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De‑a lungul vremii, cercetători şi cadre didactice, unii martori oculari ai
evenimentelor au consemnat episoade din istoria învăţământului arădean. Unii
şi‑au asumat rolul de cronicari ai unei istorii subiective. Graţie preocupărilor
avute, dar şi a bogatului material arhivistic, putem reconstrui trecutul şi evoluţia
instituţiei şcolare, regăsind totodată dascăli care, prin pregătirea lor, au susţinut
şcoala, tradiţiile şi cultura românească, indiferent de regimurile politice.
Instituţie centrală în formarea cetăţeanului, modelarea valorilor şi spiritului
civic, şcoala a contribuit la afirmarea conştiinţei publice şi naţionale, precum
şi la iradierea ştiinţei de carte de la intelectualitate spre populaţia de rând.
Valorile culturale româneşti, dacă facem referire doar la ele, au evoluat şi s‑au
manifestat, în secolul al XIX‑lea şi începutul următorului veac, sub oblăduirea
instituţiei şcolare şi ecleziastice.
Răsfoind filele istoriei învăţământului transilvănean şi arădean, în perioada
1867 – 1918, întreaga structură şcolară a fost organizată printr‑o legislaţie
riguroasă, uneori cu implicaţii ce au adus frământări şi proteste din partea
comunităţilor ce doreau să păstreze confesionalitatea şi identitatea propriilor
şcoli. Chiar dacă Legea XXXVIII din 1868 în chestiunea învăţământului
poporal din Ungaria sau Legea Eötvös, sancţonată la 5 decembrie 1868, a
stipulat că dreptul de a înfiinţa şcoli revenea confesiunilor, societăţilor publice,
comunităţilor şi statului, totuşi, din pricina unor prevederi tot mai restrictive,
greu de suportat de comunități, autorităţile confesionale au fost nevoite să
recurgă la ajutorul statului. Acest fapt le‑a îngreunat funcţionarea, multe dintre
instituţii de învăţământ caracter confesional încetându-şi activitatea.
Legislaţia şcolară din perioada dualismului austro-ungar a avut consecinţe
benefice asupra evoluţiei sistemului de învăţământ. Prin modificările aduse
s‑a încercat o permanentă adaptare la cerinţele economice şi sociale ale lumii
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moderne. Cadrul legislativ a avut menirea de a contribui la înfiinţarea unui
număr însemnat de şcoli, care să cuprindă un efectiv cât mai mare de elevi. A
contribuit, de asemenea, la o stabilitate a personalului didactic, prin asigurarea
dreptului la salarizare şi la un trai decent. Articolele legilor au vizat funcţionarea
în bune condiţii a sistemului instructiv-educativ. Dincolo de aceste prevederi
constatăm, însă, o deplasare treptată dinspre scopul educativ spre cel politic.
În textele legilor au fost inserate prevederi care îngrădeau dreptul autorităţilor
nemaghiare de a-şi rezolva problemele şcolare. Această tendinţă de deznaţionalizare avea să fie criticată nu numai în presa vremii (Tribuna Poporului,
Biserica şi Şcoala etc.), dar şi în luările de poziţii ale deputaţilor în Parlamentul
budapestan (ex. Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi alţii).
Întinsa reţea şcolară arădeană ce s‑a dezvoltat în intervalul 1867 – 1918 a
avut tradiţie încă din veacul al XVIII‑lea. Înfiinţarea Preparandiei (1812) şi a
Institutului Teologic (1822) a deschis noi perspective pentru pregătirea cadrelor
didactice. Generaţii de dascăli, instruiţi de profesori renumiţi, s‑au ocupat de
tinerii adolescenţi, implicându-i în activităţile cultural-educative. Dascălii,
activi în cadrul Reuniunii Învăţătorilor, au susţinut lecţii practice, au publicat
