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Maria Berényi

David Voniga (1867–1933)
– 150 de ani de la naştere –
Anul acesta, s-au împlinit 150 de ani de
la naşterea celui care a înfiinţat Revista
LUMINA (la Giula, în 1894), pe care în continuare o editează şi în zilele noastre Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria.
Cunoscutul giulan David Voniga1 a fost un
ilustru ziarist, preot, apărător al drepturilor
românilor şi una dintre cele mai de seamă
personalităţi istorice şi culturale ale românilor din Ungaria.

social-politice deosebite, care i-au determinat
desfăşurarea. Urmărind procesul istoric al
secolelor XIX–XX, românii din Ungaria de azi
au desfăşurat o largă acţiune în direcţia dezvoltării vieţii culturale în primul rînd a creării
societăţilor de lectură şi asociaţiilor culturale,
mulţumită contactului cu ASTRA şi cu viaţa
cultural-naţională din Banat şi Crişana. Prin
aceste asociaţii, alături de şcoală şi biserică
şi-au menţinut limba şi identitatea naţională.

La 150 de ani de la naşterea lui David
Voniga, încercăm să mergem pe urmele unui
destin distinct pentru cultura românilor din
Ungaria şi Banat. David Voniga vine spre noi
din veacul trecut … Să-l primim ca pe unul
de-al nostru, legaţi fiind prin aceeaşi credinţă
şi prin aceleaşi meleaguri giulane. În memoria colectivă a comunităţii româneşti din
Ungaria numele său este asociat cu revista
„Lumina”, revistă pe care a scos-o aici la
Giula, prin care a oferit lecturi interesante şi
utile cititorilor români la sfîrşitul secolului al
XIX-lea, fără să aştepte vreo răsplată, răsplata
fiind însăşi valoarea publicaţiei. Adevărul
unei vieţi e însă greu de pătruns, cu atît mai
mult cu cît timpul lucrează, îndepărtează,
şterge adesea ceea ce este mai revelator.
Însemnările celor care i-au fost contemporani
lui David Voniga uneori nu sînt lipsite de
subiectivism. Rămîn faptele cu puterea lor
de a reconstitui o viaţă.

David Voniga în acest demers şi-a consacrat
întreaga activitate şi putere de muncă pentru
promovarea culturală şi bisericească a românilor din Banat şi Crişana. Rolul cultural şi
spiritual pe care l-a avut a trecut de mult
graniţele localităţii natale, el fiind cunoscut,
încă din timpul vieţii, în această zonă, ca un
vrednic slujitor şi un om de acţiune. În viaţa
lui David Voniga distingem cinci activităţi
principale: animator cultural, poet, ziarist,
preot şi scriitor bisericesc.
S-a născut în oraşul Giula la 8 septembrie
1867 din părinţi ţărani. Studiile liceale le-a
făcut la Giula, Szarvas, Beiuş şi Budapesta,
iar studiile teologice le-a terminat la Arad în
1890. După terminarea studiilor se reîntoarce
în oraşul natal şi se implică în viaţa culturală
românească din acea vreme.

Sînt puţine naţiunile europene care datorează atît de mult bisericii şi clerului cît
datorează românii din Transilvania şi Ungaria. În lipsa unei nobilimi bogate şi culte, în
lipsa unei burghezii numeroase şi înstărite,
biserica şi preoţimea, secole de-a rîndul,
au dat comunităţii naţionale româneşti, în
mediul ortodox ca şi în cel greco-catolic,
elita sa conducătoare, principalul scut de
apărare al limbii şi etniei sale. Preoţii s-au
implicat în numeroase iniţiative şi acţiuni
naţional-culturale. Mişcarea de emancipare
a românilor din Ungaria constituie o parte
integrantă a mişcării naţionale româneşti
din epocă. Ea prezintă însă şi o seamă de
trăsături specifice izvorîte din realităţile

Animator cultural
După anul 1880, în localităţile noastre au
luat fiinţă societăţi literare, coruri de plugari
şi coruri bisericeşti, iniţiate de preotul şi învăţătorul satului. În cadrul societăţilor culturale
au activat şi românii din Giula. Cu sprijinul
Bisericii Ortodoxe şi-au format propriile
instituţii culturale, societăţi culturale, coruri,
biblioteci şcolare, asociaţii de întrajutoare,
fundaţii.
Din 1893, pe David Voniga îl găsim activînd
din nou la Giula. În această vreme, în ambele
„oraşe româneşti” funcţionau societăţi de lectură. La întrunirile săptămînale ale acestora
se citeau opere literare, ziare, se ţineau serate
culturale. Programele întrunirilor societăţii
din oraşul mare românesc au dobîndit un
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caracter literar mai accentuat sub preşedenţia
lui David Voniga. El şi în calitate de student
la teologie a fost iniţiatorul unor activităţi
culturale româneşti, cum ar fi organizarea
concertelor tinerimii române din oraş. Din
venitul curat al acestora erau ajutorate şcolile
româneşti.
În a doua jumătate a anilor 1880, din iniţiativa şi cu ajutorul ASTREI şi a Asociaţiei
arădene, s-au pus bazele cercurilor de lectură
şi a reuninilor de cîntări în localităţile populate şi de români din patria noastră. „Giulanii,
modul ridicării culturale a neamului nostru,
precum şi răspîndirea ideilor naţionale le-au
împrumutat de la cele mai vechi societăţi
culturale din oraş, dar iniţiatorii acestei mişcări, făcînd teologia la Arad, au avut contact
direct şi cu „Asociaţiunea naţională arădeană
pentru cultura poporului român.”2
La 31 ianuarie 1887 preotul Ioan Bejan şi
învăţătorul Ioan Mărcuş înfiinţează Societatea
de lectură în oraşul mare-românesc din Giula.
Adunarea de constituire a fost în casa lui
Dumitru Pop. Cercul s-a înfiinţat cu 103 de
membri. Comitetul de conducere a fost compus din: Ioan Bejan preşedinte, Ioan Mărcuş
vicepreşedinte, Szénási Gusztáv notar, Török
Gábor bibliotecar şi Dumitru Pop casier.3
Peste doi ani, în 1889, și-a început activitatea
Societatea de lectură din oraşul mic românesc din
Giula, avîndu-l în frunte pe învăţătorul Iosif
Ivan. Aici conducerea societăţii arăta astfel:
Nicolae Cristo preşedinte, Petru Alb vicepreşedinte, Török Gábor notar, Ilie Precup casier,
Andrei Dascal revizor şi Iosif Ivan bibliotecar.4
Ambele societăţi de lectură au avut la
început două limbi oficiale, precum membrii
români şi maghiari. Cu timpul numărul românilor a început să crească, la fel şi programele,
încît şedinţele au fost ţinute în limba română.
Programele cercului din oraşul mare-românesc
primesc un caracter literar mai accentuat sub
preşedenţia poetului giulan David Voniga
(1893–1895).5
În anul 1894, din iniţiativa lui David Voniga
în oraşul mare-românesc din Giula s-au
organizat mai multe serate literar-culturale
foarte reuşite. Acestea au fost ţinute de tinerimea română absolventă, în sala cea mare a
pavilonului Göndöcs. Societăţile de lectură
pe lîngă seratele literare, au mai organizat şi
baluri româneşti. A avut un mare succes balul
românesc organizat în 1889 în Hotelul Korona.
Scopul a fost ca din venitul curat al întrunirii să fie ajutate şcolile româneşti din loc. La
serata de dinaintea balului, David Voniga şi-a
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citit prelegerea Iluzia, ca contrariul fericirei în
viaţa conjugală.6
La aceste baluri au participat şi românii din
satele apropiate. În 1899, printre alţii, la această
petrecere au fost prezenţi Doamna Cornea din
Chitighaz, familia preotului Victor Popovici din
Bichiş, familia protopopului Nicoale Roxin din
Micherechi, fraţii Giulani din Otlaca.7
După terminarea studiilor, cît a stat la
Giula, aproape 10 ani, D. Voniga a organizat
multe serate culturale împreunate cu dans.
Odată cu alegerea lui ca preşedinte al Societăţii de lectură, activităţile culturale susţinute
de membrii societăţii au fost mult mai numeroase. Cu prilejul balului din 17 februarie
1895, D. Voniga arăta că, existenţa asociaţiei
din punct de vedere moral şi cultural, este cel
mai important factor de răspîndire al culturii,
iar pentru realizarea ţelurilor propuse, este
nevoie de coeziune şi înţelegere.
Voniga fiind un însufleţit animator cultural, a fost receptiv la mai multe acţiuni
culturale şi filantropice. S-a ataşat mai multor societăţi culturale din Banat şi Crişana.
În 1894 a participat la constituirea Societăţii
CARITATEA, societate pentru ajutorarea
învăţăceilor români săraci din Arad. Sedinţa
de constituire a fost convocată de Roman Ciorogariu8, care a prezentat adunării proiectul
de statute pe baza cărora să se organizeze
Caritatea. La această întrunire pe lîngă personalităţi cunoscute, au fost de faţă David
Voniga (Giula), Romul Nestor (preot în Cenadul
Unguresc) şi Ioan Németh avocat în Arad (originar din Giula).9
Tot în 1894, David Voniga s-a numărat
printre acei români din Ungaria, care s-au
angajat a face colectă şi a strînge bani pentru
ridicarea monumentului lui AVRAM IANCU.
La Chitighaz, în acest scop au adunat bani
Moise Olariu şi Petru Muntean.10 După ce
s-a colectat o anumită sumă în acest scop,
Ministerul de culte a oprit colectarea prin
ordin ministerial. Din acest moment autorităţile politice au început să ia de-a rîndul
şi pretutindeni la răspundere pe colectanţi,
şi au început procese contra acestora. David
Voniga a fost și el tras la răspundere fiindcă a
colectat bani de la românii din Giula. Aceşti
bani trebuiau predaţi forurilor poliţieneşti,
însă Voniga a refuzat acest lucru, dorind să-i
restituie acelora care i-au dat pentru ridicarea
monumentului. În fine, în acest proces Voniga
a fost absolvit de pedeapsă.11
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de o parte, iar de altă dorind a mă alătura
şi eu cu cei cari neobosit muncesc pe ogorul
literaturei noastre m-am simţit îndemnat a
reda poeziile sub titlul de sus. Pentru înlesnirea prenumărării, abonenţilor prin liste – şi
celora cari vor însinua prenumerarea pînă
la începutul lunei septembrie a.c. la adresa
autorului în Gyula. – li se dă favorul de a
primi exemplarul broşurat cu un preţ de 1
fl (2 coroane); iar legat în lux cu 1fl 50 cr. (3
coroane). – După ieşirea opului de sub tipar,
preţul unui exemplar broşurat va fi 1 fl 40 cr
şi legat în lux 1 fl 80 cr.
Giula, la 12 iulie 1893
Cu toată Stima:
David Voniga”13

David Voniga

Din 1910, David Voniga a devenit membru
pe viaţă la Societatea pentru crearea unui fond de
teatru iar din 1913 îl întîlnim printre membrii
ordinari ai ASTREI.

Activitatea literară
David Voniga pe lîngă multe activităţi
culturale, a fost preocupat şi de beletristică.
A debutat foarte tînăr, în 1893, cu un volum
de poezii intitulat Dor şi jale. Acest volum
cuprinde cam 140–150 de poezii lirice, cu o
prefaţă scrisă de Ioan Russu Şirianu.12 Voniga,
în mai multe reviste, a publicat un apel literar
cu următorul text:
„Dor şi jale este titlul poeziilor mele, cari în
broşură voluminoasă de 13–14 coale 80 hîrtie
velină curînd vor ieşi de sub tipar. Volumul
se estinde peste 200 pagini şi va cuprinde
140–150 poezii lirice cu o prefaţă scrisă de
dl Ioan Russu Şirianu, redactor la Tribuna şi
Foaia poporului. – „Autorul acestor poezii ni
se prezintă cu focul unei tinereţe, care pentru
viitor ne îndreptăţeşte la multe speranţe.”
„Ni se dau în versuri accente sincere, oglinda
unui suflet simţitor” – zice dl Russu în prefaţa sa. Crezînd că prin acestea încercări, şi
în mijlocul secetei literare în care trăim, voi
putea face cîtuş de puţin servit publicului

O parte a venitului curat al volumului,
Voniga l-a destinat „Fondului pentru ridicarea salariilor învăţătoreşti la minimul prescris
de lege”.14
Acesta a fost primul, dar şi ultimul volum
al poetului giulan. Din punct de vedere
estetic aceste poezii nu sînt prea reuşite,
majoritatea lor fiind ocazionale şi religioase.
Cu aceste poezii Voniga n-a izbutit să depăşească valoric hotarele acestei regiuni, astfel
rămîne un poet provincial, ca mai mulţi
contemporani ai săi bihoreni şi crişeni, care
nu şi-au înscris numele în istoria literaturii
române și pe care critica literară nu prea i-a
luat în seamă. Ei au fost modeşti mînuitori
de condei, în marea lor majoritate dascăli şi
preoţi. Totuşi nu trebuie să uităm, că au scris
într-o perioadă cînd limba română lupta pentru supravieţuire în aceste locuri, şi în pofida
adversităţilor, prin aceste creaţii se închega o
limbă literară, ca un instrument supradialectal de intercomunicare românească. Trebuie
să subliniem că în secolul trecut majoritatea
creaţiilor literare românești din Ungaria sînt
lipsite de valori estetice şi stilistice. Existenţa
istorică a Transilvaniei şi a părţilor ungurene
populate şi de români, desfăşurată multă
vreme în condiţiile politice diferite de cele
ale provinciilor transcarpatine, a fost de la
început angajată în direcţia conservării fiinţei
naţionale şi a emancipării sociale şi politice.
Literatura română de pe aceste meleaguri este
mai cu seamă o literatură eroică, militantă
şi mobilizatoare, fiind o literatură naţională,
în sensul pozitiv al cuvîntului. Pe lîngă rolul
mobilizator, literatura română din Transilvania şi Ungaria a avut încă un caracter specific:
notele dominante ale creaţiei populare. Cei
mai mulţi poeţi din Transilvania, Banat şi
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Crişana scriau în factura versului popular.
Cei mai mulţi scriitori şi poeţi din această
zonă şi-au început cariera artistică prelucrînd
şi culegînd folclor.
Voniga, prin creaţia sa poetică, a cîntat idealurile de libertate naţională. A încercat să-şi
formeze un limbaj cît mai curat, prin contactul cu graiul popular. În volum sînt prezente
poezii sentimentale, moralizatoare şi versuri
cu rezonanţe biblice. Poetul utilizează - după
moda timpului – tonul sentimentalismului
romantic. Similar celorlalţi reprezentanţi ai
literaturii din Transilvania şi Ungaria, Voniga
se apropie de tezaurul folclorului românesc.
În poeziile sale se reliefează stilul şi formele
vieţii ţărăneşti, care alcătuiesc zestrea noastră
folclorică.
O, de ce nu pot...
O, de ce nu pot eu oare,
Ca să-mi pun aripi uşoare,
Că-ntr-o clipă, cu-al meu dor,
Pân’la mândra’n cer să zbor!
Sau de ce nu pot eu oare,
Să cuprind cu-o’nbrăţişare
Ceriu’ntreg, şi să-l cobor
Jos, la sânul meu cu dor.
Să te mai văd mândruliţă,
Să te mai sărut odată,
Să-mi mai dai o mângâiere
În viaţa mea’ntristată!
(Giula, 1893)
Poeziile sale mai reuşite dezvoltă tema dragostei şi a naturii. Unele dintre ele exprimă
ideea de soartă, de fatalitate. Tînărul poet
în repetate rînduri meditează asupra unor
teme filozofice, cum ar fi rostul vieţii, destinul omenesc etc. Voniga prin volumul său
exprimă nădejdile, temerile, izbînzile, dorurile, mişcările sufleteşti ale fiinţei umane.
Tonul melancolic este prezent şi în poezia sa
intitulată Înţeleaptă lira mea:
Înţeleaptă lira mea
Ştie ea a mea durere
Şi cunoaşte voia mea,
Căci îmi cântă trist, de jele,
Înţeleaptă lira mea.
O, eu n’am acum plăcere
N’am plăcere pe pământ,

Triste sunt zilele mele,
Trist – al lirei mele cânt.
Nu cânta, liră căci vocea
Tristă, nimeni n’o ascultă –
Ori de ştii că-mi cânţi de moarte,
Atunci cântă-mi liră – cântă!
Creaţia poetică a lui David Voniga – deşi
nu are o valoare estetică şi stilistică deosebită
– reprezintă pentru noi un fragment al istoriei noastre literar-culturale. Prin forma lor
uşoară, cu ritmul şi rima populară, creaţiile
lui s-au răspîndit, iar cititorii fermecaţi de
cuprinsul celor scrise, nu se întrebau niciodată de valoarea literară a acestor poezii. În
aceste creaţii era reconstituită lumea românească de aici cu preocupările, aspiraţiile şi
durerile sale.
După apariţia volumului, Voniga mai
publică cîteva poezii în revistele din Arad
şi Timişoara, dar pe la sfîrşitul anilor 1890
încetează cu publicarea creaţiilor poetice.

