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VASILE STROESCU, SUPPORTER OF SCHOOLS AND CHURCHES 
IN THE ARAD DIOCESE 

 

Maria Alexandra Pantea, PhD, „Vasile Goldiș” West University of Arad 
 

 

Abstract: Knowing well the Transylvanian and Banat atmosphere, Vasile Stroescu was the 

most important Maecenas whom helped the confessionary Romanian’s schools, which were 

strongly affected by the Hungarian legislation from 1907. In this context, Vasile Stroescu 

outstands as a upholder for the schools and Romanian orthodox church from Arad Bishopric. 

As a result of his help, lot of Romanian schools were saved, and the school’s legislation made 

by the political elite from Budapest at the beginning of the 20th century, which had a target to 

transform Romanian’s schools into Hungarian’s ones, did not have the results foresight by 

the authorities, and led, contrary, to the strengths of the national solidarity and to strengths of 

the bonding of Arad’s intellectuals to the intellectuals of other Romanian counties. 

Keywords: school, church, society, upholder, culture. 

 

Considerat de Nicolae Iorga „marele binefăcător al culturii româneştii”1, boierul 

basarabean s-a remarcat după 1907 ca un important susţinător al învăţământului confesional 

românesc, care prin ajutorul dat a contribuit la salvarea a numeroase şcoli din Transilvania şi 

Banat. Referindu-se la activitatea sa, Nicolae Iorga îl numea un mare om de bine şi un 

generos binefăcător, care a „continuat într-o glorioasă tăcere opera ctitorilor de pe vremuri”2. 

A fost un apropiat al lui Ioan Slavici, pe care îl considera cel mai mare „român ardelean”, 

pentru că prin scrierile sale a ajuns a cunoaşte situaţia reală a românilor din Transilvania şi 

Banat. La îndemnul scriitorului arădean, Vasile Stroescu a vizitat Transilvania şi a ajuns la 

                                                            
1 Sorin Fărcaş, „Vasile Stroescu, un mecena al instituţiilor culturale româneşti”, în vol. Cultură Societate Biserică,  Ed. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2013, p. 188.  
2 Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, vol. III, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă Regele Carol al II-lea, 1936, p. 215. 
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concluzia că a găsit „cea mai viguroasă parte a poporului roman”3. Relaţia dintre cei doi a fost 

cunoscută şi de un alt contemporan, Roman Ciorogariu, care în 1912, la o adunare a 

membrilor comitetului naţional al Partidului Naţional Român, vorbea de politica culturală şi 

de importanţa scriitorilor în societatea românească. Profesorul arădean îi considera pe scriitori 

„suverani ai sufletelor”, pentru că prin ei s-au produs mişcările sociale, ei fiind oglinda 

societăţii „prin care ne cunoaşte lumea şi prin care ne cunoaştem noi înşine”. Scotea în 

evidenţă rolul şi personalitatea lui Ioan Slavici, declarând: vă „amintesc mărturisirea lui 

Vasile Stroescu că numai din scrierile lui Slavici ne-a cunoscut şi a prins dragoste pentru 

noi”4. 

Martor al evenimentelor şi bun cunoscător al situaţiei cu care se confruntau românii 

din monarhie, Vasile Stroescu a considerat că primejdia care „ameninţă şcoala românească nu 

poate fi prevenită decât prin solidaritate naţională”5, fapt ce l-a determinat a se implica în 

susţinerea şcolilor confesionale române din Transilvania. În acest context, Vasile Stroescu s-a 

impus drept cel mai important mecena care a ajutat şcolile confesionale româneşti, puternic 

afectate de legislaţia maghiară din 1907. Deviza sa era: „carte şi iar carte! Şcoli şi iar şcoli! 

Biserici şi iar biserici! Prin ele ne vom ridica sufletul şi vom fi stăpâni pe cunoştinţe!... Eu îs 

cu totul la dispoziţiunea ţării mele cu inima cât mi-a dat Dumnezeu, cu toată inima şi cu toată 

averea mea... Eu ţin la folosul naţiei mele nu la fala mea”6. 