articole al căror conţinut făceau referire la problemele şcolare, culturale,
naţionale, sociale, economice, politice, etc. Acţionari ori membrii ai diverselor
societăţi sau instituţii financiare, ei au susţinut propăşirea economică a lumii
rurale. De asemenea, au mobilizat membrii comunităţii în susţinerea fruntaşilor politici în campaniile electorale sau cu prilejul diverselor proteste iniţiate
de aceştia împotriva măsurilor abuzive ale autorităţilor maghiare.
După realizarea Unirii de la Alba Iulia din 1918, eforturile lor s‑au îndreptat
spre integrarea învăţământului din aceste părţi în structurile noului Stat. Unii
dintre ei au făcut parte din Marele Sfat Naţional, alţii, precum Iosif Moldovan,
fostul preşedinte al Reuniunii Învăţătorilor, a preluat conducerea Revizoratului
Şcolar din Arad.
Ca responsabil al Resortului Cultelor, Vasile Goldiş, cunoscător al realităţilor şcolare şi culturale din Transilvania, a acţionat constat în vederea refacerii
cadrului instituţional instructiv-educativ.1
În perioada interbelică, cadrele didactice au continuat să sprijine şi să
dezvolte sistemul instructiv-educativ, cultura şi tradiţia românească.
În acest climat cultural și politic, în care românii au căutat prin toate
mijloacele să-și păstreze valorile culturale, limba, tradiţiile, instituţiile ce simbolizează propria identitate Biserica şi Şcoala, s‑a remarcat învăţătorul Nicolae
Cristea. La rândul său, a îndeplinit misiunea trasată de dascălii Preparandiei şi
de Consistoriul arădean, apoi de organismele noului Stat, România.
Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea în comitatul Arad (1867 – 1918) (Arad: Editura
Gutenberg, 2012), 516 – 517.
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Nicolae Cristea s‑a născut în localitatea Mândruloc, judeţul Arad, la
5 decembrie 18822, în familia lui Gheorghe şi a Anei, născută Bozgan. Tatăl era
agricultor, iar mama casnică.3 Naşa de botez a fost “plugăriţa” Floare Cladovan.
Preotul care l‑a creştinat în Biserica Ortodoxă din Mândruloc, cu hramul
“Intrarea în biserică”, a fost Sigismund Bozgan.4
Viitorul dascăl a urmat clasele primare în satul natal, în perioada
1888 – 1894, primind certificatul de absolvire nr. 30/1894. Între anii 1897 – 1903,
a parcurs cursurile Institutului Pedagogic-Teologic, ca elev ordinar. În urma
examenului susținut în fața comisiei formată din Roman Ciorogariu, dr. Petru
Pipoș, dr. Ioan Petran, Ioan Costea, Nicolae Mihulin, Ioan Nicorescu, Ioan I.
Papp (președinte), Varjassy Arpad (inspector şcolar regal) şi Vasile Goldiş,
Nicolae Cristea a obţinut Testimoniul de calificațiune învățătorească nr. 959/8
iunie 1903, cu calificativul “distins” (Il. 1).5
După absolvire, s‑a întors acasă ca să-i înveţe carte pe copiii, care, poate,
mai târziu, aveau ca şi el să susţină cultura, tradiţia şi viaţa politică a românilor
din părţile Aradului.
La scurtă vreme, în 26 aprilie 1904, acesta s‑a căsătorit cu Cociuban
Florica, casnică, născută în 18 octombrie 1886, la Mândruloc. Părinţii ei erau
agricultori. Jurămintele le‑au depus în faţa martorilor Colţeu Floare şi Cicireu
Dimitrie.6 Soţia sa avea să-i dăruiască doi copii, pe Filaret şi Marin Bujor. Filaret
s‑a născut în 24 octombrie 1905, iar Marin Bujor în 23 martie 1916.7
Din 1 iulie 1905 până la 31 august acelaşi an, a prestat serviciul militar în
cadrul Regimentului Cezaro-Crăiesc 33 Infanterie.8
Activitatea didactică a desfăşurat‑o între 1 septembrie 1903 – 31 august 1940.
