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Cuvânt înainte 
 

 
 Cel de-al cincilea volum de studii şi comunicări - „Administraţie 
românească arădeană” - apare sub auspiciile bicentenarului Preparandiei. 
Peste două mii de pagini de studii şi cercetări ştiinţifice de mare valoare, 
produse de istorici, teologi, profesori şi oameni de cultură din Arad, 
Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Galaţi sau Bucureşti, aparţinând 
Institutelor Academiei Române sau Universităţilor din aceste oraşe, vin să 
întregească astăzi Colecţia Slaviciana – serie nouă, ajunsă la cea de-a cincea 
apariţie editorială sub patronajul Centrului de Studii de Istorie şi Teorie 
Literară „Ioan Slavici”, aparţinând Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
Arad. Un parcurs laborios, la capătul căruia se cuvin mulţumiri tuturor celor 
care s-au străduit să ridice ştacheta cercetării ştiinţifice la nivelul excelenţei 
academice. Iar dacă volumul pe care-l lansăm astăzi se intitulează şi „Studii 
şi comunicări din Banat-Crişana” este pentru că strădania noastră, a celor 
din Arad, a găsit un ecou puternic în rândul confraţilor din Timişoara, 
Lugoj, Caransebeş sau Oradea. Însă noutăţile editoriale nu se opresc aici; tot 
cu acest volum ne deschidem porţile şi către cercetătorii etnografi din 
România, Ungaria şi Serbia, cercetători coordonaţi de către distinsa noastră 
colegă dr. Elena Rodica Colta, căreia îi aducem prinosul nostru de 
recunoştinţă şi pe această cale. Încet, dar sigur, cercetarea monografică pe 
care am declanşat-o în urmă cu patru ani, când am constituit Colectivul 
Monografic de pe lângă Centrul Cultural Judeţean Arad, începe să culeagă 
primele roade. Cartierele municipiului Arad au deja elaborate şi publicate 
Monografiile, la care se adaugă şi cele peste treizeci de monografii de 
localitate din judeţ, care au văzut lumina tiparului până în prezent. De câteva 
zile, pe site-ul Consiliului Judeţean Arad există o hartă interactivă pe care se 
încarcă -  în format PDF – toate monografiile de cartier sau de localitate 
disponibile. 
 Primul volum de studii şi comunicări, lansat pe data de 15 mai 2010 
şi rămas încă ne-numerotat, poartă numele sărbătorii care a declanşat seria 
acestor manifestări: „90 de ani de administraţie românească în Arad”. Nu l-
am numerotat, în primul rând pentru că nu ne venise încă ideea 
fundamentării unei colecţii. În al doilea rând, pentru că nimeni dintre noi nu 
anticipa faptul că administraţia judeţului nostru ne va sta alături şi la 
volumele ulterioare, iar simpla aniversare a nouă decenii de la eliberarea 
Aradului de către Armata Română nu constituia nici o garanţie în acest sens. 
Ei bine, iată că autorităţile publice locale din municipiul şi din judeţul Arad 
au înţeles să ne sprijine în demersul nostru, iar Centrul Cultural Judeţean 
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Arad continuă să ne stea la dispoziţie în orice moment. Astfel că rigoarea şi 
acribia cercetătorilor se împleteşte în chip fericit cu perseverenţa 
autorităţilor locale, iar din această conjuncţie se naşte, iată, o serie extrem de 
valoroasă de studii şi comunicări ştiinţifice, serie care, de dată recentă, a fost 
cuprinsă şi în ultimele două volume privind istoriografia Transilvaniei, 
alcătuite de către distinşii cercetători de la Academia Română, Institutul de 
Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. De  fapt, valoroasele studii 
ştiinţifice din volumele noastre sunt citate din ce în ce mai mult în lucrări de 
specialitate, începând cu disertaţii de masterat sau referate pentru şcolile 
doctorale şi continuând cu lucrări ştiinţifice de sine-stătătoare, care văd 
lumina tiparului în ultimii ani fie în spaţiul transilvănean, fie în ţară sau 
chiar în străinătate. 
 În fine, un alt volum care a apărut în Colecţia Slaviciana – serie 
nouă, dar care a rămas iarăşi ne-numerotat, este „Românul (Arad, seria I, 
1911-1916) Istoria ziarului – Istoria din ziar”, tom I, aparţinându-i 
regretatului nostru coleg şi prieten dr. Radu Ardelean, cercetător ştiinţific II 
la Academia Română, filiala din Timişoara, trecut la Domnul în toamna 
acestui an. Îi vom păstra o veşnică amintire celui care ne impresiona, uneori, 
prin ineditul vestimentaţiei – cămaşa populară, purtată peste blugi, sau 
arhicunoscuta-i traistă cu motive ardeleneşti din care scotea, cu nonşalanţă 
lapetop-ul – dar de fiecare dată când susţinea vreo comunicare sau publica 
un volum, impresiona asistenţa prin discursul riguros şi extrem de 
competent. Fie-i ţărâna uşoară! Aceleaşi cuvinte de preţuire şi de 
recunoştinţă le nutrim şi faţă de un alt regretat cercetător arădean, distinsul 
prof.univ.dr. Vasile Popeangă, cel care ne-a părăsit în primăvara acestui an 
şi care, aproape în fiecare volum de studii, ne încânta cu preţuitele-i 
comunicări ştiinţifice care i-au adus atâta faimă şi recunoaştere în ţară şi în 
străinătate. 
 Am punctat aceste clipe de eternitate tocmai pentru a evidenţia un 
lucru pe care nu-l preţuim aproape niciodată la momentul oportun, dar pe 
care-l regretăm de fiecare dată atunci când nu-l mai putem remedia: 
perseverenţa. Pentru că doar perseverând putem înseria Colecţii de studii – 
cum este cea de faţă – doar prin strădanii permanente putem continua 
activitatea de cercetare monografică şi exclusiv prin rigoare şi prin 
seriozitate ne putem aşeza, ca neam, alături de celelalte popoare ale Europei, 
unde tradiţia se numără cu sutele sau cu miile de ani. Iar noi, ca unul dintre 
cele mai vechi popoare ale continentului, n-avem cum sta alături… 
 

Doru Sinaci, 
Emil Arbonie 
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Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale 
cercetării1 

 
 

Marius Grec, 
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

Moto:  
„În ştiinţă este un foarte mare merit să se caute  şi să se ducă mai departe 

adevărurile insuficiente pe care le-au posedat anticii.”   
(Goethe) 

      
În secolul al XX-lea, arheologia s-a structurat ca disciplină 

ştiinţifică, reuşind să-şi formeze o metodologie de lucru, verificată şi 
perfecţionată de-a lungul secolelor; s-a câştigat astfel în precizia cercetării, 
arheologul fiind conceput, din ce în ce mai mult, ca un om al rigorii, al 
preciziei expunerii. De multe ori specialistul arheolog este perceput ca unul 
care tinde să-şi autonomizeze disciplina, discursul său fiind unul prea 
special pentru marele public. În spatele acestei necesităţi de cercetare 
trebuie să vedem însă valoarea cercetării arheologice.  

Obiectul de studiu al arheologiei este antichitatea, vechile civilizaţii. 
Nu este vorba doar despre o simplă arhivare a vestigiilor antice cu scop 
informativ. Este vorba despre o largă introspecţie în vechi lumi, de mult 
apuse, dar care au precedat şi au lăsat urme adânci în spiritualitatea 
contemporană. Însăşi evoluţia speciei umane ar fi superficial cunoscută, fără 
efortul specialistului arheolog. Trebuie făcută distincţia, între specificitatea 
tehnică a muncii arheologului şi valoarea culturală a descoperirilor şi 
interpretărilor acestuia. 

În esenţa ei, arheologia este ştiinţa care utilizând metode şi tehnici 
speciale–aflate într-o continuă perfecţionare–descoperă, studiază şi 
interpretează, resturile materiale ale activităţii umane din epocile 
îndepărtate, care astfel devin un preţios izvor istoric.  

Arheologia s-a dezvoltat în special prin cercetarea civilizaţiei şi artei 
greco-romane, făcându-se paşi uriaşi în perioada postbelică. Este, firesc, 
rezultatul unei rafinări a metodelor de cercetare, a unei abordări–pe categorii 

                                                 
1 A se vedea şi volumele: M. Grec, Introducerec în arheologie, Arad, 2001 şi M. Grec, 
Arheologia între ştiinţă şi pasiune, Arad, 2009. 
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de documente – cu metodologii specifice. Această diversificare în abordarea 
cercetării de tip arheologic poate duce la pericolul autodistrugerii disciplinei 
printr-o prea mare îngustime a sectorului cercetat. Se poate produce o 
blocare în circulaţia ideilor între specialişti, pe orizontală, dar şi pe verticală 
de la specialişti către marele public. 

Pentru a se evita o asemenea disfuncţionalitate, pentru a se găsi punţi 
de legătură cu omul nespecialist, dar dornic de cunoaştere, în ultima 
perioadă  au apărut cărţi care încearcă să mijlocească acest dialog. Este 
vorba despre apariţia unor lucrări de popularizare, în care, prin păstrarea în 
linii mari a explicaţiilor de ordin ştiinţific, se  încearcă explicarea şi 
prezentarea unor descoperiri, a unor monumente sau chiar civilizaţii, în 
termeni uşor de înţeles. O capodoperă a genului este lucrarea lui C. W. 
Ceram „Zei, morminte, cărturari. Romanul arheologiei”, Bucureşti, 1968 
(lucrarea a apărut într-o primă ediţie în anul 1949, iar mai apoi în mai multe 
ediţii), care uzând de un limbaj ştiinţific şi un stil atractiv are mare priză la 
public. Un alt model de prezentare a rezultatelor cercetărilor arheologice s-a 
obţinut prin tratarea unor aspecte ale vieţii cotidiene din diferite epoci şi 
civilizaţii. Începutul l-a făcut Jerome Carcopino în lucrarea „La vie 
quotidienne a Rome a l’apogee de l’empire” (1936)2, care a devenit apoi un 
model al unei colecţii dedicată vieţii cotidiene în diverse civilizaţii şi epoci. 

De foarte multe ori, cercetătorul arheolog nu este dublat de un 
scriitor de talent. El asistă – fără să poată interveni – la modul cum 
descoperiri pe care le cercetează ca specialist, îşi fac drum propriu în 
conştiinţa publicului şi prind rădăcini la cele mai diverse medii culturale, 
chiar şi acolo unde lucrările lui nu au practic nici un impact. Ideea  de 
„antichitate”, în cadrul culturii de masă nu este întotdeauna legată de gustul 
pentru „clasic” sau pentru „frumos”. O expoziţie de arheologie poate să fie 
de succes chiar dacă nu are „capodopere” sau ceea ce este mai grav, 
capodoperele nu sunt remarcate–dacă nu cumva vizitatorul este avizat din 
timp–fiind surclasate de obiecte de uz comun. 

Un exemplu, care mi-a rămas în memorie, îl voi relata în continuare: 
Acum circa 20 ani, Muzeul din Turda a inaugurat o expoziţie 

deosebită, în intenţia de a se prezenta cele mai valoroase exponate 
descoperite în castrul legiunii V Macedonica care a staţionat aici în perioada 
168–274/275 şi în anticul oraş Potaissa3. S-a amenajat, cu mult gust, o „sală 
                                                 
2 Varianta în limba română: J. Carcopino, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul 
imperiului, Bucureşti, 1979. 
3 Fac menţiunea că am activat în colectivul de cercetare al castrului de legiune de la 
Potaissa, colectiv condus de cercetătorul -  prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu, de la 
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a tezaurului”, unde au fost expuse–în vitrine distincte, luminate discret–
obiecte deosebite, adevărate opere de artă: statuete din bronz „Jupiter de la 
Potaissa”, „Mars de la Potaissa”, o colecţie de monede romane din argint, un 
fragment de cămaşă de zale de mari dimensiuni–păstrat intact, reliefuri 
votive… Pentru a ajunge în „sala tezaurului” trebuia trecut printr-o altă sală, 
unde s-a amenajat – în mijlocul ei - o expoziţie cu material tegular roman 
(cărămizi, ţigle, olane, tuburi ceramice, antefixe) care pentru a fi mai 
atractiv a fost aranjat sub forma unui acoperiş. Marea majoritate a 
vizitatorilor au fost impresionaţi de acest aranjament al materialelor de 
construcţie, de calitatea lor, decât de valoarea artistică a obiectelor din „sala 
tezaurului”. Era poate o expresie a tendinţei artei contemporane – în 
expansiune astăzi – de a evidenţia obiectul industrial de serie. Caracterul 
bilateral al arheologiei, cu un front către operele de artă şi cu celălalt spre 
artefactele de uz curent, este – fără îndoială – în avantajul acesteia. 
Necesitatea de a examina şi de a înţelege aspecte concrete  ale producţiei de 
bunuri (chiar şi ale celor artistice), inclusiv operaţiile manuale pe care le 
presupune, dau muncii arheologului o ancorare solidă în real. Interesul 
omului obişnuit pentru munca manuală (mai uşor de înţeles), este o stare de 
fapt care nu este suficient de bine exploatată. În acelaşi timp, handicapul 
arheologului de-a avea de a face – în cele mai multe cazuri – cu obiecte 
fragmentate sau degradate de uzura timpului, se poate întoarce în favoarea 
sa; procesul de restaurare, de reconstituire (începând chiar cu tehnica de 
explorare a „sitului”) devine un canal de comunicare cu publicul, ca o 
introducere în demersul cercetării4.    

Arheologia este o disciplină, legată prin esenţa ei de cronologie, de 
spaţiul temporal la care se raportează cercetarea. Din acest punct de vedere 
cercetarea arheologică propriu-zisă, desfăşurată prin săpături arheologice, se 
subîmparte în patru ramuri distincte: 

Arheologia preistorică; 
Arheologia clasică; 
Arheologia medievală; 
Arheologia experimentală.  
Arheologia preistorică. 
Această ramură a arheologiei se desprinde din arheologia clasică, 

după mijlocul secolului al XIX-lea. În acea perioadă au început să fie 
                                                                                                                            
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj – aproape două decenii (1982-2000), fiind autorul 
analizei materialului tegular ştampilat din castru, material publicat în mai multe volume. 
4 P. Alexandrescu, Uzul şi abuzul de arheologie, în N. Himmelmann, Trecutul utopic 
(arheologia şi cultura modernă), Bucureşti, 1984, pp. 5–12. 
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cercetate staţiuni preistorice (primii care au făcut asemenea cercetări au fost 
arheologii francezi). Arheologia preistorică a preluat tehnicile generale cu 
care opera şi operează şi astăzi arheologia, adaptându-le însă necesităţilor 
cercetării epocilor cele mai vechi din istoria omenirii. În cazul arheologiei 
preistorice munca specialistului este mult mai migăloasă, atenţia acordată 
săpăturii arheologice trebuie să fie sporită, deoarece vestigiile descoperite 
pot fi uşor confundate cu simple obiecte naturale care nu au suferit acţiunea 
umană. Arheologul preistorician trebuie să păstreze o strânsă legătură cu 
specialiştii paleontologi, paleobotanişti, paleozoologi, paleogeologi, 
paleoantropologi… 

Arheologia preistorică este singura metodă de investigare a celor mai 
vechi epoci din istoria omenirii. Preistoria, ca istorie a apariţiei omului şi 
răspândirii acestuia pe întregul glob, se bazează aproape exclusiv pe 
cercetarea şi interpretarea dată de specialistul arheolog. 

Arheologia clasică (antică) 
Aceasta este cea mai veche ramură a arheologiei. Primele cercetări 

arheologice-atât întâmplătoare, cât şi sistematice–au vizat monumentele 
antichităţii orientale, dar şi greco-romane. Admiraţia ruinelor (încă vizibile 
în perioada Renaşterii şi a Iluminismului), a condus la cercetarea 
arheologică propriu-zisă, în complexe arheologice (situri arheologice), prin 
cercetări sistematice. 

Arheologia clasică este ramura care a dezvoltat cel mai mult 
tehnicile de lucru, de săpătură arheologică, a modernizat instrumentarul cu 
care opera, oferind vestigii dintre cele mai diverse şi bogate (atât sub aspect 
istoric cât şi sub aspect artistic). Acest lucru a fost posibil deoarece este 
vorba despre o perioadă istorică bogată în vestigii, o perioadă în care s-au 
pus bazele gândirii moderne. 

Cercetarea complexelor arheologice clasice s-a făcut prin metode 
tradiţionale, dar şi prin metode experimentale noi, moderne: cercetarea 
aeriană (recent cercetarea cu ajutorul sateliţilor), cercetarea submarină sau 
metode de prospecţiune electrice şi electromagnetice.  

Arheologia medievală 
În ultimul secol şi jumătate arheologiei i-a fost încredinţată sarcina 

de a oferi istoriei informaţii fundamentale despre începuturile evului mediu, 
dar şi despre multe alte probleme nu îndeajuns de lămurite ale epocii. În 
acest caz cercetarea arheologică a pornit, în primul rând de la monumentele 
arhitectonice aflate în picioare, efectuându-se săpături în interiorul, dar şi în 
exteriorul acestora. Au fost cercetate, în acest fel, monumente arhitectonice 
ecleziastice, dar şi obiective civile: cetăţi, castele, fortificaţii… La începutul 
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secolului al XX-lea, apăreau primele lucrări valoroase dedicate cercetării 
arheologice medievale, acestea fiind realizate de către arheologul francez J. 
A. Brutails („L’Archeologie du Moyen age et ses methodes. Etudes 
critiques”, Paris, 1900 şi „Precis d’archeologie du Moyen age”, Toulouse, 
1908). 

Tehnicile utilizate de această ramură a arheologiei sunt, în esenţă, 
cele utilizate de arheologia clasică, la care se adaugă specificul situaţiei 
concrete a obiectivului supus cercetării. Nu de puţine ori situl arheologic 
este un monument arhitectonic aflat în funcţiune. În această situaţie, sunt 
implicate discipline şi tehnici, în concordanţă cu situaţia concretă: istoria 
arhitecturii, istoria artei, tehnici de conservare şi restaurare „pe viu” a 
monumentelor. Arheologia medievală dispune de mai multe puncte de 
referinţă pentru stabilirea unei cronologii absolute; la toate acestea se mai 
adaugă informaţiile care pot fi oferite de izvoarele documentare.  

În ultimele decenii, istoria acordă o importanţă tot mai mare 
începuturilor evului mediu. Sunt solicitate arheologilor tot mai multe 
informaţii, în special despre începuturile vieţii orăşeneşti, a fenomenului 
urbanizării, dar şi despre satul medieval. O direcţie nouă a cercetării, care a 
oferit până în prezent rezultate importante, dar care trebuie tot mai mult 
abordată este cercetarea, prin metode arheologice, a satelor medievale 
dispărute.  

Arheologia experimentală5 
Dacă primele trei ramuri ale arheologiei (cea preistorică, cea clasică 

şi cea medievală) fac parte din ceea ce se poate numi cercetarea clasică 
arheologică, arheologia experimentală este o direcţie nouă în cercetare care 
pune accentul, în special, pe valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute 
cu ajutorul primele trei ramuri. Se urmăreşte realizarea, în mod 
experimental, ambientului unei anumite societăţi-antice sau medievale, bine 
cunoscută prin cercetări sistematice efectuate în campanii arheologice 
numeroase, de cunoaştere a mediului social respectiv. În ultimii ani, în 
special în ţările dezvoltate din punct de vedere economic, s-a declanşat o 
adevărată modă a realizării de PARCURI ARHEOLOGICE, care să pună în 
valoare pentru  specialişti, dar în egală măsură şi pentru publicul larg, a unor 
aşezări cu toate aspectele lor, aşa cum se pot întâlni la Ramioul (Belgia), 
Chalain (Franţa), Unteruhldingen (Germania), Lejre, Ribe (Danemarca) etc.  

                                                 
5Informaţii preluate din materialul PROIECT DE ORGANIZARE A PARCULUI 
ARHEOLOGIC CUCUTENI, editat de Complexul Muzeal Naţional MOLDOVA-Iaşi, 
Muzeul de Istorie a Moldovei şi Universitatea AL. IOAN CUZA, Iaşi, Facultatea de Istorie 
 



 
 

16 

În România această metodă de cercetare arheologică, care pune în 
contact mult mai direct “consumatorul de antichităţi” cu realitatea antică 
este puţin utilizată, fiind la început de drum. Un astfel de experiment este 
Parcul arheologic Cucuteni, proiect demarat în anul 2002 şi realizat din 
iniţiativa Universităţii “A. Ioan Cuza”, la care Universitatea de Vest “Vasile 
Goldiş” din Arad s-a asociat, în special prin studenţii care au participat la 
experiment. Este o încercare care doreşte să îmbine cercetarea ştiinţifică cu 
spiritul practic, la finalul acestui experiment elementele principale ale 
civilizaţiei materiale „Cucuteni” vor putea fi vizualizate de un număr cât 
mai mare de turişti. Ca o premieră pentru România la Cucuteni s-a realizat 
şi un film documentar care reface elementele vieţii preistorice din zonă. 
Directorul acestui proiect, Vasile Cotiuga de la Universitatea ieşeană, ne-a 
oferit interesante informaţii despre acest experiment inedit pentru România, 
îi mulţumim şi pe această cale. Proiectul s-a axat pe mai multe ateliere, care 
şi-au propus: 

- Reconstituirea uneltelor piatră; 
- Reconstituirea unei locuinţe cucuteniene; 
- Reconstituirea ceramicii cucuteniene; 
- Reconstituirea unui cuptor de copt pâine; 
Proiectul PARCUL ARHEOLOGIC CUCUTENI, şi-a propus 

realizarea unui ansamblu muzeistic, care să pună în valoare descoperirile din 
zona Cucuteni. Proiectul are în vedere realizarea a trei obiective muzeistice: 
1. Reamenajarea muzeului actual, care adăposteşte mormântul princiar geto-
dacic, şi protejarea celui de-al doilea tumul; 
2. Realizarea unui un arheodrum, prin reconstituirea unui sat neolitic, care 
să volorifice descoperirile de la Cucuteni;  
3. Amenajarea punctului turistic semiîngropat şi organizarea unei expoziţii 
permanente.  

În concluzie, putem afirma că arheologul, indiferent de epoca pe 
care o studiază, nu este nici pe departe un aventurier, este un om de ştiinţă, 
care utilizând o anumită tehnică de cercetare reuşeşte – nu de puţine ori – să 
pătrundă în miezul fierbinte al unui trecut, altfel de ne-perceput; ar fi greşit 
să credem, în acest context, că arheologul ar fi doar un tehnician. În fond, 
Sir Mortimer Wheeler, avea dreptate când sublinia că arheologul nu 
dezvăluie lucruri moarte, ci popoare, oameni.   

 
„…the archaeologist is digging up, not things, but people.” 

(Archaeology from the Earth) 
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Parcul arheologic Cucuteni 
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Sistemul de fortificaţii mureşene în evul mediu 
 
 

                                                              Alexandru Kósa, Ioan Haţegan, 
Academia Română, Filiala Timişoara 
 
 

Abstract 
The middle ages represented a good period of time for the 

construction of fortifications which have increased the defensive capacity 
against the foreign enemies: ottoman turks. Neither Banat nor the southern 
part of Crisana made an exception and, as a result, on both banks of Mures 
many castles and fortresses appeared.  

Probably, the most spread type of fortification is the castle. It is a 
complex construction, with walls and ramparts, towers and bulwarks, fosses 
and metallic gates and auxiliary buildings for other purposes.  

There had been several types of castles: rural, voivodal, royal and 
feudal. In time their status changed from voivodal to royal and to feudal.  

The Mures river represents a natural defensive element and it is the 
first obstacle which the invaders have to overcome in order to take siege of 
the castles and fortresses situated on both sides of the river. This river is a 
vital point in the defensive system, being a natural barrier that protects 
Oradea Castle from south and Timisoara Castle from north. The river is 
also very important because it represented the main means of transport of 
the salt to the Hungarian kingdom, and the protection of the shipments had 
to be done by the fortresses.  

The most important castles and fortresses along the Mures valley 
(Arad county) were: Arad Vladimirescu/Arad, Lipova/Lipoviţa, Şoimoş, 
Bulci and Căpălnaş. 

The structure of the fortresses will change in time, they will become 
bigger and bigger in order to shelter a greater number of royal and feudal 
troops. The need of having stronger fortresses also changed the way of 
constructing them, the main material being those big stones and bricks 
combined with hot chalk, which offered a stronger resistance to the walls.  

The castles and the fortresses played a major role in the political 
and military history during the entire period of the Middle Ages, their main 
purpose being the defensive one.      

 
Key words: cetate, castle, Arad, Şoimoş, Lipova 
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Evul Mediu a reprezentat o perioadă prolifică în ceea ce priveşte 
construcţia de fortificaţii pentru a spori capacitatea defensivă în faţa 
inamicilor externi. Nu a făcut rabat de la aceasta nici zona de nord a 
Banatului sau zona de sud a Crişanei, pe malurile Mureşului făcându-şi 
apariţia mai multe cetăţi, sau cele care deja existau, fiind recondiţionate, iar 
cele distruse refăcute şi pregătite să facă faţă încercărilor de asediu.  

Probabil cel mai întâlnit tip de fortificaţie este cetatea, care este şi 
cea mai importantă dintre tipurile de întărituri. Cetatea este o construcţie 
complexă, cu ziduri şi metereze, cu turnuri şi bastioane, cu şanţuri şi porţi 
metalice şi cu clădiri pentru diverse necesităţi. Denumirea de „cetate” 
provine din latinescul „civitas” care înseamnă oraş întărit1 (oraş sau târg 
protejat de ziduri impunătoare prevăzute cu turnuri de observaţie, apărate de 
şanţuri umplute cu apă şi palisade).  

Cetăţile au fost de mai multe tipuri: ţărăneşti, voievodale, regale şi 
feudale (nobiliare). O dată cu trecerea timpului şi cu schimbarea conducerii, 
cetăţile au trecut de la statutul de voievodală la cea regală (după cucerirea de 
către regatul maghiar), iar o dată cu creşterea puterii nobiliare, acestea au 
devenit cetăţi nobiliare. 

Râul Mureş reprezintă un element defensiv natural şi este primul 
obstacol pe care invadatorii trebuie să-l depăşească pentru a putea asedia 
cetăţile, castelele sau construcţiile defensive de pe ambele maluri ale răului. 
Atât pentru zona Banatului cât şi pentru Crişana, valea Mureşului a 
reprezentat un punct vital în sistemul defensiv, apărând cetatea Timişoarei 
dinspre nord şi cetatea Oradea din sud.  

Un alt motiv potrivit căruia pe malurile Mureşului s-au construit 
cetăţi, turnuri şi castele a fost şi acela potrivit căruia râul a fost principalul 
mijloc de transport al sării din Transilvania spre Regatul Maghiar şi, era 
nevoie de protecţie pentru aceste transporturi. Poate cele mai importante 
cetăţi de pe valea Mureşului (comitatul Arad) au fost: Arad-
Vladimirescu/Arad, Lipova/Lipoviţa, Şoimoş, Bulci şi Căpălnaş. 

Cetatea Arad-Vladimirescu şi Cetatea Arad. Cetatea Arad-
Vladimirescu a fost descoperită la 7 km. de Arad în localitatea Tudor 
Vladimirescu, unde s-a găsit o cetate de pământ cu două etape de fortificaţii: 
o palisadă de sec. IX şi un val de pământ din sec. X – XI. A fost o cetate 
voievodală distrusă în timpul luptelor cu Regatul Maghiar din sec. XI.2 
Cetatea are o formă uşor trapezoidală, baza mică fiind îndreptată spre vest. 
                                                           
1 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 213, 
214.  
2 Ibidem, p. 250, 251.  
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La est, nord şi sud se pot observa valurile de pământ, care au fost aplatizate 
de lucrările agricole până la înălţimile de 1-2 metri. Laturile cetăţii au 
dimensiunile de 100 x 120 x 160 x 160 metri, închizând un parametru de 
aproximativ 2 hectare.3 

 

 
 

Imagine 1: Planul cetăţii Arad-Vladimirescu 
 
S-au constatat două etape mari de funcţionare. Valul iniţial avea 

lăţimea de 8-10 m şi o înălţime păstrată de 1,20 - 1,30 metri. Bârnele de 
0,15 - 0,20 metri grosime asigurau soliditatea valului fiind dispuse într-o 
reţea, umplută cu pământ bătut, de diferite consistenţe. Bârnele transversale 
se aflau la distanţe de circa 2 - 3 metri. Suprafaţa exterioară era acoperită cu 
acelaşi tipuri de bârne. Pe latura de sud, valul, construit în aceeaşi tehnică, a 
avut o lăţime puţin mai mică, de 90 cm. până la 1 metru. Aceste inegalităţi 
au rezultat din oportunitatea amplasării unor elemente cu eficienţă diferită, 
în locuri cu vulnerabilitate variabilă. Valul iniţial a fost cuprins de foc, iar 
refacerea acestuia a fost rapidă.4 

                                                           
3 Adrian Andrei Rusu în 
http://www.cetati.medievistica.ro/cetati/Transilvania/A/Arad%20Vladimirescu/Arad.htm 
4 Ibidem. 
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Al doilea val construit a fost mai înalt şi mai lat decât primul. A fost 
construit atât peste cât şi în spatele primului. În locul unde a fost tăiat, el 
avea lăţimea de 12,75 metri, iar înălţimea păstrată a fost de 1,40 metri. În 
locul palisadei casetate a fost construită o palisadă cu bârne, groase de 0,30 - 
0,40 metri, aşezate asimetric fiind destul de adânc înfipte în pământ.5 

În faţa valului a existat un şanţ nou, pământul rezultat din săparea 
acestuia fiind utilizat pentru construcţia valului. Pe latura nordică a cunoscut 
şi el două faze. Primul şanţ a avut fundul în formă de albie, la o adâncime de 
1,40 - 1,60 metri faţă de nivelul solului din zilele noastre. În interior, spre 
buza şanţului a fost descoperit încă un şir de pari, dispuşi oblic, la 50 - 600. 
În faza a doua, şanţul a fost îngustat şi adâncit, cu terminaţia în ic. La gură 
avea o lăţime de 4,50 metri, iar adâncimea depăşea 2,50 metri.6 

În anul 1213 sunt amintite câteva categorii de slujbaşi din incinta 
cetăţii, iar în 1240, cu un an înainte de marea invazie tătară, este amintit un 
comite al Aradului. Se pare că în această perioadă cetatea îşi încetează 
funcţionarea, iar o nouă cetate a Aradului este construită pe insula 
Mureşului în sec. XVI. Aceasta are o formă dreptunghiulară fiind prevăzută 
cu bastioane de apărare în toate colţurile, prevăzută cu trei porţi şi tot atâtea 
poduri peste Mureş, protejată de valuri de pământ semicirculare. În sec. 
XVIII între anii 1763 – 1783 se realizează construcţia finală a cetăţii 
Aradului, după planurile arhitectului Filip Ferdinand Harsch.7 

 

 
 

Imagine 2: Cetatea Arad – sfârşitul perioadei otomane 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem.  
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Imagine 3: Cetatea Arad – cetatea medievală 
 

 
Cetatea Lipova/Lipoviţa. Cetatea Lipovei îşi are existenţa înainte de 

1241, construcţia ei începând în anul 1235, în urma năvălirii tătare fiind 
distrusă şi apoi refăcută prin sec. XIV, iar în anul 1324 este menţionat 
voievodul Transilvaniei Toma drept castelan al cetăţii. Cetatea avea o formă 
pentagonală înconjurată de un şanţ de apărare şi apoi de un zid. Din deceniul 
4 al sec. XIV aceasta devine cetate regală şi va înregistra o dezvoltare 
continuă.8 În această perioadă cetatea Lipovei este una foarte importantă 
datorită prezenţei curţii regale, a vămii, a monetăriei (se bătea marca de 
argint a Lipovei), a camerei de sare şi a mănăstirii franciscane.9 În anul 
1551 cetatea este cucerită de turci10. În anul 1699 s-a încheiat războiul 
austro-otoman cu pacea de la Karlowitz, în urma căreia fortificaţiile Lipovei 
au fost demolate de noua administraţie.11  

Pe malul stâng al Mureşului, la 2 km. distanţă de Lipova se află 
cetatea Lipoviţa care are laturile exterioare de 8,20 x 8,30 metri, iar în 
interior de 4,30 x 4,30 metri, înălţimea fiind conservată la maximum de 4,25 
metri.12 Cetatea a fost ridicată în anul 1278 de o familie nobiliară locală, 
Lipóczy, din piatră uşor faţetată şi mortar.13 

În anul 1426 regele Sigismund de Luxemburg dăruieşte cetatea 
Lipovei fiului ţarului Bulgariei, Şişman, iar mai apoi din 1446 ajunge în 
                                                           
8 Ştefan Pascu, op. cit., p. 248. 
9 Adrian Andrei Rusu, Castelarea Carpatică. Fortificaţii şi cetăţii din Transilvania şi 
teritoriile învecinate (sec. XIII – XIV), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2005, p. 523. 
10 Ştefan Pascu, op. cit., p. 248. 
11 Adrian Andrei Rusu, op. cit., p. 523. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem.  
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posesia familiei Huniade de unde în 1516 ajunge în posesia familiei 
Brandenburg. În 1552 pică în mâna turcilor fiind transformată în sangeac 
până în 1718 când ajunge sub administrare habsburgică. 

 

 
 

Imagine 4: Cetatea Lipova/Lipoviţa 
 
 

Cetatea Şoimoş. Se află aşezată pe malul drept al Mureşului la o 
înălţime de 252 metri, în faţa Lipovei, fiind construită de către Paul, ban de 
Severin, între anii 1271 – 127514. Prima menţine drept „castrum Solymos” 
datează din anul 1278.15 Cetatea era înconjurată de un zid înalt de 10 metri 
prevăzut cu contraforturi şi 16 bastioane de diverse mărimi, de 1,5 metri 
grosime, care închidea o curte de formă trapezoidală.16  

Cetatea a fost mărită şi întărită de Ioan de Hunedoara, care a adăugat 
elemente caracteristice goticului târziu şi mai apoi renascentiste. Aceasta 
avea o însemnătate sporită datorită domeniului foarte întins şi a numărului 
mare de sate care se aflau pe acest domeniu (peste 100 sate în a doua 
jumătate a sec. XV şi 142 sate la începutul sec. XVI).17  

Din timpul refacerii cetăţii, sec. XV – XVI datează şi turnul-donjon 
ce are baza patrulateră de 6,5 x 7 metri, cu o înălţime de 17 metri şi împărţit 
                                                           
14 Adrian Andrei Rusu, op. cit., p. 537. 
15 Ştefan Pascu, op. cit., p. 275. 
16 Ibidem, p. 276. 
17 Ibidem. 



 24 

în patru nivele. Anterior anului 1400 datează o parte a curtinelor, şanţul 
dinspre vest şi nord-vest şi turnul de poartă din apropierea donjonului.18 

După anul 1311, cetatea ajunge în mâinile voievodului Transilvaniei, 
Ladislau Kan. Doi castelani de-ai acestuia deţin cetatea având titlul de 
comiţi de Arad. Din 1315 devine cetate regală şi va avea acelaşi statut până 
în a doua jumătate a sec. al XV-lea.19  

Spre mijlocul secolului al XV-lea este donată succesiv. Dintr-un 
document redactat de capitlul din Buda, la 1442, reiese faptul că iniţial a 
fost zălogită, pentru suma de 19.000 de florini, lui Ladislau Hagymasi de 
Beregsău şi rudelor sale, de către regele Albert în 1439. A fost smulsă din 
mâinile aceluia de către credincioşii noului rege în 1440. Apoi, Vladislav I, 
a donat-o familiei Ország. Cele două părţi au convenit asupra stăpânirii 
comune, tocmai în anul 1442. În urma unui proces nu tocmai clar, ajunge în 
mâinile Huniazilor în 1446. Ioan de Hunedoara şi-a înlăturat adversarii 
acordându-le alte compensaţii. Adevărul este că abia din anul 1453, 
stăpânirea lui a fost oficializată de tânărul rege Ladislau al V-lea.20 

În vremea regelui Matia a fost zălogită, trecând prin mai multe 
mâini. Este amintit aici Jan Giskra, fost comandant husit în 1462, în timpul 
căruia întreţinerea cetăţii era estimată la suma de 1000 de florini anual. 
Începând cu anul 1471 cetatea e stăpânită de Nicolae şi Iacob Bánffy, cel 
dintâi fiind comite de Arad. În 1487 a fost confiscată cu forţa de la Bánffy-
eştii căzuţi în necredinţă faţă de rege. A aparţinut apoi lui Ioan Corvin, fiul 
natural al regelui, de la văduva căruia, Beatrix de Frangepan, prin căsătorie, 
a ajuns la Gheorghe de Brandenburg.21  

În timp de pace, numărul oştenilor era doar de 12. În timpul 
stăpânului german, şi castelanii săi au fost la fel. Administraţia cetăţii mai 
cuprindea vicecastelani, provizori şi dieci. În iunie 1515, după ocuparea 
Lipovei, cetatea a fost asediată de către cruciaţii lui Gheorghe Doja. După 
înfrângerea răsculaţilor de sub zidurile Timişoarei, voievodul Transilvaniei, 
Ioan Zápolya a ocupat-o împreună cu alte fortificaţii de pe valea Mureşului. 
Soarta cetăţii a urmat acelaşi traseu cu al Lipovei învecinate. Trecerea cetăţii 
în stăpânirea palatinului Perény, nu a fost decât o mascată recunoaştere a 

                                                           
18

 Adrian Andrei Rusu, op. cit., p. 536, 537. 
19 Ibidem. 
20 Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad, Ed. 
Complexul Muzeal, Arad, 1999, p. 75 – 87 în 
http://www.cetatesoimos.ro/index.php?url=istoric. 
21 Ibidem. 
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autorităţii lui Zápolya. În jurul mijlocului secolului al XVI-lea a devenit 
rezidenţă princiară pentru văduva lui Ioan Zapolya, Izabella.22  

În urma evoluţiilor politice ale momentului, a fost cedată trupelor lui 
Andrei Báthory, care reprezenta autoritatea regelui Ferdinand de Habsburg, 
în anul 1551. A fost ocupată de turci în 1552, apoi eliberată în 1595. S-a 
cedat definitiv turcilor de către principele Gabriel Bethlen, după care a 
rămas în mâinile lor până în 26 martie 1688.23  

La începutul secolului al XVIII-lea a mai avut utilităţi militare, dar 
nu a mai fost implicată în vreun eveniment mai important. A fost părăsită 
oficial abia în 1788 şi supusă demolărilor. Accesul dificil şi relativa 
depărtare de localitate, au fost motivele care au stopat accelerarea proceselor 
distructive efectuate cu mâna omului. Din secolul al XIX-lea a fost protejată 
de legea monumentelor, iar ultimele reparaţii s-au produs la începutul 
deceniului şapte al secolului XX.24 

 

 
       

Imagine 5: Cetatea Şoimoş. Gravură de sec. XIX 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Imagine 6: Planul cetăţii Şoimoş 
 
 

 
           

Imagine 7: Desenul cetăţii Şoimoş 
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Cetatea Bulci. În această zonă a funcţionat până în sec. XVI o 
mănăstire benedictină, iar fortificaţiile de pământ de aici (sec. X – XII) au 
aparţinut acesteia.25 Aceasta a fost o biserică fortificată ridicată de călugării 
benedictini în sec. XIII, prima atestare datând din anul 1225. În 1241, în 
timpul invaziei tătare, şi această abaţie a avut de suferit, dar a rezistat, iar 
până în sec. XVI aici au lucrat călugări copişti care scriau un codice cu 
textele istoricului roman Titus Livius.26   

 

 
                                                                      

Imagine 8: Cetatea Bulci. Plan cetate 
 
 
Cetatea Căpălnaş. Cetatea are un plan aproape pătrat cu colţurile 

rotunjite, având dimensiunile 65 x 60 metri. Este dotată cu un val de pământ 
de 5 – 6,5 metri la bază şi o înălţime de 1 – 1,5 metri şi şanţ interior lat de 
6,5 – 10 metri şi adânc de 4 – 6 metri, care împreună închid o suprafaţă 
interioară de 25 x 25 metri.27 

 
 
 
 
 

                                                           
25 Adrian Andrei Rusu, op. cit., p. 546. 
26 Sulincean Florin, Istoria Bulciului, în http://bulciu.blogspot.com/ 
27 Adrian Andrei Rusu, op. cit., p. 547. 
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Imagine 9: Planul cetăţii Căpălnaş 
 

  
Fie că au fost cetăţi regale, feudale, ţărăneşti, oraşele şi bisericile 

fortificate toate au trebuit să reziste în faţa noii primejdii reprezentată de 
turcii otomani. Toate aceste construcţii cresc în dimensiuni: spaţiul de locuit 
în cadrul cetăţilor regale/feudale creşte, donjonul este înlocuit de un castel 
seniorial (cetatea Şoimoş). De asemenea creşte dimensiunea cetăţilor regale 
pentru a putea adăposti o garnizoană cât mai mare şi de asemenea un număr 
cât mai mare de soldaţi în caz de război. Nevoia de apărare a făcut ca 
cetăţile să fie construite din piatră şi cărămidă îmbinate cu var cald sau 
preparat cu praf de cărămidă, lucru ce conferea o duritate sporită zidurilor.28 

Cetăţile propriu-zise erau apărate de şanţuri umplute cu apă şi de 
valuri de pământ simple sau cu palisade, de dublarea zidurilor, flancarea 
cetăţilor prin turnuri exterioare puternice şi înalte, înălţarea şi etajarea 
curtinelor, folosirea contraforturilor pentru consolidarea curtinelor dar şi a 
zidurilor de incintă, înzestrarea curtinelor cu parapete înalte şi solide pentru 
a putea adăposti apărătorii în interiorul cetăţii, flancarea verticală a cetăţilor 

                                                           
28 Ştefan Pascu, op. cit., p. 309. 
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cu ajutorul unor galerii de lucru prevăzute cu parapete de lemn sau paiantă, 
apoi de piatră prevăzute cu guri de păcură de unde se putea ieşi şi trage cu 
arcul sau arunca tot felul de lichide vâscoase/fierbinţi, amplasarea porţii în 
turnul din exterior, protejarea porţii de o barbacană semicirculară şi 
adâncirea şi lăţirea şanţurilor de protecţie a întregii construcţii.29 

Cetăţile şi castelele au jucat un rol însemnat în istoria politică şi 
militară pe perioada întregului Ev Mediu, având un important rol defensiv. 
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Résumé 

Sujet complex au quel ont a accordé une attention plus grande dans 
la dernière décennie, la présence de cette élite roumaine dans le cadre des 
structures sociales féodales du royaume hongrois occupe une place spéciale 
qui se détache par une certaine particularité qu’on a essayé de mettre en 
évidence dans l’ouvrage ci-dessous on a fondamenté notre recherches sur 
l’informatiom documentaire qui a combiné d’une côté des aspects positifs et 
de l’autre côté des aspects négatifs, aussi qui - implicitement - ont influencé 
dans un sens quelconque le résultat de notre démarche. D’un côté, le 
nombre rélativement grand des documents remontant aux charactéritiques 
de XIV-XVI siècles qu’on a gardé, nous a rapproché de l’époque dont on 
parle, permettant la réconstitution d’une catégorie sociale entièrement 
désignée comme une élite de la communauté roumaine de Banat médiéval, 
dont les racines provinciales se retrouvent dans l’archivielle société 
roumaine antérieure à l’occupation hongroise. L’information documentaire 
fut suffissamment généreuse pour refléter des aspects comme l’origine 
provinciale, le statut social-juridique ou le rôle militaire des knézs nobles 
de Banat, en permettant męme l’identification des sept familles nobles 
roumaines de Banat, dont l’évolution historique et généalogique qu’on pu 
partiellement mais cependant cohéremment suivre depuis les dernières 
décennies du XIV-ème siècle. De l’autre côté, la même information nous 
donne trop peu détailles concernant les réalitées sociales-économiques, la 
vie matérielle ou spirituelle de ces élites, premièrement pour le fait que tels 
problèmes, habituels, ordinaires pour cette époque-là, n’ont pas attiré 
l’attention des chancelleries de l’époque.  
 
Cuvinte cheie: Banat, nobili români, donaţie regală, patrimoniu funciar 
Mots clé: Banat, nobles roumains, don royal, patrimoine foncier 
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Stăpânirea patrimonială bănăţeană, consolidată la cumpăna 
veacurilor XIV-XV ca urmare a măsurilor social-juridice adoptate de cei doi 
Angevini, a determinat evidenţierea în plan documentar a unei elite sociale 
româneşti, circumscrisă cu precădere arealului Banatului de deal şi de 
munte, ce îşi obţine acum din partea regalităţii recunoşterea oficială prin 
acte de nouă donaţie asupra stăpânirilor deţinute „ab antiquo”, conform 
textului de danie. Interesante, prin prisma problematicilor pe care le-au 
determinat, sunt donaţiile regale iniţiale ce au fost efectuate de regii 
maghiari pe parcursul secolelor XIV-XVI, cu efecte mai mult sau mai puţin 
semnificative şi de durată asupra sistemului funciar patrimonial bănăţean. 
Căci, într-un anume mod pot fi percepute donaţiile ce i-au avut ca 
beneficiari pe nobilii români bănăţeni, cărora nu au făcut altceva decât să le 
sporească patrimoniul funciar deja existent în zonă, prin acordarea de noi 
moşii în districtele bănăţene sau în comitatele învecinate (deşi acest lucru a 
determinat în câteva cazuri strămutarea unor familii din Banat în comitatele 
transilvănene), şi cu totul alte consecinţe au avut donaţiile regale acordate 
elementelor alogene, reale imixtiuni în sistemul de stăpânire bănăţean 
(protejat de diploma privilegială din 1457), ce au generat situaţii şi reacţii 
extrem de diverse, individuale sau ale comunităţii locale, în funcţie de 
condiţiile în care s-au efectuat acele donaţii, de persoana donatarilor, de 
obiectul donaţiei sau de contextul temporal. O cazuistică interesantă şi 
variată prin prisma evoluţiei sale în timp, ce conturează şi nuanţează un 
aspect semnificativ al raporturilor social-juridice instaurate între puterea 
centrală şi comunitatea românească bănăţeană, reprezentată de o elită 
socială ce şi-a câştigat în timp un rol bine definit în această zonă situată la 
fruntariile sudice ale regatului maghiar. 

Aşa cum bine se relevă în unele studii de specialitate publicate în 
ultimele două decenii este absolut necesară o analiză obiectivă a modului în 
care feudalitatea românească bănăţeană a evoluat după momentul 13661. 
Noţiunea de "înnobilare" presupunea, prin definiţie, ridicarea unui individ la 
statutul de nobil dintr-unul inferior prin actul de danie regală, ceea ce făcea 
din acesta o creaţie a suveranului, faţă de care avea o serie de obligaţii 
specifice, mai ales în planul slujbelor militare2. Din punctul de vedere al 
dreptului românesc însă, nobleţea decurgea automat din existenţa posesiunii 
funciare - cnezatul, stăpânit în conformitate cu dreptul cnezial (more 
Keneziatus), stăpânire ale cărei caracteristici sunt puse în evidenţă de 

                                  

1
 Ioan Aurel Pop, Un privilegiu regal solemn de la 1366 şi implicaţiile sale, în 

„Mediaevalia Transilvanica”, tom I, 1997, nr. 1-2, p. 69-86. 
2 Robert Fossier, La société médiévale, Paris, 1991, p. 315. 
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numeroasele acte de confirmare acordate cu titlul de nouă danie (novae 
donationis titulo), specificându-se totodată şi dreptul de stăpânire "ab 
antiquo"3. Până în epoca principatului, asemenea înnobilări ale unor români 
săvârşite în baza dreptului feudal occidental nu sunt semnalate în Banatul 
cărăşan4, aproape toate documentele acordate cnezilor şi voievozilor români 
începând cu a doua jumătate a secolului XIV fiind acte de noi danii prin care 
aceştia au fost confirmaţi în stăpânirile lor ereditare, deţinute până în acel 
moment după dreptul cnezial, fără act scris.  
 Interesante sunt discuţiile purtate în istoriografia românească pe 
marginea titlului de “nouă danie”, prezent în toate actele care confirmă, 
începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea, dreptul de stăpânire al 
multor cnezi români asupra pământurilor lor strămoşeşti. Iniţial, pornind de 
la studiul lui Ioan Bogdan5 asupra cnezilor români, noua donaţie (nova 
donatio) a fost privită ca o "a doua" donaţie acordată cnezilor nobili după ce 
ei au fost recunoscuţi în cnezatul lor printr-o donaţie iniţială sau o "primă" 
donaţie. În fapt, existenţa acestei "prime" donaţii acordate cnezimii române, 
ce încerca să-şi adapteze statutul social-juridic la noile norme de drept 
impuse în regat odată cu secolul al XIV-lea, nu poate fi dovedită 
documentar şi, potrivit cercetărilor întreprinse în ultimele decenii, nu poate 
fi susţinută nici ca ipoteză de lucru. În urmă cu aproape 30 ani a fost 
formulată ideea potrivit căreia, datorită faptului că în anumite regiuni ale 
regatului ungar unde s-au păstrat domeniile cetăţilor regale stăpânirea 
funciară specifică românească a fost foarte răspândită, autoritatea de stat a 
elaborat un formular de cancelarie adecvat acestor realităţi, în care titlul de 
nouă danie era atribuit cnezilor, apoi cnezilor nobili pentru a le confirma sau 
reconfirma aceste stăpâniri strămoşeşti6. Recent au fost aduse completări 
acestei interpretari, Pál Engel demonstrând că este vorba, în realitate, de un 
titlu de danie introdus de Ludovic I, prin care dreptul de stăpânire şi de 
moştenire al bunurilor cuprinse în dania cu acest nume revenea numai 
beneficiarilor cuprinşi în act şi urmaşilor lor legitimi, omisiunea din act 
însemnând excluderea pe veci de la stăpânire, cei excluşi putând fi astfel 

                                  

3 Dan Gr. Pleşia, La noblesse roumaine de Transylvanie. Structure et évolution, în „Revue 
Roumaine d’Histoire”, nr. 3, 1987, p. 197; Ioan Drăgan, Nobilimea românească din 
Transilvania (1440-1514), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 118. 
4 Vezi diplomatarul întocmit pe baza unor documente inedite de înnobilare din secolele 
XVI-XVII de către Costin Feneşan, Diplome de înnobilare şi blazon din Banat (secolele 
XVI-XVII), Ed. de Vest, Timişoara, 2007, passim. 
5 Ioan Bogdan, Despre cnejii români, în „Scrieri alese”, Bucureşti, 1968, p. 184. 
6 Adrian Andrei Rusu, Un formular al cancelariei regale din epoca lui Iancu de Hunedoara 
pentru nobilii români din Transilvania, în „Acta Musei Napocensis”, XX, 1983, p. 158. 
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expuşi ignobilării dacă nu aveau alte posesiuni legale7. Pentru Banat, 
considerăm că un exemplu concludent este oferit de evoluţia la sfârşitul 
secolului XIV a familiei Mâtnic de Ohaba-Mâtnic, aflată în plin proces de 
recunoaştere oficială a nobilităţii sale. Două acte sunt revelatoare: primul, 
din 13878, este un document regal acordat de Sigismund de Luxemburg lui 
Bogdan Românul de Mâtnic şi fiilor săi Ştefan, Dionisie, Ladislau, Nicolae 
şi Ladislau cel Tânăr (Bogdan Olacho et per eum Stephano Dyonisio 
Ladislao Nicolao et Juniori Ladislao filys eiusdem Bogdan) prin care aceştia 
au fost confirmaţi în stăpânirea cnezatului Măru. Al doilea, un document 
emis de Capitlul din Alba Iulia şi datat în 13919, transcrie în formă autentică 
diploma regală din 1387, cu precizarea că beneficiarii erau de data aceasta 
Bogdan de Mâtnic şi fiii săi Nicolae, Ştefan, Ladislau, Ladislau cel Tânăr, 
Petru şi Ioan (Nicolaus literatus filius Bogdan de Muthnuk propria ac 
eiusdem Bogdan patris sui necnon Stephani Ladislai Ladislai iunioris Petri 
et Johannis fratrum suorum in personis). Se poate observa cu uşurinţă faptul 
că numele descendenţilor lui Bogdan Românul nu sunt întru totul aceleaşi; 
pe temeiul celor susţinute mai înainte, opinăm că includerea lui Petru şi Ioan 
în actul capitular a avut scopul de a-i cuprinde în sistemul stăpânirii 
familiale ce le asigura pe viitor statutul social-juridic privilegiat. 
 Un alt exemplu, opus celui dintâi, îl întâlnim la sfârşitul secolului al 
XV-lea în cadrul familiei Gârlişte de Rudăria. În 148410 nobilului Iacob de 
Gârlişte i se confirmă de către Matia Corvin, cu titlul de nouă danie, opt 
moşii în districtul Almăj "în a căror stăpânire netulburată ... s-au aflat din 
vechime înaintaşii săi". Interesant este faptul că un secol mai târziu, în 
cadrul unui mare proces de stăpânire ce s-a desfăşurat între anii 1566-
156911, este prezentat raportul unui "scrib" din Arad care aminteşte că 
printre beneficiarii noii danii din 1484 s-au numărat, alături de Iacob de 
Gârlişte, şi fraţii săi Kyryak Mihail şi Ştefan, două personaje care lipsesc 
însă din actul regal. Existenţa celor doi fraţi ai viitorului ban de Severin, 
Iacob de Gârlişte, mai este probată documentar în două acte din 29 

                                  

7 Engel Pál, Nagy Lajos ismeretlen adományreformja, în „Történelmi szemle”, XXXIX, 
1997, p. 137-157; I. A. Pop, Adunarea generală a stărilor Transilvaniei din mai 1355, în 
„Mediaevalia Transilvanica”, tom II,  1998, nr. 1, p. 65. 
8 Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, I/2, Bucureşti, 1887, p. 
300, nr. 239. 
9 Ibidem, p. 340, nr. 280. 
10 Pesty Frigyes, A szörényi vármegyei hajdani oláh kerületek, Budapesta, 1876, p. 83 (în 
continuare Pesty, Oláh ker.). 
11 Idem, A Szörényi bánság és Szörény vármegye története, II, Budapesta, 1878, p. 72-75 
(în continuare Pesty, A Szörényi bánság). 
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decembrie 1485 şi 10 februarie 148612, atunci când sunt amintiţi în calitate 
de oameni ai regelui la o punere în stăpânire a unei familii nobile din 
districtul Almăj. Cum cei doi fraţi nu mai apar ulterior cu drepturi asupra 
acestor moşii se poate deduce că omiterea lor a atras după sine şi excluderea 
din sistemul stăpânirii familiale. 
 Cele două exemple prezentate pot oferi, în opinia noastră, argumente 
concludente în sprijinul aserţiunilor anterioare legate de interpretarea 
corectă a titlului de "nouă donaţie" - probabil o formă specifică de 
"înnobilare" practicată de către regalitatea maghiară în raporturile sale cu 
cnezimea română, posesoarea tradiţională a pământurilor în baza vechiului 
"ius Keneziale" în spaţiul bănăţean, haţegan, maramureşan sau în Ţara 
Făgăraşului 

Demn de remarcat este faptul că, în timp, pe lângă aceste stăpâniri 
ereditare, ce au obţinut garanţia actului scris, nobilii şi cnezii români 
bănăţeni au beneficiat şi de danii funciare propriu-zise, primite în principal 
ca urmare a prestării de servicii militare deosebite, stăpâniri circumscrise 
dreptului nobiliar deplin. Acest fenomen este observabil încă de la jumătatea 
secolului al XIV-lea, deşi ponderea donaţiilor creşte în mod semnificativ din 
secolul următor; atrage atenţia faptul că o mare parte a acestor donaţii au 
fost acordate în anumite perioade marcate de importante evenimente 
militare care s-au desfăşurat în zonă şi care au capacitat forţa de luptă a 
structurilor militare din Banatul montan şi piemontan. Este adevărat că, într-
o primă fază, specifică sfârşitului de secol XIV şi începutului de secol XV, 
regalitatea s-a mulţumit mai ales să răsplătească credincioasele slujbe 
militare ale cnezilor români prin confirmarea scrisă asupra stăpânirilor lor 
strămoşeşti, fapt ce a dus la formarea patrimoniilor funciare ale diferitelor 
familii nobile bănăţene. Odată cu constituirea acestora încep să fie 
semnalate actele de donaţie propriu-zisă, ce vin să completeze ansamblul 
stăpânirilor funciare ale nobililor români. Se impun în opinia noastră câteva 
consideraţii pe marginea acestor acte de danie şi anume: cine efectuează 
donaţia, care a fost motivaţia care a stat la baza unei asemenea decizii, ce 
anume a fost donat (statutul bunurilor funciare donate), precum şi cine au 
fost beneficiarii unor asemenea donaţii. Fără a avea pretenţia unei expuneri 
exhaustive asupra acestei problematici, încercăm să definim ceea ce ni se 
pare a fi revelator pentru raporturile dintre puterea centrală (uneori prin 
intermediul reprezentanţilor săi în zonă) şi elitele sociale ale Banatului de 

                                  

12 Magyar Országos Levéltár (Arhiva Naţională Maghiară), Diplomatikai Levéltár 36613. 
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deal şi de munte, în perioada precis delimitată a regalităţii, de la primele 
acte angevine şi până la mijlocul secolului al XVI-lea. 

În primul rând, potrivit uzanţelor vremii, regalitatea, în virtutea 
suveranităţii sale şi a dreptului de dominium eminens, a deţinut dreptul de a 
efectua donaţii funciare, cu atât mai mult cu cât în multe din cazurile luate 
în discuţie a fost vorba de bunuri aparţinând direct regalităţii (sate regale, 
cetăţi regale, păduri regale). Întâlnim totuşi şi câteva acte care ies din acest 
tipar, donatorii fiind cei mai importanţi demnitari ai regatului la nivelul 
Banatului de deal şi de munte, respectiv comiţii de Caraş, de Timiş sau banii 
de Severin. Un prim asemenea exemplu este datat în 8 noiembrie 135213, 
când magistrul Possa de Zer, comite de Caraş şi castelan de Sebeş, 
împreună cu fiul său, Ladislau, semnalează faptul că s-au prezentat în faţa sa 
Iuga şi Bogdan, fiii lui Ştefan de Mâtnic, solicitând dreptul asupra unui 
pământ pustiu de pe Valea Mâtnicului pentru a-l stăpâni cu aceleaşi libertăţi 
cu care îşi stăpâneau satele şi ceilalţi cnezi din prouincia Sebus. În 18 iulie 
138714 este rândul lui Ştefan Losonczy, ban de Severin şi comite de Timiş, 
să confere cnezului Petru, fiul lui Dees, precum şi fraţilor săi Hălmeag, 
Cristofor şi Mihail dreptul de stăpânire asupra satului regal Valea din 
districtul Mehadia ca recompensă a slujbelor credincioase prestate în cursul 
evenimentelor care au avut ca scop eliberarea reginei Maria din mâinile 
partidei nobiliare răsculate. În sfârşit, din 6 octombrie 141315 datează actul 
prin care un alt comite de Timiş, celebrul Filippo Scolari, îi donează 
aceluiaşi Petru Deş de Timişel moşia regală Orbagh din districtul Mehadia 
ca urmare a serviciilor militare credincioase prestate de către acesta. 
Documentele de faţă impun câteva concluzii: în primul rând, niciunul dintre 
aceste acte nu cuprinde vreo referire la faptul că donaţiile au fost făcute la 
cererea sau la recomandarea regală. Ceea ce nu înseamnă implicit că ele au 
fost făcute fără ştirea sau acordul puterii centrale; se poate presupune că în 
momentul în care donaţiile s-au realizat aceşti demnitari ai comitatelor 
bănăţene şi ai Banatului de Severin au fost abilitaţi să realizeze asemenea 
împosesionări, cu atât mai mult cu cât a fost vorba de moşii care au fost 
scoase de sub stăpânirea unor cetăţi regale (Sebeş, Mehadia) ce se aflau sub 
directa lor comandă. Probabil că nu a fost vorba de o reglementare juridică, 

                                  

13 Pesty Fr., Krassó vármegye története, III, Budapesta, 1882, p. 28 (în continuare Pesty, 
Krassó). 
14 Pesty, Oláh ker., p. 51-52; Costin Feneşan, Districtul românesc Mehadia la sfârşitul 
secolului al XIV-lea, în „Banatica”, 5, 1979, p. 268. 
15 Wenczel Gusztáv, Okmánytár Ozorai Pipo történetéhez, în „Történelmi Tár”, Budapesta, 
1884, p. 240-241. 
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ci de situaţii circumstanţiale, potenţate în viziunea noastră de două realităţi. 
În primul rând, donatorii au fost persoanje extrem de influente în epocă, atât 
la nivelul spaţiului bănăţean, cât şi la curtea regală. În al doilea rând, 
beneficiarii – membrii a două familii cneziale româneşti care fac tocmai în 
această perioadă tranziţia de la statutul de cnezi la cel de cnezi nobili şi apoi 
de nobili cu drepturie depline, sunt dăruiţi cu bunuri funciare pentru 
contribuţii militare deosebite realizate în momente tensionate pentru 
regalitatea maghiară, un motiv în plus pentru ca aceasta, prin reprezentanţii 
săi în zonă, să fie în mod deosebit dispusă să le răsplătească fidelitatea. Ar 
mai fi de adăugat observaţia că nu avem de-a face cu donaţii spectaculoase, 
care să fi modificat în mod determinant configuraţia sistemului patrimonial 
al zonei. A fost mai degrabă o modalitate prin care s-a realizat fidelizarea 
elitelor sociale locale în perioade în care regalitatea avea nevoie de întrega 
capacitate de luptă a contingentelor militare de pe frontiera dunăreană. 

Motivaţia donaţiilor pe care le vom discuta este, în majoritatea 
covârşitoare a cazurilor, argumentată prin serviciile credincioase prestate de 
către beneficiari faţă de puterea centrală (pro fidelitatibus et fidelibus 
serviciis). Se relevă atât situaţii în care este folosită doar formula 
generalizată pentru asemenea cazuri, dar şi documente în care sunt 
menţionate în mod direct faptele pentru care donatarii au fost răsplătiţi cu 
danii regale. Bunăoară, fiii lui Baic, cnezi din districtul Mehadia, au fost 
donaţi de Ludovic I în anul 1376 cu o moşie pentru participarea lor la 
expediţiile militare din Serbia şi Bulgaria, dar mai ales pentru redobândirea 
oraşului şi a Ţării Severinului16. Petru Deş de Timişel şi fraţii săi, cnezi 
nobili ai aceluiaşi district, au fost recompensaţi în 1387 de banul de Severin 
pentru slujbele credincioase aduse regalităţii în cursul evenimentelor care au 
dus la eliberarea reginei Maria din mâinile partidei nobiliare ce i s-a opus lui 
Sigismund de Luxemburg17. Un alt cnez, Dionisie, fiul lui Ciucă, din 
districtul Comiat a fost donat de rege în anul 1406 pentru participarea sa în 
cadrul conflictelor din Bosnia împotriva lui ducelui Hrvoie18. Combatanţi în 
marea bătălie de sub cetatea Golubăţului din 1428, soldată cu usturătoarea 
înfrângere a oştilor maghiare, nobilii Lado, Nicolae şi Iacob de Bizerea sunt 
donaţi de Sigismund de Luxemburg în anul următor cu un loc de casă în 
Caransebeş19. Tot un membru al familiei nobililor Bizerea de Caransebeş, 
Nicolae, primeşte în 1444 ca danie trei moşii în districtul Caransebeş ca 

                                  

16 C. Feneşan, op.cit., Anexa 1, p. 271-272. 
17 Pesty, Oláh ker., p. 51-52. 
18 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 16. 
19 Ibidem, p. 23. 



 
37 

urmare a participării meritorii în fruntea oamenilor săi la „campania cea 
lungă” din anii 1443-1444 organizată de Ioan (Iancu) de Hunedoara la sud 
de Dunăre20. Alţi nobili români bănăţeni din familia Mâtnic de Ohaba-
Mâtnic, Ştefan, Mihail şi Gheorghe au primit ca danie în anul 1463 o moşie 
în comitatul Timiş ca urmare a participării lor la campaniile militare ale 
regatului în Banat şi Bosnia21. În sfârşit, nobilii Ioan şi Francisc de Armeniş 
împreună cu Ladislau de Racoviţă şi fiii săi au dobândit în 1519 din partea 
regalităţii o pădure ca răsplată a serviciilor militare în luptele cu turcii22. 

Întâlnim şi cazuri în care regalitatea s-a simţit obligată să reînnoiască 
o donaţie anterioară la solicitarea beneficiarilor, ale căror acte s-au pierdut 
în diferite circumstanţe, determinate cel mai adesea de atacurile ce au 
devastat în repetate rânduri Banatul. Este cazul, de exemplu, al nobililor din 
familiile Cerna şi Bizerea care, în 1451, solicită reconfirmarea unei donaţii 
făcute lor probabil în anul 1439 de către regele Albert, a fost vorba de 
castrul Dranko cu toate aşezările şi pertinenţele sale, ca urmare a serviciilor 
credincioase aduse în luptele cu otomanii. Deoarece actele donaţiei s-au 
pierdut în vremea devastărilor otomane, în 7 iunie 1451 Ioan de Hunedoara 
porunceşte nobililor şi juraţilor din şapte districte privilegiate bănăţene să 
convoace la o dată precisă scaunul de judecată în cadrul adunării generale, 
pentru a se cerceta dacă această donaţie s-a făcut în urmă cu 12 ani şi pentru 
a se reconstitui dreptul de proprietate, fapt ce se va realiza pe parcursul 
anului 145223. 

Alte donaţii regale au fost potenţate de manifestarea fenomenului de 
defectum seminis în cadrul unor familii nobile, moşiile rămase fără stăpân 
fiind donate de rege fie unor rude colaterale, fie altor nobili. Astfel s-a 
întâmplat în 3 septembrie 148024 când, la moartea nobilului român Emeric 
de Măcicaş fără urmaşi, moşiile sale Bolvaşniţa de Sus, Bolvaşniţa de Jos, 
Huzarcky, Charzyky, Zepmezeye, Criva (din Severin), apoi Iaz, Mezfalw,  
Cherenyes şi Keregh (din districtul Sebeş) au revenit prin danie regală lui 
Iacob şi Ioan de Măcicaş (tatăl şi fratele său), precum şi fraţilor Ladislau şi 
Ludovic Fiat de Armeniş, rude şi condivizionali ai răposatului nobil. Dacă 

                                  

20 Ibidem, p. 46. 
21 C. Feneşan, Documente medievale bănăţene (1440-1653), Timişoara, 1981, p.43. 
22 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 162. 
23 L. Boldea, Un caz aparte în elita socială a Banatului medieval: familia nobililor de 
Cerna (secolul al XV-lea), în „Analele Banatului”, Serie Nouă, Arheologie-Istorie, X-XI, 
2002-2003, p. 325. 
24 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 88; vezi şi Ligia Boldea, Nobilimea românească din 
Banat în secolele XIV-XVI (origine, statut, studiu genealogic), Ed. Banatica, Reşiţa, 2002, 
p. 230-231. 
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în acest caz donaţia regală s-a îndreptat, conform legislaţiei patrimoniale a 
vremii, către rudele cele mai apropiate ale defunctului nobil, nu acelaşi lucru 
se întâmplă în 156125 când Ioan Sigismund, încercând să uzeze de ipoteticul 
său drept de dominium eminens, a confiscat cele 24 de moşii ale nobilului 
Ioan de Bizerea, mort fără urmaşi direcţi, pentru a le dărui cancelarului său 
Mihail Csáki şi fratelui acestuia. A fost o imixtiune directă a puterii centrale 
în cadrul sistemului funciar patrimonial bănăţean, protejat de înstrăinare prin 
diploma privilegială din 1457, fapt care a determinat reacţia comunităţii 
nobililor bănăţeni, care se solidarizează într-o mare adunare a nobililor 
comitatului Severin, blocând intenţiile de uzurpare ale drepturilor străvechi 
de stăpânire. Ca urmare a unei asemenea atitudini, în 1563 Ioan Sigismund 
declară actul de donaţie nul şi, în conformitate cu dreptul de succesiune, 
trece acele moşii în stăpânirea familiei Găman, ramură colaterală a familiei 
Bizerea. 

În sfârşit, întâlnim şi cazuri în care donaţiile au avut ca obiect 
pământuri confiscate de regalitate unor cnezi sau nobili pentru infidelitate şi 
donate mai apoi altor nuclee familiale. Bunăoară, în 19 iunie 1376 regele 
Ludovic I donează fiilor lui Baic (Şurianu, Bogdan, Dimitrie, Toma şi 
Blasiu), pe care îi menţionează ca „românii noştri” (Olachorum nostrorum), 
moşia Valea Bolvaşniţei din districtul Mehadia, moşie ce fusese confiscată 
anterior lui Ladislau, fiul lui Lehach datorită faptului că acesta a „părăsit 
calea credinţei”, a trecut munţii şi s-a alăturat domnitorului muntean 
Vladislav Vlaicu, aflat de câţiva ani în conflict deschis cu regalitatea 
maghiară pentru controlul asupra Severinului26. Un alt exemplu datează din 
10 august 1534, când nobilul Nicolae Nocea (Nowcha) a fost decăzut din 
drepturile sale de stăpânire, Ioan Zapolya confiscându-i sub acuzarea de 
infidelitate părţile de moşie din satele Armeniş, Dalci, Sadova, Gyuro, 
Feneş, Slatina, Zarzpatak, Secaş, Valeamare şi Măstăcani pe care le-a 
stăpânit în indiviziune cu familia Fiat de Armeniş, pentru a le dona mai apoi 
fostului său ginere, Francisc Fiat27. Tot în acelaşi an, în data de 30 
noiembrie 1534, bărbatul ales Petru de Tincova, castelan de Lugoj, şi 
onorabilul Dimitrie Luca, jude al Lugojului se înfăţişează în faţa regelui 
Ioan Zapolya pentru a-i solicita reconfirmarea donaţiei conferite lor în 1529, 

                                  

25 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 296; vezi şi Ioan Aurel Pop, Instituţii medievale 
româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) în secolele XIV-XVI¸ Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1991, p. 154-155. 
26 C. Feneşan, Districtul româneasc Mehadia..., p. 266-267. 
27 Pesty, A Szörényi bánság, II, p. 431; Dan Gr. Pleşia, op.cit., p.202; Dragoş Lucian Ţigău, 
Familia Fiat de Armeniş în secolele XV-XVII, în „Banatica”, 14, 1996, p. 31. 
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a fost vorba de posesiunea Hegyeryes din districtul Lugoj, confiscată 
anterior de către rege lui Gaşpar şi Ladislau de Pakos pentru infidelitate, 
precum şi datorită stingerii neamului28. Unul din cele mai intresante 
exemple, singular în felul său, face referire la o confiscare regală urmată de 
donaţie ce a avut o motivaţie de natură confesională, mai puţin întâlnită în 
documentaţia vremii. Un act redactat de Capitlul din Arad în 29 iunie 
150029 dă curs solicitării lui Valdislav II de a-i pune pe nobilii Ladislau şi 
Ludovic Fiat de Armeniş în stăpânirea prediilor Poreca de Sus, Poreca de 
Jos şi Simonolţ din districtul Mehadia, ce fuseseră confiscate anterior 
familiei defuncţilor nobili Mihail şi Nicolae Cucaviţa de Poreca 
(condivizionali ai donatarilor) atât pentru stingerea neamului, cât mai ales 
pentru faptul că ei ar fi părăsit credinţa catolică, trecând (sau mai degrabă 
revenind – n.n.) la „secta schismatică a românilor” (secte scismatice 
Walachorum). Cazul nu se încheie însă aici, fiind redeschis în mod 
surprinzător după patru decenii, în 154330, de către nobilul Bogdan de 
Poreca, descendent al nobililor deposedaţi în 1500, care se judecă acum cu 
urmaşii direcţi ai celor doi fraţi Fiat şi cu Francisc de Măcicaş în privinţa 
aceloraşi moşii confiscate tatălui său, Mihail de Poreca. Intenţia nobilului 
reclamant bănuim că a fost aceea de a-şi recupera dreptul de stăpânire 
asupra părţilor cuvenite din posesiunile în cauză. De altfel, în apelul adresat 
castelanilor de Caransebeş şi înaintat spre decizie „reginei” Isabella, Bogdan 
de Poreca a reamintit faptul că înaintaşii părţilor aflate în litigiu au stăpânit 
aceste moşii în indiviziune, drept pentru care el se simte îndreptăţit să 
solicite aplicarea vechii legi (Juxta Appellacionem suam Antiquam 
consuitudinem). Situaţia se clarifică în 15 august 154731 când, printr-un nou 
document, Isabella a întărit decizia de acum aproximativ 50 de ani, 
ordonând în acelaşi timp şi confiscarea altor trei moşii aflate în stăpânirea 
nobililor de Poreca pe acelaşi motiv al revenirii la credinţa „schismatică” 
românească; nu întâmplător cele trei moşii (Calova, Ostreţ şi Pherdyn din 
districtul Mehadia) au fost acum donate urmaşilor familiei Fiat, precum şi 
condivizionalilor lor Francisc şi Ioan de Măcicaş. 

O altă problematică pe care am intenţionat să o analizăm în 
materialul de faţă este legată de statutul bunurilor donate, aşa cum el este 
reflectat de informaţia documentară cunoscută nouă. Potrivit documentelor 
analizate, au constituit obiect al daniilor regale posesiuni funciare, 

                                  

28 Pesty, Krassó, IV, p. l15. 
29 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 131. 
30 Hurmuzaki, op.cit., II/4, p. 358. 
31 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 247; L. Boldea, Nobilimea românească..., p. 232-233. 
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forestiere, imobiliare, urbane sau rurale, precum şi sate sau fortificaţii 
regale, o paletă diversă ce a fost integrată autorităţii regale prin dreptul de 
dominium eminens. Trebuie subliniat faptul că se relevă o legătură sensibilă 
între statutul beneficiarilor, dublat de raporturile stabilite cu puterea centrală 
prin cantitatea şi calitatea serviciilor credincioase prestate, şi ponderea 
beneficiilor primite. De la simple sate până la târguri sau castre regale, de la 
un prediu până la un întreg domeniu patrimonial, exemplele întâlnite în acte 
considerăm că sunt suficient de sugestive pentru a creiona un aspect 
important al relaţiilor de stăpânire funciară în Banatul montan şi piemontan. 
În consecinţă, ne-am propus să distingem diferitele tipologii oferite de 
documentaţia vremii, argumentate de însăşi motivaţia donaţiei regăsită în 
textul redactat de cancelaria regală sau capitulară.  

