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Revoluţia de la 1848-1849 a cuprins întreg spaţiul european pornind din Franţa, 

continuând cu Italia, Elveţia, Germania, Polonia şi Ţările Române, dar şi statele nordice 

Danemarca şi Suedia, iar odată cu izbucnirea acestei revoluţii s-a încheiat aşa numita Europă a 

Sfintei Alianţe. 

Motivul începerii aceste revoluţii în Europa ţine atât de natura politico-socială cât şi de 

natură etnică, naţională şi religioasă, pentru că toate popoarele doreau să iasă de sub stăpânirea 

imperială. 

Izbucnirea revoluţiei franceze în februarie 1848 a fost promotorul revoluţiilor europene, 

luată ca model de către naţiile asuprite şi subjugate, iar fiecare neam din Imperiul Habsburgic, la 

rândul lui, a trimis petiţii împăratului, cerându-şi drepturile şi libertăţile după care au tânjit atât 

de mult. 

Sigur că revoluţia a însemnat nu doar insuportabilitatea situaţiei robilor sau a iobagilor, ci 

şi denaturarea valorilor imperiale, iar scânteia ce a pornit din Franţa şi care a cuprins întreaga 

Europă a reprezentat voinţa oamenilor de a ieşi de sub robia nobiliară. 

Suferinţele îndurate de poporul român din părţile transilvănene şi bănăţene sunt evidente 

din lucrările şi documentele publicate până la ora actuală. Atrocităţile, iobăgia, pedepsele prea 

aspre aplicate acestui neam, dar mai cu seamă nerecunoaşterea ca a patra naţiune, i-a făcut pe 

români să pornească această revoluţie începută în iarna primăvara anului 1848 şi care s-a 

răspândit foarte repede în întreaga Europă. 
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În ceea ce priveşte spaţiul românesc, revoluţia de la 1848-1849, a însemnat nu doar 

dorinţa de eliberare de sub acest regim de oprimare, ci şi libertatea religioasă, atât faţă de ierarhia 

sârbească, cât şi faţă de catolicism, dacă ţinem seama că au existat parohii întregi pe cuprinsul 

Eparhiei Aradului care s-au întors la religia greco-neunită, cum a fost cazul parohiei Târnova, 

unde toată comunitatea s-a întors de la greco-catolicismul impus quasi-forţat înainte cu 14 ani de 

la revoluţie. 

Această victorie, de scurtă durată ce-i drept, a fost consemnată prin toate formele 

posibile, fie prin protocoale sau circulare, prin presa vremii, dar, nu în ultimul rând, şi pe cărţile 

de cult utilizate la acea vreme. Sigur, puterea imperială a dorit să se şteargă orice urmă de 

amintire a revoluţiei pentru ca generaţiile ce vin să nu aibă nicio dovadă scrisă, însă însemnările 

de pe unele cărţi de cult relatează evenimentele de la 1848-1849 atât pe plan local, cât şi pe plan 

extins, cu toate atrocităţile acesteia. 

Lupta pentru libertatea naţională a fost una din principialele preocupări ale elitei 

româneşti, care, într-un fel sau altul, s-a definitivat odată cu Revoluţia de la 1848-1849, revoluţie 

ce a avut scop principal procesul de afirmare naţională, culturală şi religioasă. Dacă astăzi 

vorbim aceeaşi limbă şi avem libertatea de a gândi în consimţământ cu neamul nostru, nu acelaşi 

lucru se putea spune până la izbucnirea Revoluţiei din 1848-1849. Cea care a pornit această 

trezire a naţiunilor sau a conştiinţei naţionale a fost Franţa, ţară care în februarie 1848 porneşte 

aşa numita Revoluţie franceză, ce va avea repercusiuni în întreaga Europă. 

Până la acea vreme părţi din teritoriile româneşti Transilvania şi Bucovina se aflau sub 

stăpânirea imperiilor vecine, Moldova şi Muntenia au fost constrânse să accepte protectoratul 

Rusiei ţariste şi, bineînţeles, suzeranitatea Imperiului Otoman, iar Basarabia era parte integrantă 

a Imperiului Ţarist. Conflictul dintre habsburgi, maghiari şi români din toate timpurile, dar şi din 

preajma anului 1848, este descrisă şi dezbătută de numeroşi istorici. 

Din punct de vedere confesional, lucrurile sunt puţin mai delicate, pentru că întreaga 

naţiune română, creştină de altfel, îşi dorea ruperea de Imperiul Habsburgic şi redobândirea 

sentimentului naţional ca toţi de acelaşi grai şi o limbă să fie una. Biserica, de asemenea, a luptat 

pentru acest ideal, iar „religia română” din Transilvania acelor vremuri, indiferent de confesiune, 

ortodoxă sau greco-catolică, a luptat alături cot la cot pentru împlinirea idealului naţional, în 

prim-plan stând înalte feţe bisericeşti, fie ele ortodoxe, cum ar fi episcopul şi viitorul mitropolit 

Andrei Şaguna, fie ierarhi, cler şi credincioşi greco-catolici. 