Referindu-se la activitatea caritabilă desfăşurată de Vasile Stroescu în Transilvania 

după punerea în practică a legislaţiei maghiare, Ioan Lupaş, martor al evenimentelor, arăta că 

marele mecena a acordat ajutor financiar tuturor preoţilor şi învăţătorilor care au apelat la 

„dărnicia sa”. Susţinerea financiară şi materială acordată bisericii şi şcolilor era considerată o 

„rouă cerească menită să învioreze arşiţa sufletelor ajunse deseori în pragul deznădejdii”7. Ca 

urmare a ajutorului acordat, numeroase şcoli româneşti au fost salvate, iar legislaţia şcolară de 

la începutul secolului al XX-lea, care avea ca ţintă maghiarizarea şcolilor româneşti, nu a dus 

la rezultatul aşteptat de autorităţi, ci a dus, în mod contrar, la consolidarea solidarităţii 

naţionale şi la dezvoltarea legăturilor intelectualilor arădeni cu cei din alte provincii. 

                                                            
3 Ion Bulei, Viaţa în vremea lui Carol I, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, p. 155. 
4 Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Arad, Fond Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 68.  
5 Vasile Popeangă, Ioan B. Mureşan, Aradul cultural în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri 1908-1918, Arad, 1990, p. 53. 
6 Sorin Fărcaş, op. cit., p. 190. 
7 Transilvania, nr. 4, aprilie 1926, p. 158. 
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Politica de maghiarizare începută la sfârşitul secolului al XIX-lea a afectat puternic şi 

şcolile arădene, odată cu punerea în practică a legii XXVI din 1907, cea mai afectată fiind 

şcoala de fete. În cazul acesteia, măsuri dure au fost luate de autorităţile de la Budapesta încă 

de la începutul secolului al XX-lea. Maghiarii au cerut desfiinţarea secţiei pedagogice, fapt ce 

a făcut ca în 1904 şcoala să devină şcoală confesională civilă şi s-a confruntat cu probleme 

materiale şi financiare. Situaţia şcolii a fost discutată în mai multe şedinţe ale Senatului 

şcolar, dar şi în timpul şedinţelor Reuniunii Femeilor Române. 

În 1910, ca urmare a înrăutăţirii situaţiei învăţământului confesional, Vasile Stroescu a 

făcut o importantă donaţie Episcopiei Greco-Catolice din Blaj, fapt ce i-a determinat pe 

intelectualii arădeni a cere sprijinul boierului basarabean. Într-un articol publicat în ziarul 

oficial al Episcopiei Aradului, Biserica şi Şcoala, se aminteşte de donaţia făcută greco-

catolicilor şi se face un apel pentru ajutorarea Episcopiei Aradului: „vino la noi la biserica 

părinţilor tăi care împlineşte marea misiune culturală în părţile cele mai expuse ale 

românismului”8. Au urmat apoi demersurile făcute de Reuniunea Femeilor Române, care a 

cerut sprijinul lui Vasile Stroescu. Acesta a apreciat activitatea lor, pentru că „contribuie la 

întemeierea farului culturei naţionale prin edificarea şcoalei de fete”. Marele mecena a înţeles 

necesitatea „urgentă a înfiinţării acestui aşezământ viu” şi a anunţat în 12 mai 1910 că va 

dona 100000 de coroane pentru ca „noua şcoală să devină un focar al redeşteptării multor 

generaţii”. Date privind donaţia făcută apar în procesul-verbal al Reuniunii Femeilor Române 

din 16 mai 1910, când Letiţia Oncu aduce la cunoştinţa comitetului că în urma demersurilor 

făcute marele mecena Vasile Stroescu a anunţat că va trimite 100000 de coroane „pe seama 

fondului de zidire al şcoalei de fete din Arad”. Comitetul se arată profund recunoscător, 

apreciind „mărinimia aceasta regală a neîntrecutului binefăcător al neamului şi decide a-i 

timite o călduroasă adresă de mulţumire al cărui text se stabileşte şi se iscăleşte de toate 

membrele din comitet”9. Prin ajutorul acordat de Vasile Stroescu s-a deschis, la Arad în 1913 

„cea mai modernă şcoală românească de fete a românilor transilvăneni”10. 