Astfel, cea mai timpurie donaţie cunoscută nouă constă într-un un 
pământ pustiu de pe valea Mutnuk (aparţinând domeniului cetăţii regale 
Sebeş) ce a fost donat de către comitele de Caraş, Posa de Zeer, fiilor lui 
Ştefan de Mâtnic, Iuga şi Bogdan, astfel intrând în atenţia informaţiei 
documentare cunoscuta familie nobilă română bănăţeană Mâtnic de Ohaba-
Mâtnic, familie cnezială la originea ei, care în anii următori va reuşi, prin 
noi danii succesive, să dobândească statutul social-juridic privilegiat al 
nobilităţii recunoscute de puterea centrală. Pentru fidelitatea şi serviciile lor 
credincioase comitele le acordă sus-numitul pământ împreună cu utilităţile, 
hotarele, pădurile şi fâneţele sale cu drept de folosinţă veşnică pentru ei şi 
urmaşii lor, precum şi cu dreptul de judecată asupra oamenilor lor, mai puţin 
în cazurile de tâlhărie, furt şi omor32. Tot o stăpânire părăsită va fi donată în 
anul 144433 de către Vladislav I nobililor Muşina de Densuş, Mihail de 
Cerna şi Nicolae de Bizerea, a fost vorba de data aceasta de un târg, 
Kewzegh, amintit ca fiind integrat în districtul Haram, mai degrabă parte a 
fostului domeniu al cetăţii Haram din comitatul Caraş. Documentul este 
relevant în ceea ce priveşte apartenenţa anterioară a târgului – opidum regis 
desertum wolahicale Kewzegh appellatum in districtu Haram, noii 
beneficiari ai acestui târg (pomenit ca scutit de sarcini fiscale) fiind trei 
nobili români care s-au remarcat în acei ani prin fidelitatea cu care l-au 
urmat în campaniile sale militare pe Ioan (Iancu) de Hunedoara, interesant 
fiind faptul că cei trei au provenit din districte diferite, nobilul de Densuş 
din districtul Haţegului, Nicolae de Bizerea din districtul Caransebeşului, în 
timp ce nobilul de Cerna era originar din districtul Mehadia. Donarea unor 

                                  

32 L. Boldea, Nobilimea românească..., p. 290. 
33 Csánki Dezsö, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, II, Budapesta, 
1894, p. 97. 
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asemenea posesiuni rămase pustii s-a circumscris cu siguranţă politicii 
regale de valorificare şi revalorificare a potenţialului funciar al zonei, 
politică ce a dublat-o în mod fericit pe cea de încurajare a elitelor locale 
angrenate în toate acţiunile militare ofensive sau defensive desfăşurate de 
regalitate pe linia Dunării şi nu numai. 

Satele sau moşiile regale populate au constituit o altă categorie de 
bunuri donate de către regalitate, cu precizarea că în cazul unora dintre 
acestea documentele specifică faptul că ele au fost scoase de sub autoritatea 
unor cetăţi regale, din domeniul cărora au făcut parte până la momentul 
donaţiei. Astfel, în 1387 cnezul Petru, fiul lui Dees din districtul cetăţii 
regale Mehadia, precum şi fraţii săi Hălmeag, Cristofor şi Mihail, dobândesc 
de la Ştefan Losonczy, ban al Severinului şi comite de Timiş, dreptul de 
stăpânire asupra satului regal Valea (villam regalem Patak vocatam in 
districtu prescripti castri Mihald) pentru modul în care au servit regalitatea 
în timpul evenimentelor care au dus la eliberarea reginei Maria din 
captivitatea în care a fost ţinută de partida nobiliară răsculată împotriva 
întronării lui Sigismund de Luxemburg ca rege al Ungariei. Donaţia a fost 
condiţionată în acest caz de impunerea acestor cnezi de a plăti castelanilor 
de Mehadia câte 3 groşi anual cu ocazia sărbătorii Sf. Mihail, precum şi 
cuvenita quinquagesima ovium de sărbătoarea Sf. Gheorghe. Acestor 
obligaţii, ce par a fi specifice cnezimii române la sfârşitul secolului al XIV-
lea, li s-a adăugat în 16 martie 1390, an în care regele reconfirmă donaţia 
din 1387 pe seama aceleiaşi familii Deş de Timişel (pomenită deja ca 
familie de cnezi nobili – nobiles kenezii), şi datoria de a participa cu o lance 
de oşteni la expediţiile militare organizate de regalitate în părţile de răsărit, 
„după obiceiul celorlalţi nobili ai ziselor pământuri”34. Tot o posesiune 
regală va fi donată de Sigismund de Luxemburg în 1 iunie 139735 unei 
familii de cnezi din districtul Caransebeşului, răsplătită după câte se poate 
presupune pentru servicii credincioase dovedite cu un an în urmă în timpul 
bătăliei de la Nicopole. Astfel, lui Ladislau, fiul lui Petru zis Românul de 
Voislova (Ladislau fily Petri dicti Olah de Wazylyowa) şi rudelor sale 
Ladislau, fiul lui Petru de Bysthie, Petru, Mihail şi Ladislau, fiii lui Ladislau 
fiul lui Petru, precum şi lui Laţcu, fiul lui Cragul le-a fost acordată cu 

                                  

34 Avram Andea, Banatul cnezial până la înstăpânirea habsburgică (1718), Ed. Banatica, 
Reşiţa, 1996, p. 134-135. 
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 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 15; L. Boldea, Noi consideraţii asupra elitelor sociale  
româneşti bănăţene: stăpânii de pe Valea Bistrei (sec. XV-XVI), în „Analele Banatului”, 
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drepturi perpetue şi irevocabile posesiunea regală Pogăniş (possessionem 
nostram Regalem Poganch) din apropierea oppidumului Karan. 

Alte stăpâniri regale au fost acordate de Sigismund de Luxemburg 
lui Dionisie, fiul lui Ciucă, cnez al districtului Comiat care, pentru meritele 
lui militare în cadrul campaniei împotriva ducelui bosniac Hrvoie a dobândit 
în 19 mai 1406 moşiile Lopathaka şi Mihalyancz din acelaşi district al 
Comiatului36. Tot o posesiune regală, moşia Orbagh din districtul Mehadia, 
a fost donată în anul 1413 de către Pippo Spano, comitele de Timiş, 
nobilului Petru Deş de Timişel pentru meritele sale militare deosebite, 
probabil în cadrul campaniilor veneţiene37. Familia nobililor de Mâtnic a 
beneficiat şi ea pe parcursul secolului al XV-lea de asemenea danii de 
posesiuni regale, în 15 octombrie 144038 mai mulţi nobili ai acestei familii 
dobândind de la Vladislav I moşiile Zederyes, Zlawapathaka şi Nyalacz din 
districtul Caransebeşului, pentru ca în 31 august 1463 egregi viri Ştefan, 
Mihail şi Gheorghe de Mâtnic să fie donaţi de Matia Corvin cu moşia 
Beregsăul Mare (possessionem nostram Nemthy) din comitatul Timiş pentru 
participarea lor la campaniile militare din Banat şi Bosnia39.  

Întâlnim şi cazuri în care obiectul donaţiei l-a constituit o pădure 
regală, exemplul concludent fiind cel oferit de familiile Fiat de Armeniş şi 
Racoviţă de Caransebeş, ai căror membri au fost recompensaţi în 15 
februarie 1519 cu dreptul comun de stăpânire asupra pădurii regale Lozna 
(Silua glandinosa Lozna), localizată pe cursul râului cu acelaşi nume. 
Beneficiarii, Ioan şi Francisc Fiat (în numele părinţilor lor decedaţi, fraţii 
Ladislau şi Ludovic Fiat), precum şi Ladislau de Racoviţă împreună cu fiii 
săi Iacob, Martin, Petru şi Ladislau dobândesc această danie pentru 
serviciile militare prestate în luptele cu otomanii40.  

Familia Bizerea a beneficiat, printre alte danii, şi de un loc de casă în 
Caransebeş, donat lor de către Sigismund de Luxemburg în 30 noiembrie 
1429 ca urmare a vitejiei de care au dat dovadă Lado, fiul lui Ladislau, 

                                  

36 Ibidem, p. 16; Viorel Achim, Districtul Comiat. Contribuţii la geografia istorică a 
Banatului în evul mediu, în  „Analele Banatului”, Serie Nouă, Arheologie-Istorie, II, 1993, 
p. 247. 
37 Ioan Haţegan, Filippo Scolari. Un condotier italian pe meleaguri dunărene, Timişoara, 
1997, p. 151 
38 C. Feneşan, Documente medievale..., p.36. Au fost donaţi Dionisie, fiul lui Ştefan şi 
Ştefan, Mihail, Petru şi Ioan, fiii lui Blasiu, apoi un alt Ioan şi Fărcaş, fiii lui Ladislau, 
precum şi Ioan, fiul lui Bogdan „români nobili din Mâtnic” (wolachos nobiles de Mathnok). 
39 Ibidem, p. 46. 
40 D. L. Ţigău, op.cit., p. 31. 
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Nicolae, fiul altui Ladislau şi Iacob, fiul lui Petru Viteazul de Bizerea în 
bătălia de sub cetatea Golubăţului din anul precedent41. 

O remarcabilă donţie regală acordată unor nobili români bănăţeni s-a 
materializat la sfârşitul deceniului al 4-lea al secolului XV, probabil în anii 
1438-1439, când regele Albert al Ungariei donează familiei nobililor de 
Cerna şi lui Nicolae de Bizerea castrul Dranko, identificat astăzi cu ruinele 
aflate în apropiere de localitatea Drencova42. Cum actele familiale s-au 
pierdut în timpul invaziilor otomane la nord de Dunăre, în 7 iunie 1451 
banul Severinului, Mihail de Cerna (în numele său, al vărului său Blasiu şi 
al fiului său Nicolae) împreună cu Nicolae de Bizerea solicită 
guvernatorului Ungariei, Ioan de Hunedoara, să le reconfirme donaţia, fapt 
ce se va realiza în cadrul unei adunări nobiliare a celor şapte districte 
privilegiate, convocată în 8 februarie 145243 la Caransebeş care a cercetat şi 
stabilit veridicitatea celor susţinute de solicitanţi, certificând faptul că acest 
castru a fost într-adevăr donat sus-numiţilor nobili de Cerna (trei părţi) şi 
Bizerea (o parte). Trebuie subliniat faptul că nobilii donaţi s-au numărat cu 
siguranţă printre apropiaţii guvernatorului Ungariei, atât Mihail de Cerna cât 
şi Nicolae de Bizerea fiind pomeniţi în anii anteriori ca prticipanţi direcţi şi 
meritorii la campaniile militare ale celebrului comandant de oşti. De altfel, 
ambii au fost înzestraţi cu demnităţi semnificative în această perioadă, 
Nicolae de Bizerea fiind menţionat în calitate de castelan al cetăţii Bran în 
144844, în timp ce Mihail de Cerna apare în documente în calitate de ban al 
Severinului între anii 1447 şi 145445. 
 Este îndeobşte cunoscut faptul că imixtiunile străine în cadrul 
sistemului de stăpânire comitatens sau districtual au fost greu acceptate de 
comunitatea autohtonă a stăpânilor de pământuri, Banatul cărăşan oferind 
asemenea exemple în care obştea nobiliară locală s-a opus, uneori cu 
vehemenţă, înstrăinării unor districte sau posesiuni către solicitanţi proveniţi 
din afara provinciei, ajungându-se chiar la scaunul de judecată regal, în 
fiecare caz drepturile autohtonilor fiind în cele din urmă respectate. Nu 
acelaşi lucru se poate spune însă despre districtele româneşti din Banatul 
timişan, incluse în comitatul Timiş, care devin frecvent obiect de danie sau 

                                  

41 Idem, Familia Bizere-Găman în secolele XV-XVII, în „Banatica”, 15/II, 1999, p. 57. 
42 Ştefan Matei, Fortificaţiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise, în 
„Banatica”, 5, 1979, p. 259; Dumitru Ţeicu, Cetăţi medievale din Banat (Medieval 
fortifications in Banat), Ed. Cosmopolitan Art, Timişoara, 2009, p.71-72. 
43 Pesty, A Szörényi bánság, III, p. 64. 
44 Adrian Andrei Rusu, Ioan de Hunedoara şi românii din vremea lui, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 216 
45 Ioan Drăgan, op.cit., p. 422. 
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zălogire pe seama unor nobili români bănăţeni ce şi-au constituit domeniile 
familiale în spaţiul mai protejat al Banatului de deal şi de munte, fie pe 
seama unor demnitari ai regalităţii, străini faţă de spaţiul de locuire 
românesc. Bunăoară, în 142746, districtele Fârdea, Bujor, Mănăştur şi Sudea 
din comitatul Timiş au fost zălogite de către Sigismund de Luxemburg lui 
Ioan de Gara şi soţiei sale, Hedwiga. În 143947, un alt district timişan, Icuş 
(Ikws) împreună cu târgul Margina au fost zălogite pentru 4000 de florini lui 
Iancu de Hunedoara şi fratelui său Ioan deoarece, în calitate de bani ai 
Severinului, cei doi s-au obligat timp de trei luni să apere cetăţile Severin, 
Gureni, Orşova, Mehadia şi Pech şi să ţină în zonă 200 de călăreţi. Tot ei şi-
au completat stăpânirile bănăţene, obţinând în 144048 districtul Bujor, cu 
toate satele şi cnezatele sale, iar în anii 1453-1454 districtele Sudea, Jupan, 
Fârdea şi Mănăştur49. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că Iancu de 
Hunedoara, în efortul său de a-şi realiza o bază materială şi socială proprie 
în vederea susţinerii luptei antiotomane, reuşeşte, graţie demnităţilor 
deţinute la nivelul regatului, să obţină stăpâniri şi în cadrul districtelor 
privilegiate cărăşene, mult mai ferite până atunci de imixtiunile străine. Este 
binecunoscut cazul districtului Comiat, zălogit în 1435 de către Sigismund 
de Luxemburg fraţilor Iancu şi Ioan de Hunedoara pentru suma de 1500 
florini, zălogire reînnoită în anul 1437 în schimbul a 1250 florini, suma 
egală cu solda pe trei luni a soldaţilor lor50. Semnificativă a fost însă reacţia 
locuitorilor care, în frunte cu cnezii şi nobilii districtului, au depus eforturi 
pentru a împiedica transformarea acestuia în posesiune ereditară a 
Corvineştilor, aşa cum se întâmplase cu districtele din Banatul timişan, 
pomenite anterior. Într-o prima fază, se pare că fruntaşii români din acest 
district au reuşit să-i returneze lui Iancu de Hunedoara (din veniturile lor) 
suma de bani plătită în schimbul districtului, fără a obţine pe moment 
reîncorporarea lui în rândul celorlalte şapte districte privilegiate. De-abia la 
un an de la moartea acestuia, survenită în mod tragic în vara lui 1456 după 
strălucita victorie de la Belgrad, feudalii bănăţeni reacţionează din nou în 
cadrul unei adunări districtuale care îl desemnează pe nobilul Vasa de 
Gamza în calitate de susţinător al intereselor comunităţii în faţa regelui 
Ladislau V Postumul. Prin celebra diplomă din 29 august 1457 care întărea 

                                  

46 Ortvay Tivadar (ed.), Pesty Frigyes, Oklevelek. Temesvármegye és Temesvárváros 
Történetéhez, I, Pozsony, 1896, p. 610. 
47 Hurmuzaki, op.cit., I/2, p. 657-658, nr. 562. 
48 Ibidem, p.666, nr. 562. 
49 Ibidem, II/2, p. 26, nr. 29. 
50 V. Achim, op.cit., p. 250. 
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"libertaţile, prerogativele şi drepturile" celor opt districte privilegiate 
bănăţene, regele a aprobat şi cererea nobililor şi a cnezilor din districtul 
Comiat, remarcabila solidaritate dintre comunitatea românească şi elitele 
sale având în cele din urmă câştig de cauză. 
 Discutabilă este maniera în care puterea centrală a înţeles să respecte 
aceste privilegii, reînnoite totuşi în secolele următoare de regii Ungariei şi 
de principii Transilvaniei. Un alt exemplu relevant este cel al cetăţii Jdioara, 
atribuită de regii Vladislav I şi Matia Corvin în mod succesiv în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea voievozilor Transilvaniei, probabil cu scopul 
de a valorifica plenar capacităţile sale militare şi umane necesare susţinerii 
efortului de război antiotoman. Primul a fost Ioan de Hunedoara care, în 
1444, îşi completează cu această danie impresionantele sale stăpâniri 
deţinute în comitatele Hunedoara, Timiş şi Caraş. După doar doi ani însă 
domeniul va fi donat fraţilor Ioan şi Mihail Orszag de Guth şi lui 
Hagymassy de Beregsău, pentru ca în 1454 Ladislau V să îl dăruiască lui 
Iacob Pongrácz de Szentmiklósi. În 1464 Matia Corvin atribuie la rândul 
său cetatea Jdioara şi oppidum-ul Lugoj (împreună cu satele aparţinătoare) 
voievodului Ioan Pongrácz de Dendeleg şi fratelui său, Andrei51.  

Pentru a concluziona, introspecţia de faţă a încercat să sintetizeze şi 
analizeze principalele donaţii efectuate de puterea centrală pe seama 
stăpânilor de pământuri români bănăţeni de la mijlocul secolului al XIV-lea 
şi până în jurul anului 1552. Constituindu-se din sate regale pustii sau 
populate, păduri, imobile, târguri sau chiar castre, donaţiile cu care 
regalitatea a înzestrat o seamă de cnezi şi nobili români ai Banatului de deal 
şi de munte au augmentat ansamblul patrimoniului lor funciar, 
reconfirmându-le încă o dată, dacă mai era nevoie, statul lor social-juridic 
privilegiat. Se detaşează limpede dublul interes ce a animat cele două părţi 
care au relaţionat în planul sistemului funciar patrimonial: pe de-o parte 
puterea centrală care, direct sau prin demnitarii săi în zonă, a reuşit prin 
aceste danii să-şi fidelizeze elitele sociale ale acestui colţ de regat în 
maniera obişnuită a vremii şi în conformitate cu statutul nobiliar al 
donatarilor. De cealaltă parte, beneficiarii, cnezii şi mai ales nobilii români 
bănăţeni care, prin credincioasele lor servicii militare, au reuşit să îşi 
conserve şi sporească patrimoniul lor funciar, în paralel cu consolidarea 
poziţiei lor în ierarhia locală, mulţi dintre ei ajungând să deţină începând cu 
a doua jumătate a secolului al XV-lea demnităţi la nivelul ţinutului lor de 
baştină. 

                                  

51 Csánki Dezsö, op.cit., p. 15. 
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 După o perioadă de absenţă din documente, după ce regele Carol 
Robert de Anjou (1308-1342) reuşeşte să obţină coroana, de la Ladislau 
Kan, voievodul Transilvaniei, comiţii de Arad vor fi din nou atestaţi 
nominal. Astfel, în anul 1311 este menţionat Dominic, castelan de Şoimoş, 
care era în acelaşi timp şi comite de Arad, fiind ajutat de 4 juzi1. După 
repetate lupte împotriva răsculaţilor şi moartea lui Mihai, fost castelan de 
Şoimoş, în anul 1319 este atestat Toma, fiul lui Farcaş, în funcţia de comite 
de Arad, Bac şi Sirmium2. Magistrul Toma a fost unul dintre sprijinitorii de 
bază ai lui Carol Robert, fiind răsplătit ca atare, primind 22 de moşii în 
Transilvania, iar în anul 1321 a fost numit de către regele Ungariei în 
demnitatea de voievod al Transilvaniei, funcţie pe care o va deţine până la 
moartea regelui, în 13423. 
 Faptul că pe parcursul veacului al XIV-lea majoritatea comiţilor şi 
vicecomiţilor de Arad au fost şi castelani de Şoimoş, are o semnificaţie 
aparte, deoarece rezultă că ei şi-au avut reşedinţa mai ales la Şoimoş şi nu la 
Arad4. Dintre comiţii şi vicecomiţii de Arad care au fost şi castelani la 
Şoimoş îi menţionăm pe: Dionisie în 1311, Mihai (înainte de anul 1319), 
Toma (în 1319), Alexandru, cândva la începutul secolului al XIV-lea, 
Ladislau în 1344, Mihai la 1351,  Ştefan la 1360, Ladislau şi Ioan în 1398 şi 
1400. Acest fapt era oarecum firesc şi uşor de explicat, deoarece cetatea 
Şoimoş, atestată documentar pentru  prima dată în anul 1278, avea ziduri şi 
turnuri de piatră deosebit de puternice, precum şi o poziţie geografică şi 
strategică greu de cucerit în caz de asediu5.  
 Pentru o cât mai clară înţelegere a fenomenului urbanistic arădean, 
este bine să avem în vedere cele 3 unităţi distincte care, deşi în unele 
perioade ale Evului Mediu au avut relaţii de interdependenţă, dezvpltându-

                                                 
1 Mircea Rusu, Cetăţile Aradului, în ”Ziridava”, XII, Arad, 1980, p. 174.  
2 ***Documente privind istoria României, seria C.Transilvania, sec. XIV, vol. I, Bucureşti, 
1953, p. 324, 330.  
3 Ibidem, sec. XIV, vol. II, Bucureşti, 1954, p. 1, 232, 234.  
4 Sandor Marki,  Arad varmegye es Arad szabad kiralyi varos  tortenete,  vol. II, Arad, 
1895, p. 144-153. 
5 Mircea Rusu, op. cit., p. 175.  
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se în paralel, trebuie studiate şi evidenţiate totuşi separat: târgul şi mai târziu 
oraşul Arad (Orod); cetatea Aradului; capitlul şi prepozitura catolică a 
Aradului. Opinia unor cercetători care au studiat cetatea şi oraşul Arad 
considerându-le ca un tot unitar a dus la numeroase confuzii, care se 
regăsesc într-o serie de lucrări istorice mai vechi, deoarece multiplele 
avataruri ale cetăţii în decursul istoriei nu au avut repercursiuni decisive 
asupra oraşului. De asemenea, anumite stricăciuni produse în oraşul Arad  
fie de către elementele vitrege ale naturii, fie de către anumite invazii, nu au 
afectat întotdeauna cetatea Aradului6. Pare evidentă strânsa legătură între 
oraşul Arad şi capitlul  şi prepozitura catolice, mai ales pentru perioada de 
început, a veacurilor XII-XIV. Fundarea acestor două instituţii religioase n-a 
fost făcută la întâmplare, ci a fost determinată de existenţa unei aşezări mai 
mult sau mai puţin dezvoltată dar îndeajuns de însemnată pentru a jujstifica 
construirea lor aici şi nu în altă parte7. 
 Despre cetatea Aradului (castrum Orod) nu mai avem ştiri 
documentare, dar din documentele emise în anii 1329 şi 1344 ar rezulta că o 
parte a oraşului (civitas), a ajuns sub stăpânirea prepozitului catolic de Arad, 
deoarece acesta în anul 1328 avea un dregător, iar în anul 1344 un jude, atât 
peste iobagii arădeni, cât şi peste locuitorii altor sate (”comitem Nicolaum 
iudicedm Orodinsem et omnes iobagiones domini propositi, tam Orodienses 
quam aliorum villarum populos”)8. Această stare de subordonare parţială 
faţă de prepozitură explică şi decăderea treptată a oraşului Arad, deoarece 
către sfârşitul veacului al XIV-lea ajunge un simplu târg (oppidum 
Orodiense în 1388 şi forum Orodiense în 1392)9.  

Documentul emis la Strigoniu (Esztergom, Ungaria) la 28 august 
1388 reglementează anumite posesiuni ale prepoziturii şi capitlului din 
Arad10. Din acest document reies următoarele: Aradul anului 1388 poate fi 
diferenţiat în 3 zone majore. Este vorba de: zona capitlului şi a prepoziturii 
catolice; zona propiu-zisă a târgului fortificat Arad (fostul cartier 
Drăgăşani), delimitat probabil la sud şi est de Mureş, iar la nord şi vest de 
braţul cunoscut mai târziu sub numele de Mureşul Mic, zona iobagilor 
capitlului şi a prepoziturii, zonă mărginaşă a oraşului, nefortificată, situată 
undeva la nord de Mureşul Mic, în interiorul căreia se va infiripa, în veacul 

                                                 
6 Paul Dorin Crainic, Consideraţii istorico- arhitecturale privind Aradul secolelor XII-XIV, 
în „Ziridava”, vol. XIV, 1982, p. 129.  
7 Ibidem, p. 130.  
8 ***Documente privind istoria României, seria C. Transilvania, sec. XIV, vol. II, 
Bucureşti, 1953, p. 300; vol. IV, 1955, p. 211 şi 631.   
9 Mircea Rusu, op. cit., p. 175-176.   
10 Fabian Gabor, Arad varmegye leirasa, Buda, 1835, anexa A, p. 237-238.  
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al XVIII-lea, partea germană a oraşului. Capitlul şi prepozitura aveau 
posesiuni diferite. În acest an, 1388, oraşului Arad i se ia întinsa pădure care 
îi aparţinea, rămânându-i doar ”pădurea Mikalaka”, probabil pe locul 
actualului cartier Micălaca, şi câmpul Tatarfisch (denumire a cărei 
etimologie pare să confirme amintirea prezenţei mongolilor aici în 1241-
1242)11. 
 În veacul al XIV-lea, cnezi şi voievozi români din comitatul Arad 
sunt deposedaţi de moşii de către regalitate. Astfel, conform mărturiei unui 
document din 6 aprilie 1368, emis de capitlul episcopiei catolice  din Oradea 
şi adresat regelui Ungariei, Ludovic I, locul de adeverire i-a răspuns 
suveranului că, după cum solicitase Petru, prepozitul bisericii din Arad, i-a 
oprit pe Gheorghe, fiul voievodului de Covăsânţ (sat în comitatul Arad), pe 
slujitorul său şi pe Nicolae, fiul lui Laţcu de Kereheghaz (aşezare dispărută, 
situată undeva între Zădăreni şi Felnac, Judeţul Arad), de la folosirea moşiei 
Micălaca (sat în Evul Mediu, astăzi înglobat în municipiul Arad) şi de la 
pescuitul în heleşteiele ce ţineau de ea12. Fiul unui voievod român, dintr-un 
sat ajuns supus unor nobili, se foloseşte de bunuri ajunse în proprietatea 
capitlului catolic din Arad şi este oprit să mai facă acest lucru13. 
 În secolul al XIV-lea, în comitatul Aradului, la Lipova, este atestat 
documentar un medic, printre primii medici cunoscuţi în Evul Mediu 
românesc. Într-un act de hotărnicire, din 11 august 1367, este nominalizat 
medicul Petru din Lipova, posesor al unei vii pe delaul Minişului. 
Documentul nu oferă detalii despre studiile şi activitatea sa medicală, dar 
este incontestabil că poseda o situaţie respectabilă din punct de vedere 
material14.  

Primele instituţii de asistenţă a bolnavilor nu aveau un program bine 
definit pentru că limitele dintre spitale, aziluri şi hanuri pentru călători nu 
erau bine precizate în Evul Mediu. Ele funcţionau mai ales pe lângă 
mănăstiri. Una dintre aceste ”bolniţe”, cu rol în acordarea asistenţei sociale 
persoanelor aflate în dificultate a funcţionat pe lângă mănăstirea ortodoxă 
Hodoş - Bodrog, în jurul anului 140015. Reţete şi recomandări medicale se 
regăsesc în manuscrisul cunoscut sub numele de ”Sbornicul de la Hodoş” , 

                                                 
11 Detalii la Paul Dorin Crainic, op. cit., p. 136-138.  
12 Documenta Romaniae Historica, Seria C, vol. XIII, p. 471-472; detalii la Ioan Aurel Pop, 
Din mâinile valahilor schismatici...Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale 
(secolele XIII-XVI), Editura Litera, Bucureşti, 2011, p. 136.  
13 Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 198-199.  
14 Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta, Dl 26375.  
15 Eugen Gluck, Contribuţii cu privire la istoria medicală medievală a Aradului, în 
„Ziridava”, XIX-XX, Arad, 1996, p. 168.   
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provenit din perioada 1391-1409 de la mănăstirea Hodoş-Bodrog şi care se 
află actualmente în posesia Muzeului Naţional din Praga (Cehia). Dintre 
recomandările înserate în acest manuscris16 se remarcă diverse reţete pentru 
tratamente stomatologice. Se recomandă mestecarea firezarului de stejar 
care curăţă dinţii şi vindecă gura bolnavă17. Un alt manuscris provenit din 
veacul al XIV-lea, deţinut de mănăstirea Hodoş - Bodrog, oferă indicaţii în 
cazul muşcăturii de şarpe18.  

Informaţii despre structura populaţiei sunt oferite, pentru comitatul 
Arad, de registrele de decimă papală provenite din prima jumătate a 
veacului al XIV-lea19. În perioada 1301-1332, sunt menţionate documentar 
12 sate noi, iar între anii 1332-1337, încă 18 localităţi noi (după cum o 
atestă registrele dijmelor papale, izvor important şi pentru reconstituirea 
tabloului demografic al Transilvaniei la acea dată)20. 

Din analiza registrelor şi a altor documente, rezultă că pe teritoriul 
comitatului Arad, care însuma la începutul veacului al XIV-lea aproximativ 
3800 kmp, se identifică aproximativ 90 de aşezări umane. Dar, în realitate, 
numărul satelor trebuie să fi fost mult mai mare (cel puţin dublu, 180) 
deoarece mai ales localităţile din regiunea deluroasă şi montană nu sunt 
amintite în documente, nefăcând obiectul unor acte juridice iar unele 
documente s-au pierdut. Registrul de decimă papală consemnează 44 de 
parohii catolice, cu puţine excepţii, concentrate la vest de linia Lipova-Agriş 
– Ineu. În 8 din cele 44 de parohii catolice din comitatul Arad, înscrise în 
registrul mai sus amintit, sunt atestate documentar, în epoca respectivă, 
obşti, cnezate sau voievodate româneşti (Iermata, Şoşmoşcheş, Agriş, 
Almaş, Nădab, Felnac, Covăsânţ şi o a doua parohie în Iermata)21. 

 O parohie catolică exista în veacul al XIV-lea la Aradul Nou, fiind 
menţionat în anii 1333-1335 preotul Ioan22. O altă parohie catolică 
funcţiona în localitatea Bak (astăzi dispărută), situată undeva între 

                                                 
16 Microfilmul realizat de pe originalul din Praga se află în muzeul mănăstirii ortodoxe 
Hodoş-Bodrog.   
17 Eugen Gluck, op. cit., p. 169.  
18 Manuscrisul respectiv se fală în custodia Bibliotecii Arhiepiscopiei ortodoxe din Arad, 
cuprinzând numeroase date de istorie medicală şi din sfera asistenţei sociale, aşa cum se 
practica în epocă.  
19 ***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, Veac XIV, vol.  I, 
Bucureşti, 1953, p. 79-80.  
20 Ştefan Pascu, Din trecutul Judeţului Arad. Populaţia medievală până la mijlocul 
secolului al XVI-lea, în „Ziridava”, XII, Arad, 1980, p. 19.  
21 ***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, Veac XIV, vol. III (1331-
1340), Editura Academiei, Bucureşti, 1954, p. 221-253.  
22 Ibidem, Seria C, vol. III, p. 233, 237 şi 247.  
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Sâmbăteni şi Păuliş, avându-l ca preot, în anii 1333-1335, pe Clement23. Era 
probabil o biserică de familie, a nobililor cu particula de nobilitate 
împrumutată de la localitate24. În anul 1333 este atestat  în lista dijmelor 
papale şi preotul Poka, paroh în satul Basarag  (dispărută)25, astăzi fiind un 
loc pustiu, lângă Pecica, spre Turnu26. În urma unor rapoarte optimiste, 
conţinând succese pe calea convertirii la catolicism (în realitate modeste) – 
cum făcea la 1358 cavalerul Nicolae Lachk, care ridicase biserici în 3 sate 
din comitatul Arad, „în mijlocul românilor ...”, suveranul pontif aproba ca 
dijmele să rămână în întregime pe seama parohilor acelor biserici27. Era un 
stimulent substanţial, deoarece obiceiul era ca episcopii diocezani să culeagă 
toate dijmele, lăsând unor parohi doar o pătrime, altora o şesime, unora un 
sfert dintr-o pătrime, iar altora nimic28.  

Suveranul pontif Inocenţiu al VI-lea a acordat, la 24 februarie 1358, 
la solicitarea expresă a cavalerului Nicolae Lachk, indulgenţe (adică iertări 
de pedepse bisericeşti impuse în scopul dezlegării de păcate) pentru aceia 
care urmau să viziteze bisericile ridicate de el în satele sale Sadu (Zaad), 
Arvahigh şi Sânmiclăuş (Zenthmiclos), din comitatul Arad (astăzi localităţi 
dispărute, imposibil de identificat şi localizat pe teren în stadiul actual al 
documentaţiei) „în mijlocul românilor, între naţiuni nelegiuite, dintre care 
unii au fost convertiţi de curând la credinţa catolică”29. 

La finele veacului al XIV-lea autorităţile administrative şi nobilii 
catolici din comitatul Arad au luat măsuri represive împotriva bisericii şi a 
preoţilor ortodocşi. Un document din 16 ianuarie 1400, emis la Timişoara, 
cei doi Nicolae, fiul lui Ştefan (comiţi de Timiş) şi Ioan, fiul lui Petru de 
Almus (castelan al cetăţii Şoimoş şi comite de Arad), în numele  
voievodului Transilvaniei, Ştibor, comitele de Solnoc, apoi juzii şi 
nobilimea comitatului Arad, împreună cu judele, juraţii şi toţi oaspeţii 
oraşului Lipova, cu aprobarea prepozitului Ladislau şi a capitlului bisericii 
din Arad, decideau ca, din cauza nenumăratelor „răutăţi” făcute de   
„viclenii slavi şi români” ai acelei regiuni „creştinilor” (adică catolicilor), 
deopotrivă persoane bisericeşti şi nobili bărbaţi şi nobile doamne, precum şi 

                                                 
23 Ibidem, p. 224, 238.  
24 Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad, 
2000, p. 68.  
25 ***Documente privind istoria României, Seria C., vol.  III, p. 226.  
26 Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 69.  
27 Documenta Romaniae Historica, Seria C, vol. XI, p. 235-236, 238.  
28 Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 289.  
29 Documenta Romaniae Historica, Seria C, vol. XI, p. 235-236; Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 
296-297.  
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orăşeni şi oaspeţi, acei „răufăcători slavi şi români” să fie prinşi şi ucişi 
oriunde iar soţiile, fiii, fiicele şi bunurile lor îndepărtate (de la ei) iar casele 
lor urmau să fie date focului30. 

Adrian Magina susţine că această reacţie violentă a autorităţilor a 
avut legătură cu faptul că la 1387, în lupta desfăşurată în zona Beregsăului, 
românii şi slavii au susţinut partida antiregală, a nobilimii care se opunea 
regelui Sigismund de Luxembourg. Deşi măsurile din acest document par 
limitate la comitatul Arad, aria sa de aplicare este cu mult mai largă, din 
moment ce Ioan, fiul lui Petru de Almus, îl reprezenta atunci, la Timişoara, 
pe voievodul Transilvaniei şi comitele de Solnoc, Ştibor31.   

În cazul românilor şi slavilor din comitatul Arad şi din Banat, 
circumstanţele erau agravante, deoarece ei ţineau, din punct de vedere al 
jurisdicţiei bisericeşti, de patriarhia sârbească de la Ipek (Pec), creată de 
Ştefan Dusan, după ce acesta se proclamase ţar la 1346. Dar Patriarhia de la 
Ipek, ruptă din vechea arhiepiscopie de Ohrida, fusese creată fără acceptul 
Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, fapt care aruncase anatema 
deopotrivă asupra suveranului sârb Ştefan Dusan şi asupra bisericii sale. În 
acest context, „slavii şi românii” arădeni şi bănăţeni erau „schismatici” de 
două ori şi din două perspective distincte: erau rupţi de latini, ca toţi 
ortodocşii dar erau rupţi şi de bizantini, adică de obedienţa faţă de Patriarhia 
din Constantinopol32. Dar actul emis la 1400 de  orăşenii din Lipova, de 
oficialităţile comitatului Arad, de comiţii de Timiş, de capitlul catolic din 
Arad, nu pare să facă astfel  de distincţii fine. În textul latin al 
documentului, prestigiosul istoric Ioan Aurel Pop remarcă că sintagma cu 
care sunt numiţi catolicii este „Christicultores” (ceea ce înseamnă 
„cultivatori ai lui Hristos”) iar ortodocşii sunt numiţi  „malefactores” (adică 
„făcători de rele” sau „răufăcători”). Documentul din anul 1400, deşi 
circumscris geografic, exprimă întreaga esenţă, în formele sale cele mai 
intransigente, a politicii confesionale catolice şi ungare a secolului al XIV-
lea, îndreptate împotriva „schismaticilor” români, inclusiv din comitatul 
Aradului33. 

                                                 
30 Adrian Magina, Răufăcători sau ...schismatici? Statutul ortodocşilor bănăţeni în jurul 
anului 1400, în Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin ţi Occidentul latin). 
Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, volum îngrijit de Dumitru Ţeicu şi Ionel 
Cândea, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2008, p. 283-289; 292-293 (textul 
documentului latin).  
31 Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 293-294.  
32 Adrian Magina, op. cit., p. 287-288.  
33 Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 294-295.  
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În anul 1337, mănăstirea catolică Bizere se confruntă cu o  
conjunctură dificilă. Folosindu-se probabil şi de situaţia în care mănăstirea 
nu mai avea călugări, uzurpatorul Ştefan, care nu deţinea nici măcar 
calitatea de preot mirean, administra moşiile mănăstirii în benficiul său 
direct. O cercetare ordonată  atunci şi înfăptuită de către alţi abaţi 
benedictini, a reuşit să readucă lucrurile în ordine, în 1342 fiind stabilit 
cuantumul cheltuielilor care au fost făcute pentru măsurile recuperatorii34. 
În a doua jumătate a veacului al XIV-lea sunt menţionaţi abaţii de la Bizere, 
Nicolae (1385-1388), Briciu (1400)35. Operele  clasicilor latini erau 
cunoscute  la mănăstirea Bulci, în biblioteca imperială din Viena păstrându-
se, la 1884, codicele atribuit abatelui Emericus de la mănăstirea Bulci, care 
cuprindea opera lui Titus Livius.  

 Mănăstirea benedictină de la Bulci, la începutul veacului al XIII-lea, 
avea un venit anual care se ridica la 5000 de bolovani de sare. Prezenţa unei 
vămi la Mureş presupune şi existenţa unui drum terestru important care 
ducea până la mănăstire. Abatele mînăstirii Bulci era menţionat expres într-
un document din 125736. În deceniul al patrulea la veacului al XIV-lea, 
mănăstirea Bulci era ocupată ilegal de către Ştefan. Recuperarea s-a realizat 
prin intervenţia suveranului pontif Benedict al XII-lea. O menţiune singulară 
a unui abate, Nicolae, în anul 1358, este urmată de o scurtă vacanţă abaţială, 
suplinită de călugărul Laurenţiu(1364). Din anul 1366, mănăstirea Bulci este 
condusă de abatele Emeric, beneficiind în anul 1367, de o reconfirmare 
regală şi o transcriere a capitlului catolic din Arad37. Datorită faptului că 
abatele Briciu (1390) a obţinut bani din zălogirea unor moşii ale mînăstirii, 
se poate presupune că ar fi vorba despre anumite nevoi de reparare a 
lăcaşului monahal. Din cauza relei administrări sau din alte motive 
nefavorabile mănăstirii, la 1408, Filippo Scolari de Ozora se afla în calitatea 
de administrator laic al patrimoniului locaşului monahal. Declinul mănăstirii 
catolice de la Bulci continuă, în anul 1423 fiind un singur călugăr în 
mănăstire. Tot atunci, se punea problema transferării ei la călugări 
aparţinând unui alt ordin monahal38. 
 Mănăstirea paulină de la Cladova (comuna Păuliş, Judeţul Arad) a 
fost întemeiată cândva între anii 1272-1290, de către regele Ungariei, 
Ladislau al IV-lea Cumanul. A fost amplasată la vadul Mureşului, la locul 

                                                 
34 Documente privind istoria României, Seria C, veac XIV, vol. IV, Editura Academiei,  
Bucureşti, 1953, p. 94-95.  
35 Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 160.  
36 Documente privind istoria României, seria C, Veaxc XIII, vol. II, p. 24.  
37 Documenta Romaniae Historica, Seria C, Vol. XIII, p. 417-418.  
38 Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p.169-170. 
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de vărsare a răului Cladova. în mod sigur funcţiona deja la începutul 
veacului al XIV-lea. Starea mînăstirii Cladova a fost înfloritoare la începutul 
veacului al XIV-lea deoarece în anul 1308 era în măsură să îşi cumpere 
molii noi39. Donaţia iniţială a fost reconfirmată de către regii angevini- 
Carol Robert şi Ludovic I (în 1359)- precum şi de către regele Sigismund de 
Luxembourg, inclusiv prin marcarea hotarelor. Conducătorii mănăstirii 
pomeniţi documentar în veacul al XIV-lea sunt Ioan, vicar al unui abate 
absent (1388)  şi vicarul Matia (1395-1397). 
 Mănăstirea franciscanilor conventuali din Lipova (judeţul Arad), 
dedicată Sfântului Ludovic din Toulouse, este menţionată în anul 1325, ca 
fiind o ctitorie a regelui Carol Robert. Construcţia mănăstirii a început în 
perioada în care regele a rezidat mult la Timişoara, înainte de a-şi fi cucerit 
capitala40. Finalizarea construcţiei mănăstirii a fost realizată, după moartea 
lui Carol Robert de către regina Elisabeta Lokietkowna, din dinastia 
poloneză. În anul 1349, ajungând înaintea papei Clement al VI-lea, regina 
îşi revendică singură ctitoria. În urma solictării reginei văduve, suveranul 
pontif îi acordă drept la indulgenţe, acordate pe  timp de un an şi  40 de 
zile41.  Adunări ale ordinului franciscan sunt semnalate la Lipova în anii 
1345, 1352, 1359. 

 Istoricul Ştefan Pascu aprecia la circa 24 000 locuitori populaţia 
comitatului Arad în jurul anului 1300, ceva mai mare pe la 1332-1337, 
deoarece indicele familiei poate fi socotit la circa 3,5 suflete, dar creşte la 
4,2-4,3 la mijlocul veacului al XIV-lea, fapt care ilustrează o perioadă de 
relativă linişte, o mortalitate infantilă ceva mai mică, înmulţirea unor sate 
prin roire.  

 O altă concluzie care se desprinde din studiul documentelor este că, 
de–a lungul secolelor, în comitatul Arad s-a aşezat o populaţie de rit catolic, 
maghiară şi germană, dar cu deosebire maghiară. Astfel, cartulariul 
capitlului din Arad menţionează omonime maghiare ca Posa, Laci, Farkas 
etc.42. Din punct de vedere etnic, populaţia comitatului Arad se apropie de 
aceea a Transilvaniei întregi: din 104 aşezări pomenite în documente, doar 
în 44 existau parohii catolice, ceea ce înseamnă circa 58% sate cu populaţie 
ortodoxă (românească) şi circa 42% sate cu parohii catolice (deci cu 
populaţie maghiară). Trebuie să menţionăm şi faptul incontestabil că, în 

                                                 
39 Ibidem, p. 172.  
40 Ibidem, p. 183.  
41 Documente privind istoria României, Seria C, Veac XIV, vol. IV, p. 473, doc. 685.  
42 Andrei Caciora, Eugen Gluck, Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în ***Studii 
privind istoria Aradului, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 156.  
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satele cu parohii catolice, mai trăia şi o populaţie ortodoxă românească, ceea 
ce înseamnă o pondere reală de circa 65% români în comitatul Arad43.  

Credincioşii catolici din comitatul Arad erau supuli jurisdicţiei 
spirituale a episcopului catolic de Cenad. În veacurile XIV-XV, episcopia 
catolică a Cenadului a avut 7 arhidiaconate şi aproximativ 205 parohii: 
arhidiaconatul Arad (circa 45-46 parohii); arhidiaconatul Cenad (26 
parohii); arhidiaconatul Mureş (15 parohii); arhidiaconatul Caraş (9 
parohii); arhidiaconatul Sebeş(circa 7-9 parohii); arhidiconatul Timiş (circa 
84-86 parohii) şi arhidiaconatul Torontal (25 parohii)44. La 21 septembrie 
1363, sunt menţionaţi documentar prepozitul de Arad, Petru şi prepozitul 
bisericii din Cenad, Nicolae45. 

La 12 martie 1339, un document vorbeşte despre voievodul Bogdan 
şi fraţii săi, care au avut un conflict cu magistrul Teudos de la „Gyos”(Dios) 
şi „Sceleuş”, ambele situate la sud-vest de Nădlac, respectiv între Şemlac şi 
Pecica46. În anul 1386, este menţionat Stan, fiul lui Broda din Iosaş, 
„iobagul” voievodului Ştefan, care avea o curte în satul dispărut 
Dyşssnaius47. Voievodul Ivancea, cnez al întregului district Cladova 
(comitatul Arad), păstrându-şi titlul de voievod, îndeplinea atribuţiile unui 
cnez teritorial, deoarece satele cu numele Cladova erau în număr de 10, 
altele adăugându-se acestora pentru a constitui districtul Cladova48. 

În secolul al XIV-lea, informaţiile despre mănăstirea ortodoxă de la 
Hodoş-Bodrog sunt foarte puţin explicite. Un document din 1319/1322 
menţionează satul Hodoşul Mic, împreună cu alte două localităţi apropiate 
de zona Bodrogului. Nu avem însă certitudinea că este vorba despre satul 
mănăstiresc sau despre vreo altă localitate cu acelaşi nume, situată la sud de 
Lipova49. Viaţa bisericească ortodoxă a fost însă îngrădită de măsurile 
impuse de regii din dinastia Angevină, care au creat multiple dificultăţi 
Bisericii ortodoxe. Mănăstirea a cunoscut un proces de decădere, iar 
edificiul actualei biserici de la Hodoş-Bodrog datează din perioada (1390-

                                                 
43 Ştefan Pascu, op. cit., p. 19-20.  
44 Attila Varga, Catolicismul în Banat în sec. XI-XVIII. Învăţământul teologic romano-
catolic al Episcopiei Cenadului, în „Studia Universitatis Babeş - Bolyai”, Seria Historia, nr. 
1, 2004, p. 11.  
45 Documenta Romaniae Historica, Seria C, Transilvania,  vol. XII, Editura Academiei, 
Bucurelti, 1985,  p. 173. 
46 Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit., , p. 160.  
47 ***Documenta Valachorum, p. 83, 327.  
48 Ştefan Pascu, V oievodatul Transilvaniei, vol. III, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1986, p. 
463.  
49 Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Editura 
Episcopiei Aradului, Arad, 1980, p. 36-37.  
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1525-1550) dar argumentele de ordin arhitectural, precum şi cele istorice 
pleadează pentru deceniile din jurul anului 1400, când exista un climat 
politic mai liniştit50. Mănăstirea a fost un centru de cultură, care a păstrat 
relaţii cu întreg spaţiul bizantino-balcanic, dar în primul rând cu ţara 
Românească, de la Cozia provenind mai multe manuscrise. Mănăstirea 
Hodoş-Bodrog a parcurs în veacul al XIV-lea o perioadă dificilă, cu greutăţi 
materiale, deoarece nu a mai beneficiat de un domeniu, aşa cum posedau 
mănăstirile şi arhidiaconatele catolice. Lăcalul de la Hodol-Bodrog s-a 
susţinut prin munca călugărilor ortodocşi şi prin ofrandele enoriaşilor şi ale 
cnezilor şi voievozilor români locali51. Din nefericire, pentru veacul al XIV-
lea nu s-a numele nici unui stareţ.  

În concluzie, comitatul Aradului şi-a fixat limitele definitive la 
începutul secolului al XIV-lea, pe care le va păstra până la cucerirea 
otomană de la mijlocul veacului al XVI-lea. Se remarcă faptul că, Aradul 
decade lent, devenind un simplu târg (oppidum) în 1388, paralel cu 
ascensiunea Lipovei şi a cetăşii Şoimoş, aproape toţi comiţii de Arad fiind şi 
castelani de Şoimoş. Politica religioasă a regilor angevini ai Ungariei, Carol 
Robert (1308-1342) şi Ludovic I (1342-382) a avut ca obiectiv principal 
promovarea catolicismului în Banat şi comitatul Arad şi a unor măsuri 
represive împotriva bisericii ortodoxe, mai ales împotriva preoţilor şi 
călugărilor ortodocşi (măsurile dure din 1400).   
 

                                                 
50 Ibidem, p. 41.   
51 Ibidem, p. 42.  
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Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia 
 
 

Preot dr. Valentin Bugariu 
 

 
Oraşul Gătaia, important centru administrativ de-a lungul timpului 

(centru comunal (1918, 1950), reşedinţă de plasă (1925), comună rurală 
(1942, 1968) cu satele aparţinătoare: Sculea, Şemlacu Mare, Şemlacu Mic, 
Butin, Percosova, Birda, Berecuţa, Mănăstire şi Sângeorge, oraş (2004) cu 
satele Sculea, Butin, Percosova, Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic1 a 
reprezentat o forţă de atragere economică a celor care au primit loturi de 
pământ pe raza localităţii Gătaia întemeind o nouă aşezare denumită după 
numele celor veniţi ,,Colonia”. Toponimia străzilor e o mărturie a 
ataşamentului celor noi veniţi faţă de locurile natale: Avram Iancu, Horea, 
Cloşca, Crişan ş.a. 

Aşezată în judeţul Timiş în partea de sud-vest a ţării, această 
localitate se întinde pe ambele maluri ale râului Bârzava. O parte din sate 
(Şemlacu Mare, Şemlacu Mic, Butin, Percosova) se găsesc aşezate spre sud 
de Gătaia în jurul dealului Şumig, o veche urmă vulcanică în Câmpia Tisei, 
pe cursul pâraielor Moraviţa, Crivaia şi Clopodia, afluenţi spre stânga 
Bârzavei, iar Sculea este aşezată tot pe cursul râului Bârzava dar spre vest 
de Gătaia ocupând poziţia cea mai nordică în cadrul acestei unităţi 
administrativ-teritoriale2. 

Frumuseţea locului este redată în proza lui Mihail Gaşpar, 
protopopul de odinioară al Bocşei Montane născut în localitatea de pe 
Bârzavă: ,,Unde sunteţi voi nădejdi tainice hrănite cu atâta căldură? [...] 
Fericiţi ani de copilărie! Mărgăritare scumpe voi, a sufletelor obosite de ce 
treceţi atât de repede? De ce nu rămâneţi pe vecie aproape de suflet, 
mângâindu-i sinamăgirea fericită a căldurei în toate, îmbrăcând şi cele mai 
urâte lucruri în veşmântul auriu al idealului. După ani de zile mi-au rămas 
intacte primele impresii, câmpiile netede ale frumosului colţ de ţără, a 
iubitului meu Banat, cu satul naşterii mele ascuns în dosul unei pădurice de 
băgrini, cu casele şiruite bine, cu coperişele cu muşchiu verde, scăldate în 
năpraznica căldură a verii. Pe undeva pe de laturi, se scurg încet la vale 

                                                 
1 Cf. Valeriu Ureche, Organizarea administrativ teritorială a României 1918-2007, Editura 
Eurostampa, Timişoara, 2007, p. 19; 154; 297. 
2 Ecaterina Brsteac, Oraşul Gătaia. Studiu de geografie economică, (teză de licenţă), 
Timişoara, 2008, p. 4. 
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valurile leneşe, galbine ale Bârzavei, aducând nisipul galbin tocmai din 
<<codru>> de la Bocşa. Prin urechi, pare că aud şi acum sunând accentul 
moale al graiului nostrum bănăţenesc, din gura oamenilor pururea veseli, 
pururea dispuşi la cântece şi veselii3. 

În schiţa Moşu Dascălu, acelaşi autor îşi continuă descinderea 
monografică în Gătaia de altădată, punct de atracţie a celor veniţi ulterior: 
,,Dar când îmi întorc privirea sufletească spre satul meu natal, totul pare că 
se renaşte în mine. Se învioşează inima slăbită în lupta pentru pâne, se 
recreează în creierul istovit de gânduri şi muncă. Încep parcă a trăi dintr-
odată o viaţă nouă, în care nu găsesc nici nevoi, nici dureri, ci numai bucurii. 
Se răsfiră şi norii de pe frunte şi gândurile negre se sprânjesc. […] Îi văd 
parcă şi acum –după atâta timp– căsuţele mici, acoperite cu stuf, pe deasupra 
căruia muşchiul şi-a trântit covorul lui verde, cu <<târnaţele>> largi, 
sprijinite pe stâlpi de lemn lucraţi cu meşteşug, ascunse modest în umbra 
băgrinilor bătrâni şi puternici. Prin curţile largi, îngrădite cu garduri înalte de 
nuiele, se învârtesc românii în hainele lor albe, lucrând zoriţi la ale lor. 

Copiii –de cari geme satul–  îi văd adunaţi grămadă pe sub câte un 
,,dud” stufos, strângând în pălăriile lor mici ,,dugele”, pe care le scutură 
vreunul mai mare. Faţa lor frumoasă e mânjită până după urechi cu mustul 
roşu de fructe, spre cel mai mare năcaz al mamelor, cari abià mai birue cu 
spălatul. Căci nespălat nu vei vedeà copil pentru mare lume la noi în sat4. 

Forţa spirituală a acestei aşezări, ca de altfel al oricărei alta din 
Banat, este dată de Biserică, o instituţie divin-umană de coagulare a 
conştiinţei româneşti. Satul avea de la început un spirit de organizare 
liturgic. Fălnicia acesteia nu se înscrie într-o linie a orizontalităţii, ci într-o 
fecundă proiecţie a verticalităţii care o salvează de banalitatea unei 
întâmplătoare aşezări5. 

 
Viaţa religioasă 
Existenţa unei vieţi bisericeşti la Gătaia se întemeiază pe mărturiile 

istorice, dovezile arheologice şi datele lingvistice care relevă vechimea, 
profunzimea şi bogăţia credinţei creştine. Din repertoriul dovezilor istorice 
atât la Gătaia cât şi în satele aparţinătoare avem o primă mărturie a existenţei 
bisericilor de lemn, expresie a arhitecturii populare româneşti : Gătaia (1753, 
hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată în timpul episcopului Maxim. 
                                                 
3 Mihail Gaşpar, D’ale vieţii, ediţie critică, studiu introductiv, tabel cronologic şi note de 
Valentin Bugariu, Editura Eubeea, Timişoara, 2008, vol. I, p. 34. 
4 Mihail Gaşpar, op. cit., p. 37. 
5 Viorel Cherciu, Hramul bisericii sau topografia sacrului, în rev. ,,Altarul Banatului”, 
1996, nr. 4-6, p. 63. (Se va prescurta în continuare Hramul bisericii...). 



 58 

Pe locul ei, între 1794-1797, s-a zidit biserica nouă cu hramul Învierea 
Domnului6), Percosova (1770), Şemlacu Mare (1774, biserica de lemn a fost 
pictată de diaconul Vasile şi fiul său Gheorghe din Sredişte, unde fondaseră 
o importantă şcoală de zugravi. Acest lăcaş a fost demolat la 1886, iar pe 
locul lui a fost ridicat cea de zid sub preoţii Dimitrie Stoilă şi Petru Folea7) 
şi Sculea (1775, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. A fost demolată la 
1862, iar după un an se zideşte cea nouă în timpul păstoririi preotului 
Nicolae Bolocan (1812-1877), care a fost pictată de moalerul Ioan 
Cioreun8). 

O a doua mărturie a trecutului o reprezintă prezenţa icoanei pe lemn 
şi sticlă la bisericile actualului oraş. In registrul obiectelor de patrimoniu 
amintim existenţa –de la Butin– a 13 icoane cu autor necunoscut datând din 
secolele XVII-lea (8 buc.), al XVIII-lea (5buc.). tematica este diversificată : 
,,Sfânta Treime’’, ,,Iisus Hristos ’’, (Naşterea Domnului, Învierea Domnului, 
Înălţarea Domnului) ; ,,Maica Domnului’’ (Naşterea Maicii Domnului, 
Intrarea în biserică, Bunavestire, Adormirea Maicii Domnului), modul de 
lucru : tempera pe lemn (sec. XVII-lea); ,,Iisus Hristos’’, (Întâmpinarea 
Domnului, Botezul Domnului) în tempera pe lemn (sec. XVIII-lea)9. 
Icoanele pe lemn descoperite la Butin din veacurile XVII-XVIII sunt 
compoziţii sobre, fără fast, care impresionează prin cromatism şi expresia 
feţei, cu forme populare. Autorii lor cunoşteau legile compoziţiei şi taina 
culorilor. Cele din veacul al XVIII-lea se caracterizează prin forme şi 
expresia feţei retate liniar, nesocotindu-se efectele de umbră şi lumină. 
Registrul coloristic e limitat, iar contrastele sunt folosite cu chibzuinţă 
pentru a crea tensiuni. Autorii acestor icoane pot fi identificaţi cu ucenicii 
şcolii de la mănăstirea Săracă10.  

De la biserica din Percosova amintim o icoană din veacul al XVIII-
lea, cu autor necunoscut, în tehnica tempera pe lemn. Probabil, icoana 
provine de la Mănăstirea Săraca. Icoana are ca tematică chiar hramul 
mănăstirii, Schimbarea la Faţă. O altă icoană păstrată este icoana hramului 
bisericii : Adormirea Maicii Domnului. Icoana este datată din prima 

                                                 
6 Nicolae Săcară, Bisericile de lemn dispărute din Banat, Editura Excelsior Art, Timişoara, 
2002, p. 46. (Se va prescurta în continuare Bisericile de lemn...). 
7 Nicolae Săcară, op. cit., p. 80. 
8 Nicolae Cornean, Monografia Eparhiei Caransebeşului, Editura Diecezană, Caransebeş, 
1942, p. 535. (Se va prescurta în continuare Monografia...). 
9 Statistică întocmită de I. B. Mureşianu în vol. Colecţia de artă religioasă veche a 
Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 
1973, p. 33-63. (Se va prescurta în continuare Colecţia...). 
10 I. B. Mureşianu, op. cit., p. 10; 12-13. 
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jumătate a secolului al XIX-lea, în aceeaşi tehnică. O a treia icoană, cu autor 
necunoscut din veacul al XIX-lea are ca temă Învierea Domnului11.  

Tot de la biserica ortodoxă din Percosova avem şi două icoane 
lucrate pe sticlă : prima cu autor anonim din mijlocul secolului al XIX-lea de 
dimensiuni 60,5X44 cm. Are ca temă Maica Domnului cu Iisus12. O a doua 
icoană în aceeaşi tehnică îl înfăţişează pe Arhanghelul Mihail13. 

Mănăstirea Săraca are un prăznicar încadrat de 15 scene, cu pictor 
necunoscut, în tehnica tempera pe lemn din veacul al XVIII-lea ; icoană cu 
înfăţişarea Mântuitorului din veacul al XIX-lea. O altă icoană de acelaşi 
secol, în tehnica mai sus menţionată este Întâmpinarea Domnului14.  

O a treia dovadă a bogăţiei vieţii bisericeşti o reprezintă cartea veche 
bisericească de pe aceste meleaguri. De la biserica ortodoxă din Butin avem 
o Evanghelie învăţătoare, tipărită la Govora în 1642. Cazania a fost 
cumpărată de Maria ,,a lui Mihail’’ şi donată diaconului Petru din Butin. 
Cartea se află astăzi în posesia bibliotecii ,,V. A. Urechia’’ din Galaţi15.  
Celelalte cărţi amintite se află în colecţia de artă religioasă a Arhiepiscopiei 
Timişoarei : Liturghier slavon imprimat la Mănăstirea Dealu în 1646, 
provenit de la Mănăstirea Săraca ; Apostol, Blaj, 1817. Biserica din Gătaia a 

                                                 
11 I. B. Mureşianu, Colecţia..., p. 38-39; 44. 
12 Nicolae Săcară, Icoane pe sticlă din Banat, Editura Învierea, Timişoara, 2005, p. 28. (Se 
va prescurta în continuare Icoane pe sticlă...). Conf. univ. dr. Nicolae Săcară face şi o 
analiză a icoanei: ,,Maica Domnului, cu figura bine desenată, acoperită cu un mafarion 
cafeniu, odăjdii verzi, punctate cu alb, pe cap coroane în culorile roşu, verde, nimbul cu 
bronz-auriu. Maica Domnului îl ţine pe Iisus pe braţul stâng, iar cu dreapta indică prezenţa 
acestuia. Şi figura lui Iisus este bine conturată. Ambele personaje cu obrajii coloraţi uşor în 
roz. Iisus are în jurul capului nimb format din 3 lobi, lobul din mijloc încoronat de o cruce. 
Atât îmbrăcămintea Mariei, cât şi cea a lui Iisus sunt împodobite de steluţe (culoarea albă). 
Fondul jos sugerat în benzi orizontale de culoare, sus cu albastru. Chenarul sus vegetal, 
lateral geometric tipic icoanelor bănăţene. În exteriorul chenarului fondul e colorat cu roşu-
cărămiziu” (p. 28-29). 
13 Nicolae Săcară, op. cit., p. 44. Acelaşi autor notează: ,,Arhanghelul Mihail apare central 
în postura unui tânăr ostaş, cu părul negru, nimb de bronz-auriu (şters), figura puternic 
conturată. Poartă tunică cenuşie strânsă pe mijloc cu un brâu galben, pantaloni albaştri, 
cizme negre, pe spate o mantie amplă ce cade până jos la călcâie, este prinsă la mijlocul 
pieptului cu o agrafă rotundă în formă de floare. Mantia are culoare cafenie cu decor mare 
alb. Are în mâna dreaptă o spadă, iar cu stânga ţine cumpăna dreptăţii colorată galben. 
Fondul jos redat cu benzi orizontale de culoare, sus cerul cu albastru. Chenarul simplu 
geometric şi încadrarea tipice bănăţene. Sus apare un decor reprezentând grifoni stilizaţi 
afrontaţi de o parte şi de alta a arborelui vieţii. În exteriorul chenarului culoarea de fond 
realizată cu roşi-cărămiziu” (p. 44-45). 
14 I. B. Mureşianu, Colecţia...., p. 36; 38; 53. 
15 I. B. Mureşianu, Cartea veche bisericească din Banat, Editura Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1985, p. 147. 
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avut mai multe cărţi de cult : o Psaltire tipărită la Iaşi în 1743; Pravile de 
rugăciuni pentru sfinţii sârbeşti în slavonă, 1761, Triod, 1782, Penticostar, 
1785 tipărite la Râmnic şi Mineie pe 12 luni, Buda, 1804-1805. Alte cărţi 
bisericeşti provin de la bisericile ortodoxe din Percosova (primele 4) şi 
Sculea (ultimele 3) : Penticostar (1785), Liturghier (1785), Penticostar 
(1785), cărţi care provin de la tipografia din Râmnic şi un Ceaslov de la 
Bucureşti în 1785. Alte cărţi de învăţătură şi ritual sunt : Catehism sârbesc, 
românesc şi nemţesc, Viena, 1774, Octoih, Târgovişte, 1712, Datorinţele 
presviterilor parohialnici, Buda, 181716. 

Din galeria obiectelor de patrimoniu alături de icoană şi cartea veche 
bisericească mai avem şi un antimis de la biserica ortodoxă din Sculea. 
Antimisul păstrat este realizat din pânză albă de in, căptuşit cu acelaşi 
material de culoare verde cu dimensiunile : L. 54 cm ; l. 45,5 cm., şi î. 7 cm. 
In planul prim apare Mântuitorul cu mâinele întinse pe lângă corp, stă 
deasupra mormântului pe giulgiul ţinut la cap de Nicodim, iar la picioare 
Iosif din Arimateia. Maica Domnului cu braţele întinse, are la dreapta pe 
Maria cu un vas de aromate în mână şi pe Marta, iar la stânga pe Ioan şi un 
înger. In planul al doilea : Sf. Cruce cu tăbliţa ,,I. N. Ţ. I (n. n. ,,Iisus 
Nazarineanul ţarul iudeilor’’), are cununa de spini, cu suliţa şi prăjina cu 
buretele, răzimate de braţul orizontal, deasupra căruia sunt câte trei serafimi 
de fiecare parte, iar de din jos câte trei heruvimi. De ambele laturi ale bolţii : 
soarele şi luna, dealul Golgotha şi cetatea Ierusalimului. Sub ele, la margini, 
cei patru evanghelişti, cu simbolurile lor, despărţiţi în dreapta de templul din 
Ierusalim, iar în stânga de mormântul gol după Înviere, în grădină.  

Partea de jos a chenarului, lat. de 2,5 cm., cuprinde textul imprimat şi 
cel scris cu cerneală de episcopul care a sfinţit antimisul : ,,Acest 
dumnezeiesc Antimis aşa imprimat cu cheltuiala Prea Sfiinţitului Domn Paul 
Nenadovici, arhiepiscopul ortodox al Carloveţului şi mitropolit al întregului 
popor slaveno-sârbesc din ţinuturile de sub marea stăpânire cesaro-crăiască, 
şi s-a sfiinţit şi de Excelenţa sa consilier intim cesaro-crăiesc, ca să se 
săvârşească pe el sfintele taine în biserica cu hramul Sfinţilor Petru şi Pavel 
din comuna Sculea. Are puterea să oficieze cele preoţeşti. 22 Iunie anul 
1758’’17.  

Între personalităţile religioase care s-au născut ori activat în 
misiunea preoţească la Gătaia amintim pe protopopul şi scriitorul Mihail 
Gaşpar (1881-1929), fiul preotului Gheorghe Gaşpar care a păstorit biserica 

                                                 
16 I. B. Mureşianu, op. cit., p. 230-231; 251. 
17 Gheorghe Cotoşman, Vechile antimise din bisericile Arhiepiscopiei Timişoarei şi 
Caransebeşului, în rev.  ,,Mitropolia Banatului”, 1957, nr. 4-6, p. 264-266. 
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de la Gătaia între 1874-1911. Mihail Gaşpar a urmat gimnaziul la 
Timişoara, Becicherecul Mare şi Beiuş, apoi Teologia la Institutul Teologic 
din Caransebeş (1900-1903). Îmbrăţişând cariera preoţească a fost numit 
diacon la Lugoj (1903-1911), preot (1911), ales protopop la Bocşa Montană 
(1911-1929). Ucenic al lui Nicolae Iorga, conferenţiază sub auspiciile Astrei 
bănăţene, colaborează cu presa vremii –un timp responsabil al ziarului 
,,Drapelul” din Lugoj (1919-1920) şi pune bazele unei publicaţii locale 
,,Drum nou” care a apărut la Bocşa Montană între 1923 şi 1929. pe plan 
politic a fost un luptător pentru realizarea unităţii românilor fiind prezent la 
1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, apoi preşedinte al Partidului Naţional-
Ţărănesc, filiala Caraş-Severin şi deputat în primul parlament al României 
Mari. Opera literară este variată, compusă din proză (schiţă, povestire, 
nuvelă, roman), poezie, folclor (legende bănăţene), teatru dar şi traduceri din 
clasicii francezi, italieni şi ruşi. În literatură a fost influenţat de 
sămănătorismul literar dar şi de realismul românesc interbelic, temele 
favorite au fost: satul tradiţional bănăţean, chipul domnitorului Ştefan cel 
Mare şi viaţa religioasă a românilor din cele mai vechi timpuri şi până în 
perioada dintre cele două războaie mondiale. Această preocupare literară 
este dublată de cea ştiinţifică în care prezintă monografic Japonia şi Bocşa 
Montană. 

Un alt slujitor al bisericii din Gătaia a fost preotul doctor Nicolae 
Popovici (1883-1956), cu studii secundare la Lugoj şi Braşov, teologice la 
Institutul Teologic din Caransebeş şi Facultatea de Teologie din Cernăuţi 
(abs. 1909) unde obţine doctoratul în teologie (1913). După ce a fost preot-
paroh în localitatea natală, Bocşa Română (1910-1912), apoi la Gătaia 
(1912-1929), director al cultului ortodox pentru provinciile unite la 
România din Ministerul Cultelor (1920-1922), profesor universitar de Istorie 
bisericească şi Drept canonic la Academia Teologică din Arad (1922-1945) 
unde a fost rector al instituţiei (1938-1945, apoi preot în Aradul Nou18. 
Atâta vreme cât a fost preot la Gătaia a desfăşurat în preajma primului 
război mondial o fructuoasă activitate naţională în rândurile românilor din 
jurul comunei Gătaia. A sprijinit activitatea despărţământului ,,Astra”, 
difuzarea de cărţi româneşti. Pentru atitudinea patriotică şi mai ales, pentru 
faptul că a intervenit deseori în apărarea ţăranilor români ameninţaţi şi 
acuzaţi de autorităţile maghiare, în anul 1916 a fost mobilizat şi trimis pe 
front. La sfârşitul războiului se reîntoarce la Gătaia şi se pune în fruntea 
luptei românilor pentru unirea Banatului cu România. Organizează şi 

                                                 
18 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 1996, p. 361. 
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conduce adunările naţionale în satele învecinate pentru întemeierea de 
Consilii Naţionale şi Gărzi Naţionale Române. A fost ales preşedinte al 
Consiliului Naţional Român din Gătaia. Organizează şi prezidează, la 15/28 
noiembrie 1918, Adunarea Naţională a românilor din Cercul electoral 
Gătaia, pentru alegerea delegaţilor la Marea Adunare Naţională de la Alba-
Iulia la actul de la 1 Decembrie 1918 ca şi conducător al delegaţiei 
românilor din acest Cerc19. 

O ultimă mărturie a dezvoltării creştinismului la Gătaia o reprezintă 
terminologia creştină utilizată în localitate: substantive: diac, schimnic, duh, 
icoană, rai, idol, iad, sfinţenie, Bobotează, Dumnezeu, Scaraoţchi, călugăr, 
popă, păcătos, rugăciune, mântuire, mitropolit, molitvă, amvon, cruce, 
candelă, aureolă, mucenic, drac, profeţie, post, prohodire, prazbic, crâsnic, 
ectenie, Apostol, cin, pomană, heruvim, egumen, Scriptura, blăstem, 
mătănii, schit, Ceaslov, vlădică, Evanghelie, cădelniţă, catedrală, ierarh, 
dreptcredincios, înger, Troiţă, martir, spovedanie, episcop, eretic, canon, 
protopop, Atotputenicul, apostolie, duhovnic, mărturisire, Psaltire, prapor, 
pristol, cădelniţă, Octoih, adjective: pravoslavnic, sfânt, ecumenic, monahal, 
ortodox; verbe: a binecuvânta, a blagoslovi, a se călugări, a se cumineca, a 
ispiti, a prohodi, a se pocăi, a mântui, a se spovedi20. 

 
Mănăstirea Săraca 
Mănăstirea Săraca situată la 50 km depărtare de Gătaia, la poalele 

colinei Şumigului, datează din secolul al XV-lea. Cercetări din 1973 
dovedesc că biserica de astăzi e primul locaş de închinare pe locul actualei 
aşezări21. 

Mănăstirea a reprezentat un centru al ortodoxiei de pe aceste 
meleaguri, loc în care se împletea rugăciunea euharistică cu învăţământul 
religios şi pictura bisericească. Tot dinainte de ocuparea Banatului de turci 
este şi mănăstirea Săraca. I. Miloia o datează din secolul al XV-lea, iar 
cercetările arheologice din ultima vreme îndreptăţesc ,,ipoteza datării 
bisericii în secolul al XV-lea”, deci înainte de ocuparea Banatului de turci. 
Şi în cazul mănăstirii Săraca, unii istorici atribuie înfiinţarea ei unor feudali 
sârbi, fără a aduce vreo dovadă în acest sens. Atât stilul, cât şi proporţiile ei 
modeste, indică că ea este rezultatul strădaniilor populaţiei române din 

                                                 
19 Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire 1918, 
Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1992, p. 252-253. 
20 Valentin Bugariu, Protopopul Mihail Gaşpar. Studiu monografic, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2007, p. 336-342. 
21 I. D. Ştefănescu, Arta veche a Banatului. Arhitectura, picturile murale, icoanele, Editura 
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1981, p. 42. 
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satele din jur, Şemlacu Mare, Gătaia, Sculea, Berecuţa, care au simţit nevoia 
unui lăcaş de închinăciune, în afara bisericilor parohiale.  (Ipoteza 
întemeierii mănăstirii de despotul George Brancovici se bazează pe faptul că 
la 1451 acesta era proprietarul domeniului Érdsomlyó (Şemlacul de pădure) 
din comitatul Caraş22. 

Lăcaşul călugărilor din Şemlacul Mic a fost un centru de unire al 
tuturor credincioşilor. Se păstrează din pagini îngălbenite de ziar o astfel de 
adunare cu prilejul hramului mănăstirii: ,,Vestea bună dată de la Sf. Altare a 
mers din gură în gură şi credincioşii s-au pregătit pentru calea pocăinţei. 
Tânări şi bătrâni, femei, bărbaţi şi foarte mulţi copii au pornit la drum din 
depărtări considerabile. Din protopopiatul Buziaşului au venit: Berecuţa în 
frunte cu preotul Ioan Halas, Berini cu preotul Ilie Minciuru, Birda, Buziaş, 
Cadăr, Căpăt cu parohul Nicolae Bojin, Cerna cu preotul Silviu Mioc, 
Chevereşu Mare cu preotul Toma Radulescu, Duboz, Folea cu preotul 
Simeon Ţona, Opatiţa cu preotul Tiberiu Mărgineanţu, Sculea cu preotul 
Ioan Ogârlaci, Stamora Română, Şipet cu preoţii Nicolae Stoia şi Petru 
Turlici, Şoşdea cu preotul Petru Bohariu. Din protopopiatul Vârşeţului: 
Butin cu preotul Nicolae Câlniceanu, Clopodia cu preotul Miron Bălean, 
Dejan, Ferendia cu preotul Traian Olde, Gătaia cu preotul Petru Raica, 
Gherman cu preotul Gheorghe Pascu, Gherteniş cu preotul Petru Şandru, 
Jamu Mare cu preotul Moise Mreja, Lăţunaş cu preotul Simion Stoica, 
Percosova cu preotul Nicolae Ivu, Şemlacu Mare cu preotul Mircea 
Popovici. Din protopresbiteratul Ciacovei: Ciacova cu preotul Ioan Pincu, 
Denta, Deta, Gaiu Mic, Ghilad cu preotul Moise Ghilezan, Omor cu preotul 
Valeriu Mărgineanţu, Toager, Voiteg cu preotul Ştefan Teretean. Din 
protopopiatul Bocşa Montană: Berzovia cu preotul Gheorghe Ogârlaci, 
Câlnic, Fizeş. [...] 

