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Abstract: Famous personality of Romanian culture, Iosif Iuliu Olariu was a
professor and director of the Theological and Pedagogical Institutes in Caransebeş and Arad
at the end of the 19th century and beginning of the 20 th century. During 1880-1884 he
studied at the Faculty of Theology of Cernãuţi, being the first student in Banat who obtained
a PhD. in theology at this prestigious educational institution. Specializing in the Biblical
Study and Dogmatic Theology, he has been an important author of studies of an impressive
content, his books with a highly scientific level, totaling more than 4000 pages, have been
used throughout the theological education until nowadays. He is improving by studying the
Hungarian, German, Serbian, and Classical languages. Between 1898-1917 he was editor
of the diocese diary.
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Reţinut în cultura românã drept o personalitate marcantã1 şi unul
dintre cei mai prolifici teologi, Iosif Iuliu Olariu, este simbolul
adevãratului savant şi profesor într-o lume de ordine şi pace, cu o viaţã
onestã, laborioasã şi disciplinatã.2
Nãscut în Mãidan (azi Brãdişorul de Jos) din judeţul Caraş-Severin,
în 6 februarie 1859, tatãl sãu Iosif, învãţãtor în Doman, a scris o paginã
frumoasã în istoria învãţãmântului confesional din zonã. Iuliu Olariu a
copilãrit împreunã cu fratele sãu Valeriu, viitor medic în Lugoj. Şcoala
primarã a absolvit-o în localitatea natalã, apoi în Reşiţa, iar cea gimnazialã
la Oraviţa şi Lugoj cu rezultate excepţionale. Crescut în atmosfera
religioasã a familiei şi la recomandarea episcopului Ioan Popasu, a urmat
Facultatea de Teologie din Cernãuţi începând din anul 1880, ca student
bursier.3
În iunie 1881, dupã un an de studiu, mitropolitul Bucovinei,
Silvestru Morariu-Andrievici îi scrie tatãlui sãu cã fiul este eminent fiind
dupã afirmaţiile profesorilor ,,cel dintâi dintre colegii sãi din Bucovina şi
România”. 4 Dupã terminarea studiilor teologice, în 1884, ierarhul
Corneliu Diaconovici, Enciclopedia Românã, tom III, Sibiu, Editura şi Tiparul lui W.
Krafft, 1904, p. 450.
2 Foaia Diecezanã, an XXXV, numãr 52, 1920, p. 9.
3 Vasile Petrica, Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeş (1865-1927),
Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2005, p. 305.
4 Dimitrie Cioloca, ,,Dr. Iosif I. Olariu, 1859-1920”, în Foaia Diecezanã, an XXXVI,
numãr 47, 1921, p. 2.
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caransebeşean i-a acordat o bursã eparhialã în Germania, la Lipsca
(Leipzig) şi Erlangen, pentru a se specializa în studiile biblice ale Noului
Testament.5 Se reîntoarce la Cernãuţi şi la 30 martie 1885 îşi ia doctoratul
fiind primul bãnãţean care a ajuns la acest înalt grad academic la
Facultatea de Teologie din Cernãuţi. 6 În 21 februarie 1886 a fost
hirotonit diacon de cãtre episcopul Ioan Popasu, iar în 22 februarie
prezbiter. 7 A fost numit capelan militar, clasa a II-a. În anul 1887 i-a
decedat soţia în vârstã de 19 ani, dupã numai doi ani de cãsnicie. 8
În septembrie 1885 este numit profesor la Institutul Teologic din
Caransebeş, iar cu actul nr. 623-B/1888 i s-a ,,concretizat Direcţiunea
Institutului”. În şedinţa Consistoriului din 21 decembrie 1889 a fost
acreditat ca profesor definitiv.9 În perioada 1888-1893 a predat: Exegeza,
Isagogia, Arheologia la cursul I, Morala, Exegeza şi Pedagogia la cursul
II, iar dupã anul 1908, Dogmatica şi Dreptul bisericesc. 10
Specializat în studiul biblic 11 şi dogmaticã, a fost un important
autor de studii de o substanţã cu totul impresionantã,12 cãrţile lui de înalt
nivel ştiinţific, însumând peste 4000 de pagini, 13 s-au folosit în întreg
învãţãmântul teologic pânã în zilele noastre. Se perfecţioneazã studiind
limbile maghiarã, germanã, sârbã, dar şi cele clasice: latina şi greaca.14 În
perioada 1898-1917, cât a fost redactor la ,,Foaia Diecezanã”, a publicat
îndrumãri tipiconale pentru preoţi şi cântãreţii de stranã, chiar şi un
Manual de tipic al Bisericii Ortodoxe Orientale (1897), reeditat în 1916.