Activitatea ziaristică
Alături de şcoli şi asociaţiile politico-culturale presa a constituit o sursă de mare
valoare încă de la începuturile sale. Eforturile
legate de începuturile presei româneşti nu sînt
nici mai timpurii, nici mai tîrzii decît ale celorlalte popoare din sud-estul Europei. Apariţia
presei e strîns legată de mai mulţi factori. E
firesc că ţările cu puternice tradiţii culturale,
editoriale să fie şi cele dintîi care-şi vor crea
primele publicaţii permanente.
Apărută ca expresie a unor nevoi imperioase culturale şi politice, presa s-a preocupat,
de la începuturile sale, să înfăţişeze în mod
verdic fresca evoluţiei sociale, reflectînd
în mod fidel aspiraţiile şi realităţile epocii,
mentalitatea şi sensibilitatea societăţii din
perioada respectivă, tendinţele, direcţiile de
dezvoltare şi nivelul atins de cultura, care i-a
dat viaţă şi pe care o reprezenta în capitala
ungară.
Este un merit şi un titlu de nobleţe al presei româneşti de aici, în întregul ei, de a fi
fost ilustrată de numele celor mai înaintate
personaliţăţi din diferite vremuri. Examinarea evoluţiei presei româneşti relevă că în
fruntea ziarelor şi revistelor, ca fondatori sau
redactori, au stat cei mai înfocaţi militanţi
pentru drepturile culturale, naţionale şi politice ale românilor. De multe ori gazetarul s-a
identificat cu luptătorul politico-cultural. În
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fruntea gazetelor s-au aflat elitele spiritualităţii româneşti, cei mai de seamă cărturari
şi literaţi.
Un rol deosebit în susţinerea mişcării
naţionale a românilor l-au avut publicaţiile
din Transilvania şi Ungaria, asociaţiile şi
societăţile cultural-artistice. Arma cea mai
puternică a românilor din Transilvania şi
Ungaria, în lupta pentru libertate naţională
şi socială, a fost presa. „Dintre aşezămintele
pe care românismul din Trasnilvania şi le-a
creat, în lupta lui seculară pentru existenţă
şi afirmare naţională fără îndoială că cel
mai original este presa.” Valenţele multiple
ale presei, destinaţia ei specifică i-a conferit
adesea rolul de avangardă, a postat-o în orice
caz în primele rînduri ale mişcărilor revendicative. Numărul şi tirajul publicaţiilor
periodice a înregistrat o însemnată creştere,
iar profilul s-a diversificat.
Despre rostul presei româneşti din Transilvania şi Ungaria, Nicolae Iorga scria în
1926: „Istoria ziaristicii transilvănene este cea
mai frumoasă pagină din istoria Ardealului
de o sută şi mai bine de ani încoace. Filele
ei cuprind gîndirea şi simţirea celor mai de
seamă bărbaţi pe care i-a dat întregului neam
românesc aceasta provincie. Toţi scriitorii, toţi
dascălii în coloanele ei şi-au depus tot ce au
avut mai de preţ pentru vremea lor. Literatură, istorie, economie, – tot ce s-a produs pe
aceste terene în curs de un veac, se găseşte
închis în colecţiile colbuite ale vechilor noastre gazete.”
Sfîrşitul secolului al XIX-lea poartă peceta
procesului de afirmare a conştiinţei naţionale a românilor din Ungaria. O latură specifică a acestei lupte îndelungate a constituit-o
frămîntata evoluţie culturală, iară în cadrul

acesteia un rol primordial l-a avut presa.
David Voniga cu activitatea sa ziaristică a
contribuit foarte mult la această evoluţie.

Gazeta Economului

La doi ani după absolvirea teologiei ortodoxe din Arad, în 1892, David Voniga a scos
la Şiria revista intitulată Gazeta Economului.
Aceasta avea subtitlul „Foaie economică-socială” şi programa o periodicitate de patru ori
pe lună. Ca loc de apariţie este indicată Şiria,
iar tiparul s-a făcut la Arad.
Primul număr a cuprins un articol-program în care Voniga îşi expune străduinţa
de a putea „contribui la zidirea acestui palat
de cultură şi civilizaţiune…” şi promite că va
căuta să promoveze „dezvoltarea culturală,
economică-socială a românilor noştri de la
sate…”15 D. Voniga promite o tematică variată,
fixînd abonamentul la modesta sumă anuală
de 5 fl.
Chiar în primul număr a încercat să
răspundă exigenţelor propuse. Apare un
reportaj despre sinoadele eparhiale din Arad
şi Caransebeş. Autorul consideră just faptul
că dezbaterile au avut ca scop să găsească
modalităţile pentru apărarea bisericii şi şcolilor confesionale.
Un amplu articol comentează aprobarea
statutelor corului bisericesc ortodox român
din Giula de către ministerul de resort. Se
menţionează că preşedintele este Iustin Popovici, iar notarul Ioan Ionescu. Se mai relatează
despre maialul din Chitighaz. Tot în rubrica
culturală se publică poezia În amurg, semnată de „Fulger”. Presupunem că sub acest
pseudonim se ascunde redactorul revistei,
David Voniga.16 Un alt text este dedicat lui
Ioan Popovici-Desseanu17 (avocat, politician şi
om de cultură din Arad, născut în comuna

Frontispiciul Gazetei Economului (1892)
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Bichiş) subliniind activitatea lui depusă pe
teren administrativ şi bisericesc.
Ziarul Românul din Bucureşti (la 11–23
iulie 1892) şi Familia din Oradea (la 19–31
iulie 1892), au relatat că Gazeta Economului
ar fi fost interzisă. La 9–21 august 1892, în
schimb, David Voniga publică în Dimineaţa
din Bucureşti o precizare potrivit căreia foaia
el „însuşi a sistat-o”. Din altă sursă deducem
că motivul încetării apariţiei au fost greutăţile
materiale, care au apărut şi peste doi ani în
cazul Luminei. Oricum, iniţiativa lui David
Voniga merită atenţia istoriei culturii.”18

Fondator al revistei „Lumina” din
Giula
Începuturile presei româneşti din Ungaria şi Transilvania sînt legate de trezirea
conştiinţei naţionale a poporului român, de
eforturile depuse de intelectualitatea română
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea pentru afirmarea prin
cultură a idealurilor naţionale. Mijlocul cel
mai proprice de dezmorţire a sentimentelor
şi de trezire la viaţa naţională şi spirituală
proprie îl constituie cultivarea limbii şi a
ştiinţei, îndeosebi a filologiei şi istoriografiei.
Unica revistă românească din secolul al
XIX-lea care a apărut la Giula (decembrie
1894-28 iunie 1895) a fost Lumina. Fondatorul
acesteia, David Voniga, a fost unul dintre cei

mai distinşi şi mai productivi publicişti ai
vremii.
Cea mai remarcabilă iniţiativă a activităţii
lui David Voniga depusă în oraşul Giula, a
constituit-o fondarea acestei reviste. A apărut
la 15/28 decembrie 1894 cu nr. 1, număr de probă.
Frontispiciul anunţă că revista era un „Organ
eclesiastico-didactic, social şi literar”. Redactorul
şi proprietarul era David Voniga, iar colaboratorul prim era profesorul dr. Elefterescu din
Bucureşti. Redacţia şi administraţia revistei se
găsea la Giula pe strada „Românească” (azi
Vár utca) nr. 2. şi se tipărea la tipografia lui
L. Lapage din Békéscsaba.
În primul număr, în articolul În loc de program se enunţa că:”Organul nostru este atît
al tuturor preoţilor şi învăţătorilor români,
precum şi a tuturor acelora care cu viu interes poartă pentru interesele bisericii, şcolii şi
societăţii româneşti”.
Materialele publicate în Lumina au îmbrăţişat o gamă tematică relativ întinsă. Aflăm
articole legate de biserică, şcoală, morală,
religie etc. Sfaturi practice legate de educaţie,
morală şi igienă sînt publicate mai ales de dr.
Elefterescu. Problemele şcolii româneşti, ca
instituţie naţională a preocupat redactorii atît
din punct de vedere teoretic, cît şi practic. La
rubrica pedagogică sînt pomenite adunările
reuniunii învăţătorilor din eparhie. Printre
proiectele complexe ale redacţiei au figurat şi
publicarea unor fragmente literare. În scurta

Frontispiciul Luminei (1895)

LUMINA
existenţă a revistei, aceste intenţii s-au putut
materializa doar în parte. Singura lucrare
mai remarcabilă a fost schiţa Emiliei Lungu
Bufallo. Au fost publicate şi cîteva poezii
semnate mai ales de D. Voniga. Un anumit
spaţiu a fost rezervat ştirilor vieţii bisericeşti. Au fost semnalate mai ales în rubrica
„Cronică” alegeri de preoţi şi învăţători din
eparhia Aradului. Cititorii au fost informaţi
despre dezbaterile sinodului eparhial la Arad
şi unele aspecte ale Congresului naţional
bisericesc de la Sibiu.
Subiectele religioase sînt tratate de David
Voniga, dr. Elefterescu, preoţii Mihai Păcăţan,
Gavril Bodnariu, I. Ţioldan, iar cele culturale
şi sociale de dr. Victor Babeş, Teodor Contea,
Emilia Lungu, Lucreţia Ciobriş, I. Grofşorean, George Ciuhandu. Se dau şi informaţii
despre „Societatea de lectură” „Petru Maior” a
studenţilor de la Budapesta, precum şi despre
generalul Gheorghe Pomuţ, emigrat în America
în 1848, ajuns primul mareşal în armată. Tot
aici este anunţată apariţia primului volum de
versuri al lui David Voniga, Dor si jale, apărut
la Giula în 1893.
Lumina a avut o perioadă scurtă de apariţie. Unii sînt de părerea că motivul încetării
acestei foi era faptul, că avea conţinut prea
„teoretic” şi nu era înţeles de masele largi.
Trebuie să amintim că programul, stilul, conţinutul Luminei era similar cu cel al Bisericii
şi Şcolii şi al Familiei la care s-au abonat în
număr destul de mare şi românii din Giula
şi din prejur. Aşa Lumina, cred eu, nu a avut
şanse să atragă noi abonaţi.
La sfîrşitul secolului al XIX-lea a scoate o
revistă nu reprezenta o dificultate în sine. Mai
greu era de menţinut. Aceasta a fost situaţia
şi în cazul revistei Lumina. Redacţia a avut
dificultăţi materiale, a suferit represalii politice, care s-au accentuat spre sfîrşitul anilor
1890. Trebuie să amintim faptul, că, la sfîrşitul secolului trecut, autorităţile maghiare au
intentat numeroase procese de presă contra
redactorilor, colaboratorilor revistelor de
naţionalitate din Austro-Ungaria.
Şi contra redacţiei Lumina s-a intentat un
proces de presă, precum citim următoarea
înştiinţare în Dreptatea (1896 nr./162):
„Ieri s-a ţinut la Oradea-Mare pertractarea procesului de presă a „Luminei” intentat în contra
redactorului nostru dl D.Voniga pentru articolul „50 fl. sau ispita dascălilor confesionali”
publicat în Giula. Juriul de presă a condamnat
pe dl D. Voniga, ca pe autor şi răspunzător
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pentru comunicat, la una lună închisoare şi
100 florini amendă.”
Articolul amintit a lui Voniga a fost îndreptat împotriva guvernului maghiar, exprimînd
dezaprobarea faţă de tendinţele acestuia, de
„…a seduce şi cîştiga învăţătorii confesionali
cu premii de 50 florini, de a-i face lacomi şi
accesibili în schimbul acestei remuneraţiuni
de a dezvolta, în favorul limbei maghiare şi
în detrimentul învăţămîntului român, instruirea limbei maghiare mai mult progres decît
pretinde legea.”
Din anul 1868 un şir de legi şi decrete
a vizat învăţămîntul minoritar din Ungaria. Legea din 1879 hotăra predarea limbii
maghiare ca obiect obligatoriu de învăţămînt
în toate şcolile elementare a căror limbă de
predare nu era cea maghiară. Legea din 1893
prevedea întroducerea cvincvenalelor, adică
un spor de leafă din cinci în cinci ani. Prin
această lege statul a făcut un nou pas spre a-şi
întări controlul asupra şcolilor confesionale şi
a atrage de partea sa pe învăţători. Organele
administrative din conducerea de stat ştiau
că mulţi învăţători de la şcolile confesionale
au un salar anual mai mic de 300 fl, ştiau de
asemenea că acest salariu nu se plăteşte regulat, că multe comune bisericeşti au restanţe
de plată. Legea prevedea ca, în cazul în care
comuna bisericească, din cauza sărăciei, nu
poate asigura salariul legal al învăţătorilor,
se poate apela la ajutor de stat, dar în acest
caz statul va avea dreptul să intervină mai
adînc în administrarea şi funcţionarea şcolilor confesionale. Măsurile statale, care sub
pretextul ameliorărilor căutau să impună şi
schimbări în şcolile româneşti, afectau caracterul lor naţional. „Sînt necesare ameliorări
– arată D.Voniga într-un alt articol apărut în
Lumina – dar e bine să nu fie impusă de lege,
care poate avea şi alte tendinţe.” El face aluzie
la mizeria şcolilor româneşti şi a condiţiilor
dubioase impuse de stat în cazul întregirii
salariilor cu sume mai substanţiale, care erau
aşteptate de unele consilii parohiale spre a
evita majorarea taxelor de cult. În acest sens,
D.Voniga exclamă: „Vai de acel popor care nu
ştie afla mijloacele pentru ridicarea şcolilor şi
învăţătorilor săi.”19