Pe lângă donaţia basarabeanului Vasile Stroescu, importantă a fost şi donaţia făcută de 

Nicolae Oncu în numele Institutului de Credit Victoria din Arad, în valoare de 25000 de 

                                                            
8 Biserică şi Şcoală, Arad, 28 martie/10 aprilie 1910, nr. 13.   
9 Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale prin educaţie şi cultură 1784 -1918, 

Arad , 1986, p. 282. 
10 Transilvania, nr. 4, aprilie 1926, p. 155.  
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coroane. Pe parcursul anului 1910 Reuniunea Femeilor Române s-a implicat în adunarea 

fondurilor necesare şi a organizat o serie de manifestări culturale şi spectacole, ceea ce a făcut 

ca până la începutul anului 1911 să se strângă 200000 de coroane, bani cu care au început 

lucrările de „edificare a şcolii de fete cu internat”. 

Activitatea Reuniunii a fost susţinută şi de Episcopie, care în 1911 a donat teren din 

„intravilanele de lângă reşedinţa epitropească care fac proprietatea fondului clerical”11. 

Situaţia şcolii de fete a fost discutată în şedinţa Consistoriului din 8/21 martie 1911, când a 

fost „primită propunerea reuniunii” şi a fost decretată „înfiinţarea şcolii de fete cu internat”12. 

Aceeaşi problemă a fost reluată în şedinţa din 12 aprilie/4 mai 1911 a Senatului Şcolar, unde 

Nicolae Oncu a arătat importanţa şcolii de fete, considerând că „Sinodul în interesul general al 

bisericii şi culturei noastre şi în special al culturei naţional-religioase a femeilor române din 

această parte decretează de o necesitate urgentă şi supremă importanţă pentru viaţa 

intelectuală a diecezei noastre rezolvarea urgentă a chestiei de zidire a şcolii civile 

confesionale de fete cu internat aici în Arad”13. În acelaşi discurs Nicolae Oncu a lăudat 

sprijnul acordat de „generosul donator” Vasile Stroescu, dar şi activităţile organizate de 

Reuniunea Femeilor Române. Referindu-se la donaţia făcută de Vasile Stroescu, Nicolae 

Oncu arată că şi acesta doreşte să vadă cât mai degrabă „zidirea palatului proiectat şi prezentat 

generosului bărbat”14. 

În 1912 au început lucrările pentru ridicarea şcolii de fete, piatra de temelie fiind pusă 

la 1 iulie 1912, ocazie cu care s-a organizat o adevărată manifestare naţională. În discursul său 

Episcopul Aradului a adus un „prinos de deosebită recunoştinţă şi mulţumită lui Vasile 

Stroescu neîntrecutul mecena care cu o bunătate proprie oamenilor cu sentimente nobile, 

veghează asupra nevoilor neamului său. Mişcat de apelul doamnelor române marele Stroescu 

cu un gest de cea mai înaltă iubire şi jertfă a trimis 100000 de coroane pentru ca idealul 

Reuniunii femeilor arădene să ia fiinţă”15. A urmat apoi un zbor demonstrativ al lui Aurel 

Vlaicu şi o reprezentaţie teatrală organizată de Societatea pentru un fond de teatru. În urma 

manifestărilor, intelectualii arădeni au redactat o telegramă semnată de episcopul Ioan I. Papp, 

                                                            
11 Biserică şi Şcoală, Arad, 13/26 martie 1911, nr. 11. 
12 Ibidem.  
13 Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial din Dieceza română greco-ortodoxă a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din 

anul 1911, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1912, p. 48. 
14 Ibidem.  
15 Biserică şi Şcoală, Arad, 8/21 iulie 1912, nr. 28. 
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care a fost trimisă lui Vasile Stroescu. În aceasta se arăta că a fost sfinţită „piatra 

fundamentală a Sionului culturii femeii române pe altarul căreia ai depus mărinimosul obol 

am implorat şi-Ţi implorăm binecuvântarea cerească pentru întreaga viaţă cu fericire 

deplină”16. Manifestările organizate cu ocazia punerii temeliei noii şcoli au avut un puternic 

caracter naţional şi au demonstrat existenţa unei solidarităţi naţionale.  