Datorită influenţelor curentului iluminist, în Arad s-au declanşat ample mişcări de 

emancipare a românilor ortodocşi, care, nemulţumiţi de ierarhia sârbă de la Carloviţ, doreau un 

episcop de neam român. Primul moment care a declanşat această luptă de emancipare naţională a 

provocat-o înfiinţarea Preparandiei în 1812, aici formându-se un puternic nucleu intelectual, 
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avându-l în frunte pe dascălul şi preotul Dimitrie Ţichindeal, iar altă etapă a fost cea în care a 

luat fiinţă Institutul Teologic, în anul 1822, dar apogeul acestor două etape a constituit-o alegerea 

unui episcop de neam român în scaunul vacant de la Arad, act concretizat în anul 1829, odată cu 

instalarea episcopului Gherasim Raţ. După aproape un sfert de secol de frământări politice, 

culturale şi eclesiastice, mişcarea naţională românească a avut succes prin alegerea episcopului 

român Nestor Ioanovici, originar din ţinutul Făgăraşului. 

Relaţiile dintre români şi sârbi erau destul de tensionate, fapt dedus şi din atitudinea 

stareţului de la mănăstirea arădeană Hodoş-Bodrog. După înfrângerea revoluţiei în 1849, 

patriarhul ortodox sârb Iosif Raiacici a trimis pe arhimandritul Emilian Kenghelaţ să reia 

conducerea mănăstirii, cel care avusese această funcţie şi într-o perioadă anterioară, până în 

toamna lui 1848 dar care se refugiase în Serbia. Pentru a se răzbuna pe episcopul de la Arad, pe 

care îl considera vinovat de refugiul său, arhimandritul omite pomenirea ierarhului la ieşirea cu 

Sfintele Daruri, motiv pentru care Consistoriul eparhial arădean l-a chemat înaintea sa pentru a-i 

cere explicaţii. Ştiindu-se ocrotit de patriarh, arhimandritul Emilian Kenghelaţ nu s-a prezentat. 

Cerându-se concursul comisarului Ioan Atzel, acesta nu a intervenit. 

În ceea ce priveşte situaţia Episcopiei Aradului în perioada Revoluţiei de la 1848-1849, 

nu putem spune că a fost una favorabilă, ba dimpotrivă, românii ortodocşi erau sub jurisdicţia 

canonică a patriarhiei de Carloviţ, patriarhie sârbă, iar episcopul Gherasim Raţ al Aradului a dus 

aprige lupte politico-bisericeşti pentru separarea ierarhică, pentru ca şi românii să aibă o Biserică 

în care să se slujească în limba lor, act ce a fost posibil prin conlucrarea dintre Gherasim Raţ şi 

episcopul Andrei Şaguna de la Sibiu. Datorită acestor vrednici ierarhi ai ortodoxiei locale, a avut 

loc separaţia ierarhică dintre sârbi şi români şi, odată cu această separare, s-a introdus şi limba 

română în cult ca formă de slujire. 

Evenimentele revoluţionare au zguduit din temelii liniştea secolului al XIX-lea, iar 

întreaga Europă a fost trezită la o nouă realitate existenţială dominată de lupta naţiunilor central-

europene pentru ieşirea de sub tutela Imperiului Habsburgic, lupta pentru libertate şi egalitate. 

Sigur că revoluţia de la 1848-1849 a reprezentat punctul de pornire spre un nou context politic 

european, pentru că toate popoarele doreau devină naţiuni recunoscute, cu administraţie proprie, 

iar în ceea ce priveşte idealul poporului român, acesta se va înfăptui abia la finele Primului 

Război Mondial, la 1 Decembrie 1918. 

Demersul nostru îşi propune să trateze Revoluţia română de la 1848-1849 din perspectiva 

Episcopiei Aradului şi implicarea acesteia în procesul de emancipare naţională. Preoţi, cărturari, 

oameni politici, ierarh şi popor, deopotrivă, nutreau acelaşi ţel: ca românii transilvăneni să 

devină naţiune de sine stătătoare. 
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Deşi sunt de formaţie teolog ortodox, am fost atras încă de pe băncile facultăţii de tainele 

istoriei, în general, şi a trecutului istoric al Bisericii Ortodoxe Române, în special. Cel căruia îi 

datorez acest lucru este regretatul preot Pavel Vesa, doctor în istorie. Această pasiune, devenită 

un veritabil modus vivendi, m-a determinat să aleg un subiect de istorie bisericească pentru 

studiile doctorale, respectiv CERCETĂRI ISTORICO-TEOLOGICE PRIVIND 

DESFĂŞURAREA REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN 1848-1849 PE RAZA EPISCOPIEI 

ARADULUI. 

