care am ales-o pentru restaurare, care este
o donaþie din anul 1980 a fostului vicar ortodox
Teodor Misaroº. Desenatorul litografiei foarte deterioratã, incompletã pînã acum a fost necunoscut.

Persoana înfãþiºatã pe litografie
În graficã figureazã Emanuil Gojdu de origine
macedoromânã, o personalitate marcantã din secolul trecut. S-a nãscut în anul 1802 la Oradea.
Din anul 1824 a funcþionat ca avocat. El a fost primul care a înlocuit limba latinã cu cea maghiarã
în intentarea acþiunilor consiliilor judecãtoreþi din
Pesta ºi Buda. Emanuil Gojdu a fos un adept al
ideii înfrãþirii maghiaro-române. În anul 1848 ca
preºedintele adunãrii românilor din Ungaria a
sprijinit guvernul Batthyány. În anul 1865 devine
reprezentant în Adunarea deputaþilor Dietei, circumscripþia electoralã Tinca-Bihor. Rolul lui de
mecenat a fost foarte important, a sprijinit editarea mai multor opere literare româneºti. De numele lui se leagã înfiinþarea Fundaþiei Gojdu, care
a sprijinit studiile a mai multor tineri români sãraci din Ungaria prin stipendii ºi burse. La 4 noiembrie anul 1869 ºi-a subscris testamentul în care
a introdus hotãrrea lui în legãturã cu fundaþia.
Baza materialã a fundaþiei o alcãtuia chiria imobilelor (printre care ºi a clãdirilor din Curtea Gojdu)
În litografie Gojdu þine în mînã exemplarul fundaþiei (titlul se poate citi în româneºte:
Fundaþiunea lui Gojdu). Din acest motiv datarea desenului se poate considera anul 1869 sau
1870.
Desenatorul litografiei

Portretul lui Emanuil Gojdu
înainte de restaurare

În legãturã cu litografia o ipotezã a fost cã pe
partea care lipseºte din graficã erau informaþiile
despre desenator.Din pãcate semnãtura desenatorului nu figureazã pe graficã, cum figureazã de
obicei pe litografii. Dar n-am reuºit sã identific
persoana desenatorului nici pe baza exemplarului gãsit în colecþia din galeria portretelor istorice
a Muzeul lui Naþional Maghiar. Pe acel exemplar
se poate citi cu litere mari de tipar urmãtorul text:
„Desen: Barabas Miklos”. Pe exemplarul gãsit în
colecþia Muzeului Naþional Maghiar se poate descifra ºi anul 1874. Acest fapt este contrar cu cele
scrise în biografia lui Barabás pe baza cãreia datarea celor douã litografii este fãcutã pe anul 1872.
Se poate presupune cã ambele au fost comandate
de fundaþie.
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Litografia în Ungaria,
activitatea litograficã a lui Barabás Miklós
Prima tipografie de piatrã din Ungaria s-a înfiinþat la Buda în anul 1811. Epoca de înflorire a
litografiei artistice este perioada dintre anii 1811–
1870. Cel mai marcant litografist al secolului trecut a fost Barabás Miklós, ceilalþi meºteri au fost
mai puþin importanþi. În privinþa litografiei ca ºi
în domeniul picturii putem deosebi mai multe
etape de creaþie. Barabás încã în Ardeal la Sibiu a
fãcut cunoºtinþã cu tehnica desenatului în piatrã.
Cele mai importante litografii, de valoare artisticã Barabás le-a realizat începînd cu anii 1830. În
aceastã perioadã artisticã timpurie, Barabás realizeazã opere care neagã forma minuþioasã, preferã forma simplã, doar conturul. Portretul în
Ungaria a fost întotdeauna cel mai important gen
al litografiei. Serialul portretelor a apãrut ca suplimentul revistelor ajungînd la masa largã a cititorilor. Începînd cu anii 1840 a fost o sarcinã programatã pentru artist realizarea portretelor celor

mai marcante personalitãþi. În aceastã perioadã
ºi portretele lui Barabás aratã o schimbare. Portretele devin mai naturale, devin mai mari (mai
jos de mijloc), relaþia dintre artist ºi model devine
mai naturalã, pentru cã modelul provine din viaþa spiritualã a intelectualilor din Pesta. Deasemeni,
la realizarea unui portret se întîmpla de multe
ori cã numai faþa o desena dupã model celelalte
erau realizate din memorie. Barabás ca cel mai
preferat realizator de portret trebuia sã îndeplineascã cerinþele unui numãr mare de comenzi.
Epoca de aur a artei de portret litografat al lui
Barabás a fost în perioada dintre anii 1840–1850.
Începînd cu anii 1860 pînã la stingerea lui din viaþã, litografiile, ca ºi picturile lui sînt realizate pe
baza fotografiilor, pe baza desenelor sau a picturilor anterioare. Aceste portrete sînt mai rigide,
mai fixe. Acestei perioade artistice îi aprþine ºi
portretul lui Gojdu, care a fost realizat în Viena la
tipografia lui Reiffenstein ºi Rösch.

