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DIN ACTIVITATEA LUI DR. AUREL COSMA JUNIOR ÎN ANII INTERBELICI

Aurel Cosma Jr. se va dãrui de-a lungul vieþii lui culturii ºi literaturii din Banat. Prieten ºi
colaborator al celor douã proeminente figuri antifasciste, N. Titulescu ºi I.G. Duca, Aurel Cosma Jr. a 
reprezentat þara la numeroase conferinþe ºi reuniuni internaþionale.

Aurel Cosma Jr. a fost un spirit neliniºtit ºi iscoditor, îndrãgostit pânã la pasiune ardentã de
dorinþa de a revela valorile Banatului, de a le aºeza într-o luminã care sã le proiecteze în ansamblul
valorilor noastre naþionale.

Potrivit tradiþiei pãstrate în familie, Cosmeºtii se trãgeau din vechea viþã a lui „Bârsan”, numitã
astfel de la unul din strãmoºii care venise în Banat cu turme de oi din Þara Bârsei1. Unul dintre
înaintaºii îndepãrtaþi, dupã ce peregrinase mai multe locuri ºi se oprise o perioadã în apropierea
Braºovului, îºi continuase drumul pânã la Moºniþa.

În urma cãsãtoriei dintre Meletie Cosma ºi Elena Pocan se va naºte în locuinþa de pe strada
Belinschi, miercuri 25 martie 1901, seara, Aurel Cosma Jr. Este botezat în biserica Sf. Ilie în
Dumineca de Paºte, având ca naº pe maiorul Ioan Theodorovici, care îi cununase pãrinþii.

Trãind într-o perioadã foarte grea, când pentru a face studiile elementare era nevoie de a învãþa
limba maghiarã, tatãl sãu Meletie-Duºan Cosma îl va conduce din toamna lui 1905 la grãdiniþa de
copii a cãlugãriþelor din Timiºoara, cartierul Fabric. Dupã ce tatãl sãu moare, mama îl va da la ºcoala
elementarã confesionalã ortodoxã românã pentru a urma „benevol” alãturi de alþi copii români, lecþii
de limba românã, învãþãtor fiind Nicolae Nicorescu.

Dupã ce tatãl sãu a decedat, Aurel Cosma Jr. este înregistrat în cartea funciarã cu titlul de
moºtenire legalã conform legilor în vigoare pe numele sãu ca fiu legitim minor, trecut sub tutela
legalã a unchiului sãu Aurel Cosma. Când este declarat major de tribunalul Timiºoara, secþia
orfanalã, unchiul sãu l-a luat efectiv ºi în chip generos ca frate bun al decedatului tatã sub îngrijirea sa
fãrã a face procedura de înfiere datoritã numelui identic.

La 1 Decembrie 1918, Aurel Cosma Jr. va participa la Marea Adunare Naþionalã de la Alba-Iulia 
votând pentru unire. Dupã aceastã adunare Aurel Cosma Jr. îºi amintea: „a fost foarte furtunoasã, iar 

dorinþele exprimate erau categorice. Nimeni dintre bãnãþeni nu admitea nici un fel de formã cu

substrat de autonomie localã ci toatã lumea era de acord sã fie votatã unirea fãrã condiþii”2. 
Dupã votul de la 1 Decembrie, în ziua a doua, Aurel Cosma Jr. îºi reia activitatea la garda

naþionalã din Arad ºi munca sa la redacþia ziarului „Românul”. La 27 decembrie 1918 este trimis în
misiune la Budapesta, la legaþia ministrului plenipotenþiar. Acesta urma sã primeascã un plic de
curier ºi sã i se facã unele comunicãri secrete3.

Ca prefect unchiul sãu avea sã-l numeascã prin decizie funcþionar al prefecturii într-un post
anume creat pentru el ca „practicant” fiind astfel printre cei dintâi salariaþi ai noului Regat Unit al
României ºi fãcând parte din grupul primilor funcþionari ºi colaboratori în munca grea a prefectului
nou instalat. Acest post nou impunea o anumitã responsabilitate, Aurel Cosma Jr. trebuia sã se ocupe
din ordinul ºi la îndrumarea unchiului sãu de diverse chestiuni ale presei privind prefectura ºi
administraþia românã, în special sã menþinã legãtura cu ziariºtii de atunci de la diferite gazete
româneºti sau cele scrise în alte limbi vorbite în Banat.
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La începutul lui 1919 Aurel Cosma Jr. pleacã la Bucureºti pentru a se înscrie la Facultatea de
Drept a Universitãþii din capitalã. La data de 11 decembrie 1922 îºi ia diploma de licenþã care îi va
servi pentru înscrierea ca avocat stagiar în Baroul de Ilfov din Bucureºti. În 13 decembrie 1922
depune jurãmântul de avocat la Tribunalul Ilfov dupã care se înscrie la doctorat pentru a obþine apoi
titlul de doctor al Universitãþii din Bucureºti. Dupã terminarea studiilor în capitalã se va întoarce ca
tânãr avocat acasã.