Din Şemlacu Mare au fost şcolarii formând un cor, iar din Gătaia a 
fost corul plugarilor. Întinderea litiilor pe culmea colinelor cari înconjură Sf. 
Loc, era neîntreruptă, iar coborârea lor în luncă a umplut de viaţă liniştea ce 
stăpâneşte ţinutul. Văzduhul s-a umplut de laude şi preamărirea lui 
Dumnezeu a fost unanimă dorinţa inimilor ce s-au ostenit până aci. Sf. 
Locaş e neîncăpător dar lumea e fericită că se ştie la adăpostul zidurilor 
cernite de veacuri. Vecernia s-a celebrat în Sf. Mânăstire. Binecuvântarea 
Litiei însă s-a săvârşit în aer liber pontificând protopresb. Ioan Geţia din 
Buziaş, însărcinat cu conducerea acestui pelerinaj. 

                                                 
22 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 
1977, p. 72. 
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Preoţimea ostenită de drum nu se odihneşte, se cetesc slujbe, se 
mângăe călători. Impresionante au fost momentele, când fiecare a venit să-şi 
depună darurile aduse. Bărbaţii cu sacii de grâu, de făină pe spate, femeile 
cu câte o cârpă de făină s-au prezentat ca la o jertfă cu rodul trudei lor23. 

 
Descălecatul 
Motivul apariţiei coloniştilor la Gătaia l-a reprezentat implementarea 

reformei agrare din 1921 stabilită prin Legea pentru reformă agrară din 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş publicată în ,,Monitorul Oficial” 
nr. 93/30 iulie 1921. Prin această lege s-a urmărit: 

 a). reducerea proprietăţilor latifundiare prin expropierea de utilitate 
naţională sau publică, 

b). formarea unor proprietăţi şi exploataţii ţărăneşti prin 
împroprietărirea ţăranilor fără pământ sau cu pământ puţin; 

c). crearea unor instituţii cu funcţiuni administrative, tehnice, 
economice şi juridice care să pună în aplicare prevederile legilor reformei 
agrare24. 

Referitor la împroprietărire, legea agrară din 1921 enumeră 
categoriile de împroprietăriţi în ordinea priorităţii lor: capii de familie, 
muncitorii agricoli şi servitorii, mutilaţii de război dar apţi pentru a conduce 
o exploatare agricolă; văduvele şi familiile celor căzuţi în război25. 

Rezultatele acestei reforme nu au ezitat să fie sesizabile, 
producându-se câteva mutaţii importante în structura rurală a proprietăţii în 
perioada anilor 1930-1945: 

- reducerea marilor proprietăţi latifundiare şi creşterea ponderii 
proprietăţilor mici şi mijlocii; 

- creşterea suprafeţei medii a proprietăţilor mici şi reducerea acesteia 
în cazul proprietăţilor mijlocii şi mari; 

- aplatizarea, într-o mare măsură, a bipolarităţii proprietăţii 
funciare26. 

Venirea coloniştilor români la Gătaia au dus la înviorarea agriculturii 
locale27. Se păstrează consemnat şi numele câtorva truditori ai pământului 

                                                 
23 Ioan Geţia, Pelerinajul la Sf. Mânăstire Săracă în 6 Aug. a. c., în ,,Foaia Diecezană”, 
Anul LIII, 1938, nr. 34, p. 2. 
24 Păun Ion Otiman, Agricultura României la cumpăna dintre milenile II şi III, Editura 
Helicon, Timişoara, 1994, p. 29.  (Se va prescurta în continuare Agricultura României…). 
25 Ioan Traia, Reforma agrară din 1921 (II), în rev. ,,Lumină lină”, 2010, nr. 4, p. 4. 
26 Păun Ion Otiman, Agricultura României…, p. 45. 
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din Colonie, împreună cu rezultatul muncii lor: Crişan Zacheu cu 600 de 
norme28. 

Legat de istoricul Coloniei avem până astăzi foarte puţine mărturii 
scrise (documente, acte oficiale, arhivă parohială etc.), cert este următorul 
fapt: colonia este de provenienţă nouă, înfiinţată după războiul mondial prin 
anii 1930 din tot felul de elemente; cum s-au făcut toate colonizările de la 
noi29. O primă ştire arată numărul şi locul de provenienţă al coloniştilor: 
aproximativ 200 de familii de ţărani din Munţii Apuseni şi 25 de familii din 
Igriş (Banat), care au fost împroprietăriţi cu câte 16 jugăre cadastrale -1,5-8 
ha.- de pământ, fiecare familie30. Conscripţiile parohiale întregesc această 
informaţie astfel că din familiile coloniştilor între 1926-1928 între Sculea şi 
Gătaia au fost colonizate 100 de familii din părţile Igrişului şi ale Ardealului 
(Alba-Iulia)31. O ultimă informaţie aminteşte de ardeleni şi din zona 
Turdei32. 

 
Parohia 
Termenul de parohie desemnează comunitatea creştinilor ortodocşi, 

clerici şi mireni, situată pe un anume teritoriu şi subordonată centrului 
eparhial (Arhiepiscopie, Episcopie n.n.) din punct de vedere canonic, 
juridic, administrativ şi patrimonial, condusă de un preot paroh numit de 
chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective33. 

Geografic, parohia Colonia Gătaia se întinde în nordul oraşului, în 
Colonia cu acelaşi nume. Ca organizare, ea face parte din cele treizeci şi trei 
de parohii ale protopopiatului Deta.  

Viaţa religioasă a românilor ortodocşi din Colonia Gătaia, s-a 
împletit cu cea a semenilor lor din satul apropiat Sculea. Astfel că din cele 

                                                                                                                            
27 Petre Tomescu Măţău, Herbert Weissmann, Gheorghe Fodor, Maria Tcaciuc, Ilie Florea, 
Ion Cireşan, Monografia comunei Gătaia şi a satelor aparţinătoare, f. ed., Timişoara, 
1972, p. 74.  (Se va prescurta în continuare Monografia comunei Gătaia...). 
28 Petre Tomescu Măţău, Herbert Weissmann et alii, op. cit., p. 96. 
29 Nicolae Cornean, Monografia..., p. 536. 
30 Petre Tomescu Măţău, Herbert Weissmann, et alii, Monografia comunei Gătaia..., p. 69; 
142. 
31 Simion Găvan, Istoricul parohiei Sculea şi al filiei Colonia Gătaia (manuscris), 1979, p. 
7. (Se va prescurta în continuare Istoricul parohiei Sculea...). 
32 Petru Dan Corneanu, Monografia parohiei Sculea, (manuscris), 1993, p. 2. 
33 Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008, p. 37. (Se 
va prescurta în continuare Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii...). 
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50 de familii ortodoxe în 1930 cu 216 suflete34 au ajuns în 2011, 120 de 
familii cu 265 de suflete din care 41 de persoane sunt copii şi tineri. 

Din punct de vedere jurisdicţional parohia a fost de la constituire 
filie a parohiei Sculea până în anul 1996 când la insistenţele credincioşilor a 
devenit parohie de sine stătătoare. 

Nevoile spirituale ale ortodocşilor din Colonie au fost împlinite de 
preoţii: Dimitrie Botău (1925-1932), Ioan Ogârlaciu (1933-1940), Ioan Buta 
(1940-1941-refugiat din Bucovina), Nicolae Gherman (1941-1945-refugiat 
din Ardeal)35, Traian Gâciu (1946-1972), Octavian Găvan (1972-1978), 
Simion Găvan (1979-1986), Petru Dan Corneanu (1986-1993), Ioan Marcu 
(1993-1996). Din 1996 au slujit preoţii: Nicolae Erja (1996-1998), Dacian 
David (2000-2001) şi dr. Valentin Bugariu (din 2001). 

Cu timpul parohia Colonia Gătaia a devenit centrul românismului 
din ambele comune (Gătaia şi Sculea n. n.)36, dar începuturile plămădirii 
parohiei ca filie la parohia Sculea nu au fost uşoare: confuzie a stabilirii 
teritoriului confesional, lipsuri materiale, migraţie confesională între 
Biserica Ortodoxă şi celelalte culte din zonă, prozelitism. 

Chiar dacă parohul Gătăii din acele timpuri (pr. Petru Raica n.n.) 
cunoştea nevoia păstoririi credincioşilor ortodocşi din Colonie de un preot 
ortodox, ba mai mult apartenenţa acestora la parohia Sculea-Gătaia, nu au 
fost puţine rapoartele parohului din Sculea către Protopopiatul Ortodox 
Buziaş şi Episcopia Caransebeşului de care depindea parohia Sculea-
Colonia Gătaia până în 1948: ,,[...] Coloniştii întrucât au nevoie de preot 
separat, ei pot cere preot în parohia lor Sculea-Gătaia, unde aparţin, iar nu 
pentru parohia noastră Gătaia...”37.  

Chiar şi aşa problemele au curs în continuare între parohiile Gătaia şi 
Sculea. Din memoriul mai sus amintit se recunoştea deschis nevoia unui 
preot pentru coloniştii ortodocşi dar şi arondarea Coloniei la parohia Sculea. 
Şi totuşi prima problemă era delimitarea teritoriului parohial, dese imixtiuni 

                                                 
34 Simion Găvan, Istoricul parohiei Sculea..., p. 7. 
35 Părintele Nicolae Gherman este şi ctitorul şi aministratorul între 1938-1939 al Mănăstirii 
Rohia din Maramureş: ,,[...] Acesta a avut, între cei zece copii, o fetiţă cu numele Anuţa, 
care a decedat la vârsta de zece ani, [...]. Pierderea copilei l-a îndurerat profund, [...] În vis 
îi apărea mereu copila, care îl ruga să facă <<o casă Maicii Domnului în Dealu-i vie>>[…] 
În clipa aceea, preotul s-a simţit străbătut ca de o lumină şi a fost cuprins deodată de 
bucurie şi de mare linişte sufletească, urmat de hotărârea fulgerătoare de a construi o 
mănăstire în amintirea copilei sale”. (Cf. Serafim Man, Mănăstirea Rohia. Maramureş, 
Editată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1981, p. 14; 24). 
36 Arhiva Episcopiei Caransebeşului, III, 1932, fila 23. (Se va prescurta în continuare A. E. 
C.). 
37 A. E. C., III, 1938, 8, fila 4. 
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ale parohiilor bisericii din Gătaia în Colonie fapt revelat de memoriile 
întocmite de parohul titular către Propopopiat şi Episcopie:  

 
,,Prea Sfinţite Părinte! 

Venerabile Consiul Eparhial! 
 

[...] Întreg teritoriul dintre Sculea şi Gătaia este împărţit pentru 
colonişti. Între preotul nostru din Sculea şi Gătaia s’au născut neînţelegere 
cu privire la administrarea credincioşilor, de pe acest teritoriu.  

Trecând subsemnatul pe la acest teritoriu, am constatat situaţia 
prezentată de tabloul alăturat. 

Pentru administrare am două păreri: 
1. Să se pună întreg teritoriul sub administrarea preotului Dimitrie 

Botău din Sculea, sau 
2. Credincioşii din Sculea cu locuri de casă pe noul teritoriu şi cu 

coloniştii să fie puşi sub administrarea preotului Dimitrie Botău din Sculea, 
iar credincioşii din Gătaia cu locuri de casă pe noul teritoriu să fie puşi sub 
administrarea preotului din Gătaia. 

Motivez propunerile acestea cu faptul că preotul Dimitrie Botău din 
Sculea este om creştin, zelos şi cu mult abnegaţiune în activitatea sa 
pastorală. 

Soluţiile propuse pot fi numai provizorii, având în vedere, că prin 
împopularea teritoriului se urmăreşte împreunarea celor două comune: 
Gătaia şi Sculea. 

Cu vremea se va putea face o altă împărţire.  
Al Prea Sfinţiei Voastre şi 
Ven. Consiliu eparhial 
 
Buziaş, la 22 Februarie 1929                                           Aplecat serv. 

Ioan Geţia, 
Protoprezbiter”38. 

 
Din cei veniţi 50 de familii au fost ortodoxe, celelate au fost de alte 

confesiuni (evanghelici, greco-catolici) care în marea majoritate au trecut la 
confesiunea ortodoxă înainte de 1948: ,,[...] Pe baza trecerii legale în ziua de 
25 Aprilie Luni după Paşti, am botezat pe Ştefan Vagner de religiune 
evanghelic, născ. În anul 1890 în comuna Sebeşul săsesc, iar în ziua de 29 
August 1928 am săvârşit Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor Ioan fiul lui 

                                                 
38 A.E.C., III, 1932, fila. 24. 
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Iosif Voloci şi Zamfira fiica lui Artimon Sintimbrean, primul romano-cat. 
iar a doua greco cat. după ce mai nainte au făcut treceri după noua lege a 
cultelor în faţa Ofiţerului Stării civile. De la venirea lor pe aceste plaiuri le-
am săvârşit toate serviciile religioase şi am căutat să-i apropiu cât mai mult 
atât faţă de biserica noastră ortodoxă, cât şi faţă de credincioşii bisericei 
noastre, băştinaşii comunei, ceea ce m-a şi reuşit în marea parte. [...] Se 
obsearvă însă că până la finea anului 1929 au trecut la religiunea ortodoxă 
română: Artimon Sântimbrean şi soţia Susana născ. Faur, cu familia, 
Nicolae Moldovan, Ioan Nemeş senior, Ioan Tănase şi soţia Rozalia cu 
familia lor şi Zamfira Sântimbrean”39. 

Pentru buna desfăşurare a vieţii bisericeşti din Colonie, pentru 
colonişti s-a precizat un lot de pământ pentru biserica, casa parohială şi 
cimitirul confesional: ,,[...] În colonia Sculea-Gătaia în urma reformei agrare 
s’a rezervat pentru biserica ortodoxă română şi pentru casa parohială un lot 
în estenziune de 1600 st. Patr. Locul destinat pentru Casa Culturală este 
trecut pe numele comunei politice.   

Pământ pentru biserică, sesiune parohială şi cantorală până de 
present nu s’a dat pentru această parohie. În ziua de 9 Ianuarie a. c. s’a luat 
în considerare cererea comunei noastre bisericeşti, de către comisiunea 
judeţeană. 

Loc de cimitir s’a dat 1.800 st. patr. […]40”. 
O problemă a fost uniformizarea tradiţiilor care întregesc ritualul 

liturgic. Colonia era format din lume de pretutindenea: ardeleni din Turda, 
Alba-Iulia, Cluj şi bănăţeni din comuna Igriş. Iată numai o mostră a 
uniformizării unui obicei religios: ,,[…] Având în vedere că suntem în 
preajma sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus Cristos când 
după datinele noastre creştineşti se cercetează casele credincioşilor noştri în 
ajunul Crăciunului copiii, iar în ajunul Botezului preotul, şi având în vedere 
că între aceste două comuni sunt colonizaţi 27 familii din comuna Igriş din 
Banat unde era obiceiul că şi la ajunul Naşterii Domnului preotul şi nu 
copiii să meargă pe la casele credincioşilor, s’a prezentat la subsemnatul o 
delegaţie din partea acestora pentru a se interesa cui aparţin, respective cărui 
preot să se adreseze pentru a le satisface această cerere, pe care dânşii au 
moştenit-o din moş strămoşi şi vor să o păstreze şi pe aceste plaiuri unde au 
venit ca şi colonişti […]”41. 

                                                 
39 A. E. C., III, 1932, fila 27; 29. 
40 A. E. C., III, 1932, fila 22. 
41 A. E. C., III, 1932, fila 10. 
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Prozelitismul confesional a fost problema din afară. Oferirea de 
ajutoare financiare, colectarea de sume pentru ridicarea unei biserici au fost 
două probleme sesizate de corespondenţa bisericească. Învăţătorul pensionar 
Nicolae Fer din Sângeorge, cantor greco-catolic a făcut astfel de promisiuni: 
,,[…] Am constatat că numitul a venit numai la românii care sunt de 
religiune gr. catolică (27 familii n. n.) şi în cercul acestora a făcut 
promisiuni, că li se zidi biserică din partea Statului şi că vor primi ajutoare 
pentru copii. Declaraţii serioase nu am putut primi deoarece românii greco-
catolici cari până aci cercetau sfânta noastră biserică din 6 Decemvrie nici 
nu mai dau pe la sfânta noastră biserică. Întru atât i-a influenţat încât a 
încasat de la dânşii 1.500 lei spese de călătorie până la Bucureşti cu rugările 
lor, de a li se da sesiune parohială şi ajutor cu un cuvânt de a le recunoaşte 
parohia de parohie materă[…]”42. 

Cu toate aceste probleme dinăuntru şi din afară, viaţa bisericească 
ortodoxă şi-a continuat cursul ei în anii de după reforma agrară, formarea 
Coloniei în 1928 prin venirea coloniştilor români a impulsionat dezvoltarea 
unei vieţi bisericeşti păstorită de preoţii din Sculea. Administrativ Colonia a 
devenit până în 1996 filie a parohiei amintite, însă cu o Adunare Parohială 
proprie. O mărturie în acest sens este o listă a membrilor Adunării parohiale 
din Colonie în 1930: ,,Artimon Sântimbrean (45 ani, econom), Ştefan 
Vagner (40), Iosif Olos (39), Iacob Bogdan (58), Asanică Stan (34), 
Gheorghe Iancu (57), Nicolae Iancu (65), Ioan Volonci (30), Iosif Volonci 
(58), Nicolae Moldovan (39), Vasile Câmpean (60), Avram Şoimoşan (51), 
Ioan Javla (43), Arcadie Crişan (41), Avram Drăgan (36), Nicolae Haţegan 
(42), Zamfir Dan (31), Gheorghe Avrămuţiu (33), Ioan Ionescu (34), 
Valeriu Ionescu (37), Ioan Cionca (37), Gavril Cionca (35), Crâsta Vernica 
(42), Zamfir Vernica (70), Victor Stanciu (45), Ioan Nemeş (58), Petru 
Stoicănescu (33), Traian Brindescu (35), Andrei Bistrian (37), Ioan Bistrian 
(43, econom), Zamfir Roşu (35), Petru Brindescu (34), Ioan Benea (37), 
Constantin Brindescu (33), Filip Bistrian (30), Pascu Neculescu (40), 
Chenta Geţa (39), Dimitrie Stoicănescu (34), Fanu Micşa (38), Gheorghe 
Corocan (35), Gheorghe Oprea (33), Ioan Tănase (39), Anania Crişan 
(41)…”43. 

În prezent Parohia Ortodoxă Colonia Gătaia este o parohie de 
categoria a III-a, rural, cu biserică şi casă parohială, cu trei angajaţi: 
Valentin Bugariu (preot), Sebastian Andrei Petrescu (cântăreţ) şi Petru 
Olariu (paraclisier). Parohia potrivit legiuirilor bisericeşti organul 

                                                 
42 A. E. C., III, 1932, fila 14. 
43 A. E. C., III, 1932, fila 37-38. 
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deliberativ este Adunarea Parohială44, hotărârile acesteia sunt puse în 
aplicare de Consiliul Parohial. Organul executiv al parohiei este Consiliul 
parohial compus din pr. Valentin Bugariu (preşedinte), Sebastian Andrei 
Petrescu (secretar), Ioan Orga, Vasile Gheţa, Ioan Minda (epitrop), Petru 
Olariu, Haralambe Elena şi Gheorghe Drăgan (membrii), iar supleanţi: 
Ciprian Bucure – Sas, Ioan Tomuş şi Cornel Stanciu. 

Adunarea parohială este formată din următorii membrii: Ardelean 
Ignatie, Balcu Sorin, Balcu Viorel, Bâlc Mircea, Boldor Ioan, Bonchiş 
Aurel, Borza Gligor, Borza Viorel, Bucure Sas Ciprian, Câmpian Florian, 
Chira Alexandru, Ciguzan Nicolae, Ciucuzan Octavian, Crişan Cornel, 
Dănilescu Mihail, Drăgan Gheorghe, Drăgan Miron, Elena Adrian, Elena 
Haralambe, Gherban Adrian, Gheţa Paul, Gheţa Vasile, Gheţa Vasile, Haneş 
Gheorghe, Haţegan Ioan, Ionescu Valer, Livadaru Gheorghe, Lup Petru, 
Lup Traian, Lupan Ionuţ, Lupu Gheorghe, Lupu Viorel, Macovievici 
Alexandru, Maier Ioan, Maier Ioan, Maier Ovidiu, Minda Ioan, Miron 
Mircea, Moşoarcă Petru, Mureşan Ioan, Nicolescu Aron, Olariu Petru, Olar 
Gheorghe, Onuţ Alexandru, Orga Ioan, Orga Octavian, Orga Vasile, Pană 
Simion, Pană Ştefan, Petruş Vasile, Pleşa Viorel, Popa Augustin, Popeţi 
Ioan, Popeţi Radu, Popeţi Teodor, Potra Doru, Regea Ioan, Roşu Ioan, Sas 
Ştefan, Stanciu Cornel, Sturza Silviu, Sturza Silviu Ioan, Ştulea Iosif, 
Tănase Ionel, Tomuş Ioan, Trifu Radu, Văcărescu Sorin, Vânt Traian, Vlad 
Dumitru, Vlad Gabriel45. 

 
Biserica 
Credincioşii din Colonie nu au avut o biserică proprie, cultul divin 

public desfăşurându-se atât în biserica ortodoxă din Sculea, cât şi într-o 
căsuţă aflată pe locul actualei biserici. Lipsa posibilităţilor materiale la 
început, apoi instaurarea regimului comunist în România a zădărnicit pentru 
mult timp ridicarea unui lăcaş de cult. Şi-au rostuit coloniştii şi loc de 
închinare (o casă cu o clopotniţă în curte) pe locul unde se află biserica. 
Coloniştii erau mândri însă că aveau un lăcaş sfânt, chiar dacă preotul de la 
Sculea oficia aici tot la două săptămâni. Parcă-l văd pe tată-l meu fie iertat!, 
pasionat cântăreţ în strană –Iosif Circa n.n.– cum scotea mâna pe ferăstruica 

                                                 
 
45 Sunt consemnaţi în Adunarea Parohială –potrivit art. 45– credincioşii ortodocşi care îşi 
îndeplinesc îndatoririle către Biserică: de a susţine, întări şi mărturisi credinţa Bisericii 
Ortodoxe; de a vieţui potrivit învăţăturii de credinţă ortodoxă; de a participa la sfintele 
slujbe; de a se împărtăşi cu Sfintele Taine; de a împlini faptele milei creştine; de a întreţine 
şi a ajuta Biserica şi pe slujitorii ei.(Cf. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea 
Bisericii..., p. 37). 
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dinspre curte, şi-I făcea semn crâsnicului de-afară când să tragă clopotele. Îl 
aud şi azi cu întreagă fiinţa mea cum îşi mlădia glasul subţire şi, cu toată 
dăruirea creştină alături de alţi bărbaţi cantori, dădea răspunsurile la Sf. 
Liturghie sau cânta pricesnele. În condiţiile de atunci modeste, sărăcăcioase, 
credinţa era mai bogată, mai înălţătoare. Încăperea aceea, cu un altar 
improvizat, dar sfânt, cu tavanul din grinzi de lemn joase, deasupra 
capetelor plecate în smerenie, abia închidea între pereţii proaspăt văruiţi 
mulţimea de credincioşi46.  

Ridicarea actualei biserici s-a datorat unui om providenţial, harnicul 
preot iconom stavrofor Octavian Găvan47 sprijinit pe jertfelnicia 
credincioşilor din Colonie. Despre aceste începuturi se păstrează un proces-
verbal. Iată conţinutul: 

 
,,Proces-Verbal, 

 
Încheiat azi, 5 feb. 1975 în Colonia Sculea-Gătaia. De faţă fiind: Pr. 

Octavian Găvan-parohul locului şi domnii: Pecican Andrei, Icma Iosif, Vlad 
Vasile, Bica Teodor din Gătaia, Circa Ion, Sas Roman, Gheţa Vasile, Orga 
Octavian, Tănase Gheorghe, […] Borza Roman, Trifu Radu, Ifrim Mihai, 
Bold Avram, Tanc Gavrilă, Sas Ştefan, Ţirca Vasile, Păcurariu Ioachim 
împreună cu Javla Dănilă. 

Obiect: Repararea, refacerea Capelei din Colonia Sculea-Gătaia, în 
baza Autorizaţiei Nr. 548/31.XII. 1974. 

                                                 
46 Iosif Marius Circa, Din amintirile unui colonist (II) în rev. ,,Lumină lină”, 2011, nr. 1, p. 
5; 7. 
47 N. 29 nov. 1925 în familia învăţătorului Novac Găvan din Bănia (Caraş-Severin). 
Urmează cursurile şcolii din Bănia, gimnaziul la Bozovici, Liceul General Dragalina la 
Oraviţa şi Academia Teologică ,,Andreiană” din Sibiu (1946-1949). Participă ca voluntar în 
al doilea război mondial în Italia. În 13 oct. 1946 se căsătoreşte cu Margareta Coilă cu care 
a şi avut doi copii: Cornelia şi Simion (preot în satul Sculea, apoi în comuna Domaşnea, 
jud. Caraş-Severin (1986-2010; †2011). A fost hirotonit de P. S. Veniamin Nistor, diacon, 
apoi preot la Cornereva şi Teregova. După nouă ani de pastoraţie divorţează recăsătorindu-
se cu Adrieane-Xenie, o colegă de liceu. Prin căsătorie se mută la Bucureşti unde ocupă 
diverse funcţii administrative la Întreprinderea de Transport Bucureşti şi Institutul de Petrol 
şi Gaze din Ploieşti. Revine împreună cu familia în Banat şi este numit preot în parohia 
Folea (protopopiatul Deta) unde electrifică biserica (1968) şi înlocuieşte învelitoarea 
metalică a bisericii parohiale (1969). În paralel este secretar la protopopiatul ortodox din 
Deta (1969-1976). Din 1976 până în 1978 este revizor contabil la Arhiepiscopia Timişoarei. 
La cerere este transferat la parohia Sculea. Aici între 1975-1976 ridică biserica ortodoxă din 
Colonie, apoi în 1977 zugrăveşte biserica din Sculea. Trece la Domnul la 9 iulie 1979 şi 
este înmormântat la Caransebeş în cripta familiară. (Inf. Diana Găvan).     
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Pr. Oct. Găvan arată că după multă aşteptare am primit autorizaţia 
necesară lucrărilor şi acum trebuie pornit la treabă, adică, să se fixeze un 
număr de 10 persoane care să se ocupe cu încasarea contribuţiilor speciale 
ptr. repararea capelei, aceşti 10 membrii ai comitetului de conducere şi 
organizare să se fixeze 4 persoane care să se deplaseze după materiale şi 
toate cele de trebuinţă. 

Se fixează prin bună înţelegere în aşa numitul comitet următorii: 1). 
Sas Roman, 2). Borza Roman, 3). Orga Octavian, 4). Circa Ion, 5). Ţirca 
Vasile, 6). Ifrim Mihai, 7). Tanc Gavrilă, 8). Ţirca Iosif, 9). Tănase 
Gheorghe, 10). Bold Avram. 

Dintre aceştia se deleagă bărbaţi de încredere care împreună cu Pr. 
Oct. Găvan să gestioneze sumele încasate şi să procure materialele necesare: 
1). Sas Roman, 2). Borza Roman, 3). Circa Ion, 4). Ţirca Iosif. 

Banii se vor încasa pe bază de chitanţă legală şi se vor cheltui cu 
multă grijă tot pe bază de acte legale. 

Se fixează în calitate de casier Dl. Circa Ion care din 2 în 2 
săptămâni va da în faţa credincioşilor şi a comitetului situaţia încasărilor şi 
plăţilor. Dacă sumele încasate nu se vor cheltui în decurs de trei zile de la 
primire se vor depune prin Pr. Octavian Găvan la Banca de Credit a 
Cooperativei Gătaia în contul 349084. 

Nemaifiind nimic la ordinea de zi şedinţa se încheie. 
 

D.C.M.S 
Pr. Octavian Găvan 

Indescifrabil”48. 
 

Dintr-o istorie orală a ridicării bisericii avem imagini vii ale trudei 
construirii: producerea apoi arderea cărămidei, confecţionarea schelei, lucrul 
propriu-zis la care a participat toată suflarea impulsionaţi fiind în primul 
rând de prezenţa părintelui Găvan, procurarea cimentului apoi transportul 
anevoios al crucii de pe turla bisericii, tencuirea şi zugrăvirea exteriorului şi 
interiorul lăcaşului de cult49.  

Există o însemnare care demonstrează modul ridicării bisericii, o 
notă a părintelui ctitor pe o Evanghelie: ,,În locul vechii capele, în luna 
aprilie 1975, am început zidirea noii biserici, terminându-se de zidit în luna 
noiembrie 1975. În primăvara anului 1976 s-a tencuit în interior şi exterior. 

                                                 
48 Arhiva Parohiei Ortodoxe Colonia Gătaia (Se va prescurta în continuare A. P. O. C. G.), 
Caiet de Procese-Verbale, nr. 1, f. p. 
49 Inf. Radu Trifu, Vasile Gheţa, Ioan Tomuş şi Ioan Circa. 
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În septembrie 1976 s-a acoperit turnul cu tablă, s-a montat crucea mare şi 
burlanele. În luna decembrie 1976 s-au făcut uşile interioare. În ziua 
Naşterii Domnului, după-masă la Vecernie în anul 1976, împreună cu P. C. 
Păr. Florin George, conducătorul Protopopiatului Deta, P. C. Păr. Prot. 
Gheorghe Simu din Gătaia şi cu P. C. Pr. Traian Gâciu, preot pensionar, 
antecesorul meu în Parohia Sculea, am făcut /înainte sfinţirea/ noii biserici, 
oficiind şi Vecernia în prezenţa cca. 200 de credincioşi şi credincioase [...] 
azi 26 dec. 1976, a doua zi de Crăciun, am oficiat prima Sfântă Liturghie în 
noua biserică. Mulţumitori fiind Domnului Dumnezeu, Îl rugăm să ne ajute 
şi pe mai departe pentru a putea duce la bun sfârşit lucrul început. Preot 
Octavian Găvan Paroh; azi, duminică 12 iunie 1977 s-a montat clopotul cel 
mare din cele două existente”50.  

Însuşi, Înaltpreasfinţitul dr. Nicolae Corneanu, lasă o însemnare, 
alături de Sfântul Antimis şi hrisovul sfinţirii în care este menţionat hramul 
bisericii: Sfântul Ierarh Nicolae. În această însemnare se face referire la 
sfinţirea bisericii: ,,Astăzi, duminică 5 noiembrie 1976, am târnosit biserica 
nou construită din Parohia Sculea-Colonie. Edificarea acestui sfânt lăcaş s-a 
făcut prin grija şi jertfa vrednicului preot Octavian Găvan, ajutat de consiliul 
şi comitetul parohial, de toţi credincioşii. Dumnezeu să le răsplătească 
tuturor, preot şi parohieni, dăruindu-le, viaţă îndelungată şi bogat spor 
duhovnicesc. †Nicolae. Mitropolitul Banatului”51.  

Arhitectural, biserica se integrează arhitecturii bisericilor de lemn 
din Banat, dar şi a majorităţii lăcaşurilor de cult ridicate începând cu veacul 
al XVIII: o biserică de tip sală, asemănătoare primelor bazilici cu turn 
clopotniţă la intrare, acoperiş în două ape şi absidă semirotundă la răsărit. În 
tradiţia bisericilor bănăţene stă şi prezenţa uşilor de acces una la miazăzi şi a 
doua la apus, cu ferestre mici prin care străbate cea mai săracă lumină52. În 
interior sub influenţă sârbească apare tâmpla sau iconostasul care desparte 
restul bisericii de un zid gros, pavimentul bisericii este realizat din gresie. 
Restul bisericii format din naos, în care se găsesc stranele credincioşilor, cât 
şi câteva obiecte de cult (steagurile). Pronaosul este despărţit de naos printr-
un zid, în pronaos, sub turnul clopotniţă sunt alte două încăperi cu destinaţii 
diferite: arhivă-birou şi lăcaşul pentru cazanul de încălzire centrală, acestea 
au fost adăugate clădirii ulterior, cu ocazia consolidării bisericii (2004). 

                                                 
50 Valentin Bugariu, Din trecutul bisericesc al parohiei Gătaia, în ,,Calendarul 
Arhiepiscopiei Timişoarei”, 2008, p. 143. 
51 Valentin Bugariu, op. cit., p. 143-144. 
52 I. D. Ştefănescu, Arta veche a Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1981, 
p. 29. 
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Pictură, biserica nu are, dar acest aspect şi prin proporţia şi 
dispunerea navelor pronaos, naos, altar pe axul longitudinal este 
asemănătoare caselor tradiţionale ale românilor53. Singurele reprezentări 
iconografice sunt icoanele prăznicare fără vreo valoare artistică donate de 
credincioşi. Din biserică atrag atenţia două icoane pictate pe pânză 
reprezentând pe Maica Domnului cu Pruncul şi Sfântul Ierarh Nicolae. 
Realizate în ulei, sub influenţă apuseană, renascentistă icoanele atrag atenţia 
prin proporţiile umane ale personajelor înfăţişate dar şi prin colorit. 

O altă realizare deloc de neglijat a bisericii, o reprezintă frumosul 
iconostas. Într-o primă fază a realizării lui, s-a apelat la măiestria 
sculptorului Ştefan Gajo, schiţa realizată de Domnia Sa, este identică cu 
iconostasul catedralei mitropolitane din Timişoara. Aceleaşi neajunsuri 
materiale i-au determinat pe credincioşi să realizeze un alt iconostas, mult 
mai simplu, după puterea bănească a parohiei, însă aceesta nu este 
nicidecum inferior din punct de vedere al mesajului transmis: icoanele 
împărăteşti, praznicele împărăteşti, icoana Deisis cu medalioanele celor 12 
apostoli, imagini de profeţi. Toate aceste icoane sunt încununate de scena 
Răstignirii flancată de icoana Maicii Domnului şi cea a Sfântului Ioan 
Evanghelistul. 

Despre istoricul realizării iconostasului se păstrează numele 
donatorilor, cât şi două acte care identifică pictorul icoanelor, cât şi suma 
realizării lor. Ctitorii iconostasului bisericii din Colonie sunt: pr. Petru Dan 
Corneanu-1.000 lei, Orga Octavian-1.000 lei, Bistrian Mihai-1.000 lei, 
Oltean Ileana-1.000 lei, Chira Maria-1.000 lei, Sas Ştefan-1.000 lei, Roşu 
Vasile-1.000 lei, Drăgan Ioan-1.000 lei, Scridon Nicolae-1.000 lei, Elena 
Haralambe-1.000 lei, Drăgan Miron-1.000 lei, Roşu Ioan-1.000 lei, Gârban 
Mircea-1000 lei, Borza Roman-1000 lei, Javla Cornelia-1000 lei, Olaru 
Iosif-1.000 lei, Icma Ecaterina-1.000 lei, Minda Ioan-1.000 lei, Tomuş Ioan-
1.000 lei, Moşoarcă Ana-1.000 lei, Brândescu Constantin-1.000 lei (1990)54. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Petru Bona, Elemente de artă creştină, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1998, 
p. 63. 
54 A. P. O. C. G., Caiet de Procese-Verbale, nr. 3, f. p. 
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,,Data 10 iunie 1991 
 

Act justificativ, 
 

Prin prezentul act justificativ, se adevereşte faptul că am primit suma 
de =8.000 lei (optmiilei) contravaloarea a opt icoane, comandate de 
credincioşii din Colonia-Gătaia. 

Suma de bani sus menţionată, am primit-o prin persoana preotului 
Petru Dan Corneanu, la data menţionată pe antetul parohiei. 

 
Am predat: 
Pr. Petru Dan Corneanu 

Am primit: 
Pictor bisericesc Ioana Moga”55. 

 
,,Data 17 Septembrie 1991 
 

Chitanţă de mână, 
 

Prin prezenta chitanţă de mănă, se adevereşte, că în faţă noastră, s-a 
predate doamnei Ioana Moga, pictor bisericesc, cu adresa în Timişoara, 
strada Bucegi, nr. 3, tel. 30085, s-a achitat suma de 16.000 lei 
(şasesprezecemiilei) ce reprezintă, ultima rată, a picturii iconostasului 
bisericii din Colonia Gătaia. 

D.C.M.S. 
 
 

Preot-paroh                                Epitrop I.                                     Am primit, 
Preot Petru Dan Corneanu         Ioan Circa                                  Ioana Moga 
                                                                                               Pictor bisericesc 

 
Prezentul act s-a întocmit, pentru a se putea justifica, în faţa 

credincioşilor donatori, din parohia Colonia Gătaia. Judeţul Timiş”56. 
 
În anii 2001-2011 s-au realizat mai multe lucrări de consolidare şi 

înfrumuseţare a bisericii din Colonia Gătaia prin donaţiile credincioşilor dar 
şi prin manopera realizată de credincioşi: reparaţia acoperişului prin 

                                                 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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schimbarea şarpantei din lemn şi înlocuirea vechii învelitori; pavarea 
spaţiului împrejmuitor al lăcaşului de cult; schimbarea ferestrelor şi uşilor 
prin montarea unor profile din pvc cu geam termopan; înlocuirea streşinei şi 
burlanelor; recondiţionarea învelitorii turnului clopotniţă; zugrăvirea 
interioară şi exterioară a lăcaşului de cult precum şi realizarea unui sistem 
de încălzire centrală pentru timpul rece. 

 
,,Proces-Verbal 5/27.03.2011 

 
[...] preotul deschide şedinţa şi propune următoarea ordine de zi: 
1. Realizarea unui sistem de încălzire centrală pentru biserică. 
2. Realizarea unui suport pentru arderea lumânărilor în afara 

bisericii. 
3. Zugrăvirea interiorului locaşului de cult. 
4. Repararea sau înlocuirea stranelor după posibilităţi. 
5. Schimbarea gardului împrejmuitor la casa parohială. 
Membrii Consiliului aprobă aceste lucrări, dar fac următoarele 

precizări: 
1. Sistemul de încălzire centrală va fi realizat pe bază de voluntariat 

de către dl. Vasile Gheţa, iar materialele necesare acestei lucrări provin din 
donaţii:dl. Ioan Orga a donat cazanul de încălzire şi caloriferele, restul 
materialelor fiind donate de ceilalţi credincioşi. 

2. Suportul de ardere al lumânărilor va fi executat pe bază de 
voluntariat de către credincioşii: Gheorghe Drăgan şi Ioan Minda.  

3. Zugrăvirea bisericii va fi efectuată la preţul cel mai mic. 
4. În ceea ce priveşte repararea mobilierului liturgic se propun două 

variante: repararea celui existent prin muncă voluntară/ cumpărarea unuia 
nou prin donaţia credincioşilor sau terţi. 

5.  Gardul se va executa consultând preţurile pieţei prin alegerea 
soluţiei optime. [...] 

 
Pr. Valentin Bugariu       Membrii Consiliului Parohial                     Secretar, 
                                         Epitrop Ioan Minda                   Andrei Petrescu”57.                           

Ioan Orga 
Vasile Gheţa 
Petru Olariu 

Haralambe Elena 
Gheorghe Drăgan 

                                                 
57 A, P. O. C. G., Caiet de Procese-Verbale, nr. 5, f. p. 
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O realizare importantă este şi monumentul închinat eroilor din cel 
de-al doilea război mondial, la care s-a adăugat ulterior şi un erou căzut în 
Revoluţia din 1989. Monumentul este realizat din marmoră albă cu 
contribuţia credincioşilor în timpul păstoririi părintelui Simion Găvan: 

 
,,Proces-Verbal, 

 
Întocmit azi, 30 iunie 1985 cu ocazia şedinţei Consiliului Parohial 

din filia Colonie. 
Prezenţi: pr. Simion Găvan-preşedinte, dl. Mihai Bistrian, secretar şi 

membrii Gh. Oltean, Ioan Circa. 
Obiect: Ridicarea sumei de 3.200 lei de la C. E. C., în vederea 

procurării crucii de la Deta pentru instalarea ei la intersecţia din Colonie-
Sculea-Gătaia 

 
Preşedinte,                              Membrii,                                          Secretar, 
Pr. S. Găvan                            Ioan Circa                             Mihai Bistrian58”. 

Vasile Gheţa 
Gheorghe Oltean 
Ioan Tomuş 
Indescifrabil 

 
Hramul 
Biserica reprezintă pentru comunitatea creştine locul întâlnirii cu 

Dumnezeu prin rugăciunea comună şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Ea 
este chipul lui Dumnezeu fiind doar ,,a lui Dumnezeu”. După Dicţionarul 
limbii române contemporane cuvântul hram desemnează:  

- patronul unei biserici creştine; 
- serbarea patronului unei biserici; 
- Biserică sau mănăstire în raport cu patronul ei59. 
Părintele Victor Aga menţionează că hramul în Banat este identic cu 

ruga, nedeia sau praznicul, ziua când se face amintirea sfântului patron al 
bisericii60. 

Hramul bisericii din parohia Colonia Gătaia este ,,Sfântul Ierarh 
Nicolae”. Prin acest patron spiritual ea se înrudeşte cu alte biserici şi 
mănăstiri din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timişoarei: Timişoara 
                                                 
58 A. P. O. C. G., Caiet de Procese-Verbale, nr. 2, f. p. 
59 Viorel Cherciu, Hramul bisericii..., p. 58. 
60 Victor Aga, Simbolica biblică şi creştină. Dicţionar enciclopedic, Editura Învierea, 2005, 
p. 163. 
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Nord (protopopiatul Timişoara I), Timişoara-Zona Soarelui Sud, Bencecu 
de Jos, Buzad, Cerneteaz, Stanciova (protopopiatul Timişoara II), Lovrin 
(protopopiatul Sânnicolau Mare), Folea (protopopiatul Deta) şi Schitul 
,,Sfântul Ierarh Nicolae” de la reşedinţa mitropolitană din Timişoara61. 

Numele Nicolae este unul din cele mai răspândite pronume, alături 
de Ioan şi Gheorghe, specifice onomasticii româneşti tradiţionale. La baza 
lui stă nume de de persoană, grecescul Nicolaos, format din compunerea 
celor doi termeni Nic(e) < nikao, ,, a învinge” + laos ,,popor”, ,,victoria 
poporului”, în sens figurat, ,,biruinţa simplităţii, a blândeţii”. Din greacă 
numele trece la romani, atestat în forma Nicolaus, formă ce stă la baza 
numelor creştine moderne, din onomastica europeană. Popularitatea acestui 
nume se datoreşte unuia dintre cei mai prezenţi şi iubiţi sfinţi, făcători de 
minuni şi omniprezent în viaţa Bisericii, Sfântul Nicolae, arhiepiscopul 
Mirei Liciei62. 

Sfântul Nicolae este cunoscut ca ,,apărător al credinţei” şi ,,chip 
blândeţelor” a devenit în literatura pioasă: ,,întărirea Ortodoxiei, trâmbiţa 
Sfintei Treimi, cel ce a astupat gurile ereticilor, mare făcător de minuni, 
grabnic ajutător, mângăietor celor necăjiţi şi a celor ce plâng, cununa 
Bisericii63. 

Sfântul Ierarn Nicolae s-a născut în cetatea Patara din părinţi 
creştini, Teofan şi Nona. Viaţa Sfântului mărturiseşte o primă minune făcută 
la naşterea sa. După naştere fiind în baie, a stat trei ceasuri pe picioarele 
sale, singur de sine, nesprijinindu-l nimeni, dând prin această stare, cinste 
Sfintei Treimi64. 

A urmat şcoala Scripturii apoi a fost hirotonit preot de unchiul său, 
Nicolae, episcopul Patarelor. O vreme şi-a ajutat unchiul în administrarea 
eparhiei, apoi a fost ales arhiepiscop în Mira Liciei. Localitatea este situată 
în sud-vestul Asiei Mici, cetate înfloritoare în prima jumătate a veacului al 
IV-lea. Sfântul Nicolae a trăit în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian 
în post şi rugăciune. Ca apărător al Ortodoxiei împotriva ereziilor participă 
la lucrările întâiului Sobor ecumenic, convocat de Constantin cel Mare la 

                                                 
61 Viorel Cherciu, Istoria bisericească între statistică şi taxonomie, în rev. ,,Altarul 
Banatului”, 1997, nr. 1-3, p. 123; Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei, 2011, p. 67, 69, 
72; webografie: http://www.mitropolia-banatului.ro/readarticle.php?article_id=61. 
62 Aurelia Bălan Mihailovici, Dicţionar onomastic creştin. Repere etimologice şi 
martirologice, Editura Minerva, Bucureşti, 2003, p. 404. 
63 Acatistier, f. ed, f. a., p. 326-327; 331; Mineiul lunii Decembrie, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1956, p. 66. 
64 Viaţa şi minunile Sfinţilor ierarhi Nicolae şi Spiridon, Editura Romanului şi Huşilor, 
Roman, 1994, p. 4. (Se va prescurta în continuare Viaţa şi minunile Sfinţilor ierarhi...). 
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Niceea în 325. Despre dânsul povesteşte unul dintre istorici, că, aprinzându-
se cu râvnă dumnezeiască ca al doilea Ilie, a îndrăznit în mijlocul soborului 
a ruşina pe Arie, nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta, lovindu-l pe Arie 
peste faţă. De acest lucru, s-au întristat Sfinţii Părinţi şi, pentru aceea a luat 
de la dânsul semnele cele arhiereşti. Iar Domnul nostru Iisus Hristos şi 
Preabinecuvântata lui Maică, privind din înălţime la nevoinţele Sfântului 
Nicolae, au binevoit spre fapta lui cea cu îndrăzneală şi au lăudat râvna lui 
cea dumnezeiască65. 

Biografii săi au reţinut o mulţime de minuni făcute de Sfântul 
Nicolae pentru toţi care l-au chemat în ajutor66. A trecut la cele veşnice, în 
ziua de 6 decembrie, zi de pomenire în cele două biserici surori, iar moaştele 
Sfântului Nicolae au fost duse la Bari, în sudul Italiei, fiind luate din Mira la 
9 mai 1087, ca să nu cadă în mâna musulmanilor. În secolul al XIX-lea, 
mâna dreaptă a Sfântului a fost adusă la Bucureşti şi se păstrează în biserica 
Sfântul Gheorghe–Nou. 

Ca patron spiritual al comunităţii ortodoxe din Colonia oraşului 
Gătaia este un exemplu de urmat atât în credinţa ortodoxă cea curată ferită 
de greşeli, cât şi în vieţuirea pământească ca reper al sfinţeniei prin viaţă 
curată, rugăciune, asceză şi fapte de milostenie. 

 
Casa parohială 
La începutul păstoririi preoţilor pentru credincioşii ortodocşi din 

Colonie, nu a existat o casă parohială în filia Colonie, preoţii dispuneau de o 
casă la Sculea. Odată cu desprinderea de parohia Sculea în 1996 s-a pus 
problema ridicării unei case parohiale, amplasată în parohie situată pe strada 
Avram Iancu, nr. 1/A. Casa a fost ridicată cu efortul financiar al parohiei, 
jertfei credincioşilor, dar şi cu sprijin de la Arhiepiscopia Timişoarei şi 
Primăria Gătaia. 

Terenul de amplasament este în localitatea Gătaia. Suprafaţa 
terenului este de 2.346 m2. Construcţia proiectată se desfăşoară pe un singur 
nivel parter şi se compune din următoarele părţi funcţionale: 3 camere, 
bucătărie, cămară, baie şi hol. 

Cota -
+ 0.00 a parterului este cu 1,15 m., mai sus decât terenul 

natural. 

                                                 
65 Viaţa şi minunile Sfinţilor ierarhi..., p. 21. 
66 Cf. Proloagele, diortosite şi îmbogăţite de arhim. dr. Benedict Ghiuş, Editura 
Bunavestire, Bacău, 1995, vol. I, p. 315-320. 
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Structura construcţiei este realizată din zidărie poerantă cu cărămidă, 
cu planşeu, centuri şi boiandrugi de beton armat67.  

 În perioada anilor 2001-2011 s-au efectuat mai multe lucrări 
edilitar-gospodăreşti: introducerea apei potabile, realizarea şi utilarea 
camerei de baie, confecţionarea unei terase, a unei magazii pentru lemne şi a 
unui garaj. De asemenea s-au schimbat gardurile împrejmuitoare, s-a 
împrejmuit şi grădina de legume şi zarzavaturi. Alte mici lucrări au vizat 
schimbarea ferestrelor şi uşilor cu unele de profil pvc şi geam termopan şi 
lemn, implementarea unui sistem de drenare a apei pluviale, izolarea termică 
a casei. 

 
Cimitirul 
Cimitirul este ipostaza unei aşezări în planul veşniciei, este un loc 

sfânt de care te apropii cu sfială, cu inima şi cugetul curat, păşind încet 
pentru a nu tulbura somnul blând al celor pe care părintele bun –pământul– 
i-a primit pentru totdeauna68. 

În cimitirul ortodox din Colonie îşi dorm somnul veşnic moşii şi 
strămoşii generaţiei de astăzi a parohiei, fără să exagerăm în a afirma 
adevărul că adormiţii de acolo formează prima Colonie din Gătaia. Un loc 
aparte îl au adormiţii Spitalului de Psihiatrie al localităţii. 

Prima preocupare a creştinilor de ieri şi azi a fost grija faţă de 
cimitir, manifestată prin împrejmuirea cu gard a ţinterimului, ridicarea şi 
înfrumuseţarea crucii cimitirului, întreţinerea curăţeniei (colectarea 
gunoiului, tăierea ierbii ş. a.), îngrijirea mormintelor prin pietruirea lor, 
devenind adevărate documente în piatră ale trecerii prin viaţă a unor oameni. 
Din pricina aceasta şi cimitirul din Colonie a devenit o anexă a oraşului în 
care trista intimitate a cimitirelor tradiţionale cu morminte acoperite cu 
pământ movilit, potopit de verdeaţă şi de flori, a fost izgonită de invazia 
cavourilor, care prelungesc urbea, cu betonul ei rece şi distant, în lăcaşul de 
veci. Cimitirul devine astfel o prelungire a străzii, acolo unde odinioară 
regăseai veşnicia satului69. 

Despre cimitir se păstrează două procese-verbale, primul face 
referire la împrejmuirea lui, celălalt la înfrumuseţarea crucii: 

 

                                                 
67 Lucian Capotescu, Documentaţie pentru autorizaţie, proiect nr. 88/100 din 06. 1998, p. 
3. 
68 Victor Lăzărescu, Gheorghe Luchescu, Vasile Muntean, Spiritualitate lugojană, Editura 
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1993, p. 171. 
69 G. I. Tohăneanu, Viaţa ,,lumii” cuvintelor. Vechi şi nou din latină, Editura Augusta, 
Timişoara, 1998, p. 224. 
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,,Proces-Verbal 
 

Încheiat azi, 1 dec. 1985 cu ocazia şedinţei Consiliului Parohial din 
filia Colonie. 

Prezenţi: pr. Simion Găvan-preşedinte, D-l Bistrian Mihai-secretar şi 
membrii Dnii: Ioan Circa, Gh. Olteanu, Vasile Gheţa [...] 

Consiliul parohial hotărăşte să se plătească suma de lei 19.530 
(nouăsprezecemiicincisutetreizecilei) pt. Confecţionarea şi montarea 
gardului de la Cimitir. [...] 
Preşedinte,                                  Membrii,                                     Secretar, 
Pr. S. Găvan                            Vasile Gheţa                               Bistrian”70. 

Olteanu 
Circa 

 
,,Proces-Verbal, nr. 5/3.04.2005 

 
Încheiat astăzi, 3.04.2005, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica 

parohială la orele 1200. După ce s-a constatat că membrii Consiliului 
Parohial au fost convocaţi regulamentar şi sunt prezenţi pentru a lua hotărâri 
valide, preotul deschide şedinţa cu următoarea ordine de zi: 

1. Centralizarea colecte pentru Fondul Central Misionar 
2. Reparaţia şi înfrumuseţarea crucii din cimitir. 
Membrii Consiliului Parohial au hotărât în unanimitate că suma de 

700 de lei adunată cu prilejul Colectei va fi depusă în cel mai scurt timp la 
Protopopiatul Deta. 

Cercetând starea crucii din cimitir, se hotărăşte în unimitate alocarea 
unei sume de 3.600.000 lei din fondurile parohiei pentru reparaţia şi 
înfrumuseţarea ei. 
Preot Valentin Bugariu                                    Membrii Consiliului Parohial, 

                                               Epitrop, Vlad Dumitru 
                                       Elena Haralambe 

                                Gheţa Vasile 
                                Tomuş Ioan 
                                Minda Ioan 

                                       Olariu Petru”71. 
În cimitirul ortodox din Colonie odihneşte în speranţa Învierii şi 

doctorul psihiatru Radu Paul Ricman (†1998), director al Spitalului din 

                                                 
70 Caiet de Procese-Verbale, nr. 2, f. a. 
71 Caiet de Procese-Verbale, nr. 5, f. a. 
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Gătaia între 1973 şi 1997. personalitate marcantă a psihiatriei româneşti 
contemporane, cu contribuţii importante în domeniul ergoterapiei şi 
sofrologiei72.      

                                                 
72 Radu Ricman, Un loc fără nume o monografie a Spitalului de Psihiatrie din Gătaia, 
Editura Mirton, Timişoara, 1997, p. 41; 76 şi urm. 
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Strădaniile protopopului Vasilie Caracioni pentru adeverirea 
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş 

(1830-1839) 
 
 

Dan Demşea 
 
 
După cum arătasem într-un studiu anterior1, familia nobiliară 

Caracioni de Szasz-Lona s-a străduit fructuos în cuprinsul deceniului al 
treilea al secolului al XIX-lea (respectiv între anii 1823-1828 la nivelul 
autorităţilor comitatelor Solnocul Interior şi Cluj) să obţină în anul 1823, în 
primul rând un transsumpt al diplomei proprii, emisă în anul 1680, de 
către bătrânul principe al Transilvaniei Mihai Apafi. În al doilea rând, 
Caracioneştii au mobilizat martori în ancheta („Inquisitio”) desfăşurată la 
Gilău, în anul 1828 pentru a-şi reactualiza privilegiile2. Acel prim document 
(emis în anul 1680 şi confirmat în anul 1682) îi fusese reţinut abuziv de 
către familia latifundiară Bánfy. Aproximativ la începutul celei de-a doua 
jumătăţi a secolului al XVIII-lea, când se petrecuse acest rapt, familia mic 
nobiliară Caracioni sălăşluia pe domeniul Gilăului – unul dintre 
numeroasele domenii ale magnaţilor familiei ardelene Bánfy. Ulterior 
nemotenia Caracioni s-a mutat de aici. Unii au ajuns probabil în comitatul 
vecin, Solnocul Interior iar alţii au coborât probabil în etape pe râul Mureş 
în jos, ajungând la Petrilaca, pe teritoriul comitatului Alba Inferioară. O altă 
ramură a coborât mai departe pe râul navigabil Mureş aproximativ între anii 
1750-17593, stabilindu-se în partea românească a comunei Pecica, situată pe 
malul drept al râului Mureş, în comitatul Aradului. Cel stabilit întâia dată a 
fost preotul Caracioni Crăciun, însoţit de doi fii, tustrei fiind îmbrăcaţi în 

                                                 
1 Dan Demşea, Familiile Crăciun-Karátson-Caracioni din Luna de Sus (Cluj) şi din părţile 
Aradului (secolele XIV-XIX). O cercetare preliminară. [text comunicat la Sesiunea de la 
Şofronea, organizată de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad (prescurtat SJANA) 
în toamna anului 2009]. Lucrarea se află în curs de publicare, fiind îmbogăţită cu noi date 
în urma depistărilor întreprinse în arhivele din municipiile Arad, Cluj-Napoca şi Timişoara. 
2 Gheorghe Ciuhandu, Cum se luau odinioară drepturile nobilitare dela Români? Cazul 
familiei “Karátsony”, în “Tribuna Română”, Arad, 1943, noiembrie. 
3 Primul nostru reper cronologic, anul 1750, era cel al conscripţiei din acelaşi an. Iar cel de-
al doilea reper, anul 1759, l-am ales ţinând seama de faptul naşterii primului nepot al 
preotului Caracioni Crăciun, la Pecica în 3 ianuarie 1760; Cf. SJANA, Fondul Prefectura 
Judeţului Arad, Acta Congregationum, Registrul de procese verbale ale Adunării Generale 
a comitatului Arad nr. 73/1831, f. 487 v. (prescurtat PJA., Acta Congr., Reg.). 
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„sumane negre ardeleneşti”, după cum mărturiseau martorii chemaţi de 
familie la ancheta („Inquisitio”) desfăşurată în luna mai a anului 1830 
pentru obţinerea Scrisorii de Certificare a Nobilităţii la nivelul conducerii 
comitatului Arad4. 

În urma copierii şi traducerii de către noi a actelor emise sau primite 
şi înregistrate la nivelul conducerii Comitatului nobiliar Aradului (între anii 
1831-1838) am reuşit să întregim deocamdată parţial, micul calvar al punerii 
la îndoială a autenticităţii actelor doveditoare a nobilităţii, în cursul 
deceniului al patrulea al secolului al XIX-lea (respectiv între anii 1833-
1839) – în special cel al recunoaşterii Scrisorii de Certificare emisă în 
oraşul Dej, în 4 decembrie 1830.  

Un alt rezultat preţios l-a constituit completarea arborelui genealogic 
al familiei respective, pe câteva generaţii, dispunând de date crono-
biografice modeste, între altele, cele referitoare la copii şi nepoţi parohului 
Vasilie Caracioni, zămisliţi împreună cu soţia sa Sofia şi născuţi la Pecica. 

În cursul acestui demers, protopopul Lipovei Vasilie Caracioni a fost 
ajutat de către fiul său, preotul Maximilian Caracioni din Pecica. Acesta din 
urmă deţinea printre altele, funcţia de judecător de Tablă (la nivel de 
Tribunal comitatens arădean). Documentele prezentate de către noi – 
purtând numărul de înregistrare şi anul în partea de sus a dosarului-pachet 
din bogata arhivă a conducerii comitatului Arad – ilustrează cele afirmate 
mai sus. 

Considerăm necesară şi elocventă, în acest caz, o ordonare 
cronologică a actelor din dosarele înregistrate în arhiva comitatului Arad-
Acta Congregationum, elaborate parţial în limba latină (pe care nu le-
amtradus în limba română) cât şi în limba maghiară (traduse aici de către 
noi în limba română) pentru a servi prezentării şi comentării lor după cum 
urmează: 

- 10 mai 1830, dos. 377/1831 [fără precizarea stilului calendaristic]; 
/fila 1/: extrasul actului de naştere al lui „Maxim” (Maximilian) 

Caracioni (1 noiembrie 1792); limba română, caractere chirilice; este 
cunoscut deocamdată drept primul băiat născut al viitorului paroh Vasilie; 

/fila 4/: extrasul actului de naştere al lui „Maxa” [recte „Maxim” 
(Maximilian)] Caracioni (1 noiembrie 1792) tradus în limba maghiară; 

- 18 mai 1830: Anchetarea (Inquisitio) cazului de nobilitate a 
familiei Caracioni (menţionată în dos. 1718/1831, f. 2, de-asemenea în reg. 

                                                 
4 Ibidem, Reg. nr. 73/1831, f. 482 passim.  
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73/1831, f. 481-4915, dar şi într-unul din actele din 21 sept. 1834, după cum 
se vede mai jos, în prezentarea cronologică); 

- 27 mai stil nou 1830, dos. 377/1831; 
/fila 6/: Adeverinţa în copie contemporană a preotului capelan de rit 

greco-neunit Eugeniu (recte Arsa) Stoicovici din comuna Pecica (limba 
maghiară), privind data botezului celui de-al doilea fiu, „Gligorie” (4 
noiembrie 1794); naş: Ştefan Iancovici, comerciant din Pecica. Urmează, 
dedesubt, legalizarea: „tradus de către capelanul Arsa Stoicovici, semnând 
în faţa noastră, întărită cu pecete, în Pecica, în 27 a lunii Rusaliilor 1830, (L. 
S.) Főll Barry Sanka Lajos m. p., pretor comitatens Arad; Kővári Fogarasy 
Károly, jurat comitatens; 

/fila 3/: extrasul actului de naştere al lui Dimitrie Caracioni (22 mai 
1799); adeverinţa şi legalizarea ca mai sus; este cunoscut drept cel de-al 
treilea fiu al lui Vasilie Caracioni. 

- 4 decembrie 1830, dos. 377/1831; 
/fila 7/: o copie de pe Adeverinţa (Scrisoarea de atestare) a 

nobilităţii familiei Karacson de Szász-Lona, emisă de Congregaţia Marchală 
a comitatului Solnocul Interior în timpul şedinţei din 4 decembrie 1830, 
ţinută „in Oppido Déés” (oraşul Dej); limba latină; semnatari erau comitele 
suprem „Stephanus Haller” şi notarul ordinar „Ioane Herszényi”; 

- 23 ianuarie 1831, dos. 377/ 1831; 
/fila 9/: Cererea protopopului Vasilie Caracioni („Karácson Balás”) 

către „stimabilii domni ai Comitatului Nobiliar” Arad prin care îndrăznea să 
ceară, [în trei puncte], rugător, publicarea Scrisorii de atestare (certificare) 
a străvechii sale nobilităţi emisă în Ţara Ardealului, înscrierea în Lista 
nobililor comitatului Arad („a Megyebéli Nemesek Lajstromában”) cât şi 
primirea Scrisorii de certificare (atestare) sub pecetea comitatului Arad6. 
Cererea sa, însoţită de actele doveditoare şi redactată la Pecica în 23 
ianuarie 1831, a fost înregistrată în aceeaşi zi la nivelul conducerii 
comitatului, în oraşul cameral privilegiat Arad;. A doua zi, în 24 ianuarie 
1831, era redactată o hotărâre cu caracter favorabil (vezi mai jos).  

- 24 ianuarie 1831, dos. 377/ 1831; 
/fila 8/: extrasul textului Scrisorii de certificare, copiat din Registrul 

Adunării Generale a comitatului Arad, datat 24 ianuarie 1831 şi redactat în 
timpul şedinţei, folosind limba maghiară şi latină. Din păcate, textul se 
întrerupe în partea de jos a filei, urmarea acestuia lipsind de acolo. Dar în 

                                                 
5 Idem, loc. cit. 
6 Am preferat de aici încolo să folosim traducerea “Scrisoare de Certificare”. 
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Registrul de procese verbale textul este complet7. Aprobarea se referea atât 
la protopop şi fiii săi cât şi la descendenţii din opidul Pecica ai unchiului 
Iuon (singurul care nu îmbrăcase haina preoţească8). Din textul rămas 
reieşea că a fost citit textul latin al Scrisorii de Certificare, apoi a fost 
aplicată pe aceasta pecetea forului conducător al comitatului Arad. 

- 16 mai 1831, Timişoara. Adunarea Generală a comitatului Timiş îi 
confirma protopopului greco-neunit al Lipovei, Vasilie Caracioni, calitatea 
de nobil (nemeş), acesta domiciliind în opidul Lipova9. 

- 2 august 1831, Arad. Era înaintată Conscripţia nobilimii de pe 
teritoriul comitatului Arad pentru întocmirea unui „Catastrum” al nobililor 
în vederea folosirii sale viitoare la alegerea funcţionarilor („Tiszt 
választás”); Cf. SJANA, PJA, Act. Congr., seria Registre de Indexe, nr. 
21/1831-1840, pag. 1908, unde se face trimitere la dos. 1369/1831. Lista 
Conscripţiei pentru anul 1831 nu a fost deocamdată depistată de către noi. 

Comentariu. Intenţia noastră se îndreaptă spre cunoaşterea 
contextului politic frământat de la nivelul Congregaţiei nobiliare locale la 
începutul celui de-al treilea deceniu al secolului al XIX-lea. Asaltaţi pe 
problematici de statut social de către tot mai numeroasa mică nobilime 
venită mai de demult sau recent în acest „Canaan” (Cf. Márki Sándor), 
funcţionarii de frunte ai comitatului arădean încearcă să ia o serie de măsuri 
tocmai la începutul lunii august 1831, când era înaintată lista anuală a 
nobilimii. Fişcalul comitatens (prim-procurorul Fascho Iosef) împreună cu 
cei patru prim-pretori cercuali comitatensi, secondaţi de juratul Gábry 
Sándor, presaţi de timp, rezoluţionau în ziua de 2 august 1831 în felul 
următor: „cine nu poate să-şi adeverească nobilitatea în decursul unui an, nu 
poate trăi în acest comitat cu Iussul său [dreptul său privilegial]”10. Ceva 
mai târziu, în 28 septembrie 1838, însăşi Hotărârea („Încheierea”, recte 
„Végeztetés” a) Adunării Generale comitatense arădene recunoştea 
„presupusa înmulţire [numerică] a nemeşimii”11. 

- 18 şi 23 august 1831, Arad. Hotărârile Adunării Generale a 
comitatului Arad12. 

- 24 august 1831: protopopul Lipovei, Vasilie Caracioni, şi-a 
adeverit nobilitatea cu o Scrisoare de Certificare [emisă probabil de către 

                                                 
7 SJANA, PJA, Acta Congr., Reg. 73/1831, f. 481 v.-491 v. 
8 Idem, f. 483. 
9 Lendvai Miklós, Temes vármegye nemes családjai, Timişoara, 1905, p. 26. 
10 SJANA, PJA, Acta Congr., dosarul 1369/1831, f. 1 v. 
11 Idem, dosarul 1302/1838, f. 1. 
12 Textul acestor hotărâri era cerut ulterior de către Consiliul Locotenenţial Regal Ungar; 
vezi infra SJANA, PJA, Acta Congr., nr. 843/1835, f. 1. 
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autoritatea comitatului Timiş] pe care a prezentat-o conducerii comitatului 
Arad13. 

- 4 septembrie 1831, [Rezumat contemporan, tradus şi explicat de 
către noi]. Pecica. Membrii familiei Caracioni, domiciliaţi în Pecica (fiii lui 
Nicola: juniorul Dimitrie şi Iovan, de-asemenea Gheorghe [şi], Grigore [c] 
[ceilalţi doi fraţi ai lui Nicola], „seniorul Dimitrie” şi Vasa [fiind cei doi fii 
ai lui Eftimie]), cer în numele lor propriu – în prelungirea cererii înregistrată 
sub nr. 377/1831 la Arad pentru protopopul Vasilie Caracioni şi 
descendenţii săi – să le fie înmânată „Scrisoarea de Certificare a 
Nobilităţii”14. [Redăm mai jos textul cererii acestora]; 

- 4 septembrie 1831, Pecica: „Stimaţi Domni din Ordinele şi Stările 
[Comitatului Arad]. În anul curent 1831, sub nr. 377/24 ianuarie, urmaşii 
bunicului numit Iuon [şi ai] fratelui său Gligor, [anume] aceea ca numitul 
Caracioni Crăciun [strămoşul], şi astfel cei doi fii ai săi, se cuvine să se ştie, 
Gligor [X] şi Iuon, să [re]devină nemeşi adevăraţi, arătând pe seama 
numelui lor că au câştigat, de-asemenea, Scrisoarea autentică atestatoare 
[recte de Certificare] a nemeşagului [adică a nobilităţii] din partea 
Comitatului Nobiliar [Solnoc] – însă se vede răspicat încă şi din respectivele 
Scrisori de botez întărite cu semnătura legală de adeverire [cât] şi din 
declaraţiile a doi martori obişnuiţi, susţinând aceasta, că noi, veritabilii 
nepoţi „de-al doilea” ai lui Caracioni Crăciun, aşadar, suntem nepoţii direcţi 
ai lui Iuon – cu supunere cerem importanţilor membri ai Ordinelor şi 
Stărilor [comitatului Arad], că după ce a fost recunoscută veritabila 
Nobilitate a Nemoteniei noastre în 24 ianuarie anul curent [1831] în cadrul 
Adunării Generale; drept urmare a acestui [fapt] să vă milostiviţi cu 
clemenţă să eliberaţi Scrisoarea de Certificare autentică a Nobilităţii pe 
numele nostru, în baza actelor aici anexate ٪٪ ale scrisorilor de botez şi cele 
ale declaraţiilor de martori. 

Noi cei care suntem fiii lui Nicola Caracioni: juniorul Dimitrie şi 
Iovan; de-asemenea Caracioni Gheorghe [şi] Gligor [ceilalţi doi fraţi ai lui 
Nicola] /apoi/ Dimitrie [senior] şi Vasa [fiind cei doi fii ai lui Eftimie], [toţi 
la un loc] nobilele persoane sălăşluitoare în Pecica”; 

- 7 septembrie 1831, Arad, Adunarea mică a comitatului Arad a 
hotărât trimiterea cererii membrilor familiei Caracioni din Pecica către 
Oficiul procurorului comitatens; cel care scria dedesubt că „această cerere 

                                                 
13 Lendvai M.,  în op. cit., loc. cit. nu ne oferă precizări în acest sens. 
14 SJANA, PJA, Act. Congr., seria Registre de Indexe, nr. 21/1831-1840, pag. 1909, 
rezumatul cererii, cu o trimitere la actul nr. 1644/1831, conexat la dosarul 1718/1831, f. 3, 
act datat 4 sept. 1831, pe care-l redăm mai sus, în textul lucrării de faţă. 
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împreună cu actele originale ataşate acolo sunt puse la dispoziţia Oficiului 
procurorului pentru referare” era prim-vicenotarul Török Gábor15; 

- 12 septembrie 1831, Arad; rezumat din Registrul de Indexe: „În 
corelaţie cu referatul procurorului cât şi conform cu actul nr. 1644/1831, 
numiţii Caracioni sunt recunoscuţi cu adevărat nobili”16. 

- 12 sept. 1831, Arad; dos. 1718/1831, f. 6-7; copie în ciornă, scrisă 
la repezeală, necaligrafic; 

/fila 6/: „Noi [conducerea] Comitatului Arad şcl., în cadrul Adunării 
generale din 12 sept. 1831, în privinţa cererilor prezentate în faţa noastră de 
către cei care locuiau pe timpul acela în oraşul de câmpie Pecica din 
comitatul nostru, /respectivii/ Caracioni Dimitrie şi Ivan [Iovan], mai 
departe Caracioni Gheorghe, Grigore [recte Gligor [c]], seniorul Dimitrie şi 
Vasa, cu toţii fraţi ai consângenilor, [dat fiind faptul] că Nobilitatea 
străveche şi neîndoielnică a Nemoteniilor era deja publicitată şi recunoscută 
în acest comitat, în conformitate cu consideraţie faţă de străvechile 
Nobilităţi – pe aceştia i-am aprecia cu Scrisoarea lor de Certificare 
autentică, prezentând-o către funcţionarul procuraturii comitatense în 
privinţa acestei Nobilităţi împreună cu dorita opinie – după ce asupra acestei 
Nobilităţi neîndoielnice şi autentice a Nemoteniei nobile Caracioni [ea] a 
fost dată cu certitudine prin Scrisoarea de Certificare Nobiliară de 
cuprinderea următoare, de către [conducerea] comitatului Solnocul Interior 
din cuprinsul Marelui Principat al Ardealului, în 4 decembrie 1830, în 
cadrul şedinţei Mari Marchale /rânduri şterse/ însă se cuvine să se ştie 
conform arborelui genealogic că aceşti petiţionari fraţi Caracioni sunt 
intercalaţi aici în acesta [recte în arborele genealogic de mai jos]:  

 
/f. 6 v./ [De observat că numirile de botez cât şi celelalte însemne 

încadrate între paranteze drepte sunt adăugate aici de către noi. Iar cei scrişi 
cu pigment galben constituie petiţionarii în viaţă în anul 1831]; 

 
[Patronimicul] Caracioni: 
Crăciun---Gligor[X]—[Bazilius, „Balás”]—[Maxa] 
---------------[Gligor ß] 
---------------[Dimitrie] 
---Iuon----------Dimitrie[Y]------------Nicola------------------

Dimitrie [jun.] 

                                                 
15 Ibidem, dosarul 1718/1831, f. 4 v.; Idem, reg.73, f. 453 v., nr. de înregistrare 1644. 
16 Idem, seria Registre de Indexe, nr. 21/1831-1840, pag. 1909, cu trimitere la dos. 
1718/1831. Detaliile hotărârii din Adunarea Generală se află în dos. 1718/1831, f. 6-7. 
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---"----------------------Ivan (Iovan) 
----------------------Gheorghe---------------Vasilie 
----------------------Grigore (Gligor [c])---[?] 
---"----------Eftimie-------------------Dimitrie [senior] 
---"--------------------Vasa 
 

Investiţi cu Scrisoarea de Certificare a Nobilităţii în Comitatul 
Nobiliar Solnocul Interior aşişderea copiii lui Gligor [X], [fiul lui Caracioni 
Crăciun] în calitate de descendenţi ai lui Bazilius (Balás – în textul 
maghiar), fraţi consangvini adevăraţi. Şi cu toţii din acelaşi Ardeal fugiţi în 
comitatul nostru sunt (să fie) fiii Nemoteniei Caracioni. Aici aceasta 
înregistrăm cuvânt de cuvânt şi conform acestei ordini [urmează că] din 
depoziţiile legalizate ale martorilor17 /pe de-o parte/; de-asemenea, /f. 7/din 
Certificatele de botez legalizate şi prezentate prin aceştia /pe de-altă parte/, 
[conchidem] că [ele] constituie un fapt cert şi [ca atare, Scrisoarea de 
Certificare] va fi prezentată în mod public după cum urmează. -  

Infrascripti - [adică „Cei scrişi mai jos”; urmează un text în limba 
latină, apoi declaraţiile şi depoziţiile martorilor, transcrise în limba 
maghiară, ocupând 11 file de registru18]. [Declaraţiile martorilor au o 
greutate specifică mare întru identificarea şi gradul de înrudire a membrilor 
familiei Caracioni].  

Aşadar, în această privinţă, dând loc justificatei cereri a 
petiţionarilor, după ce această Nobilitate a Nemoteniei Caracioni va fi fost 
publicitată în Adunarea noastră Generală ţinută în 24 ianuarie trecut [sic ?] 
1830 [recte 1831] – toţi cei care trăiesc în libertate Nobiliară adevărată de pe 
timpul aşezării lor în comitatul nostru – fraţilor petenţi Caracioni Dimitrie şi 
Ivan (Iovan) în calitate de fii ai lui Nicola, [fiind] nepoţi direcţi ai lui 
Dimitrie (-1)[Y] [şi totodată] strănepoţi direcţi ai lui Iuon (-2) – mai departe, 
Gheorghe şi Gligor [c], toţi [împreună cu Nicola] în calitate de fii ai lui 
Dimitrie (-1)[Y] şi [totdată] nepoţi ai lui Iuon, nu mai departe Dimitrie 
[senior] şi Vasa [ultimii doi fiind] fiii lui Eftimie sau [nepoţi ai] lui Balás 
[Bazilius], [cu toţii fiind] nepoţi ai lui Iuon (-2) – şi care trăiesc dimpreună 
în libertate Nobiliară Adevărată din vremea aşezării lor în acest Comitat – 
despre a căror Nobilitate Străveche şi Veritabilă în relaţie cu întreaga 
aprobare a Procurorului [Fişcalului] nostru Comitatens [noi] am dat această 
legală Scrisoare de Certificare pentru Apărarea Drepturilor [„Jussainak”, în 
                                                 
17 A se vedea reproducerea selectivă a acestor mărturii în dreptul datei de 12 septembrie 
1831 a procesului-verbal nr. 1718/12 sept. 1831. 
18 SJANA, PJA, Acta Congr., seria Registre de procese-verbale, reg. nr.73/1831, poziţia nr. 
1718 din data de 12 septembrie 1831, f. 481v.-491 v. 
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limba maghiară, derivat din latina medievală Jus] lor Nobiliare, acest [fapt] 
aducând cu de la sine dreptatea publică. 