Redactor şi colaborator la revistele
din Banat şi Crişana
Spirit pururi activ şi productiv, David
Voniga a îmbinat cu măiestrie activitatea
pastorală cu cea de gazetar. În 1886 s-a aflat
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la Timişoara ca redactor la ziarele Dreptatea
şi Foaia de duminică. A colaborat şi la Tribuna
poporului din Arad. A scos propriile ziare şi
reviste la Timişoara: Controla şi Revista preoţilor, cea mai importantă publicaţie redactată de
David Voniga între anii 1910–1918, reapărută
tot la Timişoara în 1923, sub denumirea de
Luminătorul. Alte reviste pe care le-a condus
şi redactat au fost: Banatul, întîiul ziar românesc de după primul război mondial, Tribuna
nouă şi Nădejdea.
După ce Lumina și-a încetat apariția, pe
Voniga îl găsim în 1896 la Timişoara ca redactor la Dreptatea şi Foaia de duminecă.
Cotidianul politic şi literar Dreptatea a apărut la Timişoara de la 1 ianuarie 1894 pînă la
31 decembrie 1897. La 23 decembrie s-a tipărit
numărul de probă. În primul an, editor şi
director a fost Cornel Diaconovici, redactor
responsabil, Valeriu Branişte20, în timp ce Elie
Dăianu a îndeplinit funcţia de redactor. Din
16 martie 1895, Branişte cedează sarcina de
redactor responsabil lui George Cătană. Au
mai fost redactori responsabili Adrian P.
Desseanu21, David Voniga (1896–22 iunie 1897)
şi Aureliu Trif. Voniga nu numai a redactat
ci a şi publicat mai multe scrieri în această
revistă. Ca şi în cazul altor gazete româneşti
din Imperiul Austro-Ungar, desele schimbări
ale redactorilor responsabili au fost o urmare
a numeroaselor procese de presă intentate.
Dreptatea, care reprezenta în cadrul Partidului Naţional Român punctul de vedere al
grupului mocionist, a avut şi un program de
acţiune culturală, definit de V. Branişte şi C.
Diaconovici în editorialul primului număr.
Ei îşi propuneau să publice „scrieri originale
şi traducţiuni alese”, prin care să realizeze
„educaţiunea politică, literară şi economică
a poporului”. Totodată, publicistica gazetei
trebuia să sprijine aşezămintele culturale şi
şcolare naţionale din Banat. Între colaboratorii literari ai ziarului s-au numărat Vioara
Magdu, Elena din Ardeal, Victor Onişor,
Silvestru Moldovan, Aurel Ciato, Sextil Puşcariu. Lui George Coşbuc i se republică cîteva
poezii. Ziarul a publicat şi multe traduceri.22
Foaia de Duminecă a fost suplimentul literar
şi cultural al ziarului Dreptatea, care a apărut
săptămînal între 6 ianuarie 1894 – 10 ianuarie
1897. De redactarea acestui supliment, de fapt
o publicaţie periodică aproape autonomă,
s-au îngrijit, pe rînd, Valeriu Branişte, George
Candrea, Adrian P. Desseanu, David Voniga
şi Aurel Trif. Şi în cazul acestui supliment,
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schimbările relativ numeroase ale redactorilor trebuie puse pe seama împrejurărilor
politice. Foaia de Duminecă împreună cu
Dreptatea a avut 16 procese de presă numai
în anul 1894.
Săptămînalul s-a adresat locuitorilor din
mediul sătesc, cu intenţia de a contribui la
educaţia lor politică, culturală şi economică.
Organizat pentru a răspunde acestui scop,
periodicul a avut rubrici variate, scrise la un
nivel corespunzător ţelurilor, cu un conţinut
atractiv, ca şi forma în care era prezentat. Cea
mai interesantă rubrică a fost Întîmplări de
peste săptămînă, o trecere succintă în revistă,
uneori chiar o analiză a evenimentelor
politice interne. În Cronica apăreau ştiri din
înreaga lume. În rubricile Despre sănătate şi
boale, Economia, Din societăţi, se discuta activitatea diverselor societăţi culturale româneşti
din Banat. Găsim scrieri şi despre activitatea
societăţilor culturale din Giula. O atenţie
deosebită a fost acordată în Foaia de Duminecă
folclorului. În articolul Literatura populară,
redacţia insista asupra valorii instructiveducative a folclorului (datini şi obiceiuri),
afirmînd că adevărata limbă literară aici îşi
are izvorul şi că literatura populară trebuie
culeasă în forma originală. Gazeta a publicat
multă literatură populară. Sub titlul general
Poezii poporale din Ardeal se tipăreau cîntece
de cătănie, balade, doine, colinde, ghicitori,
anecdote versificate, basme şi poveşti culese.
Au publicat aici I. Pop Reteganu, George
Cătană, Laurenţiu Ciorbea, C. Giurgescu,
Iulian Puteciu, Iulian Tuducescu, I. Roşu,
Elena Georgescu. Cei mai mulţi dintre aceşti
culegători au fost învăţători în satele din
Banat şi din sudul Ardealului.23
Voniga a colaborat mai tîrziu la Tribuna
Poporului din Arad care îl avea ca redactor
pe Ioan Russu-Şirianu, ziaristul cunoscut
şi prieten al poetului giulan. Aceşti ani au
produs o schimbare în concepţia politică a
lui Voniga. A devenit un aderent al politicii
moderate, faţă de spiritul Tribunei Poporului şi
al lui Russu-Şirianu. Relaţia dintre ei s-a deteriorat într-atît, încît în 1899 Voniga a intentat
contra lui Russu-Şirianu un proces de presă.24
Înainte de pertractare redactorul Tribunei
Poporului şi-a cerut iertare de la Voniga, aşa
s-a şters procesul. Relaţia ascuţită dintre cei
doi publicişti şi redactori a constituit o temă
preferată pentru presa satirică şi umoristică,
mai ales pentru Vulturul din Oradea, redactat
de Iustin Ardelean.25
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Cea mai importantă publicaţie redactată
de David Voniga a fost Revista Preoţilor
(1910-1918). Pornirea revistei a avut un ecou
favorabil. Chiar la început, episcopul Ioan I.
Papp a salutat această iniţiativă, adresînd o
scrisoare redactorului, pe care o redăm în
întregime:
Nr. 265/909 Prez.
Sfinţiei Sale Părintelui
DAVID VONIGA, preot rom. ort. în Ghiroc
Ne-a surprins plăcut scrisoarea intrată sub
nr. faţă, prin care suntem puşi în cunoştinţa
hotărîrei luate în luna lui August, de cătră
conferinţa iubitei noastre preoţimi din protopopiatul Timişorii împreună cu preoţii din
alte protopopiate, de-aşi înfiinţa un organ
de publicitate propriu sub numirea „Revista
Preoţilor”.
Ne-a surpins plăcut aceasta hotărîre de
aceea, pentru că întru executarea ei vedem
angajată preoţimea la muncă spirituală pe
vastul teren al vieţii pastorale, şi prin aceasta
muncă şi la luptă pentru promovarea binelui
obştesc, – ceea ce şi este misiunea preotului. –
De aceea salutînd cu bucurie ideea şi hotărîrea de mai sus, îţi dăm binecuvîntarea la
redactarea „Revistei Preoţilor” cu adaosul:
de a avea totdeauna în vedere cuvintele apostolatului neamurilor, că armele ostirei noastre,
adecă armele cu cari luptă preoţii, ca apostoli
ai bisericii Domnului, nu sunt arme trupeşti, ci
arme puternice a lui Dumnezeu (arma luminei şi
a învăţăturei cu cuvîntul şi cu fapta) cu cari
se surpă iscodirile minţii şi toată sumeţia
ce se ridică contra ştiinţei lui Dumnezeu, şi
se vorbeşte toată mintea spre ascultarea lui
Hristos (II. Corint. X. 4.)
Începînd deci cu duhul păcii şi al blîndeţei,
cu acest duh să şi continuaţi munca şi lupta
spirituală, la care v-aţi angajat.
Arad, 31 Decembre 1909
				
			

Ioan I. Pap
Episcop26

În scurt timp, David Voniga, ca răspuns,
trimite următoarea scrisoare:
Ilustrăţii Sale Prea Sfinţitului
Domnu Ioan I. Papp, Episcop
Arad
Prea Sfinţite Domnule Episcop!
Subsemnaţii preoţi, cari alcătuim Comitetul de redacţie al „Revistei Preoţilor” suntem

prea plăcut impresionaţi de actul Prea Sfinţiei
Voastre, împărtăşit noauă la adresa confratelui preot D. Voniga, redactorul revistei.
Întruniţi astăzi la sfat, avem un gînd şi o
dorinţă, de a exprima P. S. Voastre mulţumita
noastră sinceră şi profundă, pentru bunăvoinţa ce binevoi-ţi a avea cătră năzuinţele
noastre spre bine.
Cuvintele şi sfatul P. S. Voastre vor fi noauă
talisman întru săvîrşirea muncei grele şi
întru purtarea luptei spirituale, la care ne-am
angajat.
Ascultînd glasul dorinţei generale şi
supunîndu-ne cu credinţă poruncii interne,
ce ne chiamă la datorinţă: ne-am angajat la
muncă şi la luptă pentru ridicarea preoţimei
– şi prin aceasta pentru ridicarea Bisericei
noastre – la aceea independenţă morală, de
la care, în mare măsură, îi atîrnă autoritatea
şi valoarea ei în ordinea morală a lumei.
Binecuvîntarea Arhierească a P. S. Voastre,
– Binecuvîntarea şi ajutorul lui Dumnezeu
– împreună cu Duhul cel sfînt al păcii şi al
sfatului bun, să fie cu noi întru împlinirea cu
bun succes a datorinţelor noastre, cătră scopul
ce-l urmărim în sensul şi pe calea ce ne-am
designat-o în program.
După care prezentîndu-ne Prea Sfinţiei
Voastre omagiile noastre de supunere şi de
adîncă veneraţiune.
			
Semnăm cu umilinţă:
Timişoara, la 15/28 Ianuarie 1910
Comitetul de redacţie al „Revistei Preoţilor”
Pr. D. VONIGA, preot, prim-redactor.
I. Balta, I. Crainic, I. Gherga, I. Ionescu, N.
Michuţa, C. Micu, I. Moţ, Al. Nica, I. Plovoşin, V. Popovici, I. Popovici, N. Popa, F. Pop,
V. Roman, V. Terebenţ, I. Ţioldan, G. Tocitu,
preoţi.27
Gazeta a apărut pînă la 24 decembrie 1919,
de trei ori pe săptămână. Din articolul program
aflăm că revista ,,va fi un organ clerical independent. Liber de orice influență, va milita
pentru promovarea intereselor de viață pastorală, oficială și socială a preoților de mir și
pentru apărarea acestora de orice influență
păgubitoare, – și va lupta cu energie contra
oricărei tendințe de umilire, nedemne, a statului preoțesc. Va lupta pentru cîștigarea și
asigurarea independenței morale și individuale a preoților. (…) Revista Preoților va începe
munca sa cu Duhul păcii, cu Duhul blîndeței,
cum se cuvine acelora, care chemați sunt a
propovădui și a cultiva virtutea iubirei, – dar,
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Familia Voniga prin anii 1910

în același timp, va solicita drepturile, și va
susținea independența convingerea acelora,
în interesul cărora s-a angajat a lucra și a căror
dorințe și convingeri le va prezenta”
Pe lîngă rubrici generale, au existat știri
de ordin bisericesc: vacantarea unor parohii
/protopopiate, alegerea de preoți / protopopi
/episcopi; instalări de clerici; hotărîri ale Consistoriului diecezan; susținerea de conferințe
preoțești; construirea de biserici etc. Fiind
o gazetă bisericească, nu au lipsit articolele
care condamnă: alcoolismul, concubinajul,
tabacismul, etc.
Principalul scop al apariției revistei a fost
cel pastoral, în care preotul, ca păstor duhovnicesc, își îndrumă turma credincioșilor

spre Dumnezeu împotriva absenteismului
bisericesc, a indiferentismului față de biserică și așezămintele ei. S-a propus chiar și
înființarea ,,Ligii preoților” care să-i cuprindă
pe toți clericii ortodocși, care să reprezinte
preoții în administrația bisericească. Între
acțiunile realizate de acest for amintim:
conferințe preoțești ținute la protopopiat şi
la parohii, cu prilejul hramului lăcașului
de cult, unde preoții să săvîrșească Sfînta
Liturghie, inițierea de cateheze, organizarea
unui fond de pensie, ridicarea de case parohiale, preschimbarea birului (adăul și stola)
preoțesc, în salarizare direct de la Episcopie.
Revista a mai avut și elemente culturale locale
și regionale.
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În cei opt ani de existenţă, în foile revistei,
apar foarte multe relatări despre viaţa culturală şi bisericească a românilor din Giula.
Simeon Cornea, paroh în Bătania, un activ
colaborator al acestei foi, a relatat despre
evenimentele legate de bisericile şi şcolile
confesionale româneşti ale acestei zone.
David Voniga a mai redactat foile timişorene Controla, Tribuna Nouă, Banatul, Luminătorul şi Nădejdea şi a colaborat la Lumina şi
Adevărul din Arad.

Preot şi scriitor bisericesc
David Voniga în 1900 a intrat în tagma
preoţească în anul 1899 şi s-a stabilit definitiv
ca preot în Giroc (comitatul Timiş). Despre
alegerea sa ca preot în 1899, a relatat revista
timişoreană, Controla, astfel:
„Sinodul parohial greco-ortodox din Girocul învecinat, prezidat de protopresbiterul
tractual dl. Traian Putici, a fost cercetat de
aproape 150 de membri, deşi era timp de
lucru în 29 august a. c. Dintre toţi candidaţii,
tînărul cel mai calificat, dl. D. Voniga a întrunit 100 de voturi iar dl. Iancovici din Chepet
43 de voturi. Alegerea a decurs în cea mai
exemplară ordine şi regulă. Sincere felicitări
alesului confrate, iar ghirocenii pot fi mîndri
de noul lor paroh căci este un adevărat preot
cult, devotat pacinic şi iubitoriu de popor.
Soţiul său dl. preot Trif Petcu, asemene fiind
al poporului, sperăm că credincioşii din
Giroc vor fi mulţumiţi şi cu preoţii lor. Ceriul
să ajute! ”28
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rul unor lucrări economice, pedagogice, etice,
filozofice, estetice şi bisericeşti.