La 1 septembrie 1903, în urma dorinţei exprimate, Nicolae Cristea a fost numit
de Consistoriul arădean, prin Decizia nr. 4613/1903, învăţător titular la Şcoala
Primară Confesională Greco-Ortodoxă Română din comuna Mândruloc.9
Între 27 iulie 1914 – 4noiembrie 1918 a fost încartiruit în Regimentul 33
Infanterie, fiind eliberat cu gradul de caporal10.
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad. Dosare
personale (S.J.A.N.A.), nr. inv. 100, dos. 15C/27, 1.
3
Ibid., 10,13.
4
Ibid., 14.
5
Ibid., 3, 7; Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic
Ortodox Român din Arad, (Arad: Editura Consistoriului, 1922), 487.
6
Arhiva familiei Cristea. Nicolae Cristea cu soţia sa (Il. 2).
7
S.J.A.N.A., Inspectoratul Şcolar, 2, 7, 10, 13.
8
Ibid., 2, 7.
9
Ibid., 4.
10
Ibid. 2.
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Potrivit unei situații a învăţătorilor mobilizaţi, internaţi, prizonieri sau
refugiaţi, întocmite în anul școlar 1917 – 1918 de Consistoriul arădean, între
acei dascăli au fost menționați învățătorul Nicolae Cristea și colegul său, Petru
Colțeu, din Mândruloc, localitate integrată protopopiatului (inspectoratului)
ortodox român al Aradului, supliniți de Teodor Popa.11
În acele vremuri de restrişte, prin intermediul periodicului Biserica şi
Şcoala dascălii rămaşi erau îndemnaţi următoarele: “Glasul luminat, blând şi
convingător /să/ răsune şi atunci când zângănitul de arme se aude în depărtare.
Cultura adevărată, credinţa tare şi neclintită în D-zeu formează merindea cea
mai potrivită pentru fiecare ostaş care pleacă la luptă”.12
Privării şcolilor de cadre didactice i s‑a adăugat situaţia economică grea
din timpul Primului Război Mondial, care a afectat majoritatea gospodării
ţărăneşti. Mulţi părinţi nu-şi mai trimiteau copiii la şcoală, iar unele instituţii
de învăţământ şi‑au închis porţile.13 Cu toate acestea dascălii rămași la vetre
se străduiau să mențină funcționale instituțiile de învățământ. Dintr-un raport
despre examenele de la sfârşitul anului şcolar 1917 – 1918 al revizorului școlar
Romul Frateș reiese că frecvenţa şcolară era critică. Mai mult odată cu încetarea
controlului, copii erau angrenaţi în activităţile gospodăreşti şi nici nu aveau cele
necesare frecventării cursurilor şcolare.14
Schimbările politico‑militare şi strategice de la sfârşitul anului 1918,
adâncirea crizei din Imperiul Austro-Ungar, înfrângerile suferite pe câmpul de
luptă, declaraţiile marilor puteri ale lumii în privinţa dreptului popoarelor de
a-şi hotărî singure soarta, au contribuit la desfăşurarea ultimului act al epopeii
unirii tuturor românilor. Aradul avea să devină centrul deciziilor cruciale
ale românilor transilvăneni. Aici avea să se prelimineze episodul deciziei de
unificare cu Ţara mamă.
Apropierea dintre factorii politici arădeni și lumea satelor a fost posibilă grație
contactelor permanente cu elita intelectuală rurală. Ancorat în realităţile economico‑sociale, politice şi culturale ale vremii, Nicolae Cristea și‑a înscris numele
în rândul militanților pentru dobândirea drepturilor politice și naționale. El s‑a
implicat activ în desfășurarea evenimentelor din lunile noiembrie și decembrie ale
anului 1918. În localităţile comitatului Arad s‑au constituit Consiliile Comunale
Româneşti şi Gărzile Naţionale. Potrivit directivelor Consiliului Naţional Român
“în fiecare comună mare sau mică să se aleagă de obştea satului un consiliu