În 1913 lucrările au fost terminate, fapt ce a dus la inaugurarea şcolii în 25 august 

1913, eveniment care a fost considerat în epocă o adunare naţională. Cu această ocazie 

episcopul Aradului, Ioan I. Papp, a ţinut un discurs prin care a arătat că ridicarea noii şcoli 

este meritul Reuniunii Femeilor Române, care timp de mai mulţi ani nu au „cruţat nici o 

osteneală pentru a aduna după putinţa lor ban la ban întru realizarea idealului avut de la 

început”. Episcopul mai arăta că ridicarea noii şcoli a fost posibilă datorită lui Vasile 

Stroescu, care „cu un gest de cea mai înaltă iubire pentru neam a sprijinit mişcarea culturală a 

acestei reuniuni”17. Prin donaţia lui Vasile Stroescu şi activitatea desfăşurată de Reuniunea 

Femeilor Române şi de intelectualii români, fiicele Aradului au putut să se bucure de educaţie 

în limba română, fiind „salvate cu grijă de primejdia culturii străine”18. 

Impresionat de donaţiile făcute, Onisifor Ghibu, bun cunoscător al situaţiei şcolilor din 

monarhie, a publicat la Bucureşti articolul Scrisori din Ardeal, unde arăta că, prin donaţiile 

făcute, Vasile Stroescu a intrat în „panteonul românilor nemuritori”19. În 1915, Onisifor 

Ghibu, în lucrarea sa Viaţa şi organizarea bisericească şi şcolară a românilor din 

Transilvania şi Ungaria, a amintit şi de şcoala de fete de la Arad, pe care a descris-o ca fiind 

o „clădire nouă frumoasă în stil românesc făcută în mare parte pe cheltuiala domnului Vasile 

Stroescu român din Basarabia”. 

 

                                                            
16 Ibidem.  
17 Victor Stanciu, Anuarul II, al şcolii diecezane civile de fete din Arad, pe anul şcolar 1913, Arad, Tipografia Diecezană, 

1914, p. 10. 
18 Constantin I. Stan, „Vasile Stroescu sprijinitor al culturii româneşti în Transilvania”, în Ziridava, nr. XV-XVI, Arad, 1987, 

p. 251. 
19 Onisifor Ghibu, Nu din partea aceea, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1985, p. 102. 
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Fotografie a Şcolii de fete din Arad realizată în anii interbelici  

Ca urmare a demersurilor făcute de Reuniunea Femeilor din Arad, Vasile Stroescu a 

ajuns un bun cunoscător al situaţiei materiale şi financiare cu care se confruntau şcolile 

confesionale din Episcopia Aradului. A fost cel care a apreciat şi susţinut activitatea 

profesorilor arădeni. Preocupat de problemele învăţământului românesc şi afirmându-se ca un 

susţinător al culturii naţionale, Vasile Stroescu a acordat un important ajutor financiar 

Institutului Pedagogic–Teologic. În octombrie 1912 a acordat 1000 de coroane pentru 

„trebuinţele elevilor de la secţia pedagogică”20. Din aceşti bani au fost cumpărate cărţi şi 

haine necesare unor „preparanzi” care proveneau din familii mai sărace. Au fost cumpărate 

costume pentru 9 elevi şi paltoane pentru alţi 8 elevi. Cu această ocazie, directorul şcolii 

arădene, Roman Ciorogariu, a ţinut un discurs prin care a prezentat elevilor şi profesorilor 

activitatea lui Vasile Stroescu, care a făcut „această donaţie pentru că are inimă nobilă, 

această inimă nobilă este izvorul binefacerilor sale”21.  