Lucrarea este structurată pe opt capitole, care urmăresc parcursul desfăşurării Revoluției 

de la 1848-1849 pe teritoriul administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului. Cum este 

şi firesc, primul capitol este rezervat cercetărilor istoriografice privind Revoluţia română din 

perioada 1848-1849 în părţile arădene, fiind structurat pe două subcapitole, care prezintă anii 

revoluţionari în istoriografia românească, precum şi o succintă prezentare istoriografică a 

Episcopiei Aradului în perioada mijlocului secolului al XIX-lea. 

Capitolul al doilea, Identităţi etnice, confesionale şi socio-profesionale în Eparhia 

Aradului în perioada 1848-1849, este conceput sub forma unei introduceri în atmosfera arădeană 

de la mijlocul secolului al XIX-lea, din punct de vedere istoric, etnic şi confesional. Astfel, în 

acest capitol sunt prezentate informaţii istorice, geografice şi administrativ-canonice. Aradul, ca 

oraş-reşedinţă al Eparhiei, are rezervat un subcapitol distinct, unde sunt inserate succinte 

informaţii privind devenirea sa istorică, precum şi prezentarea structurii populaţiei arădene în 

preajma revoluţiei paşoptiste. Mănăstirile reprezintă structuri administrativ-canonice aparte, care, 

din punct de vedere jurisdicţional-canonic, aparţin direct de episcop sau mitropolit. Pe raza 

Episcopiei Aradului, cel mai important aşezământ monahal a fost Mănăstirea Hodoş-Bodrog, cu 

o existenţă milenară neîntreruptă, începând cu anul 1177. Vieţuitorii din cadrul acestei mănăstiri 

şi-au adus contribuţia la devenirea istorică a Eparhiei arădene, implicit şi în perioada tulburilor 

ani revoluţionari 1848-1849. 

Următorul capitol, cel de-al treilea, este rezervat prezentării ierarhului arădean Gherasim 

Raţ (1835-1850), cel care a condus destinele ortodoxiei arădene în anii revoluţionari. Activitatea 

teologico-socială a vrednicului de amintire vlădică Gherasim se poate rezuma în trei direcţii 

principale: atitudinea faţă de ierarhia sârbească (surprinsă în capitolul Atitudinea episcopul 

Gherasim Raţ faţă de ierarhia sârbească şi caracterul antisârbesc al revoluţiei paşoptiste în 

Banat şi părţile arădene), bunele relaţii şi colaborare cu marele ierarh de la Sibiu, Andrei 

Şaguna, cel care pentru activitatea sa pe teren teologic, social, economic, filantropic etc. a fost 

declarat Sfânt al Bisericii Ortodoxe Române, prăznuit la data de 30 noiembrie (vezi subcapitolul 

Relaţii epistolare în timpul Revoluţiei din 1848-1849. Corespondenţa dintre episcopul Gherasim 

Raţ şi Andrei Şaguna). Buna chivernisire a unei eparhii se poate observa din capacitatea 
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ierarhului său de a comunica cu cei păstoriţi – preoţi, protopopi şi dreptmăritori creştini –, ceea 

ce se poate demonstra prin analiza ideilor inserate în subcapitolul Îndemn către poporul 

dreptcredincios. Scrisori-circulare ale episcopului Gherasim Raţ. 

Capitolul al IV-lea prezintă o analiză a informaţiilor privind desfăşurarea Revoluţiei 

Române de la 1848-1849, în special în partea estică a Eparhiei Aradului, în Ţinutul Hălmagiului 

din Comitatul Zarandului. De asemenea, pe fondul tulburărilor revoluţionare, în numeroase 

localităţi arădene şi bihorene aflate sub directa jurisdicţie administrativ-canonică a vlădicului de 

la Arad au avut loc tulburări, în principal fiind vorba de nemulţumiri faţă de domnii de pământ 

sau autorităţile administrative şi politice locale. 

Documentele care ne-au stat la dispoziţie din depozite de arhive naţionale, eparhiale, 

parohiale sau private, precum şi din culegeri de documente, ne-au permis să întocmim o inedită 

listă a preoţilor ortodocşi români care şi-au jertfit viaţa sau au avut de pătimit în timpul 

Revoluţiei de la 1848-1849 atât în părţile arădene (vezi subcapitolul Preoţi ortodocşi din 

episcopia Aradului prigoniţi sau omorâţi în timpul Revoluţiei de la 1848-1849), cât şi în cele 

bihorene (vezi subcapitolul Preoţi ortodocşi bihoreni prigoniţi sau ucişi în timpul Revoluţiei de 

la 1848-1849). 

Capitolul al cincilea cuprinde argumentaţia prin care demonstrăm importanţa şcolii şi a 

culturii în propăşirea populaţiei româneşti din părţile Aradului şi a Bihorului la mijlocul 

secolului al XIX-lea. La aceasta au contribuit considerabil cadrele didactice şi elevii de la 

Preparandia arădeană şi de la Institutul Teologic, cât şi preoţii şi învăţătorii de la sate, care erau 

percepuţi ca adevărate elite culturale la nivel local. 