Redactat şi.....”19. 
Comentariu. Textul de mai sus ne-a oferit cu oarecare aproximaţie 

posibilitatea identificării celor care trăiau în anul 1831, fiind cei marcaţi în 
font galben-portocaliu. Iar cei care s-au strămutat de undeva din Ardeal în 
regatul Ungariei, în oraşul cameral privilegiat Pecica erau preotul Caracioni 
Crăciun împreună cu cei doi fii ai săi, Gligor [X] şi Iuon20.  

- 14 septembrie 1831, Arad, dos. 1718/1831, f. 8-8 v., referatul 
procurorului-şef comitatens (Fişcalul principal) Fascho Iosef [pronunţat: 
Faşo Iozef]; 

/fila 8/: „Subsemnatul Procuror-Şef al Respectabilului Comitat 
Nobiliar, sub nr. de înregistrare 1644 al anului curent /1831/, faţă de 
Scrisorile rugătoare ale [următorilor] domiciliaţi în Pecica, [anume] 
Caracioni Nicola [împreună] cu fiii săi Dimitrie [junior] şi Iovan, de-
asemenea [cei doi fraţi ai lui Nicola] Caracioni Gheorghe şi Gligor [c], 
[apoi, cei doi fii ai lui Eftimie:] seniorul Dimitrie şi Vasa, care [împreună] 
ţinând înrudire adevărată, deja [fiind] publicitaţi cu Nobilitatea Caracioni în 
Comitatul nobiliar Arad, [eu] cer, relaţionat de acestea, să le fie publicitat 
Nemeşagul, – [astfel] faţă de Încheierea Comitatensă prezint cu reverenţă 
[următoarele]: asupra acesteia, publicată şi dorită pentru a fi publicitată 
Nemotenia Caracioni, alăturând respectivele acte, din ele [reiese] limpede, 
precum [că aceea] în anul 1830 Nobilitatea lui Caracioni „Balás” 
[protopopul Vasilie] este recunoscută în Ţara Ardealului cu un asemenea 
înţeles: că nu poate fi pusă sub semnul întrebării Nobilitatea Nemoteniei 
Caracioni; – însă din partea acestui Comitat Nobiliar fiind publicitată 
Nobilitatea lui Caracioni „Baláss” şi a fiilor săi – după ce le-a fost 
publicitată petenţilor înrudirea veritabilă cu antecesorii pe baza depoziţiilor 
făcute de către martori, conexate aici pentru Caracioni „Balás”, mai ales că 
[aceştia] îi sunt /f. 8 v./ nepoţi secunzi veritabili lui Caracioni Crăciun, în 
schimb lui Iuon îi sunt nepoţi direcţi – în mod clar i-ar fi pe plac 
[procurorului]; cu (toată) această descendenţă graduală a lor, încopciată aici 
[cât] şi din extrasele Matriculelor pregătite într-o formă veridică ar fi să facă 
referat. [Ca atare] subsemnatul Procuror nu are nici o observaţie faţă de 
publicitarea cerutei Nobilităţi. 

                                                 
19 Vezi şi SJANA, PJA, Acta Congr., seria Registre de procese-verbale, reg. nr.73/1831, f. 
481. 
20 Ibidem, f. 482 v. 
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Redactat în Arad, în luna septembrie 14 [anul 1831], Fascho Iosef 
Fişcalul Şef”. 

 
- ianuarie 1832; Rezumatul actului 63/1832: „Nemotenia Caracioni 

protestează în privinţa înscrierii sale la plata impozitului [considerând-o] 
jignire a dreptului [„Jus”] nobiliar”21. Actul lipsind de la această poziţie, 
este posibil să fie conexat la alt dosar. 

 
- 29 ianuarie 1832; dosarul 218/1832, f. 1-1 v., Raport original, 

redactat în urma Hotărârii de a fi examinată reclamaţia nemoteniei 
Caracioni; 

/f. 1 v./ Rezumatul petiţiei fam. Caracioni [petiţie care lipseşte aici]: 
„înregistr.: 30 ian. 1832; prezentat: 30 ian. 1832 în Adunarea Generală 
continuă; Reverenţioasă prezentare din partea Nemoteniei Nobile Caracioni; 
Scutirea practicată pe viitor sub impozit şi Decizia nr. 63/1832 în privinţa 
[scutirii] pentru trecut”. 

/f. 1/ „Subsemnaţii raportăm cu supunere în urmarea încheierii 
graţioase redactată sub nr. 63 din Registrul anului curent [1832] că 
Nemotenia Nobilă Caracioni – /înnobilată/ prin Scrisoarea de certificare a 
nobilităţii, câştigată în 4 decembrie 1830 din partea Comitatului Solnocul 
Interior, [care] a fost publicitată [la Arad] ca [fiind] nobilitate veritabilă sub 
nr. 377/24 ianuarie anul trecut [1831] în Adunarea Generală – în acest 
interval de timp nu este cuprinsă înscrierea cu rubrici împreună [pentru 
impozitare], cu atât mai mult [nici] în cea de anul trecut [1831] şi [cea] din 
al treilea an [1833]. Câtimea impozitului – aşa precum [a fost ea stabilită], 
înscrierea şi impunerea se întâmplaseră deja atunci când Nobilitatea le-a fost 
publicitată. În măsura în care demersul graţios al Comitatului Nobiliar se 
dovedeşte a fi necesar, toate restanţele de impozit sunt pretinse [din partea 
nemoteniei Caracioni]. 

Arad, 29 ianuarie 1832; Török Gábor, prim pretor; Korneli Sándor, 
jurat”. 

Comentariu. Înseamnă că ceva se întâmplase la sfârşitul celui de-al 
treilea deceniu al secolului XIX, deoarece din depoziţiile martorilor din 
Pecica reieşea că membrii din Pecica ai familiei Caracioni, fie că erau preoţi 
sau laici, nu fuseseră impozitaţi sau îngreunaţi cu diverse prestaţii, cel puţin 
până atunci22. De aici creşte mirarea noastră privind includerea în lista din 
august 1832, între privilegiaţi, a membrilor familiei Caracioni, fiindcă era în 

                                                 
21 Ibidem, seria Registre de Indexe, nr. 21/1831-1840, f. 11 v., actul nr. 63/1832. 
22 Ibidem, seria Registre de procese-verbale, reg. nr.73/1831, f. 483-485. 
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contradicţie cu referatul restrictiv de mai sus, din 29 ianuarie 1832, al prim-
pretorului.  

- 13 august 1832: SJANA, PJA, Act. Congr., dosarul 1239/1832, 
fasc. „A”, f. 1; 

/f. 1/: Adunarea Generală aproba „Lista Nobililor veritabili 
publicitaţi în Respectabilul comitat Arad, împreună cu cea a fiilor [proprii], 
terminată în anul 1832”; am citat filele din ambele liste (una dintre ele fiind 
dublet). 

Comentariu. Conspectul nostru din această Listă alfabetică a 
nobililor, referitor la membri familiei Caracioni, fără indicarea localităţii de 
domiciliu, îl redăm mai jos, făcând observaţia că nu coincide întru totul cu 
arborele genealogic citat mai sus (vezi SJANA, Acta Congr., dos. 
1718/1831, f. 6 v.): 

/f. 6 v. şi f. 21 v./: „Caracioni Vasilie [protopopul Lipovei]; fiul 
Maxa [şi nepoţii: Ştefan, Vasile, Gheorghe şi Arsa; publicitaţi sub nr. 
377/1831”; [lipsesc ceilalţi doi fii ai protopopului Vasilie: Gligor şi 
Dimitrie]; 

-„Caracioni Grigore; fiul Athanas”; 
-„Caracioni Gheorghe; fiul Vasile”. [Pentru aceşti doi taţi] „încă nu a 

sosit din partea Consiliumului” răspunsul; [pe semne că se adresaseră 
Consiliului Locotenenţial Regal Ungar (prescurtat CLRU), la Buda]; 
[lipseşte Nicola, fratele lui Gheorghe şi Gligor [c]]; 

/f. 7 sau 21 v./-„Caracioni Ghiga sau Grigore; fiul Athanas”; 
-„Caracioni Dimitrie senior; fiul Dimitrie junior”; 
-„Caracioni Vasa” 
-„Caracioni Iovan” [toţi cei patru taţi sunt] „publicitaţi sub nr. 

377/1831”. 
 

Comentariu. Până aici se părea că nimeni nu avea de obiectat 
asupra stării sociale nobile a familiei Caracioni din Pecica. Dar în anul 1833 
se întâmpla – după părerea noastră – denunţul anonim împotriva 
autenticităţii Scrisorii de Certificare a Nobilităţii familiei Caracioni, emisă 
de conducerea comitatului Solnocul Interior la sfârşitul anului 1830. 
Încercăm o primă variantă explicativă a provenienţei denunţului. Anume că 
acest denunţ a fost trimis de către o persoană din cercul familiei de magnaţi 
ardeleni (nobili de rang superior) Bánfy către forul ierarhic superior 
îndreptăţit să-l analizeze: Consiliul Locotenenţial Regal Ungar. Această 
persoană ar fi putut şti că diploma nobiliară emisă în anul 1680 pentru 
bărbaţii familiei Crăciun din satul Luna de Sus le fusese reţinută abuziv 
pentru a-i readuce la starea de iobagi. Ştia, de-asemenea, de existenţa 
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transsumptului emis în anul 1823 pentru cei frustraţi de pierderea diplomei 
iniţiale. Acel denunţător se poate să fi fost unul dintre înalţii funcţionari ai 
Scaunului Suprem de Guvernământ al Marelui Principat al Ardealului, de 
unde venea punerea sub semnul îndoielii în privinţa Scrisorii de Certificare 
a Nobilităţii familiei Caracioni. Cea de-a doua variantă explicativă 
postulează sursa denunţului la Arad sau Pecica, în rândul funcţionarilor. 
Aceştia aveau posibilitatea să obiecteze asupra tipologiei Scrisorii de 
certificare cât şi asupra emitentului acesteia din opidul Dej. Problematizarea 
legalităţii acestor Scrisori de certificare încercase s-o rezolve, de exemplu 
prin adresa 27.008 din anul 1824, Consiliul Locotenenţial Regal Ungar din 
Buda, răspândind câteva mostre scrise23. 

- 25 februarie 1834; Adresa Consiliului Locotenenţial Regal Ungar 
(prescurtat CLRU) întocmită conform procesului-verbal al şedinţei sale de 
Consiliu, sub nr. 5566/1834, ţinută la Buda; Cf. SJANA, PJA, Acta Congr., 
dos. 808/1834, f.2 şi 3 v.; 

/f. 3 v./: „Către Măritele Ordine Naţionale Vitejeşti din comitatul 
Arad, Comiţi supremi şi vicecomiţi, Pretori, Juraţi şi toate Ordinele 
Bisericeşti, Stegarii, Publicul Mărimilor şi al Nemeşilor /.../”; 

/f. 2/: „Scaunul de Guvernământ al Marelui Principat al Ardealului, 
aceasta dând de ştire că [punctul a – n.n.] prin Comitatul Solnoc în timpul 
scurs al lunii Crăciunului al anului 1831 [sic !: de fapt era 4 decembrie 1830 
când a fost întocmită Scrisoarea de Certificare a Nobilităţii] a fost să fie 
edată o Scrisoare Adeveritoare a Nemeşagului, bazată pe câteva Documente 
[„Oklevelek”] prezentate în prealabil pentru un anume Vasile Caracioni 
(„Karatson Balás”24); [punctul b] totodată /acest Scaun de Guvernământ/ şi-
a exprimat dorinţa ca problematica Scrisoare testimonială de Nobilitate – 
deoarece şi aşa /nu ar avea/ nici o putere [sic !] – să fie luată înapoi de la 
Vasile Caracioni, care acum locuieşte la Pecica. Drept urmare, Onoratele 
Ordine vă îndrumă ca, pentru îndeplinirea dorinţei aşternută nouă [de către 
Scaunul de Guvernământ de la Cluj], înapoinda Scrisoare testimonială să 
ne-o înaintaţi aici [la Buda]25. 

Binevoitorul [dumneavoastră], cu toată promtitudinea în fiinţă, 
Mérey Sándor, Komáromy Péter, Josika Lajos.” 

                                                 
23 Ibidem, Reg. de indexe nr. 16/1821-1830, literele L-S, capitolul „Nemesség” 
[Nobilimea], p. 1374. 
24 Nu putem să nu remarcăm scrierea corectă a patronimicului, corespunzând celui din 
diploma iniţială, emisă în anul 1680 şi reînoită în transsumptul din 1823, de-asemenea în 
Ardeal. 
25 Multă cerneală a curs pe calea corespondenţei şi multe drumuri au trebuit să fie făcute 
pentru ca îndreptăţirile familiei Caracioni să devină legale. 



 94 

Comentariul nostru porneşte de la sesizarea a două inadvertenţe 
aflate în textul de mai sus. Anume, necunoaşterea datei întocmirii Scrisorii 
de Certificare a Nobilităţii şi localizarea greşită a locuinţei lui Vasilie 
Caracioni, care de fapt se mutase încă în anul 1816 la Lipova, în comitatul 
Timiş. Ceea ce ne întăreşte presupunerea că denunţătorul nu cunoştea decât 
faptul că la Dej fusese emisă o Scrisoare de Certificare a Nobilităţii pentru 
familia Caracioni, emigrată din Ardeal şi strămutată la Pecica. 

- 3 martie 1834; Prezentarea Listei nobililor din cele patru cercuri 
pretoriale /Arad, Zărand, Şiria şi Ineu/; SJANA, PJA, Act. Congr., dos. 
134/1834, f. 1-45; 

/f. 1/:”Conscripţia acelor nemeşi /nobili – n.n./ asupra cărora a fost 
dată dispoziţia să fie înscrişi în Catastrum conform adeveririi acestora în 
Registrele proceselor-verbale identificate în Arhiva Comitatului [Arad]”; 

- 30 martie 1834; 
/f. 3 v. /:Înregistrarea la conducerea comitatului Arad a adresei 

CLRU nr. 5566/25 februarie 1834/26 (vezi mai sus în dreptul datei de 25 
februarie 1834). 

/f. 11 v. şi 28 v./: [toţi membri familiei Caracioni domiciliaţi în 
cercul pretorial al Aradului figurau tăiaţi cu o linie oblică27 ulterior 
definitivării Listei /după 30 martie 1834, când adresa CLRU abia era 
înregistrată la conducerea comitatului Arad/]. 

Comentariu. Familia se afla deja într-un proces de dovedire a 
nobilităţii sale în vederea scutirii de impozit, înainte de 13 august 1832. La 
aceasta s-a adăugat, probabil imediat, punerea la îndoială a veridicităţii 
Scrisorii Testimoniale printr-o reclamaţie anonimă. 

- 30 iunie 1834; 
/f. 3 v./: [Adresa CLRU nr. 5566/25 februarie 1834 era citită în 

cadrul Adunării Generale continuă a comitatului Arad ţinută în 30 iunie 
1834 şi înregistrată sub nr. 808/1834, dispunându-se vestirea ei conform 
uzanţelor]28; 

/f. 1/: Redactarea misivei conducerii Comitatului Arad către 
conducerea „Comitatului Nobiliar Timiş” (a se vedea copia misivei, redată 
mai jos în traducere) la care se afla „anexată într-o copie Intimatum” adresa 
CLRU de mai sus, primită în 30 martie 1834 la Arad. 

-„Mărită Ilustritate /.../ aduşi într-o stare de îndoială prin Scaunul 
Suprem de Guvernământ al Ardealului; şi [Scrisoarea testimonială] fiind 

                                                 
26 SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 808/1834, 30 martie 1834 (data înregistrării), f. 3 v. 
27 Ibidem., dos. 134/1834, f. 11 v. şi 28 v. 
28 Ibidem., dos. 808/1834, f. 3 v. 
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relevată [a fi] fără nici o putere din cauză că unul dintre posesorii amintitei 
Scrisori de Nobilitate, falsă, Vasilie Caracioni [„Karátsony Balás”], 
protopop greco-neunit ar locui în prezent în oraşul de câmpie [„oppidum”] 
Lipova. În această privinţă cerem cu prietenie de vecinătate clemenţa 
mărinimiei voastre să vă înduraţi conform Dispoziţiei R/egale/ să returnaţi 
această Scrisoare de Adeverire (Testimonială), lipsită de orice tărie, în 
vederea aşternerii curânde la Î/nalt prea/ I/lustrul/ Consiliu Locotenenţial 
Ungar. Cei care...şi celelalte”29. 

Comentariu. Expedierea acestei corespondenţe la Timişoara avea 
loc peste o lună, în 29 iulie 183430.  

Dar înainte de a reda actele din luna august 1834, ar trebui să 
cunoaştem textul Încheierii din 1 iulie 1834 al Adunării Generale (al 
Congregaţiei nobiliare) a conducerii comitatului Arad, act care era doar 
menţionat în dosarul înregistrat în Arad sub nr. 337/1835, în cadrul unei 
adrese primită din partea conducerii comitatului Timiş.  

Între timp, conducătorii comitatului Timiş, sesizaţi de omologii lor 
arădeni, îl încunoştinţau pe protopopul Vasilie Caracioni în Lipova. Acesta 
l-a implicat pe fiul său cel mai în vârstă Maximiliam Caracioni, paroh în 
Pecica în demersul recunoaşterii drepturilor nobiliare. Bănuim că îi trebuia 
un ajutor de nădejde care să domicilieze pe teritoriul comitatului Arad, unde 
problemele şi dificultăţile de acest gen se arătau mai grele decât la sud de 
Mureş, în comitatul Timiş. Dar să dăm cuvântul documentelor. 

- 23 iulie 1834: somaţia pretorului cercual din Pecica privind 
retrimiterea Scrisorii de Certificare a Nemeşagului familiei Caracioni 
locuitoare în comuna Pecica. 

- 11 august 1834; Încheierea nr. 1881/11 aug. 1834, emisă în şedinţa 
restrânsă a conducerii comitatului Timiş îl soma pe protopopul Lipovei, 
Vasilie Caracioni, să predea Scrisoarea de certificare a nobilităţii familiei 
sale31. Nu cunoaştem dacă acesta din urmă a răspuns somaţiei timişorene. 
Oricum arhiva comitatului Timiş s-a pierdut. În schimb, avem mai jos un 
răspuns către Congregaţia arădeană, cel puţin asemănător cu cel presupus de 
noi a fi fost dat jurisdicţiei timişene prin intermediul pretorului din Lipova 
(vezi mai jos răspunsul către pretorul din Lipova). 

- 12 septembrie 1834, Lipova. Vasilie Caracioni către „Onoratele 
Ordine şi Stări” ale comitatului Arad. 

                                                 
29 Ibidem, dos. 808/1834, f. 1. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, dos. 337/1835 f. 1 v.; menţiune tardivă din febr. 1835. 
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/f. 1/ „În legătură cu Nobilitatea subscrisului a fost emisă o astfel de 
Dispoziţiune [care este pornită] din denunţuri stângace prin oameni răi la 
suflet către Înaltul Scaun Gubernial al Marelui Principat al Ardealului, cum 
că Scrisoarea de Adeverire (Certificare) eliberată Comitatul Solnocul 
Interior nu ar avea nici o putere; care Dispoziţiune a fost comunicată pe 
calea CLRU [cât] şi cu Respectabilul Comitat Nobiliar în vederea executării 
ei. Aşadar, ca să elimin această stângace părere printr-o reuşită prosperare, 
îndrăznesc să cer Respectivelor Ordine şi Stări să-mi dea din Arhiva 
Comitatului [actele], toate proprietate a mea, cu atât mai mult cu cât fără 
acestea nu aş putea să aduc la lumină Nobilitatea mea din ceaţa în care 
inamicii mei au băgat-o32”. 

Comentariu. Textul denotă talent literar, uzitând un bagaj elevat de 
cuvinte, conforme cu studiile protopopului Lipovei. Din documentele 
ulterioare reiese că el în persoană s-a deplasat la Guberniul ardelean în 
toamna anului 1834 după ce a obţinut în prealabil prin intermediul fiului său 
Maximilian documentele existente în arhiva comitatului Arad. 

 
- fără dată (aproximativ septembrie 1834); dos. 337/1835; f. 1 v. şi 

2 v./f. 2 v./: pecete sigilară în ceară roşie deteriorată, reprezentând capul şi 
gâtul unei lebede; /f. 1 v./ Vasilie Caracioni, protopop al Lipovei către prim-
pretorul Laczkovits János de la Lipova: „Ca urmare a Încheierii de sub nr. 
1881/11 august 1834 a şedinţei restrânse [a conducerii comitatului Timiş] 
m-aţi somat să predau Scrisoarea de Certificare. Drept urmare prezint 
următoarele: Autoritatea comitatului Arad, în scrisoarea sa rogatorie s-a 
exprimat [în termeni] tari şi înainte de vreme – se cade să se ştie, [pe 
marginea] unei Scrisori de Nobilitate falsă şi celelalte – am dedus [eu]. Iar 
intimitatea mea a fost în mod sensibil impresionată – cu inima deschisă o 
descopăr Stimatei tale Domnii, că îndată ce v-am încunoştinţat despre 
nobilitatea mea pierdută prin unii duşmani ai mei, imediat am venit cu o 
astfel de rugare /…/”. [În continuare, textul se aseamănă cu cel al fiului său 
de la Pecica, parohul Maximilian Caracioni din data de 31 decembrie 1834. 
Ceea ce ne îndeamnă să credem fiul a fost consiliat de către tatăl său în 
acest demers oficial]. 

- 21 septembrie 1834; Maxa [Maximilian] Caracioni, primul născut 
al protopopului Lipovei, asesor conzistorial (vezi impresia sigilară în ceară 
roşie a acestuia pe cererea sa), preot în Pecica, către notarul şef al 
comitatului Arad, Mosotzi Institoris János: 

                                                 
32 Ibidem, actul 1467/1834, f. 1. 
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/f. 1/ „În baza hotărârii graţioase a Onoratului Comitat, cu umilinţă 
îndrăznesc cu aceasta să vă cer scoaterea şi predarea Documentelor mele 
Nemeşeşti”. 

-21 septembrie 1834; răspunsul notarului şef al comitatului Arad: 
/f. 2 v./ „arhivarul Danko János urmează să le elibereze”; 
/f. 2/ „în 21 sept. 1834, la Arad, au fost predate de aici Inquisitio 

[Ancheta] din 18 mai 1830, în original”; Tabella Genealogica [şi] Extrase 
de botez, 10 bucăţi în original”, cu semnătura arhivarului respectiv33. 

Comentariu asupra demersului parohului Maximilian Caracioni. 
Este de presupus că aceste acte i-au servit pentru a le folosi la un for mai 
înalt printr-un intermediar dispus să se deplaseze în primul rând – după cum 
reiese din documentele pe care le publicăm aici – la Cluj şi mai apoi la 
Buda. 

- 29 octombrie 1834: somaţia pretorului cercual arădean privind 
retrimiterea Scrisorii de Certificare a Nemeşagului familiei Caracioni 
(menţionată în dos. 1863, f. 1, datat 22 noiembrie 1834); 

- 22 noiembrie 1834, dos. 1863/1834; Pecica: Pretorul Bosnyák 
Károly şi juratul Kornéli Sándor referau, în baza Încheierii nr. 808/30 iunie 
1834 [act rezumativ de tipul procesului-verbal al Hotărârii luate în şedinţa 
Adunării Generale comitatense, regăsibil în registrul nr. 77/1834], care cerea 
familiei Caracioni predarea Scrisorii de Certificare a Nemeşagului 
Nemoteniei „Karátsonyi”34.  

/f. 1/ Cei doi funcţionari pretoriali menţionau că îi somaseră în 23 
iulie cât şi în 29 octombrie 1834 dar „au fost amânaţi”. Raportul celor doi 
funcţionari ai preturii Arad (de care aparţinea marea comună Pecica), însoţit 
de un rezumat al funcţionarului comitatens /vezi pe fila 1 v./, a fost 
prezentat şi analizat în şedinţa „Adunării Generale continuativă a 
comitatului Arad din ziua de 3 decembrie 1834 35.  

                                                 
33 Ibidem, dos. 1718/1831, f. 1-2 v.  
34 Patronimicul folosit de către funcţionarii comitatului Arad nu coincidea cu cel emis în 
transumptul diplomei nobiliare, unde figura în transcripţia maghiară a cancelariei 
principelui /îndeobşte maghiar de rit calvin/ „Karacsony”, a cărui pronunţie era mult mai 
apropiată de originarul românesc „Crăciun”. Ori acest mod de scriere se preta la confuzii cu 
patronimicul altor familii nobiliare din Banat şi Transilvania (vezi Siebmacher Wappen-
Buch). 
35 SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 1863/1834. A doua zi, în 4 decembrie 1834, funcţionarul 
comitatens nota prompt că extrasul şedinţei din dreptul nr. de înregistrare 1863/1834 a fost 
predat preturii Arad. Aceasta, la rândul ei a transmis somaţia cu caracter repetitiv către 
parohul Maximilian Caracioni din Pecica, care i-a răspuns pretorului (vezi mai jos, dos. 
66/1835).  



 98 

Comentariu. Este evident faptul că Hotărârea acestei Adunări 
Generale rămânea pe aceeaşi poziţie [vezi reg. 77/1834]. Ea reiese din 
răspunsul elaborat şi promt al lui Maximilian Caracioni (din 31 decembrie 
1834). 

- noiembrie 1834: prezenţa în Cluj, la Guberniu a protopopului 
Vasilie Caracioni cu o cerere căreia i s-a răspuns în 28 noiembrie 1834 de 
către Guberniu sub nr. 12.056, fără ca noi să fi avut deocamdată 
posibilitatea identificării acestui răspuns. Peste două săptămâni „Oficiul de 
Expeditură” al Guberniului îi expedia în 12 decembrie 1834 o adresă 
însoţită de „toate adeverinţele anexe”36, după cum reieşea dintr-o adresă a 
Guberniului transilvan către Congregaţia nobiliară a comitatului Arad. 

- 31 decembrie 1834; Pecica; SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 
66/1835; 

/f. 2 v./ Declaraţia lui Maxa Caracioni către judecătorul de Tablă şi 
prim-pretorul Bosnyák Károly /…/; pecetea deteriorată, în ceară roşie, a 
expeditorului; vezi mai jos: 

/f. 1-1 v./ „Onorate Domnule Prim-pretor ! Domnia voastră a 
mijlocit în aceste zile să mă someze oficial cu referire la Incheierea 
binevoitoare înregistrată sub nr. 1863 a Adunării Generale din 3 decembrie 
1834 ca eu să vă predau, în baza acesteia Scrisoarea de Certificare a 
Nobilităţii mele. Faţă de această sesizare oficială vă prezint următoarea 
declaraţie: trecând cu vederea aici nesfârşita mea durere cât şi precalculata 
şi demna dezbatere a dumneavoastră – care ar impresiona sensibil 
intimitatea mea – ţin să desluşesc cu inima deschisă, stimatei tale Domnii, 
că îndată ce v-am înştinţat despre Nobilitatea mea pierdută în ceaţă prin unii 
duşmani ai mei, imediat m-am prezentat cu o astfel de rugare ca toate 
documentele care pertractează nobilitatea mea – iar în urmarea acestora, 
Scrisoarea originală doveditoare a Nobilităţii mele ca /cu/ puterea aceleia 
/relaţionată/ de documentele mele marcante prezentate – ar binevoi să 
constituie în continuare [argumente ?]. Şi fiindcă la cuvenita mea scrisoare 
de suplicant nici până acum nu a sosit vreo hotărâre din partea Scaunului 
Suprem de Guvernământ al Ardealului; şi astfel, prin onorata Domnie a ta, 
documentele cerute de la mine, s-ar afla actualmente la Magnificul Scaun 
Suprem de Guvernământ al Ţării Ardealului: de aceea, la oficiala somaţie a 
mult stimatei tale Domnii, nu aş putea, de astă dată, să fac destul – dar 
sperând cât de curând sosirea unui răspuns favorabil, fie la documentele 
aflate în discuţie, fie însă la Scrisoarea mea rugătoare mai sus atinsă – după 

                                                 
36 Ibidem, dos. 89/1836, f. 3. 
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scurt timp – să fac îndestulare la somaţia oficială a onoratei d-voastră 
Domnii. 

Supusul dumneavostră Maxa Caracioni, Judecător de Tablă al mai 
multor nobile comitate şi asesor al Sfântului Scaun [episcopal arădean]”37. 

- 5 ianuarie 1835, Pecica, dos. 66/1835 al actelor Congregaţiei 
arădene. Raportul pretorului Bosnyák Károly şi al juratului Kornéli Sándor:  

/f. 3/ „[Noi] l-am somat să dea înapoi Scrisoarea originală de 
Nobilitatea a Nemoteniei Caracioni, care conform declaraţiei sale din anexă, 
nu o poate preda deoarece aceasta este introdusă la Supremul Scaun de 
Guvernământ al Ardealului, nefiind la mâna sa. Dar când o va primi s-a 
angajat să o predea imediat, fiind într-o stare cumplită de înmărmurire”; 

- 7 ianuarie 1835, Arad; dos. 66/1835; 
/f. 3 v./:Raportul pretorului arădean era „prezentat în şedinţa 

continuă restrânsă /a conducerii comitatului/”, în Aradul Vechi; 
- 8 ianuarie 1835, Arad; dos. 66/1835; 
/f. 3 v./: Raportul de mai sus al pretorului era „predat” [în arhivă]38. 
- 27 ianuarie 1835; o menţionare a unei somaţii către „nemotenia 

Caracioni” în raportul pretorului Bosnyák K., datat 17 martie 1835, în dos. 
513/1835; 

- 10 februarie 1835, Timişoara; Cf. dos. 337/1835 al arhivei 
comitatului Arad; 

/f. 3 v./:Adresa „Stărilor comitatului Timiş” către „vecinii din 
Comitatul Arad, înregistrată sub nr. 635/1835 în cadrul şedinţei mici din 10 
februarie 1835”; 

/f. 3/: Textul adresei: „ordonând reprimirea Scrisorii Nobilitare – 
câştigată din partea Comitatului Nobiliar Solnoc dar pusă la îndoială – în 
urmarea Scrisorilor valoroase, redactate la data de întâi a lunii Sfântului 
Iacob /iulie/ din anul trecut 1834 de către Magnificele dumneavoastră 
Domnii, declaraţia [vezi documentul următor,dos. 337/1835, f. 1 v.-2 v.] 
din partea protopopului Lipovei, de lege greco-neunită, Vasilie Caracioni, 
fiind oficială [şi] totodată prietenoasă, dăm de ştire sub ٪ că mandatăm din 
nou efectuarea Încheierii noastre de mai înainte [nr. 635/1835] către 
funcţionarii noştri”P38F

39
P. A se vedea infra raportul pretorului Papházy Miklos 

din Lipova (2 aprilie 1836). 
 

                                                 
37 Ibidem, dos. 66/1835, f. 1-2 v. 
38 Idem, f. 3-3 v. 
39 Ibidem, dos. 337/1835, f. 3-3 v. 
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- 28 februarie 1835, Pecica; dos. 513/1835 al arhivei comitatului 
Arad; 

/f. 2 v./: „De la [asesorul conzistorial] al Sfântului Scaun [episcopal 
al Aradului] şi judecătorul de Tablă [Caracioni Maxa] către Stimatul Nobil 
Naţionalist şi Brav, Onorabilului Domn Bosnyák Károly, Pretorul 
Cârmuitor al Nobilului Comitat Arad, cu Deosebită Preţuire, Loco; pecete 
sigilară în ceară roşie, intactă; 

/f. 1/:”În anul trecut [1834], în ziua de 27 ianuarie, în chestiunea 
nobilităţii mele, într-o scrisoare mie adresată, fac următoarea declaraţie, 
[anume] că urgentata Scrisoare de Certificare a Nobilităţii, după ce că de la 
Înaltul Scaun de Guvernământ al Ardealului [subl. ns.] – de-altfel se cade să 
se ştie aceasta, acolo unde am trimis-o împreună cu documentele noastre 
lămuritoare ale Nobilităţii noastre – cu toate că până acum încă nu le-am 
primit înapoi [subl. ns.] /consider ca atare că/ nici cu această ocazie nu-l pot 
servi la mână pe onoratul solgăbirău [pretor], sper cât de curând să fac cu 
îndestulare” [adică ceea ce s-ar cuveni]. 

Comentariu. Actele respinse mai mult sau mai puţin elegant de 
către Guberniu au fost primite în cursul lunii decembrie 1834 de către 
protopopul Lipovei, Vasilie Caracioni. Acesta s-a consultat cu fiul său, 
Maximilian întru a găsi un avocat care să se deplaseze în locul protopopului 
Vasilie „la locurile mai înalte”. Credem că acest avocat, deocamdată 
neidentificat, s-a deplasat – după cum afirmasem ceva mai înainte – în 
cursul primului trimestru la Cluj şi la Buda cu documentaţia privind 
nobilitatea familiei Caracioni. Drept urmare, credem că nu întâmplător 
CLRU trimitea o adresă către Congregaţia comitatului Arad în acest sens 
(vezi mai jos). 

 
- 10 martie 1835, Buda; adresa CLRU, emanată din şedinţa ei 

ordinară, sub nr. 7460/1835; înregistrată la Arad sub nr. 843/ 7 iunie 1835; 
/f. 1/:”Cu referire la [Hotărârile] Adunărilor Generale ţinute în cursul 

anului 1831, conform Registrului, în zilele de 18 şi 23 ale lunii Fecioarei 
[august şi] în 7 şi 12 ale lunii Sf. Mihai [septembrie], Onoratele ordine [ale 
comitatului Arad], ţinând seama de cele mai de sus porunci, sunt îndrumate 
ca acele acte eliberate cu referire la Scrisoarea de Certificare a Nobilităţii 
sub nr. 1718 [în anul 1831] pentru unii membri ai nemoteniei Caracioni, să 
fie înaintate aici în vederea unei examinări în continuare, [semnau] Mérey 
Sándor, Komaromi Péter şi Permetar Antal”.  

Adresa CLRU avea să fie „citită şi publicitată în cadrul Adunării 
Generale, în 30 iunie 1835 (vezi infra); 

- 17 martie 1835, Pecica; dos. 513/1835; 
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/f. 3/: pretorul Bosnyák K. şi juratul Kornéli S. raportau, în baza 
actului 808/30 iunie 1834 [al Adunării Generale a comitatului Arad] că în 27 
ianuarie 1835 „am somat nemotenia Caracioni, anexând aici declaraţia lui 
Maxa Caracioni” [din 28 februarie 1835, vezi mai sus f. 1 a dos. 513/1835]. 

- 20 iunie 1835, Pecica; dos. 843/1835; copia scrisorii lui Maxim 
Caracioni către pretorul Bosnyák K.; am extras din ea rândurile importante; 

/f. 3/: /.../ „ca urgentata Scrisoare de Certificare a Nobilităţii, după ce 
de la Înaltul Scaun Suprem de Guvernământ al Ardealului, am trimis această 
[Scrisoare de Certificare] acolo unde se cade să se ştie, de-altfel am trimis-o 
împreună cu documentele noastre, tot [aşa] am fi şi primit-o înapoi, [deci] 
nici cu această ocazie nu-l pot servi la mână pe Onoratul Domn Fibirău 
[pretor]. Şi aşa precum nu pot să fac cu îndestulare faţă de milostiva 
Încheiere obiectivă a Nobilului Comitat, tot aşa nici faţă de somaţia oficială 
a Domniei voastre mult stimate. De-altfel, până să [mai] fac un astfel de 
cucernic răspuns negator, sunt cu tot respectul faţă de Domnia Sa prea 
Stimatul Fibirău”. 

- 25 iunie 1835, Pecica; dos. 844/1835; raportul pretorului şi 
juratului către conducerea comitatului Arad; 

/f. 4/: /.../ „În privinţa predării Scrisorii originale de Certificare a 
Nobilităţii [noi] l-am somat [pe Caracioni], al cărui act act anexat aici [noi] 
l-am şi conexat, cuprinzând acea declaraţie conform căreia controversata 
Scrisoare de Certificare nici până acum nu a fost trimisă din partea 
Magnificului Scaun Suprem de Guvernământ al Ţării Ardealului. [Deci 
Caracioneştii din Pecica] nu o pot preda, vă raportăm cu supunere”; 

- 30 iunie 1835, Arad; dos. 844/1835, f. 4 v.; raportul preturii, 
menţionat mai sus, era prezentat în şedinţa Adunării Generale comitatense 
arădene însoţit de un rezumat: „Cercul pretorial Arad; În urmarea 
Încheierilor comitatense nr. 808/1834 şi nr. 513/1835 vă este prezentată cu 
supunere neputinţa de a preda Scrisoarea de Certificare a Nobilităţii 
Nemoteniei Caracioni”; 

- 30 iunie 1835, Arad; dos. 843-844/1835, f. 5 v.; copia raportului 
conducerii comitatului Arad către CLRU; 

/f. 5 v./: „[Conducerea] Comitatului Arad raportează în mod supus, 
întru completarea Dispoziţiei Regale nr. 7460 din acest an [1835], că 
Nemotenia Caracioni nu poate prezenta actele de Certificare ale discutatei 
nobilităţi deoarece acestea se află la Scaunul Suprem de Guvernământ al 
Ardealului”; 

- 1 iulie 1835, Arad; dos. 844/1835, f. 4 v.; înregistrarea raportului 
către CLRU şi a rezumatului său. 
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- 4 august 1835, Buda; adresa CLRU nr.23542/4 aug. 1835 din 
şedinţa ei de Consiliu (timbru sec), înregistrată la Arad sub nr. 1291/6 sept. 
1835, f. 1 şi 2 v.; 

/f. 1/: „Către Comitatul Arad. Prea Onorate Ordine ! Referitor la 
raportul d-voastră din 30 iunie a. c. [1835] despre acele acte care nu pot fi 
aici prezentate [şi pentru care] a fost emisă o Scrisoare de Certificare a 
Nobilităţii unor membri ai Nemoteniei Caracioni, fiindcă între timp au fost 
răspândite la Scaunul de Guvernământ al Ardealului, li se dispune 
intitulatelor Ordine, prin această [dispoziţie] în continuare: ca îndată ce 
acelea vă vin la mână, să nu pregetaţi să ni le trimiteţi. 

Binevoitorii d-voastră Mérey Sándor, Komáromi Péter [şi] Jeney 
Jósef”. 

Comentariu. Problema spinoasă a adeveririi nobilităţii familiei 
Caracioni pe teritoriul comitatului Arad intra în competenţa forului ierarhic 
superior din Buda. 

- 14 septembrie 1835, Arad; 
/f. 2 v./: Adresa CLRU era”preluată în şedinţa Adunării Generale” 

după vreo 40 de zile, ceea ce părea să fie viteza normală de circulaţie a 
corespondenţei prin ştafete călare40; dos. 1291/1835. 

-7 octombrie 1835; adresa preturii Arad către Maxa Caracioni; 
menţionarea ei se află în dos.1713/1835, f. 1, fără a fi fost identificată de noi 
în dosarele cercetate; 

-27 noiembrie 1835, Pecica; dos.1713/1835, f. 1; copie; 
/f. 1/: ”Maxa Caracioni, paroh în Pecica,judecător de Tablă şi asesor 

al Sfântului Scaun [episcopal arădean] către /.../ Domnul Pretor ! La 
Scrisoarea oficială trimisă mie în 7 octombrie anul curent, am favoarea să vă 
răspund că urgentata Scrisoare de Certificare a Nobilităţii – deoarece 
trimisesem acolo unde se cade să se ştie, atât Scrisoarea de Certificare a 
Nobilităţii cât şi alte diplome care dezbăteau nobilitatea noastră – nu le-am 
primit nici până în prezent; [ca atare], nici cu această ocazie nu vă pot servi 
la mână, Onorate Domn Pretor [şi] nu pot să fac îndestul; dar aştept în 
fiecare oră, peste scurt timp, să vă pot îndestula, sperând să sosească cât de 
curând [răspunsul] cu atât mai mult cu cât, în această chestiune de rezolvare 
a celor care sunt de finalizat, avocatul nostru a mers în Ardeal la 
însărcinarea noastră de multă vreme”. 

                                                 
40  Drumul de poştalion cel mai scurt – pe malul drept al culoarului Mureşului – s-a deschis 
în 1845 (Cf. Márki Sándor, în Monografia comitatului Arad, vol. II, Arad, 1895, redactată 
la Budapesta şi tipărită în limba maghiară). 
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- 27 noiembrie 1835, Pecica; dos. 89/1836 f. 1; Declaraţia lui 
Maximilian Caracioni; act original, mai bine elaborat decât copia din dos. 
1713/1835 [vezi mai sus]; ad nr. 635/1836; pecete sigilară în ceară roşie, 
deteriorată, aparţinând lui Maxa Caracioni, având iniţialele MK alăturate în 
câmpul scutului sigilar; 

/f. 1/: Maxa Caracioni către Pretorul local.  
„La Scrisoarea d-voastră oficială din data de 7 octombrie 1835, 

compusă în chestiunea Nobilităţii Nemoteniei mele, am onoare să fac (să 
redactez) răspunsul declarator (dezvăluitor) cu această [ocazie]: că urgentata 
Scrisoare de Certificare a Nobilităţii – după ce de la Înalt Onoratul Scaun 
Suprem de Guvernământ [al Ardealului], această [scrisoare] am trimis-o 
acolo unde se cade să se ştie, de-altminteri împreună cu alte documente de-
ale noastre aflate în discuţie – nici până acum nu le-am primit; [deci] nici cu 
această ocazie nu vă pot servi la mână, Onorate Domn Pretor. 

Şi astfel, precum nu am putut face îndestul pentru Incheierea 
favoritoare (milostivă) în această privinţă a mult Stimatului Comitat 
Nobiliar [arădean], tot aşa nici pentru somaţia oficială a Onoratului Domn 
[pretor]. Dar sperând cât mai curând la sosirea [acestei Scrisori] – cu atât 
mai mult cu cât în chestiunea aceasta fişcalul (avocatul) nostru, mergând cu 
mult înainte în Ardeal pentru soluţionarea celor de rezolvat – aştept în 
fiecare oră când, la somaţia oficială a Stimatei dumneatale Domnii, voi face 
îndestul la scurtă vreme /.../”. Textul se încheie cu formula obişnuită de 
reverenţă. 

- 27 noiembrie 1835, Pecica; dos. 1713/1835. Pretorul din Pecica 
către conducerea comitatului Arad; 

/f. 3/: „Subscrişii Pretorul şi Juratul Onoratului Comitat Nobiliar 
Arad, în urmarea compusei Încheieri Comitatense sub nr. 1291/6 sept. 1835, 
emanată din şedinţa Adunării generale („Congregaţiei”), [noi înşine] am 
somat extrădarea (scoaterea) Scrisorii de Certificare a Nobilităţii, după care 
am conexat aici ٪ acea declaraţie pe care [ei, Caracioneştii] au dat-o. Dar 
după ce această [Scrisoare de Certificare] încă nu au primit-o înapoi, până 
atunci nici ei nu pot şti. La care cu supunere raportăm. Bosnyák K., pretor şi 
Kornéli S., jurat”. Raportul avea să ajungă în faţa şedinţei restrânse a 
Congregaţiei în 2 decembrie 1835 (vezi mai jos). 

- 28 noiembrie 1835; Cluj; adresă emisă de Guberniul Ardealului 
sub nr. 12056; ea este doar menţionată în dosarul 89/1836 (vezi infra). 

- 2 decembrie 1835, Arad; dos. 1713/1835, f. 3 v.; rezumatul 
Raportului preturii arădene, era prezentat în faţa şedinţei restrânse a 
Adunării Generale continuată; 
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/f. 3 v./:”Cercul pretorial Arad. Ca urmare a Încheierii redactată şi 
înregistrată sub nr. 1291/1835, Nemoteniile Caracioni au fost somate să 
predea Scrisoarea de Certificare a Nobilităţii. Câştigata declaraţie de la 
aceştia este cu supuşenie prezentată”. 

- 2 decembrie 1835; Arad; dos. 1713/1835, copie, f. 2 v.: Adresa 
Conducerii comitatului Arad „către Gubeniul Ardelean”; abia în 8 
decembrie 1835 avea loc înregistrarea actelor respective în arhivă; 
corespondenţa a fost expediată în 5 ianuarie 1836, după cum reiese din 
consemnarea făcută cu cerneală roşie pe această copie; 

/f. 2/: „Prea Onorat Scaun de Guvernământ ! Faţă de Scrisoarea 
noastră autentică de Certificare a Nobilităţii emisă prin noi pe numele 
persoanelor aparţinătoare Nemoteniei Caracioni [inclusiv] a protopopului 
Vasilie Caracioni, făcându-ni-se diverse observaţiuni prin Prea Înalt 
Onoratul Consiliu Locotenenţial Regal Ungar. Şi de aceea, ordonând 
înapoierea aceleia de la numiţii Caracioni, tocmai pe când am vrut să 
definitivăm acest ultim mandat primit de la locul de mai sus, ni s-a arătat 
prin respectivul nostru pretor o revelare de un astfel de înţeles, conexată aici 
sub ٪, obţinută din partea lui Maxa Caracioni – unul dintre membri acestei 
Nemotenii, că ei susţin neputinţa de a da înapoi îndoielnica Scrisoare 
Nobiliară fiindcă, este un fapt cert, ea a fost trimisă – pe lângă titlul 
rogatoriu – la Înaltul Mărit Scaun Suprem de Guvernământ. Şi de acolo nici 
până în ziua de azi nu ar fi fost câştigată. Faţă de aceea, ca nu cumva pentru 
această faptă dubioasă – şi aşa neizbutită – cât şi de aceea ca pe răspunderea 
petiţionarului, în nici un caz să nu se mai poată întâmpla abuzuri asupra 
voastră cu Scrisoarea noastră de Certificare – care nu este folosibilă în mod 
efectiv, cerem Înaltei voastre Ilustrităţi, în cazul în care această Declaraţie 
[a parohului Maximilian Caracioni] se bazează într-adevăr pe realitate, să 
binevoiţi să ne-o trimiteţi înapoi; în schimb, să ne înştinţaţi în această 
privinţă în orice caz. 

Cei care – şi celelalte”. 
Comentariu: în această copie nu este pomenită angajarea unui 

avocat de către familia Caracioni, care a făcut demersuri personale pe lângă 
Guberniul ardelean. Pe de-altă parte nu avem certitudinea că originalul sau 
copia Declaraţiei lui Maximilian Caracioni a fost trimisă către Guberniul 
din Cluj, deoarece atât copia cât şi originalul ei se află în arhiva comitatului 
Arad. Eventual, putem presupune că a fost trimisă copia copiei Declaraţiei 
originale, însoţind adresa conducerii comitatului arădean. Indignarea 
conducerii comitatului arădean este vădită dat fiind că nu aflase la timp 
despre deplasarea avocatului familiei Caracioni în Ardeal. Se simte o 
solidaritate de păreri, tacită, în privinţa punerii la îndoială a Scrisorilor de 
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Certificare a Nobilităţii familiei Caracioni, între Guberniu şi Congregaţia 
arădeană. 

- 12 ianuarie 1836, Cluj; adresa „Din partea Măritei Universităţi a 
Guberniului Regal al marelui Principat al Transilvaniei ! Nr. 635/12 
ianuarie1836; dos. 89/1836, f. 3, înregistrat în 3 februarie 1836 la Arad, în 
şedinţa restrânsă a Adunării Generale a comitatului Arad şi citită în mod 
public în aceeaşi zi; f. 4 v.; l. latină şi maghiară. 

/f. 3/: „Către Ordinele Nobiliare [ale comitatului Arad]. Cu respect în 
privinţa Scrisorii de Probaţiune a Nobilităţii acordată Nemoteniei Caracioni, 
la Adresa d-voastră oficială către acest Scaun Suprem Regal de 
Guvernământ, emisă din şedinţele Adunării Generale ale ordinelor nobiliare 
[arădene] ţinute în 2 decembrie şi zilele următoare ale dispărutului [an 
trecut, 1835]; pe lângă revocarea (înapoi) a unei piese de rezervă a acestei 
[Scrisori de Probaţiune ?] cu aceasta se răspunde: că, ce este drept, era dată 
aici o cerere a lui Vasilie Caracioni, protopopul local din localitatea Pecica, 
din acel comitat nobiliar încă din noiembrie 1834. Acestuia i se dăduse în 
anul 1831 [recte 1830] prin intermediul Ordinelor Comitatului Solnocul 
Interior din Patrie [Scrisoarea de Probaţiune] dar ea a fost adusă aici [la 
Cluj] sub greutăţi, cerându-i-se întărirea Probaţiunii Nobiliare. Şi [astfel], la 
această cerere a sa [din anul 1834, a protopopului Vasilie Caracioni] au fost 
anexate câteva adeverinţe – dar la aceasta a fost dat acelaşi răspuns sub nr. 
12.056/1834. [Anume] dat fiindcă acele Adeverinţe au fost înaintate doar în 
copie, [ca atare] Scaunul Suprem Regal de Guvernământ nu se poate coborî 
la examinarea acestora – [drept care] la această Cerere s-a emis în favoarea 
numitului Vasilie Caracioni din partea Oficiului de Expeditură de aici, încă 
din 12 decembrie 1834, un răspuns scris împreună cu toate Adeverinţele 
anexe. 

Rămânând în mărturie, G. Kornis, Ladislau Lazar [şi] secretarul Iosif 
Biró”. 

- 10 martie 1836, Pecica; dos. 333/1836, Maxa Caracioni către 
pretor; 

/f. 1/: „Onoratului Domn Pretor locţiitor, 
Fiindcă acele Scrisori (acte) de Certificare a Nobilităţii anexate aici, 

încă nu le-am putut primi până acum la mâna mea; şi din această cauză nu 
le-am putut înmâna Domnului Onorat Pretor, deoarece Procuratorul 
[avocatul] nostru ţinându-le asupra sa, cât şi datorită absenţei sale de acasă, 
nu le-am dat până în ziua de azi. În prezent, însă, când le-am primit la mână, 
am norocul să predau Domnului Onorat Pretor toate actele de Certificare a 
Nobilităţii Nemoteniei mele [aduse] de la Conducerea Comitatului Arad şi 
din Ţara Ardealului. 
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De-altfel, sunt cu deosebit respect, parohul Pecicăi, Caracioni 
Maxa”. 

Comentariu. În aceeaşi zi (10 martie 1836) în care Maxa Caracioni 
preda actele pretorului, acesta se pregătea să le expedieze la Arad, unde erau 
înregistrate în 11 martie 1836 pentru a le prezenta în faţa şedinţei 
continuate a Adunării generale comitatense arădene, ţinută în 14 martie 
183641. 

- 10 martie 1836, dos. 333/1836; Pecica; raportul preturii arădene42: 
/f. 3/: „Subscrişii pretorul şi juratul Onoratului Comitat Nobiliar al 

Aradului, drept urmare a Încheierii Comitatense redactată sub nr. de 
înregistrare 808/1834, prezentăm cu supunere Actele Nobiliare originale ale 
Nemoteniei Caracioni în trei piese [neprecizând care erau acelea]. 

Bosnyák K., pretor; Korneli Sándor, jurat. 
- 14 martie 1836, Arad; copia rezumatului conducerii comitatului 

Arad către CLRU; dos. 333/1836, f. 2 v. 
/f. 2/: copia adresei: „În şedinţa Adunării Generale ţinută în 14 

martie 1836, Illustrissimă şcl, Înalt bionevoitoare şcl. Actele de Certificare 
a Nobilităţii, predate în două rânduri în cursul anului 1831 oamenilor 
nemoteniei Caracioni, domiciliaţi în Pecica, după ce acelea au fost puse 
subsemnul îndoielii, vi le expediem cu supunere, în original, [ele] fiind 
sosite înapoi din partea respectivă, în vederea definitivării orânduite prin 
Dispoziţia Regală sub nr. 5566/25 februarie 1834. 

Cei care şi …şi celelalte” 
- 2 aprilie 1836; Lipova; răspunsul pretorului din Lipova (sub nr. 

78/1835 al preturii Lipova) către conducerea comitatului Timiş, itinerat la 
forul juridico-administrativ omonim din Arad şi înregistrat acolo în 22 mai 
1836; vezi dos. 659/1836, f. 3 a arhivei Congregaţiei arădene, reprodus de 
noi mai jos în dreptul datei de 18 aprilie 1836, când acest răspuns a fost 
citit în cadrul Adunării generale a comitatului Timiş. 

 
- 3 aprilie 1836, Arad; consemnarea expedierii actelor originale 

către CLRU, primite din partea parohului Maximilian Caracioni în 10 martie 
1836; dos. 333/1836, f. 2 v. (cerneală roşie); 

 
- 18 aprilie 1836, Timişoara; dos. nr. 1042/18 aprilie 1836, al 

arhivei comitatului Timiş; Cf. SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 659/1836, f. 
                                                 
41 SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 333/1836, f. 3-3 v. 
42 Deşi sediul preturii Aradului, care includea zona Pecicăi, se afla la Arad, totuşi la Pecica 
se afla, probabil, un birou nepermanent, din moment ce adresele către familia Caracioni 
erau redactate în Pecica. 
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3: raportul de răspuns al prim-pretorului Papházy Miklos, datat la Lipova în 
2 aprilie 1836; 

/f. 3/: „La adresa conducerii comitatului Timiş de anul trecut 1835, 
sub. nr. de înreg. 635/1835 [din şedinţa mică a Congregaţiei comitatului 
Timiş, ţinută în 10 februarie 1835] raportez oficial: că protopopul greco-
neunit din Lipova, Vasile Caracioni – faţă de Adeverinţa de Nobilitate pusă 
sub semnul îndoielii – cu Adeverinţa originală procurândă de la Scaunul 
Gubernial al Ardealului [subl. ns.]– conform făgăduielii sale – l-am solicitat 
pentru confirmarea viitoare – [şi] am primit din partea sa această Declaraţie 
orală, că în Comitatul Nobiliar al Aradului [„Nemes Arad Vármegyében”] – 
în care a fost publicitată prima dată nobilitatea sa prin depunerea datelor 
necesare – faţă de Adeverinţa de Nobilitate pusă în discuţie, îndoiala s-a 
risipit [subl. ns]. Drept urmare, obiectul [ei ar trebui] să fie stins”. 

- 18 aprilie 1836, Timişoara; adresa nr. 1042 a registrului de 
procese-verbale a conducerii comit. Timiş, din data de 18 aprilie 1836; Cf. 
SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 659/1836, f. 2 şi 4 v. 

/f. 2/: „Comunitatea comitatului cetăţii Timiş, din Adunarea 
Generală continuă, către Ordinele brave nobile, vecinii prieteni dragi, ai 
Congregaţiei Comitatului Cetăţii Arad; În legătură cu luarea Scrisorii de 
Certificare a Nobilităţii, ca urmare a Adresei valoroase a Măriilor d-voastră, 
redactată în 1 iulie 1834, vă trimitem cu oficială prietenie prin pretorul 
nostru conitatens, în această chestiune, o prezentare cu o astfel de 
semnificaţie, că conform declaraţiei orale a respectivului Domn Protopop 
sus numit, faţă de Certificatul Nobilităţii sale, atacat de îndoială, în faţa 
Domniilor voastre [acum] este risipit.” 

/f. 4 v./: adresa nr. 1042 a conducerii comit. Timiş, din data de 18 
aprilie 1836, era „înregistrată la 22 mai 1836 şi prezentată prin citire în 
Adunarea generală restrânsă [a comitatului Arad]”; Cf. SJANA, PJA, Acta 
Congr., dos. 659/1836, f. 4 v. 

Comentariu. Dacă nobilimea conducătoare a comitatului Timiş se 
dovedise încă odată îngăduitoare faţă de problema statutului social al 
protopopului Vasilie Caracioni, în schimb omologii lor de la Arad rămâneau 
în continuare într-o expectativă care ascundea un refuz sau în cel mai bun 
caz o amânare (vezi mai jos). 

- 1 iunie 1836, Arad; Adresa emanată „din şedinţa mică a Adunării 
Generale” a comitatului Arad „către Comitatul Nobiliar Timiş, expediată în 
7 iunie 1836”; Cf. SJANA, PJA, Acta Congr., dos. 659/1836, copie în limba 
maghiară, f. 1-1 v.; 

/f. 1 /: „În meritul Scrisorii de Certificare a Nobilităţii Protopopului 
Lipovei, Vasile Caracioni, ca urmare a înştinţării d-voastră preţioase sub nr. 
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1042 din 18 aprilie anul curent /1836/, cum că Probaţiunea Nobiliară 
revendicată de către noi, ajungând deja la mâna noastră pe altă cale, 
[consuderăm că] nu mai este necesară solicitarea în continuare a 
reîntoarcerii acesteia. Astfel că acea declaraţie [orală] numitului Protopop 
prin care ar fi susţinut risipirea îndoielilor [subl. ns.] în privinţa nobilităţii 
sale este total neadevărată, fiindcă acestea se află, chiar şi până în ziua de 
astăzi, în dezbatere la Măritul Consiliu Locotenenţial Regal Maghiar 
[precurtat CLRU], /încât/ am dorit să vă înştinţăm prin această [adresă]. Cei 
care şi celelalte”. 

Comentariu. Mentalităţile nobilimii sufereau o mare schimbare pe 
calea modernizării societăţii est-europene pe toate planurile, prefigurând 
ceea ce s-a numit mai târziu revoluţia europeană de la 1848. Purtătoarea de 
stindard era nobilimea liberală de expresie maghiară care era cucerită de 
ideile reformatoare franceze. Marea majoritate a nobililor nou veniţi în 
părţile Aradului de pe la anul 1800 erau de expresie maghiară sau germană – 
chiar dacă aveau origini slovace, evreieşti sau sud-slave – provenind din 
Transleithania [adică la vest de fruntariile regatului ungar] cât şi din 
comitatele situate la est de râul Leitha: Abauj, Árva, Nyitra, Heves, Szepes, 
Szabolcs, Zemplén, Trencsén, Turocz, Ung, Ugocea, Nógrád, Zolyom, 
Sătmar, Maramureş, Bihor, Sopron, Pojon, Györ, Pest, Veszprém, Borsod, 
Békés, Csongrad, Cenad, Timiş, Torontal, Caraş43. Ei primiseră bunuri 
imobiliare – începând cu momentul războaielor napoleniene – fie prin 
cumpărarea prin licitaţie a terenurilor de la Erariu (Cămara regală) fie pe 
cale de donaţie regală.  

Mult mai puţini proveneau din teritoriul de atunci al Marelui 
principat al Transilvaniei, abstrăgându-i, evident, pe cei ai micii nobilimi 
din vechiul comitat Zărand. Majoritatea micii nobilimi din jumătatea vestică 
a fostului comitat medieval ardelean al Zărandului (respectiv din cele trei 
cercuri pretoriale44 anexate după anul 1733 comitatului Arad) continua să 
aibă probleme privind adeverirea diplomelor proprii în faţa Adunării 
generale a comitatului Arad, emise illo tempore de către principii ardeleni. 
Procesele acestora din urmă au durat uneori două decenii, ajungând până la 
nivelul cel mai înalt: Consiliul Locotenenţial Regal Ungar din Buda, for 
juridico-administrativ suprem pentru astfel de probleme.  

                                                 
43 SJANA, Pref., Acta Congr., Registrele de indexe alfabetice: nr. 16/1821-1830, litera N 
(Nemesség /recte Nobilimea/), p. 1357-1398; nr. 21/1831-1840, litera N (Nemesség /recte 
Nobilimea/), p. 1905-1962. 
44 Cercurile pretoriale, enumerate de la est la vest, de-alungul Crişului Alb: Buteni, Ineu şi 
Zărand. 



 109 

Aceleaşi probleme procesuale le avea cealaltă categorie de nobili, 
cea care provenea din comitatele rămase în continuare în componenţa 
marelui principat transilvan, locuind în părţile Aradului sau dorind să se 
stabilească definitiv aici. Avem câteva exemple de acest gen: Balintfi şi 
Patruban (din Küküllő, recte Târnave), Caracioni, Rátz şi Mezei(din 
Solnocul Interior [?]), Bak, Kovács, Jakabos, Lakatos, Miháltz, Dániel, 
Vaina, Pálfy (din Scaunele Secuieşti), Ernyey şi Rain (din Hunedoara), 
Cornea Barb şi Kászonyi (din Făgăraş), Bene şi Dorotyág (din Crasna) şi 
Daniel (din Gherla, care aparţinea de Solnocul Interior). 

La 1 iulie 1839 protopopul Vasile Caracioni obţinea, finalmente, din 
partea Tablei Regale recunoaşterea „dreptului legal de nobilitate”45 pentru 
familia şi rudele sale consangvine. 

                                                 
45 Serv. Arh. Naţ. Jud. Cluj, Colecţia genealogică „Sarkantyus-Gyulai”, dă sursele folosite 
pentru această familie: „A Kir. Tábl/a/. 1839.VII.1. 8122/1839 sz. alatt a producens 
Karácsoni Balázst törvényes nemes embernek itélte. Cf. Köblös Z. Prod. Perek [Procese 
producţionale] 8422/1839”. 
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Familia Şerban – generaţii peste timp∗ 
 
 

Gabriela Adina Marco 
Biblioteca „Tudor Arghezi”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad 
 

„Caracterul unui om se formează în generaţii şi se transmite genetic”, 
Platon 

 
 
Destinul personal devine uneori destin colectiv, individul    

aducându-şi aportul la dezvoltarea societăţii din care face parte. În mare 
măsură în lumea satului în trecut, dar şi în zilele noastre, se punea mare 
accent pe „numele bun”, titulatura cu care un om putea să „iasă” în lume. O 
astfel de familie a fost cea a preotului George Şerban. Chiar dacă nu a fost 
originară din Nădlac, membrii acestei familii au fost legaţi de oraşul de pe 
Mureş în primul rând prin munca de o viaţă desfăşurată aici de cel care a 
slujit la Altarul bisericii ortodoxe timp de 57 de ani. Într-unul din cimitirele 
de la Nădlac îşi dorm somnul de veci preotul George Şerban şi fiul acestuia, 
judele Mihai Şerban. Memoria locurilor natale nu a fost uitată nici de alţi 
descendenţi ai familiei, ajunşi faimoşi pe alte meleaguri ale ţării sau ale 
lumii. 

George Şerban (1838-1895)1 are cea mai lungă activitate în slujba 
lui Dumnezeu dintre preoţii care au păstorit la Nădlac. S-a născut în 12 
martie 1808, fiind fiul preotului Teodor Şerban din Şiclău şi al Anei. Preotul 
Teodor Şerban a activat la Parohia Şiclău de dinainte de 18042 până în anul 
1829. Trece la cele veşnice la data de 17 ianuarie 18303, fiind înmormântat 
în cripta din biserica la care a slujit peste 25 de ani. Slujba de înmormântare 

                                                 
∗ Comunicare susţinută la Conferinţa ştiinţifică „Personalităţi arădene şi transilvănene”, 
organizată de Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Arad şi Primăria Oraşului Chişineu-
Criş, Chişineu-Criş, 12 octombrie 2012. 
1 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române din Nădlac (A. P. O. R. Nădlac), fond Oficiul Parohiei 
Ortodoxe Române, dosarul nr. 4/1932-1934, f. 371; Petre Ţiucra Pribeagul, Pietre rămase. 
Contribuţie la Monografia judeţului Arad, Bucureşti, 1936, p. 383; Pavel Vesa, Episcopia 
Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Edit. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 642. 
2 La Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Statului se păstrează registre de stare civilă ale 
Parohiei Şiclău doar începând cu anul 1804. 
3 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S. J. A. N. Arad), Colecţia registrelor de 
stare civilă, Oficiul Parohial Ortodox Şiclău, Registrul nr. 13/1805-1831, f. 117. 
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a fost oficiată de preotul Vasile Ţapoş, de la biserica cu hramul Sfântul 
Ierarh Nicolae din Socodor. 

Provenea dintr-o veche familie românească, cu rădăcinile în 
Cerneşti, în Ţara Chioarului, a cărei nobilitate a fost recunoscută în 5 mai 
1609 de principele Gabriel Bathory (1608-1613)4. Într-un protocol al 
răposaţilor, la moartea unui fiu al său, Vichentie ( 31 mai 1853), este 
precizat „starea lui – nobil”. Piatra funerară de pe mormântul preotului, 
ridicată de fiul său Mihai, are desenat un blazon nobiliar reprezentând un 
scut pe care sunt inserate trei piscuri şi o căprioară. Deasupra scutului este o 
diademă, iar deasupra se află un braţ înarmat cu o sabie. 

Preotul nădlăcan Mihail Cervencovici şi-a căsătorit fiica, Pulcheria 
(1817-1873), cu cel care avea să-i urmeze în funcţie – George Şerban. 
Căsătoria a avut loc la data de 3 februarie 1835, în biserica ortodoxă 
nădlăcană, fiind oficiată de preotul Lazăr Adamovici, ca naş asistând 
Alexandru Mihailovici. Pulcheria a trecut la cele veşnice la vârsta de 56 de 
ani, la data de 7 februarie 1873. George Şerban a fost rudă cu nemeşul 
Dimitrie Şerban, născut în Şiclău, decedat la data 24 februarie 1847, fiind 
înmormântat în cimitirul din Nădlac. 

George Şerban a făcut parte şi el dintr-o „dinastie” de preoţi: tatăl 
său a fost preot la Şiclău, socrul său, fratele socrului şi alţi membri ai 
familiei Cervencovici au funcţionat la Nădlac în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea. Cei doi gineri ai săi, Ioan 
Căpitan şi Ioan Leucuţia au fost şi ei preoţi, iar nepotul, Mihai Leucuţia, a 
ajuns protopop de Şiria. De asemenea, un alt nepot, Emil Căpitan, a 
îmbrăţişat şi el funcţia de slujitor al Sfântului Altar. 

Copiii săi ajunşi la maturitate au ocupat funcţii importante la acea 
vreme. Mihai a fost jude regesc la tribunalul din Szeged. Teodor s-a născut 
la 28 februarie 1846. Vorbea limbile română, maghiară, germană, sârbă. A 
absolvit 8 clase la gimnaziul din Szarvas, cu calificativul „bun”. Urmează 
apoi Institutul Teologic la Arad în anii 1867/1868, 1868/1869, 1869/1870, 
pe care îl absolvă cu calificativul „bun”5. A fost hirotonit la data de 10/22 
martie 1885 ca diacon şi în 16/28 martie 1885 la preot pentru parohia 
Bichiş. George, născut la 27 martie 1848, a devenit avocat „din legile 
comune şi cambiale” la Nădlac. Alexandru cunoştea limbile română şi 
maghiară. A urmat 7 clase la Szarvas. A îmbrăţişat cariera didactică şi mai 
apoi pe cea preoţească, fiind iniţial învăţător în Timişeşti. În 19/31 

                                                 
4 Ioan cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobiliare române, ed. IV, 
Edit. Societăţii culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2006, pp. 65, 349. 
5 Ibidem, p. 704. 
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decembrie 1897 e hirotonit diacon, iar la 1 ianuarie 1898 preot şi este numit 
administrator la Ţigăneşti, Cueşd. George Şerban a mai avut copii pe: 
Avacum, mort la 17 iulie 1837; Elena, moartă la 5 ianuarie 1838, Vichentie 
mort la 31 mai 1853, Mihail, de 3 ani, care moare la 5 februarie 1856. Fiica 
preotului George Şerban, Lenca (Elena), s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani 
cu Ioan Lucuţia de 25 de ani, absolvent de teologie, originar din Sibiu. 
Căsătoria a avut loc în anul 1872. Fiul lor, Mihai a ajuns protopop al Şiriei 
şi a participat în calitate de deputat la Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918. Alexandra, născută la 9 iulie 1861, s-a căsătorit 
cu viitorul preot Ioan Căpitan. În anul 1892 acesta nu avea nicio ocupaţie, 
însă din anul 1898 documentele îl pomenesc ca fiind preot în Cladova6. 
Preotul Emil Căpitan, fiul preotului Ioan Căpitan şi al Alexandrei Şerban, 
născut la 5/17 noiembrie 1891, este menţionat preot în Galşa în anul 19317. 
Vorbea româna şi maghiara. A făcut gimnaziul în Braşov, Institutul 
Teologic Arad în 1911/1912-1913/1914, absolvind cu calificativul „distins”. 
A fost hirotonit diacon la data de 5/18 august 1916 şi preot în 10/23 august 
1916. La începutul carierei Ioan Căpitan este capelan temporar la Cutina 
(protopopiatul Belinţ). Ioan Căpitan şi Alexandra Şerban au mai avut o fiică, 
Iustina Aurelia, născută la data de 18/30 mai 1896. 

 

 
 

Fig. 1. Biserica Ortodoxă Română din Nădlac (1822-1829) în care a slujit George 
Şerban. În faţă se vede sala de consfătuire a comitetului parohial şi şcoala centrală 

                                                 
6 A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 3/1891-1893, f. 109; dosarul nr. 4/1932-1934, f. 157, 199. 
7 Idem, dosarul nr. 3/1928-1931, f. 623; Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Arad (A. 
A. O. R. Arad), Registru de hirotoniri. 
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George Şerban a absolvit Institutul Teologic din Arad în anul 
1833/18348. A venit la Nădlac ca administrator parohial în iunie 1838, 
alături de socrul său, preotul Mihai Cervencovici, devenind paroh în anul 
1869. Mai mult de jumătate de secol George Şerban şi-a concentrat 
activitatea pentru „înaintarea şi prosperarea naţiunei şi bisericii sale”9. Cât 
timp a activat la Nădlac a fost şi catihet, învăţând generaţiile tinere „tainele” 
credinţei ortodoxe. În timpul păstoririi sale la Nădlac, George Şerban s-a 
implicat în diferite acţiuni care au dus la dezvoltarea vieţii culturale şi 
sociale: înfiinţarea şcolii a III-a „în suburbiul bujiacu”, construirea sălii de 
consultare pentru comitetul parohial, renovarea („restabilirea şi edificarea”) 
sălii de învăţământ de la şcoala superioară centrală; ordonarea fondurilor 
bisericeşti şi şcolare (redactarea documentelor); a avut iniţiativa înfiinţării 
fondului şcolar, din care să se întreţină şcoala şi învăţătorii. Preotul George 
Şerban a fost un „adevărat şi preademn fiu al naţiunii şi al bisericii sale 
ortodoxe”. 

Multe din amănuntele vieţii particulare a preotului George Şerban 
sunt amintite într-un proces verbal din data de 2/14 mai 188810, când 
comitetul parohial intenţiona să organizeze o festivitate în cinstea celor 50 
de ani de păstorire la Nădlac, „pentru mai mare şi mai solemnă festivitate de 
a-şi putea exprima bucuria, stima şi devotamentul ce-l simte publicul greco-
oriental român din opidul Nădlac faţă de preademnul său părinte sufletesc”. 
Sărbătorirea celor 50 de ani de când e preot la Nădlac are loc la data de 2/14 
iunie 1888. Comitetul parohial oferă 50 florini din bugetul propriu pentru 
organizarea semicentenarului. Se instituie o comisie care să se ocupe cu 
organizarea manifestării, formată din celălalt preot nădlăcan Vincenţiu 
Marcovici, alături de credincioşii Ioan Rusu, Pavel Roşuţ, Gligor Stroia, 
Dimitrie Onea. Preotul George Şerban este caracterizat drept „un funcţionar 
bisericesc carele s-a consacrat un jumătate seclu pentru înaintarea şi 
prosperarea naţiunii şi bisericii sale”. 

În şedinţa comitetului parohial nădlăcan din 18 ianuarie 1881 se 
discută „rogarea verbală a preotului batranu George Şerban prin care se 
roagă de comitetu ca pe basa atestatului medicalu” să i se dea de ajutor un 
preot-capelan, deoarece „poterile trupesci întru atâta-i deneagă serviciile de 
a pote satisface grelei chemări preoţeşti încât e silitu a cere capelanu pentru 
alu suplini în afacerile parochiale”11. George Şerban avea atunci 74 de ani. 
                                                 
8 Teodor Botiş, Istoria Şcolii Normale şi a Institutului Teologic Ortodox Român din Arad, 
Edit. Consistoriului, Arad, 1922, p. 681. 
9 A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 54/1879-1894, f. 79; registrul nr. 55/1879-1894, f. 79-81. 
10 A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 54/1879-1894, f. 79; registrul nr. 55/1879-1894, f. 79-81. 
11 A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 55/1879-1894, ff. 12-15. 
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Preotul se obligă ca din salarul său să plătească capelanul: un sfert din 
sesiunea de pământ, a treia parte din bir şi alte remuneraţii anuale. „Pe basa 
acestei iuste rogări”, membrii comitetul parohial discută şi se fac unele 
propuneri în acest sens. Aurel Petrovici propune să se organizeze concurs 
pentru capelan dacă preotul cedează jumătate din bani (adică 300 florini) şi 
din pământ. Ioan Rusu propune ca preotul să cedeze un sfert de sesie de 
pământ şi jumătate din bani (în total 500 florini), dar după moartea preotului 
bătrân să nu rămână în continuare capelanul, ci să se facă concurs pe parohia 
rămasă vacantă. După discuţii şi votare se acceptă propunerea lui Ioan Rusu. 
Problema capelanului s-a discutat în deceniul următor de mai multe ori. În 
martie 1891 George Şerban cere Episcopiei arădene un capelan, având în 
vedere vârsta sa înaintată şi faptul că slujise la Nădlac timp de 54 de ani12. 
„Din consideraţiune că a funcţionat ca paroh 54 de ani şi decăzând 
corporalminte din causa etatei înaintate”13, la data de 17/29 martie 1891 
George Şerban cere din nou să i se dea un capelan care să fie plătit cu 
jumătate de sesie „pământ arătoriu” şi jumătate din birul preoţesc pe care l-
ar fi luat. Nicolae Chicin, care până atunci a activat ca profesor la Institutul 
Teologic din Arad a fost numit capelan pe lângă bătrânul paroh. 

Bătrânul preot George Şerban trece la cele veşnice la data de 8/20 
noiembrie 189514, la vârsta de 87 de ani „în slăbiciunea bătrâneţelor”, fiind 
înmormântat în „cimitirul De Din Sus” din Nădlac. Preotul care a oficiat 
slujba a fost Dimitrie Marcovici de la parohia ortodoxă din Şeitin. Averea 
rămasă15 în urma lui a constat din 5 porci (care valorau aproximativ 200 
florini), 400 florini în bani, 7 cai şi „mobile de casă”. Cel care s-a ocupat de 
succesiune a fost ginerele său preotul Ioan Căpitan de la Cladova. 

