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Rezumat
În perioada interbelică, societatea românească a parcurs un proces
complex de redefinire politică, economico-socială şi culturală, în contextul oferit
de

statul unificat. Adoptarea Constituţiei din 1923, reforma agrară şi cea a

votului universal, legile învăţământului reprezentau argumente în favoarea
modernizării societăţii. În aceste împrejurări, difuzarea culturii, inclusiv în mediul
rural, concentrând aproximativ 80% din populaţie, dobândea o importanţă
deosebită, fiind o premisă pentru progresul individului şi al comunităţii.
Ridicarea satului prin răspândirea culturii şi pe baza cunoaşterii
sistematice a complexelor lui realităţi, sociale, economice, culturale s-a dovedit
preocupare

consecventă.

Ample

cercetări

monografice

(sociologice),

pluridiciplinare, bazate pe concepţia lui Dimitrie Gusti, s-au desfăşurat în lumea
satului, având menirea de a radiografia societatea, astfel încât să ofere
procesului legislativ o bază ştiinţifică, iar actului de guvernare remedii
documentate. Acţiunea avea şi scop educativ, încercând să influenţeze tineretul
în a continua şi dezvolta intervenţia social-culturală a echipelor monografice,
contribuind, în timp, la raţionalizarea muncii, cu efect pozitiv asupra condiţiilor de
viaţă.
La Arad, preocupările monografice au fost susţinute de despărţământul
local al Institutului Social Banat-Crişana, constituit în 1933. Acesta îşi propunea,
pe lângă obiectivul, propriu institutului, de „a lupta pentru întărirea culturală a
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graniţei de vest”, să fie „un focar de lumină şi un îndreptar pentru toţi ce doresc
ridicarea satelor prin difuzarea culturii.” Studierea realităţilor locale se desfăşura
pe baza unor metode riguroase, ştiinţifice, având la bază arhiva, documentarea
şi datele statistice, rezultatele fiind puse la dispoziţia reformatorului legislativ.
Planul

de

acţiune

cuprindea,

între

altele:

studierea

problemelor

regionalismului educativ, cu aplicaţii în ţinutul Hălmagiului, preocupare mai veche
a profesorului Traian Mager; cercetarea cadrului istoric al comunei Sâmbăteni,
potrivit planului monografic folosit de Institutul Social Român, de către Octavian
Lupaş; cercetarea problemelor estetice ale Sâmbăteniului (evoluţia costumului
popular, arhitectura şi ţesăturile ţărăneşti). În cea mai mare parte, obiectivele au
avut rezultat, la fel cum au fost desfăşurate conferinţe în sate ale judeţului,
publicate studii în revista ”Hotarul”, pe teme de actualitate precum denatalitatea,
mortalitatea infantilă, mişcarea populaţiei în judeţul Arad, situaţia agriculturii.
Capitolul cel mai important a fost reprezentat de cercetările monografice
(sociologice) desfăşurate, potrivit metodei elaborate de Şcoala sociologică de la
Bucureşti, la Sâmbăteni, Vârfurile, Conop Şepreuş, Petriş, Cuveşdia. De
amploare au fost cercetările monografice de la Sâmbăteni, realizate, în primii doi
ani, cu forţe locale (cercetători arădeni şi elevi ai şcolii normale), iar în următorii
trei, de echipe complexe de specialişti şi studenţi. Au fost studiate cadrele istoric
(aici fiind descoperite două cronici şi două manuale didactice, scrise de localnici,
în cursul veacului anterior), moral-religios, biologic, economic, juridic, dar şi
mişcarea sanitară, problema depopulării. Cercetarea monografică s-a însoţit cu
acţiuni socio-medicale (consultaţii, tratamente, cursuri de gospodărie, ş.a.),
acţiuni de culturalizare (şezători, conferinţe, spectacole).

