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Problematica abordată în acest studiu se înscrie în efortul cercetătorului de
cuprindere a dimensiunii cultural-comunitare româneşti din monarhia austro-ungară.1
Justificata sintagmă „revoluţie cultural-naţională (1862-1919)”, potentează programul
de lungă durată al naţiunii româneşti din Transilvania, Banat şi „părţile ungureşti” axat
pe formarea unei conştiinţe naţionale unitare: „daco-românismul”. Generaţia vârstnică
formată în climatul paşoptist a pregătit din timp noua generaţie de cărturari şi luptători
care a intrat în arena politică şi naţional-culturală după 1900.
Biserica, Şcoala, asociaţiile culturale, presa şi alte domenii au fost temelia
„vieţii româneşti” în comunităţile bănăţene şi desigur, în cele de pe Valea Bistrei.
Domeniul cultural a inclus şi circulaţia informaţiilor cultural-naţionale, relaţiile reciproce
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şi inseparabile dintre intelectualii comunităţilor româneşti şi membrii acestora – de
cele mai multe ori, anonimii care au absorbit „ideile cele noi” în funcţie de mentalităţile
locului şi ale epocii. Biserica a jucat în această perioadă rolul de catalizator şi de
instituţie protectoare a limbii române prin Şcoala confesională, publicaţiile sale, tradiţii,
viaţă moral-religioasă şi mai ales prin exemplul preoţilor şi ierarhilor săi.
Demersul istoricului s-a axat pe analiza modului în care s-au structurat o
serie de evenimente din domenii diferite în idei directoare, generatoare de noi idei.
Cu alte cuvinte, mişcarea naţional-culturală a avut un program alcătuit de intelectuali
şi adaptat condiţiilor specifice ale societăţii, adică ale comunităţilor româneşti. Satele
de pe Valea Bistrei nu se prezentau altfel decât cele din Banat şi Transilvania, aşa
cum remarca Nicolae Iorga în călătoria sa din 1906, întreprinsă cu trăsura de la
Lugoj la Caransebeş.2
Nivelul de structurare a informaţiilor pentru românii din fosta „graniţă
bănăţeană” era mai ridicat decât pentru cei din alte regiuni ale Monarhiei – de pildă,
publicaţiile şi calendarele redactorului Dimitrie Birăuţiu de la Budapesta circulau mai
ales în comitatul Caraş-Severin. Aurel Cosma scria că în acest comitat nu era casă
de ţăran în care să nu se citească foile (revistele, ziarele) şi calendarele din capitala
statului.3
Beneficiari ai avantajelor material-fiscale oferite de regimul confiniar-bănăţean
până în 1872, apoi al avantajelor oferite de Comunitatea de Avere (1873), românii
din preajma Caransebeşului au crescut într-un climat diferit de cel al bănăţenilor din
afara acestui sistem socio-economic generator de rezistenţe şi programe culturalnaţionale. Vecinătatea oraşului-reşedinţă episcopală şi a Institutului Pedagogic şi
Teologic i-a ţinut permanent pe locuitorii Văii Bistrei în orizontul cultural – aflat la
„răscrucea” culoarului naţional: Bucureşti – Sibiu – Arad – Viena. Rolul intelectualilor
din comunităţile (sau pentru comunităţile) Văii Bistrei a fost să ia pulsul autenticului
trai al sătenilor sau să înregistreze „limba vie” a poporului, precum a procedat Enea
Hodoş4, profesorul caransebeşean autor de culegeri despre graiul „dialectal” şi folclorul
bănăţean din Ardeal şi „Ţara Ungurească”.