Pentru că s-a remarcat ca un susţinător al şcolilor arădene şi al activităţilor desfăşurate 

de intelectualii arădeni, boierul basarabean a fost printre cei invitaţi la centenarul Preparandiei 

din noiembrie 191222. Nu a participat, dar a trimis o telegramă în care arăta că depune în 

contul Băncii Albina 1000 de coroane pentru Fundaţia Ţichindeal-Nicoară, constituită în 

                                                            
20 Oameni locuri destine, nr. 5-6, 2013, p. 112. 
21 Biserică şi Şcoală, Arad, 16/29 decembrie 1912, nr. 51.  
22 Maria Alexandra Pantea, „Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii naţionale”, în Administraţie românească 

arădeană, vol. V, Arad, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2012, p. 231. 
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octombrie 1912 de profesorii arădeni. Gestul său a fost apreciat atât de profesorii arădeni, cât 

şi de episcop. 

Activitatea desfăşurată de Vasile Stroescu a fost apreciată de Roman Ciorogariu, care 

în 1912, ajungând membru al Comitetului Central al Partidului Naţional Român din 

Transilvania, a redactat un program social-politic prin care făcea apel la susţinerea şcolii şi 

bisericii. Amintea de Vasile Stroescu, care prin activitatea lui „ne-a arătat modelul cel bun. El 

salvează ziua de astăzi, lăsând ziua de mâine celor ce o vor ajunge. Să salvăm şi noi ziua de 

astăzi generaţia învăţătorimei şi a preoţimei de astăzi, prin rezervele puse la dispoziţia 

bisericii pentru cauzele de salvare a independenţei preotului şi învăţătorului lipsit de datoria 

cuvenită precum şi a şcoalei lipsită de mijloacele de ajutare”23. 

 

 

Telegrama trimisă de Vasile Stroescu, publicată în presa arădeană 

                                                            
23 Roman R. Ciorogariu studii şi documente, Oradea, Ed. Episcopiei, 1981, p. 214. 
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Donaţiile au continuat până la izbucnirea Primului Război Mondial. În anul şcolar 

1913-1914 boierul basarabean a donat 1000 de coroane pentru ajutorarea „tinerimii sărace”. 

Cu banii donaţi „conform dorinţei donatorului din această sumă au fost îmbrăcaţi şi prevăzuţi 

cu cărţi mai mulţi elevi din despărţământul teologic”24. 

Marele filantrop basarabean a fost preocupat şi de situaţia bisericilor din Episcopia 

Aradului. Dintre donaţiile sale amintim că în mai 1910 a donat 200 de coroane pentru biserica 

din Cicir, aceeaşi sumă fiind donată şi în cazul bisericii din Dezna25. În 1910 marele 

proprietar din Elveţia a donat 200 de coroane pentru renovarea bisericii din Cil, situată în 

Protopopiatul Buteni. În acelaşi an a mai donat 500 de coroane pentru „edificarea bisericii” 

din Archiş, în Protopopiatul Buteni. În 1911 a donat 200 de coroane pentru repararea bisericii 

din Satul Rău, Protopopiatul Hălmagiului. În 1912, când au fost făcute lucrări de renovare la 

biserica din Văsoaia, situată în Protopopiatul Buteni, a donat 200 de coroane. Aceeaşi sumă a 

donat-o şi în cazul parohiei din Milova, Protopopiatul Radnei. O altă parohie care a beneficiat 

de sprijinul boierului basarabean a fost cea din Izvin, pentru care a donat 800 de coroane. În 

1914 a donat 1000 de coroane pentru parohia Pătârşi din Protopopiatul Lipovei. 