De asemenea, preocupările noastre mai vechi, care s-au concretizat în trecut cu realizarea 

lucrării de licenţă şi a tezei de disertaţie, au fost sintetizate în capitolul al şaselea al prezentei teze 

de doctorat: Puterea cuvântului: cărţi de cult utilizate pe cuprinsul Episcopiei Aradului. În acest 

capitol sunt prezentate două dintre cele mai importante cărţi de cult utilizate din secolul al 

XVIII-lea până la mijlocul veacului următor în parohiile arădene, bănăţene şi bihorene. Este 

vorba de Molitfelnic sau Evhologhion, care conţine rugăciuni pentru cele mai diverse probleme 

spirituale cu care se confruntă credincioşii. A doua carte de cult este Liturghierul, care, după 

cum îi spune şi numele, conţine rânduiala săvârşirii Sfintelor Liturghii concepute sub insuflarea 

Sfântului Duh de către marii ierarhi şi Părinţi Bisericeşti: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul 

Vasile cel Mare şi Sfântul Grigore Teologul. 

Pe întreg parcursul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, părţile bihorene se constituie, din 

punct de vedere administrativ-bisericesc, în Consistoriul Ortodox Român de Oradea, condus de 

un vicar episcopesc, fiind pus sub jurisdicţie canonică directă a episcopului de la Arad. Drept 

urmare, după cum era şi firesc, un capitol distinct al prezentei teze de doctorat este dedicat 
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prezentării din punct de vedere jurisdicţional al Consistoriului de Oradea. De asemenea, acţiunile 

desfăşurate pe fondul revoluţionar sunt prezentate în capitolul al VII-lea, intitulat Activitatea 

revoluţionară pe teritoriul Consistoriului Oradea (1848-1849). O inedită înşiruire a preoţilor 

care au avut greu de pătimit sau chiar care şi-au dat viaţa în anii 1848-1849, precum şi 

însemnările privind Revoluţia de la 1848-1849 de pe cărţile de cult utilizate în bisericile 

ortodoxe române din părţile bihorene şi-au găsit, de asemenea, loc în paginile prezentei teze de 

doctorat. 

Ultimul capitol, ce de-al VIII-lea, poartă numele Revoluţie şi mit. Implementarea ideilor 

revoluţiei române în viaţa socială din Episcopia Aradului. Acest capitol vine să „încununeze” 

activitatea revoluţionarilor paşoptişti. Revoluţia română de la mijlocul secolului al XIX-lea a 

lăsat generaţiilor care au urmat ca moştenire o bogată ideologie naţională. Dacă paşoptiştii au 

lansat idei naţionale, culturale, economice şi sociale, acestea au fost puse în practică în perioada 

următoare, desăvârşindu-se prin activitatea generaţiei care a realizat Marea Unire de la 1 

Decembrie 1918. Dar munca şi moştenirea paşoptiştilor nu s-au oprit aici, memoria acestora 

dăinuind până în zilele noastre. O importantă moştenire a perioadei de la mijlocul secolului al 

XIX-lea este oferită memoriei colective de însemnările de pe cărţile de cult utilizate în bisericile 

ortodoxe române, care, cu toată opoziţia autorităţilor civile, au transmis până la noi ideologia 

revoluţionară, reuşind pe baza acestora să realizăm o radiografie fidelă a evenimentelor din 

timpul Revoluţiei de la 1848-1849. 

Departe de noi gândul că cele prezentate în cadrul acestui capitol reprezintă o descriere 

exhaustivă a aspectelor vieţii cotidiene care în ultimii peste 170 de ani au fost influenţați de 

evenimentele revoluţiei paşoptiste şi de ideile formulate în acele vremuri. Sunt, poate, alte multe 

mărturii de peste ani la care am fi putut să ne referim, însă am ales ceea ce, în viziune proprie, ni 

s-a părut a fi interesant şi sugestiv pentru ca cititorul să poată să îşi formuleze o opinie proprie 

privind Implementarea ideilor revoluţiei române în viaţa socială din Episcopia Aradului din 

deceniile următoare. 

Conform metodologiei ştiinţifice, Concluziile inserate la finalul prezentei teze de doctorat 

reliefează adevărul istoric, subliniind finalităţile istorice şi teologice privind Revoluţia română de 

la 1848-1849 pe raza Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului. 

Bibliografia înglobează sursele documentare studiate, de la fonduri arhivistice, periodice, 

tomuri de documente, la istoriografia de specialitate, constând din volume, studii şi articole 

consultate în vederea realizării demersului nostru. 

În final, anexele incluse reprezintă un util instrument de lucru ce ilustrează şi facilitează 

înţelegerea şi aprofundarea motivelor care au determinat alegerea temei şi etapele urmate în 

vederea finalizării prezentei teze de doctorat. 
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În concluzie, unul dintre obiectivele propuse iniţial se concretizează prin conturarea unei 

imagini de ansamblu asupra evenimentelor încadrate generic de istoriografie în Revoluţia 

paşoptistă, cu specificităţile locale din spaţiul de analiză, respectiv regiunile de sub jurisdicţia 

Episcopului Aradului. De asemenea, atât obiectivitatea, cât şi subiectivitatea informaţiilor 

identificate şi analizate în prezenta teză de doctorat, ne-a determinat să ne oprim asupra ideii 

exprimate de însuşi vlădica Gherasim Raţ într-o scrisoare adresată către episcopul Sibiului, 

Andrei Şaguna cel Sfânt: „Mulţămită Providenţei dumnezeieşti, a sosit timpul, care ne chiamă la 

întemeierea bunei stări a naţiunei noastre.” 

