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 Abstract 

The volume with the upper  title has appeared in special circumstances recently at the 

Publishing house ,,Vasile Goldis” University Press and it’s co-ordinated by the Professor Doctor 

Iulian "egrila ,having as contributors ,the Professor Vasile Man  and Professor Bianca "egrila. 

The writers argument that this volume comes to complete the first edition of Arădean writers of the 

Dictionary which has appeared in 1997.The intention of the authors was to popularize the Aradean 

writers because ,,in the town from the Mureş, it’s been united with the effort of the many writers a 

truly literary movement…” 
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Dictionarul scriitorilor arădeni (sec.XIX-XX) 

a apărut  prin grija prof.univ.dr Iulian Negrilă 
(coordonator), alături de coautorii, prof.Vasile Man şi 
prof. Bianca Negrilă, la ,,Vasile Goldiş” University 
Press, 2009, Arad. Lansarea  a avut loc la Macea, sub 
Teiul  eminescian, din Grădina Botanică ,odată cu 
Zilele Academice Aradene. 

Volumul  este structurat în ordine alfabetică, 
cuprinzând autorii arădenii şi se bucură de  aprecierea 
acad. Eugen Simion: ,,Dictionarul din Podgoria lui 
Slavici ne va ajuta …..să ducem la capăt  acest proiect 
academic.” 

Aflăm din Argument ca ,,Demersul nostru este 
un act important de istorie şi literatură, dar şi un 
document peste veacuri de continuitate a spiritualitaţii 
şi culturii romaneşti pe aceste meleaguri.” 

Spuneam, mai sus, că autorii au fost selectaţi în 
ordine alfabetică, apartenenţa acestora la Uniunea  
Scriitoriilor neavând nici o importanţă în selecţia lor. 

De aceea, venim în întâmpinarea cititorilor cu 
scriitori  deja consacraţi  precum: Arghezi T.Baruţu, 

Babes Vincenţiu, Beniuc Mihai, Blaga Lucian, Doinaş Ştefan Augustin, Everac Paul, Goga 
Octavian, Marienescu Atanasie Marian, Mărghitan Liviu, Munteanu Francisc, Ruja Alexandru, 
Russu-Şirianu Ioan, Sora Gheorghe, Ţichindeal Dimitrie, Ureche Damian, Volbura Poiana s.a. 

Spicuim apoi cativa din scriitorii aradeni consacraţi, dar de o generaţie mai recentă: Alb Lia, 
Banescu Florin, Butunoi Constantin, Dan Vasile, Dinescu Lucilia, Has Petru, Ilica Carolina, Lucaci 
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Florea, Man Vasile, Negrila Iulian, Negrila Bianca, Pătrăuţă Petroman Teodor, Schwartz Gheorghe, 
Schwartz Iuliana, Sibii Dorel, Şimăndan Emil, Traianu Mihai, Unguranu Horia, Vinganu Francisc. 

Să nu uităm ,,grupul de Curtici” scriitori precum: Comanici Mihai Arcadie, Anitei Nicolae,  
Mocuţa Andrei-Lucian, Mocuţa Gheorghe, cărora li se adaugă grupul de scriitori ai minorităţilor 
arădene: Bujtar Pavol, Csiky Gergely, Dovaly Ştefan, Huszarik Pavel, Karoly Sandor, Muller-
Guttenbrunn Adam, Olosz Lajos, Stefanco Ondrej, Tekelija Sava, Zetochea Ondrej. 

N-au fost uitate nici personalităţiile universitare din oraşul de pe Mures: Gagea Eugen, Ilica 
Anton, Mihuţ Lizica Marioara, Milancovici Speranţa Sofia, Schneider A. Francisc, Şimăndan 
Mihnea-Voicu, sau colaboratorii Sabin Bodea, Vighi Daniel, Nicoara Nicolae Horia, Morar T. Ioan, 
Matiuţ Ioan, Bucur Romulus s.a. 

Desigur lista rămâne deschisă am facut o selecţie absolut aleatorie, fiecare scriitor în parte, 
are contribuţia sa de netăgăduit în, de-acum, istoria literară  a  Aradului. Apostolatul fiecăruia s-ar 
recunoaşte în atât de binecunoscutele versuri, devenite Testament, argheziene ,,Nu-ţi voi lasa drept 
bunuri,după moarte / Decât un nume adevărat, pe-o carte”. 

Concluzii 
Fără a avea pretenţia că am realizat o prezentare exhaustivă a volumului, se cuvine să 

apreciem eforturile autorilor de a scoate ,,la rampă” scriitorii arădeni, de ieri, de azi, dintotdeauna 
(sec.XIX-XX) şi care cu siguranţă, vor scrie adevărate pagini în istoria literară românească. Şi nu în 
ultimul rând apreciem efortul depus de ,,Vasile Goldisş” University Press, care prin grija d-lui 
rector, prof.univ.dr. Aurel Ardelean, a făcut posibilă apariţia acestui volum încărcat de biografiile 
celor mai importanţi scriitori arădeni din sec.XIX-XX, care, cu siguranţă nu se va opri aici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