Mihai Şerban (1837-1905) a fost fiul preotului George Şerban. S-a 
căsătorit cu Justina Roman, fiica lui Visarion Roman, directorul Băncii 
„Albina” de la Sibiu16. Au avut împreună copii pe: Mihai Adrian, născut la 
22 august/3 septembrie 1887; Floriţa Melania, născută în 5/17 iulie 1890 şi 
Mircea George Visarion, născut la 1/13 aprilie 1899. 

A studiat ştiinţele juridice, ajungând jude regesc la „tribunalul 
criminal” din Szeged. Înainte de a fi jude regesc, a fost pretor şi jude suprem 
la jurisdicţia cercuală locală din Nădlac timp de 12 ani. A îndeplinit şi 

                                                 
12 Idem, dosarul nr. 4/1932-1934, f. 156; registrul nr. 55/1879-1894, f. 152. 
13 A. A. O. R. Arad, dosarul nr. 87-III-1891, actul nr. 3238. 
14 A. A. O. R. Arad, dosarul nr. 87-III-1891, actul nr. 306. 
15 A. A. O. R. Arad, dosarul nr. 390-III-1895, f. 1. 
16 Alexandru Onojescu, Vlad Popovici (editori), Corespondenţe politice peste Carpaţi. 
Visarion Roman – colaborator la ziarul „Românul” (1868-1870), edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 35-39. 
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funcţia de inspector cercual la şcolile confesionale, precum şi preşedinte al 
comitetului parohial nădlăcan. Moare la data de 8/21 februarie 1905, la 
vârsta de 68 de ani. 

Începând cu data de 21 octombrie 1867 se înscrie în Asociaţiunea 
arădeană pentru cultura poporului român17, activând până la sfârşitul zilelor 
pe tărâm cultural şi filantropic. 

Periodic se organizau diverse acţiuni caritabile (baluri, serbări 
populare, serate literare) cu scopul de a strânge fonduri pentru ajutorarea 
unor iniţiative culturale ale românilor transilvăneni. La data de 28 februarie 
1870 s-a organizat la Nădlac un bal „în folosul fondului teatrului naţional. ... 
Rezultatul a corespuns aşteptărilor” deoarece „calculăm a depune pe altarul 
Thaliei române o sumă de peste 100 fl. v.a.”. Cel care s-a ocupat cu 
organizarea acestui bal a fost Mihai Şerban. Acelaşi Mihai Şerban adresează 
o scrisoare lui Iosif Vulcan în care îi relatează despre acţiunile de la Nădlac. 
În localitatea de pe Mureş a luat fiinţă un comitet cu scopul de a ajuta teatrul 
transilvănean românesc. Acest comitet era „compus din elementele cele mai 
mult promiţătoare şi cele mai inteligente din Nădlac” care „are deviza a 
conlucra cu tot felul întru popularizarea conceptului de teatru naţional şi a 
mijloci ofertele banale de la aderenţii aceluia”. Tot în favoarea fondului 
teatral, comitetul constituit la Nădlac „e angajat deci a aranja conveniri 
amicabile serale, a deschide coli de subscripţie” pentru cei ce doresc să facă 
donaţii. Scrisoarea lui Mihai Şerban a fost publicată în revista orădeană 
„Familia”18. Din partea redacţiei se adaugă: „recomandăm frumosul 
exemplu al confraţilor noştri din Nădlac şi altora, pentru a-l imita”19. La 
data de 3 octombrie 1870 comitetul pentru ajutorarea teatrului de la Nădlac 
adresează o nouă telegramă lui Iosif Vulcan în care se spune că „românii din 
Cenadu salută conferinţa întrunită în cauza Thaliei române şi-i doresc 
rezultatele cele mai îmbucurătoare”. Conferinţa despre care vorbeau 
cenădanii a avut loc la Deva. Telegrama nădlăcanilor a fost semnată de către 
Mihai Şerban, pretor cercual, Mihai Merce, Ioan Belle, avocatul Aurel 
Petrovici, Nicolae Peţian, Petru Precupaş20. 

Mihai Adrian Şerban21, fiul lui Mihai Şerban şi Justina Roman, 
născut la 22 august/3 septembrie 1887 la Szeged, botezat în biserica 

                                                 
17 fond ASTRA, Despărţământul Arad, dosarul nr. 25/1863, f. 80. 
18 Familia, anul 6, nr. 11 din 15/27 martie 1870, p. 131. 
19 Eugen Glück, Nicolae Roşuţ, Aradul în perioada războiului de independenţă – 100, 
Arad, 1977, p. 107. 
20 Ibidem, p. 123. 
21 http://www.septemcastra.ro/index.php/2009/11/un-destin-remarcabil-mihai-serban/, 
30.03.2011; Lucian Predescu, Enciclopedia României Cugetarea. Material românesc 
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ortodoxă română din Nădlac în care slujea bunicul său, de către preotul 
Vincenţiu Marcovici. Ca naş a asistat Letiţia, soţia lui Nicolae Oncu, avocat 
din Arad şi directorul Băncii „Victoria”. A fost căsătorit cu Mărioara 
născută Blaga, cu care a avut trei copii: Alexandru, Mihai (1921-1997) şi 
Constantin, toţii fiind ingineri constructori. Mihai a fost şi un biolog 
renumit, care şi-a început cariera ca asistent al lui Emil Racoviţă. 

Mihai Adrian Şerban a absolvit liceul în oraşul natal, după care a 
urmat Academia de Înalte Studii Comerciale din Viena (licenţiat în 1908) şi 
Academia de Agricultură la Halle (1912). În anul 1914 a publicat la Berlin 
lucrarea de doctorat intitulată Rumäniens Agrarverhältnisse, iar apoi la 
Bucureşti a publicat traducerea românească a lucrării, sub titlul Problemele 
noastre social-agrare. Studiu din domeniul politicii economice şi sociale. Pe 
lângă acestea, a mai publicat câteva lucrări pe tematică agricolă: Noile 
îngrăşăminte azotoase (Bucureşti, 1914); Criza generală agricolă şi situaţia 
agrară în România (1930); Organizarea Camerelor de agricultură (1930); 
Suprapopulaţia agricolă (1933). 

         
 

Fig. 2. Mihai Adrian Şerban 
 
Consiliul Dirigent de la Sibiu a propus guvernului României să 

includă în Delegaţia română de la Conferinţa de Pace de la Paris şi 
transilvăneni, ca experţi ai situaţiei existente în provincia proaspăt alipită 
ţării. Printre aceştia se numărau: Alexandru Vaida-Voevod, Caius 

                                                                                                                            
oameni şi înfăptuiri, Ediţie anastatică; Edit. Saeculum I.O., Edit. Vestala, Bucureşti, 1999, 
p. 774; Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. III, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi 
comentarii Alexandru Şerban, edit. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, pp. 139-142, Ioan Lupaş, 
Corespondenţă. Scrisori primite (Selecţie) A-C, selecţie, introducere şi note alcătuite de 
Radu Ardelean şi Lucian Giura, Casa de Presă şi Editură Tribuna, Sibiu, 2003, p. 86. 
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Brediceanu, căpitanul Pilat, Mihai Şerban, George Crişan, Ionel Mocioni, 
Ion Grigore, ing. Lazăr I. Iosif22. Mihai Şerban a condus comisia economică 
a României. 

După Unirea Transilvaniei cu România, a fost numit, în august 1919, 
Director al Academiei de Agricultură din Cluj, actuala Universitate de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Exceptând un răstimp de cinci ani, 
între 1922-1927, a deţinut funcţiile de rector şi decan până la arbitrajul de la 
Viena din august 1940, când a demisionat. Aula Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj îi poartă numele, iar intrarea în 
clădirea rectoratului este străjuită de un bust al său. Mihai Şerban a deţinut 
funcţiile de preşedinte al Senatului învăţământului superior agronomic din 
România, vicepreşedinte al Comisiunii internaţionale permanente a 
învăţământului agricol, a fost membru al conducerii Federaţiei 
internaţionale a „tehnicienilor” agronomi (ultimele două având sediul la 
Roma). 

A fost un naţional-ţărănist convins, apropiat al lui Iuliu Maniu şi al 
lui Alexandru Vaida-Voievod. În anul 1928 este ales deputat, iar un an mai 
târziu, în 1929, organizează Grupul parlamentar de agricultură. 

Mihai Şerban a fost subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor în guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod şi care a 
guvernat doar o perioadă scurtă, între 11 august şi 17 octombrie 193223. În 
guvernul condus de acelaşi Alexandru Vaida-Voevod care a condus ţara 
între 14 ianuarie şi 9 noiembrie 1933 Mihai Şerban a fost Subsecretar de stat 
al Preşedintelui Consiliului de Miniştri pentru Minorităţi24. Mihai Şerban a 
fost din nou subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în 
guvernul condus de Constantin Argetoianu, care a guvernat între 28 
septembrie şi 23 noiembrie 193925, precum şi în următorul guvern, condus 
de Gheorghe Tătărescu, care a guvernat între 24 noiembrie 1939 şi 11 mai 
1940, rămânând pe aceeaşi funcţie şi în guvernul din perioada 11 mai – 4 
iulie 194026. 

Împreună cu familia sa, Mihai Şerban este considerat ctitorul primei 
biserici româneşti din Băile Tuşnad. Legăturile sale cu această localitate ţin 

                                                 
22 Alexandru Baboş, Consiliul Dirigent al Transilvaniei şi Conferinţa de Pace de la Paris, 
în Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, România şi Conferinţa 
de Pace de la Paris (1919-1920), edit. EMPRO, Focşani, 1999, p. 66. 
23 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Ioan Scurtu, Enciclopedie de istorie a 
României, edit. Meronia, Bucureşti, 2000, p. 110. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 114. 
26 Ibidem, p. 115. 
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de relaţia strânsă cu socrul său, Iosif Blaga (1864-1937)27, preşedintele 
Societăţii Balneare Tuşnad, căruia i-a şi succedat în această funcţie. 
Construcţia bisericii ortodoxe române din Băile Tuşnad a început în anul 
1939 şi datorită dictatului de la Viena lucrările au fost întrerupte, biserica 
fiind terminată abia în anul 1978. Lăcaşul de cult are ca hram Adormirea 
Maicii Domnului. A fost construită după planurile arhitectului bucureştean 
Radu Udroiu. Piatra de temelie a lăcaşului de cult a fost pusă la data de 13 
octombrie 1939. La ridicarea bisericii şi a clopotniţei s-au folosit piatră de 
carieră la fundaţie şi soclu, iar apoi cărămidă. Biserica are un stil 
arhitectonic bizantin, în formă de cruce cu trei abside. Pridvorul este realizat 
în stil brâncovenesc, cu coloane din piatră masivă cioplită în formă de funie 
împletită. Între anii 1971-1978 biserica a fost pictată în interior şi exterior de 
Eugen Profeta din Bucureşti. Biserica păstrează câteva icoane şi cărţi vechi, 
ce datează din secolul al XVIII-lea. 

La data de 9 octombrie 1938 ministrul Mihai Şerban a donat bisericii 
nădlăcane suma de 10000 lei în memoria strămoşilor săi, cu scopul de a 
ajutora săracii28. 

A murit în ziua de 30 aprilie 1947. Apropiaţii săi au spus că sfârşitul 
i-a fost grăbit de amărăciunea falsificării alegerilor din 1946. Funeraliile au 
fost oficiate de episcopul ortodox Nicolae Colan, iar episcopul greco-catolic 
Iuliu Hossu a asistat la slujbă în picioare, în semn de respect. Este 
înmormântat în cripta familiei din Cimitirul Central (Hajongard) din Cluj. 

Alexandru Şerban s-a născut în anul 1924. Naş de botez i-a fost 
Alexandru Vaida-Voevod. A fost fiul lui Mihai Adrian Şerban. Pentru o 
scurtă perioadă, în anul 1990 a ocupat funcţia de primar al municipiului 
Cluj-Napoca. A fost biograful familiei, punând pe hârtie amintiri şi date 
interesante legate de istoria familiei Şerban. Lucrarea intitulată „Amintiri 
peste generaţii”, a văzut lumina tiparului postum, în anul 2009. De 
asemenea s-a ocupat de tipărirea în 4 volume a memoriilor lui Alexandru 

                                                 
27 A fost un profesor la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov (1891-1915), 
director al liceului (1915-1927), protopop ortodox al Braşovului (1927-1937), a fost 
ginerele comerciantului Tache Stănescu. Între anii 1920-1937 a fost preşedintele Societăţii 
Balneare Băile Tuşnad. A fost unchiul lui Lucian Blaga. A fost senator, ajungând 
vicepreşedinte al Senatului (1928-1931). Vezi Lucian Predescu, Enciclopedia României 
Cugetarea. Material românesc oameni şi înfăptuiri, Ediţie anastatică; Edit. Saeculum I.O., 
Edit. Vestala, Bucureşti, 1999, p. 105; Ioan Lupaş, op. cit., p. 85. 
28 A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 60/1915-1943, f. 153. 
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Vaida Voevod29. Lucrarea are peste 3000 de note de subsol referitoare la 
persoanele şi evenimentele menţionate de politicianul român. 

Andrei Şerban30 s-a născut în Bucureşti la 21 iunie 1943. Mama sa, 
Elpis, provine dintr-o familie de greci refugiaţi din calea prigoanei turcilor 
la Tulcea, unde s-a ocupat cu negoţul cu cereale. Deşi avea studii juridice la 
Leipzig, tatăl său, Mihai George Visarion Şerban (Gogu) a devenit un 
cunoscut fotograf bucureştean, constrâns fiind la aceasta şi de noile 
conjuncturi politice. 

 

 
 

Fig. 3. Regizorul Andrei Şerban 
 

În anul 1961 Andrei Şerban a fost admis la Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografică, secţia Actorie, clasa profesorului Ion 
Finteşteanu. Din 1964 se transferă la secţia Regie, la clasa profesorului 
Radu Penciulescu. În acelaşi ani debutează regizoral pe scena Teatrului 
Nottara, cu piesa Omul care s-a transformat în câine, de Osvaldo Dragun. 
În anul 1969 primeşte o bursă în SUA de la Fundaţia Ford, rămânând apoi în 
această ţară. În anul 1990 preia conducerea Teatrului Naţional „Ion Luca 
Caragiale” din Bucureşti. Din anul 1992 este profesor la Columbia 
University din New York, la catedra de teatru. De-a lungul timpului a 
regizat piese de teatru sau spectacole de operă pe toate scenele importante 
ale mapamondului. De asemenea, a organizat şi condus numeroase 
workshop-uri pentru tinerii actori de pe toate meridianele globului. Cariera 
de succes i-a fost încununată de numeroase premii şi distincţii din România 
şi din lume. Criticii de specialitate îl consideră pe Andrei Şerban drept cel 
mai mare regizor de teatru şi de operă din secolul XX. 
                                                 
29 Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. I, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi comentarii 
Alexandru Şerban, edit. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, 328 p.; Idem, vol. II, 354 p.; Idem, vol. 
III, 280 p.; Idem, vol. IV, 256 p. 
30 Andrei Şerban, O biografie, edit. Polirom, Iaşi, 2006, 392 p. 
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ANEXĂ 
Arborele genealogic al familiei Şerban 
 

- Dimitrie ( 24 februarie 1847) 
- Teodor Şerban PREOT ( 17 ianuarie 1830) şi Ana 

o George PREOT (1808-1896), căsătorit cu Pulcheria 
Cervencovici (1817-1873) 
 Mihai JUDECĂTOR (1838-8/21 februarie 1905) 

căsătorit cu Justina Roman 
• Mihai Adrian MINISTRU (22 august/3 

septembrie 1887-1947) căsătorit cu Mărioara 
n. Blaga 

o Alexandru (1924-după 2004, înainte 
de 2009) INGINER 
 Fiică în Germania 

• 3 copii 
o Mihai (1921-1997) INGINER 

CONSTRUCTOR ŞI BIOLOG 
 Fiică la Cluj 
 Fiică la Paris 

• 5 nepoţi 
o Constantin INGINER 

CONSTRUCTOR 
 Fiu în Austria 
 Fiu în Austria 
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 Fiică în SUA 
• 7 nepoţi 

• Floriţa Melania (n. 5/17 iulie 1890) căsătorită 
Garoiu (la Braşov) 

o Fiică 
o Fiu MEDIC 

• Mircea George Visarion (n. 1/13 aprilie 1899-
1987) căsătorit cu Elpis 

o Andrei (n. 21 iunie 1943) REGIZOR 
DE TEATRU 
 Antony 
 Nicolas 

 Teodor (n. 28 februarie 1846)  
 George (n. 27 martie 1848) 
 Alexandru 
 Lenca (Elena) (1850) căsătorită cu preotul Ioan 

Lucuţia. 
• Mihai protopop (1872-1942) 

 Alexandra (n. 9 iulie 1861) căsătorită cu preotul Ioan 
Căpitan 

• Emil Căpitan, preot (n. 5/17 noiembrie 1891) 
• Iustina Aurelia (n. 18/30 mai 1896) 

 Avacum (17 iulie 1837) 
 Elena (5 ianuarie 1838) 
 Mihail (1853- 5 februarie 1856) 
 Vichentie ( 31 mai 1853) 
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Legăturile Aradului cu Andrei Şaguna 
în lumină epistolară 

(1839-1873) 
 
 

Preot dr. Pavel Vesa 
 
 

Pentru Episcopia Ortodoxă Română a Aradului, începutul secolului 
al XIX-lea înseamnă debutul unei îndelungate mişcări de emancipare 
naţională şi bisericească. Declanşată de preotul profesor Dimitrie Ţichindeal 
(1775-1818), încă în timpul vieţii ultimului episcop de neam sârb, Pavel 
Avacumovici (1786-1815), mişcare continuată de Moise Nicoară (1785-
1862) şi alţi români integraţi în cadrul mişcării, a dus ca la sfârşitul anului 
1828 să fie ales primul episcop de neam român în scaunului eparhial al 
Aradului, în persoana făgărăşanului Nestor Ioanovici (1767-1830). 
Hirotonit episcop la 27 ianuarie 1829, apoi instalat în scaun, a funcţionat 
puţin, până în 9/21 februarie 1830, când, în vârstă 63 de ani, trece la cele 
veşnice1. 

La puţină vreme după moartea episcopului Nestor Ioanovici (1829-
1830), mişcarea pentru alegerea unui alt episcop, tot de neam român, care să 
fie agreat de majoritatea credincioşilor români se redeschide. În cele din 
urmă, după o sedisvacanţă a scaunul eparhial de o jumătate de deceniu, este 
ales ca episcop Gherasim Raţ (1835-1850), pe atunci, profesor la Institutul 
Teologic din Arad. Prin alegerea făcută, în istoria Episcopiei Aradului se 
deschide o etapă nouă situată pe alte coordonate, atât din punct de vedere 
naţional cât şi ecleziastic. 

Figura proeminentă a episcopului Gherasim Raţ îl situează pe 
poziţia de cel mai devotat episcop, dedicat întru totul cauzei românilor din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea2. Aceasta se datora atât împrejurărilor 
politice şi ecleziastice din cadrul Imperiului habsburgic, cât şi mişcărilor 
premergătoare şi a revoluţiei de la 1848-1849, pe de altă parte, a 
intensificării prozelitismului unit, dar mai ales a acţiunilor întreprinse şi 
susţinute de episcopul, mai apoi mitropolitul, Andrei Şaguna al 
Transilvaniei pentru separaţia ierarhică şi reînfiinţarea Mitropoliei ardelene. 

                                                 
1 Pentru amănunte vezi: Pavel Vesa, Episcopia Aradului între 1786-1830, Arad, 2010, 324 
p. 
2 Pentru personalitatea episcopului arădean vezi: Idem, Eparhia Aradului în perioada 
episcopului Gherasim Raţ (1835-1850), Arad, 2008, 563 p. 
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Episcopul Gherasim Raţ a fost direct implicat în acţiunile lui Andrei 
Şaguna, fiind într-un permanent dialog epistolar cu acesta3.  

Începutul legăturilor dintre cei doi datează din 1839, când, ierarhul 
arădean, aflat la Carloviţ cu ocazia unor hirotoniri de episcopi, a propus 
mitropolitului Ştefan Stancovici să-l ridice pe Andrei Şaguna la treapta de 
arhimandrit şi să-l numească preşedinte al Consistoriului ortodox de la 
Oradea-Velenţa, aflat sub jurisdicţia Episcopiei Aradului. Este probabil ca 
între cei doi să fi existat relaţii anterioare, altfel neexplicându-se cererea 
episcopului arădean. Episcopul Gherasim a aşteptat în zadar, pentru că 
Andrei Şaguna a ales să stea pe mai departe la Carloviţ, în aşteptarea 
vacantării vreunui scaun episcopal. Dintr-o scrisoare adresată, în 12 
noiembrie 1841, de Andrei Şaguna episcopului Gherasim Raţ, pe când se 
afla stareţ în mănăstirea Beşenova, aflăm că împotriva tânărului stareţ, 
călugării acestei mănăstiri s-au ridicat şi l-au pârât la Viena că a fost numit 
stareţ „împotriva pravilelor mănăstireşti” şi că face „netrebuincioase 
cheltuiri”. Ei cereau dreptul de a-şi alege stareţ unul dintre ei şi să fie 
probabil şi de etnie sârbă4. 

Într-o lungă scrisoare din 1846, Gherasim Raţ îi scria lui Andrei 
Şaguna: „Tare am dorit ca în călătoria ta către Ardeal, la Timişoara unde 
eu pe vremea aceea mă aflam să fi putut avea personală întâlnire cu Prea 
Cinst[ită] D[omnia] T[a], dar înţelegând cum că luându-ţi altă cale, pe la 
Vârşeţ, ai mers şi acum te şi afli în loc la Sibiu au voit şi simţirea mea a-ţi 
descoperi, din carea foarte bine părându-mi că ai putut ajunge acolo între 
români, unde mult poţi folosi precum Sfintei Biserici aşa şi neamului său, - 
din inimă îţi poftesc ca cât mai degrabă să-ţi poţi ajunge ţintuirea”5. Se 

                                                 
3 Pentru relaţiile dintre Andrei Şaguna şi Gherasim Raţ vezi: Andrei Şaguna, 
Corespondenţa, vol. I/1 Ediţie, Studiu introductiv şi note de: Nicoale Bocşan, Ioan-Vasile 
Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Cluj-Napoca, 2005, pp. 9-14, doc. 1-19, 
pp. 105-118; N. Bocşan, P. Vesa, Andrei Şaguna şi Episcopia Aradului în lumina 
corespondenţei (1846-1865), în vol. „Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu Dr. H. C. 
Universitatea Oradea - o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti”, Bucureşti, 2005, pp. 
65-72; P. Vesa, Episcopia Aradului şi mişcarea pentru separaţia ierarhică de Mitropolia 
de Carloviţ în timpul episcopului Gherasim Raţ, în „Revista Teologică”, Serie nouă, anul 
XVIII (90), aprilie-iunie 2008, pp. 135-149. 
4 Cf. Gheorghe Liţiu, Episcopul Gherasim Raţ şi protosincelul Andrei Şaguna, în „Biserica 
şi Şcoala”, anul LXVIII, nr. 46, 12 noiembrie 1944, pp. 362-363. Pentru corespondenţa 
dintre Andrei Şaguna şi Gherasim Raţ vezi: A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, pp. 9-14, nr. 1-19, 
pp. 105-118; N. Bocşan, P. Vesa, Andrei Şaguna şi Episcopia Aradului în lumina 
corespondenţei (1846-1865), în vol. „Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu Dr. H. C. 
Universitatea Oradea - o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti”, pp. 65-72. 
5 Gh. Liţiu, Din legăturile ortodocşilor arădeni cu mitropolitul Andrei Şaguna, în 
“Mitropolia Ardealului”, anul XVI, 1971, nr. 9-10, p. 702. 
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vede că episcopul Aradului avea motive de mulţumire pentru promovarea 
lui Andrei Şaguna. Era convins că acesta putea face mult mai multe lucruri 
bune pentru români de la Sibiu, decât din altă parte. 

În spiritul aspiraţiilor naţionale şi bisericeşti, pe care le nutreau cei 
doi ierarhi ortodocşi, se înscrie şi acţiunea pornită din sânul comunităţii 
ortodoxe române din Timişoara, care, la 16 februarie 1847, se adresa 
comunităţii ortodoxe române din Arad, propunându-i convocarea unui 
Congres naţional „după chipul şi modul aceluia care s-a ţinut în Timişoara 
la anul 1790”. O asemenea propunere primesc, la 6/18 aprilie 1847, şi din 
partea comunităţii ortodoxe române din Oradea6. Se propunea convocarea 
unui „sinod întru care starea Sfintei Biserici, regularea clerului, educaţia 
tineretului şi trebile funduale să le dezbată”, făcând trimitere la propunerea 
din 1845 a românilor din Episcopia Aradului. Era vorba, în primul rând, la 
egala îndreptăţire a poporului român în Congresul de alegere a înalţilor 
ierarhi ortodocşi7. Problema este reluată la 11 aprilie 1848, prin 
corespondentul bănăţean al „Gazetei de Transilvania”, care cerea ca la 
viitorul Congres naţional, conform noii legislaţii, deputaţii să se aleagă în 
funcţie de numărul populaţiei, nu după sistemul vechi. În această 
eventualitate, Episcopia Aradului urma să aibă 19 deputaţi (7 preoţi şi 12 
mireni)8. 

La iniţiativa lui Emanoil Gojdu, românii arădeni au organizat, în 
12/24 aprilie 1848, o conferinţă unde Ioan Arcoşi, în calitatea sa de fruntaş 
al comunităţii românilor arădeni, şi Vincenţiu Babeş, au lansat o proclamaţie 
expediată tuturor comunităţilor româneşti prin care se cerea convocarea unei 
adunări a românilor în Pesta, pentru ziua 2/15 mai 1848, ocazie cu care să se 
discute respectarea proporţionalităţii naţionale în Congresul naţional 
bisericesc şi transferarea acestuia la Arad sau Timişoara. Într-o scrisoare a 
lui Ioan Arcoşi şi Vincenţiu Babeş către comunitatea românească din 
Oradea, cei doi menţionau că dacă aceştia nu au delegaţi, să trimită măcar 
plenipotenţe lui Emanoil Gojdu să-i reprezinte. A participat totuşi Nicolae 
Jiga, împreună cu Ioan Dragoş şi Gheorghe Fonai, care, împreună cu 
                                                 
6 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Arad-Centru (în continuare: A. P. O. R. Arad-Centru), 
Pachet I, dosar 6 (1847), f. 26, 29. 
7 Se făcea aluzie la „recursul românilor greco-neuniţi din Episcopia Aradului”, publicat în 
„Gazeta de Transilvania” (anul VIII, nr. 95, 26 noiembrie 1845, pp. 378-379), semnat “I. 
P.”, cereându-se schimbarea normelor de alegere a deputaţilor pentru Congresul naţional 
bisericesc, motivând prin nejusta reprezentare a eparhiilor româneşti în congres. Cf. I. D. 
Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol. II, 
Timişoara, 1980, vol. II, doc. 357, pp. 672-673. 
8 “Gazeta de Transilvania”, anul XI, nr. 33, 22 aprilie 1848, pp. 136-137, la I. D. Suciu, R. 
Constantinescu, op. cit., vol. II, doc. 366, pp. 682-683. 
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Emanoil Gojdu, au prezentat Guvernului maghiar doleanţele românilor 
ortodocşi, cerând recunoaşterea şi împlinirea lor9. 

În toamna anului 1849, când revoluţia era deja înfrântă, mişcarea 
pentru emancipare bisericească şi naţională reîncepe cu forţe noi. Din 
toamna anului 1849, A. Şaguna a informat sistematic pe Gherasim Raţ 
despre demersurile româneşti pe lângă cercurile aulice, evocând activitatea 
deputăţiei naţionale în capitala imperiului pentru susţinerea cercurilor 
româneşti. La 7 septembrie 1849, într-o scrisoare adresată lui Gherasim Raţ, 
Andrei Şaguna arăta că „după ce din mila lui Dumnezeu şi dispoziţiunile 
cele înţelepte şi energice ale prea bunului nostru monarh, s-au nimicit 
anarhia cea sângeroasă şi s-a introdus ordinea cea legală, mă simt 
îndatorat să te înştiinţez […] despre lucrările întregii noastre naţiuni”. 
Episcopul de la Arad primea de la acesta, în copie, Petiţia naţională din 
13/25 februarie 1849, Promemoria despre dreptul istoric pentru autonomia 
Bisericii române, opinia episcopului Hacman din Bucovina, precum şi 
propunerea deputaţilor români din Viena către ministrul cultelor pentru 
ocuparea eparhiei vacante a Vârşeţului10.  

La rândul său, episcopul Gherasim Raţ, în scrisoarea din 10 
septembrie, adresează, din partea clerului şi poporului român arădean, 
mulţumiri lui A. Şaguna pentru zelul arătat şi cere ajutorul lui Dumnezeu 
pentru reuşita cauzei naţionale. El arată apoi greutăţile care l-au împiedicat 
până atunci să ia parte mai activă la lucrările naţionale şi promite tot 
sprijinul său pe viitor. El era unul dintre aceia care nădăjduia că 
emanciparea bisericească a românilor ortodocşi putea veni numai de la 
„Prea bunul monarh” ca o răsplată pentru credinţa arătată faţă de tronul 
austriac în timpul revoluţiei. Căutând să-şi motiveze atitudinea sa din timpul 
revoluţiei, scria episcopului Andrei Şaguna de la Sibiu, că „a sosit timpul 
care ne cheamă la întemeierea bunei stări a naţiunii noastre, ni s-a dat 
ocaziune spre a putea cu coînţelegere a lucra spre acel scop, şi suntem 

                                                 
9 Documente privind revoluţia de la 1848 în Tările Române. C. Transilvania, vol II (12-29 
aprilie 1848), Sub redacţia: Ştefan Pascu, Victor Cheresteşiu, Bucureşti, 1979, doc. 179, pp. 
266-268; I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., vol. II, doc. 367, pp. 683-685; Gh. Liţiu, 
De la începuturi până la reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vol. “Din 
activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei în ultimii două sute de ani”, 
Oradea, 1984, p. 91. 
10 Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Arad (în continuare: A. N. D. J. Arad), Fond 
Episcopia Ortodoxă Română Arad, Actele revoluţiei de la 1848-1849, dosar 95 (1849), f. 1. 
Vezi şi Ilarion Puşcariu, Metropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. 
Studiu istoric, Sibiu, 1900, Colecţiunea actelor, pp. 10, 41, 24. 



 127 

dăruiţi cu bărbaţi care pentru înaintarea trebilor naţionale neustănit 
lucră”11. 

Episcopul Andrei Şaguna trece apoi la fapte şi propuneri concrete. 
Astfel, după ce la 13 septembrie 1849 i-a solicitat episcopului Gherasim Raţ 
câteva cărţi12, la 16 septembrie, îi cerea să aleagă trei sau patru bărbaţi pe 
care să-i trimită cu plenipotenţă la Viena, „ca acolo să stăruiască la 
împăratul şi la Ministeriu efectuarea cererilor noastre în privinţa Bisericii 
şi a neamului”. Urmare a acestei cereri, în scrisoarea din 23 septembrie, 
episcopul Gherasim Raţ, arăta că a luat măsurile necesare pentru trimiterea 
deputaţilor la Viena, amintind totodată sprijinul venit din partea comunităţii 
Bisericii catedrale din Arad, comunitate care sprijinea tendinţele fraţilor din 
Transilvania, Banat şi Bucovina. El se scuză apoi că nu poate da mai multe 
amănunte, dar sfătuieşte ca delegaţia odată ajunsă la Viena să se alăture lui 
Dobran şi Mocioni, „că de la dânşii vor înţelege toate”13. Deputaţii arădeni 
erau Vincenţiu Babeş, Grigorie Popovici şi Teodor Şerb, cel din urmă era 
secretarul cameral din Buda. Trimiterea deputaţilor o însoţeşte cu o 
declaraţie publică făcută de episcopul Gherasim Raţ în care se alătura 
celorlalţi români din monarhia habsburgică14. În aceeaşi zi, episcopul 
arădean, trimitea o circulară tuturor protopopilor diecezei şi către 
comunitatea bisericească română din Arad, chemându-i să sprijine „treaba 
aceasta naţională atât prin ajutoriu în bani, după putinţă, pentru 
cheltuielile cerute - cât şi prin recomandarea trebii acestei cât la acei 
oameni încrezuţi şi aceasta cât mai curând ca să poată cei zeloşi din popor 
numai de cât şi lucra la locul cel mai înalt la Maiestatea Sa Împăratul”15. În 
urma acestei iniţiative, episcopul Gherasim întâmpină multe greutăţi din 
partea comisarului Ioan Atzel, care a dat dispoziţie să înceteze continuarea 
colectelor pentru banii necesari deplasării delegaţilor la Viena16.        

În următoarea scrisoare, cea din 2/15 octombrie 1849, episcopul 
Andrei Şaguna se arata mulţumit de mǎsurile luate de către episcopul 
arădean, în vederea trimiterii deputaţilor la Viena, arătându-se totodată 
optimist vizavi de reuşita cauzei naţionale: “eu nu mai am nici o îndoială 
                                                 
11 A. N. D. J. Arad, fond citat, Actele revoluţiei de la 1848-1849, dosar 95 (1849), f. 13-
13v. 
12 Ibidem, dosar 101 (1849), f. 1. 
13 Ibidem, dosar 106 (1849), f. 1. 
14 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. nr. 9, pp. 112-113. 
15 A. N. D. J. Arad, fond citat, Actele revoluţiei de la 1848-1849, dosar 104/ 1849, f. 3.  
16 A. N. D. J. Arad, fond citat, dosar 126, f. 2 (concept), Scrisoarea din 9 octombrie 1849 a 
lui Gherasim Raţ; Gh. Liţiu, Eparhia Aradului şi a Bihorului. 1848-1860, Oradea, 2003, 
Documentele anexe, pp. 178, 180. Scrisoarea din 12 octombrie 1849 a lui Ioan Atzel către 
Gherasim Raţ. 
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despre sfârşitul cel bun şi mângâietoriu al cauzei noastre naţionale de 
vreme ce am fost norocoşi a vedea din mult preţuita Preasfinţiei Tale 
scrisoare din 23 septembrie a. c. măsurile ce ai luat spre înaintarea trebilor 
naţionale”17. 

Într-o altă scrisoare, datată 9 octombrie 1849, adresată tot lui Andrei 
Şaguna, episcopul arădean se pronunţa pentru Mitropolia românilor şi 
oficializa adeziunea Episcopiei arădene la petiţia naţională din noiembrie 
184918. În perioada imediat următoare, datorită sănătăţii şubrede, episcopul 
Gherasim Raţ, „prin avocatul Vichentie Babeş cu cuvântul am încrezut 
povăţuirea trebii naţionale” comunităţii românilor de la biserica catedrală 
din Arad, ca „de aici înainte să o poarte”19. La 2/15 noiembrie 1849, cei trei 
semnatari, în calitatea lor de deputaţi ai diecezei arădene s-au deplasat la 
Viena pentru a duce împăratului memoriul arădenilor prin care subscriau la 
petiţia din 25 februarie 1849 prin care se cerea, între altele, „alegerea unui 
cap ecleziastic de sine stătătoriu […] şi sub care vor sta ceilalţi episcopi 
naţionali”20. La 5 noiembrie 1849, din Cuvin, episcopul arădean se adresa 
patriarhului Iosif Raiacici cerându-i consimţământul pentru separarea 
ierarhică şi independenţa Bisericii Ortodoxe Române din Imperiul 
austriac21.  

Acţiunea episcopilor ortodocşi a provocat însă reacţia patriarhului 
Iosif Raiacici de la Carloviţ – căruia Andrei Şaguna îi trimisese un exemplar 
din Promemoria sa, iar Gherasim Raţ o scrisoare deschisă publicată în 
„Foaia pentru minte, inimă şi literatură” (1850, nr. 6) de la Braşov. 
Înfiinţarea unei Mitropolii ortodoxe româneşti însemna pentru patriarhul de 
la Carloviţ pierderea dominaţiei sale religioase asupra Ardealului şi 
Banatului, pe care patriarhul sârbesc o exercita de la 1783. 

La 26 noiembrie 1849, episcopul Andrei Şaguna, nemulţumit de 
faptul că dreapta cauză românească nefiind cunoscută în părţile vestice, s-a 
adresat episcopului Gherasim Raţ, propunându-i să militeze pentru apariţia 
unui ziar naţional la Arad sau Timişoara. Acest organ de presă urma să-şi 
îndrepte atenţia mai mult „pre câmpul istoric”, „să nu paralizeze nici într-
                                                 
17 A. N. D. J. Arad, fond citat, dosar 72/1849, f. 1. 
18 Ibidem, dosar 126, f. 2. Scrisoarea din 9 octombrie 1849 a lui Gherasim Raţ. 
19 Ibidem, dosar 126, f. 1. Scrisoarea din 9 octombrie adresată Comunităţii ortodoxe române 
de la biserica catedrală din Arad de către Gherasim Raţ. 
20 Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea actelor, pp. 10-13, 28-30. Textul memoriului la Teodor 
V. Păcăţianu, Cartea de aur sau luptele politico-naţionale ale românilor de sub coroana 
ungară, vol. I, ed. II, Sibiu, 1904, vol. I, ed. II, pp. 631-633. 
21 Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea actelor, pp. 43-44; I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. 
cit., doc. 410, pp. 737-739; Gh. Liţiu, op. cit., Documentele anexe, pp. 165-168. Scrisoarea 
din 5 noiembrie 1849 adresată de Gherasim Raţ patriarhului Iosif Raiacici. 
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un chip pre Bucovina şi pre Gazeta de Transilvania şi să aibă lângă sine o 
foaie care să se cuprindă cu lucruri economice şi pentru viaţa de toate zilele 
a poporului trebuincioase”. Episcopul Andrei Şaguna considera ca o 
necesitate imediată apariţia unei gazete pentru ca în acest mod să se aducă la 
cunoştinţa publicului aspiraţiile românilor. Propunea episcopului de la Arad 
ca plănuita gazetă să fie condusă de Dimitrie Constantini sau Alexandru 
Gavra22.  

De propunerea sa, episcopul de la Sibiu l-a înştiinţat şi pe fruntaşul 
bănăţean Andrei Mocioni, care, într-o scrisoare din 6 decembrie 1849, 
adresată episcopului de la Arad, propunea ca redacţia să fie la Arad, 
considerând că şi Ioan Arcoşi „senatorul de acolo, ca pe un bărbat demn de 
a i se încrede redacţia gazetei acesteia”23. Episcopul Gherasim Raţ, în urma 
discuţiilor pe care le-a avut cu profesorii Preparandiei şi ai Institutului 
Teologic dar şi cu alţi intelectuali arădeni, a hotărât să propună ideea 
înfiinţării gazetei spre dezbatere Consistoriului eparhial. 

Acţiunii arădenilor se asociază şi eforturile comunităţii orădene a 
românilor de confesiunea ortodoxă. Astfel, într-o corespondenţă din 10 
decembrie 1849 semnată de episcopul Gherasim Raţ, aflăm că acesta aproba 
„paşii […] în treaba românimei făcuţi” de Atanasie Boţco, preşedintele 
Consistoriului ortodox de la Oradea. Considera că era necesar ca această 
cale să o ţină în permanenţă şi aici înainte, fiindcă „naţiunea română 
totdeauna recunoscătoare va fi de atari lucruri”. Protopopul Atanasie Boţco 
era îndemnat ca, împreună cu Consistoriul eparhial orădean, să militeze şi 
pe mai departe pentru „înaintarea românilor”. I se atrăgea însă atenţia ca să 
acţioneze în continuare „după cum treaba naţională şi stările împrejur de 
acolo vor pofti”, adică să nu ignoreze contextul local, prin evaluarea corectă 
a căruia era posibilă obţinerea unor progrese în mişcarea pentru drepturi 
naţionale. Orădenii cereau episcopului să le îngăduie stabilirea de legături 
directe cu delegaţii trimişi la Viena. Acesta le răspunde că au fost trimişi ca 
„reprezentanţi a tot clerului şi poporului” român din Episcopia Aradului, 
delegaţi prevăzuţi „cu plenipotenţe din mai multe părţi”. Consistoriul 
orădean a decis ca trimişilor din dieceza Aradului – deputaţilor Ghenadie 

                                                 
22 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 14, pp. 117-118. Scrisoarea din 26 noiembrie 1849 a lui 
Andrei Şaguna. 
23 Gh. Liţiu, op. cit., Documentele anexe, pp. 185-186. Scrisoarea din 6 decembrie 1849 
adresată de Andrei Mocioni episcopului Gherasim Raţ. 
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Popescu, Vincenţiu Babeş şi Grigorie Popovici – să le transmită şi din 
Oradea „plenipotenţă”24.  

În primăvara anului 1850, unul dintre principalii colaboratori ai 
episcopului Gherasim Raţ, protosinghelul Ghenadie Popescu, se afla într-o 
delegaţie la Viena, la Sinodul episcopilor ortodocşi convocat pe 3/15 
octombrie, ca reprezentant al diecezei Aradului25, pentru a înfăţişa 
împăratului revendicările „în privinţa naţională şi religioasă”. Atitudinea sa 
românească şi acţiunile pentru despărţirea ierarhică, au avut consecinţe 
nedorite. Ierarhia sârbă l-a internat în mănăstirea Bezdinului, apoi în 
mănăstirea Vrdnik din Srem, de unde, în urma intervenţiilor comunităţii 
româneşti din Pesta preot în marea metropolă europeană. Ghenadie Popescu 
a fost unul dintre clericii arădeni care s-a bucurat de aprecierea lui Andrei 
Şaguna26. 

*** 
Decesul episcopului arădean deschide problema succesiunii pe care 

românii ortodocşi, conducerea comitatului Arad şi administraţia de la Buda nu 
doreau să o vadă soluţionată potrivit intenţiilor patriarhului Iosif Raiacici de la 
Carloviţ. În urma decesului, în şedinţa din 18 august 1850, Consistoriul eparhial a 
cedat „guvernarea acestei Dieceze şi ducerea tuturor lucrurilor diecezane până la 
altă ordinaciune care de la Preaînaltul loc va urma după datina la asemenea 
întâmplări totdeauna ţânută, o au luat asemenea diecezanul acesta Consistoriu 
alegându-şi de interimal preşedinte” pe protopopul Ioan Raţ al Aradului, „cu acea 
încredinţare ca cele mai grabine lucruri diecezane care ar interveni de la şedinţa 
consistorială până la alte singur prezidial pă lângă viitoarea reportare la cea mai 
deaproape şedinţă să ne îndrepte”27.  

Până la alegerea unui nou episcop, arhimandritul Patrichie Popescu28 
a fost numit administrator al Episcopiei arădene. Este una din figurile 
proeminente ale românilor ortodocşi din Episcopia Aradului de la mijlocul 
secolului al XIX-lea, caracterizat de patriarhul Iosif Raiacici „ca pre un născut către 

                                                 
24 Viorel Faur, Noi documente despre mişcarea revendicativă a românilor din Crişana în 
perioada 1849-1852, în „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca”, XXVI, 1983-1984, 
pp. 435-436. 
25 A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia ortodoxă română Arad, Actele revoluţiei de la 1848-
1849, doc. Şedinţa a 4-a consistorială din 25 octombrie 1849, nr. 35, f. 94; dosar 47/1849, 
f. 1. 
26 Amănunte despre Ghenadie Popescu vezi la: P. Vesa, Clerici cărturari arădeni de 
altădată, Arad, 2008, pp. 81-89.  
27 Arhiva Parohiei ortodoxe române Arad-Micălaca Veche (în continuare: A. P. O. R. Arad-
Micălaca Veche), Protocolul circularelor, reg. 5 (1832-1852), f. 90v.-91. Circulara nr. 
185/182 din 18 august 1850 a Consistoriului eparhial arădean. 
28 Pentru amănunte vezi: Ibidem, pp. 92-106. 
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naţia şi naţionalitatea sa înfocat, zelos şi spre înaintarea naţionaliştilor săi 
sârguitoriu”29. A fost unul dintre principalii colaboratori, alături de arhimandritul 
Ghenadie Popescu30, a episcopului Gherasim Raţ al Aradului (1835-1850). 
Această legătură pe care a avut-o cu mediul ecleziastic arădean i-a fost de folos 
pentru perioada când a administrat Episcopia Aradului, în intervalul cuprins între 
anii 1850 şi 1853. 

În perioada următoare instalării de administrator eparhial, a lui 
Patrichie (octombrie 1850), mişcarea pentru separarea ierarhică s-a 
desfăşurat pe mai departe, în pofida influenţei patriarhului care ţinea cu 
orice preţ să se ştie şi chiar lăsa să se înţeleagă faptul că el era stăpânul 
eparhiei arădene. Arhimandritul Patrichie, stăpân pe situaţie şi mergând pe 
urmele mentorului său Gherasim Raţ, a continuat legăturile cu Andrei Şguna 
subscriind la toate propunerile şi hotărârile acestuia. Între Andrei Şaguna şi 
Patrichie Popescu a existat o strânsă legătură, încă din perioada când 
episcop al Aradului era Gherasim Raţ.  

În 11 decembrie 184831, pe când era încă arhimandrit al mănăstirii 
Hopovo şi administratorul diecezii Vârşeţului, scria din Caransebeş lui 
Andrei Şaguna că a citit în „Gazeta Transilvaniei” (nr. 99 din 1848) că „în 
16 Decembrie v. se va ţine o adunare de preoţi români la Sibiu; în 19 alta la 
Blaj”, exprimându-şi regretul că nu a fost adusă la cunoştinţa clerului din 
timp data ţinerii adunării. „Doamne Dumnezeule ! oare până când va cânta 
ursita tot aşa naţiei române, ca fiii ei să nu ştie unii de alţii, să nu să 
înţeleagă între sine, ce vreau să înceapă, ce fac şi ce să facă, ca să devină 
cânva la aceea, - barem cei din Monarhia Austriacă - ca şi ei împreună 
socotiţi, de o naţiune de sine singură stătătoare să fie cunoscuţi în Europa, 
şi să aibă asigurizată naţionalitatea şi limba lor”. Arhimandritul Partrichie 
considera că acesta putea fi momentul cel mai potrivit „în care Românii din 
toate unghiurile Monarhiei Austriece, ca supuşi credincioşi precum sunt, şi 
precum cu fapta adeverează că sunt Augustei căşi Domnitoare, într-un gând 
şi într-o înţelegere ar trebui să lucre pentru folosul tuturora de comun, şi să 
ceară de la prea bunul lor nou Monarh asigurarea stării lor politice şi 
religioase, a naţionalităţii şi a limbii; la aceasta însă după a mea părere, nu 
vor putea ajunge, până nu vor avea mai Marele lor, ca capul naţiei, sub 

                                                 
29 I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, 
vol. II, Timişoara, 1980, doc. 395, p. 724. vezi şi Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea actelor, 
doc. 43, p. 99. 
30 Pentru amănunte vezi: P. Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, 1008, pp. 81-
89. 
31 [Roman Ciorogariu], Din corespondenţa lui Şaguna cu Patrichie Popescu, în “Biserica şi 
Şcoala”, anul XLI, nr. 37, 10/23 septembrie 1917, pp. 297-298. 
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numele de Ducă – sau dupăcum se va învoi naţia să-l numească – în cele 
politiceşti şi Metropolitul lor în cele religioase, apoi toţi diregătorii de sub 
amândouă căpeteniile numai din sângele lor”. El se considera mult „prea 
neînsemnat întru adevăr de a putea ajuta cu ceva întru dobândirea acestor 
de mai sus” dar îşi exprima convingerea că existau oameni care puteau face 
ceva în folosul românilor, iar „Măria Ta ştiu că nu vei lăsa nimic necercat 
întru aceea”. Îl ruga pe Andrei Şaguna să-i adune pe toţi reprezentanţii 
românilor din Ardeal, Banat, din părţile Ungariei şi chiar pe cei din 
Bucovina, ca „să putem fi cândva toţi cu toţii un corp politic, de nu şi 
religios”. Este clară dorinţa arminadritului Patrichie Popescu şi a românilor 
pe care îi reprezenta de a avea o conducere politică şi o mitropolie separată 
de a sârbilor. 

Andrei Şaguna primeşte scrisoarea în 19 decembrie, pe când era 
pregătit să plece de la Sibiu la Olmutz, unde, în 6/18 februarie 1849, 
redactează scrisoarea de răspuns32. Acesta recunoaşte că s-a ţinut la Sibiu, în 
16/28 decembrie 1848, o adunare „la care prilej s-au întocmit alte puncte 
împlinitoare de dorul naţiunii ca şi apendice la petiţiunea din Blaj. Noi 
ardelenii pricepând duhul timpului, lucrăm cu deadinsul pentru folosul 
naţiunii noastre şi avem de povăţuitorul nostru principiul Egalităţii 
Naţiunilor, prin urmare intenţiile voastre naţionale nu numai le împedecăm 
noi ardelenii, ba încă le şi înaintăm”. Mai departe îi comunică să trimită şi ei 
deputaţi din Banat „ca împreună să lucrăm pentru neamul nostru”. Întâlnirile 
pe care A. Şaguna le-a avut cu „miniştrii şi cu alţi bărbaţi însemnaţi” i-au dat 
convingerea că „timpul mântuirii popoarelor va folosi şi naţiunei noastre, 
prin urmare însuşi spiritul cel bun al timpului prezent ne va fericita pe noi pe 
toţi românii”. Mai departe îi scrie lui Patrichie că a fost primit la Innsbruk de 
împăratul Ferdinand căruia i-a propus petiţiunea naţiunii române din Ardeal, 
primind promisiunea recunoaşterii naţiunii române. Îl încredinţează că 
„naţiunea noastră va fi îndreptăţită întocmai ca şi celelalte naţiuni. Dar ca nu 
cumva pizmaşii noştri, al căror număr este prea mare, să poată căpăta prilej 
de a ne defăima”. Îi cerea lui Patrichie să se nevoiască „şi pentru aceea, ca să 
lucri din toate puterile, ca tot aceea ţintă să aibă bănăţenii, care au ardelenii, 
pre scurt: un duh, o inimă şi un cuget să fie între toţi românii, una să ne fie 
năzuinţa ! Ai mulţi bărbaţi buni acolo; înţelegeţi-vă şi adăpaţi cu înţelesul 
vostru cel frăţesc tot poporul nostru şi atunci supremaţia, care doar ni se 
ameninţă din partea sârbilor, nimic nu ne va strica. Tot neamul nostru 
trebuie să se întrunească în cererea capului politic şi religios. Noi ardelenii 

                                                 
32 Ibidem.  
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v-am dat pildă, fiţi înţelepţi. Eu rămân aici mai multă vreme, deci scriemi 
fără întârziere, fiind al tău adevărat frate”. 

Arhimandritul Patrichie, prin scrisoarea din 20 martie 1849, 
expediată din Vârşeţ, îi confirmă lui Şaguna primirea epistolei însă se 
plânge că cineva de acolo îi sustrage corespondenţa, în înţelegere cu poşta, 
şi o duce patriarhului Iosif Raiacici33. Gestul patriarhului era firesc în 
viziunea sa, mai ales în contextul amplificării mişcării pentru emancipare 
ecleziastică a românilor ortodocşi. Relaţiile lui Andrei Şaguna cu liderii 
românilor ortodocşi nu erau pe placul patriarhului. În privinţa sustragerii 
corespondenţei lui Patrichie Popescu, o punem pe seama dorinţei 
patriarhului de a-l cunoaşte mai bine în dorinţa unei eventuale promovări, 
crezându-l un apropiat al ierarhiei sârbe. Mai târziu, s-a dovedit că 
patriarhul s-a înşelat în privinţa sentimentelor lui Patrichie.  

Acestea pot fi motivele pentru care patriarhul nu l-a mai numit 
administrator al diecezei vacante, după reîntoarcerea din refugiul în Ţara 
Românească din anul 1849, ci îl trimite tocmai la mănăstirea Opovo în 
Srem34. Măsura era luată cu scopul de a se împiedica instalarea unui episcop 
român la Vârşeţ mai ales că, încă în timpul revoluţiei, prin petiţia din 20 iulie 
1849, episcopul Andrei Şaguna al Arealului, împreună cu fruntaşii bănăţeni, 
fraţii Ioan şi Petru Mocioni, Ioan Popescu şi Petru Cermenea, cereau ca 
românii din Banat, după moartea episcopului Ştefan Popovici de la Vârşeţ, să-
şi aibe un episcop de neam român, argumentând că din 300 de parohii „abia 
30 sunt sârbeşti, amestecate şi acestea cu români”, episcop să fie numit 
Patrichie Popescu iar patriarhul Iosif Raiacici să nu se mai amestece în 
treburile Bisericii ortodoxe române şi ţinerea unui congres bisericesc al 
românilor35. Cu toate acestea, după decesul episcopului Ghreasim Raţ, la 
puţină vreme, Patrichie Popescu a fost numit administrator al Episcopiei 
arădene vacante. Se vede că în faţa presiunilor românilor din dieceză 
patriarhul a cedat de această dată, însă nu şi mai târziu la alegerea noului 
episcop. 

În perioada următoare instalării lui Patrichie Popescu, mişcarea 
pentru separarea ierarhică s-a desfăşurat pe mai departe, în pofida 

                                                 
33 Gh. Liţiu, Din legăturile ortodocşilor arădeni cu mitropolitul Andrei Şaguna, p. 709. 
34 P. Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, p. 96. 
35 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 160; Gheorghe Naghi, 
Continuitatea ideilor paşoptiste în mişcarea petiţionară românească, în “Mitropolia 
Banatului”, anul XXIX, 1979, nr. 10-12, p. 679; I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., vol. 
II, doc. 399, pp. 727-728. 
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încercărilor patriarhului care ţinea cu orice preţ să se ştie şi chiar lăsa să se 
înţeleagă faptul că el era stăpânul eparhiei arădene36.  

După cum au decurs lucrurile, nu pare ca patriarhul să fie stăpânul 
eparhiei arădene. Arădenii nu mai erau dispuşi să-şi subordoneze interesele 
altor naţiuni şi îşi cristalizau tot mai accentuat un program de emancipare 
naţională şi ecleziastică. Acest fapt este dovedit şi de alegerea pe care au 
făcut-o cu prilejul desemnării reprezentantului Consistorului arădean la 
Sinodul episcopilor ortodocşi din monarhie programat la Viena, când, a fost 
desemnat ieromonahul Ghenadie Popescu, spre nemulţumirea patriarhului 
Iosif Raiacici37. La Viena, ieromonahul Ghenadie Popescu, alături de 
Andrei Şaguna, milita, între altele, pentru o mitropolie independentă a 
românilor ortodocşi.  

Legăturile arhimandritului Patrichie Popescu cu Andrei Şaguna au 
continuat şi după toamna anului 1850, când, cel dintâi a fost numit 
administrator al Episcopiei Aradului. În această perioadă corespondenţa 
dintre cei doi a fost mai degrabă protocolară, purtându-se mai ales în jurul 
cărţilor bisericeşti tipărite la Sibiu şi difuzate în eparhia Aradului. 

Ca administrator al eparhiei Aradului, prima scrisoare pe care i-o 
adresează lui Andrei Şaguna este cea din 13 mai 185138, prin care îi aducea la 
cunoştinţă că „multe sminte se află” în „cărticuţa numită Elementariu spre 
întrebuinţare în şcoalele poporene de S. Andrievici”, apărută la Viena în 1851, 
pe care, autorul ei, episcopul Silvestru Andievici-Morariu al Bucovinei, a cerut 
„ministrului cultului”, acesta a a probat, ca manualul să fie introdus „în toate 
şcoalele române din ţările de coroană”. Arhimandritul Patrichie Popescu se 
arăta nemulţumit de această decizie. În epistola către Andrei Şaguna, cerea ca 
de fiecare dată, atunci când se intenţionează introducerea unor noi manuale în 
şcolile elementare, „să se adune laolaltă în Viena măcar, ori fie unde aiurea, 
din rânduială mai înaltă, cel puţin câte trei sau patru bărbaţi adevărat români 
literaţi din fieştecare ţară de coroană a toată monarhia, care să dezbată lucrul 
întru sine şi cu într-una înţălegere să aşeze o ortografie de comun după care să 
se tipărească cărţile pentru şcoalele noastre elementare, iar prin acea adunare 
literară alcătuită şi alte cărţi de aici înainte aşişderea; litere să se 

                                                 
36 Pentru amănunte vezi: P. Vesa, Episcopia Aradului şi mişcarea pentru separaţia 
ierarhică de Mitropolia de Carloviţ, pp. 135-149. 
37 A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia ortodoxă română Arad, Actele revoluţiei de la 1848-
1849, dosar 197/1850. 
38 Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale 
prin educaţie şi cultură (1784-1918). Documente referitoare la episcopia ortodoxă a 
Aradului (Prefaţă P. S. Episcop dr. Timotei Seviciu, Studiu introductiv, note şi comentarii 
de prof. dr. Vasile Popeangă), Arad, 1986, doc. 78, p. 123. 
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statornicească pentru limba română atâtea sunete sau tonuri se află într-însa, 
adică 27, şi acest lucru să se ţină şi pentru scrierea cu litere latine”. Din 
păcate, până în faza actuală a cercetării noastre nu am ajuns să cunoaştem 
răspunsul lui Andrei Şaguna. 

Următoarea scrisoare este trimisă la 3 iulie 1851 în care, la cererea 
mai multor credincioşi, îl întreabă dacă în „Tipografia Măriei Tale” se vor 
tipări Biblii, Apostol, Evanghelie, Mineie şi Octoih. „Drept aceea îndrăznesc 
cu umilinţă a te ruga, ca să te îmnduri a-mi face cunoscut, de se poate aştepta 
susnumitele, şi alte cărţi, mai ales bisericeşti […] Ca de se vor afla acele aici, 
să nu umble cei ce au lipsa lor după ele pre aiurea”39. Şaguna răspunde, abia 
la 6 noiembrie 1851, că în tipografie existau deja tipărite Abecedarul, 
Catehismul, Datorinţele supuşilor faţă de monarhul lor, Istoria Biblică, 
Ceaslovul, iar „sub teasc” se afla Apostolul care „ va fi gata în trei luni şi 
preţul lui va fi de 4 fl. argint, nelegat”40. Recomanda şi „protocoale 
matriculare se înţelege ori în care din limbile bisericeşti […] cu un preţ 
foarte potrivit”41.  

În şedinţa Consistoriului eparhial arădean ţinută în 22 noiembrie 
1851, arhimandritul Patrichie recomanda cărţile de la Sibiu şi emite o 
circulară îndemnând preoţii, directorii locali şi învăţătorii la prenumerare. 
Aceştia „trebuincioasele cărţi cu un preţ foarte potrivit le vor putea căpăta” 
iar „Calendare pe anul viitoriu [1]852, lucrate, de astădată se află în 
cătime mare depusă la diregătoria diecezană de aicea şi pre lângă preţul 
lor se pot deloc căpăta”42. 

În 20 decembrie 1851, arhimandritul Patrichie Popescu făcea o 
masivă comandă de cărţi la Sibiu pentru protopopiatul Hălmagiului. Se 
cerea: Apostol, Abecedare, Catehisme (10), Istorii biblice (10), Datorinţele 
supuşilor către monarhul lor (10). Preparandia arădeană solicita şi ea „mai 
multe Octoice, de cele mici şi mai că acum deodată s-ar pute şi trimite vreo 
20 dărabe” pentru care solicita să cunoască şi preţul. Patrichie solicita un 
portret al episcopului Andrei Şaguna, iar plata se angaja să o facă odată cu 
celelalte cărţi solicitate43.  
                                                 
39 A. N. D. J. Arad, fond citat, Actele revoluţiei de la 1848-1849, dosar 781/1851. 
40 Prin circulara din 26 februarie 1852 Consistoriul eparhial arădean aducea la cunoştinţa 
preoţilor că Apostolul era deja tipărit şi se putea procura de la Tipografia diecezană din 
Sibiu cu 3 fl în argint sau de la “diregătoria diecezană” arădeană cu preţul de 4 fl şi 26 cr. 
argint. Cf. Arhiva Parohiei ortodoxe române Arad-Micălaca (în continuare: A. P. O. R. 
Arad-Micălaca Veche), Protocolul circularelor, reg. 5 (1832-1852), f. 154. 
41 A. N. D. J. Arad, fond citat, Actele revoluţiei de la 1848-1849, dosar 1232/1851. 
42 A. P. O. R. Arad-Micălaca Veche, Protocolul circularelor, reg. 5 (1832-1852), f. 133v-
134. 
43 A. N. D. J. Arad, fond citat, Actele revoluţiei de la 1848-1849, dosar 1383/1851. 
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După numai câteva săptămâni, în 12 ianuarie 1852, Patrichie mai 
cerea lui Şaguna încă 20 de Abecedare pentru parohia Şimand şi cinci cărţi 
de rugăciuni „pentru cinci coconiţe”. Tot în această scrisoare confirma 
primirea portretului lui Şaguna pentru care îi aduce mulţumiri44. În doar 
câteva zile, la 16 ianuarie, Şaguna, adresându-se lui Patrichie, îi aducea la 
cunoştinţă că a introdus în eparhie termenii „cuvioase părinte” pentru 
călugări şi „cucernice părinte” pentru preoţii de mir, la fel ca şi în Biserica 
ortodoxă română de peste Carpaţi. În continuarea scrisorii, invita pe cei ce 
doreau cărţi din Tipografia sibiană „să se înţeleagă mai mulţi laolaltă şi 
cerând cărţi să trimită totodată şi preţul”45.  

În 28 ianuarie 1852, Patrichie scria lui Şaguna că în curând îi va 
expedia banii pentru cărţile şcolilor din protopopiatul Hălmagiului şi cere să 
i se mai trimită încă un număr de 26 calendare. Pe scrisoare, Şaguna 
notează: „sub nr. pres. 125/1852 s-au răspuns că i s-au trimis 26 calendare 
şi un Liturghier în dar”46. 

În toamna anului 1852 ieşea de sub tipar Mineiul pe lunile ianuarie, 
februarie şi martie, un proiect important a lui Andrei Şaguna, însă pentru 
ducerea lui la îndeplinire întâmpina mari greutăţi financiare. Acesta este şi 
motivul pentru care s-a adresat şi arădenilor pentru ca să se „prenumereze” 
la această carte de cult47. În 4 octombrie 1852, Patrichie răspunde că la 
Mineie s-au prenumerat numai 12 parohii, iar banii se aflau la el. Despre 
celelalte parohii arată că ele au întârziat cu prenumerarea datorită faptului că 
preoţii au aflat că termenul a fost prelungit până în luna noiembrie. Tot în 
această epistolă mai cerea să i se trimită încă 20 de calendare şi 30 
exemplare din Octohul mic48. La numai câteva zile, în 11 octombrie 1852, 
Patrichie îi cerea lui Şaguna 65 de „risuri” coale matricolare, rugându-l să 
micşoreze preţul ca la Timişoara spre a nu fi nevoit să cumpere de acolo, 
ceea ce nu îi făcea deosebită plăcere. Totodată mai cerea şi câteva 
Molitfelnice49.  

În paralel cu dialogul epistolar dintre Andrei Şaguna şi Patrichie 
Popescu, se înregistrează şi demersurile arădenilor pentru a dobândi un 
episcop după placul lor, adică de neam român. În 1851, protopopii Ioan Raţ 
al Aradului şi George Dan al Chişineului-Criş, cărora se alătură şi preotul 

                                                 
44 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Sibiu (în continuare: A. B. M. Sibiu), Fond Şaguna, nr. 
657/1852, la Gh. Liţiu, op. cit., p. 710. 
45 A. B. M. Sibiu, Fond Şaguna, nr. 676/1852, la Ibidem.  
46 A. B. M. Sibiu, Fond Şaguna, nr. 693-4/1852, la Ibidem. 
47 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului (în continuare: A. A. Arad), doc. 855/1852. 
48 A. B. M. Sibiu, Fond Şaguna, nr. 802-803/1852, la Gh. Liţiu, op. cit., p. 710. 
49 A. B. M. Sibiu, Fond Şaguna, nr. 807/1852, la Ibidem.  
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Ştefan Drăgan, au susţinut o campanie în favoarea arhimandritului Patrichie 
Popescu în demnitatea de episcop al Aradului, adunând semnături în 
favoarea lui şi numirea lui Andrei Şaguna ca mitropolit al românilor. 
Problema a fost pusă pentru prima dată în şedinţa consistorială din 31 mai 
185150.  

Consistoriul eparhial, sub semnătura lui Miron Romanul şi Teodor 
Popovici, a cerut împăratului admiterea unui Sinod şi înscăunarea 
arhimandritului Patrichie Popescu. Răspunsul negativ a invocat că cererea 
contravine legilor bisericeşti şi statale precum şi priviegiilor ilire51. Baronul 
Geringer a interzis continuarea acţiunii, iar conducătorul comitatului a 
primit dispoziţie să ia măsuri în concordanţă cu comandantul militar.  

Toate intervenţiile românilor pentru ca Patrichie Popescu să fie ales epicop 
al Aradului au eşuat. Sinodul mitropolitan din Carloviţ nu a ţinut seama de 
doleanţele românilor şi în şedinţa din 11 noiembrie 1852 alege de episcop al 
Aradului pe arhimandritul Procopie Ivaşcovici. Cu toată bogata sa activitate din 
această perioadă, Patrichie Popescu a fost înlăturat de Sinodul din Carloviţ de la 
alegerile de episcop din 1852, părăsind Aradului pentru totdeauna în 21 aprilie 
1853, fiind exilat în îndepărtata mănăstire Ghergheteg din Sirmiu unde va sta până 
în anul 1862. Este obligat să predea tot inventarul Episcopiei protopopului de la 
Oradea şi preşedinte al Consistoriului eparhial de acolo, Atanasie Boţco52. 

Andrei Şaguna în Memorii53, indică motivul căderii arhimandritului 
Patrichie Popescu la alegerile de episcop din 1852, în ascultarea necondiţionată faţă 
de patriarhul Iosif Raiacici. „Multe sfaturi bune i-am dat eu lui, cari să le fi ascultat, 
ar fi rămas de episcop la Arad”. A căzut în dizgraţia regimului pentru că ar fi primit 
în Biserica ortodoxă pe un „preot unit după tipic, precum i-a poruncit patriarhul 
sârbesc, carele apoi a fost aşa fără de suflet încât în loc să-l fi apreciat pre Popescu 
pentru ortodoxie, au sprijinit regimul ultramontan (catolic), cu vătămarea bisericei 
noastre”54.  

Andrei Şaguna se bucura mai mult să-l vadă pe Patrichie Popescu episcop 
la Arad decât pe Procopie Ivaşcovici, însă tocmai sentimentele lui româneşti l-au 

                                                 
50 A. A. Aradului, Protocolul şedinţelor consistoriale, seria 311/1851; Eugen Gluck, 
Frământări legate de scaunul episcopal al Aradului în anii 1838-1853, în „Teologia”, anul 
V, nr. 3-4, 2001, p. 61. 
51 E. Gluck, op. cit., p. 61. 
52 Teodor Botiş. Istoria Şcoalei normale (Preparandiei) şi a Institutului teologic ortodox 
român din Arad, Arad, 1922, p. 666; mai multe amănunte la Gh. Liţiu, Eparhia Aradului şi 
a Bihorului. 1848-1860, Oradea, 2003, p. 121. 
53 Memoriile arhiepiscopului şi mitropolitului Andrei Şaguna din anii 1846-1871, Sibiu, 
1923. 
54 Ibidem, pp. 44, 68. 
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împiedicat de a urca treapta vlădiciei şi „i-au făcut calea întoarsă” spre viaţa 
mănăstirească. 

*** 
Noul episcop, Procopie Ivaşcovici (1853-1873), în buna tradiţie a 

relaţiilor Aradului cu Andrei Şaguna, le întreţine în continuare. Perioada în 
care îşi începe activitatea de episcop la Arad, se suprapune cu mişcarea de 
constituire a unei ierarhii independente de Patriarhia de la Carloviţ şi 
formarea unei Mitropolii naţionale autohtone. Nostalgia după o ierarhie 
independentă era alimentată şi de abuzurile comise de clerul sârb care n-a 
mai înţeles să rămână patronul şi sprijinitorul Ortodoxiei din Imperiul 
habsburgic, calitate în care a adus reale foloase populaţiilor ortodoxe55.  

Cu toate că era caracterizat ca fiind „un bărbat bun şi blând, însuşiri, 
cari l-au ridicat mai în urmă până la rangul de patriarh sârbesc în Carloviţ, 
totuşi pentru cauza românească era de tot dificil. Român de nascere, dar 
crescut cu sârbii şi între sârbi [...]. Se afla mai bine între sârbi […] nu 
putea cuprinde, că e posibil, ca românii să se poată vre-odată emancipa de 
sârbi”. Ţinând cont de simţămintele episcopului de la Arad, era dificil 
pentru Andrei Saguna de a-l atrage în mişcarea pentru „desfacerea de 
sârbi”. Cu toate acestea, s-a dovedit că lucrurile nu au stat aşa56. Mişcarea 
pentru separaţia ierarhică trebuia dusă cu multă diplomaţie şi pricepere.  

La fel ca şi episcopul Gherasim Raţ, arhimandritul Patrichie Popescu şi 
noul episcop Procopie Ivaşcovici a întreţinut legături strânse cu Andrei Saguna, 
care, la început s-au purtat mai ales în jurul cărţilor bisericeşti tipărite la Sibiu şi 
difuzate în eparhia arădeană. Prin circulara din 18 ianuarie 1854, episcopul 
Procopie anunţa apariţia volumelor I şi II din Mineele tipărite de Andrei Şaguna 
la Sibiu şi invita preoţimea să le ridice de la cancelaria episcopală şi să depună 
banii pentru volumele următoare (III şi IV) care erau prevăzute să apară cel mai 
târziu în luna mai57. Pentru primirea primelor două volume, la 19 februarie 
1854, Procopie îl înştiinţa pe Şaguna58. 

Un eveniment deosebit îl constituie editarea în anul 1854 a 
Cuvântărilor bisericeşti a arhiepiscopului Nichifor Theotoche al 
Astrahanului, în traducerea românească a lui Gherontie şi Grigorie, ultimul, 

                                                 
55 Silviu Anuichi, Rolul Mitropoliei de Carloviţ în apărarea Ortodoxiei din Austro-
Ungaria, în „Ortodoxia”, anul XIII, 1961, nr. 3, pp. 419-432. 
56 Pentru mai multe amănunte vezi: Il. Puşcariu, op. cit., pp. 77. 
57 I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., vol. II, doc. 451, p. 782; I. D. Suciu, Mitropolitul 
Procopie Ivaşcovici (1808-1881), în “Mitropolia Banatului”, anul XXXI, 1981, nr. 4-6, p. 
344. 
58 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 22, pp. 123-124. Scrisoarea lui Procopie Ivaşcovici din 
19 februarie 1854. 
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viitor mitropolit al Ţării Româneşti. Prin scrisoarea din 19 iunie 1854, 
episcopul Andrei Şaguna aducea la cunoştinţa episcopului de la Arad că 
intenţiona a tipări cartea lui Nichifor Teotoche, cerându-i să invite preoţii la 
prenumerare59.  

Printr-o circulară trimisă parohiilor la 25 iunie 1854, episcopul 
Procopie Ivaşcovici recomanda cartea, îndrumând preoţii şi credincioşii să o 
prenumere. Până la 24 septembrie 1854, un număr de 9 parohii (Şicula, 
Cladova, Hălmagiu, Hălmăgel, Rostoci, Bodeşti, Rişculiţa, Tisa şi Băneşti) 
trimit la Sibiu o primă listă de prenumeranţi. La 20 octombrie 1854 se trimit 
la Sibiu încă 50 de florini care reprezentau prenumeraţia satelor de pe valea 
Mureşului, Nădlac, Şeitin, Micălaca, Semlac şi Cenad60. Cele mai multe 
parohii nu au fost receptive la recomandarea episcopului, mai ales că nu era 
cunoscut preţul unui exemplar. 

În scrisoarea din 2 octombrie 1854, Şaguna confirmă primirea sumei 
de 90 fiorini şi listele de prenumeraţie la Cuvântările bisericeşti, însă se 
arăta nmulţumit de faptul că prea puţine parohii s-au prenumerat, fiind pus 
în situaţia de a nu putea acoperi cheltuielile de tipar61. Cu toate aceste 
îndoieli, în 6 martie 1855, Şaguna anunţa că „a pus sub tipar 
Kiriakodromionul, adică cartea cuvântărilor bisericeşti pentru toate 
duminicile şi sărbătorile bisericeşti de peste tot anul”. El apela la episcopul 
Procopie să reînnoiască invitaţia către comunităţile bisericeşti arădene la 
prenumeraţie62.  

Ca răspuns la apelul lui A. Şaguna, în 31 martie 1855, episcopul 
Procopie trimite din nou o circulară parohiilor, însă, cele mai multe 
comunităţi nu răspund invitaţiei la prenumerare63. În scrisoarea de răspuns 
din 10 iulie 1855, episcopul Procopie îl înştiinţa pe episcopul Andrei 
Şaguna că în afară de cele 14 comunităţi, altele „nu s-au aflat”. Existau însă 
unele comunităţi „care au declarat că vor să-şi câştige pomenita carte după 
ieşirea ei de sub tipariu, cu preţul ce va fi hotărât”64. 

                                                 
59 A. A. R. Arad, doc. 228; doc. 557/1854. Scrisoarea din 19 iunie 1854 a lui Andrei 
Şaguna. 
60 A. A. R. Arad, doc. 557/1854; doc. 852/1854; doc. 910/1854; A. Şaguna, op. cit., vol. 
I/1, doc. 24, p. 125; Gh. Liţiu, Din legăturile ortodocşilor arădeni cu mitropolitul Andrei 
Şaguna, p. 711. 
61 A. A. Arad, doc. 861/436 – 1854. A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 25, pp. 125-126. 
Scrisoarea lui Andrei Şaguna di 2 octombrie 1854. 
62 A. A. R. Arad, doc. 246/123 – 1855. Scrisoarea lui Andrei Şaguna din 6 martie 1855. 
63 A. A. Arad, doc. 246/123 – 1855; doc. 250, 293, 412, etc./1855. 
64 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 27, p. 127. Scrisoarea lui Procopie Ivaşcovici din 10 iulie 
1855. 
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În anul următor, episcopul arădean recomanda lui Andrei Şaguna pe 
fraţii Betelheim, librari, pentru a li se acorda cărţi în comision65. De la Sibiu 
se răspunde că numiţii librari puteau primi cărţi în comision, îndeplinind 
anumite condiţii: să dea chezăşie pentru cărţile primite, să nu vândă cărţile 
mai scump decât preţul hotărât, să arate procentul dorit şi să fixeze „pedepse 
în caz de prevaricaţie”66. 

Tot în cursul anul 1856, la 20 iulie, Procopie se adresează 
episcopului Andrei Saguna, întrebându-l dacă nu ar putea să le tipărească un 
calendar după un model alăturat „din care prea uşor se pot afla sărbătorile 
fiecăruia an”. Tot atunci, episcopul Procopie arată faptul că ieromonahul 
Sebastian Tabacovici a tradus „cu multă trudă Tipiconul cel bogat din 
slavonie pe limba românească”, întrebând dacă nu se poate tipări în 
tipografia din Sibiu67. 