În concluzie, nu avem pretenţia că am epuizat vasta bibliografie referitoare la Revoluţia 

din 1848-1849, nici pe departe, nici cea despre prezentarea Episcopiei Aradului şi poziţia sa în 

ceea ce priveşte tulburările şi zbuciumările acelor ani, sau implicarea instituţiei din oraşul de pe 

Mureş în Revoluţia paşoptistă. Pe parcursul documentării ne-am folosit şi de documente 

existente în fonduri de arhivă inedite atât în Arhivele Arhiepiscopiei Aradului, cât şi în arhivele 

unor parohii arădene, dar şi în alte fonduri arhivistice, din care am extras informaţii necesare 

demersului nostru ştiinţific, nădăjduind în cele din urmă că am reuşit să arătăm cât mai clar 

importanţa pe care a avut-o Biserica Ortodoxă Română din această parte de ţară la înfăptuirea 

idealului de veacuri a atâtor români. 

Viaţa ierarhului arădean Gherasim Raţ (1835-1850) nu a fost una uşoară, dimpotrivă. A 

trăit vremuri tulburi înainte, în timpul şi după revoluţia paşoptistă, care şi-au pus pecetea pe viaţa 

şi activitatea sa cât timp a păstorit ortodocşii arădeni şi bihoreni. 

Episcopul Gherasim Raţ a aderat întru totul la mişcarea iniţiată de episcopul, mitropolitul 

de mai târziu, Andrei Şaguna al Transilvaniei, contribuind după puteri la pregătirea separării 

ierarhice a românilor de Mitropolia ortodoxă de la Carloviţ şi reînfiinţarea Mitropoliei ortodoxe a 

românilor transilvăneni. Era singura cale deschisă pentru apărarea fiinţei naţionale şi a limbii 

române, stopând, astfel, toate încercările de deznaţionalizare care veneau atât din interiorul 

Ortodoxiei, cât şi din afara ei. 

Urmând „tradiţiei” din prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu trecerea la cele 

veşnice a episcopului Gherasim Raţ, a urmat o nouă perioadă de sedisvacanţă, care a durat timp 

de 3 ani, perioadă în care arhimandritul Patrichie Popescu a fost cel care a condus destinele 

ortodocşilor arădeni în calitate de administrator. Deşi speranţele românilor se îndreptau spre 

persoana sa pentru a deveni episcop al văduvitei eparhii arădene, năzuinţele nu li s-au împlinit, în 

anul 1853 fiind numit Procopie Ivaşcovici (1853-1873) ca vlădică în oraşul de pe Mureş, al 

treilea episcop de neam român din fruntea Episcopiei Aradului, după Nestor Ioanovici (1829-

1830) şi Gherasim Raţ (1835-1850). 
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Din ideile episcopului Gherasim Raţ în ce priveşte, mai ales, separaţia ierarhică, iese la 

lumină tot mai mult atitudinea ierarhului arădean faţă de problemele ecleziastice şi naţionale. 

Alături de omologul său de la Sibiu, Andrei Şaguna, ierarhul arădean s-a aflat în prima linie a 

luptei pentru emanciparea ecleziastică de sub ierarhia sârbă de la Carloviţ, dar, în acelaşi timp, şi 

cea politică, din sfera de influenţă a maghiarismului, optând pentru o naţiune română 

independentă, constituită separat atât sub raport bisericesc, cât şi politic, în cadrul Imperiului 

Habsburgic. 

Parte importantă a corespondenţei episcopului, scrisorile-circulare ilustrează relaţia pe 

care o avea cu protopopii, cu preoţii şi cu credincioşii pe care îi păstorea. Cele mai importante 

hotărâri la nivel central ajungeau la cunoştinţa celor păstoriţi prin intermediul acestor scrisori-

circulare diseminate în teritoriu. Din punct de vedere istoric, aceste circulare, păstrate în arhivele 

parohiale, cunosc o importanţă deosebită în recuperarea trecutului atât la nivel de episcopie, cât 

şi la nivel de parohie. 