Împreunã cu Ioan Pinciu, notarul corpului profesoral, elaboreazã un
Zeno Munteanu, ,,Dr. Iosif Olariu”, în Mitropolia Banatului, an XI, numãr 7-12, 1961,
p. 78.
6 Vasile Gheorghiu, Marele teolog Dr. Iosif Iuliu Olariu (1859-1920), Cernãuţi, Tipografia
Glasul Bucovinei, 1943, p. 9.
7 Foaia Diecezanã, an II, numãr 24, 1887, p. 6.
8 Vasile Petrica, Institutul Teologic, p. 306.
9 Ibidem, p. 307.
10 Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Fond Institutul Teologic Diecezan
Caransebeş, Registrul III, f. 1 (în continuare S. J. C. S. A. N.).
11 Alin Cristian Scridon, Şcoala Noutestamentarã din Banatul istoric 1867-1918, Szeged,
Editura Jate Press, 2017.
12 Alin Cristian Scridon, ,,Iosif Iuliu Olariu şi Studiul Biblic la Universitatea din Cernãuţi
la sfârşitul secolului al XIX-lea”, în volumul Tainã şi mãrturisire, coordonat de Daniel
Aron Alic, Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2014, pp. 466-475; Ionuţ
Pop, Preocupãri biblice în şcolile teologice din Transilvania în perioada 1850-1918, Cluj-Napoca,
2013 (tezã de doctorat).
13 Ionel Popescu, ,,Protosincelul Dr. Iosif Iuliu Olariu-75 de ani de la moarte”, în
Calendarul Românului, 1995, p. 196.
14 Foaia Diecezanã, an XXXV, numãr 49, 1920, p. 2.
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Regulament de organizare a activitãţii interne din institut, fiind aprobat la
11 septembrie 1888.15
Pentru cã s-a impus ca un dascãl serios şi corect, episcopul Nicolae
Popea l-a distins cu brâul roşu în aprilie 1900.16 Duminicã, 11 mai 1903,
profesorul Iuliu Olariu a depus voturile monahale la mãnãstirea HodoşBodrog şi a luat numele Iosif, dupã tatãl sãu,17 iar la Liturghia din 25 mai
1908 acelaşi ierarh, apreciindu-i calitãţile îl hiroteseşte protosincel. 18 În
1909 candideazã la funcţia de episcop al Caransebeşului, 19 obţinând 24
voturi, iar Miron Cristea 31 voturi,20 alegerea lui Cristea fiind confirmatã,
ceilalţi candidaţi, Filaret Musta, Iosif Traian Badescu şi Iosif Iuliu Olariu,
resemnându-se creştineşte.