Prin donaţiile făcute, Vasile Stroescu a susţinut şi şcolile confesionale, care se 

confruntau cu grave probleme materiale şi financiare. Potrivit Raportului general al Senatului 

Şcolar, în 1910 Consistoriul a luat măsuri, astfel încât şcolile să corespundă cerinţelor impuse 

de legislaţia maghiară şi a „dispus repararea şi ajustarea salelor de învăţământ şi a coletelor 

învăţătoreşti conform dispoziţiilor legii”26. În acelaşi document se mai arată că în acest scop s-

au „întrebuinţat mijloace de ajutorare dela Marele şi nobilul mecena Vasile Stroescu”. Ca 

urmare a donaţiilor făcute, numeroase şcoli şi-au păstrat caracterul confesional şi naţional şi 

nu au apelat la ajutor din partea statului. Aşa a fost şi în cazul şcolii din Aga, situată în 

Protopopiatul Belinţului, şcoală care în 1911 a beneficiat de un ajutor de 200 de coroane din 

partea lui Vasile Stroescu. 

De sprijin financiar au beneficiat şi unele parohii din Consistoriul Oradea. Potrivit 

datelor din Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial ţinute în 1911, basarabeanul Vasile 

                                                            
24Roman Ciorogariu, Anuarul Institutului Pedagogic-Teologic Ortodox Român Arad, anul şcolar 1913-1914, Arad, Tiparul 

Tipografiei Diecezane, 1914, p. 120. 
25 Oameni locuri..., p. 112-113. 
26 Ibidem, p. 126. 
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Stroescu a donat 500 de coroane pentru biserica din Râmetea, situată în Protopopiatul Beiuş şi 

150 de coroane pentru biserica din Ceica. Donaţiile au continuat şi în anii următori. În 

Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial ţinute în 1912 Vasile Stroescu apare printre cei care 

au donat pentru zidirea bisericii din Şuncuiuş. În acest caz Vasile Stroescu este menționat 

alături de alți importanţi intelectuali şi oameni politici care au susţinut ridicarea acestei 

biserici. Dintre aceştia amintim pe episcopul Ioan I. Papp, Dimitrie I. Brătianu, conducerea 

Băncii Bihoreana, Cancelaria Mitropoliei de la Sibiu, dar şi pe regele şi împăratul Francisc 

Iosif, care a donat 1200 de coroane, şi guvernul maghiar, care a donat 200 de coroane27. În 

acelaşi an Vasile Stroescu a făcut şi o importantă donaţie pentru parohia Pocola: 1000 de 

coroane şi „recvizite” necesare şcolii în valoare de 171,77 de coroane. În 1912 boierul 

basarabean a donat câte 200 de coroane pentru două parohii din Protopopiatul Peştelui, 

parohia Ortiteag şi Tileagd. 

După 1907 parohiile din Consistoriul Oradea s-au confruntat cu mari probleme 

materiale şi financiare în privinţa susţinerii şcolilor confesionale. În acest sens important a 

fost ajutorul acordat de Vasile Stroescu. Potrivit Raportului Senatului Şcolar de la 

Consistoriul Greco-Ortodox Român din Oradea Mare, în urma punerii în practică a legislaţiei 

şcolare au apărut mari probleme financiare, pentru că şcolile au trebuit dotate cu rechizite şi 

mobilier modern, fapt ce a îngreunat susţinerea şcolilor de către parohiile mai sărace. Potrivit 

documentelor, s-a ajuns într-o stare „dezolantă”, iar „descurajarea prinde rădăcini” în inimile 

celor care se ocupau de administrarea şi conducerea şcolilor confesionale. În această situaţie 

dificilă a venit un ajutor din partea lui Vasile Stroescu, care a acordat 200000 de coroane 

şcolilor din Mitropolia Transilvaniei. Din această sumă, 25978 de coroane au ajuns a fi 

administrate de Consistoriul din Oradea. Pe baza acestui ajutor Consistoriul a cumpărat de la 

Librăria Diecezană din Arad „recvizite” pentru 118 şcoli, valorând 14653 de coroane, iar 

restul de 11324 de coroane au fost acordate unor parohii unde s-au ridicat şcoli noi, care să 

corespundă cerinţelor impuse de legislaţia maghiară. Ajutorarea de către Vasile Stroescu a 