În timpul Revoluţiei din 1848‑1849, bombardamentele trupelor imperiale au distrus multe 

clădiri ale oraşului. Ulterior, la scurt timp, o inundaţie dezastruoasă a Mureşului a distrus şi alte 

clădiri. Se impunea, astfel, o vastă operă de reconstrucţie, în special a centrului oraşului, care a 

durat pe tot parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, cu un accent puternic în 

primii ani ai secolului următor. Oraşul Arad a fost reconstruit pe baza unui plan urbanistic 

modern, având ca model ringul vienez şi alte mari realizări urbanistice ale secolului. Clădirile au 

apărut rând pe rând, în funcţie de necesităţi, fără ca un anumit stil al faţadelor să fie impus de 

autorităţi. S-au construit sedii ale administraţiei locale, biserici, şcoli, magazine, locuinţe. S-a 

urmărit cu stricteţe respectarea frontului continuu la stradă şi decorarea clădirilor într-un stil 

eclectic, oarecum unitar, dar diversificat. 

Revoluţia de la 1848-1849 a implicat şi clerul arădean, care a fost pus la mari încercări şi 

suferinţe, pe lângă faptul că a pierdut din punct de vedere material, cel mai trist este că s-au 

pierdut şi vieţile unor preoţi alături de enoriaşii lor. 

Printre parohiile arădene care au avut de suferit de pe urma Revoluţiei de la 1848-1849 se 

numără şi Monoroştia, Bârzava, Galşa, Căpruţa, Şiria şi Nădab, iar în ţinuturile Zărandului multe 

comunităţi de români au avut de suferit, mulţi preoţi şi enoriaşi au fost de-a dreptul martirizaţi. 

Jertfa românilor şi a preoţilor ce-i păstoreau rămâne consemnată în documente şi se cere ca la 

anumite intervale de timp să ne reamintim de aceste sacrificii, pentru a nu ne pierde identitatea 

culturală şi naţională, mai ales în aceste vremuri tulburi, când toate se amestecă şi nu mai rămâne 

nimic curat. 

Evenimentele revoluţionare ale anilor 1848-1849 au condus la trezirea conştiinţei 

naţionale la românii transilvăneni. Acum au început să fie conştienţi de apartenenţa la neam, de 
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asemenea, atrocităţile la care au fost supuşi de rebelii unguri au dus la accentuarea urii de veacuri 

dintre cele două populaţii. 

Dacă până la mijlocul secolului al XIX-lea marea majoritate a credincioşilor supuşi 

ierarhului de la Arad erau ţărani, cu timpul, structura socio-profesională se diversifică şi se 

dezvoltă. La aceasta contribuie şi dezvoltarea din ce în ce mai accentuată a sistemului 

educaţional elementar de factură confesională, dar şi învăţământul de alte grade. 

Chiar dacă s-a dorit înfrângerea revoluţiei, totuşi nu s-a putut eradica ideea de revoluţie şi 

de libertate a poporului român, a cărui reprezentanţi, secole la rând, nu erau consideraţi cetăţeni, 

ci iobagi toleraţi, adică un biet şi oropsit obiect aducător de venituri atât nobilimii maghiare, cât 

şi imperialiştilor.  

Spiritul revoluţionar s-a manifestat la românii din raza de jurisdicţie a Episcopiei 

Aradului şi în plan economic şi social, aceştia nemaifiind de acord cu numeroasele abuzuri ale 

nobililor şi autorităţilor locale privind robotele sau liberul acces pe păşunile comunale ori în 

păduri. 

În urma analizei din demersul nostru, putem afirma că Biserica Ortodoxă din părţile 

Aradului a avut un rol important în emanciparea naţională, dar mai cu seamă a reuşit prin preoţii 

şi ierarhii care au condus destinele acestei eparhii să ţină trează conştiinţa naţională şi dorinţa de 

unitate. Nu a fost deloc uşor pentru episcopul Gherasim Raţ să-şi vadă preoţii sacrificaţi şi 

comunitatea prigonită, dar a dus o luptă politică atât pentru păstrarea unităţii, cât şi pentru 

separarea ierarhică. 

Să nu avem impresia că odată cu încheierea revoluţiei de la 1848-1849 suferinţele 

românilor s-au încheiat. Nicidecum, pentru că odată cu fuga lui Kossuth şi înfrângerea armatei 

revoluţionare maghiare a fost introdus un regim absolutist, ce a ţinut până în anul 1859, după 

care a urmat regimul liberal ce va dura până în anul 1867, când se va înfiinţa monarhia dualistă 

Austro-Ungară, iar pătimirile românilor au continuat. 

Mănăstirea Hodoş-Bodrog a fost şi este o vatră de cultură şi spiritualitate ortodoxă 

autentică, ce a dat numeroase personalităţii culturale şi ecleziastice atât pentru eparhia arădeană, 

cât şi pentru Biserica românească. Trebuie să spunem că între anii 1864-1918, aproape toţi 

mitropoliţii din Transilvania au fost închinoviaţi la aşezământul monahal arădean de la Hodoş-

Bodrog. De-a lungul timpului, aici au activat câţiva copişti de cărţi atât de necesare practicării 

cultului ortodox. 