În seria înfăptuirilor

practice s-au înscris: construirea unei săli de lectură şi a unei săli de clasă la
şcoala din localitate, a două silozuri de porumb, renovarea iconostasului bisericii,
amenajarea unui muzeu al satului, pornind de la o colecţie de obiecte donate de
locuitori, înfiinţarea unei cooperative de aprovizionare şi valorificare a produselor
agricole.
Pe baza cercetărilor desfăşurate de el, profesorul Traian Mager a publicat
vasta monografie Ţinutul Hălmagiului, care se dorea un instrument pus la
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dispoziţia autorităţilor şi concetăţenilor, pentru a cunoaşte problemele zonei, şi
manual regional, folosit potrivit principiilor localismului educativ.
Într-un climat favorabil acestor preocupări, au apărut şi alte monografii de
localităţi: Pietre rămase. Contribuţii la Monografia judeţului Arad de Petru Ţiucra
Pribeagul, în fapt un studiu dedicat localităţii Nădlac, Monografia satului Baia,
judeţul Arad, scrisă de învăţătoarea Ana I. Mihalache, monografia satului
Zădârlac, o Istorie a Parohiei române unite cu Roma greco-catolică din comuna
Şimand, judeţul Arad de Ioan Fântânaru. (rămasă în manuscris). Acestora li s-au
alăturat câteva cronici parohiale.
Efortul culturalizator a fost asumat, alături de şcoală şi biserică, de
societăţile culturale arădene (cele mai multe constituite în anii interbelici, câteva
dintre ele, formate înainte de Unire, continuându-şi sau reluând activitatea).
Cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale prin conferinţe, sezători, lectura
cărţilor şi gazetelor, cor şi teatru popular au fost obiective pe care acestea le-au
urmărit cu predilecţie.
Constituirea Despărţământului central judeţan Arad al Astra a fost urmată
de un proces complex de reorganizare şi înfiinţare de despărţăminte şi cercuri în
localităţile arădene. În pofida faptului că acest proces s-a extins până la mijlocul
deceniului al patrulea, cu destule dificultăţi, întâlnind deopotrivă preocupare,
dorinţă de conlucrare şi dezinteres din partea intelectualilor, Astra s-a străduit să
pună în valoare programul său generos. S-au ţinut numeroase conferinţe,
inclusiv în sate care nu se aflau în aria de cuprindere a asociaţiei, pe teme
diverse: cultură generală, cunoaşterea trecutului, educaţie sanitară, civică,
agrotehnică. Bibliotecile poporale s-au îmbogăţit, mai ales în urma colaborării cu
societatea „Concordia”, preocupările îndreptându-se şi spre intensificarea
cursurilor de alfabetizare. Urmare a colaborării cu Camera agricolă, în mai multe
localităţi au fost organizate cursuri ambulante de agricultură, tematica fiind
adaptată specificului acestora.
Înfiinţarea de şcoli ţărăneşti în localităţile Săvârşin, Hălmagiu, Gurahonţ,
Comlăuş, Olari, Covăsânţ, Avram Iancu, Pecica, Nădlac, Semlac s-a dovedit o
iniţiativă valoroasă, adresată tinerilor, urmărind, prin cursuri şi aplicaţii practice, “
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cultivarea naţională şi etică” a sătenilor, având efect asupra îmbunătăţirii
standardului lor de viaţă, printr-o „sănătate mai îngrijită, o muncă mai raţională,
un suflet mai curat şi o minte mai luminată, în spirit naţional şi creştinesc.”
Caracterul practic a fost cel care a prevalat, scopul principal fiind formarea de
buni gospodari. Cursurile adresate femeilor au abordat teme de igiena şi
alimentaţia în gospodărie, creşterea copiilor, industria casnică. Educaţia
cetăţenească, asigurarea unor cunoştinţe de cultură generală, aplicându-se
principiul localismului educaţional, propagarea solidarităţii au fost abordate, în
general, într-o măsură restrânsă.
Apropierea populaţiei rurale de faptul cultural s-a făcut, în mare măsură,
prin mişcarea corală, dată fiind capacitatea ei de a reprezenta un mijloc accesibil
şi atractiv. Activitatea corală a înflorit în satele judeţului, pornind de la repertoriul
religios (răspunsurile liturgice) şi continuând cu cel popular, patriotic, astfel încât
numărul acestor formaţiuni avea să depăşească, la sfârşitul perioadei interbelice,
cifra de 50. Unele dintre unele au avut preocupări pentru îmbogăţirea
repertoriului şi creşterea nivelului de exprimare artistică, reuniunea corală „Lyra”
din Chişineu Criş, corurile din Şiria, Buteni fiind o ilustrare a acestui fapt. În
acelaşi timp, muzica de fanfară din câteva sate avea să reunească, la sfîrşitul
anilor treizeci, peste 100 de personae.
Casinele populare, cercurile de lectură, societăţile industriaşilor, reuniunile
femeilor române, societăţile de profil aparţinând minorităţilor au reprezentat, de
asemenea, organizaţii implicate în difuzarea culturii, educaţia socială, filantropie
şi întărirea sentimentului de solidaritate.
Case culturale au luat fiinţă în 20 de localităţi ale judeţului: Mândruloc,
Curtici, Şagu, Sânnicolau Mic, Gutenbrun,