Lucrări tipărite

Aici enumerăm în ordine cronologică operele apărute a lui D. Voniga. Asupra cîtorva
volume o să ne oprim şi o să le analizăm. Iată
lista volumelor edite:
– Expunerea spiritismului, Arad, 1898, 175 p.
– Cuvîntări bisericeşti pentru Duminici şi
sărbători, Timişoara, 1903, 196 p.
– Etica creştinească sau referinţele morale ale
omului, Timişoara, 1905, 178 p.
– Omiletica sau studiul oratoriei bisericeşti,
Orăştie, 1907, 236 p.
– Paraneze. Cuvîntări ocazionale şi funebrale
pentru toate ocaziunile ce abvin în oficiul pastoral
al preotului, Orăştie, 1908, 248 p.
– Istorioare biblice. Cartea de religie. Manual
aprobat, Arad, 1908, 143 p.; ediţia a II-a, Arad,
1910, 125 p.
– Despre creşterea religioasă a copiilor, extras,
1908
– Micul catehism. Carte de religie. Manual
aprobat, 1909

La 25 februarie 1900 , David Voniga s-a
căsătorit cu Ecaterina Vuia din Lipova.29 Naşul
lui Voniga a fost David Nicoară 30 proprietar
în Giula.
Un suflu nou şi-a pus amprenta pe întreaga
viaţă spirituală a comunei odată cu venirea
în Giroc a vrednicului slujitor al altarului,
preotul David Voniga, la sfîrşitul secolului
trecut. Plin de energie şi elan a activat în
domeniul spiritual, cultural şi educativ. Predicile ţinute au încîntat pe toţi participanţii
la slujbele religioase.
Voniga a fost o fire energică, cu un spirit
pururea activ şi foarte productiv. Alături de
ziaristică şi preoţie, s-a dedicat scrierii manualelor, volumelor religioase şi pastorale. A fost
unul dintre cei mai distinşi şi mai productivi
publicişti şi scriitori bisericeşti. El a fost auto-

Omiletica sau studiul oratoriei bisericeşti,
Orăştie, 1907
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– Credinţa şi morala creştinească. Manual
aprobat, 1909.
– Mizerie, boală, crimă şi degenerare sau
alcoolismul şi urmările lui din punct de vedere
economic, igienic, moral şi naţional. Conferinţă
pentru combaterea alcoolismului. Orăştie,
1910, 88 p.
– Despre cauzele rezultatului nemulţumitor al
catehizării în şcoli poporale. Conferinţă, Lugoj
1910.
– Presa bisericească. Importanţa ei şi mijloacele
de întreţinere. Timişoara, 1926.
– Activitatea pastorală a preotului în parohie.
1. Pastoraţia individuală. 2. Pastoraţia socială,
Arad, 1926, 116 p.
Voniga a scris manuale de religie pentru
şcolile primare şi secundare. Volumul Istorioare biblice (Arad, 1908) carte de religie pentru
elevii şcolilor populare a fost recenzat de
George Pletoş, protoiereu, profesor şi catihet în
Năsăud. Volumul a fost analizat din punct de
vedere biblic, dogmatic şi pedagogic:
„I. Din punct de vedere biblic, Istorioarele
sunt într-adevăr biblice, luate fiind din evenimentele istorice revelate în mod pozitiv şi
cuprinse în Biblia, care conţine Cuvîntul cel
scris al lui Dumnezeu.
II. Din punct de vedere dogmatic sunt în
deplină consonanţă atît cu doctrina de credinţă a bisericei ortodoxe, cît şi în deducţiunile morale ce se fac după fieştecare istorioară,
în deplină consonanţă cu doctrina morală a
bisericei.
III. Din punct de vedere pedagogic. 1. A
fost un pas nimerit din partea autorului, că
în expunere a aplicat treptele formate după
următoarele trei momente: propunerea istorioarei, aprofundarea prin întrebări, în cari se
exhauriază conţinutul istorioarei; şi concluzia
etică. 2. La istorioarele luate din T. V. a urmat
firul cronologic. La celea din T. N. acest şir
autorul îl ţine numai pînă la păşirea lui Isus
în public (începerea activităţii publice). De aci
ne scoate la lumină persoana Mîntuitorului.
Un pas corect acesta, care pune în avantagiu
lucrarea Dsale faţă de cîte le avem tipărite de
curînd la Mitropolie.
În rezumat ca concluzie: Subscrisul sunt
de părerea, ca revăzută din partea autorului,
lucrarea Istorioare Biblice scrisă de preotul D.
Voniga, poate fi aprobată şi admisă în folosinţă ca manual la învăţămîntul religios în
şcolile primare, fiindcă sub raportul pedagogic ţine cont de rezultatele şi de metoadele
mai nouă ale pedagogiei ştiinţifice; e în conso-

Anunţ apărut în „Biserica şi Şcoala”,
1908, nr. 48.

nanţă cu învăţăturile cuprinse în biblie şi în
consonanţă cu doctrina credinţei şi a moralei,
după cum învaţă biserica noastră orientală.
Cuvinte bune are şi dl profesor Dr. Pipoş
din Arad.
Cartea se vinde cu 50 fileri, la toate librăriile
din ţară.”31
Tot în 1908 a văzut lumina tiparului Cuvîntările ocazionale şi funebrale pentru toate ocaziunile ce abvin în oficiul pastoral al preotului scrise
de D. Voniga. Despre această lucrare a scris o
recenzie Teodor Botiş32, profesor la Institutul
Teologic din Arad. Printre altele Botiş nota:
„Cuvîntările ocazionale şi funebrale compuse
de dl preot D. Voniga ca nou product literar al părintelui autor, constitui un stadiu
îmbucurător de progres al activităţii sale
literare bisericeşti, – fiind cele mai multe din
ele predate păstoriţilor săi, – despre modul
şi zălul, cu care a căutat şi ştiut Sfinţia Sa să
se folosească de dorul diregătoriei ce i s-a
încredinţat.
Cuvîntările conţin o mulţime de învăţături,
sfaturi, mustrări şi îndemnuri morale, toate
potrivite împrejurărilor, ocaziunilor şi gradului de pricepere al ascultărilor. În predarea
adevărurilor de credinţă autorul îşi dă toată
silinţa şi izbuteşte a afla modul de desfăşurare în direcţiune practică, neabătînduse
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întru nimica de doctrina bisericei ortodoxe.
Folosul practic, ce aduce publicarea astorfel de cuvîntări literaturei noastre bisericeşti,
nu se poate îndeajuns accentua, luîndu-se în
considerare, că a compune predici ocazionale
bune, potrivite scopului şi împrejurărilor
– nu e lucru uşor, şi că în cele mai multe
cazuri, la o lucrare independentă şi proprie
în aceasta direcţiune de importanţă a activităţii pastorale, îi lipseşte timpul fizic recerut.
Ştiut este apoi, că ocaziunile şi evenimentele
extraordinare – ce abvin în viaţa creştinului,
şi de la cari nicicînd n-ar trebui să lipsească
cuvîntul părintesc, – sunt cele mai binevenite
şi potrivite momente pentru a putea influenţa
cu succes asupra minţii şi a inimei împetrite
a ascultătorilor, a-i îmbărbăta şi a-i mustra,
a-i îmbucura şi mîngîia, şi a-i întoarce de la
căile păcatului şi limanul mîntuirei.
Întrunind cuvintele părintelui D. Voniga
lăudabile calităţi, materiale şi formale, fiind
scrise într-o limbă clară şi plăcută, observînd
unde numai se poate şi dispoziţiunea necesară omiletică, opul se recomandă pe sine,
în atenţiunea binevoitoare a onoratei noastre preoţimi, ca un îndreptar folositor întru
împlinirea ca bun rezultat a misiunei sale
învăţătoriale, spre mîntuirea credincioşilor
şi spre mărirea lui Dumnezeu.”33
David Voniga în 1926, la Timişoara, a publicat volumul Presa bisericească. Importanţa ei şi
mijloacele de întreţinere. Autorul, care a activat
mai bine de trei decenii pe tărîm ziaristic,
argumentează şi documentează importanţa
presei astfel:
„Presa fiind astăzi una dintre cele mai
considerabile puteri, prin cari se îndrumă şi
se regulează viaţa publică, sub orice raport
de manifestaţie şi de interese vitale, – presa,
– ca mijloc de mediaţie spirituală şi de propagandă culturală, ca creatoare a unităţii
spirituale, a comuniunei cugetului şi a opiniei publice: – fiind cel mai puternic factor
al tutror nuanţelor de luptă şi de activitate
publică, de iniţiativă, de progres şi de izbîndă:
trebuie că şi Biserica, ca instituţie culturală,
cu probleme şi cu misiune îndrumătoare,
conducătoare şi decizătoare în viaţa creştinilor – să-i atribuie rolul şi importanţa cuvenită
şi s-o aprecieze după puterea, după efectele
şi după valoarea ce o reprezintă în evoluţia
culturală a spiritului şi în năzuinţele acestuia
cătră desăvîrşire.”
David Voniga a susţinut că „astăzi presa
e considerată ca una dintre cele mai mari

Volumul „Presa bisericească”

puteri ale vieţii publice şi una dintre cele mai
cu efect de arme, în luptele de orice nuanţă,
atît pentru interesele particulare ale grupărilor, cît şi pentru cele generate ale statelor…
Astăzi, presa este văzută ca mijloc de mediaţiune spirituală şi de propagandă culturală, ca
armă de apărare în luptele pentru interesele
naţionale, ca creatoare a unităţii spirituale”.
Preotul bănăţean mai afirma: „Niciodată
şi nici un predicator, fie cît de celebru, nu a
produs şi nu produce atîta efect cît produce
un ziarist iscusit în zilele noastre. Au fost
şi sunt oratori celebri cărora le succede din
vreme în vreme să atragă un auditor de cîteva
zeci de mii. (…) Biserica trebuie să recunoască
importanţa şi puterea presei şi s-o aprecieze
după valoarea şi după efectele ei. Iar a-i recunoaşte aceste calităţi şi a le aprecia înseamnă:
a-şi impune sieşi datoria de a o şi crea şi a o
şi susţine la nivel, căci în zadar vom ridica
şcoli şi biserici dacă vom neglija presa şi dacă
nu vom ţine seamă de cuceririle ei moderne.
Noi vom vedea. Presa e amvonul modern al
timpului nostru“.34
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Tot în 1926 a publicat D. Voniga volumul
Activitatea pastorală a preotului în parohie. La
acesta a scris o prefaţă profesorul dr. Aurel
Crăciunescu din Sibiu, adresîndu-se astfel
autorului:
„Prea Onorate Părinte!
Am cetit lucrarea cu mare plăcere. E scrisă
de un om cu praxă bună, îndelungată şi conştiintenţioasă.
La compunerea studiului ai avut în vedere
toate momentele ce pot abveni în parochie şi
oficiul parochial al preotului, referindu-te atît
la viaţa religioasă internă cît şi la cea externă,
precum şi la toate momentele din viaţa socială şi culturală a păstoriţilor.
Partea practică a păstoriei e tractată foarte
bine şi cu mare pricepere.
Oricare preot – mai ales cei tineri – o va
ceti cu plăcere şi-şi va cîştiga din ea cunoştinţe frumoase şi bune, şi mai ales va afla o
direcţiune bună în activitatea sa parochială.
Pe baza studiului acestei cărţi, va putea
lucra corect şi bine, fără a rătăci – sau mai bine
zis – fără a face experienţă tristă şi dureroasă
în dauna sa şi eventual în dauna parochiei.
Cartea, pe lîngă că face preotului bune
servicii, umple un gol simţit în literatura
teologică.
Sibiu, la 24 Febr. 1924
							
Te salut cu stimă şi cu drag,			
Prof. Dr. A. Crăciunescu”35

Lucrări inedite

– Demascarea spiritismului.
– Sărbători păgîneşti.
Despre pregătirea acestei scrieri se relatează în 1902 în revista Familia în felul
următor:
„Dl. David Voniga, preot în Giroc, comitatul
Timiş, studiind poporul, a scris o lucrare
intitulată Serbători păgîneşti. Spre a-şi completa opul, face următorul apel la fruntaşii
poporului nostru. „Nici un popor nu are atîta
sodom de sărbători păgîneşti, sau cum li se
zice sărbători băbeşti, atîtea zile de primejdie, atîtea seri rele, ca ţăranul nostru. Drept
aceasta, onoraţi colaboratori sunt rugaţi să
binevoiască a răspunde pe larg şi la înţeles
– la următoarele: 1. Are poporul din acelea
părţi (Arădene, Bănăţene, Bihorene, Ardelene, etc) aşa numite „Sărbători băbeşti”, „zile
de primejdie”, etc. adecă sărbători apucate
din bătrîni, nerecunoscute şi neserbate de
biserică, ci ţinute numai de popor? 2. Cum se
numesc? Cînd şi cum le serbează, cu abţine-
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rea de la lucru numai, ori şi cu alte obiceiuri
specifice? 3. Ce fac bărbaţii şi ce fac femeile
în astfel de sărbători păgîneşti? (Trîndăvesc,
se pun la sfat de clevetiri, ori că umblă şi la
birturi?) 4. Ce ştiu despre originea acestor
serbări şi ce credinţă au despre însemnătatea
lor? 5. Observă-se la popor efectul acestor
sărbători păgîneşti şi credinţe deşerte în
slăbirea credinţei creştineşti manifestată
prin oarecare indeferentism religios, prin
necinstirea bisericei, a aşezămîntului ei şi
duminicilor şi sărbătorilor creştineşti? 6. Ce
urmă păgubitoare se poate observa că au
aceste sărbători şi credinţe păgîne din punct
de vedere moral şi etic? (păcate născute din
trîndăvie şi pagube avute în urma negligării lucrurilor economice?) 7. Sprijinite sunt
acestea şi de cătră cei chemaţi a le combate
şi stîrpi? Dacă nu, făcutu-sa vre-o încercare
de a deştepta poporul din aceasta rătăcire şi
cu ce rezultat?”36
– Cunoştinţe din economia naţională.
– Predica de pe munte. Cuvîntări, predici.
– Religia, morala şi cultura.
– Rugăciunea Domnească.
– Vîrsta ca impediment la alegerea în episcopat.
Coroana activităţii sale literare sînt cele
două opere în manuscris:
– Galeria scriitorilor bisericeşti cuprinzînd
viaţa şi activitatea scriitorilor din veacul al XV-lea
pînă în anii 1930.
– Enciclopedia biblică, bisericească şi teologică,
proiectată în 3–4 volume cuprinzînd 25.000
de articole din întreg domeniul cultelor, al
ştiinţelor biblice, teologice şi al vieţii bisericeşti, unica operă de agest gen din literatura
de specialitate.
Voniga a tipărit numeroase cărţi, în special
cu conţinut omiletic şi catehetic şi nu numai.
S-a ocupat mult de luminarea credincioşilor
şi de editarea de studii şi articole, accentuînd
rolul bisericii în ceea ce priveşte cateheza,
activitatea socială şi de îndrumare morală a
socetăţii.

David Voniga iniţiator a mai multor
acţiuni naţional-culturale în comuna
Giroc
De numele lui David Voniga se leagă multe
iniţiative şi realizări din Giroc. Activitatea sa
nu s-a mărginit numai la slujirea bisericii şi
a vieţii spirituale, ci a avut un vast domeniu,
mai ales cel cultural-educativ şi cel social. În
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După moartea tragică a lui Aurel Vlaicu,
petrecută în 1914, David Voniga a iniţiat
ridicarea unui monument închinat memoriei
aviatorului român. În România acesta a fost
primul monument Vlaicu.
El a fost ridicat în hotarul comunei Giroc și
reprezintă o cruce înaltă de 3 metri, pe care
a fost gravat textul:
„Întru preamărirea lui Dumnezeu
în memoria lui
AUREL VLAICU
geniul aviaticei române, ridicat’au
această sfântă cruce
credincioşii bisericei rom. ort.
din Ghiroc, în anul 1914, ziua
a doua a sfintelor Paşti”.

Monumentul Vlaicu din Giroc

primul rînd s-a îngrijit de restaurarea bisericii
care s-a început în 1927, de procurarea clopotelor, de picturile din interior.

„A doua zi de Paşti, a ieşit apoi întreg
poporul, în frunte cu preoţii D. Voniga şi T.
Peteu, şi oaspeţii din jur, — spre sfinţirea
monumentului. Cu acest prilegiu părintele
Voniga a rostit o vorbire bine gândită şi simţită, spunând că consacră această sfântă cruce
memoriei unui geniu al neamului românesc,
care prin moartea sa tragică, s’a făcut martirul
ştiinţei şi a năzuinţelor spre glorie a neamului
românesc, — şi încheind cu cuvintele: …„cu
adâncă umilinţă şi cu credinţă, ne plecăm înaintea acestei Cruci şi cântăm lui Dzeu mărire,
iar geniului Aurel Vlaicu în veci pomenire”!37

Discursul preotului David Voniga la sfinţirea Crucii lui Vlaicu din Giroc
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După o viaţă atît de bogată, David Voniga
a decedat în 8 iulie 1933 în Giroc, unde a păstorit timp de peste trei decenii. Astăzi, liceul
din această localitate îi poartă numele. În
faţa clădirii aceluia care a pornit de la Giula
(Ungaria) i s-a ridicat şi un bust.