De-a lungul vremii, copiştii au avut un rol important în răspândirea limbii române, a 

limbii de cult şi în dezvoltarea sentimentului naţional. Pe marginea cărţilor de cult scrise cu 

multă migală de copişti destoinici s-au făcut, ulterior, consemnări cu privire la Revoluţia de la 

1848-1849 sau cu privire la alte evenimente care au tulburat rutina cotidianului. Din cauza 
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sărăciei, deşi în plină epocă a tiparului, multe dintre aceste cărţi copiate se foloseau încă la 

mijlocul secolului al XIX-lea şi chiar şi după această graniţă temporală. 

Printre aceste cărţi de cult copiate se numără Molitfelnicul şi Liturghierul. Atât 

Molitfelnicul cât şi Liturghierul ca şi cărţi de cult au cunoscut o evoluţie în ceea ce priveşte 

piesele cuprinse, dar şi anumite însemnări ce au drept scop localizarea în timp şi spaţiu a 

copistului sau a tipografiei, dar, mai presus de toate, aceste cărţi, în special cele în limba română, 

au reuşit să pregătească poporul nostru pentru ceea ce avea să se numească „emancipare 

naţională”. 

Cuprinsul Molitfelnicului sau a Liturghierului diferă de la o ediţie la alta, dacă ţinem 

seama de modul cum s-a alcătuit această carte de cult pe teritoriul ţării noastre. În funcţie de 

capriciile şi afinităţile domnitorilor, se folosea în biserici fie cărţi de cult aduse pe filieră greacă, 

fie pe cea slavă. Astfel, apar diferenţe la numărul de rânduieli pe care le conţineau Molitfelnicele. 

Cât priveşte slujbele cuprinse în aceste Molitfelnice, putem spune că şi acestea difereau de la un 

secol la altul şi de la o provincie la alta. 

În concluzie, putem afirma că pe raza Episcopiei Aradului au fost utilizate ediţii de 

Liturghiere şi Molitfelnice, dar şi alte cărţi de cult, scrise în întregime în limba română şi care au 

contribuit la emanciparea naţională pe parcursul secolului al XIX-lea. 

Cărţile de cult au un rol deosebit nu doar pentru a răspunde nevoilor credincioşilor din 

punct de vedere al pastoraţiei sau din punct de vedere liturgic, ci şi din punct de vedere istoric, 

ele reuşind să păstreze anumite rânduieli specifice zonei, dar şi însemnări deosebite. Considerăm 

că emanciparea naţională a poporului român a fost ajutată în primul rând de tipăriturile româneşti 

care au pregătit într-un fel sau altul acest moment important din viaţa poporului şi a bisericii 

noastre. 

În demersul nostru, ne-am ocupat şi de prezentarea unor însemnări de pe cărţile de cult 

din cuprinsul Eparhiei Aradului de la acea vreme. Este imperios necesar să menţionăm că 

Episcopia Aradului la 1848-1849 cuprindea şi vicariatul de Oradea, deci extinderea expunerii 

noastre va cuprinde cărţi de cult din aceste zone geografice care făceau parte din jurisdicţia 

canonică a Episcopiei Ortodoxe a Aradului. 

Cele două „înalte” şcoli arădene, Preparandia şi Institutul Teologic, au fost pentru un 

secol şi jumătate cele care au modelat profilul moral al tinerei generaţii, iar învăţătorii şi preoţii 

formaţi aici au purtat cu ei prin satele unde au activat ulterior, ideile naţionale, culturale şi 

ecleziastice, contribuind decisiv la emanciparea românilor. Tinerii preoţi şi învăţători formaţi la 

Preparandia şi Institutul Teologic din Arad au contribuit la pătrunderea şi în cele mai depărtate 

colţuri ale Episcopiei Aradului a ideilor şi conceptelor deprinse pe băncile şcolilor sau din viaţa 

culturală a urbei de pe Mureş la care au luat parte în timpul desăvârşirii studiilor. Ei au fost cei 
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care au îndrumat populaţia tânără, dar şi adultă, să cunoască tainele scrisului, ale cititului sau ale 

socoţii, dar şi cele mai avansate idei şi concepte legate de istoria, geografia neamului sau a altor 

ştiinţe. Pe întreg parcursul secolului al XIX-lea, învăţătorii şi preoţii au reprezentat 

intelectualitatea satelor. Ei s-au aflat în fruntea multor evenimente culturale, politice sau 

economico-sociale la care au participat românii din Transilvania şi celelalte provincii supuse 

Vienei. 

Emanciparea românilor din punct de vedere cultural s-a manifestat prin frecventarea 

cursurilor şcolare de cât mai mulţi copii. Aici învăţau, pe lângă lucruri considerate elementare 

(scris, citit, socotit, munci folositoare în viitoarea activitate gospodărească), geografie sau istorie 

universală sau naţională, care „au deschis” ochii românilor, aţâţând gândurile de emancipare 

naţională. 

Hotărârile Sinodului de la Chişineu Criş au contribuit la modernizarea învăţământului 

confesional, precum şi la punerea pe baze constituţionale a structurilor administrative din cadrul 

Eparhiei Aradului. Prin hotărârile adoptate, s-au pus bazele unui suflu nou în privinţa 

reglementărilor vieţii spirituale a slujitorilor Altarelor şi a credincioşilor. Bazele au fost puse 

acum, iar prin reglementările ulterioare s-a ajuns, în final, la adevărata reformă constituţională 

bisericească care a fost Statutul Organic al lui Andrei Şaguna. 