Episcopul Miron Cristea a recomandat redactarea Anuarelor
Instititului Diecezan, 21 pentru anii şcolari 1910-1919; de conceperea şi
tipãrirea lor rãspundea directorul Iosif Olariu pânã în 1917, respectiv
Ioan Hango în perioada 1917-1918. Conţinutul Anuarelor este riguros
sistematizat.22
Cei mai grei ani pentru institut au fost anii rãzboiului; încã de la
începutul anului şcolar 1914-1915, toate clasele seminariale au fost
transformate în spital pentru rãniţi. Spitalul avea 80 de paturi şi a fost
organizat de Reuniunea Femeilor Române din Caransebeş. 23 Orele de
curs s-au desfãşurat în internatul teologic şi pedagogic, când şi internatul
a fost ocupat de ostaşi, programul şcolar s-a întrerupt. Dupã o lungã
vacanţã, ierarhul caransebeşean a anunţat cã din 27 aprilie 1915 vor
începe cursurile. Printr-o adresã din 3 decembrie 1916, Consistoriul a
cerut Ministerului de Rãzboi sã elibereze institutul dar, pentru cã era
Ioan Munteanu, ,,Preocuparea lui Iosif Iuliu Olariu pentru perfecţionarea procesului
de învãţãmânt la Institutul Teologic din Caransebeş”, în volumul Rugãciune şi Teologie,
coordonat de Daniel Aron Alic, Caransebeş, Editura Diecezanã Caransebeş, 2009, p.
164.
16 Foaia Diecezanã, an XV, numãr 13, 1900, p.7.
17 Ibidem, an XVIII, numãr 20, 1903, p. 6.
18 Ibidem, an XXIII, numãr 23, 1908, p. 7.
19 Lucian Mic, ,,Cele trei candidaturi ale protosinghelului dr. Iosif Iuliu Olariu pentru
ocuparea scaunului de episcop al Caransbeşului”, în Foaia Diecezanã, serie nouã, an XV,
numãr 171, 2009, pp. 4-7.
20 Foaia Diecezanã, an XXIV, numãr 47, 1909, p. 3.
21 Petru Cãlin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, 1885-1918, volum I, Reşiţa, Editura
Banatica, 1996, pp. 93-96.
22 Virginia Ardelean, ,,Anuarele Institutului Diecezan-valoroasã iniţiativã a episcopului
Dr. Elie Miron Cristea”, în volumul Credinţã şi mãrturisire, coordonat de Daniel Aron
Alic, Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2010, p. 302.
23 Foaia Diecezanã, an XXIX, numãr 43, 1914, p. 6.
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nevoie de el ca spital de rãzboi, cererea a fost respinsã. 24 De asemenea,
lipsurile tot mai mari au fãcut ca în anul şcolar 1917-1918, cursurile
institutului sã fie suspendate din decembrie pânã în februarie din lipsa
lemnelor.25
O perioadã mai tulbure a fost anul şcolar 1917-1918, când Iosif
Iuliu Olariu, director al Institutelor Teologic şi Pedagogic din
Caransebeş, a fost ales şi director al Institutului Teologic-Pedagogic din
Arad, iar episcopul Miron Cristea l-a numit director la Caransebeş pe
Iosif Traian Badescu, motivele plecãrii la Arad fiind neclare. 26 În acelaşi
an, Consistoriul Diecezan a fost nevoit sã-l substituie şi pe profesorul
Mose Ienciu, întrucât acesta a fost înrolat ca preot militar pe frontul
italian,27 dar şi pe profesorul Antoniu Sequens.28
La 18 august 1917, profesorul Iosif Iuliu Olariu cere Consistoriului
din Caransebeş concediu de un an (din 1 septembrie 1917-31 august
1918), înainteazã în acest sens un act episcopului Miron Cristea: ,,fiind ales
şi numit director la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, cu tot respectul vã rog sã
binevoiţi a-mi da un concediu de un an începând cu 1 septembrie a. c., eu pe acest
timp nu cer salariu şi nicio remuneraţie […] Totodatã rog a lua act cã, concediul
acesta va avea valoare numai dupã ce sã vor înlãtura unele defecte din actul denumirii
mele”.29 Rezoluţia negativã pusã pe cererea de concediu nu l-a împiedicat
sã plece la Arad.