naţional în frunte cu preoţii, învăţătorii şi intelectualii din localitate, care … va
Vasile Popeangă, Școala românească din părțile Aradului în perioada 1867 – 1918 (Arad,
1976), 247 – 253.
12
Biserica şi Şcoala XXXIX, nr. 35 din 30 august/12 septembrie (1915): 258.
13
Otto Greffner, “Acţiuni cu caracter naţional şi social, în anul 1918, în judeţul Arad”, Ziridava
III-IV (1974): 180.
14
Oarcea, Şcoala şi societatea, 313.
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conduce toate treburile săteşti, deci va fi depozitarul suveranităţii naţionale în
acea comună”.15 În concordanţă cu cerinţele C.N.R.C., la 1/14 noiembrie 1918,
“o ceată de voinici din Mândruloc” în frunte cu preotul Iancu Ştefănuţ şi învăţătorul Nicolae Cristea, au depus jurământul în faţa Consiliului Naţional Român.
Redactorii ziarului Românul au consemnat următoarele: “În pluton, cu mândru
port de sărbătoare, cu frunză de stejar în pălării, cu învăţătorul lor, militar, şi
câţiva voluntari români şi cu un steag românesc ... s‑au oprit în curtea Românului
cântând Hai să dăm mână cu mână şi Desteaptă-te Române !. ... Îţi era drag să
auzi comanda perfect românească”.16
În aceeaşi localitate, la 10/23 noiembrie a fost ales Consiliul Comunal.
Preşedinte al Comitetului Naţional din Mândruloc a fost desemnat preotul
Iancu Ştefănuţ, care l‑a numit ca notar pe Nicolae Cristea.17
În cadrul şedinţei extraordinare a Reuniunii Învăţătorilor, convocată
în 15/18 noiembrie, de preşedintele Iosif Moldovan şi secretarul Nicolae
Cristea, la Şcoala Centrală din Arad, au fost elaborate listele oficiale ale
delegaţilor la Alba Iulia. Ales cu credenţional, Nicolae Cristea a fost delegat
de Reuniunea Învăţătorilor de la Şcoalele Poporale Confesionale Ort. Române
din Protopopiatele Arădene I-VII să exprime voinţa de unire în numele acestei
organizaţii profesionale.18
După încheierea Adunării de la 1 Decembrie 1918, învăţătorii prezenţi s‑au
întrunit într‑o consfătuire, în care s‑a discutat despre soarta şcolilor româneşti
în noile împrejurări politice şi şi‑au exprimat intenţia de a edita un organ de
presă “politico-didactic, care să apere interesele corpului învăţătoresc asemenea
şi convocarea unui congres al învăţătorilor români”.19
Potrivit relatărilor fiului său, Marin Cristea, preluate de istoricul arădean
Dan Demşea, după 1 Decembrie 1918, Nicolae Cristea s‑a refugiat la Lipova
până în primăvara anului 1919.20
Chiar dacă a funcţionat ca învăţător cu o vechime de peste 15 ani, după
Unirea din 1918, a depus jurământul în faţa membrilor Revizoratului Şcolar
Arad, la data de 10 Ianuarie 1920.21
Laurenţiu Oanea, Unirea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 (Bucureşti, 1964), 115.
Manuscrisul se află în colecţia Complexului Muzeal Arad.
16
Românul VII, nr. 5 din 1/14 noiembrie (1918): 4.
17
Andrei Caciora, Nicolae Roşuţ, Aradul în lupta pentru eliberare socială şi naţională,
Documente, vol. I (Arad, 1978), 245.
18
Oarcea, Şcoala şi societatea, 511, 513.
19
Românul VII, nr. 25 (27 noiembrie/10 decembrie 1918): 4.
20
Aducem mulţumiri istoricului arădean Dan Demşea pentru că ne‑a pus la dispoziţie
informaţiile preţioase culese de el însuşi, în anul 1987, de la fiul învăţătorului Nicolae Cristea,
Marin Bujor.
21
S.J.A.N.A., Inspectoratul Şcolar, 2, 7.
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În paralel cu activitatea didactică, între anii 1919 – 1920, a urmat cursurile
Şcolii Secundare I-IV din Sântana, finalizate cu Testimoniul nr. 7/192022. Între