Şofronea, Hălmagiu, Vârfurile,

Săvârşin, Vărădia, Lupeşti, Bârzava, Buteni, Pâncota, Sebiş, Galşa, Şiria,
Covăsânţ, Chier, Macea. Dispunând de biblioteci, unele aşezăminte organizau
cercuri de lectură, conferinţe, ofereau posibilitatea citirii gazetelor şi a revistelor
sau, prin “petrecerile cu dans şi teatru pentru popor” şi “hora tineretului plugar”,
răspundeau nevoii de socializare şi divertisment. Activitatea mai multor case
culturale a fost însă sporadică, în afara unui program clar şi nereuşind să
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stabilească legături cu şcoala sau cu alte entităţi culturale. Lipsa unui local
propriu a îngreunat, de asemenea, organizarea activităţii.
La rândul său, căminul cultural era menit să concentreze

acţiunile şi

faptele sociale din comună, în care scop organiza şezători, serbări, teatru,
conferinţe, muzică, cinematograf, bibliotecă, librărie, muzeu, horă, atelier de
lucruri casnice.
Foarte activ, implicat în viaţa comunităţii locale, a fost Căminul Cultural din
Covăsânţ, condus de învăţătorul Dumitru Dijmărescu. Având 148 membri,
căminul era organizat pe servicii: serviciul naţional-cultural,

economic,

radiofonic, bibliotecă şi cel al cooperaţiei. Biblioteca dispunea de peste 880 de
volume, carte intelectuală, populară, şcolară, abonamente la 8 reviste şi mai
multe ziare. Se făcea vânzare de carte prin depozitul căminului, existând un
serviciu de legătorie şi o “cooperativă şcolară, de aprovizionare cu rechizite”. Un
cor pe 4 voci, cu repertoriu preponderent religios, reprezentaţiile de teatru,
proiecţiile de film, ascultarea emisiunilor radiofonice, conferinţele au reprezentat
modalităţi prin care aşezământul şi-a făcut simţită prezenţa în comunitate.
Înfiinţarea Căminului Cultural “Vasile Goldiş” din Sâmbăteni s-a făcut cu
sprijinul

Fundaţiei Culturale Regale “Principele Carol” şi al Asociaţiei “Prietenii

comunei Sâmbăteni”, în anul 1935. Acesta a organizat şezători culturale,
reprezentaţii de teatru popular, conferinţe ale „Oastei Domnului”.
Aplicarea Legii Serviciului Social a determinat înfiinţarea Căminului
Cultural al Judeţului Arad, cu rol coordonator, şi a aşezămintor culturale de profil
în numeroase localităţi (numărul lor ajungea, în august 1939, la 37), respectiv
reorganizarea altora, în scopul unificării şi conducerii tuturor entităţilor culturale
din comună. Căminul devenea, astfel, instituţie culturală şi de stat implicată în
ridicarea satului prin cultură, prin muncă sistematică şi solidaritate, activitatea sa
acoperind 4 domenii: sănătate, muncă (probleme economice), minte şi suflet.
Timpul avut la dispoziţie a fost însă foarte scurt, suspendarea legii, în condiţiile
începutului războiului, atrăgând şi diminuarea semnificativă a eforturilor din plan
cultural.
Au funcţionat şi căminele culturale aflate sub patronajul Fundaţiei
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Culturale Regale „Principele Carol”, în localităţile Şicula, Ilteu, Tisa, Revetiş,
Galşa, Cladova, Gura Văii, Şepreuş, Petriş. În general bine organizate, acestea
au făcut eforturi pentru a îmbina obiectivele culturale cu cele sociale şi
economice.
Activitatea culturală rurală a întâmpinat o mulţime de dificultăţi, generate
de lipsa fondurilor şi a edificiilor,