Dupã terminarea studiilor în þarã urma sã plece la Paris pentru a începe o nouã activitate
studenþeascã. În perioda studenþiei sale la Paris a urmat cursurile de doctorat în ºtiinþe politice ºi
economice la Universitatea din Paris. În timpul acestor ani, la începutul perioadei a stat în oraºul
Toulouse, apoi în anii 1924-1926 la Paris. Urmeazã ºi cursurile „ªcolii de ziaristicã”. 

În anii interbelici Aurel Cosma Jr. va desfãºura o intensã activitate literarã ºi ziaristicã. Aceastã
activitate este anunþatã încã din anii adolescenþei când Aurel Cosma Jr. simþea o deosebitã atracþie
pentru ziaristicã. Încã din liceu ca elev începe sã scrie dar fãrã a se gândi sã publice ceva, atât în
româneºte cât ºi în ungureºte4. Cultura naþionalã ºi-o va forma pe baza cãrþilor româneºti gãsite fie în
biblioteca din cartierul Fabric, fie în biblioteca unchiului sãu.

În activitatea de jurnalist Aurel Cosma Jr. a fost puternic influenþat de Ioan-Jivi Bãnãþeanul care
acumulase o vastã experienþã jurnalisticã în S.U.A5. El va dobândi o vastã culturã în domeniul
literaturii ºi al ºtiinþelor, precum ºi o practicã deosebitã în munca de redacþie ºi de tipografie. Va
învãþa de la Ioan-Jivi Bãnãþeanul numeroase lucruri ºi metode folosite în direcþia activitãþii de
ziarist6. De la Ioan-Jivi Bãnãþeanul a învãþat ºi s-a obiºnuit sã redacteze direct de la maºina de scris7.
Datoritã lui avea sã cunoascã literatura americanã precum ºi publicistica româneascã de peste ocean8.

Cea mai amplã activitate literarã a desfãºurat-o Aurel Cosma Jr. la propria sa revistã
„Luceafãrul” din Timiºoara, între anii 1935-1937. În iunie 1937 a cedat revista cu titlul de donaþie
„Astrei bãnãþene” înfiinþatã în anul acesta ca organism cultural al Banatului prin unificarea filialelor
„Asociaþiunii pentru cultura poporului român din Transilvania”. Aurel Cosma Jr. este ales atunci la
noul organ de culturã ºi literaturã în aceastã provincie ca vicepreºedinte având misiunea de a se ocupa 
în continuare de activitatea revistei ºi a editurii „Astrei bãnãþene” pânã la finele Luceafãrului, adicã
pânã în luna decembrie 1940.

Lozinca sub care a apãrut „Luceafãrul” a fost inspiratã de cea a „Altarului cãrþii”, o asociaþie
literarã în care au activat numeroºi oameni de culturã „unificare sufleteascã a scriitorilor din Banat,

propaganda creaþiilor literare ºi artistice, încurajarea tinerilor ºi rãspîndirea scrisului românesc în

straturile largi ale publicului”9.
În coloanele revistei „Luceafãrul” ºi-au dat întâlnire scriitorii bãnãþeni cu cele mai bune condeie

din Bucureºti ºi din toate centrele culturale ale þãrii10.
Numãrul din aprilie al revistei „Luceafãrul” e de o perfecþiune desãvârºitã ºi cu o bogãþie de

material de neegalat. În acest numãr studiul lui Aurel Cosma Jr. despre „Literatura þãrãneascã din
Banat” este relevant.

Despre plugarii bãnãþeni Aurel Cosma Jr. spune cã „au o superioritate intelectualã ºi spiritualã, 

care îi ridicã din comun. Aceastã superioritate n-a fost câºtigatã în ºcoli sau prin instrucþiune ci ea

este înnãscutã, este moºtenitã din tatã în fiu...”
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Din rândul acestor talente þãrãneºti s-au ridicat doi scriitori, a cãror nume au intrat în literatura
româneascã din Banat. Unul este Ion Ciucurel din comuna ªoºdea, iar altul este Pavel Târbãþiu,
plugar din comuna Comorâºte.

Dintre articolele lui Cosma Jr. în aceastã perioadã amintesc cel publicat în „Nãdejdea” din 3
august 1922 ºi intitulat „În jurul mutãrii capitalei”, în care atrage atenþia cã mutarea capitalei „este tot 

mai mult dezbãtutã în ultimul timp”11. Prin articolul sãu vorbeºte vocea întregului P.N.L. „care s-a

gândit mai de mult la o nouã organizare politicã a capitalei”12, avându-se în vedere modelul
american.