În loc de încheiere
Profet nu poţi să fii în patria ta. Această
zicală e mereu actuală. David Voniga nu a
putut deveni preot în oraşul Giula sau împrejurimi, a trebuit să plece în alt comitat, ajungînd la Giroc. Aici a fost iubit şi respectat de
sătenii pe care i-a păstorit timp de 33 de ani.
David Voniga, aproape o jumătate de secol
a militat pentru propăşirea bisericească şi
culturală a românilor din Banat şi Crişana,
lăsînd urme adînci pe multiple planuri. Activitatea sa a contribuit la dezvoltarea culturală
şi spirituală a românilor din aceste ţinuturi,
merită să fie cunoscută şi de generaţiile viitoare.
David Voniga cu decoraţiile

Preotul din Giroc a fost un animator al
vieţii culturale din comună, impulsionînd
activitatea corală şi a fanfarei. Datorită strînselor legături cu autorităţile locale a reuşit să
obţină, în 1922, o clădire prevăzută pentru
demolare, iar din materialul dobîndit a putut
ridica Casa Naţională, unde pe urmă s-au desfăşurat toate activităţile culturale, construcţia
avînd o sală de lectură şi bibliotecă, iar pe lîngă
sala de spectacole şi o cameră pentru repetiţiile
de cor şi fanfară.
Tot din iniţiativa lui D. Voniga, în 1927, în
curtea bisericii din Giroc, s-a ridicat Monumentul Eroilor căzuţi în primul război mondial.
David Voniga a participat la toate manifestările culturale şi artistice din comună, aflîndu-se
mereu printre săteni, ca un adevărat duhovnic şi misionar. A făcut parte din delegaţia
comunei la Marea Adunare de la Alba Iulia din
1 decembrie 1918. Recunoscînd valoarea activităţii sale pastorale, publicistice şi literare,
autorităţile vremii, în semn de recunoştinţă,
l-au ridicat în rang preoțesc și i-au acordat
distincții. Voniga a primit Brîul roşu, medalia
„Răsplata Muncii pentru Biserică” şi Ordinul
„Coroana României”.

Bustul lui David Voniga în faţa clădirii
liceului din Giroc
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Comunitatea românească din Giula – de
unde a pornit David Voniga – secole de-a
rîndul şi-a trăit viaţa naţională alături de
alte naţionalităţi, limbi şi culturi. Liderii şi
învăţaţii români au fost conştienţi de faptul
că aceste culturi trebuie să se bucure de egalitate, integritate şi respect, să nu fie marginalizate sau reduse la tăcere, de către culturile
mari şi dominante, fiindcă toate culturile au
ceva de spus, fiecare cultură îşi are locul şi
rostul ei bine stabilit, iar construirea propriei
sale individualităţi este condiţia de a atinge
o identitate culturală autentică.
Pentru acest scop au activat multe personalităţi de seamă, afirmînd principiul naţionalităţilor într-un mod pragmatic şi realist. Că
în multe cazuri aceste deziderate nu au fost
înţelese, nu a fost vina lor. Un lucru este însă
cert: mulţi dintre ei (Moise Nicoară, David
Nicoară, Gheorghe Pomuţ, Constantin Pomuţ,
Iustin Popovici, Teodor Papp, David Voniga,
şi alţii) ne-au oferit nouă, celor de azi şi de
mîine, nişte jaloane de comportament într-o
Europă în tranziţie şi care revendică integrarea naţiunilor într-o nouă şi complexă entitate
statală, fără să excludă sentimentul naţional.
Identitatea etnică a unui popor se păstrează
cel puţin prin trei elemente esenţiale: limbă,
religie şi cultură. David Voniga a militat toc-

mai pentru cultivarea şi consolidarea acestor
trei componente esenţiale, prin care o naţiune
sau o comunitate se recunosc.
Întreaga sa activiate a fost pusă în slujba
emancipării culturale şi sociale a românilor
din Ungaria. A fost o personalitate enciclopedică, deschisă valorilor umaniste. Exemplul
său ne arată că nimic nu este mai profund
universal decît a lucra pentru propăşirea
spirituală, culturală, socială şi politică a
propriului neam. Deşi timpurile istoriei s-au
schimbat, viaţa şi activitatea lui David Voniga
ne pot oferi exemple de urmat, modele de
gîndire, de acţiune şi de simţămînt românesc.
Întreaga activitate a lui David Voniga a fost
un apostolat cultural şi naţional. Se ridică
întrebarea: cum a fost apostolul? Cu credinţă
şi iubire pentru biserica sa, Biserica Ortodoxă. Blîndeţea, bunătatea, înţelepciunea,
darul orientării în toate împrejurările vieţii şi
intuiţia de a descoperi valorile, îl reprezintă
cu prisosinţă. A fost o prezenţă deosebită în
timpul său. A fost în slujba culturii pentru
că a crezut în puterea ei transformatoare. Ştia
că la adevăratele valori spirituale şi umane:
credinţa în Dumnezeu, ordinea, adevărul,
armonia, care lărgesc orizontul gîndirii şi
apropie pe oameni, se ajunge prin cultură.
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Ibos Éva

Artistul constructivist sentimental –
Ştefan Oroian la 70 de ani
Nu cunosc un artist mai modest decât el,
deşi tot ce a realizat îl predestinează la orice
altă atitudine. Dar modestia este trăsătura
acelora care ştiu ceva, ca Ştefan Oroian, care
încetul cu încetul şi-a construit, în ultimii
cincizeci de ani, o operă extrem de consecventă. În ceea ce priveşte performanţa sa, se
află printre cei mai buni, în compania spirituală a artiştilor constructivişti din prima
linie: alături de Bak Imre, Fajó János, Nádler
István. Este mai tânăr cu opt-zece ani decât
cei pomeniţi, dar evident că nu din acest
motiv nu li s-a alăturat în ceea ce priveşte
reputaţia. Poate nici nu şi-a dorit asta, sau a
fost doar prea modest şi afirmarea în grup
nu i s-a potrivit personalităţii sale.
Ştefan Oroian a contribuit cu o bună parte
de creaţii la stilul constructivist, fiindcă, chiar
dacă arta care se construieşte din elemente
geometrice nu are neapărat un stil uniform,
toţi cei care o practică, îşi transpun personalitatea intelectuală în arta, care doar pare că
este exclusiv de natură raţională. Nici Oroian
nu cercetează probleme formale teoretice,
raţionale, ci proiectează elementele naturii
în forme de bază geometrice. Competenţa lui
constă în evidenţierea ideii lirice, în crearea
acelui echilibru sensibil, care produce armonie între raţiune şi emoţie.
Poezia artei dispune de numeroase instrumente speciale şi tehnice, care pot fi surprinse
în creaţii. Asta se poate realiza prin alegerea
texturii de bază, adică a ţesăturii „respiratorii” de factură rustică, evidenţiată prin
utilizarea unui strat subţire de vopsea, dar
e posibilă şi prin folosirea culorilor mixte,
păstrate în pastel şi, evident, prin apelul la
formele arcuite, line. Pentru fiecare variantă
găsim exemple în opera artistului, în funcţie
de temele şi conţinutul lor emoţional. Dar nu
faptul acesta reprezintă cel mai interesant
aspect în arta lui Oroian, acesta este doar
tehnică. Mai importantă este spiritualitatea
care iradiază din creaţii, însă ca să înţelegem
felul cum se manifestă spiritualitatea, trebuie
să ne întoarcem la începuturi.

Origini
Să începem cu călătoriile atât de importante pentru Ştefan Oroian. Prima călătorie a
făcut-o în Italia - unde s-a mai întors de câteva
ori. La Florenţa şi Roma a aprofundat studierea vestigiilor artistice, la Veneţia s-a interesat
de cele mai importante expoziţii europene în
domeniul artei plastice contemporane, unde
a putut urmări cele mai noi tendinţe artistice.
Impresiile de călătorie vor fi pictate în 1972
– din cauza respectului faţă de Renaşterea
timpurie –, în mod exclusiv în temperă cu
ou. (Aceste lucrări timpurii pot fi studiate
la pagina 82 al catalogului Oroian, editat la
Giula în 2013.) Astfel scris totul pare înşelător, fiindcă cititorul, pe baza celor spuse, ș-ar
putea imagina străzi şi curiozităţi din oraşele
vizitate, în schimb, în realitate, Oroian a pictat
tablouri cubiste, mai cubiste decât Galimberti
Sándor pe tema oraşului Amsterdam. Faptul
reprezintă o performanţă deosebită, fiindcă
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În memoria strămoşilor

artistul a avut doar 25 de ani când le-a lucrat,
abia terminase studiile superioare.
La toate acestea să mai adăugăm că în
Ungaria, după realismul socialist şi mimetismul care a„înflorit” în deceniile anterioare,
neoavangarda abia că a luat naştere, expoziţiile de această factură nici nu au ajuns în provincie, numai în două oraşe putea fi urmărită
activitatea artiştilor neoavangardiști, în
Budapesta şi în capela legendară din Balatonboglár. Această echipă de avangardă a
fost compusă, printre mulţi alţii, din Bak
Imre, Nádler József, Hencze Tamás şi Jovánovics György, toţi adepţii aceluiaşi curent.
Faptul că în Giula, în acest ascuns şi
îndepărtat mic oraş al ţării, Ştefan Oroian
a putut fi la curent şi bine informat, cu
spirit deschis… – i s-a datorat, probabil,
profesorului Vinkler László, maestrul său
extrem de competent în domeniul culturii
europene. Alături de Vinkler puteai să obţii
cunoştinţe vaste atât din arta clasică cât şi

din cea modernă, deoarece la orele de desen
şi pictură observaţiile critice ale domnului
profesor au depăşit corecţia greşelilor, în
sfaturile sale a ţesut în aşa fel aspectele cultural-istorice, încât acelea echivalau cu un
fel de mic curs.
Atenţia lui Vinkler pentru Ştefan Oroian
a fost definitorie, în aşa măsură, încât relaţia
dintre student şi profesor s-a transformat,
după anii studenţiei, în prietenie şi a durat
până la moartea maestrului. Este foarte
probabil că de la profesor a primit cele mai
puternice (şi durabile) impulsuri, nu doar
personale, ci şi legate de morala existenţei
ca artist. Acestea au format bazele pe care
Oroian s-a putut sprijini.

Influenţe şi afinităţi
Dacă am ajuns aici, merită să luăm pe
rând şi să sistematizăm coordonatele influenţelor, fiindcă astfel se poate defini mai
clar etapele evoluţiei în cariera artistică a lui
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Voroneţ

Oroian. Primul impuls definitoriu l-a primit
în copilărie, când a luat în mână un volum
de Michelangelo. După propria mărturisire,
această revelaţie l-a orientat spre arta plastică. Studiile medii le-a făcut la Giula între
1965 şi 1969, la Liceul Nicolae Bălcescu. De
numele lui Kohán a auzit deja în această
perioadă (căci figura artistului plutea în oraş
ca o legendă încă vie). Oroian, după ce s-a
reîntors la Giula în calitate de profesor, a
studiat mai îndeaproape lucrările lui Kohán.
Învăţământul a constituit pentru Ştefan
Oroian mai mult decât un simplu ocol în
carieră. În loc să se mulţumească doar cu
predarea cunoştinţelor, tânărul profesor a
creat în clasă o adevărată atmosferă de atelier iar elevii lui au câștigat, unul după altul,
premii la competiţiile de desen naţionale şi
internaţionale. În plus, a organizat pentru
elevi o călătorie în comun la Paris. Dar împrejurările l-au orientat apoi în altă direcţie. Din
1971 a devenit, timp de trei decenii, redactor
la săptămânalul Foaia Noastră. În acest timp
s-a integrat în viaţa culturală a oraşului şi a
minorităţii româneşti nu doar în calitate de
artist, ci şi în cea de ziarist responsabil.

Arta lui Kohán a constituit o revelaţie
pentru Ştefan Oroian. Răsfoind catalogul
din 2013, impresia cea mai surprinzătoare
am avut-o la pagina 69, unde, studiind desenele, pe unele le atribuiam – la prima vedere
– lui Kohán. M-au dezorientat liniile de tuş
negru, energice, modul dinamic, matur al
compoziţiei şi crearea formelor în stil mare.
Pentru recenzent această pagină echivalează
cu o mină de aur, fiindcă cele 18 reproduceri
de mărimea timbrelor spun foarte mult.
Îndeosebi în cunoştinţa datelor din textul
explicativ, conform cărora aceste desene fac
parte din jurnalul grafic al artistului şi prin
datarea lor (anul 1970), ele vorbesc despre
căutările de drum din anii de început.
Studiind cu atenţie această pagină reiese că
nu doar vehemenţa lui Kohán, ci şi spiritul
metodic, cumpănit al lui Barcsay a intrat în
zona de atracţie spirituală a lui Oroian. Deoarece Barcsay a practicat abstracţiunea mai
mult decât Kohán, urmele lui sunt mai lesne
de descoperit în arta lui Oroian, şi anume
în modul compoziţional disciplinat, ritmic.
Desigur acestea le vedem deja „oroienizate”
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Moştenire

în tablouri, căci artistul nu doar a absorbit, ci
a interpretat şi transpus influenţele exercitate
asupra lui.
Pentru a completa subiectul influenţelor, să
ne întoarcem încă odată la Seghedin, oraşul
studiilor sale superioare, fiindcă Barcsay nu
a fost singurul maestru din Szentendre care
l-a influenţat pe Oroian. Ca să evoc această
altă afinitate, voi cita dintr-un mai vechi
articol al meu:
„Sub egida universităţii a funcţionat la
Seghedin Collegiul Artium, acel loc care pentru
studenţimea oraşului a reprezentat un centru
spiritual, fiindcă aici erau invitaţi personalităţile deosebite ale vieţii culturale şi artistice
ale vremii, chiar dacă nu erau recunoscuţi
oficial. Printre alţii, Korniss Dezső, care şi-a
adus cu sine şi câteva lucrări, dar a ţinut aici
discursuri şi omul de ştiinţă Mezei Árpád
(care trăia atunci în Statele Unite). Aceste
întâlniri au influenţat în mod hotărâtor cariera lui Oroian, fiindcă acele valori pe care arta
lui Korniss, respectiv activitatea teoretică a
lui Mezei Árpád o desemna, au rămas până
azi piloni în atitudinea şi arta sa.”
Încetul cu încetul se completează profilul

intelectual, aproape că am şi schiţat acel cerc
spiritual, care i-a consolidat tânărului creator
intenţiile artistice. Cred că în cazul lui Oroian
consolidarea este o expresie mai fericită decât
influenţa, deoarece încă în primele sale lucrări
pare evidentă concepţia sa despre misiunea
artei: exigenţa de a vedea esenţialul, adică
formularea general valabilă, sobră a legităţii
vieţii şi naturii.