15 octombrie 1919–31 august 1931, Secretariatul General din Cluj, Resortul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice l‑a reconfirmat ca titular, prin Ordinul de
numire nr. 20104/1919, la Şcoala Primară de Stat din localitatea natală.23 În
perioada 15 octombrie 1919–30 septembrie 1921, a fost, din nou, numit
ca învăţător în Mândruloc de către Ministerul Instrucţiunii, prin Ordinul
10280/1919. Aserţiunea e susţinută de bogatul material fotografic păstrat în
arhiva familiei Cristea (Il. 3 – 7).24
Acesta a fost beneficiarul unor venituri suplimentare, ca urmare a participării sale la Primul Război Mondial, dar şi a condiţiilor economice şi financiare
precare ale acelor ani. Greutăţile materiale cu care s‑au confruntat dascălii, dacă
facem referire doar la ei, dar şi eforturile de integrare în structurile noului Stat,
au impus o serie de măsuri în beneficiul acestei categorii sociale. Astfel, pe lângă
cei 900 lei, acesta mai primea un adaus de război de 750 lei, adaus familiar
de 1200 lei, adaus de scumpete de 1800 lei, “ajutor de vestimente” de 1100
lei, precum şi adaus de serviciu de 800 lei. Conform Ordinului Ministerului
Instrucţiunii Naţionale, nr. 2483/1919, salariul său de bază încasat de la stat
a fost de 3000 lei, în perioada 15 octombrie 1919–30 septembrie 1921, la care
s‑au adăugat 450 lei/lună, din 1 octombrie 1920 până la 31 octombrie 1921;
gradaţii: 337 lei, 50 bani, din 1 octombrie 1920–31 octombrie 1921, precum şi
750 lei în 1 noiembrie 1921; adaus de război: 3300 lei, din 15 octombrie 1919 –
30 septembrie 1920; adaus familiar: 1200 lei, din 15 octombrie 1919 până la 30
septembrie 1920; adaus de scumpete: 200 lei, din 1 octombrie 1920 până în 31
octombrie 1921, precum şi 200 lei în 1 noiembrie 1921; adaus de vestimentaţie:
1100 lei, din 15 octombrie 1919 – 30 septembrie 1920; adaus de serviciu: 800 lei,
din 15 octombrie 1919 până la 30 septembrie 1920.25
Ulterior, prin Ordinul de numire 77719/1932, emis de Ministerul
Instrucţiunii, şi prin conţinutul adresei din 23 iunie 1931, dascălul Nicolae Cristea
a fost transferat la Şcoala nr. 3 din Arad.26 În anul şcolar 1931–1932, acesta a
fost detaşat la Şcoala nr. 1, în locul învăţătorului Dârlea27, iar din 1 septembrie
1932 până în 31 august 1940 la Şcoala nr. 12. Conform Ordinului Ministerului
Educaţiei Naţionale, nr. 96.226/1939, şi a Inspectoratului Şcolar nr. 15242/1939,
Ibid. 3, 7.
Ibid., 4, 7 – 8, 17 – 19.
24
Aducem mulţumiri dlui Filaret Cristea, nepotul învăţătorului Nicolae Cristea, care ne‑a pus
la dispoziţie aceste materiale foto-documentare.
25
S.J.A.N.A., Inspectoratul Şcolar, 7 – 8.
26
Ibid., 4, 15.
27
Ibid., 16.
22
23
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Rev. 3498/1939, Nicolae Cristea putea continua activitatea. Acelaşi Minister, prin
Ordinul nr. 22174/1939, a dispus funcţionarea sa în învăţământ. La rândul său,
Inspectoratul Şcolar Timiş i‑a adus la cunoştinţă faptul că putea continua activitatea de director şi cea de învăţător până la termenul de pensionare cerut de lege.28
Conform Fişei de pensiune, înfiinţată prin Decretul‑lege nr. 2207, publicat
în Monitorul Oficial nr. 180, din 7 august 1937, învăţătorul Nicolae Cristea s‑a
pensionat la 1 septembrie 1940, potrivit Ordinului ministerial 86.707/1940,
după o activitate didactică de 37 de ani. Ordonat şi responsabil, şi‑a completat
documentul pentru a primi la senectute veniturile cuvenite29:
Unitatea de învăţământ
Gradul şi
clasa
Titular
definitiv