În răspunsul din 8 august 185668, episcopul Şaguna arată condiţiile 
tehice ale tipăririi calendarului, iar în privinţa Tipiconului, era de părere că 
nu ar avea mult succes, deoarece Tipicul mai este şi în Octoihul lui 
Constantin Diaconovici-Loga, apoi, în provinciile româneşti de peste 
Carpaţi s-a tipărit tipicul în diferite forme şi mult mai ieftine. Şaguna mai 
face şi următoarea observaţie, legată de activitatea liturgică a preoţilor în 
parohii: „prin urmare la noi un nou Tipic nu ar avea mare trecere, căci ştim 
că îndeobşte au căzut râvna preoţilor de a săvâtşi slujbele dumnezeieşti 
după tipic. Dovadă ne este şi acea împrejurare, că psaltirea deabia se află 
aici colea, ceasurile împărăteşti şi vecernia precum şi privegheri în puţine 
locuri se ţin. Cântările se fac foarte prost şi fără podobii; dar apoi şi mai 
rari sunt preoţii care ar fi însufleţit pentru podoaba Casei lui Dumnezeu ! 
Sunt şi astfel de preoţi cari numai pentru aceea nu înzestrează bisericile lor 
cu cărţi trebuincioase, ca creştinii cărturari să nu-i poată sili a face slujba 
după Tipic”. 

Referitor la Calendarul comnadat la Sibiu, în 28 august 185669, 
episcopul Procopie îl anunţă pe Şaguna că renunţă la tipărirea lui cerând să i 
                                                 
65 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 30, p. 129. Scrisoarea lui Procopie Ivaşcovici din 30 
august 1856. 
66 A. A. R. Arad, doc. 879/1856; vezi şi A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 31, p. 130. 
Scrisoara (concept) din 19 septembrie 1856 a Tipografiei din Sibiu către Procopie 
Ivaşcovici. 
67 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 27, p. 127. Scrisoarea lui Procopie Ivaşcovici din 20 
iulie 1856. 
68 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 28, pp. 127-128. Scrisoarea lui Andrei Şaguna din 8 
august 1856. 
69 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 29, pp. 128-129. Scrisoarea lui Procopie Ivaşcovici din 
28 august 1856. 
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se retrimită exemplarul model, lucru pe care episcopul sibian îl face în 5 
septembrie 185670. Cu această ocazie, expediază episcopului la Arad un 
număr de 12 exemplare din Biblie, pentru prenumeraţie în cuprinsul 
Episcopiei arădene, la care au răspuns foarte mulţi preoţi, învăţători şi 
credincioşi71. Cartea tipărită la Sibiu s-a bucurat de o bună primire în părţile 
Aradului, receptivitatea cu care a fost primită reflectă că gustul public era 
pregătit pentru a aprecia funcţia educativă a istoriei. 

Tot de la Sibiu mai venea o ofertă pentru Cartea de citire pentru 
şcoalele poporane române, datorată profesorului Zaharia Boiu de la 
Institutul teologic-pedagogic, recomandată de mitropolitul Andrei Şaguna. 
Astfel, prin circulara din 7 ianuarie 1866, episcopul Procopie recomanda 
preoţilor şi învăţătorilor noul manual de citire, care, „pe viitorime” urma să 
fie introdusă în şcolile din cuprinsul Episcopiei arădene. După cum se 
menţionează în circulară, manualul putea fi procurat de la Tipografia 
arhidiecezană din Sibiu la preţul de 30 cr., un exemplar nelegat, şi 40 cr. 
unul legat72.  

În urma înştiinţării sale de la Sibiu şi din „împărtăşirile jurnalelor 
noastre naţionale”, prin circulara din 20 iunie 1866, episcopul Procopie 
Ivaşcovici aducea la cunoştinţa preoţimii că a apărut „un op bisericesc foarte 
interesant, adecă Istoria bisericească naţionalnică a lui Nicolae Tincu Velea, 
administratorul protopopiatului Secaş”, recomandându-l pentru procurare73. 

În 1868 ieşea de sub tipar Dreptul canonic al episcopului Andrei 
Şaguna, care pe care, după cun însuşi mărturiseşte, a dedicat-o „clerului şi 
poporului nostru credincios din Mitropolia noastră a românilor de religie 
gr(eco) răsăriteană din Ungaria şi Ardeal”, aşa după cum îi scria în 28 mai 
1868 episcopului Procopie, rugându-l să o recomande „clerului şi 
cărturarilor eparhiali lui, ca a unui op a căruia lipsă se simte în toată viaţa 
noastră bisericească, precum şi la împrejurările referitoare la aceea”74.  

De o desoebită atenţie s-au bucurat publicaţiile lui Andrei Şaguna 
referitoare la reînfiinţarea Mitropoliei ortodoxe a românilor transilvăneni. 
Episcopul Procopie, în 7 decembrie 1872 cerea protopopilor şi inspectorilor 

                                                 
70 A. A. Arad, doc. 803/1856. 
71 A. A. Arad, doc. 114, 261, 336, etc./1856. 
72 Ibidem, nr. 1398/7 ianuarie 1866, f. 35-35v.; vezi şi Arhiva Parohiei ortodoxe române 
Bata (în continuare: A. P. O. R. Bata), Protocol de circulare. 1860-1877, f. 35-36v. 
Circulara din 7 ianuarie 866 a episcopului Procopie Ivaşcovici. 
73 A. P. O. R. Bata, Protocol de circulare. 1860-1877, f. 37v. 
74 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 42, pp. 142-143. 
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şcolari să facă publicitate Studiului pastoral al lui Andrei Şaguna, tipărit în 
Tipografia arhidiecezană din Sibiu, şi se comercializa la preţul de 50 cr.75 

Legăturile dintre cei doi ierarhi s-au întărit în perioada liberală, ca 
urmare a cooperării lui Şaguna cu bănăţenii şi arădenii în mişcarea de 
întiinţare a mitropoliei române. Moartea patriarhului Iosif Raiacici, 
întâmplată în 13 decembrie 1861, deschidea problema succesiunii şi reclama 
convocarea Congresului bisericesc la Carloviţ. Cât timp a trăit patriarhul, 
împăratul Francisc Iosif I nu voia să treacă peste voinţa lui, întrucât nu uita 
servicile mari pe care le-a adus în timpul revoluţiei din 1848-1849. Faţă de 
organizarea Congresului, Andrei Mocioni a precizat poziţia bănăţenilor prin 
articolul manifest publicat în 19 ianuarie 1862, în ziarul „Concordia” (anul 
II, nr. 1/45, din 7/19 ianuarie 1862, pp. 2-3), Ortodoxia noastră. Un cuvânt 
naţional către românii drept credincioşi din Austria76, care a avut un larg 
ecou în opinia publică din Transilvania şi Banat. Articolul imputa 
congresului că nu era reprezentativ în raport cu proporţia naţiunilor 
încorporate sub autoritatea patriarhiei Carloviţului şi cerea românilor să nu 
participe la alegerea noului patriarh77. La cererea lui Andrei Mocioni, 
episcopul Procopie  prezidează adunarea delegaţilor români din eparhiile 
Arad, Timişoara şi Vârşeţ prin care se stabilea tactica ce trebuia luată faţă de 
viitorul Congres electoral sârb. 

Atitudinea românilor faţă de Congresul bisericesc de la Carloviţ a 
fost stabilită la adunarea din 21 ianuarie 1862, la care au participat 
reprezentanţii elitelor româneşti din eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ, 
Conferinţa a hotărât să nu participe nici o comună românească la alegerile 
deputaţilor pentru congres, să se ceară împăratului pentru un congres 
bisericesc românesc, iar o delegaţie a românilor ortodocşi să reînnoiască la 
împărat cererea pentru o mitropolie, congresul românesc să delege o comisie 
care să trateze cu o comisie a congresului sârb detaliile separaţiei, delegaţia 
română la împărat să fie condusă de episcopul Andrei Saguna78. În 22 
ianuarie 1862, Andrei Mocioni îl anunţa pe Şaguna că bănăţenii nu vor 
merge la Congresul de la Carloviţ şi îi propunea să prezideze delegaţia 
reprezentativă românească la tron, care să susţină restaurarea Mitropoliei 
ortodoxe. În răspunsul său din 27 ianuarie, Şaguna susţinea necesitatea 

                                                 
75 „Lumina”, anul I, nr. 30, 31 decembrie 1872, p. 225 (1). 
76 A mai fost publicat în: „Gazeta Transilvaniei”, anul XXV, nr. 3, din 9/21 ianuarie 1862, 
p. 10; “Telegraful Român”, nr. 4 din 14 ianuarie 1862. 
77 Nicolae Bocşan, Naţiune şi confesiune în Transilvania în secolul al XIX-lea: cazul 
mitropoliei române, în vol. Bocşan Nicolae, Lumperdean Ioan, Pop Ioan Aurel, Etnie şi 
confesiune în Transilvania (secolele XIII-XIX), Oradea, 1994, p. 173. 
78 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, p. 181. 
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alegerii mai multor deputaţi, din diferite zone, dar liderii politic bănăţeni nu 
au împărtăşit această opinie. Într-o scrisoare adresată lui Şaguna, Andrei 
Mocioni ameninţa că în caz de refuz, „românii din Banat, Arad, Bihor şi 
Bucovina ne vom uni, vom forma una deputaţiune şi ne vom pune sub 
conducerea episcopului din Arad”79.  

La 21 ianuarie şi la 10 februarie 1862 s-au ţinut la Timişoara două 
conferinţe privitoare la viitoarea poziţie a românilor faţă de ierarhia sârbă, 
conferinţe prezidate de episcopul Aradului. Cu această ocazie s-a hotărât 
neparticiparea românilor la Congresul sârbesc pentru alegerea noului 
patriarh, alcătuirea unei petiţii adresate împăratului pentru reînvierea vechii 
mitropolii şi înfiinţarea unei comisii care să lucreze în preliminariile 
despărţirii de sârbi. Petiţia adresată împăratului şi datată din 15 mai 1862, 
este semnată de Andrei Şaguna, Procopie Ivaşcovici şi alţi reprezentanţi ai 
românilor. În acelaşi timp, în comisia mixtă pentru cercetarea averilor 
bisericeşti în vederea despărţirii ierarhice, au fost aleşi, din partea românilor, 
Procopie Ivaşcovici, Andrei Mocioni şi Vincenţiu Babeş80.  

Paralel cu aceste acţiuni şi sub influenţa celor discutate şi hotărâte la 
Timişoara, în 15/27 februarie 1862, sub preşedenţia lui Ioan Arcoşi, 
comunitatea bisericească ortodoxă română din Arad şi-a exprimat dorinţa 
reînfiinţării Mitropoliei ortodoxe române a Transilvaniei81. În luna februarie 
a anului 1862, o delegaţie82 în frunte cu Andrei Şaguna, Procopie 
Ivaşcovici, Andrei Mocioni şi Eudoxiu Hurmuzaki, a mers la Viena pentru a 
se întâlni, pe data de 8 martie 1862, cu împăratul, pentru ai prezenta 
doleanţele românilor privitoare la înfiinţarea Mitropoliei ortodoxe 
transilvane. La Viena însă, delegaţia constată că împăratul Francisc Iosif I 
lipsea din capitală. Atunci, membrii delegaţiei hotărăsc ca cei patru 
conducători ai delegaţiei să rămână în capitală spre a aştepta sosirea 
împăratului. Abia la 5 aprilie 1862 s. n. are loc audierea delegaţiei iar 
împăratul le dă asigurarea că va dispune să se examineze imediat problema 
separării bisericeşti83. 

                                                 
79 Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea actelor, p. 195; N. Bocşan, op. cit., pp. 173-174. 
80 Nicolae Popea, Vechea mitropolie ortodoxă-română a Transilvaniei, suprimarea şi 
restaurarea ei, Sibiu, 1870, p. 218, 226, 278. 
81 A. P. O. R. Arad-Centru, Protocoalele şedinţelor comunităţii bis. gr. or. române din 
Arad. 1859-1868, reg. 81, f. 57v.-58; A. N. D. J. Arad, Fond Parohiei ortodoxe române 
Arad-Centru, dosar 8 (1861-1862), f. 5-5v, 6-7v. Vezi şi A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 
36, pp. 134-138. 
82 Delegaţia era compusă din 16 membrii (6 bănăţeni, 4 ardeleni, 4 bucovineni, 2 crişeni). 
Cf. I. D. Suciu, Mitropolitul Procopie Ivaşcovici (1808-1881), p. 346. 
83 Ibidem, p. 346; Idem, Monografia Mitropoliei Banatului, pp. 182-183. 
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În anul următor, 1863, episcopul Aradului se afla la Carloviţ, în 
fruntea altei delegaţii, în vederea separării averilor bisericeşti, lucru de care 
am mai amintit. Prestigiul de care se bucura episcopul Procopie în mijlocul 
comunităţilor româneşti din Banat ne-o demonstrează petiţia adresată în 
1863 de românii bănăţeni împăratului Francisc Iosif I în care se cer drepturi 
politice, naţionale şi bisericeşti. Anul 1864 aduce rezolvarea doleanţelor 
românilor, ridicarea Episcopiei ortodoxe române de la Sibiu la rangul de 
Mitropolie independentă de Patriarhia sârbă de la Carloviţ, eparhia din 
Bucovina nefiind subordonată Sibiului84. Mişcarea naţională la care şi-a dat 
tributul din plin şi episcopul Procopie Ivaşcovici a dat roadele aşteptate. Din 
acest an, Episcopia Aradului a fost supusă Mitropoliei de la Sibiu, iar 
bisericile sârbe s-au constituit într-un protopopiat al Aradului supus 
Episcopiei sârbe a Timişoarei. 

La 28 decembrie 1864, episcopul Procopie Ivaşcovici adresează o 
scrisoare mitropolitului Andrei Şaguna prin care îl consulta în privinţa 
participării la şedinţele Congresului sârbesc din Carloviţ, programat să aibă 
loc în cursul anului următor85. Prin scrisoarea din 5 ianuarie 1865, 
mitropolitul îi răspunde că vor lua parte împreună, ei fiind însoţiţi de mai 
mulţi delegaţi. Totodată îi aduce la cunoştinţă că înaite de a merge la 
Carloviţ, vor trece prin Viena pentru a mulţumi împăratului pentru 
reînfiinţarea Mitropoliei, rugându-l „cu frăţească dragoste a face astfel de 
dispoziţiune ca Prea Sfinţia Ta cu ceilalţi domni coreligionari şi conaţionali 
să binevoiţi a ajunge la Viena pe 19/31 ianuarie, unde eu vă voi aştepta, ca 
apoi să mijlocesc audienţă”86.  

La Congresul bisericesc de la Carloviţ din februarie - martie 1865, s-
a recunoscut autonomia Mitropoliei române de la Sibiu. Totodată, 
mitropolitul Andrei Saguna, împreună cu episcopul de la Arad, au formulat 
cererile românilor privitoare la obţinerea unor mănăstiri din partea 
patriarhiei de la Carloviţ87. Cu acelaşi prilej, delegaţii români, Andrei 
Mocioni, Giorgiu Fogoraşi, Constantin Gruici şi Vincenţiu Babeş, au 
adresat o petiţie împăratului Francisc Iosif I, în care cereau, printre altele, 
înfiinţarea unei episcopii şi la Timişoara, iar administrarea ei să fie 
încredinţată episcopului Procopie Ivaşcovici, cu menţiunea ca, în 

                                                 
84 Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea documentelor, doc. 51, p. 305; T. V. Păcăţian, op. cit., 
ed. II, vol. II, Sibiu, 1904, p. 798; A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 49, p. 147; I. D. Suciu, 
Monografia Mitropoliei Banatului, pp. 189-190.  
85 A. Şaguna, op. cit., vol. I/1, doc. 39, pp. 139-140. Scrisoarea lui Procopie Ivaşcovici din 
28 decembrie 1864. 
86 Ibidem, vol. I/1, doc. 39, pp. 140-141. Scrisoarea lui Andrei Şaguna din 5 ianuarie 1865. 
87 Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea actelor, doc. 69, p. 332. 
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conformitate cu posibilităţile materiale ale noii eparhii, în scurt timp să fie 
edificată o reşedinţă episcopală în Timişoara88. Rezultatul este cunoscut. La 
3 iulie 1865, mitropolitul Andrei Şaguna îi aducea la cunoştinţă episcopului 
de la Arad că, potrivit hotărârii imperiale, comunităţile româneşti din 
eparhiile Timişoarei şi Vârşeţului vor trece sub jurisdicţia Episcopiilor de 
Arad şi Caransebeş89.  

După reînfiinţarea Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei şi separarea 
faţă de ierarhia sârbă de la Carloviţ, Andrei Şaguna a mai păstorit aproape un 
deceniu, timp în care legăturile cu Procopie Ivaşcovici de la Arad au 
continuat, ele axându-se probabil pe tema negocierilor legate de separaţia 
comunelor bisericeşti, a desfăşurării primului congres bisericesc român şi 
pregătirile în vederea întrunirii lui90. 

Legăturile lui Andrei Şaguna cu Aradul oglindit în lumină epistolară, 
evidenţiază rolul pe care Episcopia Aradului, prin reprezentanţii ei de frunte 
din perioada supusă de noi spre o analiză sumară, l-a avut în mişcarea pentru 
separaţie ierarhică faţă de Carloviţ şi reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe 
Române a Transilvaniei. 

                                                 
88 G. Ardelean, Istoricul episcopiilor noue. Studiu istoric, p. 16. 
89 Il. Puşcariu, op. cit., Colecţiunea actelor, doc. 86, p. 394; A. P. O. R. Bata, Protocolul 
circularelor (1860-1877), Circulara nr. 118 din 8 iulie 1865, f. 29v.; vezi şi: Circulara nr. 
696 din 23 august 1865, f. 30; Circulara nr. 800 din 26 august 1865, f. 31; Circulara nr. 118 
din 8 iulie 1865, f. 29v.; vezi şi: Circulara nr. 696 din 23 august 1865, f. 30; Circulara nr. 
800 din 26 august 1865, f. 31. 
90 Din păcate, încercarea de depistare a acestei corespondenţe s-a lovit întotdeauna de faptul 
că arhiva eparhiei arădene nu poate fi consultată de mai mulţi ani. 
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Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din Arad 
 
 

Leucuţia Alexandru,  
Colegiul Naţional ,,Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

Inceputuri 
Tipografia Diecezană din Arad a fost înfiintata în anul 1879, cu un 

capital iniţial de 2400 de coroane. Această inaugurare a anunţat-o P.S. Dr. 
Ioan Meţianu în cuvântul de deschidere a Sinodului eparhial din anul 18791, 
în care o donează Diecezei cu rezervarea dreptului de a o conduce. Sinodul 
primeşte oferta şi decide a inventaria tipografia şi a-i folosi veniturile pentru 
completarea ei. 

Întemeietorul închina venitul acestei fundaţii numită Ioan Meţianu 
pentru ajutorarea bisericilor sărace2. 
      Tipografia avea o piaţă sigură de desfacere3: cea oficială, care avea 
tendinţa de a se extinde şi asupra pieţei neoficiale, şi piaţa neoficială. În anul 
1899, când şi-a mutat sediul în Sibiu, I.P.S. Ioan Meţianu a predat o avere 
de 89,559,40 coroane bani lichizi, iar 12.000 coroane erau păstraţi în casă 
(bancă)4. 
    La anul 1908 s-a deschis şi o librărie bine dotată, iar capitalul de la 
Tipografiei şi de la librăria Diecezană la 1 ianuarie 1909 era de 72.000 
coroane5. 
    Ramurile de ocupaţiune ale Tipografiei Diecezane sunt următoarele: 
tipărirea de cărţi bisericeşti, şcolare şi literare, precum şi a formularelor 
oficioase,extrase de botez, matricole, inventare, etc. cu un cuvânt toate cele 
de trebuinţa ale Diecezanei. 

  Librăria desfăcea cărţile tipărite în tipografie, precum şi cele 
imprimate în comisiune, dar şi rechizite bisericeşti şi şcolare, etc. 
    Numărul persoanelor care lucrau la tipografie era de 16, iar al celor 
care lucrau în librărie era de 6 persoane. 
    Acesta este tabloul despre starea materială a tipografiei şi librăriei, 
o stare îmbucurătoare vrednică de nobilele investiţii ale întemeietorului şi de 
munca cinstită a chivernisitorului acestor instituţii. 
                                                 
1 Biserica şi şcoala (Arad), 27aprilie/10 mai 1908 an XXXII, nr. 17, pag 1-2. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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    În acelaşi discurs se mai făcea următorul apel “nu cerem de la 
nimeni jertfă decât atâta interes faţă de biserica mamă ca să-mi procure toate 
trebuinţele din tipografie şi librăria Diecezană ca din dobânzile realizate să 
putem acoperi lipsurile bisericilor sărace devenite tot mai multe”6. 
    Aceste investiţii erau considerate “băi de aur” pentru biserica 
noastră, iar dacă vor fi sprijinite, banii acestor “ băi de aur” vor contribui la 
ridicarea de biserici şi binecuvântat va fi tot banul dat în folosinţa 
bisericilor, precum binecuvântat a fost dinarul văduvei7. 
    Acelaşi discurs mai menţionează faptul că “ cele două instituţii 
tipografia şi librăria , sunt organizate după toate cerinţele moderne şi nu este 
trebuinţa pe care să nu o poată prevedea în cadrul tipografiei şi al desfacerii 
de cărţi, dar n-are loc nici o scuză, în afară de fatalul indiferentism ce ne 
caracterizează. Închipuiţi-vă numai 20% din sumele enorme câte se 
cheltuiesc din casele bisericeşti şi private în tipografiile şi bisericile străine 
şi vă veţi speria de bogăţia ce o sustrageţi de la mama voastre, biserica , 
atunci când vi-e prea greu a face un pas , doi  mai mult până la Tipografia 
Diecezană, ori vi-e prea greu a scrie comânda de un sir , două”8. 

După cum se poate observa din acest citat cele doua 
instituţii,Tipografia şi Librăria Diecezană reprezentau pentru Episcopia 
Ortodoxă din Arad, o sursă de venituri, care contribuiau la consolidarea şi 
dezvoltarea ortodoxiei în această parte, precum şi la susţinerea unor instituţii 
culturale, care reprezentau la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului 
XX singurele arme pentru păstrarea identităţii naţionale. 

În sprijinul acestor afirmaţii P.S. Ioan Meţianu argumentează cu 
următorul discurs, “atâta ne plângem că din pricina sărăciei nu ne putem 
susţine bisericile şi instituţiile culturale şi nu dăm seama câtă risipă facem. 
Săraci suntem în sentimente şi  aceasta  este sărăcia ce ne împiedică în 
dezvoltare. Dacă ar fi în noi sentimentul iubirii de biserică şi neam prin 
sprijinul instituţiilor cu menţiune bisericească şi culturală, atunci om avea 
jidniţe pline şi n-am avea o înfăţişarea unui neam de cerşetori. Cel puţin 
intelectualii ar trebui să aibe aceste sentimente pentru ca ei formează piaţa 
tipografiilor şi a librăriilor”9, şi încheie cu următoarea frază “ nu resursele 
ne lipsesc, ci oamenii de inimă”10. 

Tipografia Diecezană a contribuit în mod evident la afirmarea 
naţiunii române nu întâmplător, Tipografia a fost înfiinţată la 50 de ani de la 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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numirea primului episcop român în scaunul episcopal de la Arad, în 
persoana lui Nestor Ioanovici, propus în decembrie 1828 şi Hirotonit 
episcop al Aradului la 27 ianuarie 1829. A fost instalat ca şi episcop în data 
de 22 octombrie 182911. 

Tipografia Diecezană îşi are, însă, începutul în timpul P.S Ioan 
Meţianu, şi prin străduinţele acestui Ierarh, care în 1879 a pus temelia 
acestei instituţii, in Dumineca Tomei12. 

La începutul Tipografiei avea un singur teasc ,aşezat în Casa 
Eparhiei din strada care azi îi poartă numele, Ioan Meţianu. În 1880 
Tipografia s-a mutat în casă proprie, fiind situată în faţă seminarului situat 
pe strada Academia Teologica Nr. 9 şi care astăzi găzduieşte şi Facultatea 
de Teologie Ortodoxa din Arad. Aici şi-a desfăşurat activitatea până în anul 
1903 , când a fost mutată în casa fericitului Episcop Iosif Goldis, 
dovedindu-se astfel pentru încă o dată sprijinul Ierarhei arădene pentru 
această instituţie. 

În casa ierarhului Tipografia Diecezană a poposit  doar până în 1905 
când, a fost din nou mutată în casa Diecezei, care era situată pe strada 
Revoy Nr.10, aici aflându-se şi localul Consiliului Eparhial. Aici, Tipografia 
Diecezană a “domiciliat” cel mai scurt timp ea mutându-se în strada 
Batyànyi Nr. 2 . Acest eveniment este menţionat în revista “ Biserică şi 
şcoală “ din 18 ianuarie /5 februarie 1906 în nr. 6 , unde se precizează că ,,în 
noul local spaţios şi mult mai corespunzător , s-a instalat maşina cu motor şi 
tot felul de aparate moderne, pentru a ne putea face lucrări artistice din 
domeniul artei tipografice”. 

 Nu mai puţin s-a îngrijit pentru corectarea sistematică a depozitului 
şi serviciului publicului nostru. Articolul este rezumat de administraţia 
Tipografiei Diecezane. 

În anul 1912, terminându-se zidirea proprie din strada Mihai 
Eminescu, Tipografia Diecezană se mută aici. Tot în acest edificiu se 
instalează şi Librăria Diecezană, care a fost înfiinţată în 1909, iar în 1913 se 
completează cu o compactorie şi o croitorie. 

La început Tipografia Diecezană a fost condusă de cititorul ei P.S. 
Ioan Meţianu care a înţeles rolul acestei Tipografii, care reprezenta, în acel 
context istoric cea mai puternică armă a poporului român din Transilvania, 
care era îndemnat spre culmile civilizaţiei acelei vremi. 

                                                 
11 M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III Bucureşti 1992. p.45. 
12 Biserica şi şcoala 19 mai 1925, an LIII, nr. 21-22, pag 11. 
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  Din timpul acestui ierarh mai menţionam următoarele realizări: 
Foaia săptămânală, Biserică şi şcoala, noua clădire a Institutului Teologic, 
terminată în 1885, Şcoala de fete terminată în 1895, precum şi crearea 
Fondului de ajutorare preoţesc13. 
  Din 1898, P.S. Ioan Heţianu a fost numit mitropolit al Ardealului. L-
a urmat apoi ca şi administrator, profesorul Lazăr Tescula, profesorul 
Teodor Ceontea, Ioan Simu fost epitrop al parohiei Arad, Cornel Popescu, 
Ioan Nicosescu, iar din 1903 a fost numit ca şi administrator pr. Cornel 
Lazăr14. 
 Mersul normal al afacerilor împreunate cu susţinerea şi conducerea 
acestor întreprinderi este asigurat prin angajarea unui personal pentru toate 
lucrările de specialitate, atât pentru tipografie cât şi pentru librărie. Un rol 
important l-a avut directorul comercial domnul Andrei Garoiu, contabilul 
instituţiei era domnul Gheorghe Popa. Primul conducător tehnic al 
tipografiei a fost Ioan Fruja, urmat apoi de Ioan Hereş timp de 20 de ani15. 
 În anul 1930 conducătorul tehnic era Atanasie Bogătian. Librăria era 
condusă de Petru Milos, compactoria de Alexandru Mihailovici iar croitoria 
de A. Bonca16. 
 În privinţa progresului tipografei în decursul anilor este destul să 
menţionăm faptul că primitivul teasc aşezat în  1879 în subteranul unui 
local, a fost schimbat la scurtă vreme cu o maşină numită “Renania”, care a 
lucrat până în 1913. 
 În 1930 Tipografia Diecezană era înzestrată cu cele mai moderne 
maşini, şi anume o maşină plană numărul 5 şi una americană, comandate de 
la firma Wörner I Budapesta, una plană numărul 13 tot de la aceeaşi firmă, o 
stereotipie, toate în 1912 iar la un an după aceasta, maşinile compactorii, la 
care s-au adăugat în 1930 o maşină americană care avea mai multe 
întrebuinţări în cadrul Tipografiei Diecezane. 
 Alături de Tipografia Diecezană a progresat librăria Diecezană, care 
în 1920 şi-a deschis o filială pe bulevardul regina Maria. Librăria desfăcea 
marfa produsă în Tipografia Diecezană Arad precum şi alte cărţi, reviste, 
obiecte de cult, veşminte necesare bisericilor ortodoxe din Eparhia Arad. 
 Ambele instituţii au contribuit efectiv la prosperarea atât a 
intereselor materiale cât şi culturale ale episcopiei noastre. 
 Ca dovadă este destul să amintim faptul că în Tipografia Diecezană 
s-au tipărit organul eparhiei “Biserică şi Şcoala”, ,,Calendarul Diecezan” şi 
                                                 
13 Ibidem. 
14 Ibidem nr. 44, pag 19-20. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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,,Protocoalele sinoadelor eporhiale”, apoi manuale pentru şcolile de toate 
categoriile, cărţi literare, predici, etc. Din 1916 a tipărit în cadrul Tipografiei 
Diecezane colecţia ,,Biblioteca Semănătorului” care a editat aproximativ 
180 de numere. 
 De la 1925 a tipărit în cadrul Tipografei Diecezane şi colecţia 
“Biblioteca Crestinului Ortodox”, care a editat aproximativ 65 de numere. 
Aceste colecţii de cărţi erau tipărite în sute de mii de exemplare. Tot în 
cadrul tipografiei erau tipărite lucrările literare ale P.S. Grigorie Comşa. 
Toate acestea şi alte produse grafice erau desfăcute apoi în librăriile noastre 
diecezane17. 
 Nepieritoare merite are, în dezvoltarea tipografiei şi a Librărie 
Diecezană şi răposatul consilier eparhial Gherasim Şerb, care si-a pus întreg 
sufletul său nobil în slujba intereselor vitale în ambele instituţii. 
 Activitatea acestor instituţii a fost încurajată şi susţinută de toţi 
ierarhii Episcopiei ortodoxe din Arad. 
 Pe lângă susţinerea logică a acestor instituţii, ierarhii episcopiei 
ortodoxe din Arad “alimentau” necontenit maşinile tipografiei cu slove 
nesecate din însemnate învăţături. 

Alături de aceste îndemnuri ierarhii locului, în deosebi Grigorie 
Comşa, îndeamnă şi pe preoţii săi la o muncă rodnică, care să duca la 
promovarea şi desăvârşirea înaltei şcoli a bisericii. 
 În intervalul 1918-1943 au apărut sub teascurile Tipografia 
Diecezană din Arad în număr de 189610 publicaţii zilnice, săptămânale şi 
lunare şi mai multe cărţi didactice, literare şi religioase, în 2641845 
exemplare18. Un contract între Tipografie şi beneficiar este prezentat în 
anexa II.  
 Tipografia a mai acordat ajutoare parohiilor sărace, văduvelor de 
preoţi şi orfanilor. 
 În toamna anului 1943 s-a făcut ultima înzestrare a Tipografiei 
Diecezane din Arad. Atunci episcopul Aradului P.S. Andrei Magieru a 
înzestrat Tipografia Diecezană cu o maşină rotativă care poate scoate într-o 
oră 10000 de exemplare de ziare scrise pe opt pagini şi cu patru maşini de 
cules (linotypuri). 
 Totodată, Tipografia Diecezană din Arad a fost mutată într-un mare 
sediu care fusese cumpărat cu 4200000 lei. Această locaţie aparţinea 
ziarului “Aradi Közlöni”. Mai pe urmă a fost cumpărată de către societatea 
anonimă “Tribuna Română” pentru scoaterea ziarului cu acelaşi nume. Cum 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, an LXVIII nr. 7, pag. 49-50. 
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acţiunea pentru tipărirea ziarului a ajuns după câtva timp la strâmtoare, 
patrimoniul tipografiei a fost cumpărat de episcopi şi trecut în inventarul 
Tipografiei Diecezane. În anul 1944 se tipăreau în tipografie următoarele 
ziare şi reviste: ziarul “Tribuna Română” din 1 noiembrie 1943, foaia pentru 
popor “Calea Mântuirii”din ianuarie 1944 şi revista “Biserica şi Şcoala”. 
Acestor ziare şi reviste adăugându-se şi alte publicaţii. 
 Noul sediu a fost sfinţit marţi 8 februarie 1944 la ora 8 dimineaţa 
când P.S. Andrei Magieru a oficiat sfinţirea apei, a stropit noile ateliere19 şi 
apoi a rostit următoarele cuvinte pe care le menţionăm în anexă I. 
 În încheiere, P.S. sa Părintele Episcop a îndemnat pe muncitori sa îşi 
împlinească munca lor cu plăcere şi apoi vor găsi în ea mângâierea pe care 
ţi-o dă rugăciunea. Apoi a dispus ca direcţiunea tipografiei să pună în 
fiecare atelier icoana mântuitorului şi crucea care să întărească sufletele 
muncitorilor. 
 După discursul P.S. Andrei Magieru, a vorbit preotul Emil Căpitan, 
directorul Tipografiei Diecezane. 
 În acel moment, Diecezana,  avea următoarele secţii: tipografie, 
librărie şi compactorie, îndeplinea toate condiţiile propăşirii, fiind la 
înălţimea cerinţelor a celor vremuri. 
 

Organizarea si chivernisirea Tipografiei Diecezane din Arad  
Întemeiată în anul 1879, Tipografia Diecezană din Arad s-a bucurat 

de organizarea şi chivernisirea ierarhilor locali care au susţinut-o din punct 
de vedere logistic. 

Nu trebuie uitat faptul că din capitalul de 2400 de coroane, care a 
reprezentat fondul întemeierii tipografiei, 2000 dintre acestea au fost donate 
de episcopul Ioan Meţianul. 

Pentru chivernisirea şi destinaţia averilor financiare, au fost 
constituite mai multe fonduri din care menţionăm: Fondul general 
administrativ, Fondul şcolar, Fondul bisericesc, cultural, Fondul instructiv 
epitropesc, Fondul preoţesc de ajutorare a văduvilor şi a orfanilor preoţilor, 
Fondul eparhial special, Fondul de depozit, ş.a.m.d20. Principalul fond era 
Ioan Meţianul, care avea menirea ajutorării bisericilor sărace. 

Tipografia Diecezană a avut mai multe sedii în oraşul Arad. Până în 
anul 1912 când s-a mutat în casa proprie din strada Mihai Eminescu. 

Această evoluţie ascendentă s-a datorat organizării şi dezvoltării 
financiare progresive.  

                                                 
19 Ibidem. 
20 Protocolul adunării generale eparhiale din Dieceza Arad pe anul 1879. 
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Tipografia a apărut ca şi o necesitate a Bisericii Ortodoxe, fiind 
considerată de către întemeietorul ei, precum şi de alţi ierarhi ca şi o armă 
pentru păstrarea fiinţei naţionale române. 

Încă de la începuturile ei Tipografia Diecezană se recomandă a 
executa tot felul de lucrări tipografice ce se ţin de o anumită branşă şi 
anume21: opuri şi broşuri, invitaţii, bilete de logodnă, după dorinţă şi în 
culori diferite, bilanţuri, anunţuri funerare, statute, libele, circulare, afişe, 
bilete de cununie după dorinţă, bilete de intrare, cărţi de vizită diferite 
formate, plicuri cu firmă, obligaţiuni, diferite tipărituri pentru bănci, note 
muzicale pentru cor care se efectuau prompt, în cel mai scurt timp şi la 
preţuri curente. 

Alături de aceste tipărituri, Tipografia Diecezană mai tipărea: cărţi, 
reviste, ziare, a diferitelor colecţii de cărţi precum şi a editurii Diecezane. 
Principalele colecţii de cărţi care îşi tipăreau lucrările erau: ,,Biblioteca 
Semănătorului’’ din 1916 ,, Biblioteca Creştinismului Ortodox’’ din 1925… 
,,Îndemnuri duhovniceşti’’, ,,Biblioteca preotului ortodox’’ , ,, Îndemnuri 
morale’’ , ,,Gânduri creştineşti’’ , ,,Biblioteca Îngeraşului’’ , ,,Biblioteca 
Ateneului Popular’’ şi ,,Biblioteca Calea Mântuirii’’. Toate aceste colecţii 
au tipărit un număr impresionant de cărţii şi în tiraje impresionante. 

Tipografia Diecezană din Arad s-a remarcat în special pentru 
tipărirea de broşuri. 

Începând cu anul 1883 Tipografia Diecezană va tipări cu ortografia 
Academiei Române, lucru ce-l va aduce pe redactorul Mangra la divergenţe 
cu episcopul Meţianu, care împreuna cu membrii consitoriului eparhial s-a 
opus. Într-o scrisoare din 25 decembrie 1916 pe care Mangra o adresează 
din Oradea lui Roman Ciorotoriu la Arad, menţionează că ,,episcopului si 
consitoriului nu-i trebuiau ortografia Academiei Române căci lozinca era 
dată ca profesorul aşa trebuia să scrie cum îi porunceşte acela care-l plăteşte. 
S-a zis chiar în examen, în prezenţa lui Babeş, membru al Academiei 
Române”22. 

Referitor la scrierea cu ortografia Academiei în articolul ,,Steaua 
noastră conducătoare’’, publicat în numărul 58 din 1883 al revistei ,,Biserica 
şi Şcoala’’ Vasile Mangra afirmă că ,,atât în privinţa limbii cât şi a modului 
de scriere, noi ne-am conformat pe cât ne-a stat în putinţă, curentului 
binefăcător de peste Carpaţi’’ în cele din urmă s-a ajuns la un compromis, 

                                                 
21 Biserica şi şcoala, 24 februrie/8 martie1908, anXXXII Nr.8, pag 8. 
22 Roman Ciorogariu, Din trecutul revistelor şi ziarelor de la noi :Speranţa 1869, Lumina 
1872, Biserica şi şcoala 1877, Tribuna 1884-1912, Arad, 1934. p. 15. 
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partea oficială s-a tipărit cu ortografia etimologică, iar cea literară cu 
ortografia Academiei. 

La început Tipografia Diecezană a fost condusă de întemeietorul ei 
P. S. Ioan Meţianu şi a beneficiat de 12 persoane, iar completarea 
personalului se recruta prin intermediul revistei ,,Biserica şi şcoala’’, în care 
se făcea anunţuri referitoare la recrutarea personalului, astfel în numărul 22 
al revistei ,,Biserica şi şcoala” din 30 mai/12 iunie 1910 an XXXIX în 
pagina 5 este publicat următorul anunţ ,, Tipografia Diecezană din Arad 
angajează un culegător şi un maşinist’’. Condiţiile erau următoarele ,,ambii 
să fie reorganizaţi şi muncitori probaţi –culegătorul-maşinistul primeşte ca 
leafă lunară 160 de coroane, iar culegătorul 120 de coroane, condiţiile sunt 
sigure întrucât cei aplicaţi vor corespunde. Anticipaţiuni sau spese de 
călătorie nu dăm. 

Ofertele cu eventualele documente sunt primite la adresa Tipografiei 
Diecezan din Arad’’ 

Iar în aceeaşi revistă, dar din data de 10/23 iulie 1918 an XLII 
pagina 4 este prezentat următorul anunţ: ,,pentru tipografia noastră se caută 
un învăţăcel. Condiţiile de primire:băiatul să aibe două clase medii sau cel 
puţin şase elementare şi să fie trecut de 14 ani’’. 

Aceeaşi revistă,,Biserica şi şcoala’’ din 7 martie 1943 an LXII nr. 10 
pagina 20 face următorul anunţ :,,Tipografia Diecezană din Arad caută spre 
angajare un ucenic la secţia de maşini a tipografiei. Condiţii de angajare: 
curs primar complet şi vârsta de 14 ani împliniţi. 

Dintre personalităţile care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul 
Tipografiei Diecezane, şi la revista ,,Biserica şi şcoala” menţionăm pe 
Eduard Ponperl, maşinist tipograf, care venind de la Tipografia lui Rethy, şi 
pe Rodina Ioan, tehnician la Tipografia Diecezană, dirigent la această 
tipografie23.    

 În privinţa dotării Tipografiei Diecezane facem următoarele 
precizări, că la început existase un teasc apoi o maşină numită ,, Renavia’’ 
care a funcţionat până in 1913,  când Tipografia Diecezană a intrat în 
posesia unei maşini  de la firma Wörner I la care s-au adăugat maşini de 
compactat. Din anul 1943, Tipografia Diecezană a intrat în posesia unei 
maşini rotative. 

Publicaţiile tipărite la Tipografia Diecezană erau distribuite prin 
intermediul parohiilor din cadrul Episcopii Arad. Numeroasele apeluri şi 
anunţuri pe care le făcea ierarhul locului precum şi administraţia tipografiei 
confirmă această idee. Astfel într-un articol din revista ,,Biserica şi şcoala’’ 

                                                 
23 Biserica şi şcoala, 24 februrie/8 martie1908, an XXXII, nr.8, pag. 8. 
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din 20 februarie/5 martie 1905 an XXIX nr. 8, episcopul Ioan I. Papp 
precizează importanţa procurării cărţilor, revistelor, precum şi a materialelor 
necesare bisericilor direct de la tipografie, încălcarea acestui principiu fiind 
considerată ,,un delict al desconsideraţiunii instituţiei bisericeşti’’.  

După înfiinţarea Librăriei Diecezane în anul 1909, tipăriturile 
Tipografiei Diecezane  erau desfăcute în cadrul acestei librării, care la 
rândul ei şi-a format mai multe filiale în cadrul Episcopiei din Arad. 

Tot pentru a satisface necesităţile clerului, a fost înfiinţat un 
stabiliment de croitorie pentru hainele preoţeşti precum şi pentru ornate, 
recuzitele bisericeşti, epitafe (Mormântul Domnului), epitrahile mătase 
pentru tetrapod, stihare, perdele la uşile împărăteşti etc. Preţurile erau dintre 
cele mai convenabile. Deschiderea acestui stabiliment este anunţată în 
revista ,,Biserica şi şcoala’’ din 14/27 aprilie 1913 nr. 15, pe care o redau 
în24. 

Personalul pentru acest stabiliment era recrutat tot prin intermediul 
revistei ,,Biserica şi şcoala’’. În sprijinul acestei afirmaţii, menţionez 
articolul apărut în revista respectivă din 29 septembrie/12 octombrie 1913 
an XXXVII nr.39 pag.333, care cuprinde următoarele ,,Librăria Diecezană 
din Arad caută pentru stabilimentul de croitorie un sodal care ştie şi e versat 
în croiul civil, iar pentru stabilimentul de compactorie   un conducător 
(interimar sodal) şi un ucenic, precum şi un ucenic pentru tipografie. De la 
acesta din urma se cere să aibe minimum paisprezece ani având cel puţin 2 
clase medii’’. Articolul este semnat de administratorii Tipografiei şi 
Librăriei Diecezane Arad. 

Alături de aceste instituţii au mai fost constituite unele organizaţii. 
Astfel la insistenţele P.S. Andrei Magieru şi prin acţiunea părintelui Em. 
Căpitan directorul Diecezanei, a început organizarea unui serviciu de 
distribuire a icoanelor religioase, pentru casele credincioşilor25. 

 Această acţiune a apărut din dorinţa de a oferi credincioşilor obiecte 
creştine. 

Părintele Toma Florea din Tomeşti a făcut această acţiune încă din 
toamna anului 194226, el fiind membru al asociaţiei clerului Andrei Şaguna, 
secţia Arad, care îşi propunea înfiinţarea în fiecare casă a unui „colţ 
religios”, a unui mic altar. 

În ceea ce priveşte tirajul tipăriturilor executate de Tipografia 
Diecezană, amintim faptul că in cazul epuizării tipăriturilor erau retipărite 

                                                 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, an LXVII, nr. 55, pag. 7. 
26 Ibidem. 
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respectivele lucrări, cărţi, rechizite, broşuri, calendare, foi volante, invitări la 
cununie şi logodnă, biletele de viză, extrase de botez, registrele, note 
muzicale, etc. În sprijinul acestor afirmaţii voi reproduce anunţul apărut în 
revista „Biserica şi şcoala” din 11/24 Decembrie 1916 anul X nr. 50 pagina 
365 în care se menţionează următoarele „cu tot respectul aducem la 
cunoştinţă onoratului public că trecând ediţia întâi care cuprinde 130000 de 
exemplare din calendarul nostru Diecezan pe anul 1917, am scos de sub 
tipar a doua ediţie în 10000 de exemplare. Această nouă ediţie este întregită 
şi conţine tarifa nouă poştală şi cea a competinţelor de timbru care în ediţia 
întâi nu s-a putut lua. 

Preţul unui exemplar este de 60 fileri + 15 fileri pentru porto. La 
comanda pentru cel puţin 30 de exemplare oferim 25% rabat, primindu-se şi 
francatura”. 

Articolul este semnat de către reprezentanţii tipografiei şi a librăriei 
Diecezane din Arad. 

După cum se poate observa, din aceste articole, se poate concluziona 
faptul că tipăriturile care se epuizau erau retipărite, pentru a satisface 
cererile publicului doritor de carte. 

Cărţile şi broşurile tipărite în Tipografia Diecezană şi care se epuizau 
erau retipărite în mai multe ediţii ajungându-se la retipărirea acestora în 
patru sau chiar cinci ediţii. În sprijinul acestor afirmaţii menţionăm 
următoarele lucruri, care s-au tipărit la Tipografia Diecezană şi care s-a 
epuizat, fiind necesară editarea de noi cărţi şi anume, „Carte de cetire” scrisă 
de Iuliu Vuia şi destinată elevilor de clasa a doua, care a fost retipărite cel 
puţin în cinci ediţii sau lucrarea intitulată „Carte de rugăciune şi cântări 
bisericeşti” scrisă de Trifon  Lugojan şi care a fost retipărită în patru ediţii în 
cadru Tipografiei Diecezane din Arad. 

Ediţiile de carte care erau retipărite ulterior erau completate cu noi 
informaţii sau erau corectate anumite greşeli, dacă era cazul, apărute în 
ediţiile precedente, fiind îmbunătăţite din punct de vedere calitativ. 

Este cazul lucrării intitulate „Carte de rugăciune” care a fost tipărită 
cu binecuvântarea episcopului Andrei Magieru a cărei ediţii prime era 
populară, fiind vândută cu 50 de lei. A doua ediţie a fost tipărită pe hârtie 
semi-velină în două culori, fiind legată în pânză care era vândută cu 100 de 
lei. În fine, a treia ediţie era tipărită pe hârtie de lux în două culori fiind 
legată în întregime în pânză şi care costa 200 de lei. 

Alte lucrări erau completate cu noile informaţii apărute între timp. 
Este cazul lucrărilor intitulate „Duhul adevărului” care cuprindea 88 de 
schiţe şi predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an, a cărei a 
doua ediţie a fost adăugită precum şi a lucrării „Coroanele Bisericii 
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Ortodoxe”, scrisă de dr. Micodin Miloş şi tradusă de Uraş Kovinci şi de N. 
Popovici. 

Fondurile Tipografiei Diecezane şi ulterior a celorlalte instituţii, 
respectiv Librăria şi ulterior a atelierului de croitorie, care depindea de 
Episcopia din Arad, erau votate anual. Astfel, bugetul consistoriului român 
greco-ortodox din Arad, pe anul 1908 arăta în felul următor: tipărituri pentru 
consistoriu pe anul 1907 era de 2000 de tipărituri iar în 1908 era de 3000 de 
tipărituri, iar rechizite de scris, mobile şi porto era de 1000 de tipărituri în 
1907, iar în 1908 de 1600 de tipărituri27. 

 
Anexa I 
Discursul susţinut de P.S. Andrei Magieru cu prilejul inaugurării 

sediului Tipografiei Diecezane din Arad28.  
,,Au trecut 65 de ani de când s'a înfiinţat Tipografia Diecezană din 

Arad. În 1912 s' a stabilit în localul ei propriu. Acum urmează faza 
înzestrării cu rotativă şi patru linotypuri. Se modernizează şi acum s' au 
sfinţit. 

De ce se sfinţesc maşinile? Pentru că sufletul maşinei este 
muncitorul şi munca lui care se binecuvintează deodată cu maşinile. 

Scrisul izvorăşte din sufletul autorului, trece ca o salbă de mărgele 
prin mâinile tipografiei, apoi în forma de carte sau ziar, e dat marelui public, 
ca o făclie. Tipograful nu este numai un receptor mort al scrisului, ci şi 
sufletul lui vibrează atunci când culege, pune şi el atunci o parte din fiinţa 
lui în scris. Aşa că şi el e un colaborator al autorului. 

Din rândurile tipografilor s' au ridicat oameni cari au dus mari 
servicii publicului ca editori, proprietari şi scriitori de gazete cum a fost 
cazul lui Aurel Birăuţiu înainte de unirea cea mare din 1918. 

Strămoşii ziceau < roagă-te şi lucrează >. Maşinăria rotativă şi chiar 
zeţăria sunt şi ele un altar la care tipograful, care munceşte cu plăcere şi dă 
ceva din sufletul său, face un fel de rugăciune. 

Tipografia noastră Diecezană a fost totdeauna în slujba ideilor 
religioase şi morale şi niciodată n' a fost un mijloc de atârnare la ură. Ea are 
patron pe Iisus Hristos, care şi El în tinereţe a fost un muncitor. 

Scrisul religios ar trebui să fie tipărit cu litere aurite, pentru că ochiul 
cetitorului desprinde din ele raze de lumină ce luminează sufletul. 

                                                 
27 Bugetul Consistoriului roman Greco-ortodox din Arad pe anul 1908, în revista ,,Biserica 
şi şcoala” din 1/14 iunie 1908, an XXXII, nr. 22, p. 7. 
28 Ibidem. din 8 martie 1944. p. 1. 
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Muncitorii Tipografiei Diecezane şi în trecut au fost cei mai 
apreciaţi, pentru că au considerat munca lor în slujba binelui şi nu ca a unor 
năimiţi”        

 
Anexa II 
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Inginerul Iuliu Moldovan  
– întemeietorul silviculturii moderne din  România   

 
 

Virgiliu Bradin 
 
 
 Inginerul silvic Iuliu Moldovan 
(1864-1935), „un distins fiu al Aradului,” 
cum îl numeşte ziarul „Ştirea” din 5 
sep.1935, în necrologul acestuia, s-a născut 
şi a copilărit în Pârneava, unde îşi va face 
şi primele clase primare la „Şcoala 
confesională românească” a învăţătorului 
Petru Popoviciu, alături de vărul său primar 
Iosif Moldovan, fiind doi elevi eminenţi, 
numărându-se „printre elevii împărtăşiţi de 
o extraordinară atenţiune,” din partea 
învăţătorului, după cum va mărturisi acesta 
din urmă în cartea sa „Şcoalele Românilor 
din Arad,” apărută în 1935. 
 După terminarea claselor primare, la 
„Şcoala confesională românească din 
Pârneava,” Iuliu Moldovan îşi va continua studiile nu în cadrul 
Preparandiei, ca vărul său, ci va urma clasele secundare la liceul maghiar 
din oraş, luându-şi bacalaureatul în mod strălucit, cu distinţie. 
 Se va înscrie apoi la Academia de Silvicultură din oraşul austriac 
Schemvitz, de unde va obţine diploma de inginer silvic. Îşi va începe 
activitatea de inginer în cadrul unui ocol silvic „din ţinuturile slovace,” pe 
care îl va şi conduce până în anul 1892, când „a fost chemat în România 
pentru organizarea silviculturei, ajungând inspector silvic foarte apreciat. 
Pentru deosebitele sale prestaţiuni, generaţia din urmă a silvicultorilor i-a 
ridicat un bust în pădurea Mihăieşti, de lângă Florica, moşia familiei 
Brăteanu”. (Moldovan, Iosif, „Şcoalele Românilor din Arad, Arad, 1935, p 
15.). 
 Până să se impună, datorită pregăirii sale profesionale, inginerul 
Iulian Moldovan a avut de întâmpinat multe obstacole şi persecuţii din 
partea unor colegi de breaslă, care vedeau în el un potenţial adversar pe 
scară ierarhică din silvicultura românească, aflată pe atunci într-o fază de 
început, de organizare pe baze ştiinţifice. 
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 Prin perseverenţa şi ambiţia sa, dar şi datorită capacităţii 
organizatorie şi profesionale s-a impus încetul cu încetul, în domeniul 
silviculturii din România, ajungând să primească diverse funcţii 
administrative, fiind un model prin lucrările sale silvice. 
 Datorită excepţionalei sale pregătiri ştiinţifice a fost numit profesor 
de silvicultură şi tehnologia lemnului în cadrul Şcolii superioare de 
Silvicultură din Bucureşti, prima în acest domeniu din Regat. 
 Şi aici, ca profesor, munceşte temeinic din punct de vedere ştiinţific, 
reuşind să elaboreze în 1902, pentru studenţii săi, primul curs de 
silvicultură din România, însumând peste cinci mii de pagini. 
 „Născut la Arad în anul 1864, a urmat şcoala primară la şcoala 
românească, iar clasele secundare le-a terminat la liceul unguresc din Arad, 
unde îşi ia Bacalaureatul cu distincţie. 
 O fire hotărâtă, stăruitor şi capabil, îşi continuă studiile la Academia 
de Silvicultură din Schemvitz, unde obţine diploma de inginer silvic. La 
începutul carierei sale a fost numit ca diurnist onorific (n.n inginer stagiar), 
apoi repartizat la un ocol silvic unguresc din ţinuturile slovace, pe care îl 
conduce în mod strălucit. 
 Cum silvicultura din România din acele vremuri se afla abia la 
început, ministrul agriculturii P. Carp din Bucureşti, intenţionând a da 
silviculturii româneşti o dezvoltare, face apel la specialiştii din Ungaria (n.n 
Austro-Ungaria). 
 Inginerul Iuliu Moldovan, crescut de mic în spiritul românesc şi 
mânat de avântul tinereţii trece graniţa românească, fără paşaport, în anul 
1892. Ajuns în ţară trimite la Viena demisia redactată în limba românească 
şi preia conducerea ocolului silvic din Rădeşti. 
 La începutul activităţii sale în silvicultura românească, tocmai din 
cauza culturii sale superioare faţă de cei ce-l înconjurau, el a avut mult de 
suferit, dar dragostea de neam şi cultura sa profesională i-au stat în ajutor până 
când a fost remarcat de şeful regiunei Piteşti, regretatul N. G. Popovici. 
 Într-o asemenea admosferă Iuliu Moldovan execută lucrări de 
plantare a pomilor şi ridică, unde este şi astăzi Ocolul Carol I (n.n în 1935), 
plantaţii artificiale, stabilind pentru posteritate un exemplu de necontestat 
talent şi bun simţ. 
 În anul 1895 construieşte reşedinţa ocolului şi plantează vestitul 
parc de la Mihăileşti, care se termină în anul 1901. Datorită activităţii lui 
Iuliu Moldovan, care n’a fost numai un silvicultor harnic, dar şi un gospodar 
cu autoritate, sub ministeriatul lui Stoicescu ocolul silvic Rădeşti este 
transformat prin decret regal în Ocolul silvic model Carol I. 
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 Marele merit al lui Iuliu Moldovan face ca el să fie însărcinat în anul 
1901 şi cu funţia de director al pădurilor Eforiei, iar în 1902 să fie chemat 
ca profesor de silvicultură şi tehnologia  lemnului la Şcoala Superioară din 
Bucureşti. 
 Ca profesor, bazat pe vaste şi temeinice cunoştinţe, scrie primul curs 
de silvicultură din România, redactat cu terminologia tehnică neexistentă 
până atunci, într’un volum de cinci mii de pagini” ( Inginerul Iuliu 
Moldovan un distins fiu al Aradului, [în] Ştirea, Anul V, Nr.1005, joi 5 
septembrie 1935, p. 3). 
 Ziarul, prezintă şi alte etape importante din activitatea de silvicultor 
a inginerului pârnevean cum ar fi cea din anii 1902-1903 când a fost 
însărcinat cu conducerea şi coordonarea acţiunilor de plantare a arborilor 
din parcurile  şi zonele verzi ale capitalei. 
 Nici în această perioadă de plină glorie profesională inginerul Iuliu 
Moldovan nu este scutit de unele răutăţi din partea „oamenilor zilei,” 
înţelegând prin aceasta pe politicienii vremii, care au reuşit „să-l smulgă din 
propria lui operă şi să-l arunce în Dobrogea,” în 1904. 
 Probabil, fiind un apropiat al familiei Brăteanu, de ale căror păduri 
se ocupa personal, inginerul Iuliu Moldovan a avut de suferit din cauza 
orientării sale politice şi a relaţiilor sale cu Partidul Naţional Liberal, din 
care posibil să fi făcut parte, aşa explicându-se faptul că la înmormântarea 
sa a fost prezntă toată conducerea liberală a judeţului iar personal 
Constantin I. C. Brăteanu, preşedintele partidului, i-a trimis o „splendidă 
coroană,” după cum nota presa vremii. 
 În Dobrogea, unde nimeni din domeniul său nu a realizat nimic, 
Iuliu Moldovan, folosind cele mai moderne tehnici din silvicultură „va reuşi 
să facă plantaţii vaste şi să clădească numeroase cantoane care-i fac şi 
astăzi numele nepieritor”. 
 Tot în această perioadă Iuliu Moldovan va construi două sanatorii 
între care şi „actualul sanatoriu al silvicultorilor de la Tekir-Ghiol”. 
 Marile merite pe plan naţional ale lui Iuliu Moldovan începe a se 
contura imediat după Unire. Astfel, în 1919 este însărcinat de Consiliul 
Dirigent de a prelua şi de a se ocupa de conducerea Direcţiei Silvice din 
Transilvania, iar pe timpul desfăşurării Conferinţei de pace de la Paris, 
când s-a pus problema, de către partea maghiară, a pădurilor din Ardeal, 
Iuliu Moldovan a fost numit consilier tehnic pe probleme silvice din 
partea României, luptând cu succes, ca un bun cunoscător, împotriva 
pretenţiilor maghiare. 
 Datorită meritelor sale şi la aceste negocieri de pace de la Paris, el 
va intra tot mai mult în atenţia familiei liberale ale Brătenilor cu care va 
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cultiva o rodnică relaţie reuşind să obţină fonduri pentru amenajarea unei 
impresionante grădini dendrologice la Doftana, un monument de cultură a 
arborilor ce îi va aduce celebritate în lumea silvicultorilor, grădina 
dendrologică constituind mult timp „fala silviculturii româneşti” şi 
consacrarea oficială a numelui său în istoria silviculturii româneşti. 
 Va intra, o scurtă perioadă, şi în viaţa politică a ţării, reuşind ca în 
anul 1922 să fie ales senator din partea Aradului pentru Parlamentul 
României Mari. În această funcţie publică Iuliu Moldovan va contribui la 
sprijinirea şi organizarea învăţământului silvic superior, fiind raportorul 
legii învăţământului pentru acest domeniu pe care îl cunoştea, din practica 
sa, atât de bine. 
 Mai târziu se va retrage în mijlocul pădurilor sale unde, la vârsta de 
71 ani, în seara zilei de 1 septembrie 1935, „în castelul grădinei 
dendrologice din Doftana, jud Bacău va înceta  din viaţă distinsul fiu al 
Aradului, inginerul silvic Iuliu Moldovan”. 
 „În 1919, Iuliu Moldovan este chemat la Consiliul Dirigent pentru 
conducerea direcţiei silvice. De aici în calitate de consilier tehnic pentru 
chestiuni silvice a fost trimis la Conferinţa Păcii de la Paris, unde a luptat 
cu succes contra pretenţiunilor ungureşti asupra  pădurilor din Ardeal. 
 Aici se termină cu viaţa de sbucium şi suferinţe a lui Iuliu Moldovan, 
care a avut norocul să fie cunoscut de familia generoasă şi adevărat 
românească a Brătenilor. 
 El trece la Creditul Funciar Rural, unde ajutat de fondurile puse la 
dispoziţie continuă întemeierea grădinii dendrologice de la Doftana. Astăzi 
(n.n 1935) această grădină de 1000 ha, constituie un nou şi strălucit 
monument de cultură al arborilor, ea este în întregime opera lui Iuliu 
Moldovan şi în acelaşi timp fala silviculturii româneşti. 
 În anul 1922 Iuliu Moldovan a fost ales senator de Arad. În această 
calitate a fost raportorul legii învăţământului silvic superior, prin care 
experienţe şi cultura lui superioară a găsit întrebuinţare practică în creşterea 
noilor generaţii” (Ibidem, p..3). 
 Cu toate că activitatea sa profesională îl ţine mult timp departe de 
oraşul său natal, în care se întorcea cu drag ori de câte ori i s-a ivit prilejul, 
mai ales în perioada cât a fost senator, dorinţa testamentară a inginerului 
Iuliu Moldovan a fost aceea de a fi înhumat în cavoul familiei sale din Arad, 
din cimitirul „Eternitatea”. 
 Înmormântarea sa impresionantă, semnificând respectul urbei faţă 
de un distins fiu al ei, a avut loc pe data de 7 septembrie 1935, când sicriul i-
a fost adus de la Doftana, la Arad, acoperit fiind de zeci de coroane de flori. 
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 „Corpul neînsufleţit al inginerului Iuliu Moldovan, adus de la 
Doftana-Buzău, unde a decedat la 1 Septembrie, a fost aşezat pe catafalcul 
ridicat în casa mortuară din cimitirul Eternitatea. 
 Coşciugul defunctului era împodobit cu numeroase coroane de flori, 
naturale, între care splendida coroană trimisă de dl. Constantin I. C. 
Brăteanu, preşedintele partidului naţional liberal, unul dintre cei ce-a 
apreciat mult opera creatoare a defunctului, a Municipiului Arad, care prin 
culorile asortate şi panglica tricoloră imprimă în sufletul asistenţei trecutul 
românesc şi plin de glorie al defunctului. 
 Din partea societăţilor unde inginerul Moldovan a lăsat prin operele 
sale urme nepieritoare şi din partea familiei şi rudelor găsim următoarele 
coroane: Asociaţia Progresul Silvic, Creditul Rural, Casa Pădurarilor 
(Caps), Direcţiunea Regională Silvică Arad «Iuliu Moldovan» din Ciala, 
Ocolul Silvic Carol I, Revista «Viaţa Forestieră», Domeniul Doftana, 
Direcţiunea Regională Silvică Bacău, Pădurenii moşiei Doftana, Societatea 
«Bambo»,etc, apoi coroanele familiei şi ale rudelor.”( Funerariile lui Iuliu 
Moldovan, [în] Ştirea, Arad, Anul V, Nr.1008, Duminică, 8 Septembrie 
1935, p. 6). 
 Ziarul prezintă pe larg fastuosul ceremonial funebru care a ţinut mai 
bine de două ore şi la care au participat toate oficialităţile oraşului şi 
judeţului în frunte cu dr.Ioan Groza prefectul de atunci al judeţului, 
dr.Romul Coţoi, primarul municipiului Arad, alţi şefi de instituţii ale 
oraşului între care este pomenit şi revizorul şcolar Lazăr Igrişan, 
conducătorul învăţământului arădean, lideri de partide politice între care 
dr.Sever Ispravnic, preşedintele organizaţiei din Arad a Partidului Liberal 
condus de Gh. Brăteanu, reprezentanţi şi conducători ai institutiilor silvice 
din judeţe şi din Bucureşti, numeroasă asistenţă din partea rudelor şi 
prietenilor. 
 Serviciul religios a fost oficiat de părintele protopop Caius Turicu, 
de loc din Pârneava şi el, asistat şi de doi preoţi, iar „răspunsurile au fost 
date de corul «Sf. Gheorghe» de sub conducerea d-lui Lugojanu”. 
 La sfârşitul ceremonialului religios sunt rostite „cuvinte elogioase şi 
pline de durere” prin care se evoca personalitatea celui dispărut. 
 Părintele I.Codreanu prezintă biografia inginerului şi „arată în sens 
religios cum darul lui Dumnezeu l-a învrednicit pe Iuliu Moldovan să fie de 
folos în viaţă naţiunei şi religiei sale ceea ce-l va păstra în veşnică 
pomenire”. 
 Ia cuvântul apoi avocatul Dumitriu de la „Creditul Rural” din 
Bucureşti ce vorbeşte în numele lui Constantin I. C. Brăteanu care „îi 



 163 

schiţează activitatea defunctului în silvicultura românească, accentuând, că 
operele sale rămân ca studiu de înaltă cultură silvică pentru generaţiile 
ce se succed. În cuvântul de adio declară că tânăra generaţie a inginerilor 
silvici vor continua opera lui măreaţă” (Ibidem, p. 6). 
 Inginerul I.Diaconescu, directorul Direcţiei Silvice Arad în cuvântul 
său „descrie valoarea muncii constructive” a lui Iuliu Moldovan pe care îl 
aşează „în fruntea întemeietorilor culturii silvice din România”. 
 În semn de respect şi preţuire pentru activitatea sa, ca un omagiu, 
Ocolul Silvic Ceala va purta numele de „Ocolul Silvic Ceala «Iuliu 
Moldovan»”Inspectorul general silvic inginerul V.Pascu, fost coleg de 
universitate şi prieten cu Iuliu Moldovan în cuvinte elogioase subliniază 
importanţa pe plan naţional a activităţilor şi realizărilor în domeniul silvic 
a inginerului arădean. 
 Directorul revistei „Viaţa Forestieră” inginerul dr. Valeriu Dinu în  
cuvinte mişcătoare evocă personalitatea marelui „realizator de faptă silvică 
românească” şi „valoarea operei sale realizată într-o jumătate de 
veac,”precum şi puternica influenţă a acestuia ce a constituit un îndemn şi 
un model pentru tânăra generaţie de silvicultori români. 
 Inginerul dr. Valeriu Dinu, reconstituie în cuvântul său, amintirile şi 
puternica impresie pe care i-a lăsat-o prima  întâlnire din anul 1933, cu Iuliu 
Moldovan, la Doftana, în acel paradis silvic creat de inginerul care izolat de 
multe ori, de confraţii săi din domeniu, din cauza invidiei, a reuşit a creia „o 
operă de proporţii şi însemnătate ştiinţifică mondială”.  
 La Doftana, mărturisea directorul revistei silvicultorilor români, 
„între florile lui dragi, am cunoscut minnunile ştiinţei lui forestiere,” iar din 
colaborarea sa la revistă, inginerii tineri au început „să-l cunoască şi să-l 
înţeleagă, iar cei umblaţi la învăţătură în ţări străine recunoşteau acum că 
prin opera, până atunci necunoscută a lui Iuliu Moldovan, România merită 
un alt nume”. 
 Inginerul dr.Valeriu Dinu apreciază gestul de recunoştinţă al 
colegilor săi din Arad de a da numele Ocolului Silvic Ceala de „Iuliu 
Moldovan,”arătând că astfel „numele lui va străjui aici, lângă hotarl ţării, 
ca un semn al izbânzilor ştiinţifice,” fiind în acelaşi timp şi „un titlu de 
nobleţe pentru oraşul care a dat neamului românesc pe cel mai mare 
silvicultor”. 
 „[...] Pentru silvicultura românească, pentru tânăra noastră ştiinţă 
forestieră, dar mai cu osebire pentru noi cei strânşi în jurul revisteai «Viaţa 
Forestieră» moartea lui crestează pe răbojul timpului cea mai grea pierdere. 
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Ne părăseşte nu numai un mare realizator de faptă silvică 
românească, nu numai stejarul puternic al ideologiei şi entuziastei 
perseverenţe a grupării noastre intelectuale ci şi un mare prieten. 

Căile necunoscute ale destinului ne poartă azi lângă ţărâna lui 
omenească, unde, cu fruntea plecată, cu sufletul pustiit de durere, cu 
entuziasmul şi încrederea pe care el ni le insufla cu atâta vigoare-frânte, ca o 
aripă de cocor săgetat în înălţime, ne adunam gândurile şi încercăm să ne 
reculegem spre ai aduce aici mărturisirea noastră. 

L-am cunoscut târziu, deşi prin viaţa şi relizările lui, noi, tânăra 
generaţie, trebuie să-i cunoaştem măcar numele, de la primii paşi în ogorul 
învăţăturii forestiere. 

Izolat de măruntele noastre lupte, Iuliu Moldovan, uitat de generaţia 
lui, înstrăinat de corpul forestier al Statului, departe pe văile Doftanei creia 
o operă de proporţii şi însemnătate ştiinţifică mondială. Răzbuna astfel 
toate duşmăniile, care atât amar de ani l-au încercat. 

În Noembrie 1933, după primul număr al revistei noastre, i-am bătut 
la uşă. Ne-a primit părinteşte. A găsit pentru iniţiativa şi idealurile noastre, 
cuvinte şi îndemnuri atât de hotărâte, atât de convingătoare încât pentru noi, 
din acea clipă, nu mai putea fi nici o îndoială asupra viitorului acţiunii 
îcepute. 