Rădăcini în lumea mare
Pe lângă faptul că Oroian este un artist
emoţional, este şi unul care se construieşte
conştient, ştiind de la începuturi cum să
evite ca – departe de marile oraşe – să recadă
în banalitate sau să se lase afectat de voinţa
comună provincială, iubitoare de comfort.
Pentru a evita aceste pericole, de-a lungul
deceniilor a călătorit la Veneţia ca să studieze, la Bienala de pictură, tendinţele artistice
europene actuale.
Dar mai trebuie să poposim puţin în trecutul istoriei de artă, fiindcă mai există cineva,
fără care imaginea spirituală a carierei lui
Oroian nu ar fi completă. Este vorba de Brâncuşi, de uriaşul sculptor parizian de origine
română, care îşi trata oaspeţii (după mărturi-
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sirile lui Sík Csaba) cu pălincă şi brânză specială românească şi cu ceapă fragedă. Este greu
să nu scriem mai pe larg despre acest artist şi
om minunat, dar ideile lui Henry Moore trebuie evocate aici: „După gotic, sculptura europeană era năpădită de muşchi şi buruieni, de
acele malformaţii de suprafaţă care au ascuns
forma în mod absolut. Vocaţia specială a lui
Brâncuşi a fost să curăţe aceste malformaţii, să
trezească în noi conştiinţa formei care dormita
în noi… Noi acum putem deschide, conecta
şi combina forme de dimensiuni, secţiuni şi
direcţii diferite, ca să le transformăm într-un
întreg organic.”
Moore vorbeşte despre Brâncuşi, dar între
timp noi ne gândim la sculpturile de mici
dimensiuni ale lui Oroian, care urmăresc
aceleaşi principii. Dar cred că nu doar arta
sa unică îl face pe Brâncuşi modelul preferat
în conştiinţa estetică a lui Oroian, ci românitatea sa păstrată consecvent până la sfârşitul
vieţii sale. Astfel am şi ajuns la cealaltă latură
a carierei lui Ştefan Oroian, la sculptură,
practicată de la început paralel cu pictura.
I se potriveşte spaţialitatea, căci ceea ce se
impune imediat văzând sculpturile sale în
lemn, este naturaleţea de la sine înţeleasă.
Sculpturile sale de mici dimensiuni sunt mai
puţin abstracte decât picturile.

Inspiraţia din natură
Deseori Oroian porneşte de la obiecte
găsite, fie acelea o rămăşiţă de la un instrument fabricat de mână omenească, fie un
ciot erodat de natură. Prima fază a creaţiei
este prin urmare momentul când obiectul
„se adresează” artistului, care apoi „nu are
altceva de făcut” decât să desfacă din lemn
conţinuturile asociative ascunse în el. Iniţial,
expresia „obiectul găsit” a avut alt sens în arta
plastică, şi anume acela că artistul ridică la
rangul de obiect de artă un obiect de uz concret (chiar şi ghidonul unei biciclete), în mod
neschimbat sau în formă transformată, cum
procedează de pildă Louis Viktor. Procedeul
este şi la Oroian asemănător, numai că el nu
transformă obiecte civilizatoare sau tehnice
în opere de artă, ci prelucrează formaţiuni
organice care şi-au pierdut funcţia originală
din cauza vremii şi a timpului. Astfel acestea,
prin intervenţia artistului, se îmbogăţesc cu
noi sensuri ce trimit dincolo de ele.
Această modalitate creatoare „ilustrează”

Cap

dialogul dintre om şi natură, iar privind
dinspre artă, acel principiu de bază cu validitate eternă conform căruia totul porneşte
de la natură. Întemeietorul abstracţiunii,
Kandinszky afirmă: „Dacă rupem legătura
cu Natura… atunci creăm opere care nu sunt
altceva decât decoraţiuni”.
Interesant este că umorul jucăuş al lui
Oroian se deşteaptă prin aceste obiecte găsite,
să ne gândim doar la graţia stângace a seriei
intitulată „Cap”, la eleganţa arogantă a lui

Madam
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„Madam”, sau la mândria războinică a „Mustăţii bunicului”.
Teza lui Kandinszky este valabilă nu doar
pentru sculptura de mici dimensiuni, ci
şi pentru pictură, este suficient să privim
doar titlurile tablourilor. Acestea trimit la
nişte probleme morale, vorbesc despre continuitatea culturii universale şi a existenţei
individuale, mai exact despre clarificarea
unor întrebări ca: „cine sunt eu” şi „de unde
am venit”. Focalizarea atenției pe rădăcinile
arhaice şi civilizatoare este exprimată prin
lucrările intitulate în felul următor: „Babilon”,
„Siracusa”, „Roma”, „Florenţa” şi „Voroneţ”,
iar firele de legături personale sunt memorate, printre altele, de piesele: „Caii tatălui
meu”, „În amintirea strămoşilor mei”, „Dansuri româneşti”, „Moştenirea mea”.
Din toate acestea reiese că esenţa artei
constructiviste a lui Oroian nu este crearea

unor teze teoretice reduse la raportul dintre
forme şi culori, ci reprezentarea în formule
plastice, lipsite de narative, a problemelor
existenţiale organice.

Oroian 70
La sfârşit o clauză. Deoarece acest text s-a
născut cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de
ani de către Ştefan Oroian, îl felicit citând
cuvintele lui Barcsay, unul dintre maeştrii
admiraţi de dânsul:
„Pentru ca cineva să-şi poată fructifica
talentul, are nevoie de multe alte lucruri. În
primul rând de noroc. Asta înseamnă că trebuie să fie sănătos, moral, cinstit, cu caracter;
trebuie multe de făcut ca omul să fie fidel unei
idei, unui principiu cu care s-a născut şi care
trăieşte în el în timp ce lucrează cu pensulă
şi culori.”
În româneşte de Tibor Hergyán

Altar
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Ana Radics Repisky

Îmbătrâniți...
Șed liniștiți în fața mea pe canapea părinții
mei îmbătrâniți. Mă uit la ei cu gândul că
niciodată nu mi i-am imaginat atât de vulnerabili. Până la urmă cu toții devenim din
nou copii – spune o zicală banală. Mă uit la
ei ca la copiii mei, pe care mereu i-aș ocroti,
i-aș apăra de rău, dar mai ales le-aș da viață
veșnică. Privesc spre ei și, dacă nu m-aș teme
că-i voi speria, aș plânge fără să știu motivul.
În interiorul meu îmi pornesc lacrimile – de
acolo de unde se naște atât bucuria cât și
durerea –, însă le înghit înainte de a fi vizibile.
În astfel de momente simți ce înseamnă să
plângi în interior din dragoste și din teamă.
Până ieri mi s-a părut atât de firesc că îi
voi avea mereu lângă mine, că voi putea conta
la infinit pe dragostea lor necondiționată. Iar
acum, tot mai des, mă pătrunde realitatea
pierderii posibile. Duritatea trecerii timpului mă sperie. Întreb ceva neimportant de la
mama mea, punând-o să-mi vorbească. Nu
are nicio importanță firul discuției, mai puțin
sunt atentă la spusele ei. Am nevoie doar să îi
aud glasul. Tonalitatea și blândețea vocii sale
mă liniștește și mă face să uit de necazuri.
Ca o femeie simplă, dar iubitoare, niciodată
nu și-a dorit să schimbe mersul lumii, ori al
vieții mele, dar totuși chiar și în cel mai mic
sfat de-al ei sau al tatălui meu, s-a ascuns
înțelepciunea unei lumi rotunde.
Tatăl meu, cu capul aplecat spre dreapta,
ședea pe jumătate adormit în fața micului
ecran, precum îi este obiceiul. Gestul lui,
cunoscut de ani de zile, mă adulmecă și acum.
Așa îi iubesc, așa îi văd mereu și așa îmi voi
aminti de ei. Mereu alături, și la bine și la rău.
Uneori zâmbesc văzând că orice treburi au,
le fac tot împreună. Dacă mama gătește, tata
șede în apropiere și se uită la ea, mai merge
în curte să aducă niște frunze de pătrunjel
ori o ceapă, o roșie, un ardei. Apoi se duce
să arunce cojile de cartofi. Dacă tatăl meu
repară ceva în curte ori în grădină, mama îi
dă în mână ciocanul, ori un cui, ori o bucată
de sârmă. Nu se pierd din ochi niciodată.
Dacă ne vizitează, vin amândoi. Se ceartă

și se împacă imediat. Tata e invidios chiar
și pe timpul pe care mama îl petrece la
vreo vecină. Iar eu invidiez această legătură
nedefinită, care există între ei de mai mult de
cincizeci de ani. Cum e posibil? Aici e secretul, care ar trebui descifrat. Lumea lor pare
atât de simplă și firească. Nimeni nu joacă un
rol, nimeni nu vorbește în rebusuri. Totul e
alb și negru. Ce e spus e spus, cuvântul dat
e dat, dragostea e dragoste, ajutorul e ajutor
real, sfatul vine direct și, îl accepți, doar dacă
vrei. Nu trebuie să cauți în dosul cuvintelor,
în spatele faptelor. Nimeni nu te minte, nu
vrea să te înfrunte, să te supere, să te schimbe.
„Lasă-i să se lovească cu capul de perete, să
învețe de la sine” – mai zice mama tatălui
meu, când suntem mai încăpățânați și ei nu
sunt convinși că va fi în folosul nostru ceea
ce facem. Nu se amestecă dacă noi nu vrem. Îi
apreciez pentru această atitudine înțeleaptă,
fiindcă, deși, poate, ei văd dezastrul înspre
care alerg uneori, mă lasă să mă conving
singură de drumul greșit. Ei și atunci, și apoi,
mă iubesc la fel.
Ce va fi cu ei, când primul va trece în
lumea de dincolo? Ce va fi cu mine? Ce voi
face când voi simți nevoia de mângâiere, când
o să vreau să o iau spre Micherechi la casa
părintească, să mă așez în fața lor și să-i ascult
vorbind despre nimicuri, ca să mă liniștesc
și să prind putere pentru următoarele necazuri, care mă așteaptă? Mă uit la părinții
mei îmbătrâniți și mă rog la Dumnezeu să
mi-i mai lese încă mulți ani în preajmă, așa
împreună. Am nevoie de ei, de cuvintele lor,
de mângâierea lor.
Romanticii se refugiau în vis, în lumea
fanteziei ori în locuri exotice. Refugiul meu
este în intimitatea familiei mele. Cred că
întotdeauna își dau seama, fără să le spun,
când am o perioadă zbuciumată și am nevoie
de ei. Nu mă întreabă nimic. Facem totul
după o scenografie cunoscută: ei vorbesc, eu
îi ascult, eu mă liniștesc, ei se liniștesc știind
că m-au ajutat. Casa părintească și dragostea
părinților e refugiul meu.
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Micherechi în 1914

Micherechi în anii 1960
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Turok Margit

Impresii dintr-o expoziţie
Introducere
Muzeul Munkácsy Mihály din Bichişciaba şi-a început anul acesta activitatea
cu o expoziţie deosebită. De Ziua Culturii
Naţionale, la 22 ianuarie a fost vernisată
expoziţia intitulată „Comorile Judeţului
Bichiş – Tezaurele noastre bisericeşti”, expoziţie care a prezentat 120 de piese liturgice1
şi de mobilier, accesorii ţinute în evidenţă
ca şi comori naţionale, precum și imagini
de ansambluri construite. Scopul expoziţiei
a fost să prezinte locuitorilor din judeţ şi
turiştilor valorile noastre bisericeşti ocrotite. Ca să le considerăm ale noastre, ca să
devină de interes comun păstrarea lor şi ca
să le predăm intacte generaţiilor viitoare, ele
trebuiesc cunoscute.
De-a lungul secolelor, în viaţa poporului
maghiar cultura creştină a îndeplinit un rol
hotărâtor – uneori unul exclusiv în formarea istoriei şi societăţii. Bunurile bisericeşti
realizate de bisericile maghiare reprezintă
valori estetice, istorice deosebite, care nu
au fost neglijate de legile destinate ocrotirii
patrimoniului nostru cultural (vezi Legea
LXIV din anul 2001). Aproape o jumătate din
monumentele noastre istorice din prezent
sunt clădiri bisericeşti. Întemeietorii şi constructorii le-au înzestrat şi cu invetarul necesar de piese liturgice (vezi legile bisericeşti
ale Sfântului Ştefan şi Sfântului Ladislau).
Pe parcursul istoriei acestea s-au îmbogăţit
cu altele noi, întotdeauna conform stilului
actual, întotdeauna cu obiecte, accesorii realizate la înalt nivel. Picturile, busturile, odoarele (obiecte liturgice) şi piese construite,
realizate în spirit creştin, păstrează memoria
comună a unei comunităţi religioase, asigură
continuitatea istorică între trecut şi viitor.
În aceasta constă importanţa lor socială. De
asemenea, creaţiile artistice creştine ale unei
zone sporesc prestigiul regiunii. Păstrarea,
ocrotirea patrimoniului nostru cultural
creştin este deci sarcina comună a statului,
a bisericii şi a tuturor cetăţenilor.
Membrii unei comunităţi sau popor
numai atunci pot să-şi păstreze valorile

lor culturale, să-şi perpetueze tradiţiile
dacă le cunosc valorile. Intenţia de a le face
cunoscute a motivat iniţiatorul şi curatorul
expoziţiei (autorul acestui articol) pentru
realizarea, iar Muzeul Munkácsy Mihály
pentru găzduirea expoziţiei. Ultima expoziţie naţională pe temă religioasă s-a realizat
în 1930, la Budapesta; atunci s-au prezentat
giuvaierurile bisericilor reformate din ţară
– conform ecourilor din presa de atunci cu
mare succes. În realitate, la Bichişciaba a trebuit organizat, într-un spaţiu comun, patru
expoziţii de dimensiuni mai mici, fiindcă
alături de marile biserici istorice maghiare
a fost nevoie să luăm în considerare şi identitatea religioasă a populaţiei române din
ţară, ceea ce am făcut cu o bucurie justificată,
ținând seama că, din cauza situaţiei sale speciale, activitatea, liturghia, viaţa religioasă
din cadrul Bisericii Române Ortodoxe este
prea puţin cunoscută în context mai larg.