Şcoala Confesională Ortodoxă Română Mândruloc
Felul
Numărul şi Salariul fără
Cu rețineri pentru pensie
De la Până la Ani Luni Zile
mutaţiei data actului
accesorii
Alegere
4613/1903
Coroane
1 I 31 XII
6
–
–
1906 1911
50
1 I 31 XII
72,66
5
–
–
1912 1916
1I
15 X
100
2
9
15
1917 1919
15 X 30 IX
150
–
11
15
1919 1920
Observaţii:
2% + 50% Fondul de Pensii
Cota % reţinută

Şcoala Primară de Stat Mândruloc
20.104/1919
Lei
1 X 31 X
1920 1921
250
1 XI
1I
787,50
1921 1924
Gradul I 3 Încadrare 1116/1921
1I
1I
1750
1924 1929
Gradul I 4 Înaintare
Gradul IV
1 I 31 XII
2000
1929 1929
Gradul I 5
Gradul V
1 I 31 XII
2250
1930 1930
1I
31
10.150
1931 VIII
1931
Majorare salarială
11.100
1 IX 31 XII
1931 1931
Titular
definitiv

28
29

Numire

Ibid., 4, 15.
Ibid., 21 – 23.

1

1

–

2

2

–

5

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

368

Învăţător
I5

Învăţător
gradul VI
Observaţii:
Cota %
reţinută

Şcoala Primară de Stat Arad
61236/1931
1I
12.350
1931
Reducere de salariu
1I
8350
1932
1I
7515
1933
Majorare de salariu
1 IV
8000
1933
1 XII
8900
1937
Înaintare gradul VI
1 VI
9850
1938

Transfer

31 XII
1931
31 XII
1932
31 III
1933
30 XI
1937
31 V
1938
31 XII
1940

1

–

–

1

–

–

–

3

–

4

8

–

–

6

–

2

3

10 % Casa Generală de Pensii

Sursa: vezi notele 26 – 27.