În revista eparhialã ,,Foaia Diecezanã”, s-a consemnat un articol
intitulat ,,Rãmas bun”, 30 în care tinerii teologi de la institutul din
Caransebeş au organizat în data de 9 septembrie 1917, o festivitate de
adio în care profesorii şi elevii sã-şi exprime regretul faţã de plecarea celui
mai important profesor de la şcoala teologicã caransebeşeanã. În
cuvântarea din debutul evenimentului, profesorul Dimitrie Cioloca, în
numele corpului didactic de la Institutul Teologic a arãtat activitatea
desfãşuratã de profesorul Olariu, nu numai la conducerea institutului,
vreme de 32 de ani, ci şi cu privire la scrierile ,,multor opuri ştiinţifice de
valoare netãgãduitã pentru literatura bisericeascã”, iar profesorul Gheorghe
S. J. C. S. A. N., Fond Institutul Teologic Diecezan Caransebeş, dosar 1/1915-1917, f. 4-8.
Petru Cãlin, Tiparul românesc, p. 95.
26 Daniel Alic, ,,Protosinghelul Dr. Iosif Iuliu Olariu şi anul şcolar 1917-1918”, în
volumul Teologie şi Rugãciune, coordonat de Daniel Aron Alic, Caransebeş, Editura
Episcopiei Caransebeşului, 2009, pp. 200-206.
27 Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeşului, Protocolul şedinţelor bisericeşti pe
anul 1917, 2 octombrie, 17/5787 (în continuare A. E. O. R. C.).
28 S. J. C. S. A. N., Fond Institutul Teologic Diecezan Caransebeş, dosar 5/1900-1927.
29 A. E. O. R. C., Fond Bisericesc (III), dosar 151/1917, nenumerotat.
30 I. C., ,,Rãmas bun”, în Foaia Diecezanã, an XXXII, numãr 38, 1917, p. 4.
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Noaghea, de la Institutul Pedagogic, a scos în evidenţã ,,neîntrecuta
punctualitate şi sincera colegialitate”,31 calitãţi distincte ale minunatului dascãl.
De asemenea, s-a menţionat faptul cã Iuliu Olariu a ridicat nivelul
cultural şi şcolar al instituţiei pe care a slujit-o, iar elevii Ioan Duicu şi
Georghe Bãnuţiu şi-au manifestat sentimentele de recunoştinţã32 faţã de
profesorul pe care l-au preţuit şi respectat. La finalul manifestãrii
profesorul a mulţumit colegilor şi elevilor fãrã a menţiona un motiv
anume pentru plecarea la Arad.
Dupã plecarea potosinghelului Iosif Iuliu Olariu, în funcţia de
director al Institutului Teologic-Pedagogic din Caransebeş, episcopul
Miron Cristea l-a numit pe protosinghelul Iosif Traian Badescu, decizia
fiind acceptatã, cu condiţia de a se retrage din funcţia de director atunci
când va simţi cã aceastã retragere e necesarã şi onorabilã.33
La data de 23 aprilie 1917 Iuliu Olariu îşi dã demisia din postul de
redactor al ,,Foii Diecezane”, deoarece pãrãsind Caransebeşul nu mai
putea sã poarte de grijã cum se cuvenea de redacţie, iar la conducerea
revistei a venit dr. Cornel Corneanu, care a condus revista în perioada 23
septembrie 1917-28 septembrie 1919. 34 Fiind un director cu mare
experienţã, plecarea la Arad a îngreunat şi mai mult realizarea în condiţii
bune a procesului de învãţãmânt a Institutului Teologic; despre
personalitatea lui Iosif Olariu s-a afirmat cã ,,a fãcut renumit un Institut
Teologic dintr-un neînsemnat orãşel”, 35 fiind un ,,adevãrat întemeietor de şcoalã
teologicã”.