Portretul lui Emanuil Gojdu dupã restaurare

(traducere de Elena Csobai)
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Gheorghe Lanevschi

Simpozion Internaþional Interdisciplinar
Modele de Convieþuire în Europa Centralã ºi de Est
Desfãºurîndu-se sub auspiciile MInisterului
Culturii, Consiliului Judeþean Arad, Consiliului
Municipal Arad ºi a Complexului Muzeal Arad,
simpozionul a ajuns la cea de a doua ediþie urmare a strãdaniei D-ei Elena Rodica Colta, muzeograf la amintitul muzeu.
Întrunind un numãr de 24 de persoane, reprezentînd profesori universitari, cercetãtori, muzeografi ºi istorici din Germania, Slovacia, Ungaria
ºi România, simpozionul ºi-a deschis lucrãrile în
data de 11 mai, 2000 în sala 33 din impunãtorul
edificiu al primãriei arãdene în prezenþa reprezentantului Ministerului Culturii, Directorului
departamentului minoritãþi, dl. Carol König, a dlui Achim Alexa reprezentantul Consiliului Judeþean Arad, a primarului oraºului Arad, dl. Valentin Neamþ, a inspectorului general al Inspectoratului pentru culturã a judeþului Arad, dl. Florin Didilescu ºi a directorului muzeului, dl.
George Pascu Hurezan.
În cuvîntul sãu de deschidere dl. König a vorbit despre perspectiva istoricã a dezvoltãrii demografice a etnicilor din România dupã care dl.
dr. Dan Constantin Rãdulescu de la Institutul
pentru calitatea vieþii Bucureºti a prezentat
„Etnicitate ºi demografie în România din perspectivã istoricã” în timp ce d-na Liane Gudrun Ittu
de la Institutul de Cercetãri Socio Umane Sibiu ºi
D-na Iulia Mesea de la Muzeul Brukenthal au
prezentat, prima lucrarea „Douã reviste Die
Kharpaten ºi Kingsor în slujba apropierii între
etnii”, iar cea de a doua, lucrarea despre „Rolul
baronului Brukenthal (cel ce pune bazele muzeului din Sibiu, ce-i poartã numele), în apropierea
dintre etnii”.
A urmat comunicarea d-ei Magdalena Kontras
de la Forumul Democrat German, Uniunea Foºtilor Deportaþi în U.R.S.S. Arad, ce a prezentat
„Comunitatea germanã din Arad, Urmãrile rãzboiului ºi depãºirea acestor urmãri”.
Lucrarea s-a bucurat de mare interes dupã care
d-na Pompilia Szellner, Preºedinta Cercului Cultural Banat J.a. România, Consilier judeþean FDGR
Arad a prezentat lucrarea „Comunitatea germanã din Arad, factor de integrare regionalã europeanã” în timp ce dl. dr. Manfred Engelman Preºedinte al Cercului Cultural Banat JA Germania
München a vorbit despre sprijinul acordat de