A urmat apoi colabortarea lui la «Viaţa Forestieră» şi semnele celei 
mai frumoase prietenii pentru noi şi mulţimea celor cari fac front comun cu 
revista. Drumurile noastre mergeau acum alături cu ale lui. Şi-a luat locul de 
cinste în corpul nostru forestier, a fremătat cu noi pentru un ideal şi s’a 
bucurat tinereşte de succesele durabile pe care «Viaţa forestieră» le înscria 
cu fiecare număr nou apărut. 
 Forţa lui de muncă şi valoarea operei realizate într-o jumătate de 
veac de muncă înţeleaptă, au începu să fie cunoscute. Colegii învăţau să-l 
cunoască şi să-l înţeleagă, iar cei umbalţi la învăţătură în ţări străine 
recunoşteau acum că prin opera, până atunci necunoscută lui Iuliu 
Moldovan, România merită un alt renume. 
 Fiecare ceas petrecut împreună ne întărea şi mai mult în convingerile 
noastre, strângerea legăturilor între el şi noi ne apropia şi contopia 
idealurile. La Doftana, între florile lui dragi, am cunoscut minunile ştiinţei 
lui forestiere, roadele unei munci de mai multe decenii, cu care azi ţara se 
poate mândri. 
 În orele lungi, petrecute împreună, în acea linişte parfumată a 
parcului, m’am simţit mic, mărunt şi neînsemnat faţă de omul din faţa mea a 
cărui operă îl proiecta imens în sufletul şi mintea mea.  
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 «Viaţa Forestieră» a scris atunci câteva frânturi asupra Doftanei şi a 
lui Iuliu Moldovan. Cei cari le-au citit au deschis miraţi ochii. Minunea 
exista deci aevea. Prieteniile şi mărturirile de admiraţie pentru Iuliu 
Moldovan au culminat curând la sărbătorirea lui din luna Maiu anul trecut. 
 Atunci abia ne-am dat seama ce lung drum străbătusem, ce profundă 
revoluţie săvârşisem. Iuliu Moldovan, necunoscut celor mulţi cu 8 luni 
înainte, era acum maestrul tuturor, idealul fiecăruia dintre noi. 
 Colbul vremurilor şi al măruntelor duşmănii omeneşti erau date la o 
parte. Iuliu Moldovan îşi lua locul de mult meritat, iar noi ne simţeam mai 
tari, mai dornici de luptă ca niciodată. Curând a urmat acestei recunoaşteri 
din partea silvicultorilor români, consacrarea oficială. Ocolul Silvic Ceala a 
devenit Ocolul Silvic «Iuliu Moldovan». 
 Numele lui va străjui aici lângă hotarul ţării, ca un semn al 
izbânzilor ştiinţifice a geniului şi perseverenţei valabile. Ca un imbold 
pentru generaţii ce vin în urma noastră, ca un titlu de nobleţe pentru 
oraşul care a dat neamului românesc pe cel mai mare 
silvicultor”(Cuvântarea rostită de dl.inginer dr.Valeriu Dinu la 
înmormântarea lui Iuliu Moldovan, [în] Ştirea, Anul V, Nr.1010, Joi 12 
Septembrie 1935, p.p 2-3). 
 La Mihăileşti, în judeţul Muscel (n.n de atunci) inginerul Iuliu 
Moldovan şi-a început activitatea de pionierat în domeniul silviculturii din 
România şi din păcate pe moment iniţiativele şi ideile sale novatoare în 
domeniul forestier nu au fost înţelese în „acea epocă mult îndepărtată de 
zilele de azi, când orice iniţiativă personală era pedepsită ca o crimă 
împotriva rutinei şi a suficienţei conducătorilor împovăraţi de ambiţie.” 
 Cu toate că o perioadă a fost singur, Iuliu Moldovan, „a fost un om 
tare” şi va reuşi să demonstreze generaţiilor următoare, prin tot ce a lăsat în 
urma sa, ce înseamnă competenţa profesională, munca cinstită, continuă şi 
încrederea în ceea ce vrei să faci, cunoscându-ţi puterile şi ambiţiile. 
 „Iuliu Moldovan, arată inginerul Valeriu Dinu, a fost un asemenea 
om care arată că munca cinstită, continuă şi chibzuit îndrumată, cu toate 
piedicile celor ce se pun în cale [...] şi duşmăniile celor mărunţi la suflet, nu 
poate să nu dea roade care să consacre o viaţă.” 
 Şi întradevăr inginerul Iuliu Moldovan a fost un luptător, având 
modelul românesc din Pârneava, de unde a plecat şi unde acum se întoarce 
să se înfrăţească cu „ţărâna scumpă a moşilor şi strămoşilor [...] în pământul 
de-a pururea românesc al Aradului nostru.” 
 Ca semn al preţuirii şi cinstirii sale de tânăra generaţie de ingineri 
silvici, care văd în el „un măestru şi un model” s-a hotărât ca la Mihăileşti, 
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locul tinereţii sale, de unde a pornit idealul creator în silvicultura 
românească, inginerului Iuliu Moldovan să i se ridice un bust din bronz, fapt 
care se va întâmpla cât de curând. 
 „«Viaţa Forestieră» a voit să lege chipul şi numele lui Iuliu 
Moldovan de locul unde el a trăit atâtea succese dar şi atât de multe 
amărăciuni. Un coleg din generaţia noastră a modelat bustul, care aşteaptă 
acum în bronz desăvârşirea. 
 Aşteptăm întoarcerea colegilor, răsfiraţi prin ţară, pentru a inaugura 
bustul lui Iuliu Moldovan, la Mihăileşti, cu măreţia cuvenită operii ce el 
lasă posterităţii. 
 Gândul ne poartă şi spre Arad unde doream să sărbătorim noul nume 
al ocolului silvic” (Ibidem, p. 3). 
 În continuarea discursului său, directorul prestigioasei reviste a 
silvicultorilor români, evocă în cuvinte pline de emoţie ultima sa întâlnire cu 
inginerul arădean, nu cu mult înainte, la Doftana, acolo în mijlocul florilor 
sale, iar apoi îi conturează, pentru eternitate, câteva laturi esenţiale şi de 
neconfundat ale celui care a fost „fondatorului ştiinţei silvice româneşti,” 
atât ca om, cât şi ca profesionist de neegalt în domeniul practicii şi ştiinţelor 
silvice, regretând cu amărăciune şi tristeţe că revista şi lumea silviculturii a 
pierdut un simbol, modelul şi maestrul noii generaţii, idolul tinerei generaţii 
de silvicultori din România. 
 „Când acum trei săptămâni i-am împărtăşit aceste planuri ale noastre 
(n.n ridicarea bustului), mi-a răspuns cu ochii înrouraţi de lacrimi «e prea 
mult pentru mine, nu ştiu dacă voiu putea supravieţui emoţiei, mă simt 
slab...» 
 Am încercat să-l îmbărbătez amintindu-i datoria că are să vadă încă 
mulţi ani roadele încercărilor începute. Şi-a mângâiat cu privirea pâlcurile 
de copaci, florile şi tot cuprinsul raiului său de la Doftana şi ne-am 
îndreptat tăcuţi spre casă. 
 Umbrele serii se iroseau pline de mister pe aleile parcului, ne 
invadau sufletele şi liniştea ne tulbură în adâncuri. 
 Fără să ne-o spunem, simţeam fiecare cum încrederea în viitor se 
surpă încet, ca un mal pe care îl sapă la bază. Dar cu soarele de a doua zi 
umbrele au dispărut, ne-am regăsit veselia şi pofta de muncă. Bucuria nu a 
durat mult. 
 La o săptămână după plecarea mea, vestea că e bolnav grav mi-a 
reamintit melancoliile acelei seri petrecute împreună. Îngerul morţii 
poposise între flori şi Iuliu Moldovan se pregătea să-l urmeze. 
 Destinul a năruit, prin moartea prietenului scump, toate planurile 
noastre. În sufletele pline de încredere a deschis un gol, avântul ne-a fost 
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zăgăzuit şi mâna ne-a rămas încleştată pe condeiu. Iuliu Moldovan nu mai 
poate fi aşteptat ori căutat la Doftana. Între el şi noi e drumul nesfârşit dintre 
viaţă şi moarte. Va trebui să ne deprindem fără sfatul său sau încurajarea lui. 
Să-l căutăm în minte, atunci când vom descuraja şi să-l păstrăm viu în 
amintire, ca un simbol al exemplului spre care trebuie să tindem neîncetat. 
 Patrimoniul de fapte al întregii lui vieţi, închinată integral şi fără 
clipă de şovăire, numai pădurii româneşti, va trebui păstrat şi mărit de 
generaţia noastră şi toate cele care ne urmează. Numai astfel, cu amintirea 
lui neîntinată de umbrele uitării, vor lăsa fiecare o piatră de adaos la 
monumentul ştiinţei silvice româneşti al cărui fondator necontestat 
rămâne Iuliu Moldovan. 
 Din sbuciumata lui viaţă, încheiată totuşi în apoteoză, să învăţăm 
aceste mari adevăruri: 
 - Munca cinstită, continuă şi chibzuit îndrumată cu toate pidicile ce i 
s-ar pune în cale, cu toate vicisitudinile timpurilor şi duşmăniile celor 
mărunţii la suflet, nu poate să nu dea roade care să consacre o viaţă. 
 - Chiar singur, ca stejarul 
rămas izolat de furtună, dar cu 
rădăcinile adânc înfipte în pământ, 
omul poate fi mai tare decât 
mulţimea dacă e conştient de forţa 
lui morală, de cinstea lui nepătată 
şi de temeinicia pregătirii lui 
pentru opera la care lucrează. 
 Aşa a fost Iuliu Moldovan. 
Un om singur, un om tare. Un 
stejar semeţ care nu s’a îngrozit de 
loviturile soartei. A luptat şi a 
învins. Victoria lui e vie, trăieşte şi 
va rămâne urmaşilor”(Ibidem, p. 
3). 
 Finalul cuvântului de adio 
al inginerului Valeriu Dinu este 
mişcător de emoţionant 
transmiţând, asemenea unui 
legământ, adresat celui care nu mai 
este, că tânăra generaţie de silvicultori români îi vor continua munca. El, 
Iuliu Moldovan nu a lăsat în urma sa „numai faptă care să vorbească 
secolelor ci şi urmaşi care s’o păzească şi consolideze”. 
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 „Nouă, celor cari i-am stat aproape, cari l-am înţeles şi l-am făcut 
înţeles tuturor silvicultorilor români, nouă celor care l-am iubit aşa cum el 
ne-a iubit pe noi, trecerea în lumea de unde nu mai există întoarceri ne 
impune cea mai nobilă misiune. Să-i perpetuăm memoria şi să-i străjuim 
opera. [...] Noi rămânem chezaşi idealurilor tale neîmplinite. Fie ca Domnul 
de sus să îngăduie slabelor noastre puteri împlinirea de ideal, care să stea 
alături de ale tale. 
 Memoria ta e cu noi, ca un dreptar hotărât de la care nimeni nu va 
putea să ne abată. Tu poţi fi împăcat, căci ai lăsat nu numai faptă care să 
vorbească secolelor ci şi  urmaşi cari s’o  păzească şi consolideze” (Ibidem, 
p. 4). 
 Aşa cum spunea un ziarist arădean, al acelor timpuri, despre întreaga 
activitate a defunctului se va vorbi mult timp căci atât „generaţia de azi cât 
şi cea viitoare vor întâlni încă multe decenii urmele activităţii acestui 
distins fiu al Aradului, intelectualul desăvârşit care a fost inginerul silvic 
Iuliu Moldovan”. 
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Abstract 
The study reconstitutes the portrayals of the African population in 

the Roumanian culture from Transylvania. Chronologically, it concerns the 
XIXth century and the period before the break of the First World War. There 
have been multiple categories that have underlain to the conception of this 
study. In the first place, there are to be noticed the publications edited in the 
above-mentioned province, beginning with “Foaia Duminicii” (“Sunday’s 
Paper”) and, then, continuing with “Gazeta Transilvaniei” 
(“Transylvania’s Journal”), “Foaie pentru minte, inimă şi literatură” 
(“Paper for reason, heart and literature”) etc.. It has neither been ignored 
the informative value of certain sources such as the school manuals or other 
writings categories used in the Roumanian educational curricula at that 
time. 
 
Keynotes: Transylvania, Romanian culture, African people, social imagery, 
Nineteenth Century. 

 
Diversitatea este nota caracteristică a continentului african, astfel 

încât criterii precum cel rasial sau cel religios sunt singurele capabile să dea 
un aer de familiaritate. Totuşi, cercetătorii din domeniu atrag atenţia asupra 
faptului că primul este inutilizabil atunci când se pune problema definirii 
popoarelor din perspectivă istorică şi aceasta din mai multe motive: mai 
întâi, originea tipologiei fizice este cu mult anterioară epocii istorice 
propriu-zise, iar, pe de altă parte, distincţia dintre negri şi albi nu se 
manifestă decât în zona occidentală şi nordică a continentului2. Rămâne, 
astfel, valabil celălalt criteriu, respectiv, cel al credinţelor şi ideilor 
religioase împărtăşite. Sub raport religios, Islamul domină Nordul 
continentului, în timp ce, în Sud creştinismul se întrepătrunde cu credinţele 

                                                           
1 Articolul de faţă a fost publicat cu sprijinul financiar al CNCS, grant de tip PD, cod 448, 
număr contract 99/29.07.2010. 
2 Jean Sellier, Atlasul popoarelor din Africa, ed. Niculescu, Bucureşti, 2007, p 8. 
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tradiţionale, influenţa celor din urmă fiind resimţită chiar şi în rândul 
populaţiilor înregistrate oficial în rândul religiilor monoteiste3. Pe de altă 
parte, dacă Islamul s-a răspândit graţie cuceririlor arabe şi otomane, 
creştinismul, în schimb, a pătruns prin intermediul misionarilor catolici încă 
din secolul al XVI-lea. Aria sa de răspândire era la acea dată limitată, 
cunoscând o revigorare abia o dată cu sfârşitul veacului al XVIII-lea pe 
măsura dezvoltării curentului ce se opunea practicării sclaviei şi cu 
intensificarea activităţii misionarilor creştini. La 1868, Monseniorul 
Lavigerie, arhiepiscop de Alger, pune bazele Societăţii Misionarilor Africii, 
iar, din 1880, astfel de misiuni însoţesc de aproape expansiunea colonială 
europeană4.  

Cât priveşte credinţele locale, particularităţile lor sunt date de faptul 
că, în lipsa unor reflecţii teoretice, ele se află într-o fază animistă şi vizează 
relaţiile dintre membrii triburilor, natura, fenomenele naturale etc.. 
Numitorul comun, credinţa ce înglobează prezentul, trecutul şi viitorul 
grupului, îl reprezintă, însă, cultul strămoşilor, încrederea reîntâlnirii cu cei 
decedaţi, fără ca aceasta să aibă vreo implicaţie etică sau morală în 
comportamentul cotidian5. De altfel, în Africa Neagră nu se punea problema 
existenţei Paradisului sau a Infernului, iar lipsa celor 10 porunci revelate lui 
Moise pe Muntele Sinai este suplinită printr-un ansamblu de reguli ce 
vizează comunitatea, potrivit unor analişti, un fel de „manual de bune 
maniere”6. Tot ca o caracteristică a acestor convingeri religioase se prezintă 
şi faptul că zeii sunt înzestraţi cu puteri mai reduse decât sufletele celor 
trecuţi în nefiinţă şi, cu unele excepţii, nu pot influenţa cursul firesc al 
lumii7. 

Studiul de faţă nu constituie o analiză a istoriei popoarelor africane, 
ci, mai degrabă, a proiecţiilor imaginare pe care aceste tărâmuri, atât de 
exotice şi de pline de mister, le-au generat în mentalitatea românilor ardeleni 
din secolul al XIX-lea. Astfel, discursul oficial al autorilor de manuale 
didactice a fost investigat în paralel cu cel al jurnaliştilor, în încercarea 
noastră de a surprinde atât elementele comune, cât şi pe cele care 
individualizează fiecare tip de expunere. 

Mult timp Africa şi, mai cu seamă, zonele centrale şi sudice ale 
acesteia au rămas în afara orizontului de cunoaştere european. Abia în 

                                                           
3 Idem, p. 11. 
4 Idem, p. 12. 
5 Religiile lumii, ed. Aquila, Bucureşti, 2008, p. 134. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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veacul al XIX-lea, pe măsura intensificării expediţiilor organizate cu ocazia 
extinderii dominaţiei coloniale, putem vorbi de o amplificare a acestui 
proces. Chiar şi aşa, la debutul veacului trecut existau încă mari „enigme 
geografice” pentru a căror dezlegare au fost necesare noi expediţii8. Printre 
cele mai cunoscute s-au numărat aventurile anglo-saxonilor Henry Morton 
Stanley, David Livingstone sau Verney Lovett Cameron. Primul, de pildă, 
traversează, între anii 1870 şi 1880, regiunea ecuatorială a Africii, explorând 
lacul Tanganyika, împreună cu Livingstone, apoi, masivul muntos 
Ruwenzori şi lacul Edward, identificând râul Kagera ca unul din principalii 
afluenţi ai lacului Victoria. Lucrările sale s-au bucurat de un real succes, iar 
descrieri ale expediţiilor au apărut atât în periodicele europene, cât şi în cele 
americane. Nu au lipsit, însă, nici acţiunile francezilor, portughezilor, ruşilor 
ori chiar ale românilor, în acest ultim caz fiind cunoscute expediţiile lui 
Dimitrie şi Nicolae Ghica Comăneşti, ca şi cele ale călătorilor Sever 
Pleniceanu, Nicolae Rosetti, Ioan L. Catina şi Francis Binder9. 

În Transilvania secolului al XIX-lea informaţiile privind Africa 
Centrală şi de Sud nu sunt foarte numeroase. În timp ce manualele se 
rezumă la prezentarea unor date de natură geografico-etnografică, 
tipăriturile periodice redau informaţii despre acţiunile puterilor europene sau 
cu privire la aventurile unor călători şi rezultatele demersurilor lor, adesea 
preluate din discursurile susţinute în faţa unor foruri ştiinţifice din Occident, 
de regulă, societăţi geografice. Cel mai bine reflectate sunt trăsăturile 
populaţiilor supuse occidentalilor şi, după cum deseori se întâmplă în cazul 
popoarelor exotice, cu obiceiuri şi cutume mai puţin cunoscute mediului 
ardelean, caracteristicile unui grup uman sunt extinse asupra marii 
majorităţi. 

Totuşi, în ciuda acestui volum redus de informaţii, nu putem vorbi 
de absenţa unei imagini a africanului tipic, căci o bună parte a surselor 
amintite inserează tocmai descrieri ce vin să-i contureze portretul: fiinţă 
sălbatică, situată la limita dintre umanitate şi animalitate, violentă şi crudă în 
lupta cu inamicul, supusă autorităţii despotice a şefului de trib, păgână şi 
amatoare de sacrificii umane. De cele mai multe ori, astfel de menţiuni erau 
însoţite şi de imagini, reprezentări grafice ce nu fac altceva decât să ofere o 
oglindirea şi mai vie a afirmaţiilor expuse în text. În genere, ele redau 
aspectul fizic, fizionomia, obiceiurile sau scene de luptă ori din viaţa de zi 
cu zi, surprinse de artiştii europeni ce au însoţit marile campanii militare. 
                                                           
8 Ioan Popovici, Pe urmele marilor exploratori, ed. Albatros, Bucureşti, 1974, pp. 228-229. 
9 Idem, pp. 226-228; 262-265. V. Hilt, Călători şi exploratori români, Bucureşti, 1972, pp. 
93-137. 
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Ilustrative, în acest sens, sunt reproducerile editate în revista „Albina 
Carpaţilor” ce înfăţişează „mutra drăcească” a unui războinic zulu observat 
de un artist plastic englez cu ocazia înfruntărilor ce au dus la capturarea 
regelui „Cetewajo”10. Autorul articolului îşi exprima încrederea că sintagma 
expusă mai sus ― „mutra drăcească” ― se va dovedi „prea blândă” în faţa 
celui ce contemplă portretul „infernal” al luptătorului african11. Cu o altă 
ocazie era înfăţişată o delegaţie africană ce urma a se prezenta în faţa 
împăratului german şi a familiei sale. Caracterul inedit al acesteia este dat de 
discrepanţa existentă între cultura şi civilizaţia germană, pe de o parte, şi 
caracterul primitiv al supuşilor africani, pe de alta. Vestimentaţia celor din 
urmă se rezuma la câteva piei de animale, iar podoabele erau confecţionate 
din „trofee” ale vietăţilor vânate12. Scenele de luptă ori de vânătoare ocupă 
şi ele un loc important şi, alături de cele ce înfăţişează sacrificiile umane, 
subliniază şi mai mult stadiul lor inferior de dezvoltare13. În sfârşit, amintim 
faptul că aproape nu există manual didactic care să nu prezinte „tipuri” ale 
unor astfel de indivizi, în genere, imagini ce surprind individualitatea 
fizionomiei lor: părul „creţ, lânos”, pielea „neagră”, buzele „groase şi 
cărnoase”14. 

De departe cele mai ample studii cu privire la „poporele Africei” ne-
au fost oferite de către profesorii Ioan Rus şi Şandor Marki. Primul, spre 
exemplu, alocă nu mai puţin de 65 de pagini continentului African reuşind 
să surprindă cu succes elementele fizico - geografice, ca şi cele legate de 
climă, de hidrografie, de faună, de evoluţia aşezărilor umane sau de cea a 
numărului de locuitori. Atenţia cadrului didactic a fost orientată şi înspre 
aspectele ce ţin de fenotipul şi obiceiurile oamenilor locului, subliniindu-le, 
în mod special, exotismul şi caracterul neobişnuit al aparenţei lor. Încă de la 
secţiunea descrierilor cu caracter general, Rus avertizează asupra cutumelor 
primitive, inacceptabile în ochiul critic al intelectualului est european:  „cele 

                                                           
10 Liderul uneia dintre cele mai puternice comunităţi etnice africane, respectiv, cea a 
zuluşilor. În literatura de specialitate, acesta este cunoscut şi sub numele de Cetshwayo, 
Cetawayo, Cetewayo, Cetywajo şi Ketchwayo. 
11 Războinic Zulu la pândă, în „Albina Carpaţilor”, nr. 23, 15 septembrie 1879, pp. 358, 
367. 
12 Deputaţie aficană la împăratul Germaniei, în „Familia”, nr. 25, 18/30 iunie 1889, pp. 
293, 298.  
13 Amazoane din Dahome, Idem, nr. 11, 17/29 martie 1885, pp. 125. Venatu de bivoli în 
Africa, Idem, nr. 17, 15/25 iunie 1866, p. 197. Venatu de elefanţi la Fani, Idem, nr. 13, 5/17 
mai 1866, p. 149. Jertfe de oameni în Dahomei, Idem, nr. 6, 25 februarie/9 martie 1866, p. 
65. 
14 Ş. Marki, Geografie pentru şcolele civile şi superiore de fete, Sibiu, 1899, p. 142. 
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mai multe popoare sunt foarte sălbatice, cu moravuri crude; …mănâncă 
carne de om …jertfesc oameni zeilor”15. Tot în sprijinul ideii privind stadiul 
lor inferior de dezvoltare este invocat exemplul comerţului cu fiinţe umane, 
o practică susţinută de „domnitorii” locului în speranţa obţinerii unor 
beneficii materiale16. Urmează, apoi, un adevărat „dicţionar” al populaţiilor 
din diverse zone ale continentului, autorul subliniind atât elementele legate 
de înfăţişare, de ideile şi credinţele lor religioase, cât şi cele ce le vizau 
canoanele vestimentare ori tradiţiile. Vorbind despre locuitorii Guineei de 
Sus, de pildă, se insista asupra culorii lor închise, asemenea „cărbunelui”, 
arătându-se, totodată, că  sunt „supuşi la un număr mare de domnitori” şi că 
„sunt în mare măsură sălbatici”, unii cu înclinaţie spre jertfe umane, în timp 
ce alţii de-a dreptul canibali17. În susţinerea acestor asertaţii, Rus recurgea la 
exemplele oferite de „aşanţi” şi „dahimieni”. Dacă în cazul celor dintâi este 
amintit obiceiul liderilor de a avea 3.333 de neveste, ca şi cel de a lua cu ei, 
în caz de deces, toţi servitorii care i-au servit în viaţa de zi cu zi, în cazul 
celor din urmă se vorbeşte de practica de a ucide un număr de 50 de indivizi 
în cadrul unei sărbători ţinute în luna ianuarie, ca şi aceea de a aduce 
sacrificii continue în perioada cuprinsă între decesul unui cârmuitor şi 
alegerea celui ce îi urmează la conducerea regatului18. De descrieri detaliate 
beneficiază hotentoţii şi boţimanii, populaţii ce au intrat în contact direct cu 
europenii, pe măsura extinderii imperiilor lor coloniale. Autorul vizează, în 
mod special, reconstituirea portretului lor fizic, cu accent pe elementele ce îi 
individualizează şi recurgând, nu de puţine ori, la efectuarea unor analogii 
între ei şi diverse făpturi ce aparţin regnului animal. „Hotentoţii şi buşmanii 
să zic a fi cel mai urâtu soiu de omeni şi a avea cea mai mare asemănare cu 
mămoile”, se arăta în Icoana Pământului. „Statura lor e de mijloc, părul 
negru şi gros mai ca a porcului, gura eşită în afară, pelea întunecată-
gălbinie, cam în forma frunzelor veştejite …se ung pe corp cu balegă, apoi 
cu unt, presărându-să cu ceva pulbere de o plântă puturoasă, numită Bucu. 
Fără această unsură ar fi necuviinţă a eşi în public”19. Nu au fost ignorate 
nici trăsăturile unor populaţii precum „cafrii”, „betjuanii”, „monşu” şi 
„macua”. În cazul primelor două categorii se vorbea despre aspectul 
întunecat al pielii lor, însă, „făr a fi neagră”, ca şi despre „statura înaltă” şi 

                                                           
15 Ioan Rus, Icoana Pământului seu Carte de geografie, tom III, Galaxia Gutenberg, Târgu 
Lăpuş, 2011, p. 138. 
16 Idem, p. 140. 
17 Idem, pp. 165-166. 
18 Idem, pp. 166-167. 
19 Idem, p. 174. 
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„nasul mare dară nu turtit ca la Hotentoţi”. Seminţiile „monşu”, în schimb, 
sunt catalogate ca fiind „forte urâte şi selbatice”, în timp ce despre „mocua”  
se vorbea că sunt „mai lini, înalţi la statură şi în faţă cu trăsături mai 
plăcute”20. 

 

 
Imag. 1 Deputaţiune africană la imperatul Germaniei, „Familia”, 1889. 

 
 

 
Imag. 2  Jertfe de omeni în Dahomei, „Familia”, 1866. 

 
 

Referindu-ne la Şandor Marki, putem spune că lucrările sale au fost 
traduse în limba română de către profesorul Ioan Popovici şi au cunoscut o 
vastă circulaţie în Transilvania, fiind tipărite în mai multe ediţii. Marki 
                                                           
20 Idem, pp. 174, 178. 
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afirma despre africani că sunt „vânjoşi, ospitali”, însă, „neculţi” şi „forte 
crudeli” în luptă. Spre deosebire de alţi autori, profesorul arădean făcea 
distincţie între diverse seminţii şi, totodată, amintea expediţiile unor călători 
anglo-saxoni sau maghiari. Despre „Beciuani” a afirmat că „umblă fără 
îmbrăcăminte” şi că cea mai deosebită podoabă a lor o reprezintă o simplă 
„bucată de lemn” înfiptă în buza inferioară. Poporul „Fellata” s-a remarcat 
în ochii istoricului maghiar prin culoarea „gălbuie” şi nivelul cultural mai 
ridicat decât al celorlaltor locuitori. La rândul lor, „hotentoţii” şi „buşmanii” 
sunt descrişi ca indivizi de statură „mică” şi de o comoditate dusă la extrem 
― „nici fomea nu-i împinteneză la lucru” ―, în vreme ce despre „caffrii” şi 
„zuluşi” se amintea că au întemeiat state puternice21. De menţiuni speciale s-
au bucurat şi membrii triburilor din Dahomey, regat întemeiat în secolul al 
XVII-lea în zona vestică a continentului. Marki remarcă, în mod special, 
„setea de sânge” a celor 5.000 de amazoane ce făceau parte din armata 
statului şi, întocmai ca şi profesorul Ioan Rus, atrăgea atenţia asupra 
numărul ridicat de jertfe umane22. Rămânem la scrierile cu caracter didactic 
şi amintim lucrarea preotului Zaharia Boiu, membru corespondent al 
Academiei Române (1890), publicist şi profesor la Institutul diocezan. Spre 
deosebire de contemporanii săi, Boiu, absolvent de teologie, a fost ceva mai 
radical în aprecierile sale. Cadrul didactic subliniază caracterul „barbar” sau 
„semibarbar” al indigenilor Africii, arătând că „unele popoare numai puţin 
se ridică peste animalitate”. „Păgânismul”, continua acelaşi autor, se află 
aici „în forma cea mai mizerabilă”, iar, cea mai mare parte a locuitorilor, 
„sunt cufundaţi în întunericu îngrozitoriu”. Boiu îşi exprima încrederea că 
„radiele creştinismului” vor pătrunde şi aici, dând naştere la „civilisare, 
cultură şi fericire”23. 

 

                                                           
21 Ş. Marki, Geografie…, pp. 142-143. 
22 Idem, p. 146. 
23 Zaharia Boiu, Elemente de geografia pentru şcolele civile şi superiore, Sibiu, 1872, pp. 
248-249. 
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Imag. 3  Venatul de elefanşi la Fani, „Familia”, 1866. 

 
Dacă în cazul altor popoare se poate observa o discrepanţă între 

discursul autorilor de manuale didactice şi cel al jurnaliltilor, în cazul 
africanilor cele două par să se suprapună din punct de vedere tematic. Şi 
presa a dezvăluit stadiul de înapoiere al locuitorilor Africii, printre 
argumentele sale numărându-se aspectul vestimentaţiei, obiceiurile încă 
patriarhale, idolatria şi practicile religioase, lipsa educaţiei, ocupaţiile şi 
modul de viaţă. Cea mai mare parte a informaţiilor erau procurate prin 
intermediul călătorilor anglo-saxoni mai sus amintiţi, astfel că referinţele la 
lucrările şi isprăvile celor din urmă apar în aproape fiecare material. 
Călătoriile lui Stanley, de pildă, sunt redate de mai multe publicaţii, 
insistându-se, în mod special, asupra curajului său, a înverşunării şi a 
spiritului de sacrificiu. Ioan Valeriu Barcianu, în studiul său Descoperirea 
Africii Centrale, vorbea de extraordinara călătorie a jurnalistului ce avea să 
se distingă ca unul din cei „mai renumiţi descoperitori ai tuturor timpurilor” 
şi asemăna întreprinderea sa cu cea a conchistadorilor spanioli din secolul al 
XVI-lea, Hernán Cortés şi Francisco Pizarro24. Barcianu îşi însoţea 
comentariile de câteva note biografice şi, în acelaşi timp, schiţa momentele 
principale ale acţiunii africane, citând din rapoartele expediate de Stanley în 
cursul deceniului de investigaţii. Unul din cele mai consistente materiale 
închinate jurnalistului Lumii Noi a văzut, însă, lumina tiparului la Sibiu în 
anul 1878. Enric Stanley şi descoperirile sale în interiorul Africei era un 
documentar închinat celui ce a reuşit să înlăture „velul misterios” al 
Continentul Negru şi, cu toate că nu exista nici o intenţie de a minimiza 

                                                           
24 I. V. Barcianu, Descoperirea Africei Centrale, în „Familia”, nr. 71, 21 septembrie/3 
octombrie 1878, p. 453. 
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contribuţiile franceze sau germane, autorul său salută acţiunile anglo-saxone 
cărora le atribuia „meritul principal” al reuşitelor înregistrate aici.  

Alături de exemplele amintite, publicaţiile periodice au redat date 
privind aventurile lui Livingstone sau cele ale portughezului Serpa Pinto. 
Portretul celui din urmă, alături de câteva detalii ale acţiunilor sale, sunt 
tipărite în revista „Albina Carpaţilor” din 1879. Dincolo de caracterul inedit 
al aventurilor sale, atenţia jurnaliştilor a fost, cel mai probabil, captată de 
recentul discurs pe care Pinto l-a ţinut pe 12 iulie 1879 la Sorbona, în faţa 
unei audienţe formate din cca 2000 de indivizi25. 

Studiile tipărite prin intermediul periodicelor nu au vizat doar 
conturarea portretelor marilor exploratori ai Africii, ci au mers mai departe 
încercând să redea şi conţinutul informaţional al rapoartelor prezentate 
forurilor ştiinţifice europene. Aşa au luat naştere clişeele şi stereotipiile ce 
conturează ipostaza africanului tipic în mentalul ardelean. Evident, ele au 
fost completate prin ştirile ce vizau expansiunea colonială a marilor puteri, 
ştiri care, la rândul lor, contribuiau din plin la formarea unor astfel de 
proiecţii. Din păcate, nu se poate vorbi de o bună cunoaştere a seminţiilor 
africane, referinţele vizând doar anumite categorii ale acestora, în genere, 
populaţii supuse de colonişti sau observate direct de cei care au străbătut 
continentul. Aşa sunt, de pildă, cele din Dahomey, cele din Abisinia, 
populaţiile „Zulu”, „Mpungu”, „Peul” sau „Vahumi”. Cele dintâi sunt 
cunoscute graţie credinţelor religioase „contrare omenirei” şi a jertfelor 
umane practicate în memoria celor decedaţi. Totodată, se fac referiri la 
ferocitatea amazoanelor dahomiene, iar menţiunile privind nivelul de 
dezvoltare culturală abundă în termeni precum „primitiv” sau „inferior”26. 
Abisinienii şi vahumienii se apropie cel mai mult de modelul fizionomic 
european. Dacă primii de disting prin faţă caucaziană, „împresurată cu 
barba frumoasă”, păr „creţ” şi statură „robustă”, cei din urmă se remarcă 
prin nasul asemănător cu cel al europenilor, dar, mai cu seamă, prin izolarea 
lor în raport cu „ceilalţi negrii”, ca şi prin deschiderea pe care o manifestă în 
raport cu călătorii Vechiului Continent27. La rândul lor, africanii „Mpungu” 
au impresionat prin modalitatea de întreţinere a bărbii, limitată la o porţiune 
de doar câţiva centimetri, împletită şi decorată cu pietre şi scoici, „peulii” 
prin părul „frumos şi lin”, prin caracterul „paşnic”, ca şi prin talia „naltă şi 

                                                           
25 Căletorie în Africa Centrală, Idem, nr. 23, 15 septembrie 1879, pp. 365-366. 
26 Jertfă de oameni din Dahomei, în „Familia”, nr. 6, 25 februarie/9 martie 1866, pp. 67-68. 
Amazoane din Dahome, Idem, nr. 11, 17/29 martie 1885, pp. 125, 132. 
27 Un genu nou de omeni, în „Amicul Familiei”, nr. 6, 15 martie 1890, p. 92. 
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robustă”28, în timp ce zuluşii s-au remarcat prin cumpătare, lenevie, spirit 
războinic şi ferocitate în luptă29. Tot cu privire la cei din urmă se amintea 
obiceiul de a-şi cumpăra soţiile cu preţul a 12 vite, ca şi venerarea de care se 
bucurau aici animale precum şarpele. Potrivit jurnaliştilor, credinţa zuluşilor 
era că după moarte fiecare se întrupează în corpul unui şarpe, astfel că 
îndepărtarea acestora de casă sau sat era interpretată ca un semn mai puşin 
benefic pentru membrii tribului respectiv30. 

Intervenţia engleză şi supunerea mai multor popoare africane au 
făcut ca atenţia ardelenilor să se îndrepte înspre liderii sau conducătorii 
acestora. Lucru absolut normal având în vedere volumul mare de informaţii 
ce ocupau coloanele periodicelor europene şi americane cu ocazia luptelor, a 
capturării sau a uciderii lor. De pildă, însuşi Henry Stanley însoţea, în 
calitate de corespondent al unor jurnale, expediţia britanică împotriva 
regelui Teodor al Abisiniei. Referindu-ne, însă, la cazul Transilvaniei putem 
afirma că aprecierile, în genere, pozitive la adresa suveranilor africani 
vizează sublinierea curajului şi a demnităţii ca trăsături fundamentale. Cel 
puţin două exemple sunt concludente din acest punct de vedere. Respectiv, 
cel al regelui mai sus amintit sau cel al lui Cetshwayo. Vorbind despre 
sfârşitul tragic al celui dintâi, „Familia” îl prezenta ca pe un erou virtuos 
care a preferat moartea în locul prizonieratului britanic şi, totodată, descria 
împrejurările ce l-au determinat să-şi curme viaţa: „când a vediutu că 
armata sa cade totu în grămedi de armele anglesiloru, se lupta ca unu leu, 
pe morte pe viaţia, pe barierele Magdalei, dar vedându că tote sunt în daru 
şi că anglesii au trecutu şi fortificaţiunile, s-a retrasu la o parte şi ca se nu 
cadia în mâinile inamice, aruncându-şi veşmintele regeşti s-a împuşcat”31. 
Cetshwayo, în schimb, a impresionat prin firea sa „plăcută” şi „veselă”, dar 
şi prin moderaţia sau înţelepciunea de care dădea dovadă atunci când 
cutumele moştenite din strămoşi îi cereau executarea unor pedepse cu 
moartea ori „alte crudimi dictate de obiceiurile şi tribunalul Zuliloru”. Pe 
de altă parte, rezistenţa sa în faţa compromisurilor este ilustrată de refuzul 
de a coopera cu britanicii la organizarea teritoriului cucerit32. 

                                                           
28 Femeie din Africa de mijloc, în „Familia”, nr. 44, 28 octombrie/9 noiembrie 1884, p. 529. 
29 Războinic Zulu la pândă, loc sus cit. Un rege prizonier, Idem, nr. 2, 31 octombrie 1879, 
pp. 31-32. Căsătoria şi femeile la Zuluşi, în „Amicul Familiei”, nr. 5, 1/13 martie 1885, p. 
52. 
30 Ibidem. 
31 Mortea lui Teodoru regele de Abisinia, în „Familia”, nr. 20, 7/19 iunie 1868, pp. 233, 
236. 
32 Un rege prisonier, Idem, nr. 2, 31 octombrie 1879, pp. 31-32. 
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Imag. 4 Îmbarcarea regelui prisonier Cetevajo, „Familia”, 1879. 

 
În fine, o ultimă temă ce transpare în periodicele româneşti ardelene 

este cea a vestimentaţiei şi a accesoriilor. Dacă în privinţa îmbrăcămintei 
redactorii subliniază, de regulă, caracterul ei simplu şi sumar, adesea redus 
la câteva piei de animale sau la diverse pânze, cu totul altfel se prezintă 
situaţia atunci când sunt evidenţiate obiectele de podoabă. Africanii par a 
acorda o atenţie deosebită ornamentelor şi, în acest sens, recurg la materiale 
din cele mai variate. Cel mai adesea, acestea ascund şi o anumită 
simbolistică. Inelul mare pus pe capul zuluşilor era, de pildă, un semn al 
uniunii matrimoniale33. Cu alte ocazii ele prevesteau nivelul de bunăstare al 
celui ce îl purta34. Este cunoscută şi preferinţa lor pentru bijuteriile 
confecţionate din lemn sau oase de animale, vizibile, în mod special, în 
cadrul imaginilor inserate în paginile tipăriturilor româneşti, dar şi din 
metale, unele preţioase, în genul aurului. În cazul femeilor „Peul” se arăta 
că „poartă o peptenetură forte curiosă, împresurată cu multe podoabe, între 
cari figurează mai ales aurul, dar şi mărgelele de sticlă. Această 
peptenetură se termină în verful capului într-un ţuţui; dinainte anină nişte 
plete, în cari se împletesc podoabele; de aceste se află şi în urechi, ba şi-n 
nări”35, în timp ce despre congoleze se ştia că poartă zilnic 29 de kilograme 
de podoabe, aproape cât accesoriile unui soldat de infanterie36. 

 
Concluzii 
Orice analiză a unei imagini etnice prezintă importanţă nu atât 

datorită clişeelor şi stereotipiilor pe care ea le scoate la iveală, cât, mai ales, 
                                                           
33 Ibidem. 
34 Costumul femeilor din Congo, Idem, nr. 26, 30 iunie/12 iulie 1885, p. 311. 
35 Femeile din Africa de mijloc, loc. sus cit.. 
36 Costumul femeilor din Congo, loc. sus cit.. 
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graţie informaţiilor furnizate despre grupul investigat. Căci generarea unei 
atitudini în raport cu o comunitate, o minoritate, un grup etnic etc. se 
realizează întotdeauna în funcţie de nivelul de aşteptare al observatorului, de 
propria sa sfera valorică, de obiceiurile şi de normele ce îi sunt familiare. 
Astfel, iau naştere o serie de atitudini, în care cel examinat este admirat 
demonizat, sau, din contră, şi una şi alta, în funcţie de cunoştinţele celui ce-l 
examinează, în funcţie de relaţiile şi de contactele preexistente sau pur şi 
simplu în funcţie de propria sursă de informare. 

Secolul al XIX-lea a însemnat pentru românii din Transilvania o 
perioadă de modernizare în mai multe domenii, printre care şi în cel cultural. 
Apariţia publicaţilor periodice în limba română, a manualelor şcolare, a 
broşurilor şi a enciclopediilor a dus la o creştere considerabilă a 
informaţiilor privind celelalte zone şi arii culturale mondiale. De cele mai 
multe ori, însă, acestea nu au fost procurate direct de la sursă, ci printr-un alt 
filtru, de regulă, maghiar, german, francez sau englez, periodicele europene 
constituind o sursă constantă de informare a jurnaliştilor din provincie, 
privaţi de resursele financiare necesare deplasării la sursă. Iar cazul 
continentului african este mai mult decât grăitor, aceasta cu atât mai mult cu 
cât în epocă Africa era doar parţial cunoscută chiar şi în celelalte ţări ale 
Vechiului Continent, unele cu interese strategice în zonă. Avem, aşadar, de-
a face cu o imagine a africanilor difuzată şi preluată ca atare în Transilvania, 
o imagine creionată în funcţie de câteva trăsături considerate drept 
dominante: nivelul arhaic de dezvoltare culturală, primitivismul credinţelor 
şi ideilor religioase, lipsa de consideraţie faţă de semeni, manifestată prin 
canibalism, privare de libertate etc., vestimentaţie rudimentară şi aspect fizic 
respingător ş.a.m.d.. Pe fondul unor asemenea clişee şi, în speţă, pe fondul 
cunoaşterii parţiale şi fragmentate a africanilor, a luat naştere şi atitudinea 
generală de respingere, o atitudine extremă, ce situa locuitorul continentului 
african fie în postura unui pseudo individ, aflat la limita dintre animalitate şi 
umanitate, fie în postura unui spirit malefic. O atitudine ce denotă, pe de o 
parte, aderenţa românilor la valorile şi normele culturii înalte, europene, iar, 
pe de alta, incapacitatea lor de a tolera păgânismul şi credinţele ce impun ca 
ofrandă sacrificiile umane. 
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Intelectuali români din Transilvania în slujba presei 
naţionale 

 
 

                                                                Doru Sinaci 
 
 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea asistăm la una dintre cele 
mai strălucitoare perioade ale culturii europene, marile mişcări filosofice, 
artistice sau politice – precum romantismul, socialismul, liberalismul, 
naţionalismul etc. – afirmându-se pe tot teritoriul continentului1. Tot în 
această perioadă se manifestă şi o creştere a numărului de ziare politice 
independente, care aveau să facă legătura între elitele intelectuale şi popor. 
Dacă în Franţa napoleoniană existau doar patru ziare la momentul 1811, în 
anul 1846 intraseră pe piaţă 25 de cotidiene, cu un număr de 180.000 de 
abonaţi. În Prusia existau, în anul 1845, 42 de ziare politice, iar în Anglia, 
373. La Viena, în schimb, nu exista presă independentă înainte de revoluţia 
de la 1848. În ceea ce priveşte libertatea de exprimare, situaţia din Monarhia 
Habsburgică era una cât se poate de precară la acea vreme. Abia din anul 
18602 se va oficializa încetarea regimului neoabsolutist – patronat de 
Patenta din decembrie 1851 – şi se anunţă trecerea la un sistem 
constituţional de guvernare. Prin diplomele imperiale din octombrie 1861 şi 
februarie 1862 se va statua egalitatea cetăţenilor în faţa legilor, garantarea 
libertăţilor religioase, dreptul de întrunire, desfiinţarea vămilor interne, 
obligaţia tuturor cetăţenilor de a plăti impozite către stat şi de a presta 
serviciul militar3. 

În Ungaria primul ziar liberal independent, Pesti Hirlap, fondat chiar 
de către Lajos Kossuth, avea să fie autorizat abia în anul 1841. În scurtă 
vreme, acest ziar avea să ajungă la un tiraj de 5.000 de exemplare, cifră 
nemaiauzită pentru această ţară4. Încet, dar sigur, intelectualitatea europeană 
se aşează în fruntea luptei politice, iar spaţiile neconvenţionale devin 
adevărate tribune de exprimare a noilor idei. La Scala din Milano, bunăoară, 

                                                 
1 Charle Christophe, Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea, Institutul European, Iaşi, 
2002, p. 63. 
2 Diploma imperială din 8/20 octombrie 1860 (Istoria Transilvaniei, vol.III (de la 1711 
până la 1918), Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András (coord.), Academia 
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 404.) 
3 Idem. 
4 Ianos Deak, The Lawful Revolution: Lajos Kossuth and the Hungarians, New York, 
Columbia U.P. 1979, p. 71. 
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în seara zilei de 9 martie 1842 are loc premiera operei Nabucco, scrisă de 
tânărul Verdi, paralela între evreii care-şi plâng ţara pierdută pe malurile 
Eufratului şi italienii din Ducatul de Parma, subjugaţi se către austrieci, se 
face imediat, iar în Actul al III-lea, când se intonează celebrul „va pensiero”, 
toată sala se ridică în picioare, aplaudă şi scandează „Libertate pentru 
Italia”. Aşa s-a născut viitorul imn de libertate al patrioţilor italieni. La 
Pesta, în aceeaşi perioadă, tânăra generaţie literară radicală, condusă de 
către poetul Petoffi Sandor, se întâlneşte la cafeneaua Pilvax şi promovează 
un program politic apropiat idealurilor revoluţionare franceze. La Berlin, 
„Tinerii Hegelieni” – denumire care îi separă de „Bătrânii Hegelieni”, 
aplecaţi spre dreapta – printre care Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach, Moses 
Hess, Bruno şi Edgar Bauer sau Karl Marx, excluşi din mediile academice 
pentru ideile lor, frecventează berăriile studenţeşti, dar şi redacţiile ziarelor, 
transformându-le în locuri publice de dezbateri politice şi filosofice. Nici 
mediul universitar nu este ocolit de opresivitatea puterii statale sau 
bisericeşti existente, astfel că în ianuarie 1848 Mickiewicz, Quinet şi 
Michelet sunt îndepărtaţi de la College de France, după cum fuseseră 
îndepărtaţi şi cei şapte corifei de la Gottingen – Albrecht, Dahlmann, 
Gervinus, Iacob şi Wilhelm Grimm, Ewald şi Weber - în anul 1837. 
Evident, locul acestora de refugiu se manifestă tot în zona neconvenţională, 
cu atât mai mult, cu cât şi studenţii îi urmează cu înflăcărarea specifică 
vârstei lor. Mai mult, în ultima jumătate a secolului al XIX-lea, numărul 
studenţilor europeni va creşte considerabil, chiar şi în Ungaria ajungându-se 
să se depăşească cifra de 10.0005. Acest „proletariat cu bacalaureat” – cum 
îl denumea Bismarck – avea să constituie germenul viitoarelor schimbări în 
ceea ce priveşte politica europeană. În ceea ce o priveşte, Monarhia 
Habsburgică se vede exclusă din Reich-ul german pe cale de constituire, 
astfel că îşi deplasează centrul de interes spre est6. „Compromisul” din 1867 
stabileşte o formulă inedită de asociere între Austria şi Ungaria, formulă 
care le va nemulţumi pe toate celelalte minorităţi din noua construcţie 
imperială. Prin urmare, conflictul dintre învechitul stat supranaţional 
dinastic şi modernul principiu naţional, aflat în plină expansiune, va face ca 
principala zonă de tensiune a Europei sfârşitului de secol al XIX-lea să 
devină chiar partea răsăriteană a imperiului habsburgilor, cunoscută şi sub 
numele de Transleithania7.  

                                                 
5 Charle Christophe, op.cit. p. 201. 
6 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol.IV, Naţionalismele şi Concertul 
european. Secolul XIX (1815-1919), Institutul European, Iaşi, 1998, p. 169. 
7 A.J.P. Taylor, Monarhia Habsburgică 1809-1918, O istorie a Imperiului Austriac şi a 
Austro-Ungariei, Editura Allfa, Bucureşti, 2000, pp. 9-10. 
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Una dintre cele mai controversate probleme din perioada 
frământărilor politice ale românilor transilvăneni din ultimul deceniu al 
secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului următor ţine de rostul 
implicării scriitorilor în viaţa politică. S-au scris zeci de materiale în acest 
sens în „Tribuna”, dar şi în „Românul”, după cum la aceste dezbateri au 
participat scriitori şi oameni politici din toate provinciile locuite de români. 
Şi nu fără temei, deoarece discuţia în cauză era la fel de actuală atât la Arad, 
Blaj, Sibiu, Braşov sau Timişoara, cât şi la Bucureşti, Viena sau la 
Budapesta. Peste tot existau scriitori implicaţi în politică, spre disperarea 
avocaţilor, medicilor sau a marilor latifundiari, deseori puşi în umbră de 
vizibilitatea de care se bucurau cei care mânuiau condeiul. Răspunsul cel 
mai valabil îl găsim în zona tribunismului, curent promovat în primul rând 
de către scriitori, dar care a amprentat într-un mod decisiv evoluţia politică a 
românilor transilvăneni. Mai departe, acelaşi raţionament ne conduce la 
concluzia că, în ceea ce-i priveşte pe scriitori, canalul prin care au pătruns în 
creuzetul politic este tocmai presa, gazetăria. Aşa a început Slavici, aşa s-a 
afirmat I. Russu-Şirianu sau Vasile Goldiş, aşa a continuat Goga şi tot aşa 
au încercat mulţi dintre marii scriitori ai vremii. La sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul celui următor, separaţia dintre scriitori şi ziarişti era de-
a dreptul invizibilă, dacă nu chiar inexistentă pe plan european. Zola, 
bunăoară, nu se sfia să se prezinte drept ziarist şi scria de  zor despre 
„afacerea Dreyfus”8. Privind acum, retrospectiv, prestaţia publicistică a 
câtorva dintre marii scriitori români, care într-o etapă, sau alta, au fost legaţi 
de cele două redacţii arădene, descoperim calităţi nebănuite în ceea ce 
priveşte discursul politic. Nu mă refer aici doar la Slavici sau la Goga, 
despre care s-au scris tomuri întregi de analize critice, cât la Ioan Russu-
Şirianu, Ilarie Chendi, Sever Bocu, A.D. Xenopol, Duiliu Zamfirescu, Ioan 
Lupaş, Gheorghe Popp şi atâţia alţii, care se cer încă descoperiţi din punct 
de vedere publicistic. Chiar şi la Goga sau la Slavici, eşecurile politice 
ulterioare au amprentat, pe nedrept, asupra marilor calităţi de gazetari 
politici de care au dat dovadă. Cariera politică propriu-zisă este una, iar 
cariera publicistică este cu totul altceva. Probabil că din această perspectivă 
trebuie abordate şi frământările din Partidul Naţional Român din 
Transilvania, în perioada la care ne referim. Atâta timp cât tribuniştii s-au 
mulţumit, în linii mari, doar cu activitatea de gazetărie politică, n-au existat 
probleme deosebite la nivelul conducerii partidului. În schimb, ori de câte 
ori au încercat să pătrundă în politica efectivă, tulburările au început să se 
manifeste. În fapt, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, asistăm la 

                                                 
8 Charle Christophe, op.cit., p. 343. 
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transformarea Partidului Naţional Român de la condiţia unui partid elitist, 
către o structură politică din ce în ce mai democratică, alcătuită şi condusă, 
fireşte, pe criterii de reprezentare. Un proces dificil, înţesat cu convulsii, dar 
care a limpezit în mare măsură discursul politic românesc din zorii secolului 
al XX-lea. Iar aici, în ceea ce priveşte şlefuirea discursului politic, scriitorii-
gazetari au jucat un rol covârşitor.  
 
Alexandru Mocioni (1841 – 1909) 
 

Alexandru Mocioni, una dintre cele mai luminate şi mai 
reprezentative figuri din viaţa publică a românilor din Ungaria şi 
Transilvania în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, s-a născut la 4 
noiembrie 1841, la Pesta. Sub atenta supraveghere a mamei sale, Ecaterina, 
a primit o aleasă educaţie românească şi ortodoxă, avându-l ca prefect de 
studii pe Atanasie Marienescu, doctor în drept şi membru al Academiei 
Române. Studiile secundare le face la liceul călugărilor piarişti din Pesta. 
Studiază dreptul la Universitatea din Pesta, după care îşi continuă studiile 
juridice timp de trei ani la Universitatea din Viena, iar doctoratul în drept îl 
susţine la Gratz. 

La scurtă vreme după susţinerea doctoratului, pentru a se pregăti 
temeinic pentru cariera politică pe care o avea în vedere, Alexandru Mocioni 
face o călătorie de studii în Belgia şi în Elveţia, pentru a observa la faţa 
locului sistemul de guvernare într-un spaţiu multietnic european9. Probabil 
că acum îşi fundamentează ideile despre stat, naţiune politică şi democraţie 
participativă, pe care avea să le susţină cu atâta pricepere de la tribuna 
parlamentului budapestan, în susţinerea cauzei românilor transilvăneni. În 
decembrie 1865, la doar 24 de ani, este ales deputat în Parlamentul de la 
Budapesta de către românii din Banat, fiind cel mai tânăr deputat din dieta 
budapestană10.  Spirit viu şi aprig, cu o inteligenţă sclipitoare – Nicolae 
Iorga spunea despre Alexandru Mocioni că „ este un om cu a cărui minte ne 
mândrim”11 – se impune destul de repede în fruntea elitei românilor din 
Transilvania în ceea ce priveşte lupta pentru câştigarea de drepturi naţionale.  

Pe plan teoretic, modernizarea doctrinei naţionale în Transilvania la 
finele secolului trecut a fost rezultatul unei evoluţii interesante a ideilor de 
după 1848, pe linia inaugurată de Simion Bărnuţiu şi continuată cu succes 

                                                 
9 Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, Bucureşti, 1939, p. 122. 
10 Ibidem, p. 111. 
11 Nicolae Iorga, Dezvoltarea ideii unităţii politice a românilor, Bucureşti, Edit. Casa 
Şcoalelor, 1915. 
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de Alexandru Mocioni12. Legătura organică dintre liberalism şi naţionalism 
şi transformarea conceptului despre naţiune  în sens modern a început cu 
Alexandru Mocioni.  
 Cel care a înţeles primul necesitatea organizării politice a românilor 
din Banat şi Ungaria a fost, cu siguranţă, Alexandru Mocioni. În februarie 
1869, la Timişoara, a fost organizat Partidul Naţional Român, Alexandru 
Mocioni inspirându-se pentru acest scop din organizarea marilor formaţiuni 
politice europene. Pe lângă faptul că avea o conducere centrală, partidul 
înfiinţat la Timişoara avea filiale în fiecare cerc electoral cu populaţie 
românească şi participa activ la competiţiile electorale. La acea vreme, când 
era ales preşedinte, Alexandru Mocioni avea doar 27 de ani, dar programul 
politic propus de el era cât se poate de consistent: recâştigarea autonomiei 
Transilvaniei, folosirea limbii române în administraţie şi în justiţie în 
teritoriile locuite de români, precum şi numirea în aceste unităţi 
administrative de funcţionari români sau de oameni care vorbesc limba 
română.  

De asemenea, se mai cerea revizuirea nedreptei legi a 
naţionalităţilor, lupta împotriva tendinţelor de asuprire naţională sau de 
maghiarizare forţată, lărgirea dreptului de vot – într-o primă etapă, după 
care să se treacă la votul universal – şi colaborarea cu celelalte naţionalităţi 
asuprite13.  

Pentru prima dată în istoria ideii moderne de naţiune, Alexandru 
Mocioni vine cu argumente filosofice solide în ceea ce priveşte dreptul 
naţiunilor de a constitui state naţionale. Deşi pătrunderea lui Alexandru 
Mocioni în filosofia şi istoriografia românească este de dată recentă, putem 
afirma cu ceritudine că este cel dintâi gânditor care a teoretizat „statul de 
drept” în spaţiul de gândire şi cultură românesc.  

                                                 
12 xxx, Istoria României. Transilvania, Institutul de istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 
2007., p. 278. 
13 Programul Partidului Naţional Român propus de către Alexandru Mocioni prevedea: 
I.Solidaritatea cu naţiunile patriei, cari au interese similare.II.În cauza naţionalităţilor 
ţinerea la proiectul de lege al deputaţilor români şi sârbi din dieta trecută. III. În chestia 
Transilvaniei ţinerea la cunoscutul proiect de rezoluţiune al deputaţilor români. IV. Având 
în vedere cî prin experienţele de până acum s’a putu observa un fel de nex intern între 
articolul XII din legea din 1867 şi între negaţiunea egalităţii de drept pentru naţiunile 
nemaghiare, este de datoria Partidului Naţional a privi acest articol şi din acest punct de 
vedere şi a-l combate cu toate  mijloacele legale. V. Sprijinirea programului naţional al 
Croaţilor în privinţa autonomiei ţării lor. VI. Regularea municipiilor pe baza cea mai largă a 
democraţiei şi autonomiei. VII. Adoptarea principiilor liberalismului şi democraţiei în toate 
domeniile şi organizaţiile vieţii publice. 
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Tocmai din această perspectivă el a fost reţinut de gânditorii politici 
şi sociologii maghiari – ca de exemplu Ozskar Iaszi – şi a impus respect în 
Parlamentul Ungariei prin puterea argumentelor sale. Intransigent în a apăra 
drepturile românilor, Alexandru Mocioni a militat pentru spiritul de 
toleranţă interetnic, sesizând şi argumentând la Budapesta şi la Viena că 
ruina statului dualist va fi cauzată de intoleranţa guvernărilor maghiare din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-
lea14.  Numeroasele sale intervenţii în Parlamentul de la Budapesta, deşi 
extrem de critice faţă de politica de forţă pe care guvernanţii o adoptă faţă 
de minorităţi, au fost deosebit de bine primite de presa contemporană. La 
1870, comentând intervenţia lui Alexandru Mocioni pe marginea Legii 
Municipiilor, ziarul maghiar de opoziţie „Magyar Ujsag” notează: 
„Alexandru Mocioni, prin splendida sa predare, a pus în adevărată 
admiraţie pe mai mulţi, chiar şi pe unii guvernamentali. Întreaga Cameră i-
a ascultat cu cea mai mare atenţie cuvântarea care a ţinut aproape două 
ore şi care, între toate discursurile ce s-au rostit în parlamentul ungar de la 
1861 încoace, îşi revendică dreptul de a fi una dintre cele mai excelente. Cu 
sistem, cu erudiţie şi cu fineţea lui Hyperides, a dat asalt asupra 
înţelepciunii guvernului”15.  

Legat de admirabilele discursuri ale lui Alexandru Mocioni, 
majoritatea fiind publicate în „Cartea de Aur” a lui Păcăţian16, a făcut 
carieră în epocă şi o  discuţie purtată pe holurile Parlamentului de la 
Budapesta între Alexandru Mocioni şi primul ministru maghiar I. Andrassy, 
care îl acuza pe fruntaşul român că îl pune mereu în încurcătură faţă de 
deputaţii maghiari cu solicitările privind drepturile românilor transilvăneni. 
La această acuză, Alexandru Mocioni răspunde, sec : „Anexaţi la România 
cele trei milioane de români transilvăneni şi scăpaţi de necaz”17.  
 La doar un an după ce a fost ales deputat în Parlamentul de la 
Budapesta, Alexandru Mocioni, împreună  cu alţi reprezentanţi din această 
ilustră familie românească, scoate la Viena un ziar românesc, intitulat 
„Albina”. Primul număr apare la 27 martie-8 aprilie 186618, chiar de 
sărbătoarea Sfintelor Paşti, iar articolul de fond, pus pe două coloane şi 
intitulat „Cristos a inviatu !” este semnat de Andreu Mocioni, Anntoniu 

                                                 
14 Valentin Popescu, Idei social-politice la Alexandru Mocioni, teză de doctorat, Cluj-
Napoca, 2007. 
15 Teodor Botiş, op. cit., p. 203. 
16 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politico-naţionale ale românilor de sub 
coroana ungară, volumele VII-VIII. 
17 Valeriu Branişte, op. cit. , 244. 
18 Albina, Anul I, nr.1, Viena, 27 martie - 8 aprilie 1866. 
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Mocioni, Georgiu Mocioni şi Dr. Alesandru Mocioni : „Cu acesta dulce 
salutare venimu a presenta asta-di acesta foia onorabilului nostru publicu 
cetitoriu. De mulţi ani nutrimu dorinti’a si planulu – d’a infiinta o foia 
publicistica ca organu natiunale nedependinte si liberale, pentru tote 
interesele intregului poporu romanu, adeca o foia natiunale generale… In 
Europ’a tota, dar mai vertosiu in patriele nostre a le Romaniloru, 
evenimentele politice se imbuldiescu, referintiele publice – si prin aceste-a 
in gradu mare si cele private – necontenitu se incurca si se incorda, si facia 
cu aceste miscaminte si iritatiuni ale spiretului, a le vietei poporeloru, 
incercarile poporeloru d’a se orienta, de a-si chiarifica intre sine interesele 
vitali, d’a se apropia si alia spre intimpinarea si devingerea greutatiloru şi 
pericoleloru amenintiatoare …Eca deci necesetatea urginte de unu organu 
natiunale generale, de unu organu neangagiatu si nepreocupatu de parerile 
cutarei partite...In scurtu: programulu nostru politicu, cu care incepemu 
acesta foia, cum am dice – dorinti’a de a mediloci statornicirea unui 
adeveratu programu nationale, adeca: prin cercarea si consultarea 
scrupulosa si fidele a sentimenteloru, pareriloru, si intereseloru poporului 
nostru – lamurindu-le si desvoltindu-le aceste-a amesuratu cerinteloru 
tempului – seriosu si credinciosu, cu ajutorulu celoru mai solidi si zelosi, 
mai esperti, inventiati si probati barbati ai natiunei nostre, a combina, a 
representa si a apera căile si modalitatile cele mai potrivite spre ajungerea 
susatinsului nostru scop nationale comunu…”19. 
 Am păstrat intenţionat grafia destul de greoaie a textului, doar pentru 
a evidenţia dificultăţile începutului gazetăresc cu care se confrunta 
Alexandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş, prim-redactorul Albinei, în acei ani, 
la Viena. Conform declaraţiilor de principiu din articolul de fond, dar şi din 
cele ulterioare, Mocioneştii aleg Viena ca loc de concepere, editare şi 
difuzare a ziarului românesc „Albina”, deoarece aici, în capitala imperiului, 
se dezbat toate problemele majore din viaţa popoarelor supuse20. În afară de 
politică, ziarul „Albina” se va ocupa şi de literatură, deoarece Alexandru 
Mocioni era pe deplin conştient de dificultăţile scrierii în limba română şi 
încerca pe toate căile să încurajeze producţiile literare. În acest sens, la 

                                                 
19 Ibidem, pp. 1-2. 
20 În acea perioadă, românii transilvăneni dispuneau de doar patru organe de presă 
importante : Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Concordia şi Familia. Doar ultimele 
două apăreau la Pesta, iar celelalte, editate în Transilvania, împărtăşeau, din ce în ce mai 
mult, linia politică pasivistă. În aceste condiţii, mocioneştii resimţeau tot mai acut 
necesitatea unei gazete politice care să promoveze activismul politic, motiv pentru care au 
lansat Albina. Vezi şi George Cipăianu, Vincenţiu Babeş (1821-1907), Editura Facla, 
Timişoara, 1980, pp. 112-113. 
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„Albina” colaborează numeroşi oameni de cultură români, precum dr.Paul 
Vasici, Simion Mangiuca, Ilie Trăilă, Mihai Eminescu, V.A. Urechia, 
Visarion Roman etc.21.  

În linii mari, conduita politică a ziarului vizează trei obiective 
esenţiale: apărarea autonomiei Transilvaniei, unitatea culturală şi spirituală a 
întregului popor român şi, demn de remarcat, avansarea unor idei politice 
extrem de îndrăzneţe în epocă, cum este cultivarea spiritului republican şi 
promovarea democraţiei reale22. Multe articole, nesemnate, fireşte, de teama 
represaliilor autorităţilor vremii, afirmă răspicat idealul politic al luptei 
românilor transilvăneni, respectiv unitatea politică: „…singurul loc unde am 
mai putea cultiva şi salva românismul şi realiza visurile noastre de o Daco-
Românie, în România liberă voi a zice”23.  

Între anii 1869-1876 ziarul „Albina” îşi mută redacţia la Budapesta, 
mai ales din cauza presiunii autorităţilor maghiare, care îi retrag debitul 
poştal pentru Ungaria, făcând imposibilă difuzarea ziarului de la Viena. La 
sfârşitul anului 1876 ziarul „Albina” îşi încetează apariţia, iar articolul de 
adio este cât se poate de sugestiv: „…nu se poate să nu fi pătruns şi să nu fi 
încolţit şi prins rădăcini în piepturile române şi ele vor răsări şi vor 
dezvolta ramuri puternice şi vor maarca calea vieţii, calea din robia 
Vavilonului spre pământul făgăduinţei, spre România şi împărăţia gintei lui 
Traian”24. 
 În ceea ce priveşte susţinerea publicaţiilor româneşti din 
Transilvania, familia Mocioni, dar cu precădere Alexandru Mocioni a avut 
un rol determinant. Dacă într-o perioadă dificilă pentru tribuniştii sibieni, 
aceştia se bucură de susţinerea materială a lui Alexandru Mocioni25. Între 
anii 1880-1893, la Timişoara a apărut ziarul „Luminătorul”, care de 
asemenea a fost subvenţionat de Alexandru Mocioni, iar în anul 1893, în 
urma unei mari adunări naţionale desfăşurată în luna decembrie la 
Timişoara, Alexandru Mocioni fondează ziarul „Dreptatea”26. Directorul 
publicaţiei este desemnat dr. Constantin Diaconovici, iar prim-redactor, 

                                                 
21 George Cipăianu, Vincenţiu Babeş, Editura Facla, Timişoara, 1980, p. 117. 
22 Ibidem, p. 121. 
23 Albina, VIII, 1873, nr.41 din 3-15 iunie. 
24 Albina, XI, 1876, nr.117-118, din 31 decembrie-12 ianuarie. 
25 În perioada 1890-1892, Alexandru Mocioni, împreună cu fratele Eugen şi cu vărul său 
Zeno au contribuit cu sume substanţiale pentru susţinerea ziarului „Tribuna”, iar Alexandru 
a fost ale chiar membru în consiliul de administraţie al institutului tipografic care edita 
ziarul.(vezi Valeriu Branişte sau Lucian Boia, Eugen Brote) 
26 La inaugurarea ziarului „Dreptatea” au mai participat Eugen şi Zeno Mocioni, Emanuil 
Ungureanu, Paul Rotariu, Coriolan Brediceanu, Vincenţiu Babeş şi Gheorghe Dobrin.(vezi 
T. Botiş, op.cit. p. 307). 
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tănărul dr. Valeriu Branişte, care venea tocmai de la ziarul „Tribuna” din 
Sibiu.  

Prezentat într-o formă grafică de excepţie pentru acea perioadă, 
ziarul „Dreptatea” a fost, pentru o bucată de vreme, unul dintre cele mai de 
succes ziare româneşti din toată Transilvania. În cei patru ani de apariţie, 
redactorii ziarului au avut de înfruntat 74 de procese, iar Valeriu Branişte a 
fost condamnat pentru 23 de procese, însumând 2 ani de temniţă de stat şi 
1.300 de florini amendă. Începând cu anul 1897 ziarul îşi încetează 
activitatea, mai ales datorită apariţiei, la Arad, a noului ziar tribunist 
„Tribuna Poporului”, astfel că din 1902 şi până în anul 1918, mocioneştii 
scot un nou ziar „Drapelul”, care va apare la Lugoj, de trei ori pe 
săptămână27.  
 
Roman Ciorogariu (1852-1936) 
 

Roman Ciorogariu a fost, fără nici un dubiu, una dintre cele mai 
ascuţite minţi ale românilor transilvăneni din ultimul pătrar al secolului al 
XIX-lea şi primul pătrar al secolului următor. Născut la Pecica, în ziua de 6 
decembrie a anului 1852, urmează cursurile Preparandiei arădene, după 
care, printr-o bursă consistorială, se desăvârşeşte în teologie şi filozofie la 
universităţile din Lipsca şi Bonn. Din anul 1880, până în anul 1917 – când 
este numit vicar episcopal, apoi episcop la Oradea Mare – Roman 
Ciorogariu este profesor, apoi director al Institutului Teologic şi Pedagogic 
(Preparandia) din Arad. Alături de Vasile Mangra şi de Nicolae Oncu, 
Roman Ciorogariu se impune în fruntea politicii românilor arădeni şi 
transilvăneni, colaborând şi conducând, totodată – deschis, sau din umbră – 
revista Biserica şi Şcoala, ziarul Tribuna Poporului, apoi Tribuna din Arad. 
Îi făcea plăcere să se numească „tribunist”, mai ales că primele articole le 
publică încă din anul 1884, la Tribuna sibiană. După cum avea să 
mărturisească însuşi într-un articol din 1890 „pietatea faţă de străbunii 
participanţi la lupta naţională mi-au impus datoria de a le apăra 
moştenirea”28.  

Dacă generaţia anterioară a intelectualilor români – formată după 
revoluţia de la 1848 - era o generaţie de atitudine politică, generaţia lui 

                                                 
27 Ziarul „Drapelul” va fi condus tot de către Valeriu Branişte, care revenise din Bucovina, 
după ce fusese expulzat de acolo deoarece redactase ziarul „Patria” din Cernăuţi. (vezi T. 
Botiş, op. cit., p. 309). 
28 Tribuna, an.VII, nr.155, 1890, Onoarea şi orientalismul, p. 1. 
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Roman Ciorogariu se manifestă ca o generaţie de acţiune29. Atât ca prelat, 
cât şi ca profesor şi director de şcoală, Roman Ciorogariu s-a manifestat ca 
un om de acţiune. A depăşit cu mult sfera preocupărilor cotidiene, fiind un 
excelent ziarist, dar şi un om politic pe măsură. Roman Ciorogariu, Vasile 
Mangra, Eugen Brote şi Ioan Slavici sunt cei patru intelectuali care vor 
conduce mişcarea politică a românilor transilvăneni în intervalul 1894-1910. 
După ce memorandiştii transilvăneni, în frunte cu Ioan Raţiu, sunt închişi în 
temniţele de la Vaţ şi Seghedin, conducerea efectivă a Partidului Naţional 
Român o exercită Vasile Mangra, Roman Ciorogariu şi, de la Bucureşti, 
Eugen Brote. Alături de Ştefan Cicio-Pop, Roman Ciorogariu şi Vasile 
Mangra convoacă şi coordonează Congresul Naţionalităţilor de la 
Budapesta, din august 1895. Datorită prestaţiei celor trei lideri politici 
arădeni – alături de care se găseau şi Nicolae Oncu, Ioan Russu-Şirianu, 
Ioan Suciu, Ioan Slavici, Mihai Veliciu şi Vasile Goldiş, Aradul se impune 
pe înalta poziţie de capitală politică şi culturală a românilor transilvăneni, 
începând cu vara anului 1895. Roman Ciorogariu a publicat, de-a lungul 
anilor, numeroase articole. Pe unele le-a semnat „Uncheaşul”, dar cele mai 
multe au rămas nesemnate. Nu s-a străduit niciodată să iasă în faţă şi nici să 
facă carieră politică. Această atitudine l-a deosebit în mod fundamental de 
colaboratorul şi prietenul său, Vasile Mangra, viitorul Mitropolit al 
Ardealului între anii 1916-1918. După plecarea lui Vasile Mangra la 
Oradea, Roman Ciorogariu rămâne forul suprem în ceea ce priveşte decizia 
tribuniştilor arădeni. Indiferent dacă prim-redactorii Tribunei arădene se 
numeau Ioan Russu-Şirianu sau Sever Bocu, Roman Ciorogariu lua toate 
deciziile în ultimă instanţă. Astăzi cunoaştem acest lucru. Iar decizia sa nu 
se oprea doar la Tribuna. Roman Ciorogariu era şi în consiliul de 
administraţie al Băncii Victoria – alături de Nicolae Oncu şi Sava Raicu – 
iar hotărârile politice în Partidul Naţional Român rar se luau fără 
participarea directă a „Uncheaşului”. Cât despre ziaristul Roman Ciorogariu, 
ascuţimea condeiului se poate lesne observa în cel puţin două cazuri: în 
broşura polemică „Spre prăpastie” – în care îi răspunde lui Alexandru 
Vaida-Voevod pentru „Tisza, Mangra şi Tribuna” şi în volumul 
autobiografic „Zile trăite”. 

 
 
 
 

                                                 
29 Roman R. Ciorogariu (1852-1936), Studii şi documente, Editura Episcopiei Ortodoxe 
Române a Oradiei, 1981, p. 40. 
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Ioan Russu-Şirianu (1864 - 1909)  
 

Nepot al marelui scriitor şi ziarist Ioan Slavici, Russu-Şirianu 
urmează şcoala primară în Şiria natală, după care pleacă la Arad pentru a 
studia la Preparandie. Absolvă şi studiile la „Pedagogiul de Stat din Deva” – 
cum însuşi mărturiseşte – după care merge la Bucureşti şi predă istoria la 
şcoala pedagogică de fete. În paralel, activează ca redactor la ziarele 
bucureştene Lumina pentru toţi, Românul şi Voinţa Naţională. Revine în 
Transilvania, la Sibiu, în anul 1891, pentru a lucra la ziarul Tribuna. În anul 
1893 întemeiază la Sibiu şi Foaia Poporului, împreună cu Eugen Brote şi 
Septimiu Albini. În anul următor este condamnat la 6 luni de închisoare 
pentru conţinutul articolelor publicate în Tribuna sibiană, temniţă pe care o 
şi execută la Seghedin. Se remarcă ca un ziarist de mare talent, fiind unul 
dintre cei care reclamă cu insistenţă scoaterea unui nou ziar politic la Arad, 
care să suplinească rolul Tribunei sibiene, confiscată de către Ioan Raţiu, 
după eliberarea memorandiştilor din închisoare, în numele „patrimoniului de 
partid.” Numărul de probă al ziarului Tribuna Poporului, tipărit la Orăştie 
de către A. Popovici-Barcianu, apare la Arad chiar de Sărbătoarea 
Crăciunului, pe 25 decembrie 1896, primul număr oficial fiind cel din 1 
ianuarie 1897. Redactor-responsabil este I. Russu-Şirianu, iar printre 
publicişti îi găsim pe E. Brote, I. Slavici, V. Mangra, R. Ciorogariu, V. 
Lucaciu şi V. Goldiş, ultimul, mai ales după anul 1900, când revine de la 
Braşov. Un an mai târziu, echipa tribuniştilor arădeni se întregeşte şi cu 
talentatul ziarist slovac Gustav Augustini, care părăseşte Tribuna sibiană, în 
urma unor neînţelegeri cu Elie Dăianu30. Încă din numărul promoţional – o 
foaie volantă scoasă de tribunişti la 15 decembrie 1896 – I. Russu-Şirianu 
preciza noua conduită politică a Tribunei Poporului: “Ţinta întregei noastre 
lucrări va fi să întărim pacea şi frăţia în şirul luptătorilor care se 
resleţiseră. Vom privi ca sfânt programul naţional întocmit la anul 1881, de 
mai marii noştri. Vom căuta să întărim legăturile cu slovacii şi sârbii, 
naţiuni care suferă deopotrivă cu noi”31.  I. Russu-Şirianu publică şi o serie 
de cinci articole, intitulate, nici mai mult, nici mai puţin, „Organisarea 
partidului naţional.” Seria celor cinci articole este de fapt o analiză a 
activităţii Partidului Naţional Român de până atunci, tribunistul arădean 
ajungând la concluzia că „reiese destul de evident, că toate frământările 
prin care au trecut partizanii partidului naţional au fost parte din cauza 
                                                 
30 Gelu Neamţu, Gustav Augustini ziarist la „Tribuna Poporului” din Arad 1898-1900, 
Editura Ivan Krasko, Nădlac, 2007, p. 11. 
31 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (în continuare: A. N. Arad.), fond Roman 
Ciorogariu, dosar 20, p. 202. 
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lipsei unei organizări mai temeinice, parte pentru că şi organisaţiunea 
existentă n-a intrat destul de tare în conştiinţa membrilor partidului”32. 
Excelent analist politic, dar şi un condeier desăvârşit, I. Russu-Şirianu îşi 
centrează discursul pe reducerea la zero a activităţii conducerii Partidului 
Naţional Român din ultimii doi ani. Ce-i drept, tribunistul şirian nu-i putea 
ierta lui I. Raţiu faptul că îl îndepărtase de la Tribuna sibiană, iar acum avea 
posibilitatea să-i plătească poliţa restantă: „De un an şi jumătate, despre 
viaţa partidului naţional s-a înregistrat un singur act: un manifest dat în 
ajunul mileniului şi iscălit de şapte membrii ai comitetului naţional. O 
dovadă deci, că din comitetul naţional ales la 1892, pe lângă dl. Dr. I. Raţiu 
au mai rămas şase membrii. Iar cât despre alianţa naţionalităţilor, e de 
înregistrat un manifest anonim la a cărui redactare ştim însă că s-au 
dezbinat în două până şi cei patru delegaţi români care figurează în 
comitetul executiv al naţionalităţilor”33. Chiar dacă nu-i nominalizează pe 
cei patru conducători români care s-au dezbinat la semnarea manifestului 
anonim, ştim că este vorba despre I. Raţiu şi I. Coroianu, ceilalţi doi fiind 
tribuniştii V. Mangra şi V. Lucaciu. Revenind la articolele extrem de critice 
ale lui I. Russu-Şirianu la adresa celor care mai rămăseseră de partea lui I. 
Raţiu, acestea vădesc tendinţa expresă a tribuniştilor arădeni de a desfiinţa 
gruparea de la Sibiu şi de a pune mâna pe conducerea Partidului Naţional 
Român. Mai ales ultimul articol despre necesitatea reorganizării partidului, 
este cât se poate de explicit în acest sens: „Cine mai face astăzi parte din 
comitetul naţional ? D-nii D.P. Barcianu, D. Comşa, N. Cristea şi V. Fodor 
au demisionat irevocabil, deja aproape d-un an şi jumătate; d-nii E. Brote 
şi S. Albini au fost declaraţi trădători. A. Suciu şi M. Veliciu n-au mai fost 
pe la comitet d-un an şi două luni, iar V. Lucaciu n-a mai fost din vară...”34. 
Totuşi, de dragul unităţii partidului, deoarece nimănui nu-i convenea să se 
izoleze şi să rămână în afara cauzei naţionale, tribuniştii arădeni sunt de 
acord să se întâlnească cu cei de la Sibiu „iar acolo, o singură rivalitate 
admitem : acea de a accentua nu numai că ţinem la programul naţional, dar 
că ne-am gândit la felul de organizare, prin care programul naţional să 
ajungă iarăşi steagul unor noi lupte bărbăteşti. Se vor şterge atunci şi 
impresiile dureroase ce a lăsat în inima atâtor buni români nesocotinţa 
celor înguşti la minte şi mici la suflet. Cei de la Sibiu să iasă deci pe teren 
sănătos, terenul naţional, unde se impune prin fapte. De vorbă, sgomot şi 
invective, socot că lumea-i sătulă”35. Dincolo de duritatea discursului, 
                                                 
32 Tribuna Poporului, I, nr. 56, 23 martie/4 aprilie 1897. 
33 Ibidem, p. 2. 
34 Tribuna Poporului, I, nr. 58, 27 martie/8 aprilie 1897. 
35 Ibidem, p. 2. 
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putem remarca şi iscusinţa tribunistului arădean I. Russu-Şirianu în a mânui 
cuvintele. Ca să nu fie acuzaţi de abandonarea programului naţional, 
tribuniştii arădeni nu-i acuză pe sibieni de pasivism, ci de... imobilism 
politic. În fond, este acelaşi lucru, iar îndemnurile repetate la părăsirea 
imobilismului prefigurează deja impunerea activismului ca strategie politică 
de urmat pentru românii transilvăneni. Activismul este de fapt prima şi 
principala conduită politică ce diferenţiază tribunismul sibian de până la 
1895, de tribunismul arădean de după 1897. Această perioadă, în care 
gruparea tribuniştilor arădeni va lupta şi se va impune în fruntea mişcării 
naţionale a românilor din Transilvania, va rămâne în istorie ca „perioada 
neoactivismului.” Chiar dacă, oficial, Partidul Naţional Român adoptă 
strategia activistă doar la Conferinţa de la Sibiu din 10/23 ianuarie 1905, 
aceasta nu va fi decât recunoaşterea unei stări de fapt, care prinsese contur la 
Arad încă din 189536, iar din 1897 va fi promovată, număr de număr, în 
paginile Tribunei Poporului. Discursul politic tribunist se va manifesta 
plenar la cumpăna dintre secole, în deplină consonanţă cu mişcările 
naţionale din spaţiul european, faţă de care tribuniştii arădeni manifestă – 
încă de la început – un interes deosebit. Dacă promovarea activismului 
politic este prima împlinire arădeană a tribunismului sibian, preocuparea 
permanentă pentru colaborarea cu celelalte popoare din monarhia 
habsburgică, îndeosebi cu sârbii şi cu slovacii, reprezintă cea de-a doua 
tendinţă prin care tribunismul arădean se va diferenţia de cel sibian, de până 
la 1895. În toamna anului 1897, tribuniştii arădeni propun iniţierea unor 
acţiuni politice de anvergură, menite să readucă partidul naţional în atenţia 
opiniei publice. Se lovesc, însă, de imobilismul grupării sibiene şi de 
tergiversările lui I. Raţiu în ceea ce priveşte organizarea unei mari adunări 
populare la Arad. Ce-i drept, dacă sibienii ar fi sprijinit această acţiune, ar fi 
însemnat şi că, implicit, recunosc Aradul ca principal centru politic al luptei 
naţionale. Tribuniştii arădeni forţează lucrurile, iar I. Russu-Şirianu trimite 
tuturor fruntaşilor politici un convocator pentru o mare adunare naţională la 
Arad, pe 17/29 noiembrie 1897: „Popor şi fruntaşi, de vreme îndelungată 
stăm într-o amorţire... E vremea să întrerupem tăcerea. E momentul suprem 
să ne facem înalta datorie cetăţenească şi naţională şi să ne spunem 
cuvântul asupra atitudinii în care am ajuns în vremea întâmplărilor celor 
din urmă doi ani”37. Mai ales începutul convocatorului este extrem de 
interesant, deoarece se adresează, deopotrivă, fruntaşilor şi poporului. 
Această asociere, de fapt o premieră în activitatea politică din ultimele 

                                                 
36 Popeangă, V. op. cit. p. 130 
37 M.N.T.G. Cluj-Napoca, Fond Ioan Raţiu, M.2576, p. 1. 
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decenii, prefigurează tedinţa tribuniştilor arădeni de a deschide partidul 
naţional către masele largi ale românilor transilvăneni, de a democratiza 
relaţiile din interiorul acestuia şi, în final, de a depăşi cadrele unui partid 
elitist.  
 