La 27 martie 1918, Iosif Iuliu Olariu se adreseazã Consistoriului
Diecezan din Caransebeş printr-un memoriu şi solicitã întoarcerea la
Caransebeş pentru a ocupa din nou postul de director al Institutului
Teologic-Pedagogic, rugând Consistoriul sã dea un rãspuns grabnic,
pentru a-şi cãuta din nou chirie. 36 Protocolul şedinţei plenare a
Consistoriului din 13 iunie 1918, consemneazã verificarea actelor
privitoare la concediul directorului Olariu, asesorul consistorial Nicolae
Ionescu considerând plecarea la Arad nelegalã, propune ca dr. Iosif
Olariu sã nu mai fie primit la institutul caransebeşean.37 Împotriva acestei
hotãrâri, profesorul a fãcut recurs la Consistoriul Mitropolitan şi a arãtat
Ibidem.
Ibidem.
33 A. E. O. R. C., Protocolul şedinţelor bisericeşti pe 1918, 2 octombrie, 23/6897.
34 Ioan Mîţu, Marcian Corici, Mironicã Corici, Foaia Diecezanã Caransebeş 1886-1918,
Timişoara, Editura Helicon, 1999, p. 25.
35 ,,Opera...quae adhuc lucent”, în Foaia Diecezanã, an XLVIII, numãr 12, 1933, p. 5.
36 A. E. O. R. C., Fond Bisericesc (III), dosar 151/1917, nenumerotat.
37 Ibidem.
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cã plecarea sa a fost posibilã prin înţelegerea cu ierarhul şi Consistoriul,
chiar dacã nu existã un document în acest sens, fiind doar o înţelegere
verbalã. Consistoriul Mitropolitan din Sibiu a trimis Consistoriului din
Caransebeş, actul cu hotãrârea luatã şi anume, ca dr. Iosif Iuliu Olariu, cu
începere din anul şcolar 1918-1919, sã ocupe catedra de director şi
profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din Caransebeş cu toate
beneficiile legale ce decurg din acea funcţie. 38 Cu aceastã rezoluţie,
întoarcerea la Caransebeş a lui Iosif Iuliu Olariu a devenit definitivã.
Urmãtorii doi ani au fost ani cu noi roade şcolare, mai ales în condiţiile
de libertate naţionalã dobândite dupã 1 decembrie 1918, din pãcate nu a
fost simţitã deplin de profesorul Olariu, deoarece, la praznicul Sf.
Nicolae din anul 1920 trece în veşnicie.39
Activând ca director, simţind lipsa cãrţii pentru instruirea tinerilor
slujitori ai lui Hristos care urmau sã fie trimişi ca îndrumãtori şi slujitori
în satele bãnãţene,40 a început sã scrie manuale, comentarii, studii pentru
folosul studenţilor şi preoţilor.
Este primul mare exeget român care a scris comentarii la aproape
toate cãrţile Noului Testament, fiind numit pãrinte al studiilor biblice în
teologia româneascã. Cercetarea sa ştiinţificã a vizat formarea intelectualã
a studenţilor teologi, prin alcãtuirea de manuale ştiinţifice şi sistematice,
folosite mult timp în institutele teologice. Iosif Iuliu Olariu şi-a dat
interesul pentru a promova studenţi teologi de marcã. 41
În perioada 1917-1918 a publicat ,,Anuarele Institutelor TeologicePedagogice” din Caransebeş şi Arad. Alte cãrţi publicate: Introducerea în
Sfintele cãrţi ale Vechiului şi Noului Testament (Caransebeş, ediţia I, 1891,
ediţia II, 1903, ediţia III, 1912), Manual exegetic la Sfânta Scripturã a
Testamentului Nou. Evangheliile dupã Matei, Marcu şi Luca comentate
(Caransebeş, 1894), Evanghelia dupã Ioan-introducere şi comentariu
(Caransebeş, 1897), Epistolele Sf. Apostol Pavel cãtre Romani, I-II Corinteni,
Galateni şi Efeseni comentate (Caransebeş, 1910), Epistolele Sf. Apostol Pavel
cãtre Filipeni, Coloseni, I-II Tesaloniceni, I-II Timotei, Tit, Filimon şi Evrei,
(Caransebeş, 1913), Scrierile Pãrinţilor Apostolici (Caransebeş, 1892), Manual
de tipic al Bisericii Ortodoxe Orientale (Caransebeş, 1897), Manual de Teologie
Daniel Alic, Eparhia Caransebeşului în perioada pãstoririi episcopului Miron Cristea (19101919). Bisericã şi Societate, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa Universitarã Clujeanã/Editura
Episcopiei Caransebeşului, 2013, pp. 228-229.