Câteva cuvinte despre istoria
Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria
Varianta mai detailată a istoriei acesteia
figurează şi pe frontonul spaţiului expoziţional. Populaţia română s-a stabilit pe
teritoriul Ungariei în urma devastărilor
produse de turci. În anii 1720 Marea Câmpie Maghiară, aproape de tot depopulată, a
fost recolonizată de împăratul Carol al VIlea, care era și rege al Ungariei. Majoritatea
populaţiei de identitate română şi slovacă
a beneficiat de o nouă şansă de existenţă în
judeţul Bichiş. Desigur că şi-au adus cu ei
tradiţiile, obiceiurile şi şi-au putut practica
credinţa în noua lor patrie. Pe parcursul
vremurilor şi-au construit bisericile şi le-au
instalat, evident, luând în calcul şi obiceiurile locale. În timpul convieţuirii s-a înviorat
cultura celor care s-au stabilit aici şi a celor
care i-au adăpostit, iar în urma contactelor
această cultură s-a îmbogăţit cu caracteristici
speciale.
Până în 1864, comunităţi bisericeşti româneşti au fost subordonate Bisericii Ortodoxe
Sârbe din Ungaria dar practica religioasă a
fost susținută de către preoţi sosiţi din ţara-
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mamă. Pentru păstrarea identităţii româneşti, preoţii şi conducătorii laici ai comunităţilor bisericeşti au solicitat, la congresul
din Giula, din anul 1946, înfiinţarea unui
Protopopiat Român în Ungaria, condus de un
Consistoriu al Diecezei. Preşedintele Consistoriului din cadrul Diecezei a devenit Petru
Mândruţău (Mundruczó Péter), care a primit
titlul de vicar, de la episcopul arădean. Azi,
Biserica Ordodoxă Română din Ungaria
este subordonată autorităţii superioare a
Patriarhiei din Bucureşti. Sediul ei este la
Giula. Dieceza este formată din optsprezece
comunităţi bisericeşti, iar în 1980 zece preoţi
au asigurat îngrijirea sufletească pentru zece
mii de credincioşi. (Vezi mai detailat: Emilia
Martin Nagy, Contribuţii la istoria bisericii
ortodoxe române din Ungaria. In: Világnak
világa. Egyházak a Körösök vidékén. Gyulai
katalógusok 8. Gyula, 2000 – „Lumea lumii.
Biserici în regiunea Crişurilor. Cataloage din
Giula 8”, Giula, 2000).2

Consideraţii despre procesul ocrotirii
Episcopatul român ortodox din Ungaria
a creat un fond de bază din obiectele scoase
din uz ale comunităţilor bisericeşti şi din
cele periclitate, precum sutele de exemplare
de cărți păstrate în biblioteca episcopală. În
momentul apariției legii de ocrotirie acest
fond e compus din 2300 de piese. Aceste
obiecte au fost declarate obiecte de artă unice
de către Oficiul Ocrotirii Patrimoniului Cultural. Mai târziu această colecţie de fond s-a
îmbogăţit cu noi piese, datorită contribuţiei
serioase a Elenei Csobai şi Emiliei Martin
Nagy.
„Colecţia de interes comun” s-a transformat, prin inaugurare, în muzeu, astfel, noile
obiecte ajunse în fond intrând, ca bunuri
publice, în mod automat, sub protecţie.3 La
expoziţie publicul interesat a putut vedea
acele obiecte care au ajuns sub protecţia
muzeului după crearea fondului de bază.
Aceste obiecte s-au aflat în posesia bisericilor româneşti ortodoxe din judeţ, ținute de
comunităţile religioase ca obiecte ieşite din
uz, încât păstrarea lor într-un fond central
a fost deja justificată.

Despre montarea expoziţiei
Conform concepţiei expoziționale, spaţiul destinat a fost împărţit în patru unităţi,
adică în patru spaţii de expunere mai mici.
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Ordinea acestor spaţii expoziţionale a fost
următoarea: Biserica Evanghelică, Biserica
Reformată, Biserica Romano-Catolică şi
Biserica Ortodoxă Română. Dimensiunea
spaţiilor a fost stabilită în funcţie de cantitatea obiectelor liturgice ale fiecărei biserici.
Împrumutul şi prezentarea bunurilor culturale ocrotite s-a făcut prin proces oficial
de către departamentul responsabil pentru
obiectele de artă. După sosirea declaraţiilor
făcute de biserici, acestea au fost trimise,
de către departament la Muzeu, şi de aici
colegii din Bichişciaba au preluat sarcinile
pregătirii. Înainte de instalare, obiectele
au fost adunate, curăţite şi fotografiate. Cu
două săptămâni înainte de deschiderea
expoziţiei s-a terminat pregătirea instalaţiei:
construirea şi vopsirea peretelui despărţitor,
pregătirea vitrinelor, achiziţionarea materialelor şi instrumentelor necesare. Pereţii
din interiorul spaţiilor expoziţionale au fost
vopsiți în culori diferite şi a fost accentuată
diferenţierea lor prin proiectarea inscripţiilor mărite. Peretele evanghelic din rabiţ a
fost vopsit în alb, precum şi cel reformat, dar
din cauza numărului mare al giuvaerurilor
i s-a mai adăugat şi doi pereţi din cărămidă.
Pereţii catolici din rabiţ s-au vopsit în culoarea bordo închis.
Pereţii laterali din spaţiul dedicat ordodoxiei româneşti s-au diferenţiat de ceilalţi
prin albastru închis, culoarea preferată de
români. Deoarece nu am beneficiat de un
buget corespunzător, am fost nevoiţi să
facem nişte compromisuri în cursul montării expoziției. Astfel a trebuit să renunţăm la pereţii din sticlă, care ar fi asigurat
protecţie şi ar fi închis intrarea la spaţiile
expoziţionale. Pe aceştia voiam să aplicăm
fişele informative ale obiectelor de artă. În
cele din urmă, fișele informative am fost
nevoiţi să le punem, nu tocmai într-un mod
fericit, pe parchet şi să înlesnim orientarea
publicului cu fotografii. Atât instalarea cât
şi organizarea obiectelor a trebuit realizată
în aşa fel încât cele patru spaţii expoziţionale
să funcţioneze şi separat, dar să producă şi
o imagine unitară pentru cel ce intră în sală.
Deoarece părţile integrante ale clădirii
(amvonul, altarele, orga), precum mobilierul
(băncile, scaunele de spovedanie, bucăţile de
mobilier încorporat) nu pot fi mişcate din
loc, pentru fiecare biserică s-a realizat câte o
fotografie reprezentativă mărită, plasată pe
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peretele principal al spaţiului expoziţional.
Când vizitatorul s-a oprit vizavi de cordon,
s-a aflat faţă în faţă cu altarul, amvonul sau
cu iconostasul. Cărţile sfinte şi obiectele
mai mici, uşor de deplasat, au fost aranjate
în vitrinele situate în faţa celor doi pereţi
despărţitori laterali. Pe pereţii din rabiţ din
partea stângă am plasat textele informative,
constând din rezumatele unor domenii
anume: scurta istorie a orfevrărirei din
Ungaria (spaţiul expoziţional evanghelic),
caracteristicile textilelor bisericeşti catolice
(spaţiul expoziţional catolic), rezumat despre
istoria artei cositoriei în Ungaria (spaţiul
expoziţional reformat). Pe peretele ortodox
din partea stânga, construit din rabiţ, s-a
afişat scurta istorie a bisericii ortodoxe. Distribuite pe gen, extrem de frumoasele obiecte
din argint, aur şi cositor au fost expuse pe
instalaţii – vitrine, postamente – acoperite
cu textile cu efect de catifea. Materialul
textil bordo închis a intensificat strălucirea obiectelor, evidenţiind forma şi sporind
frumuseţea.
Intrând în sala de expoziţie, vizitatorul a
putut să facă rondul în jurul spaţiilor expoziţionale în direcţia de mers spre stânga. La
intrare, vizavi de peretele din faţa uşii, putea

să citească textul orientativ al expoziţiei, la
dreapta de acesta numele colaboratorilor. Pe
monitorul situat în partea stângă am evocat,
printr-o înregistrare repetitivă, evenimentul
central al liturghiei fiecărei biserici, Euharistia. Alături de monitor, pe partea exterioară
a peretelui din rabiţ al spaţiului expoziţional
evanghelic vizitatorul se putea documenta
asupra datelor exacte ale tururor obiectelor
ocrotite. Însă numele proprietarului degeaba
a fost căutat, fiindcă, conform legii referitoare la protecţia datelor persoanale, acestea
nu pot fi afişate nici la expoziţie, nici în
publicaţii. Expoziţia a fost însoţită de un
repertoriu, a cărui grafică, la fel ca şi grafica
invitaţiei, îl aparţin graficianului Lonovics
László și sunt realizate într-un stil unic şi
în formă colorată.

Despre obiectele din spaţiul
expoziţional ortodox român
Obiectele liturgice ortodoxe române au
fost aşezate în al patrulea spaţiu, final, al
expoziţiei. Sosind aici, vizitatorul a putut
studia interiorul de biserică care figura pe
fotografia numărul 1.
La stânga putea să înceapă familiarizarea
cu un scurt text istoric. Dorind să fac descrie-

Interior

LUMINA

33

Felon, îmbrăcămintea preotului (care oficiază liturghia)

rea mai vie, voi prezenta detailat unele piese
din acest spaţiu expoziţional. Pe peretele din
cărămidă a fost plasată fotografia mărită a
iconostasului din biserica „Sfântul Nicolae”
din Giula. Imaginea spaţiului expoziţional a
fost îmbogăţită apoi cu un veşmânt preoţesc.
Felonul (rizza) este o pelerină scurtă pe care
preotul o îmbracă peste celelalte veşminte
la cuminecătură, acoperind marea parte a
corpului şi celelalte piese de îmbrăcăminte.
Folosirea lui cu prilejul liturghiei şi a unor
slujbe este obligatorie, cum se vede în fotografia nr. 2. Alteori felonul este îmbracăt
pentru accentuarea aspectului sărbătoresc
al vreunui moment religios.
Icoana şi icoanele catapetasmei din biserica „Sfântul Nicolae” au fost zugrăvite de
autori neconoscuţi. Cunoaştem însă meşteşugarii candelelor. Sunt meşteri maghiari
care cu toţii au lucrat şi pentru celelalte trei
biserici maghiare. Sunt marcaţi cu simbol de
maistru M (Nemes Mészáros János nobilis)
(Oradea, ? – Buda, 1851), JP (Josephus Prandtner senior) (Buda, ? – Buda, 1819); cu toţii au
fost meşteri excepţional pregătiţi profesional.
De sus am lăsat în jos, în faţa iconostasului,
o candelă originală, căci candelele peste tot
sunt considerate auxilierele icoanei. Structura iconostasului şi icoanele au fost create în

prima treime a secolului al XIX-lea, candelele
în 1796, respectiv în 1844. Iconostasul aurit,
construit din lemn, are înălţimea de 808 cm
şi lăţimea exterioară de 730 cm. Icoanele sunt
pictate de un meşter iconar, pe lemn în ulei, şi
sunt aurite. Cele 37 de compoziţii sunt însoţite de inscripţii. Candelele sunt din argint,
decorate prin metaloplastie şi dăltuire. Starea
iconostasului este bună.
Iconostasul ocupă aproape întreaga deschidere a sanctuarului (imaginea nr. 3). A
fost construit din stâlpi care ies din perete şi
este decorat cu motive pasate de ornamente
sculptate. Registrele sunt eşalonate de pervaze cu console. Este vopsit în gri, stâlpii însă
au culoarea albă. Decoraţia s-a făcut prin
poleire cu aur. Cercetătoarea Nagy Mária
consideră că structura iconostasului urmăreşte stilul aceluiaşi atelier de cioplitorie, ca
la Mihailo Janić din Arad, cioplitorul aparţinând, probabil, aceluiaşi cerc de maieştri.
Ornamentele sculptate constau din motive
vegetale şi geometrice, frecvente fiind palmetele care cuprind urnele, formând câte
o rozetă în cele două părţi ale iconostasului. Decoraţia cu imagini constă din 37 de
compoziţii şi se împarte în patru registre,
acestea fiind următoarele: 1. Evenimente
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Iconostas, biserica Sfântul Nicolae, Giula,
sfârşitul secolului al XVIII-lea

din Sfânta Scriptură, 2. Icoane împărăteşti,
printre care apare Maica Domnului, într-o
reprezentare neobişnuită, căci o vedem fără
Prunc, 3. Praznicele, împreună cu învierea
lui Iisus Hristos. Icoanele axei centrale sunt
următoarele: Încoronarea Maicii Domnului.
Mai sus, într-o îmagine în formă de semicerc (în italiană „Lunetta”): Iisus în Grădina
Gethsimani și 4. reprezentarea Apostolilor
şi a Golgotei.
Pe uşa împărătească se vede Bunavestirea.
Pe uşa diaconească, spre nord, apare Sfântul Dimitrie. Mai sus este situată icoana cu
tema Aducerea la templu a pruncului Iisus
(Întâmpinarea Domnului). Pe uşa din sud
apare icoana Sfântului Gheorghe. Împreună
cu Dimitrie, ei ocrotesc muncile agricole. Mai
sus putem vedea scena Aducerea Fecioarei
Maria la templu (Intrarea Maicii Domnului
în biserică). După opinia Mariei Nagy, autorul icoanei era un artist apropiat de cercul
pictorului de icoane Arsenie Teodorovici
din Novi Sad, un artist desăvârşit. Dintre
candele, cea realizată în jurul anilor 1796 de
către seniorul Prandtner József a avut iniţial
altă destinaţie.4
Alături de textul explicativ a fost expus

antimisul bisericii.5 Antimisul – care este o
bucată de pânză sau mătase şi este de formă
pătrată sau dreptunghiulară – reprezintă
iconografic Coborârea de pe cruce şi punerea
în mormânt a Domnului Iisus. Pe verso se
obiuşnuia să se aşeze o raclă cu moaşte, în
aceasta pune preotul relicva. În slujba bizantină antimisul este un accesoriu al liturghiei.
Iniţial înlocuia altarul, din acest motiv i se
spune şi altar portabil. Când nu este folosit,
este pus împăturat pe altar, iar în timpul
slujbei îl desfac şi pe acesta se pune discul cu
pâinea şi potirul cu vinul. Antimisul expus
a fost executat de un autor anonim, iar anul
execuţiei pare să fie 1858, când a fost dăruit
de episcop bisericii. Pe suprafaţa antimisului
vedem împreună, consecutiv, trei scene. Ca
tehnică este un fel de gravură realizată pe
pânză dublată cu muşama, pentru a-i spori
durabilitatea. Dimensiunea este de 46×64
centimetri. Modelul este necunoscut, însă
pe baza textului scris în limba străină – de
o mai mare dimensiune şi vizibil în faţă la
mijloc – se presupune că este de provenienţă
bizantină sau, eventual, greacă. Probabil că a
fost confecţionat după un model din secolul
al XI-lea. (Imaginea 4).
În faţă, vedem scena Punerii în mormânt
a lui Iisus Hristos. Abia din evul mediu a
început ca Mântuitorul suferind, răstignit şi
pus în mormânt să devină temă centrală în
arta creştină. Scena evocă evenimentul într-o
reprezentare destul de agitată. Mântuitorul
chinuit este culcat pe catafalcul aşezat paralel
cu planul imaginii. Femeile sfinte prezente
încearcă să-I înfăşoare corpul în giulgiu. La
stânga scenei o vedem pe Maria Magdalena
în mână cu potirul cu maslu, o altă Marie şi
Iosif din Arimateea, lângă căpătâiul lui Iisus.
La mijloc se află Maica Domnului binecuvântând, la stânga Apostolul Ioan, încă doi
îngeri şi Nicodemus. Conform mărturiilor
din evanghelii, pe înserate, Iosif din Arimateea a intrat la Pilat şi i-a cerut corpul lui
Iisus, ca să-l îngroape. A coborât corpul de
pe cruce, şi împreună cu Nicodim l-au înfăşurat în giulgiu şi l-au aşezat aproape, întrun mormânt săpat în stâncă. Prima oară în
arta orientală scena Punerii în mormânt, ca
ilustraţie la omilii, a fost prezentată alături de
scenele Coborârii de pe cruce şi Plângerii lui
Iisus. În pictura din secolele X-XI, în reprezentarea acestei teme, mai apar şi Maria, şi
Sfântul Ioan.
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Antimis, 1858