Alături de arădeni, şi bihorenii şi-au adus din plin aportul la viaţa culturală şi social-

economică a Eparhiei Aradului, părţile de sub jurisdicţia Consistoriului de Oradea atât în timpul 

revoluţiei paşoptiste, cât şi înainte şi după cel mai reprezentativ eveniment care a marcat mijlocul 

secolului al XIX-lea. Mulţi preoţi din aceste părţi au pătimit, inclusiv până la jertfa supremă. 

Cărţile de cult regăsite în stranele din părţile bihorene contribuie prin însemnările de pe filele 

acestora la cunoaşterea evenimentelor la nivel local, dar şi la nivel naţional. Cele mai importante 

evenimente confesionale, dar nu numai, de pe raza Episcopiei Aradului au fost duse la bun sfârşit 

şi cu contribuția celor mai însemnaţi „oameni de seamă” ai Bihorului, demni de veşnică 

pomenire. 

Iată, aşadar, câteva mărturii despre ce a însemnat Revoluţia română de la 1848-1849, 

pentru oamenii care, cu sudoarea frunţii lor, îşi câştigau pâinea şi care nu au mai suportat atât de 

multă jignire din partea stăpânilor şi, chiar dacă pentru un moment s-au simţit liberi, totuşi 

această libertate a neamului urma să vină peste mai bine de jumătate de secol, când teritoriile 

locuite de români se vor uni sub acelaşi steag tricolor visat de Craiul munţilor, de Avram Iancu şi 

de adepţii lui. 

Despre primăvara popoarelor s-au scris pagini interminabile, readucându-se la viaţă 

documente inedite din arhive, dar şi cercetări pertinente pe diferite etape ale Revoluţiei de la 

1848-1849, revoluţie ce a trezit între neamuri idealul naţional şi care, în ciuda înăbuşirii sale, ea, 
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totuşi, a fost o flacără aprinsă ce a rămas în conştiinţa colectivă a românilor şi a determinat ca 

peste câteva decenii să se înfăptuiască marele vis al tuturor celor de acelaşi neam şi limbă, act ce 

a avut loc la 1 Decembrie 1918. 

Sigur că revoluţia a însemnat nu doar insuportabilitatea situaţiei robilor sau a iobagilor, ci 

şi denaturarea valorilor imperiale, iar scânteia ce a pornit din Franţa şi care a cuprins întregul 

Imperiu Habsburgic a reprezentat voinţa oamenilor de a ieşi de sub robia nobiliară. 

Spiritul paşoptist trăieşte veşnic în conştiinţa românilor. Numeroase aspecte ale vieţii 

cotidiene au fost influenţate în ultimii peste 170 de ani de ideile formulate de marii patrioţi 

români care şi-au adus aportul la revoluţia de la 1848-1849. 

Troiţe, monumente şi busturi comemorative, cântece patriotice din tezaurul folcloric sau 

cult, documente de arhivă, numeroasa istoriografie şi literatură de toate genurile demonstrează că 

spiritul paşoptist încă nu a pierit total din profilul spiritual al poporului român. La vremuri de 

restrişte, se face apel la spiritul paşoptist încă viu, iar entuziasmul şi înflăcărarea ce emană din 

versuri şi muzică contribuie la (re)trezirea conştiinţei şi impulsionează din nou şi din nou 

acţiunile românilor. 

Generaţiile care au trecut de la evenimentele revoluţionare de la mijlocul veacului al 

XIX-lea au apelat mereu la crezul lui Avram Iancu, a lui Andrei Şaguna şi a celorlalte 

personalităţi paşoptiste, încercând să îl împlinească şi chiar să îl depăşească. În mare parte, acest 

deziderat a fost împlinit. 

Obiectivele, propuse la iniţierea studiilor în vederea redactării prezentei teze, au constat 

în realizarea unei radiografii într-o viziune nouă şi modernă asupra Revoluţiei române de la 

1848-1849 în părţile Aradului şi a Bihorului. Studiul a fost realizat atât din punct de vedere 

istoric, cât şi din punct de vedere teologic, accentul punându-se pe aspectele ecleziale ale 

revendicărilor românilor din anii revoluţionari 1848-1849. Aspectele politice şi militare s-au 

situat pe un plan secund, având în vedere bogăţia istoriografică românească privind revoluţia 

paşoptistă şi principalii săi artizani. 

Demersul nostru istoriografic referitor la CERCETĂRILE ISTORICO-TEOLOGICE 

PRIVIND DESFĂŞURAREA REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN 1848-1849 PE RAZA 

EPISCOPIEI ARADULUI se află în continuă îmbogăţire, istoriografia prezentată putând fi 

oricând revizuită şi completată cu noi apariţii editoriale, dar şi cu informaţii noi descoperite în 

arhive. 
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