39 Vasile Gheorghiu, Marele teolog Dr. Iosif Iuliu Olariu, p. 17.
40 Dumitru V. Aniţoiu, ,,Scrierile dr Iosif Iuliu Olariu”, în Foaia Diecezanã, an XLVIII,
numãr 50, 1933, p. 5.
41 A. Moacã, ,,Teologul Iosif Iuliu Olariu”, în Foaia Diecezanã, an XLVIII, numãr 51,
1933, p. 3.
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Dogmaticã Ortodoxã (Caransebeş, 1907), Explicarea Psalmilor din Orologiu
(Caransebeş, 1901). 42 Pe lângã acestea, trebuie adãugate şi manuscrisele
teologice preţioase: Curs de Teologie Pastoralã, publicat parţial în revista
,,Altarul Banatului”, un Curs de limbi orientale, scris în limba germanã şi o
Gramaticã ebraicã.
A decedat în 6 decembrie 1920, fiind înmormântat de însuşi
episcopul Iosif Traian Badescu înconjurat de un mare sobor de preoţi,
profesorii Institutului Teologic şi foştii elevi.
Fratele sãu, Valeriu, medic al institutului din Arad a pus bazele unei
fundaţiuni, care sã poarte numele eruditului teolog şi profesor şi a dãruit
bogata sa bibliotecã teologiei din Caransebeş.43
La 8 decembrie 1936, un impresionant sobor de preoţi, în frunte
cu episcopul Vasile Lãzãrescu, a sãvârşit un parastas pentru odihna
sufletului celui adormit dupã care, în centrul oraşului Caransebeş, a fost
dezvelit bustul profesorului dr. Iosif Iuliu Olariu. În timpul regimului
comunist, bustul a fost mutat în incinta Seminarului Teologic ,,Ioan
Popasu”, unde se aflã şi astãzi. El aminteşte mereu profesorilor şi
studenţilor de viaţa exemplarã şi opera de valoare a dascãlului Olariu,
care îl aşeazã în rândul marilor teologi ai bisericii strãmoşeşti. ,,Te vãd pare
c-aievea, în umeda-ţi chilie,/Cu suflet veşnic tânãr şi plin întreg de soare,/Cercând sã
dai Scripturii aripi tãlmãcitoare,/Sau re-nviind trecutul zbãtut în agonie...!/Cei slabi
şi mici de suflet te-au alungat în viaţã/Plãtindu-ţi munca sfântã prin muncã ori
minciunã;/Posteritatea însã cu mirt te încununã./O! Umbrã pustniceascã,-figurã
prea mãreaţã!/Sortit e înãlţãrii şi vrednic de luminã,/Poporul care ştie cã-n dragoste
deplinã/Sã aibã întru cinste strãbunele morminte [...]/Dormi liniştit în tihnã prea
cuvios pãrinte./Ţi-ai înţeles în lume şi rostul şi menirea/Dormi liniştit: Asupra-ţi
vegheazã nemurirea” (D. V. Anuţoiu, ,,Umbrei lui Iosif Olariu”).44

Pavel Vesa, Învãţãmântul Teologic de la Arad (1822-1948), Deva, Editura Episcopiei
Devei şi Hunedoarei, 2013, p. 365.
43 Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Imstitutului Teologic Ortodox-Român
din Arad, Arad, Editura Consistoriului, 1922, p. 661.
44 Foaia Diecezanã, an XLVIII, numãr 51, 1933, p. 10.
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