În spatele Mariei se înalţă crucea lui Iisus,
în faţă cu lancea şi buretele. Peste cruce, între
Soare şi Lună, apare, tronând într-o cunună
de nori, Dumnezeu, binecuvântând jertfa
fiului său. Binecuvântarea părintească este
transmisă de porumbelul Duhului Sfânt,
vizibil sub braţul orizontal al crucii. În
punctele de întâlnire ale braţelor, la dreapta
şi la stânga, sensul literelor greceşti de sus şi
al celor latineşti de jos, este următorul: „Eu
sunt începutul şi sfârşitul”. Crucea dispune
de o tablă cu inscripţia INRI. La cele două
capete ale braţului orizontal pluteşte câte un
heruvim mic. În cele patru colţuri ale acoperământului apar evangheliştii într-o imagine
miniaturală, compusă într-un cerc (tondo),
împreună cu simbolurile lor: la stânga, sus,
Matei (Înger), la dreapta, Marcu (Leu), la
stânga, jos Luca (Taur), la dreapta Ioan (Vultur). Sub antimis a fost expus un exemplar
frumos din acoperămintele de tetrapod.
În cele două colţuri ale spaţiului expoziţional au fost grupate obiectele liturgice
executate în tehnica orfevrăriei. Meşterul
tuturora este necunoscut. La stânga am
aşezat două cădelniţe din secolul al XIX-lea,

făcute din alamă prin profilare, apoi tot din
alamă profilată un vas aurit şi argintat. În
colţul din dreapta am plasat două potire
excepţional executate, datând din secolul al
XIX-lea. Cele cinci pâini conţin o informaţie
simbolică referitoare la transformarea învăţăturilor lui Iisus, în esenţă înseamnă transpunerea în practica vieţii cotidiene a miracolului reprezentat de înmulţirea pâinilor.
Ideea era formulată de evanghelistul Luca în
felul următor: „Faceţi-vă prieteni cu bogăţia
nedreaptă, ca atunci când veţi părăsi viaţa,
să vă primească ei în corturile cele veşnice”.
În faţa părţii de dreapta a peretelui din rabiţ
publicul a putut admira o Evanghelie legată
în catifea şi ornamentată bogat cu elemente
de orfevrărie.
Deasupra vitrinei au fost înşiruite sfintele
icoane zugrăvite în 1798. Este important de
menţionat că acestea au fost curăţate, conservate şi restaurate, după aşezarea lor în
colecţia din Giula, între anii 2000–2010, prin
munca restauratorilor Maria Fodor (Muzeul
Artei Frumoase, Budapesta) şi Petrovszki
Zoltán (Muzeul Munkácsy Mihály, Bichişciaba). Dintre icoane două s-au evidenţiat.
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el reprezintă legătura dintre Biblia
ebraică şi Noul Testament. Aparţine
sfinţilor celor mai frecvent reprezentaţi.
Este singurul fiu al bătrânei Elizabeta
şi a lui Zahara, rudă cu Născătoarea de
Dumnezeu. Naşterea lui este anunţată
lui Zaharia de către îngeri, iar Zaharia,
pentru că nu crede, este sancţionat de
Dumnezeu cu muţenie. Muţenia va
dispare când la botez Zaharia scrie
numele lui Ioan pe o tablă ca fiind
numele copilului.
În mijlocul imaginii o vedem pe Elisabeta înconjurată de o draperie roşie
barocă bogat încreţită. Celelalte două
personaje, Zaharia şi moaşa apar în
dimensiuni mai mici. Elisabeta apare în
imagine puţin mărită, ceea ce accentuează importanţa evenimentului. Trăsătura feţei lui Elisabeta trimite la vârsta
ei avansată, o vedem şezând pe patul ei
de naştere, privind în van, parcă luând
cunoştinţă de soarta viitoare a copilului
ei, ca şi ruda ei, Maria. Capul ElisabeIcoana Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul, 1798

Acestea sunt icoanele Naşterea Sfântul
Ioan Botezătorul (imaginea 5) şi Adormirea Maicii Domnului (Născătoarea
de Dumnezeu) (imaginea 6).
Registrul de inventar consemnează
data realizării lor în anul 1798. Autorii
sunt necunoscuţi. Cuvântul de icoană
nu are a face cu reprezentarea, căci
conţinutul este exprimat prin semne
simbolice. Din acest motiv, icoanele
ortodoxe sunt concentrate pe poziţia
corpului şi pe gesturile mâinii. Pictorii de icoane au lucrat după canoane
bizantine. De-a lungul secolelor aceste
canoane au stabilit poziţia corporală a
lui Iisus şi a sfinţilor, poziţia degetelor
şi a mâinilor (de pildă în momentele
binecuvântării). Mai târziu în această
tradiţie bizantină s-au produs schimbări sub influenţa reprezentărilor
creştine occidentale. Semnele fenomenului sunt uşor de observat la icoanele
realizate la sfârşitul epocii baroce.
Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul profet şi premergătorul lui Iisus,

Icoana Adormirea Mariei (Maicii Domnului), 1798
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tei este încoronat de aură, portul ei este de
culoare închisă, dar cuvertura străluceşte ca
aurul, ceea ce trimite la aspectul sfânt al evenimentului. Iconarul a preztentat în icoană
trei scene diferite: naşterea, botezul şi darea
de nume. Scena naşterii poate fi şi citită pe
inscripţia de pe tencuiala peretului. Naşterea
lui Sfântu Ioan, precum şi prezenţa moaşei
evidenţiază momentul. Baia care urmează
naşterea invocă un alt eveniment important,
şi anume botezul cu moaşa. Cada pentru baie,
semănând cu un vas cu picior, ne trimite şi
la jertfele de mai târziu ale lui Iisus şi a Botezătorului, făcând legătură între figurile lor.

mintea ei cei doisprezece apostoli se reîntorc
din misiunea lor de împărtăşire a credinţei
(evanghelizare) şi stau de veghe lângă catafalc. Această scenă se vede pe icoana noastră.
În prim-planul imaginii, la mijloc, paralel şi
puţin pieziş este aşezat catafalcul. Marie este
culcată cu ochii închişi, poartă maforion roşu,
iar în jurul capului străluceşte nimbul aurit.
Motivele decorative ale veşmântului alb formează o cruce greacă. Corpul este acoperit cu
draperie albă, a cărei pliuri largi atârnă din
pat accentuat. Catafalcul, precum apariţia
plutitoare a celor care îl înconjoară, produc
împreună efectul mistic dorit.

Următorul moment important în viaţa
Sfântului Ioan este darea de nume (botezul),
de aceea se prezintă ca element important
în compoziţia icoanei, transmis nouă prin
inscripţia de pe tabla ţinută în mână de
către Zaharia. Numele lui este Ioan. Locul
evenimentului este un interior, probabil dormitorul, în prim-plan parcă vedem picioarele
unui pat cu baldachin. Cele două personaje
din prim-plan se ocupă de copilul Ioan, al
cărui rol de precursor este exprimat de aura
din jurul capului. La stânga de această scenă,
printr-o fereastră, se deschide o perspectivă
spre cerul înnourat, care ne sugerează că suntem martorii unor evenimente supralumeşti,
ieşite din comun.

La capătul din stânga al catafalcului stă
apostolul Sfântul Petru, cum îl vedem de
obicei în icoanele ortodoxe orientale, dar nu
ţine în mână niciun obiect. Iar vizavi apare
Sfântul Pavel. Amândoi poartă tunică verzuie lungă până la glezne, peste umeri cu o
etolă largă în faţă încreţită, care le acoperă
spatele. Ceilalţi apostoli se grupează între
aceştia doi, fiind înfăţişaţi la o egală înălţime.
Apostolul Petru îşi întoarce resemnat mâna
spre pământ, iar Pavel şi-o ridică spre binecuvântare, cu aceasta el se referă la o viaţă nouă,
binecuvântată. Sfântul Evanghelist Ioan priveşte evenimentul din spatele lui Pavel, cum
se obişnuia şi în imaginea celorlalte icoane.
În mijlocul apostolilor apar şi sfinţii ierarhi.
Acestora nu li se vede decât bustul. Ei poartă
haine liturgice albe, pe cap o coroană din aur,
în jurul ei strălucind aureola. Urmează episodul în care apostolii o conduc spre mormânt.
Mai târziu apare şi Iisus Hristos cu îngerii şi
sfinţii, şi ridică sufletul Mariei la cer. De pe
icoana noastră îngerii lipsesc. Iisus apare în
colţul din dreapta, sus, şezând pe nori şi primind sufletul pur, de prunc al Mariei. Iisus
poartă un veşmânt roşu (de culoarea jertfei)
şi mantie de culoare albastru închis, Maria
se vede în cămaşă albă, proprie fecioarelor.
Capurile amândurora sunt încununate de
glorie. Înscripţiile prevăzute de erminie se
găsesc şi pe icoana noastră. Astfel în nimbul
lui Iisus apar literele Alfa şi Omega, deasupra nimbului Mariei apare numele ei, iar pe
peretele lateral al bisericii un text mai lung,
care denumeşte scena.

Icoana Adormirea Maicii Domnului
(Născătoarea de Dumnezeu)
În general, Adormirea Maicii Domnului
a fost reprezentat în felul următor: este culcată cu ochi închişi pe catafalc, la capul şi
la picioarele ei stau, cu feţele îngândurate,
apostolii. Sfântul Petru ţine în mână o cădelniţă, Sfântul Pavel şi Apostolul Evanghelist
Ioan se apleacă înspre Maria. În spatele catafalcului apare Iisus, ţinând în braţe sufletul
Mariei sub forma unui prunc înfăşat. Asupra
lor plutesc îngerii, aşteptând să primească
sufletul. (Imaginea apare şi pe poarta de sud
a Bisericii Mátyás). Uneori îndoliaţii sunt
însoţiţi de jeluitoare. În Occident înfăţişarea
Adormirii Maicii Domnului a ajuns pe planul
al doilea, în arta bizantină reprezintă însă o
temă importantă. În biserica orientală Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele
mai importante sărbători, din acest motiv o
găsim pe icoana praznicară.
Conform istoriei vieţii sale, când s-a apropiat momentul adormirii Mariei, la rugă-

Expoziţia s-a realizat cu sprijinul Fondului
Cultural Naţional, pentru care ne exprimăm
mulţumirile. Mulţumim Episcopiei Române
Ortodoxe, precum şi Emiliei Martin Nagy şi
Elenei Csobai pentru competenţa iniţiativelor
şi sprijinul domniilor lor.
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NOT E
1. Liturghia este serviciul religios obişnuit efectuat
de către un grup religios specific, în conformitate
cu tradiţiile sale specifice. Sfânta Liturghie este
slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
Este compusă din trei părţi: Proscomidia (slujba
de pregătire a Sfintelor Daruri), Liturghia catehumenilor şi Liturghia credincioşilor.
2. Informaţiile privitoare la ordinea întemeierii
comunităţilor bisericeşti şi datele mai importante
le cunoaştem din monografiile comitatelor şi
din cartea răposatului vicar episcopal, Teodor
Misaroş.
3. Colecţiile (fondurile) muzeelor şi bibliotecilor
sunt puse sub protecţie pe baza legii referitoare
la bunurile publice. Deciziile privind protecţia
specială a obiectelor de artă îi revin oficiului responsabil pentru protecţie.
4. Bibliografie: Brestyánszky, 297., Kőszeghy: 1549.,
Nagy: 1990. II. Nagy: 1993.

5. Denumire de origine greacă. Sensul ei este: acoperământ (pânză) pus în altar pentru a aşeza pe
el pâinea sfinţită şi potirul.
6. O specie a predicii în biserica creştină, comentariu
la un fragment din evanghelie.
7. Pe acoperământul în formă de tetrapod s-a pus
icoana hramului bisericii şi icoanele sfinte, pe
care credincioşii le-au sărutat. Vezi mai detailat:
Elena Csobai–Emilia Martin: Vestigiile Bisericii
Ortodoxe Române din Ungaria. A Magyarországi
Román Ortodox Egyház Kincsei. Publicaţia Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. A
Magyarországi Románok Kutatóintézete kiadványa, Giula (Gyula), 2013.
8. Nume dat diavolului (demonul lăcomiei), considerat că ispiteşte pe oameni prin intermediul
banului. Sensul figurat al noţiunii este aviditate,
lăcomie, avuţie pământească adunată cu lăcomie.
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Zoltán Ács: Naţionalităţi în Ungaria istorică, Budapesta, 1986
Maria Berényi: Biserica ortodoxă română în Ungaria
între cele două războaie mondiale, in: Annales,
Giula, 1996, p. 7–49.
Elena Csobai–Emilia Martyin: Vestigiile Bisericii
Ortodoxe Române din Ungaria, Giula, 1999

Márta Nagy: Iconostase ortodoxe în Ungaria. Ediţia
privată a autoarei, Debreţin, 1994
Elemér Kőszeghy: Lista obiectelor de artă mobiliere.
120 dosare în ordine topografică, Repertoriul
Muzeului de Artă Decorativă.

SU R SE
http://www.kislexikon.hu/izofekalia.
html#izzz4HNMipSw
Cu contribuţia redacţiei de lexicoane Herder Verlag
(Redact.): Lexiconul artei medievale, Corvina,
Budapesta, 1986

Legea LXIV din anul 2001 despre Protecţia patrimoniului Cultural
Legea V din anul 2005 despre domeniile speciale ale
serviciului bisericesc. – capitolul XII. Colecţiile
bisericeşti. Materialele din colecţii şi îngrijirea lor.

L ISTA I M AGI N I LOR
Imaginea nr. 1: Interior.
Imaginea nr. 2: Felon, îmbrăcămintea preotului (care
oficiază liturghia).
Imaginea nr. 3: Iconostas, biserica Sfântul Nicolae,
Giula, sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Imaginea nr. 4: Antimis, 1858.
Imaginea nr. 5: Icoana Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, 1798.
Imaginea nr. 6: Icoana Adormirea Mariei (Maicii
Domnului), 1798.

În româneşte de Tibor Hergyán
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Fotocronica Simpozionului al XXVI-lea
organizat de Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria
(Giula, 12–13 noiembrie 2016)
Programul sesiunii ştiinţifice

Cornel Sigmirean (TîrguMureş): Gheorghe Șincai – primul istoric al tuturor românilor

Mircea-Gheorghe Abrudan
(Cluj): O biografie culturală
a sfântului mitropolit Andrei
Baron de Șaguna

Ovidiu Iudean (Cluj):
Magnatul de la Lucareț – Dr.
Iosif Gall. Repere biografice

Participanţii simpozionului din anul 2016
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Iulia Mărgărit (Bucureşti):
Basmul popular şi audienţa acestuia la românii din Ungaria

Maria Marin (Bucureşti):
De ce un dicţionar al graiurilor
româneşti din Ungaria?

Daniela Răuţu (Bucureşti):
Particularităţi lingvistice bănăţene în graiurile româneşti din
Ungaria

Gabriel Moisa (Oradea):
Istoriografia bihoreană din a
doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea.

Elena Rodica Colta (Arad):
Adio diferenţei. Ieşirea ţărăncii române din imobilism

Jasmina Glişici (Golubac):
Românii din Serbia de nord-est

Participanţii simpozionului din anul 2016

Iviţa Glişici (Golubac):
Românii din Serbia de nord-est
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Ana Borbély (Budapesta):
Bilingvismul în decursul vieţii
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Grigore Poiendan (Micherechi):
Informatorii mei din Micherechi. Cercetări muzicologice

Recital de poezii a elevilor Liceului „Nicolae Bălcescu”

Elena Csobai (Bichişciaba):
Comunitatea românească din
Homorogul Unguresc

Emilia Martin (Giula):
Emigraţia în America reflectată
în memoria culturală

Iuliana Machhour (Giula):
Bijuteria, mai mult decât un
simplu obiect de decor

Stella Nikula (Giula):
Bijuteria, mai mult decât un simplu obiect de decor

Maria Berényi (Budapesta):
150 de ani de la constituirea
Academiei Române. Manuscrise şi documente ale lui Moise
Nicoară la Biblioteca Academiei
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Participanţii simpozionului
din anul 2016

Vernisajul expoziţiei „150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu
în revista „Familia” apărută la Pesta”

Participanţii simpozionului din anul 2016

Participanţii simpozionului din anul 2016
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Pagina web al Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria:
www.romanintezet.hu
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