Banat J.A. etniei germane din România în pãstrarea obiceiurilor ºi tradiþiilor.
Profesorul dr. Pozsony Ferenc de la Universitatea Babeº-Bolyai, Catedra de limbã ºi culturã
maghiarã din Cluj-Napoca, în lucrarea domniei
sale „Segregare ºi toleranþã în satele multietnice
din Ardeal” a scos în evidenþã diferitele aspecte
ale problemelor existente în aºezãrile cu mai multe
etnii, probleme ce merg de la izolare la convieþuire.
Lucrãrile din cursul dimineþii s-au încheiat cu
comunicarea „Informaþii din presa confesionalã
izraelitã în circulaþie în Transilvania, referitoare
la situaþia localã a evreilor, 1848–1919” a istoricului Glück din Arad.
În dupã-masa zilei de 11 mai la ora 16 în Sala
orientalã a Muzeului de Artã de pe strada Gh.
Popa de Teiuº a avut loc vernisajul expoziþiei de
desene „Poporul lui Israel” a pictoriþei arãdene
Simó Margit.
În prezenþa unui numeros public au luat
cuvîntul dl. Mircea Barbu, ºef de secþie la Complexul muzeal Arad, dl. Carol König din partea
Ministerului Culturii ºi viceprefectul Aradului dl.
Bognár Levente.
Expoziþia deschisã sub patronajul Complexului Muzeal Arad a fost prezentatã marelui public
de d-na muzeograf Elena Rodica Colta dupã care
au continuat lucrãrile simpozionului.
Axaþi pe problema romilor cercetãtorul dr. Ioan
Bolovan de la Institutul de istorie Cluj-Napoca,
antropologul dr. Delia Grigore de la Muzeul Satului Bucureºti ºi studenþii Monica Buta ºi Zoltán
Mihály de la Universitatea Babeº-Bolyai Cluj
Napoca precum ºi d-na Maria Mandroane de la
Muzeul satului bãnãþean Timiºoara au prezentat
în lucrãrile domniilor lor o evaluare cantitativã a
þiganilor din Transilvania la sfîrºitul secolului al
XIX-lea, semnificaþii paradigmatice în memoria
culturalã a familiei rome – romanimata, obiceiuri
tradiþionale în cazul cãsãtoriei, programul internaþional al tinerilor romi precum ºi comunitatea
aurarilor din Ciclova Montanã, judeþul Caraº
Severin.
Dupã aceste comunicãri dl. Miticã Stoi din Arad
a prezentat istoria sîrbilor din Arad în timp ce dra Eva Lehoczki de la Uniunea Democratã a Slovacilor ºi Cehilor din România a încheiat lucrãri-
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le primei zile a simpozionului cu un film documentar video, film ce a prezentat treiaratul la slovacii din Nãdlac judeþul Arad ºi din satele
slovãceºti Huta Vievozi ºi Socet, comuna Sinteu,
judeþul Bihor ºi satele Fãget ºi Huta din judeþul
Sãlaj.
În data de 12 mai ora nouã ºi jumãtate au continuat lucrãrile simpozionului cu comunicarea
„Minoritatea ucraineanã din România. Diagnoze
de relaþii etnice ºi specific naþional” a d-lui dr.
Gârlan Mictat de la Institutul pentru Calitatea
Vieþii Bucureºti dupã care D-na Elena Csobai de
la muzeul Munkácsy din Békéscsaba (Ungaria) ºi
d-na Emilia Martin Nagy de la Muzeul Erkel din
Gyula (Ungaria) au prezentat situaþia românilor
din aceastã þarã în comunicãrile „Comunitatea
româneascã din Vecherd” ºi respectiv „Identitãþi
pierdute. Românii din Crâstor”.
În absenþa doamnei Magdalena Parikova de la
Universitatea din Bratislava din motive de boalã,
domniºoara Eva Lehoczki a prezentat rezumatul
lucrãrii doamnei Parikova „Contexte etnoculturale ºi sociale ale coexistãrii grupurilor mici în
condiþiile comunitãþii majoritare” dupã care dl.
Sorin Sabãu muzeograf la Complexul Muzeal
Arad a prezentat lucrarea „Schimbarea raportu-

lui minoritate, majoritate în Transilvania, oglinditã în paginile revistei „Biserica ºi ªcoala din
Arad”.
D-na Elena Rodica Colta, pãrintele acestui simpozion, în a sa comunicare se ocupã de germanii
din Grãniceri, judeþul Arad scoþând în evidenþã
istoria unei comunitãþi etnice ajunsã în starea criticã din punct de vedere identitar în timp ce dl.
Gheorghe Lanevschi muzeograf la acelaºi muzeu
în prezentarea comunitãþii evreilor din Arad a
scos în evidenþã trecerea acestei etnii de la izolare
în cadrul comunitãþii arãdene în cursul secolului
al XVIII-lea la integrarea lor în viaþa oraºului pe
parcursul secolului al XIX-lea.
Dupã comunicãrile menþionate dl. Perku
Ránkov de la Organizaþia bulgarilor din Arad a
prezentat filmul documentar „Obiceiuri de primãvarã la bulgarii pavlichieni din Vinga. Buna –
Vestire” documentar ce se referã la cãsãtorie.
În încheiere D-na Elena Rodica Colta mulþumind participanþilor pentru lucrãrile prezentate
pe parcursul a douã zile, lucrãri ce vor fi publicate în nr. 2 al revistei dedicate minoritãþilor a anunþat tema viitorului simpozion din anul 2001 ºi
anume „Identitate, Alteritate ºi Multiculturalitate”.

Turnul pompierilor – Tejghea de bar
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