şcolilor din Consistoriul Oradea-Mare a continuat şi în anul 1911. Potrivit celor mărturisite în 

1912 de Vasile Mangra, martor al evenimentelor, în Raportul general al Senatului Şcolar, pe 

parcursul anului 1911 boierul basarabean a acordat un important ajutor financiar bisericii şi 

                                                            
27 Protocolul Şedinţelor Sinodului Eparhial din Dieceza română greco-ortodoxă a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din 

anul 1912, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1912, p. 148. 
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şcolii ortodoxe române din Consistoriul Oradea-Mare. În raportul întocmit, vicarul Vasile 

Mangra afirmă că „mulţumită mărinimosului dar făcut de marele ctitor al culturii şi şcoalei 

româneşti dl. Vasile Stroescu 133 de şcoale s-au putut prevede cu recvizitele şcolare cerute de 

lege”28.  

Ajutorarea şcolilor orădene a continuat şi în anii următori. În 1912 Vasile Stroescu a 

donat 5000 de coroane pentru şcoala de fete din Beiuş, bani depuşi în contul Băncii Albina 

din Sibiu. În 1912 lucrările au fost terminate, iar în septembrie 1912 noua şcoala de fete a fost 

inaugurată, învăţătoare fiind numită Ana Papp. 

Potrivit celor afirmate de Vasile Mangra în raportul Senatului Şcolar Oradea din 1913, 

în anul respectiv s-a acţionat în favoarea „şcoalelor confesionale”, dar s-a beneficiat, în cazul 

comunelor mai sărace, de ajutorul şi „dărnicia mărinimoasă a mecenatului Vasile Stroescu”29. 

În 1913 Vasile Stroescu a donat pentru şcoala din Pocola 1000 de coroane. Aceeaşi donaţie a 

făcut-o şi pentru şcoala din Sânmartin, iar pentru şcoala din Cristior, Protopopiatul Vaşcău, a 

donat „recvizite şcolare şi bani” în valoare de 2250 de coroane. După punerea în practică a 

legii XVI din 1913, prin care se realiza o nouă reglementare a salariilor învăţătorilor, fapt ce a 

îngreunat mai mult problemele materiale şi financiare  ale unor parohii, Vasile Stroescu a 

intervenit şi a acordat unele ajutoare parohiilor şi şcolilor din Consistoriul Oradea, a căror 

situaţie se agravase. Potrivit datelor din Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din 

Dieceza română greco-ortodoxă a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul 1914, 

Stroescu a donat 1000 de coroane pentru şcoala din Sebiş, Protopopiatul Vaşcăului, aceeaşi 

sumă fiind acordată şi în cazul parohei Sânmartin din Protopopiatul Beiuşului, în timp ce 

pentru parohia Satulbarbă din Protopopiatul Oradea a donat 100 de coroane. 

Ca urmare a politicii de maghiarizare dusă de autorităţile maghiare, intelectualii 

arădeni s-au solidarizat în jurul episcopiei, iar în 1908 Sinodul eparhial a decis crearea unui 

„fond diecezan bisericesc-cultural” cu scopul de a ajuta şcolile sărace. În 1909 fondul s-a 

creat şi a început colectarea banilor. Ca urmare a activităţii desfăşurate de intelectualii 

arădeni, în 1913 Vasile Stroescu a donat Episcopiei din Arad suma de 300000 de coroane în 

                                                            
28 Protocol despre şedinţele Sinodului Eparhial din Dieceza română greco-ortodoxă a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din 

anul 1911, Arad, Tipografia Diecezană, 1912, p. 170.  
29 Protocol despre şedinţele Sinodului eparhial din Dieceza română greco-ortodoxă a Aradului ţinute în sesiunea ordinară din 

anul 1913, Arad, Tipografia Diecezană, 1914, p. 171. 
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„scopuri culturale”30. Beneficiind de acest sprijin, cea mai mare parte a şcolilor arădene au 

putut activa fără a cere ajutor din partea statului maghiar chiar şi în timpul războiului, atunci 

când societatea românească s-a confruntat cu mari probleme materiale şi financiare. 