În finalul articolului A. Cosma Jr. spune cã aceastã miºcare „nu se va face curând pentru asta

fiind nevoie de o sumã foarte mare de bani, iar pe de altã parte sunt multe greutãþi tehnice”13.
Aurel Cosma Jr. a fost ales în 1927 prima oarã deputat de Timiº, cu program naþional liberal, pe

aceeaºi listã de parlamentari ca ºi unchiul sãu, doctor Aurel Cosma, ºeful acestui partid pentru întreg
Banatul. A. Cosma Jr. a fost ales ca deputat de Timiº încã o datã.

În viaþa politicã A. Cosma Jr. a fost mereu alãturi de cei oropsiþi ridicând de multe ori vocea în
parlamentul României în interesul celor mai sus amintiþi. Într-o ºedinþã a Camerei din martie 1934 el
a adresat ministrului agriculturii o interpelaþie cerând sã se vinã în ajutorul populaþiei sãrace din jurul
Lipovei care trãieºte în mizerie pentru cã statul le-a interzis sã mai culeagã din pãdurile sale uscãturi
ºi sã mai pãºuneze vitele în aceste pãduri14. În aceeaºi ºedinþã a Camerei, Cosma Jr. a fost ales ca
membru în comisia de politicã externã a Camerei, o înaltã demnitate pe care numai puþini o obþin dar
de regulã la o vârstã mai înaintatã15. În comisie el reprezintã împreunã cu Valeriu Papp, fost ministru
de justiþie, Ardealul ºi Banatul.

Participarea lui Cosma Jr. la numeroase conferinþe internaþionale este bine cunoscutã în
perioada interbelicã. 

La a patra conferinþã balcanicã deschisã la 5 noiembrie 1933 la Salonic, din delegaþia României
a fãcut parte ºi doctor Cosma Jr. 

Conferinþa balcanicã are ca scop apropierea ºi colaborarea popoarelor balcanice în raporturile
lor economice, sociale, intelectuale ºi politice, pentru a îndruma aceastã apropiere spre uniunea
statelor balcanice16.

Aurel Cosma Jr. a fãcut parte din comisia de apropiere politicã care s-a ocupat ºi cu aplicarea
rezoluþiilor referitoare la minoritãþi.

La aceastã conferinþã Cosma Jr. a rostit un discurs în care susþinea apropierea dintre þãrile
balcanice pentru a consolida pacea în aceastã parte a Europei care fusese în cursul secolelor focarul
atâtor rãzboaie. Aurel Cosma Jr. susþine în discursul sãu Uniunea balcanicã, dar aceasta trebuie sã
respecte interesele naþionale ale fiecãrei þãri participante.

În data de 27 septembrie 1934 are loc la Istambul ºedinþa Comisiei politice a Uniunii
interparlamentare, ocupându-se de chestiunea dezarmãrii ºi a securitãþii.

La aceastã ºedinþã deputatul român Aurel Cosma Jr. a propus ca interzicerea forþei ºi a violenþei
sã fie sancþionatã nu doar de dreptul internaþional, dar în acelaºi timp ºi de legile interne ale diferitelor 
state. Statele ar putea înscrie în Constituþiile ºi în legile lor dispoziþii interzicând rãzboiul ºi
sancþionând actele acelora care ar tulbura pacea.
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În 1935, a XXXI-a Conferinþã interparlamentarã s-a þinut la Bruxelles sub preºedinþia contelui
Carton de Wiart, ºeful delegaþiei belgiene. Delegaþia românã formatã din 15 parlamentari a adus în
rândurile ei ºi pe Aurel Cosma Jr.

În comisia politicã, România a fost reprezentatã prin profesorul M. Djuvara ºi de Aurel Cosma
Jr. care au lucrat ºi în comisia pentru reducerea armamentelor, susþinând necesitatea de a se lua în
discuþia conferinþei plenare controlul fabricãrii ºi comerþului de arme17. În comisia economicã ºi
financiarã Parlamentul românesc a fost reprezentat de preºedintele Camerei N.N. Sãveanu care a
pledat pentru stabilizarea monetarã precum ºi de deputatul Aurel Cosma Jr. care a preconizat un
sistem de înþelegeri regionale pentru consolidarea economicã ºi dezvoltarea legãturilor comerciale
ale diverselor state18.

Deputatul Cosma Jr. în discursul sãu, a susþinut necesitatea examinãrii problemelor tehnice ale
regimului reprezentativ fãcând o expunere a organizãrii ºi funcþionãrii comisiilor parlamentare19.

În dimineaþa zilei de 6 iulie 1936 s-a deschis la Budapesta cea de-a XXXII-a Conferinþã a
Uniunii interparlamentare. Printre reprezentanþii României ca delegat se numãrã ºi deputatul
bãnãþean Aurel Cosma Jr.