Acuitatea, probitatea morală şi o scară a valorilor clădită pe fondul unei
personalităţi puternice i‑au asigurat un loc aparte în rândul cadrelor didactice
din vremea sa. Figură activă, Nicolae Cristea a dobândit numeroase funcţii, care
l‑au propulsat în rândul elitei intelectuale. Între anii 1912 – 1919, a îndeplinit
funcţia de prim secretar al Reuniunii Învăţătorilor români ortodocşi din
comitatul Arad, iar între 1906 – 1912, a fost membru al comitetului acesteia.30
În perioada 1910 – 1914, a făcut parte din comitetul redacțional. Sarcinile ce-i
reveneau în această calitate, le îndeplinea cu maximă responsabilitate. Activitatea
sa s‑a concretizat şi în una scriitoricească. Dintre articolele sale publicate în
periodicul Reuniunii Învăţătorilor amintim: Tolstoi, Din ideile răposatului dr.
Petru Șpan, Cuza Vodă ori cele legate de recenzarea unor publicații ale epocii31,
la finele ultimelor semnându‑se cu inițialele “N. C.”.
În perioada interbelică, respectiv spre finele anului 1921, Asociaţia a
început editarea periodicului bilunar Şcoala primară. Redactorul responsabil
al acestuia până la încetarea activităţii publicaţiei, 15 octombrie 1923, a fost
Nicolae Cristea.32
La 15 noiembrie 1919, în cadrul adunării generale desfăşurată la Şiria,
Reuniunea Învățătorilor Români din Dieceza Aradului şi‑a schimbat denumirea
Oarcea, Şcoala şi societatea, LIII, LIV.
N. Cristea, “Tolstoi”, Reuniunea învățătorilor VIII, nr. 3 din martie (1911): 69 – 71; N. Cristea,
“Din ideile răposatului dr. Petru Șpan”, Reuniunea învățătorilor VIII, nr. 5 din mai (1911):
154 – 155 şi Reuniunea învățătorilor X, nr. 12 (decembrie 1913).
32
Anton Ilica, “Asociaţia Învăţătorilor Arădeni în Perioada Interbelică”, Şcoala vremii,
septembrie (2005): 11.
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în Asociaţia Învăţătorilor din Oraşul şi Judeţul Arad. Continuatoare a obiectivelor celei vechi, însă ancorată în realităţile şi cerinţele perioadei interbelice,
organizaţia a promovat valorile şi tradiţiile culturii şi învăţământului românesc.
Un episod demn de menţionat a fost cel din anul 1923, când în cadrul adunării
generale extraordinare a Asociaţiei Regionale a Învăţătorilor s‑a decis ca dascălii
din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş să-şi desfăşoare activitatea sub forma
congreselor şi cercurilor culturale. Faţă de noua tendinţă, preşedintele Asociaţiei
Judeţene, în perioada 1922 – 1932 şi vicepreşedinte al Asociaţiei Regionale,
Nicolae Cristea a reacţionat negativ. El s‑a opus unificării deoarece considera că
în cadrul Congreselor generale “se descarcă “patimi politice” cu atâta ardoare,
încât eroii se pot asemăna cu un “grup de samsari ajunşi la păruială pe chestii
materiale zădărnicite”.33
În anul 1927, salariile tuturor cadrelor didactice au fost amortizate. La
iniţiativa învăţătorului Dimitrie Boariu, din Chişineu-Criş, a fost reorganizată
Asociaţia Judeţeană a Învăţătorilor. Întruniţi la Ineu în cadrul conferinţei
generale din 12 noiembrie 1929, învăţătorii au hotărât reorganizarea Asociaţiei
şi stabilirea obiectivelor de acţiune în plan social, economic şi cultural, sub
preşedinţia lui Nicolae Cristea, reconfirmat cu acest prilej în funcţia sus numită.
În 1935, prin vot secret, Comitetul de conducere al Asociaţiei l‑a desemnat din
nou ca preşedinte pe Nicolae Cristea.34
Ca exponent al elitei intelectuale a lumii rurale, Nicolae Cristea a sprijinit
fondarea unor instituţii financiare, care să faciliteze sătenilor contractarea
unor credite. De altfel, spre sfârşitul secolului al XIX‑lea şi începutul veacului
următor, învăţătorii au acţionat în vederea întemeierii la sate a unor instituţii de
credit, “casse” de păstrare, reuniuni de cruţare şi ajutorare. Înfiinţarea băncilor
româneşti a fost privită ca o acţiune de prosperitate a poporului român şi
de salvare “din ghiarele cămătarilor … care îi despoiau într-un mod ne mai
pomenit”.35 În primăvara anului 1914, la 1 martie, a fost înfiinţată Reuniunea de
Cruţare şi Ajutorare ca Asociaţiune “Pomul” din Mândruloc şi din Jur, în cadrul
căreia acesta a îndeplinit funcţia de notar.36
Între alte funcţii deţinute se numărau cea de secretar al Secţiei Judeţene a
Învăţământului, ca preşedinte al Cercului Cultural al plasei Arad, cea de membru
al Comisiei de Administraţie a Căminului Studenţesc al Judeţului Arad, cea de
membru al Consiliului de Administraţie al Fondului “Gheorghe Lazăr”, cea de
preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Arad, cea de vicepreşedinte
al Asociaţiei Învăţătorilor din Ardeal, precum şi cea de preşedinte al Băncii
33
34
35
36