După declanşarea conflictului în 1914, Vasile Stroescu nu a mai făcut donaţii. Din 

1919 s-a stabilit la Bucureşti, unde a fost membru al Senatului şi chiar primul preşedinte al 

acestei Camere după Marea Unire, dar a fost dezamăgit de activitatea clasei politice şi 

considera că mulţi politicieni nu erau la „înălţimea vremurilor”31 şi au uitat de binefacerile 

sale. Ultimii ani ai vieţii i-a trăit la Bucureşti în anonimat, departe de agitaţia capitalei, 

asemenea unui boier care era împăcat că a făcut totul în folosul ţării sale. Activitatea lui 

Vasile Stroescu a fost apreciată de intelectualii vremii, dintre care îi amintim pe Onisifor 

Ghibu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan şi Ioan Lupaş. Acesta din urmă spunea în 1926: „În 

timpuri de grea încercare, când urgia guvernelor de la Budapesta începuse a se năuci tot mai 

violent asupra vieţii sufleteşti a poporului nostru, ameninţând cu extirparea modestelor lui 

aşezăminte religioase–culturale, generosul nostru boier basarabean Vasile Stroescu s-a ivit 

printre noi ca un trimis al lui Dumnezeu aducându-ne nu numai puternice cuvinte de 

încurajare în lupta noastră defensivă, ci şi îmbelşugate mijloace de ajutor material de sprijin 

bănesc... darurile şi ajutoarele lui se revărsau în toate satele, ca o rouă cerească, menită să 

învioreze arşiţa sufletelor ajunse deseori în pragul deznădejdei”32. Referindu-se la activitatea 

sa, Vasile Pârvan afirma că prin actele sale de mare generozitate a ajutat „înaintarea culturii 

naţionale şi a neamului românesc” şi a sprijinit în momentele cele mai dificile şcolile din 

Transilvania. Prin aceasta „s-a făcut vrednic de recunoştinţa întregului neam”33. Onisifor 

Ghibu, un alt contemporan, îl considera pe boierul basarabean un adevărat salvator al 

românilor din Transilvania. Considera că după puternica lovitură dată şcolii şi culturii române 

prin legea din 1907, când în „sufletul poporului nostru intrase groaza morţii”, a apărut Vasile 

Stroescu, asemeni unui „arhanghel” venit din „necunoscut boier de peste Prut care ne întinse 

mâna, ne dezvălui inima şi vărsă punga pentru izbăvirea noastră”34.  

                                                            
30 Oameni locuri..., p. 114. 
31 Sorin Fărcaş, op cit, p. 199.  
32 Oameni locuri, ... p. 104.  
33 Constantin I. Stan, op. cit., p. 258.  
34 Onisifor Ghibu, Oameni între oameni, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1990, p. 475. 
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Toate acestea sunt dovada respectului pe care Vasile Stroescu şi l-a câştigat în lumea 

românească, datorită activităţilor sale caritabile. Chiar dacă şi-a câştigat un loc binemeritat 

printre intelectualii românii din generaţia sa, pentru românii din Transilvania rămâne acel 

mecena care a salvat şcoala românească atunci când societatea românească trecea printr-o 

perioadă grea, determinată de politica dură de deznaţionalizare dusă de Budapesta. Datorită 

banilor donaţi de Stroescu politica de maghiarizare nu a ajuns la rezultatul aşteptat, iar 

identitatea românilor, reprezentată de cele două instituţii fundamentale, şcoala şi biserica, a 

fost salvată. Ca urmare a sprijinului acordat s-a creat o solidaritate naţională în jurul şcolii şi 

bisericii, solidaritate care a pătruns în toate straturile societăţii româneşti şi care a contribuit la 

realizarea unităţii naţionale din 1 Decembrie 1918. 
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