În perioada interbelicã sunt bine cunoscute alianþele regionale, printre promotorii lor un rol
important revenind ºi lui doctor Cosma Jr. Adept al unei bune înþelegeri regionale, Aurel Cosma Jr.
va lupta pentru înfiinþarea Micii Antante Parlamentare, un for regional important, în legãturã strânsã
cu Mica Înþelegere.

Se vor pune bazele înþelegerii între parlamentele român, iugoslav ºi cehoslovac. Necesitatea
creãrii unei astfel de Antante Parlamentare s-a simþit pentru a rãspunde tendinþelor revizioniste ale
frontierelor stabilite în 1919.

La serbãrile festive de aniversare a Unirii la 1 Decembrie 1936, în ºedinþa solemnã a
parlamentului român la care au participat ºi delegaþii parlamentelor de la Belgrad ºi Praga, s-au pus
bazele Micii Antante Parlamentare20. Preºedintele Camerei N.N. Sãveanu a propus înfiinþarea acestei 
„antante parlamentare” care a fost votatã ºi aclamatã cu însufleþitã unanimitate. La aceastã primã
ºedinþã s-a hotãrât înfiinþarea Antantei fãrã a se stabili structura ei organizatoricã. Se cade de acord ca
Aurel Cosma Jr. sã plece la Belgrad pentru stabilirea principiilor de concretizare ºi de definitivare a
noului organism parlamentar internaþional21.

Ultima manifestare publicã a Micii Antante Parlamentare ca organism viabil a fost banchetul de
la restaurantul românesc din expoziþia universalã de tehnicã ºi artã, o masã amicalã organizatã cu
prilejul Conferinþei interparlamentare þinutã la începutul lunii septembrie 1937 la Paris, la care au
participat parlamentari din România, Serbia, Cehoslovacia, fiind invitaþi ºi parlamentari din Turcia.
Prin cuvântãrile rostite aici s-a subliniat dorinþa unanimã a celor prezenþi de a fortifica ºi a lãrgi
cadrele alianþei parlamentare prin aderarea Turciei. De organizarea acestui banchet s-a ocupat ºi
deputatul Aurel Cosma Jr., iniþiatorul multor acþiuni similare de apropiere între parlamentari. De aici
poate fi consideratã decedatã Mica Antantã Parlamentarã, în ciuda eforturilor depuse de Sãveanu ºi
de Aurel Cosma Jr.22.

Aºa dupã cum se poate vedea din aceastã succintã prezentare, dr. Aurel Cosma Jr. a desfãºurat în 
anii interbelici o activitate intensã, intrând prin aceasta în istoria patriei ca un adevãrat stâlp al
societãþii din Regatul Unit al României, demonstrând prin tot ce a fãcut cã este un bun cunoscãtor al
tradiþiilor ºi obiceiurilor româneºti.

166

Cornel-Florin SERACIN

17 Idem, dosar 121, f. 135.
18 Ibidem, f. 136.
19 Idem, dosar 121, f. 141.
20 Idem, dosar 185, f. 5.
21 Ibidem, f. 8.
22 Ibidem, f. 21.



From the activity of Doctor Aurel Cosma Jr. in inter-war period
Abstract

Aurel Cosma was born in Timisoara on 25th of March 1901. He was a very good friend and also a 
good collaborator with the greatest antifascist figures, such as Nicolae Titulescu and I.G. Duca. He
participated on 1st of December 1918 at the Grand National Assembly in Alba Iulia and he gave his
vote for the union of the Romanian Provinces. On 11th of December 1922 he graduated from the
University of  Bucharest and he obtained his degree in law. He was also professor at the University of
Bucharest the capital of Romania, and then he returned to his home town, Timisoara. 

Between 1924-1926 he attended the classes at Paris University where he payed attention to
journalistic courses in order to became a good journalist. In his journalistic career he was strongly
influenced by Ioan-Jivi Banaþeanul, who lived in U.S.A, a journalist with a great experience.

Aurel Cosma, Jr. conducted a comprehensive review of literary activity on his own ”Morning
Star” in Timiºoara between 1935-1937. The columns of the magazine gave writers the chance for
meetings between best writers from Banat and best writers from Bucharest and in all cultural centers
of the country. Aurel Cosma Jr. was elected in 1927 first deputy of Timis, the national program on the 
same list of Liberal MPs as his uncle Dr. Aurel Cosma, head of Liberal Party for the whole Banat.
Among the political activities conducted by the Parliament, Aurel Cosma Jr. has participated to
several international conferences where he sustained the idea of peace, harmony and cooperation
among European nations. As a supporter of the local understanding, Aurel Cosma Jr. will fight for the 
establishment of Parliamentary Little Entente, an important regional forum in close with the Little
Understanding. Aurel Cosma Jr. was a restless and inquisitive spirit, passionately inloved in bringing 
to light the values from Banat, hence the Romanian values.
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