Ibid., 6.
Ibid., 7.
Oarcea, Şcoala şi societatea, 375.
S.J.A.N.A., Fond Tribunalul Judeţului Arad, dos. 16/1914 – 1916, 11, 17.
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Învăţătorilor din Judeţul Arad. De asemenea, a îndeplinit şi funcţia de inspector
şcolar al plasei Radna.37
În perioada interbelică, întreaga familie a dobândit Certificatul de naţionalitate, care atestă că era de naţionalitate română, înscrisă la numerele 491, 492,
493, 494, conform articolului 53 şi următoarele din Regulamentul privitor la
constatarea naţionalităţii române.38
Conform unui extras din Registrul stării civile de nașteri, fiul cel mare al
învăţătorului Nicolae Cristea, Filaret s‑a căsătorit la Cluj, în data de 19 iulie
1930, cu Cornelia Constanţa Ştefiu, potrivit actului cu nr. 384, din 1930.39
După o activitate prodigioasă, dascăl s‑a stins din viaţă în ziua de 24 iulie
1952, la Arad, fiind înhumat în cimitirul din satul său natal, Mândruloc. (Il. 8)40
Personalitate activă, implicat în activităţile cultural-educative, sociale,
economice şi politice, Nicolae Cristea a răspuns cerinţelor societăţii dinainte
şi după realizarea Marii Uniri de la Alba Iulia. De altfel, întreg corpul didactic
arădean, prin chemarea sa, stat mereu în fruntea poporului. Elita autohtonă a
constituit liantul spre mentalul social al lumii rurale. Dascălii au fost prezenţi în
tumultul evenimentelor ce s‑au scurs în perioada 1867 – 1918, în care românii,
ca entitate etnică în structurile monarhiei dualiste, şi‑au afirmat dezideratele
politico‑naţionale. Activitatea lor s‑a afirmat şi mai mult în structurile noului
Stat, România, când au putut să contribuie la propăşirea culturii şi tradiţiei
proprii.
Generaţia de dascăli formată la Preparandia arădeană, înarmată cu un bogat
bagaj de cunoştinţe, instruită în a acţiona în vederea formării noilor generaţii
care să promoveze valorile româneşti, să implice comunităţile în activităţile
economico-financiare, să combată excesele şi abaterile de la conduita morală,
a avut misiunea sfântă de a contribui, prin toate mijloacele, la prosperitatea
naţiunii române. Modele de urmat în comunităţile din care făceau parte, cadrele
didactice au format elita intelectuală, care a marcat devenirea tinerei generaţii.
Potrivit dascălului Iuliu Vuia “Învăţătrul e corana, suculu şi sufletulu
şcolei. O naţiune va fi puternică şi respectată, decă va ave învăţători bravi”.41
Aşadar, şcoala s‑a impus ca factor decisiv în conservarea identităţii naţionale, în
educarea tinerei generaţii, devenind o componentă esenţială a civilizaţiei lumii
moderne şi contemporane.
S.J.A.N.A., Inspectoratul Şcolar, 5, 8 verso.
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NICOLAE CRISTEA, THE SCHOOLTEACHER FROM ARAD
(1882–1952)
Abstract
Born at Mândruloc, on the 5th of December 1852, Nicolae Cristea had been a
schoolteacher for his countrymen’s children till the year he settled down in Arad. His
deserving activity as an exponent of the local instruction was rounded up by his involvement
in the cultural, social, economic, and political life of the town. He upheld the Romanian
political movement of time by all his means. He took place in the Great Assembly in Alba
Julia on the 1st of December 1918, as a delegate of the Schoolteachers of the Denominational
Romanian Orthodox Schools Association from Districts of Archpriests Arad I–VII. He
went on with his activity as an editor in inter-war period looking after to the ephemerally
publication of the journal Şcoala primară (Elementary School). His acuity, moral integrity,
and strong personality with a well established system of values brought him a distinct place
among the teachers of his time. Nicolae Cristea got several functions that propelled him
among the intellectual elites.
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Testimoniul de calificațiune învățătorească nr. 959/8 iunie 1903.

Nicolae Cristea
cu soţia Floare.
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Dascălul Nicolae Cristea cu elevii săi la şcoala din Mândruloc.
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Dascălul Nicolae Cristea cu elevii săi la şcoala din Mândruloc.
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Dascălul Nicolae Cristea cu elevii săi la şcoala din Mândruloc.

Monumentul
funerar al
învăţătorului
Nicolae Cristea.