Din perspectiva timpului, esenţială şi necesară pentru transformarea vechii
idei daco-românismului în principiu politic-cultural a fost sinteza cultural-naţională a
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românilor din monarhia austro-ungară şi de peste Carpaţi (1896-1910).5 Emulaţia
fenomenului de masă în societatea bănăţeană s-a împletit cu eforturile intelectualilor
români (mai ales preoţi şi învăţători) de a ridica nivelul cultural şi civic românesc în
comunele bănăţene – deci şi pe Valea Bistrei.6 Aceeaşi misiune au îndeplinit-o
Reuniunile învăţătoreşti şi Conferinţele învăţătoreşti destinate să ridice nivelul
profesional al dascălilor şi totodată să păstreze caracterul românesc şi naţional al
Şcolii. Adunările şi conferinţele acestor asociaţii de profil constituiau adevărate sărbători
cultural-naţionale pentru localităţile unde se desfăşurau – lecţiile deschise şi conferinţele
erau audiate de un numeros public avizat (preoţi şi învăţători) şi totodată „culturalizau”
pe ţăranii şi meşteşugarii români, deoarece urmăreau în primul rând apărarea limbii
române, „înaintarea economică a ţărănimii şi răspândirea culturii în rândurile ei”.7
În aceeaşi direcţie de întărire a coeziunii naţiunii, de patentare a valorilor
culturale româneşti s-au manifestat şi Reuniunile de lectură, cânt şi muzică înfiinţate în
Banat, mai ales după 1896.8 Corurile şcolare, bisericeşti şi ţărăneşti, formaţiile de
teatru ale „diletanţilor” (ţăranilor) s-au înscris pe aceleaşi coordonate.9 După intrarea
„Asociaţiunii” (ASTRA) în Banat (1896), despărţământul Caransebeş a desfăşurat
o activitate intensă şi pe Valea Bistrei.10
Proiectele cultural-naţionale au avut în vedere faptul că preoţii ţi învăţătorii
nu se bucurau de o protecţie socială adecvată – abia în 1901, prin grija episcopului
Nicolae Popea (1889-1908) s-a alcătuit un Fond preoţesc pentru ajutorarea văduvelor
şi orfanilor11. De pe Valea Bistrei s-au înscris la acest fond preoţii: Traian Balea din
Voislova, Iuliu Musta din Glimboca şa.12 În felul acesta, Dieceza Caransebeşului a
completat un gol prin asigurarea condiţiilor material-financiare ale personalului din
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teritoriu. Dispensaţi de grija zilei de mâine, numeroşi preoţi şi învăţători s-au aflat în
primele rânduri ale susţinerii societăţilor culturale locale.
Cultura naţională şi-au dovedit eficienţa mai ales după 1890. Din 1902,
activitatea culturală a Văii Bistrei, a căpătat tot mai multe impulsuri din partea
asociaţiilor cultural-naţionale. La Glimboca şi Obreja s-au înfiinţat biblioteci sub egida
„Asociaţiunii”(ASTRA).13 Preşedintele despărţământului Caransebeş, protopopul
Andrei Ghidiu a trimis în zonă o notă oficială pentru impulsionarea membrilor societăţii
în activitatea de strângere a cărţilor şi manuscriselor vechi româneşti solicitate de
Academia Română.14 Divergenţele politice din fosta „grădiniţă bănăţeană” s-au
repercutat între 1905-1907 şi pe plan cultural, determinând o oarecare stagnare a
activităţii „Asociaţiunii”(ASTRA) şi pe Valea Bistrei. Din 1907, Andrei Ghidiu a reluat
prelegerile destinate educaţiei economice a ţăranilor şi meşteşugarilor la Iaz şi Var15.
O cronică a activităţilor cultural-naţionale înregistrate pe Valea Bistrei cuprinde
determinismul cu care au acţionat printre alţii: învăţătorul Ilie Ambruş (1873-1894)
de la Iaz care a strâns folclor românesc şi datini străbune din zonă.16 Totodată,
învăţătorul din Iaz a pregătit corurile bisericeşti, şcolare şi ţărăneşti din Iaz şi Obreja
întemeind o adevărată „Şcoală de cantori”.17 În Cronica sa, preotul Niculae Ionescu
din Iaz a menţionat fructuoasa activitate a corului mixt şi faptul că, societatea culturală
locală i-a predat lui Andrei Ghidiu în 1895 cea mai veche carte religioasă din zonă:
Psaltirea (Alba Iulia, 1652).18
Pentru susţinerea şcolilor confesionale de pe Valea Bistrei, Dr. Iuliu Vuia a
colectat bani - sumele necesare au ajuns prin intermediul preoţilor-învăţători Ilie
Ambruş, Ioan Velovan şi Iuliu Musta să susţină corurile, bibliotecile şi activitatea de
alfabetizare a ţăranilor (1901-1908).19 După 1902, au fost strânşi bani pentru
susţinerea şcolilor locale prin activitatea corului de la Marga (învăţător Iosif Olariu)sau
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a formaţiei de teatru ţărănesc din Rusca Montană.20 Aceeaşi activitate concertistică
a avut-o corul din Cireşa, înfiinţat în 1905 şi condus de învăţătorul Dimitrie Secoşan.21
În 1905 s-au inaugurat la Sibiu Muzeul, Palatul şi Biblioteca
„Asociaţiunii”(ASTRA).22 Cu acest prilej, Arhimandritul Diecezei Caransebeşului,
Filaret Musta a făcut un apel pentru strângerea de fonduri şi obiecte (istorice şi
etnografice) în vederea dotării acestor instituţii naţional-culturale.23 Preoţii şi învăţătorii
de pe Valea Bistrei s-au implicat în această acţiune, precum rezultă din Protocolul
păstrat la Arhivele Bibliotecii ASTRA din Sibiu.24
Anul 1906 a desăvârşit sinteza cultural-naţională prin Expoziţia Jubiliară de
la Bucureşti dedicată celor 40 de ani de domnie ai regelui Carol I al României şi a
celor 1800 de ani de la colonizarea romană a Daciei.25 Conştienţi de importanţa
momentului, corişti şi învăţători din zona Văii Bistrei au participat la acest eveniment.