organizarea deficitară, neînţelegeri, slaba

implicare, dezinteresul publicului. Obiectivele generoase propuse au fost, în
cazul multor aşezăminte şi societăţi culturale, materializate parţial. Alte
organizaţii au activat sporadic ori şi-au încetat activitatea la puţină vreme de la
înfiinţare. Cu toate acestea, rolul asumat de mişcarea culturală, în ansamblul
său, coroborat cu acţiunile şcolii şi bisericii, a fost însemnat.
Şcoala arădeană s-a aflat în prim-planul politicii de difuzare a culturii,
devenind parte a ”ofensivei culturale” declanşate de statul român, în scopul
diminuării diferenţelor regionale şi formării unei noi elite administrative, inclusiv
pe calea accesului la învăţământul avansat a tinerilor din mediul rural. Acţiunea
de propagandă cultural-naţională s-a bazat, în mare măsură, pe oamenii şcolii
astfel cum a dovedit-o desfăşurarea şezătorilor culturale în judeţ, îndeosebi cu
participarea elevilor şi profesorilor de la Şcoala normală sau a studenţilor teologi.
Pe de altă parte, cercurile culturale învăţătoreşti, desfăşurate cu frecvenţă
lunară, s-au numărat printre cele mai bine organizate reuniuni, dedicate
deopotrivă

pregătirii

profesional-metodice

a

învăţătorilor

şi

culturalizării

populaţiei.
Reţeaua şcolară s-a dezvoltat în cuprinsul judeţului, îndeosebi prin şcolile
primare şi cele de ucenici, ajungând, în anul 1939, la 241 şcoli de stat, dintre
care 206 erau româneşti, iar 35 aparţineau minorităţilor. Dinamica acţiunii de
construcţie de edificii şcolare, care răspundea unei necesităţi urgente,

fiind

văzută şi ca un factor favorabil întăririi conştiinţei naţionale, este dovedită de cele
145 de şcoli primare ridicate în cuprinsul judeţului până în anul 1938. Pe lângă
procesul de instrucţie şi educaţie, care a beneficiat de un cadru legislativ modern
(Legea învăţământului primar, Legea învăţământului secundar) şcoala a fost
promotoarea unor manifestări care au contribuit la dezvoltarea educaţiei civice şi
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răspândirea unor cunoştinţe folositoare în materie de gospodărie, igienă şi trai
sănătos.
Una dintre realităţile culturale cele mai dinamice a fost înfiinţarea de
biblioteci populare, primii paşi în acest sens fiind făcuţi la iniţiativa şi cu
susţinerea prefectului Ion C. Georgescu. În mai puţin de un deceniu, în locul unei
realităţi extrem de sărace, au apărut

52 de

biblioteci populare şi 245 de

biblioteci şcolare, în paralel cu eforturile de a le adapta gustului şi nevoilor
publicului. La începutul anilor treizeci, urmare a unei iniţiative care şi-a dovedit
eficienţa, au fost înfiinţate biblioteci populare „Concordia”, în 15 localităţi, acestea
trezind interesul unui public destul de numeros, format, în mare parte, din elevi şi
ţărani.
Biserica ortodoxă a continuat să aibă un aport cultural şi spiritual susţinut.
Cu un rol mai restrâns în domeniul educaţiei catehetice prin şcoală, ea a reuşit,
sub semnul unui apostolat laic activ, să contribuie la cultivarea valorilor culturalmorale în societate şi întărirea credinţei, un obiectiv de primă importanţă fiind
educarea tineretului în spirit creştin. Un asemenea rol au îndeplinit Societăţile
tineretului adult „Sfântul Gheorghe”, ”Oastea Domnului”, Frăţia ortodoxă şi altele,
cu filiale în mai multe localităţi ale judeţului. În acelaşi timp, biserica s-a implicat
consecvent în domeniul asistenţei sociale, ajutând oamenii aflaţi în suferinţă, pe
cei lipsiţi de mijloace sau combătând viciile.
Credincioşii greco-catolici au activat în cadrul AGRU şi al Reuniunii
femeilor mariane, cu filiale în mai multe comune, sprijinind dezvoltarea culturii în
spirit naţional, înfiinţând biblioteci, colectând fonduri pentru obiecte de cult în
biserici.
Activitate cultural-morală şi filantropică au dezvoltat cultele minoritare,
preocupate de răspândirea valorilor culturale şi păstrarea identităţii, prin reuniuni
ale tinerilor romano-catolici, reuniuni ale femeilor reformate, evanghelice.
Prin contribuţia tuturor factorilor, cu participarea iniţiativei particulare,
cultura a cunoscut, în pofida tuturor dificultăţilor şi neajunsurilor, o dezvoltare
considerabilă în lumea satului arădean, răspunzând, în mare parte, nevoii de
educare a publicului larg.
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