Din comuna Mărul s-a aflat la Bucureşti cu acest prilej Stache Popovici.26 Cum
remarca preotul Ioan Chioaru în Cronica Parohiei Voislova27, locuitorii din Valea
Mare şi Voislova au făcut „front comun” cu parohul local, George Adam, în rostuirea
unei săli de clasă în apropierea Bisericii (1907), strângerea fondurilor necesare
comitetului parohial local şi în mod deosebit pentru depozitarea în curtea lăcaşului de
cult a vestigiilor care aminteau trecutul roman.28
La recomandarea preoţilor, Consistoriul din Caransebeş a recomandat tineri
români de pe Valea Bistrei pentru Institutul Pedagogic din Caransebeş şi în mod
excepţional pentru continuarea studiilor superioare pe banii Fundaţiei Emanoil
Gojdu. Astfel, în 1908-1909, Trandafir Preda din Marga a primit o bursă de 800
cor./an din partea fundaţiei şi a urmat Colegiul din Budapesta.29
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Primul deceniu al secolului XX a aflat comunităţile româneşti de pe Valea Bistrei
în zona de interes politic. La Bucureşti, generalul Moise Groza din Obreja a pus
bazele „Cercului românilor de peste Carpaţi”, împreună cu Simion Mândreanu şi
Popa Liseanu. Se pare că au fost cooptaţi la această asociaţie şi preoţii învăţători:
Sinesie Bistrian din Var* şi Iuliu Musta din Glimboca.30 Pentru atitudinile lor româneşti
şi „antistatale”, cei doi preoţi-învăţători au suferit persecuţiile regimului din
Budapesta.31 În 1909, Sinesie Bistrian a suferit închisoare pentru că a arborat drapelul
tricolor şi a cântat „Polieleul” şi alte „pricesne” cu versuri patriotice, împreună cu
tinerii elevi-corişti.32
Distrugerile provocate de inundaţiile verii anului 1910 s-au repercutat negativ
asupra locuitorilor Văii Bistrei. La iniţiativa Episcopiei, preoţii locali au adunat bani
pentru sinistraţi, iar parohul Nicolae Ionescu din Iaz a adoptat doi copii orfani din
Caransebeş, fiind un exemplu pentru locuitorii mai înstăriţi ai comunei.
Recunoaşterea deplină a valorilor cultural-naţionale de pe Valea Bistrei a venit
din partea intelectualilor eclesiali ai Diecezei, membri de frunte ai P. N. R. În 1909,
Andrei Ghidiu şi Iosif Bălan** au publicat Monografia oraşului-reşedinţă episcopală.33
Lucrarea s-a dovedit o critică la adresa aderenţilor guvernamentali locali în frunte cu
Constantin Burdia şi o apreciere a intelectualilor laici şi eclesiali care ţineau permanent
trează conştiinţa naţională. Printre altele, spre încurajarea demersurilor româneşti
autentice, A. Ghidiu şi I. Bălan au cuprins în Monografie coperta Mineiului lunii
septembrie (1724) pe care preotul Lazăr Popovici din Iaz a scris în 1784 cu litere
latine.34
Biserica, Şcoala, bibliotecile, asociaţiile culturale, activităţile specifice ale
preoţilor şi învăţătorilor de pe Valea Bistrei au servit idealului de susţinere a identităţii
comunitare româneşti în perspectiva Marii Uniri din 1918.

* El a înfiinţat un cor local, dirijat de învăţătorul Nicolae Sârbu. Totodată, Sinesie
Bistrian aducea cărţi din România, peste Munţii Ţarcului („Badea Cârţan al Banatului”.)
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DAS BISTRATAL IN DER NATIONAL-KULTURELLEN BEWEGUNG
FÜR DIE GROßE VEREINIGUNG VON 1918
Zusmmenfassung
Die national-kulturellen Gesellschaften aus dem Bistra-Tal, die Kirche, die
Schule, die Bibliotheken, die Aktivität mancher Pfarrer, Lehrer, Bauern und Arbeiter
wurden ein erster Linie der Handlung der rumänischen Nation aus dem österreichischungarischen Reich für die Bewahrung der rumänischen Sitten und Bräuchen gestellt.
In dieser Richtung gesehen, hat sich diese Gegend reich an Handlungen vorgestellt,
Handlungen, die unter den Rumänen das nationale rumänische Denken vorgezeichnet
haben, um so die Große Vereinigung von 1918 vorzubereiten.