Vasile Goldiş (1862 – 1934) 
 

Ceea ce-a reprezentat Discursul lui Bărnuţiu de la Blaj, din 14 mai 
1848, pentru mişcarea naţională a românilor transilvăneni – feriţi, prin 
puterea şi logica argumentelor bărnuţiene să cadă în capcana acceptării 
unirii Transilvaniei cu Ungaria – îl reprezintă, pentru mişcarea tribuniştilor 
arădeni, articolul lui V. Goldiş publicat în anul 1900, cu titlul „O scrisoare 
politică”38. Pornind tocmai de la textul bărnuţian şi de la ideea că „deja 
Adunarea naţională de pe Câmpia Libertăţii a cerut autonomia naţională a 
tuturor românilor de sub sceptrul habsburgic”, V. Goldiş combate teza 
autonomiei transilvănene promovată de pasivişti, considerând că nu mai 
corespunde noilor realităţi şi necesităţi politice. Pasiviştii sunt chemaţi să 
renunţe la autonomia teritorială a Ardealului în favoarea autonomiei 
naţionale a tuturor românilor de sub coroana Sfântului Ştefan. Era şi calea 
prin care se readucea consensul în mişcarea naţională, conceptul noii 
autonomii fiind abordabil atât de activişti, cât şi de pasivişti: „Eu din 
convingere sunt activist. Mărturisesc adică întru aceea că în lupta politică 
trebuie să uzăm de toate mijloacele posibile. Putem să facem tot ceea ce 
facem în pasivitate. Pentru ce, pe lângă acestea, să nu facem şi ceea ce se 
poate face în activitate ? Tot din convingere nu sunt amic al autonomiei 
transilvane; Noi cerem autonomie naţională, nu autonomie teritorială; 
autonomia Transilvaniei însemnează dezmembrarea trupului românesc şi 
aceasta va să zică slăbirea naţiei româneşti. Ce-mi trebuie autonomia 
Transilvaniei, dacă am autonomia naţională a tuturor românilor din 
Ungaria ? ” 
 În concepţia politică a lui V. Goldiş, pe lângă faptul că activismul ar 
constirui „o şcoală politică a poporului nostru”, ar contribui şi la 
reorganizarea pe baze sănătoase, democratice, a Partidului Naţional Român. 
Campaniile electorale, contactul permanent cu alegătorii, ar spori 
considerabil reprezentativitatea aleşilor, de fapt liderii autentici ai partidului 
: „Alegătorii români din fiecare cerc electoral în preajma alegerilor vor 
oferi candidatura la mandatul de deputat dietal bărbatului lor de încredere. 
Aceşti bărbaţi de încredere cu drept cuvânt vor reprezenta în periodul de 

                                                 
38 Tribuna Poporului, an IV, nr. 74, 1900, p. 1, „O scrisoare politică”. 
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cinci ani al sesiunii parlamentare partidul naţional, fără deosebire, dacă au 
izbutit la alegeri ori ba. Iată deci reprezentanţii legali ai partidului.” Cu 
alte cuvinte, V. Goldiş propune o democratizare reală a vieţii de partid şi, în 
premieră pentru mişcarea politică a românilor transilvăneni, o apropiere a 
Partidului Naţional Român de mase, obiectiv pentru care militau şi 
tribuniştii arădeni. Ultima parte a scrisorii politice a lui V. Goldiş cuprinde o 
analiză obiectivă a realităţilor din Ungaria şi lasă să se întrevadă, deşi nu o 
spune explicit, zorii autodeterminării naţionale : „Nu vedeţi cum se topesc ? 
Scandalurile politice nu se mai sfârşesc, defraudările sunt la ordinea zilei, 
administraţia e mai mult decât asiatică, justiţia este cum este şi totul e, cum 
n-ar trebui să fie. Şapte milioane de cetăţeni sunt priviţi ca străini. Braţele 
şi picioarele statului sunt încătuşate, liber e numai stomacul. Aşa statul nu 
mişcă înainte, ci stă locului şi mistuie numai. Viitorul nu mai e problematic. 
Noi aşteptăm.”  
 Deşi, în final, V. Goldiş refuză să-şi depună candidatura la Lipova – 
după cum îi ceruseră locuitorii de pe Valea Mureşului – pentru a nu spori 
disensiunile din sânul partidului, scrisoarea-program pe care a publicat-o 
rămâne una dintre cele mai valoroase discursuri politice ale tribuniştilor 
arădeni. Şi este doar începutul, deoarece la cumpăna secolelor, tribuniştii îşi 
radicalizează discursul politic, tot mai multe articole publicate în Tribuna 
Poporului constituindu-se în apeluri deschise pentru reluarea activităţii 
politice. „Să ni se dea dreptul de a avea înrâurire asupra vieţii politice din 
această ţară, a lua parte la croirea sorţii ei şi a noastră, a fi reprezentaţi în 
Dietă”39 - glăsuieşte un comentariu de pe prima pagină, intitulat, sugestiv, 
„Către alegătorii români”. 
 Dacă activitatea publicistică a lui Vasile Goldiş la Tribuna sibiană, 
apoi la Tribuna Poporului şi la Tribuna arădeană îl fac remarcat pe 
intelectualul Vasile Goldiş în epocă, gloria jurnalistică avea să şi-o câştige 
începând cu anul 1911, când devine directorul ziarului Românul. În scurtă 
vreme, redacţia Românul avea să devină un veritabil cartier general al 
Partidului Naţional Român, loc în care se luau toate deciziile importante în 
ceea ce priveşte activitatea politică şi culturală a românilor transilvăneni. În 
mod firesc, această poziţie privilegiată va fi reluată începând cu toamna 
anului 1918, când Românul îşi reia apariţia. 
 
 
 
 

                                                 
39 Tribuna Poporului, nr. 121/ 1898, p. 1. 
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Ilarie Chendi (1871 – 1913) 
 

Ilarie Chendi reprezintă, din acest punct de vedere, un caz edificator. 
Deşi n-a fost niciodată implicat în viaţa politică propriu-zisă nici în 
Transilvania şi nici în Regat, a fost deseori acuzat de către contemporani 
pentru vederile sale politice exprimate în presă. Poate că cel bine l-a „citit” 
în acest sens Gala Galaction: „Ştim din afirmări serioase că acest om 
slăbănog, cu ochii roşii şi cu cioc, ajunsese să răsucească şi să depene, cu 
mâinile lui abile, toate firele politicei naţionaliste din Ardeal”40. Începutul 
colaborării lui Ilarie Chendi cu tribuniştii arădeni şi cu Aradul se petrece în 
primăvara anului 1898, când acesta vine la Tribuna Poporului pentru a întări 
echipa redacţională. Să făcuse remarcat, în perioada studenţiei la Budapesta, 
prin activitatea deosebită pe care o depusese în cadrul societăţii Petru Maior, 
dar şi prin activitatea sa scriitoricească şi publicistică. Cuvântarea rostită de 
către studentul Ilarie Chendi la moartea marelui mecena al românilor din 
capitala Ungariei, Emanuil Gojdu, fusese publicată, in extenso, în Tribuna 
Poporului, ca de altfel în mai toate ziarele româneşti din Transilvania. 
Pelerinajul organizat atunci, la mormântul lui Gojdu, de către studenţii 
români budapestani au determinat autorităţile maghiare să suspende 
activitatea societăţii Petru Maior, pe motiv că ar produce „agitaţiuni 
politice”. Până la urmă, Ilarie Chendi şi ceilalţi studenţi din conducerea 
societăţii reuşesc să determine autorităţile din capitala Ungariei să renunţe la 
măsura suspendării acesteia41. Cu barbişonul lui, tip Mefisto42, Ilarie Chendi 
era nelipsit de la întâlnirile studenţilor români din Budapesta, localul lui 
preferat fiind cafeneaua Mitsek. Prin urmare, atunci când se pune problema 
întăririi echipei de la Tribuna Poporului în anul 1898, prim-redactorul Ion 
Russu-Şirianu nu ezită să-l aducă în redacţie pe tânărul Ilarie Chendi, deja 
cunoscut tuturor prin atitudinea sa românească, prin cultura vastă asimilată 
la Universitatea din Budapesta şi, mai ales, prin sprinteneala condeiului. Nu 
stă prea mult la Arad, deoarece în toamna aceluiaşi an trece în România 
„prin vama cucului”, cum însuşi mărturiseşte într-un articol publicat imediat 

                                                 
40 Gala Galaction, în Hiena, anul IX, 1920, nr.12-13, Fericească-l scriitorii, toată lumea 
recunoscă-l, vezi şi Mircea Popa, Ilarie Chendi, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 287. 
41 Ilarie Chendi a fost ales la 14 octombrie 1894 cu unanimitate de voturi preşedintele 
comisiei literare a societăţii Petru Maior, iar din anul următor a fost ales şi vicepreşedinte în 
comitetul de conducere a acesteia. (Mircea Popa,op.cit., pp. 27-29). 
42 Asemănarea îi aparţine lui Alexandru Ciura, în Ilarie Chendi şi Şt. O. Iosif. Câteva 
amintiri, în Gând românesc, II, 1934, nr.2, p.198, vezi şi Mircea Popa, op.cit.p. 33. 
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după acest eveniment43. Este angajat imediat de către Ioan Bianu ca ajutor 
de bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, pe postul lăsat vacant de 
Septimiu Sever Secula, semn că lucrurile fuseseră stabilite încă înainte de 
plecarea lui Ilarie Chendi la Bucureşti. Stă mărturie în acest sens scrisoarea 
lui Vasile Mangra către Ioan Bianu din 7/19 septembrie 1898: „Prea stimate 
domnule, vă rog pentru un tânăr inteligent, vicar, foarte deligent şi cu 
frumoase cunoştinţe, ca să-i faceţi undeva loc, şi dacă s-ar putea chiar la 
Academie, căci sunt sigur vei avea plăcere şi bucurie de la dânsul. Tânărul 
acesta este Ilarie Chendi, care nu de voie, că aşa zicând gonit de soarte s-a 
îndepărtat de la noi”44. Precum se vede, Ilarie Chendi pleca la Bucureşti cu 
recomandări deosebite din partea lui Vasile Mangra şi cu asigurarea că 
trecerea Carpaţilor nu va însemna nicidecum o detaşare de gruparea 
tribuniştilor arădeni. De fapt, într-o scrisoare din iunie 1902, pe care i-o 
trimite de la Bucureşti lui Vasile Mangra, pentru a-l felicita pe acesta din 
urmă pentru alegerea sa în demnitatea de Episcop al Aradului, Ilarie Chendi 
mărturiseşte că „nu mi-a fost dat de soarte şi de oameni să pot rămânea în 
cariera pe care o pregătisem, căci în cazul acela – poate – astăzi ţi-aş fi 
mai aproape şi chiar unul dintre braţele de care ai lipsă. Nimeni, ah, nu 
regretă mai mult ca mine, că nu pot fi de mai mult folos la locul pentru care 
aveam vocaţiune...”45. Evident, Ilarie Chendi se referă la calitatea de ziarist 
la „Tribuna Poporului”. Cât despre faptul că pornea prin vama cucului 
„gonit de soarte”, acest lucru trebuie înţeles şi ca o iminentă apropiere a 
sorocului când junele Ilarie Chendi urma să îmbrace uniforma Împăratului şi 
să se prezinte la oaste, lucru care îl indispunea profund.  
 La Biblioteca Academiei Române de la Bucureşti, Ilarie Chendi 
depune o activitate deosebită. În Istoria sa critică despre literatura română, 
Nicolae Manolescu afirmă că Ilarie Chendi (14 noiembrie 1871 – 23 iunie 
1913) este „întâiul nostru critic profesionist, în sensul modern, la care o 
temeinică formaţie filologică se uneşte cu vocaţia publicistică”46. Este o 
recunoaştere destul de tardivă a meritelor lui Chendi, mai ales dacă avem în 
vedere şi faptul că George Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române îi 
„dedică” abia a o jumătate de pagină, cu tot cu biografie: „Ilarie Chendi se 
arată un critic cu destul de serioasă cultură germană şi cu oarecare 

                                                 
43 Tribuna Poporului,  II, nr.177, 20 noiembrie/2 octombrie 1898, p.866, Prin vama 
cucului. 
44 Vasile Mangra, Corespondenţă, volumul I, ediţie, studiu introductiv şi note de Marius 
Eppel, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 74. 
45 Ibidem, p. 216. 
46 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, 
Editura Paralela 45, 2008, pp. 474-477. 
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fermitate în atitudini”47. Dar Călinescu îl judecă pe Ilarie Chendi după 
criticile scriitorilor şi gazetarilor contemporani, pe care vajnicul tribunist 
arădean nu i-a cruţat nici pe departe în scrierile sale. Acest tribut postum pe 
care tribunistul Ilarie Chendi îl plăteşte pentru aserţiunile sale cât se poate 
de riguroase din timpul vieţii se manifestă la doar şapte ani după sinuciderea 
sa48, când Eugen Lovinescu îl desfiinţează pur şi simplu într-un portret 
extrem de maliţios din 1920: „Inteligent, dar poate  mai mult vioi, harnic, 
de o hărnicie risipită însă în lucruri mici, de oarecare lectură, deşi-i lipsea 
cu totul fundamentul umanistic şi cultura latină, om de bun gust şi  de bun 
simţ, judicios fără a fi pedant, uşor fără a fi frivol, cu un talent literar ce nu 
l-a împins totuşi până la artă, deşi i-a dat o claritate suficientă, stilist 
întrucât nu i se cunoştea stilul, fără idei directive dar cu intenţii sănătoase, 
cu un indiscutabil curaj intelectual, dizolvat adesea în gest şi paradă, 
agresiv şi temerar până la lipsa de probitate intelectuală - , Ilarie Chendi 
avea destule calităţi spre a se vorbi de dânsul, i-au lipsit totuşi prea multe 
pentru a-şi marca un loc”49. Această caracterizare cel puţin răutăcioasă îl  
va determina pe Tudor Arghezi să constate că „Din Chendi n-a mai rămas 
decât pulberea şi copita domnului Eugen Lovinescu”50. 
 Ce-i drept, nici Ilarie Chendi nu s-a lăsat mai prejos în timpul scurtei 
sale vieţi, „plătind” în dreapta şi-n stânga, cu un verb cât se poate de viu. 
Iată o probă indubitabilă de critică literară autentică, fără resentimente, 
despre „Apus de soare”: „Drama lui Delavrancea este înainte de toate 
greşită prin însăşi concepţiunea ei. Ştefan cel Mare trăieşte în tradiţie şi în 
credinţele noastre ca un cuceritor şi făcător de bine. În literatură el este 
potgrivit mai mult pentru opere fastuoase, pentru poeme sau balade, cari 
să-i preamărească bravurile şi să-i plângă căderile. Un erou tragic însă n-a 
fost fericitul Ştefan. Moartea lui a urmat fără nicio vină, fără nicio 
catastrofă sufletească, o moarte firească de om bătrân cu datoria împlinită, 
dar din moartea aceasta, întru nimic tragică, dl. Delavrancea şi-a creat 
drama sa. Patru acte în şir moare bietul viteaz. Patru acte de-a rândul 
suferă de ranele ce se deschid, tot mai dureroase, la picioare. Niciun 

                                                 
47 George Călinescu , Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită, Ediţie şi prefaţă de Al.Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 638. 
48 Tot Călinescu ne descrie cu lux de amănunte că „suferind de paralizie generală, se 
internă la spitalul Pantelimon, de unde ţinea corespondenţă foarte lucidă, ocupându-se 
suspect de meticulos de toate mărunţişurile gospodăriei, din instinctul de a demonstra 
ordinea spiritului său. La ştirea morţii, de aceeaşi boală, a lui Iosif (Ştefan Octavian Iosif 
n.a.), Chendi sări de pe o fereastră şi muri la 25 iunie 1913”. 
49 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 477. 
50 Idem. 
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conflict, nicio pasiune mare. Doborâtoare, în sufletul acesti bolnav…”51. 
Trebuie să recunoaştem că argumentele lui Ilarie Chendi sunt foarte greu de 
combătut cu altfel de mijloace, decât cele „ignobile” pe care le utilizează 
Lovinescu. Cum spunea Manolescu, la un secol după moartea tragică a 
criticului ardelean, Ilarie Chendi „a rămas întâiul nostru critic care şi-a 
făcut profesie din cronica literară”52.  O îmbinare fericită între meseria de 
ziarist şi cea de critic literar, simbioză profesională care a caracterizat 
întreaga intelectualitate europeană la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului XX.  
 
Octavian Goga (1881 – 1938) 

 
Născut la Răşinarii Sibiului în ziua de 20 martie/1 aprilie 1881 – 

anul Conferinţei naţionale de întregire a Partidului Naţional Român – elev al 
lui Vasile Goldiş la liceul din Braşov, Octavian Goga urmează studiile 
universitare la Budapesta. Se căsătoreşte în anul 1906 cu Hortensia Cosma, 
fiica bancherului sibian Partenie Cosma. „A fi ginerele lui Partenia Cosma 
părea a însemna mai mult decât a fi poetul Ardealului” – avea  să 
consemneze, mai târziu, unul dintre excelenţii săi nonografi53. Astfel, 
Octavian Goga păşeşte în prim-planul politicii românilor transilvăneni, 
colaborând la Tribuna sibiană, la Tribuna arădeană, la Românul, Luceafărul, 
Ţara noastră, Epoca, România, Viaţa Românească etc. Pornind de la ideea 
că menirea oricărui intelectual este de „a contribui cu inimă curată la 
munca de îndrumare a unui popor îngenuncheat, pe care suntem datori să-l 
luminăm, fire-ar oricât de multe procesele procurorilor unguri şi oricât de 
înăcrite injuriile cârcotaşilor noştri”54, Octavian Goga se afirmă deplin, ca 
ziarist de calibru, la Tribuna din Arad, unde reuşeşte să-i adune în jurul său 
pe foarte mulţi dintre tinerii intelectuali transilvăneni, rămaşi în istorie sub 
numele de „tinerii oţeliţi”. Ceea ce declanşează, de fapt, criza din 1910 din 
interiorul Partidului Naţional Român, ţine de eşecul candidaţilor români la 
alegerile parlamentare din acel an55. Dintre cei 33 de candidaţi propuşi, în 
tot atâtea cercuri electorale, reuşesc doar cinci: Vasile Demian, Teodor 

                                                 
51 Ibidem, p. 476. 
52 Ibidem, p. 477. 
53 Ion Dodu Bălan, Octavian Goga, Monografie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1975, p. 97. 
54 Octavian Goga, Însemnările unui trecător, Editura Tribuna, Arad, 1911, p. 4. 
55 Partidul Naţional al Muncii, 258 mandate, kossuthistii, 55, partidul lui Gyula Justh, 41, al 
lui Andrassy, 21, Partidul Independent, 11, Partidul Poporului, 15, Românii, 5, Slovaacii, 3, 
Partidul Democrat, 2, Partidul Micilor Agrarieni, 2, Partidul Democrat Creştin, 1. 
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Mihali, Ştefan Cicio Pop, Alexandru Vaida-Voevod şi Nicolae Şerban, 
primii trei adjudecându-şi mandatul în condiţiile absenţei 
contracandidaţilor56. Insuccesul electoral dezlănţuie o adevărată goană după 
„vinovaţi”, iar tribuniştii arădeni văd în această împrejurare o oportunitate 
deosebită pentru a-şi întări capitalul de încredere. „Vinovaţii” sunt repede 
depistaţi printre foştii deputaţi dietali, care nu şi-ar fi făcut treaba în 
circumscripţiile electorale, dar şi la nivelul Comitetului (electoral al PNR), 
care ar fi bulversat listele electorale şi ar fi impus candidaţi total nepotriviţi 
pentru anumite cercuri electorale57. La momentul 1910, tribuniştii arădeni 
erau mai bine pregătiţi ca oricând să declanşeze o ofensivă mediatică 
decisivă împotriva grupării actualilor şi foştilor parlamentari naţionali, cu  
atât mai mult, cu cât îşi întăriseră echipa redacţională cu „oţeliţii” Octavian 
Goga, Ilarie Chendi, Octavian Tăslăuan, Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu, 
Ioan Lupaş, Ion Agârbiceanu, Sextil Puşcariu etc. Trecuseră prin asta şi 
„tinerii cehi”, dar şi sârbii sau maghiarii, astfel că subiectul era nu doar „la 
modă”, ci de-a dreptul peren şi pe deplin exploatabil din punct de vedere 
politic58. Pornind de la conştientizarea „tristei realităţi”, conform căreia 
„simţim nevoia de a ne vedea fruntaşii biruind, sau căzând cu glorie, nu 
vegetând în stare echivocă”59, tribuniştii ajung la concluzia că actualii 
conducători sunt „elemente uzate, oameni cumsecade de îmbătrâniţi în 
serviciul cauzei publice, inimi de foc, dar cu braţe slăbite, care înţeleg cu 
multă nevoinţă spiritul vremii. Aceştia ar trebui să înţeleagă că rolul lor a 
fost împlinit cu demnitate şi că e rândul altora acum, noilor veniţi, al celor 
cu multă tărie… să meargă înainte”60. De cealaltă parte, liderii Partidului 
Naţional Român reacţionează prin scoaterea unui nou ziar, la Arad, ziar care 
să devină „oficiosul” partidului şi prin care fruntaşii să se poată apăra în faţa 
atacurilor tot mai numeroase venite dinspre „Tribuna”. Prin urmare, 
începând cu 1 ianuarie 1911, la Arad apare ziarul „Românul”, avându-l în 
frunte pe fostul tribunist Vasile Goldiş, iar în colegiul redacţional pe 
Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad, Iustin Marşieu, Vasile Lucaciu, A. 

                                                 
56 Lucian Petraş, op. cit., p. 174. 
57 Tribuna, 24 iunie 1910, vezi şi Alexandru Vaida-Voevod, Mangra, Tisza şi Tribuna. Un 
mănunchiu de dovezi adunate din Tribuna, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1911, pp. 14-
15. 
58 Charles şi Barbara Jelavich, „Formarea statelor naţionale balcanice 1804-1920”, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, pp.289-295., vezi şi Dumitru  Suciu, „Studii privind mişcarea 
naţională aa românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura 
Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, p. 286. 
59 Tribuna, nr.267, 19 decembrie 1911, p. 3. 
60 Idem 
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C. Popovici, Iuliu Maniu etc.61. Deşi, iniţial, se doreşte păstrarea unui ton 
protocolar, oficial, în paginile ziarului „Românul”, treptat, ziarul se implică 
plenar în disputa cu „Tribuna”, ambele tabere combatante recurgând la tot 
arsenalul politic şi gazetăresc disponibil : acuze de trădare, de corupţie, de 
şantaj, de incapacitate ziaristică etc. De fapt, aprigul Alexandru Vaida-
Voevod destăinuia încă de la început scopul noului ziar: „o armă de 
legitimă apărare a disciplinei organizaţiei şi a însăşi existenţei 
partidului”62. Coexistenţa celor două ziare la Arad va determina şi 
externalizarea conflictului din interiorul Partidului Naţional Român, 
principalii agenţi de propagare fiind scriitorii şi  oamenii politici de la  
Bucureşti sau din alte provincii locuite de români, care vor gravita, din ce în 
ce mai mult, în jurul uneia sau alteia dintre cele două grupări aflate în 
dispută. Grupul „Tribunei” era centrat în jurul fondatorilor ziarului, Nicolae 
Oncu şi Roman Ciorogariu, alături de Sever Bocu, Ioan Montani, Iosif 
Şcheopul, Gheorghe Stoica, Eugen Goga, Radu Găvruş şi Iuliu Giurgiu. Ei 
se bucurau de sprijinul lui Octavian Goga şi Ilarie Chendi – doi scriitori de 
mare talent, dar şi deosebit de incisivi din punct de vedere jurnalistic – care 
se bucurau de susţinerea lui Ion Agârbiceanu, Octavian Tăslăuan, Ion 
Lupaş, Alexandru Ciura, Alexandru Stamadiad, Constantin Bucşan, 
Gheorghe Popp etc.63. De cealaltă parte, „Românul” avea la cârma 
redacţională pe fostul şi talentatul tribunist Vasile Goldiş, alături de 
Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad, Iustin Marşieu, Teodor Mihali, 
Vasile Lucaciu, Ştefan Cicio Pop, C. Iancu, V. Moldovanu, iar de la 
Bucureşti se bucură de sprijinul lui A. D. Xenopol – care, iniţial, colaborase 
cu „Tribuna” – I. A. Basarabescu, I. L. Caragiale, C. Stere etc., care se vor 
dovedi extrem de consistenţi şi în ceea ce priveşte dialogul polemic64. Din 
punct de vedere jurnalistic, având în vedere calitatea fără precedent a 
scriitorilor implicaţi, sunt abordate efectiv toate genurile gazetăreşti, de la 
comentariu, cercetare de caz sau interviu, până la pamflet, dezvăluire-şoc 
sau rechizitoriu jurnalistic. Disputa se înteţeşte mai ales atunci când sunt 
abordate „subiecte grele”, cum este cazul „trădării” fostului tribunist Vasile 
Mangra, care a candidat pe listele Partidului Muncii al lui Tisza şi a trădat, 
astfel, mişcarea naţională. Fiind unul dintre întemeietorii tribunismului 
arădean, acuza de trădare naţională a fost extinsă la nivelul întregii grupări 

                                                 
61 Ioan D. Godea, Ziarul „Românul” din Arad (1911-1918), Editura de Vest, Timişoara, 
2001, pp. 57-60. 
62 Alexandru Vaida-Voevod, op. cit. pp .92-93. 
63 Tribuna, nr. 126, 10/23 iunie 1911, pp.1-3, nr.254,, 19nov./2 dec. 1911, pp.1-3, nr. 22, 27 
ian/9 febr. 1912, vezi şi Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., pp. 37, 41, 48. 
64 Ioan D. Godea, op. cit., pp. 23-25. 
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de la „Tribuna”65. Expresia de „mangrism”, asimilată trădării de neam, a 
fost exploatată copios şi dinspre Bucureşti, reorientarea politică a lui V. 
Mangra fiind pusă în legătură directă cu „trădarea” de care fuseseră acuzaţi 
anterior Eugen Brote şi Ioan Slavici66, după plecarea acestora în exilul 
bucureştean, cu încercările lui D. A. Sturdza de a realiza o apropiere între 
românii şi maghiarii din Transilvania67, în vederea satisfacerii intereselor 
politicii externe de către cabinetului liberal de la Bucureşti. În replică, 
tribuniştii se apără criticând din plin mişcarea politică a „călugărului V. 
Mangra”, Octavian Goga publicând un şir de articole pe această temă.68 
Disputa pe marginea subiectului „Mangra” se estompează pe perioada 
tratativelor de negociere cu guvernul, purtate de către Ioan Mihu, din 
însărcinarea liderilor Partidului Naţional Român, după care – anticipând 
eşecul acestora – tribuniştii revin în forţă :”Tratativele astea au totuşi un 
folos pentru cineva: pentru venerabilii fruntaşi care îşi pot acoperi 
nelucrarea şi lâncezirea sub mantia diplomatică şi misterioasă a 
tratativelor”69. Nu vom insista asupra atacurilor la persoană, nerelevante 
pentru amploarea subiectului abordat, dar care au făcut deliciul cititorilor 
mai ales pe parcursul anului 1911, rezumându-ne a reda doar câteva dintre 
expresiile utilizate de ambele tabere: pantelimoni, verzi, bătrâni ramoliţi, 
anonimi, sinedriul bipezilor innconştienţi, vanităţi senile, soli ai morţilor, 
păsări de pradă, imbecili etc.70. O altă strategie gazetărească, utilizată din 
plin de către combatanţi, a reprezentat-o broşurile polemice. Tonul îl dă 
Alexandru Vaida-Voevod, cu broşura „Mangra, Tisza şi Tribuna. Un 
mănunchiu de dovezi adunate din Tribuna”, căreia îi răspunde, cu maximă 
promptitudine, Roman Ciorogariu, prin broşura „Spre prăpastie”71. Evident, 
nu sunt evitate nici disensiunile interconfesionale dintre greco-catolici şi 
ortodocşi, translatate, mult mai mult decât trebuia, pe tărâm politic. De la 
Bucureşti intervine şi I. Slavici, cu broşura „Sbuciumări politice la românii 
din Ungaria”, după cum o făcuse şi Aurel Ciato, în anul 1905, de la Sibiu, 

                                                 
65 Alexandru Vaida-Voevod, op. cit. in extenso. 
66 Vlad Popovici, op. cit., pp. 135-144. 
67 Teodor Pavel, op. cit. pp 109-114. 
68 Octavian Goga, Însemnările unui călător, Arad, 1911, pp.198-204 „Un fals Coriolan”, 
„A murit un om: Ioan Slavici”, vezi şi Marius Eppel, op. cit, pp 213-214. 
69 Gheorghe I. Bodea, „Octavian Goga. Corespondenţă primită”, vol.I, Editura Lines, Cluj-
Napoca, 2003, document XXXIV. 
70 Tribuna, numerele 126, 254 din 1911, Românul, numerele 78, 112, 132, din 1911, vezi şi 
Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., in extenso. 
71 Roman R. Ciorogariu, „Spre prăpastie”, Editura Tribuna, institut tipografic, Nichin şi 
cons.,  Arad, 1911. 
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pe vremea disputelor legate de strategia activism-pasivism72. Spre deosebire 
de perioada 1897-1905, când mobilul disputelor din sânul Partidului 
Naţional Român viza exclusiv impunerea neoactivismului, de această dată 
avem de-a face cu o luptă clasică pentru obţinerea supremaţiei în partid. Nu 
mai contează mijloacele, astfel că multitudinea subiectelor abordate 
depăşeşte deseori zona disputelor ideologice. Aurel C. Popovici intră de-a 
dreptul cu bocancii în opera poetică a lui Octavian Goga, analizând mesajul 
poeziei „Oltul” şi trăgând concluzia că „poetul pătimirii noastre” militează 
„pentru îngroparea întreg neamului românesc sub coroana Sf. Ştefan”73. Îi 
răspunde tocmai Ilarie Chendi – de departe cel mai bun polemist de la 
„Tribuna” – care îi minimalizează contribuţia la elaborarea celebrei 
„Replici” şi îi reduce la zero „strategia Austriei Mari”74. Articolele 
gazetăreşti ale lui Octavian Goga sunt grupate în mai multe broşuri şi 
volume: Aceeaşi luptă, O seamă de cuvinte, Ce este „Tribuna” zilelor 
noastre, Însemnările unui trecător, Crâmpeie din zbuciumările de la noi, 
Strigăte în pustiu, Cuvinte din Ardeal într-o ţară neutrală, Mustul care 
fierbe, Precursori şi, postumul, Discursuri75. Cât despre abreviaţiunile şi 
pseudonimele cu care şi-a semnat articolele Octavian Goga, au fost depistate 
până acum următoarele: Octavian, Tavi, Sfinx, Othmar, Agog, Nicu, 
Nic.Otavă, Lia, Ion Codru, Sanherib, Ion Bratu, Sisifus, Tantalus, Silex, 
Aegrotus, O.., Yorik, Styx, Pygmalion şi G.76. 
 

                                                 
72 Aurel Ciato, „Note şi reflexiuni la situaţia politică a românilor din regatul Ungar”, 
Tipografia Iosif Marschall, Sibiu, 1905. 
73 Românul, nr.280, 22 decembrie 1911, p. 1. 
74 Tribuna, anul XV, nr.34, 12/25 februarie 1911, „Pentru dl A.C. Popovici”, pag.1. 
75 Ion Dodu Bălan, op.cit., p. 300. 
76 Ibidem, 349. 
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Dezvoltarea economică a oraşului Ineu  
în a doua jumătate a secolului a XVIII-lea şi începutul 

secolului al XIX-lea. Mişcările ţărăneşti 
 
 

Teodor Pătrăuţă, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
 

Perioada de linişte din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
permite o dezvoltare a vieţii economice. 

După izgonirea turcilor cresc considerabil suprafeţele însămânţate şi 
se acordă o atenţie deosebită creşterii animalelor. Exploatarea în proporţii 
mari a lemnului din păduri nu începuse încă şi, prin urmare, ţăranii foloseau 
în mod liber pădurile păşunat.  

Domeniul era locuit şi muncit de români care îl lucrau în schimbul 
unei parcele de pământ. Dar pământurile iobagilor erau rele şi la aceasta se 
adăugau şi desele inundaţii ala Crişului şi ale afluenţilor acestuia. Se semăna 
grâu, orz, ovăs, porumb şi mei. 

Este întâlnit şi fenomenul trăirii mai multor familii de fraţi pe aceeaşi 
vatră. În districtul Ineu sunt întâlnite 535 de asemenea cazuri. 

Ţăranii făceau munci şi  la „Casa Domnului” împreună cu familia, 
incluzând şi pe băieţii trecuţi de vârsta de 16 ani. În districtul Ineu sunt 
întâlnite 79 de asemenea cazuri. 

Ineul fiind aşezat în regiunea de contact a zonei de pădure cu 
câmpia, se realiza şi un oarecare schimb de mărfuri. Astfel, târgul din Ineu 
dobândeşte o mare însemnătate. La Ineu se ţineau trei târguri de vite şi 
mărfuri: 

- Târgul de toamnă, în prima sâmbătă şi duminică după ,,Sumedru” 
(Sf. Mc.Dimitrie – 26 octombrie) 

- Târgul de iarnă în prima sâmbătă şi duminică după „Sântion” (Sf. 
Ioan Botezătorul . 7 ianuarie); 

- Târgul de vară în prima sâmbătă şi duminică după „Sântilii” (Sf. 
Prooroc Ilie). 

Piaţa obişnuită, se ţinea la fel ca astăzi, târgul de vite sâmbătă, iar cel 
de mărfuri, duminica. 

Dezvoltându-se producţia de marfă, domnii de pământ au sporit mai 
mult obligaţiile ţăranilor. Acest fenomen a determinat conflicte între puterea 
centrală şi nobilime. Crescând obligaţiile către nobili, iobăgimea era pusă în 
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imposibilitatea de a achita sarcinile fiscale către stat. Războaiele şi politica 
economică a Mariei Teresa pretindeau sarcini fiscale mereu sporite. Ca 
urmare a acestei situaţii, în anul 1771, este cunoscută reglementarea 
urbarială a Împărătesei Maria Teresa. 

Conscripţiile din anul 1746 menţionează la Ineu 7 meşteşugari civili: 
Szabo (croitor), Francisc Czismas, Peter Czismas, Czismas „Illia” 
(pantofari-cizmari) Kovacs Martin (fierar) şi Arsa. Meşteşugari militari erau 
Mada Gabor, Szucs (cojocar), Mişca şi Ardelean Lup. Conscripţiile din anul 
1766 arată o sporire a numărului meşteşugarilor. 

Pa malul Crişului Alb se afla o distilerie de rachiu şi o moară cu 4 
roţi. Dezvoltându-se morăritul, între anii 1823-1840, se construieşte Canalul 
Morilor între Buteni şi Vărşand (la Buteni se desparte din Crişul Alb iar la 
Vărşand se varsă în el), canal care la Ineu acţiona 2 mori cu 4 roţi şi 4 pietre. 

Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea se 
caracterizează prin pătrunderea relaţiilor capitaliste atât în agricultură cât şi 
în meşteşuguri. 

După urbariul din anul 1771, ţăranii îşi măresc suprafeţele cultivate 
prin desţeleniri, canalizări şi defrişări. Aceste terenuri au fost considerate 
pământuri „remanenţiale”, adică pământuri cu statut juridic indecis, care 
treptat au fost trecute în inventarul sesiilor iobăgeşti. Astfel din rândul 
ţărănimii s-a ridicat o pătură a gospodarilor înstăriţii, care dispuneau de mari 
cirezi de vite şi de terenuri întinse. 

Dar nenumăratele abuzuri ale domnilor de pământ au crescut în 
rândul ţărănimii o puternică stare de revoltă. În timp ce Horea e primit de 
împăratul Iosif al II-lea, ţăranul Moldovan Teodor din Ineu se afla la Buda 
cu procese ale ţăranilor 

Români. Apogeul stării de revoltă a fost atins la răscoala condusă de 
Horea, Cloşca şi Crişan din anul 1784. 

La târgul din 31 octombrie ţinut la Mesteacăn,  sub conducerea lui 
Crişan s-au adunat sute de ţărani din Zărand şl ţinutul Hălmagiului, care în 4 
noiembrie au ocupat localităţile din jurul Hălmagiului, Lunca, Ociu, Aciuţa, 
Pleşcuţa, Hălmăgel. 

Castelele nobiliare au fost incendiate iar nobilii obligaţi să se 
refugieze la Arad. Un preot din Bodeşti a însemnat în Evanghelierul său 
câteva cuvinte despre acţiunile răsculaţilor în acest ţinut. 

În zilele de 7-8 noiembrie 1784, Ineul este cuprins de flacăra 
răscoalei. Ţăranii din Ineu au participat la răscoală sub conducerea preotului 
Nicolae Popovici. Episcopul ortodox Petru Petrovici din Arad este înştiinţat 
despre arestarea a doi preoţi neuniţi din Ineu care au încercat să atragă la 
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ortodoxie pe credincioşii calvini din Sebiş, făgăduindu-le că dacă trec li se 
dă scrisoare care să-i apere de furia răsculaţilor. 

De la Ineu cetele răsculaţilor înaintează spre Pâncota, Mâsca, Galşa, 
Siria, ridicând la luptă întreaga ţărănime din podgoria Aradului. 

Nobilii cuprinşi de panică, întrunindu-se la 9 noiembrie cer ajutor 
Consiliului de Locotenenţă Regală din Buda şi astfel sunt mobilizate 
unităţile militare de la Arad, Pecica şi Seghedin. Ţăranii au încercat să 
reziste dar fiind slab înarmaţi au fost înfrânţi. 

Sute de ţărani sunt întemniţaţi iar alţii înspăimântaţi de răzbunarea 
nobililor şi-au părăsit vetrele fugind la păduri. Preoţii care au sprijinit pe 
răsculaţi sunt anchetaţi. Astfel, la 13 noiembrie 1784, preotul Nicolae 
Vaianovici din Ineu este anchetat de şeful districtului cameral - Barta Istvan. 

Preotul spunea că în 1781 Horea a fost la episcopul Pavel Cnezeviei 
(177o-l783). Pentru că Horea a trecut cu ceata de răsculaţi prin Ineu, preotul 
Nicolae Vaianovici a primit sarcină de la noul episcop Petru Petrovici 
(1784-1786) să primească bine pe Horea care vine cu revoluţionarii săi şi cu 
decret imperial pentru a stinge nobilimea şi neamul unguresc. 

Barta Istvan îl acuză pe Nicolae Vaianovici că îi vorbise despre 
întinderea revoluţiei ardelene, despre Horea şi despre episcopul ortodox al 
Aradului. Preotul Nicolae Vaianovici este întemniţat, Episcopul Petru 
Petrovici îi ia apărarea şi cere o nouă anchetă care a ţinut până în februarie 
1785, dar nu se cunoaşte rezultatul acestei anchete.  

Liniştea care s-a instalat după înfrângerea răscoalei a fost relativă. 
Înăsprirea exceselor nobiliare, ale armatei şi ale autorităţilor imperiaîe a dus 
la noi forme de luptă. 

Astfel, in 4 august 1786, juratul Nagy Jozsef din Sebiş îi scrie 
vicecomitelui Aradului despre acţiunile lotrilor asupra nobililor din Ineu şi 
Buteni şi spune că s-au pus cete de pază care zi şi noapte urmăresc să 
preîntâmpine năvălirile şi să intercepteze legăturile dintre locuitorii satelor 
şi cei plecaţi la lotrie. 

Comitatul cere ajutor militar iar în 1787 sunt iniţiate noi acţiuni de 
combaterea lotriei. În 30 martie 1797, episcopul Pavel Avacumovici 
vorbeşte într-o pastorală despre norodul românesc din Boroş-Ineu cum că 
„lotruşag în turmă adunat face”. Dar lotria nu încetează ci se continuă 
programul răscoalei din 1784. 

Atanasie Roşu din Ineu, într-o declaraţie făcută episcopului Pavel 
Avacumovici în 5 Iunie 1787 dezvăluie cauzele lotriei din ţinutul Ineului. El 
face această declaraţie în urma denunţului făcut împotriva lui de Mognojul 
Brancovici din Ineu cu privire la cuvintele pe care le-a rostit „împotriva 
domnilor de varmeghie”. Având ca martor pe Ioan Daliman din Bîrsa 
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declară că „împotriva domnilor nimica nu am grăit de rău numai am zis 
homnojului că fugarii aceia se cer să-i sloboadă oriunde, acasă în Banat, 
acăr între militari, unde îi vor slobozi domnii, numai să nu mai rămână în 
satele lor de pizmă şi alean. 

Abuzurile nobililor lovesc şi in viaţa tradiţională a poporului. Astfel 
în a doua zi a Anului nou1791, din Buteni se plânge împotriva solgăbirăului 
Bartoş (Barta Istvan din Ineu) care neţinând seama de sărbătoare, a scos 
oamenii la vânătoare, nu se orientează după noul calendar şi a oprit să nu 
umble colindătorii cu duba şi cu ţurca. 

Ca urmare a acestei situaţii, din anul 1792 începe un nou val de 
mişcări ţărăneşti - fiind cunoscută ca formă de luptă dezertarea din armată. 
Tineri înarmaţi cu puşti şi pistoale se alăturau cetelor de lotri. Din raportul 
Judecătoriei din Ineu din anul 1799, către Consiliul Locotenenţial din Buda 
reiese că o astfel de ceată a pustiit mai multe curţi din ţinut îndreptându-se 
spre Banat, Transilvania şi Principatul Valahiei. In perioada anilor 1821-
1822, lotri au atacat de 2o de ori domeniile din Ineu, Şicula, Carnei, 
Sepreuş, Tăuţ şi Răpsig. Din acţiunile acestor lotri s-a inspirat scriitorul Ioan 
Slavici în romanul „Moara cu noroc” 

Moara cu noroc sau birtul „La mândra Măriuţă" cum îi spuneau 
ineuanii, se afla acolo unde se despărţea drumul spre Buteni şi spre Beliu. 
Pe acest drum se mergea spre Beliu la târgul de miercuri, spre Sebiş la 
târgul de joi, spre Ineu pentru vestitul târg de vinerea şi spre Pâncota unde 
se ţinea şi se mai ţine şi astăzi sâmbătă cel mal mare târg de vite. La Ineu se 
păstrează şi astăzi zicala: 

„Adă Doamne sâmbăta 
Să mergem la Pâncota". 

Eroul romanului lui Slavici, Lică, se numea Ciul Antonie şi s-a 
născut la Ineu în anul 1837. Se căsătoreşte cu Iuliana (Giula) şi are doi fii: 
Ciul Teodor (Buga) şi Ciul Gheorghe. A locuit în „uliţa cehască” (aici s-au 
aşezat cehi care lucrau la fabrica Mundus), azi strada George Coşbuc, 
numărul 35. 

Lică a fost „sămădău” -păstor de porci la turmele baronului şi avea 
ca prieten pe Horvat Iosif „Iose lui Hebri" -boitar la cireada de vite a 
baronului, acesta din urmă fiind cunoscut de câţiva bătrâni din Ineu care mai 
sunt încă în viaţă, el decedând în prima jumătate e secolului nostru. 

Ca tovarăş de ceată, l-a avut pe Pintea, care pentru faptul că ştia 
potecile şi secretele lotrilor este pus de către autorităţi jandarm la 
Ineu,devenind astfel duşman al lui Lică. Pentru că Lică dădea rar pe acasă, 



 

 210 

jandarmii l-au arestat pe fiul său Gheorghe. Aflând despre acest lucru, Lică 
s-a predat singur, intrând în prefectura din Arad cu puşca în spate. 

Cazul său este cercetat de avocatul Mircea Stănescu la care era 
stagiar Ioan Slavici. Acesta, ocupându-se de dosarul lui Lică şi ascultându-î 
istorisirile, ca bun psiholog şi literat ce era, a ţesut minunatul roman „Moara 
eu noroc”. 

După eliberarea din închisoare, a fost îngrijit de credincioasa lui 
soţie Iuliana, la bătrâneţe pierzându-şi auzul. A decedat în anul 1899 la Ineu 
fiind înmormântat în cimitirul din „Dărăbuţ” la capătul străzii Minai 
Eminescu spre Tămand. 

La Ineu se cântă şi astăzi „mănânţeaua lui Lică" (melodie după care 
el a jucat cu Ana, soţia lui Ghiţă la birtul care aducând venit asemenea unei 
mori a fost numit „Moara cu Noroc". 

Mişcările ţărăneşti au continuat, în anul 1837 izbucnind răscoala de 
pe domeniul baronului Atzel de la Şicula. Ţăranii au ocupat cu forţa vechile 
lor pământuri răpite. Comuna fiind încercuită de 200 de soldaţi, răscoala a 
fost înfrântă, mulţi ţărani fiind arestaţi şi judecaţi. 

Mişcările ţărăneşti din preajma revoluţiei din anul 1848 au împletit 
tot mai mult revendicările sociale cu cele naţionale, răsculaţii cerând 
drepturi economice, sociale şi politice pentru naţiunea română. 
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Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad 
(secolul al XIX-lea) 

 
 

                                                                                Augustin  Mureşan, 
Complexul Muzeal Arad 

 
 

Printre sigiliile ecleziastice care se păstrează până în zilele noastre 
sunt şi cele ale bisericilor săteşti din zona Aradului1. Actele emise de către 
aceste instituţii ecleziastice locale erau întărite cu peceţi în ceară, fum sau 
tuş, iar acest lucru necesita confecţionarea unor tipare sigilare proprii care să 
le individualizeze. Între aceste mărturii ale trecutului istoric se numără şi 
tiparul sigilar al bisericii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din satul 
Arăneag, comitatul Arad. El ne-a fost arătat ca pe un obiect de mare preţ şi 
încredinţat spre publicare de către d-l. ing. Vasile Faur din oraşul Ineu, 
judeţul Arad2. Introducerea sa în circuitul ştiinţific de specialitate măreşte, 
numărul unor astfel de izvoare sigilografice cunoscute până în prezent 
provenind de la bisericile parohiale săteşti din zona Aradului. 

În anul 1734 era sfinţită biserica de lemn cu hramul “Adormirea 
Maicii Domnului” din localitate, înlocuită în 1870 cu actuala biserică ce are 
acelaşi hram3.  

Tiparul sigilar pe care îl analizăm este o piesă sigilară confecţionată 
din metal, alcătuită din două părţi distincte: rondela sigilară şi mânerul.  

Rondela sigilară are o formă oval-verticală cu dimensiunile de 37 
mm x 32 mm. Mânerul tiparului are o formă cilindrică. Înălţimea totală a 
piesei sigilare (mânerul împreună cu rondela sigilară) este de 70 mm.  

                                                 
1 În legătură cu sigiliile unor biserici săteşti din zona Aradului, vezi Augustin Mureşan, 
Ioan Popovici, Tipare sigilare bisericeşti din colecţia Direcţiei Judeţene Arad a Arhivelor 
Naţionale, în „Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului 1706-2006”, Sesiune 
de comunicări ştiinţifice, Arad, 25-26 mai 2006,  pp. 247-261; Augustin Mureşan, Ioan 
Popovici, Un tipar sigilar al bisericii din comuna Almaş, judeţul Arad, în „Studii de ştiinţă 
şi cultură”, Anul II, nr.3,4 (6,7) septembrie-decembrie 2006, „Vasile Goldiş” University 
Press, Arad, pp. 160-161; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Tipare sigilare bisericeşti din 
colecţia Direcţiei Judeţene Arad a Arhivelor Naţionale (II), în „Ziridava”, XXV/1, 2010, 
pp.131-136. 
2 Piesa sigilară se află în posesia d-l. ing.Vasile Faur din Ineu, căruia îi aducem şi pe 
această cale  mulţumirile noastre pentru permisiunea de a fi publicată. 
3 Silviu Dragomir, în „Foaia Diecezană”., nr. 9, din 1 martie 1909, p. 4; Pavel Vesa, 
Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918),  Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca, 2006, p. 574. 
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 Modul în care este realizată gravarea ne arată că tiparul sigilar era 
întrebuinţat la sigilarea cu ceară (Fig.1). 

 

 
 
În câmpul sigilar s-a reprezentat scena religioasă Adormirea Maicii 

Domnului, hramul acestei biserici ortodoxe4. În centru compoziţiei Maica 
Domnului, întinsă pe catafalc, ţine mâinile la piept, înveşmântată în 
maforion. De o parte şi de alta şi dincolo de catafalc, grupul Sfinţilor 
Apostoli. Jos, în prim plan, în faţa catafalcului scena cu tăierea mâinilor lui 
Jephonias de către Arhanghelul Mihail, iar în dreapta acestuia, un sfeşnic cu 
o făclie aprinsă. 

Legenda s-a scris circular pe un singur rând, cu litere majuscule în 
limba română, cu caractere chirilice care în transcriere are următorul 
conţinut: PECETUL BISERECII DIN SATUL ARĂNEAG. Textul legendei 
conţine apelativul sigilar (PECETUL), denumirea instituţiei (BISERECII), 
termenul generic menţionând localitatea (SATUL) şi denumirea acesteia 
(ARĂNEAG). Începutul şi sfârşitul legendei sunt  marcate de trei frunzuliţe 
în formă de cruce. Textul cuprinzând aceşti termeni este plasat la marginea 

                                                 
4 Vezi Tabel statistic Şematism I. Judeţul Arad. 2. Protopopiatul Ineu, pct. 6 Arăneag, bis. 
„Adormirea Maicii Domnului”, 1869,  în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, 
(Arad),1984, p. 84. 
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spaţiului sigilar, nefiind separat de câmpul sigilar. Tiparul sigilar poate fi 
datat ca fiind din   secolului al XIX-lea. 

În stadiul actual al cercetărilor noastre în zonă, nu cunoaştem date 
despre meşterul pecetar-gravor, care a confecţionat acest tipar sigilar. 

Studierea vestigiilor sfragistice bisericeşti din părţile Aradului şi 
depistarea acestora în număr cât mai mare, ne facilitează cunoaşterea 
simbolisticii bisericeşti din zonă. Deşi numeroase tipare sigilare aparţinând 
unor instituţii ecleziastice locale s-au pierdut datorită vitergiilor vremurilor, 
cercetarea documentelor care conservă sigiliile acestora, ne poate furniza, 
prin reprezentările din emblemă, alături de tiparele sigilare, un valoros 
material informativ cu privire la trecutul acestor instituţii, nepăstrat în alte 
categorii de izvoare istorice. După cum s-a apreciat, astfel de sigilii, oferă 
prin reprezentările lor, un preţios material pentru istorie iar pentru modul de 
execuţie, contribuie la cunoaşterea evoluţiei gustului artistic5. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Prot. Ieremia B. Ghiţă, Fabian M. Polgar, Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din 
jurul Oraviţei, în „Mitropolia Banatului”, nr.5-6, 1985, p.337. 
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Biserica  „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul  Secaş,  
judeţul Arad - păstrătoare de simbol heraldic 

 
 
                                                                                            Augustin Mureşan,  

Complexul Muzeal Arad 
 
 

Pe teritoriul României se află numeroase edificii ecleziastice 
păstrătoare de simbol heraldic1. Între ele se numără şi biserica ortodoxă cu 
hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”2 din satul Secaş3, comuna Brazii, judeţul 
Arad. Acest edificiu religios a fost construit din piatră în anul 18374.  

În biserică pe peretele vestic se află reprezentat blazonul nobiliar5, 
aparţinând lui Cyro (Cyrill) Nicolici, fost proprietar de pământ în localităţile 
Secaş6 şi Mădrigeşti, comitatul Arad. Kyro Nicolici, mare comerciant 
vienez, a intrat în 30 decembrie 1819, prin donaţie în posesia aşezărilor 
Secaş şi Mădrigeşti, iar la 30 mai 1821 a obţinut şi Slatina (azi Slatina de 
Mureş) după care imediat şi-a făcut cunoscut public, titlul său de nobil7. 
Până în prezent, nu cunoaştem, diploma  sa de înnobilare, în original. 

                                                           
1 O listă bibliografică cu temă de heraldică bisericească se află inserată în lucrarea Mariei 
Dogaru, Bibliografia heraldicii româneşti, Edit. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Bucureşti, 2004, capitolul XIII (Steme ecleziastice), pp.133-136. 
2* * *  Tabel statistic-Şematism, în “Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic”, Arad, 
1984, p. 86.  
3 Prima atestare documentară a localităţii datează din 1439, vezi  Alexandru Roz, Kovách 
Géza, Dicţionarul istoric al localităţilor din  judeţul Arad, Arad, 1997, p.219. 
4 Serviciul Judeţean Arad a Arhivelor Naţionale (în continuare prescurtat: S. J. A. A. N.), 
fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, Seria acte şcolare, IV, 10/1856, f. 25; Pavel Vesa, 
Biserici de lemn de odinioară, Edit. Gutenberg, Arad, 1997, p. 65; idem, Bisericile de mir 
arădene între tradiţie şi modernitate, Edit. Mirador, Arad, 2000, p. 35 şi p. 165; idem, 
Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 660. 
5 Despre existenţa blazonului nobiliar din biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din 
satul Secaş, comuna Brazi,judeţul Arad, ne-a informat colegul dr. Florin Mărginean, 
arheolog medievist care ne-a pus la dispoziţie şi o fotografie a acestui simbol heraldic. Îi 
adresăm mulţumirile noastre şi pe această cale. 
6 Vezi Márki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város története, II, 1895, p. 
699; Kovách Géza, Ahol Dózsa és Horea Hadai Jártak, Bucarest, 1976, p.132 şi p.134; 
Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., p. 219. 
7 Vezi: Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzekrendi táblákkal, VIII, 
Pest 1861, p.156; Márki Sándor, op. cit., II, 1895, p. 699; Kempelen Bela, Magyar nemes 
családok, VII, 1913, pp. 470-471. 
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Posesiunile acestui nobil8 se aflau într-o zonă intramontană situată 
pe cursul unor pârâuri din depresiunea Zărandului, iar prin Slatina de Mureş 
s-a întins spre sud, dincolo de Munţii Zărandului, spre valea râului Mureş. 
Astfel, Cyro Nicolici era proprietar al unor sate cu un patrimoniu funciar 
destul de întins. 

Una din ocupaţiile principale pe domeniul său din Secaş era 
creşterea şi îngrijirea noilor rase de oi9. Acest român de origine sud-
dunăreană, Kiro Nicolici10, avea fierbători de potasă în creierul montan al 
plaiurilor arădene, începând din anul 1825, la Slatina de Mureş11 şi din 
1851, la Pârneşti12. Dar, autorităţile paşoptiste ungare au interzis 
funcţionarea fierbătorii de la Slatina din următoarele considerente strategice: 
zona insurecţională românească din Munţii Zărandului nu putea fi eficient 
controlată, iar potasa ar fi fost utilizată la fabricarea explozivilor13 de către 
tabăra inamică14. 

                                                           
8 În secolele XVIII-XIX-lea familii nobiliare cu numele Nicolici trăiau în judeţele Timis, 
Arad şi Torontal, vezi Nagy Iván, op. cit., p.156; Aradi Kalauz, 1885, p. 53; Ioan Cav. De 
Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, vol. II, 1892, p. 261 vezi şi 
Ed. a II-a, Edit Societăţii Culturale„Pro Maramureş” Dragoş-Vodă, Cluj-Napoca, 2003, p. 
261; Miklós Lendvai, Temes vármegye nemes, III, Budapest-Temesvar, 1905, pp. 139-142; 
Samu Borovszky, Magyarország vármegyéi és városai, Torontál, Budapest (1913), p. 548. 
O istorie a familiei Nicolics de Rudna, vezi la Zoran Marcov, Ciprian Glăvan, Istoria 
familiei Nicolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului, în „Analele 
Banatului”, S.N., Arheologie-Istorie, XVIII, 2010, pp. 172-181. Aceşti doi autori prezintă şi 
variante ale stemei familiei Nicolici de Rudna, vezi ibidem, p. 142; Dan Demşea, Mica 
nobilime românească de pe teritoriul judeţului Arad (1845-1894), în “Identitate şi 
alteritate”.Studii de istorie politică şi culturală, 4, Constantin Bărbulescu, Luminiţa 
Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici (Editori), Cluj, Edit. Argonaut, 2007, p.182 
9 Vezi “Pesti Hirlap”, 1842, I, p. 156; Márki Sándor, op. cit., II, 1895, p. 699. 
10 În anul 1827, în Pesta este menţionat un comerciant grec cu numele de Nicolici Simion, 
vezi Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000, 
p.169. 
11 Fábián Gábor, Arad vármegye leirása historiai, geographiai és statisztikai tekintetben, 
Arad, II, 1835, p. 65; Márki Sándor, op. cit. II, 1895, pp. 856-866; Aradul permanenţă în 
istoria patriei, Arad, 1978, p. 178. 
12 Márki Sándor, op. cit., pp. 865-866. Neavând moştenitori, procurorul de trezorerie, 
Szigethy Lajos, a protestat în data de 15 iulie 1844, împotriva faptului ca bunurile din Arad 
ale lui Kiro Nicolici să nu fie sechestrate în favoarea contelui Wikenburg, vezi  ibidem, p. 
699. 
13 S. J. A. A. N., Pref. Reg. 1/1848, şedinţa din 14 iunie 1848, apud, Dan Demşea, 
Fabricanţii, comercianţii şi rentierii de pe teritoriul fostului comitat Arad-un demers 
identificator (1845-1875), în “Studii de ştiinţă şi cultură”, nr. 1, iunie 2005, “Vasile 
Goldiş” University Press, Arad, p. 59. 
14 Autorităţile comitatense erau interesate să-l găsească pe întreprinzătorul Sebastian 
Dernatsch, originar din Stiria, care s-ar ocupa cu fierberea grăsimii de cenuşă, în preajma 
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Revenind la Kiro Nicolici, acesta pe lângă diferitele sale activităţi 
economice a contribuit din plin ajutând financiar comunitatea locală la 
ridicarea bisericii ortodoxe din localitate în anul 183715.  

În acest sens, pe peretele vestic din interiorul bisericii, de o parte şi 
de alta a blazonului nobiliar se află următoarea pisanie scrisă în limba 
română cu caractere chirilice majuscule pe care noi o redăm în întregime: 
“ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ S-AU ÎNTEMEIAT ŞI S-AU FĂCUT 
PRIN CHELTUIALA DOMNULUI DE PĂMÂNT KIRIL NICOLICI DE 
SECAŞ ŞI MĂDRIGEŞTI ŞI DIN VOIA DOMNIEI SALE S-AU 
DEDICAT LA COMUNITATEA SATULUI SECAŞ CU AŞA 
AŞEZĂMÂNT CA PÂNĂ CE VA STA ÎN LEGEA ACEASTA 
GRECEASCĂ NEUNITĂ 1837”16. Din inscripţia acestei pisanii aflăm 
numele domnului de pământ Kiril Nicolici de Secaş şi Mădrigeşti, care a 
susţinut financiar construirea bisericii. 

În mijlocul textului pe perete s-a reprezentat blazonul nobiliar al 
acestui susţinător financiar. În 1837, când s-a zidit biserica, Kiro Nicolici 
era înnobilat şi avea în posesie Secaşul şi Mădrigeştiul, dar şi alte posesiuni. 
Activitatea lui nu s-a redus numai la activitatea economică ci şi la una de 
ajutorare financiară la construirea bisericii, fapt atestat de inscripţia de mai 
sus, aflată de o parte şi de alta a blazonului său pictat în biserică. 

Blazonul reprezentat pe perete în mijlocul pisaniei (Fig.1) se 
înfăţişează astfel17: scut având o formă neregulată, sus, tăiat; jos, împărţit în 
insiţiune (convenţională). 

În partea superioară pe fond de azur, pe o terasă verde, un patruped 
de aur (câine ciobănesc ?) cu coada ridicată ţine în laba dreaptă, un sceptru 
de culoare naturală.  

În partiţia din dreapta, pe fond roşu, o acvilă de argint cu aripile 
deschise. În partiţia din stânga, pe fond roşu, pe o terasă verde, un stup de 
aur, înconjurat de albine, de culoare naturală, în zbor. În vârful scutului, în 
insiţiune, pe fond albastru, un peşte de aur, sărind spre stânga. 

Scutul timbrat de un coif de argint cu viziera deschisă, roşie, cu 
grilele de aur. Din vârful coifului pe marginile coifului şi scutului cad 
                                                                                                                                                    
localităţii Slatina, S. J. A. A. N., Pref. Reg.1/1848, şedinţa din 14 iunie 1848, apud, Dan 
Demşea, op. cit., p. 59. 
15 Acest nou lăcaş de cult a înlocuit vechea biserică de lemn din anul 1755, care avea  
hramul “Sfinţii 40 de Mucenici”, vezi Silviu Dragomir,  Statistici sârbeşti din dieceza 
Caransebeşului şi a Aradului în veacul XVIII, în “Foaia Diecezană” (Caransebeş), nr. 9, 
din 1 martie 1909, p.6 şi Pavel Vesa, Biserici de lemn…, p. 65. 
16 Vezi şi Pavel Vesa, Bisericile de mir…, p. 35 şi 165; idem, Episcopia Aradului. Istorie. 
Cultură. Mentalităţi (1706-1918), p. 660. În 
17 Scutul la origine avea probabil  o formă dreptunghiulară. 
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lambrechini, în dreapta de culoare albastru şi negru, iar în stânga, roşii şi 
aurii.  

 

 
 

Figura 1 – Blazonul lui Kyro Nicolici din biserica ortodoxă a satului Secaş 
 
Pe coif o coroană deschisă de aur compusă din trei fleuroane şi două 

arcuri perlate, din care ciugulesc două păsări, afrontate. Din fleuronul 
central ies trei pene (de struţ), redate cromatic: albastru, roşu şi aur.  

Deasupra blazonului, într-o cunună din lauri verzi susţinută cu câte o 
mână de doi îngeri stând pe nori albi, pe fond argintiu s-a scris cu litere 
majuscule latine textul: KYRO NIKOLITZ DE SZAKATZ ET 
MADRIZEST, numele şi prenumele domnului de pământ, precum şi  
numele celor două posesiuni ale sale: Secaş şi Mădrigeşti. 

Elementele heraldice incluse în acest blazon au o semnificaţie 
deosebită. Patrupedul cu sceptrul face aluzie probabil la câinele ciobănesc, 
sugerând creşterea ovinelor, una din ocupaţiile principale de pe domeniul 
domnului de pământ. Pasărea heraldică cu aripile deschise face aluzie la 
originea sud-dunăreană a posesorului blazonului. Coşniţa stupului 
înconjurată de albine în zbor, se referă la practicarea albinăritului, iar peştele 
ne sugerează una din importantele bogăţii ale apelor domeniului.  

Cei doi îngeri care susţin cununa care include textul menţionat mai 
sus, au rolul de-a ocroti pe domnul de pământ Kiril Nicolici şi posesiunile 
sale. 
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Fiind un susţinător de seamă al Bisericii Ortodoxe din localitate, 
domnul de pământ, Kiril Nicolici a fost preocupat de a o sprijini financiar, 
iar ca răsplată din partea acesteia şi a enoriaşilor ei, amintirea lui a fost 
perpetuată în biserică, printr-o pisanie şi blazonul său.  
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Centenarul Preparandiei arădene expresia solidarităţii 
naţionale 

        
 

Maria Alexandra Pantea, 
Şcoala generală nr. 5 Arad 

        
 

În 16 noiembrie 1912 s-a împlinit un secol de  activitate neîntreruptă 
a preparandiei arădene, şcoală înfiinţată din ordinul împăratului Francisc I,  
care a avut un rol important în luminarea românilor ortodocşi din Banat şi 
Crişana. Apariţia preparandiei arădene a dus la transformarea Aradului într-
un important centru cultural, iar din a doua jumătate a secolului al XIX–lea, 
şi unul dintre cele mai importante centre politice, fiind locul unde s-a 
pregătit Marea Unire. În jurul preparandiei arădene au activat importanţi 
oameni de cultură ca D. Ţichindeal, C. D. Loga, P. Pipoş, R. Ciorogariu, V. 
Mangra. Datorită importanţei pe care a avut-o în societatea românească, 
directorul Institutului pedagogic-teologic a luat o serie de măsuri privind 
organizarea unor activităţi prin care să se marcheze împlinirea unui secol de 
activitate a preparandiei arădene. În şedinţa de la Institutul pedagogic-
teologic arădean, din 26 martie-8 aprilie, directorul R. Ciorogariu a propus 
˝să se scrie şi publice istoria institutului, şi anume, îmbinat cu istoria 
institutului teologic. Şi fiindcă aceasta reclama muncă şi spese, a supus 
afacerea corpului profesoral˝1. În document se mai arată că, datoria corpului 
profesoral era aceea de a scrie istoria Institutului pedagogic-teologic cu 
sprijinul consistoriului. Hotărârea luată de profesorii Institutului pedagogic-
teologic a fost prezentată consistoriului  şi „însuşită de sinodul eparhial din 
1908”2. La lucrările sinodului din 1908 s-a hotărât şi formarea unei comisii 
care să adune materialul mecesar pentru lucrarea monografică. Comisia a 
primit suma de 1000 coroane din fondul institutului. Sinodul din 1909 a 
readus în discuţie modul de organizare a centenarului şi a hotărât „a se 
publica concurs pentru scrierea monografiei Institutului teologic-pedagogic 
din Arad şi a vieţii lui Moise Nicoară”3, în timp ce învăţătorii s-au angajat 

                                                 
1 Popeangă V., Liţiu Gh., Roman R Ciorogariu 1852-1936. Studii şi documente, Editura 
Episcopiei Ortodoxe Oradea, p. 186.  
2 Ibidem. 
3 Anuarul Institutului pedagogic-teologic 1912-1913, Tipografia Diecezană Arad 1913, p. 
4. 
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să scrie „monografia şcoalelor din dieceză”4. Odată cu sărbătorile dedicate 
centenarului s-au pus şi bazele Fundaţiei „Ţichindeal-Moise Nicoară”.  

Pentru a pregăti preoţii şi învăţătorii din satele din eparhia arădeană, 
episcopul Ioan I. Papp a trimis în toate oficiile parohiale o circulară prin 
care anunţa organizarea  manifestărilor cu ocazia centenarului preparandiei. 
În circulară se arata că prin hotărârile Sinodului eparhial şi ale  
Consistoriului s-a stabilit sărbătorirea centenarului preparandiei, deoarece 
progresul cultural al românilor în Episcopia Aradului a inceput odată cu 
înfiinţarea preparandiei arădene. Episcopul arăta importanţa preparandieiei 
arădene, care timp de un secol a pregătit pentru şcolile româneşti învăţători 
calificaţi şi considera că preparandia a îndeplinit „o mare apostolie culturală 
românească”. Referindu-se la importanţa preparandiei arădene episcopul 
Ioan I. Papp amintea preoţilor şi învăţătorilor că „institutul acesta este 
aşadar cea mai veche şcoală mai înaltă românească în aceste părţi”, iar 
începuturile sale se leagă de activitatea lui Ţichindeal şi Moise Nicoară. Se 
mai arata că, odată cu înfiinţarea preparandiei, Aradul a devenit un 
important centru al renaşterii naţionale, iar un rol important în viaţa politică  
culturală şi naţională din Transilvania l-au avut episcopii arădeni. Ioan I. 
Papp cerea preoţilor şi învăţătorilor să participle în număr cât mai mare şi să 
prezinte credincioşilor date privind istoricul preparandiei arădene. Prin 
circulară, episcopul cerea preoţilor ca, în data de 8 noiembrie, atunci când în 
Biserica Otodoxă sunt sărbătoriţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, după 
terminarea slujbei să facă un parastas pentru profesorii Preparandiei care au 
trecut în nefiinţă şi să vorbeasă despre importanţa preparandiei arădene. 
Episcopul cerea învăţătorilor să organizeze în fiecare şcoală poporală o 
manifestare, unde să participle elevii şi părinţii, iar învăţătorul să „ţină un 
discurs comemorativ”. Prin circulară se mai cerea ca manifestările privind 
sărbătoarea preparandiei să se desfăşoare în fiecare sat din episcopia 
arădeană, iar preotul să realizeze un raport pe care să îl trimită 
Consistoriului, în care să prezinte manifestările culturale ce au fost 
organizate. Episcopul cerea preoţilor şi învăţătorilor să participle şi la 
adunarea unor fonduri pentru fundaţia „Ţichindeal-Moise Nicoară”. 
Episcopul Papp mai cerea preoţilor şi învăţătorilor să se implice „şi să facă 
tot posibilul pentru cea mai frumoasă reuşită a acestor festiviţăţi”5, să 
participle în număr cât mai mare la festivităţi, precizând că au fost realizate 
„invitaţii speciale”, trimise preoţilor şi învăţătorilor din dieceză. 

   

                                                 
4 Ibidem, p. 5. 
5 Ibidem, p. 11. 
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        Avram Sădean (1880-1914)          Teodor Botiş (1873-1940) 
 
  

Pe fondul acestor măsuri şi cu sprijinul Episcopiei au început 
pregătirile pentru sărbătorirea unui secol de activitate a preparandiei 
româneşti din Arad.  Era perioada în care s-au afirmat în domeniul cercetării 
profesorii Teodor Botiş şi Avram Sădean, cei care au adunat materiale 
importante pentru elaborarea unui istoric al peparandiei arădene, lucrare 
care a apărut în 1912 cu titlul „Cei dintâi ani din din trecutul şi viaţa 
Preparandiei greco-ortodoxe române din Arad”. În introducerea lucrării 
autorii aratau că lucrarea de faţă era o schiţă scrisă în urma „însărcinării 
conferenţei profesorale  din 3-16 martie 1912”. Lucrarea era considerată de 
autori o schiţă pentru că nu au fost folosite toate documentele adunate, şi 
care, datorită timpului scurt, nu au putut fii descifrate şi traduse. Aceste 
documente au fost folosite de T. Botiş, care în 1922 a publicat lucrarea  
„Istoria şcoalei normale şi a instittului teologic ortodox roman din Arad”.  
Într-o scrisoare trimisă de pe front, în 1914, Avram Sădean arăta soţiei sale 
faptul că, pentru publicarea lucrării  din 1912, „am cules un material foarte 
vast cu privire la istoricul institutului prin arhivele din Viena şi Pesta”6. În  
intoducerea lucrării autorii aratau rolul important al preparandiei pentru 
societetea românească „fiind cel mai vechi şi cel mai rodnic aşezământ 
cultural pentru învăţători din patria noastră care răspândise o gândire şi o 
simţire românească timp de o sută de ani la românii din Banat, din părţile 
arădene şi Bihor”7. Se mai preciza că, preparandia arădeană a apărut în urma 
                                                 
6 Anuarul Institutului pedagogic-teologic 1914-1915, Tipografia Diecezană Arad 1915, p. 
29. 
7 Boţiş T., Sădean A., Institutul pedagogic greco-ortodox român din Arad, Tipografia 
Diecezană, Arad 1912, p. 3. 
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luptei de emancipare naţională dusă de intelectualii români la începutul 
secolului al XIX-lea şi considerată a fi „efectul ideilor mântuitoare ale 
oamenilor noştri mari”8. Profesorii arădeni considerau că prin înfiinţarea 
preparandiei arădene împăratul a contribuit la luminarea românilor ortodocşi 
din imperiu şi a „făcut un pas hotărât pentru ridicarea stării culturale a 
poporului roman prin înfiinţarea unei preparandii în care să se crească 
învăţători harnici şi capabili de a face şcoala plăcută poporului”9.  
Referindu-se la importanţa pe care a avut-o preparndia arădenă, T. Botiş şi 
A. Sădean aratau că înfiinţarea instituţiei a fost un pas important pe cale 
„renaşterii naţionale”, deoarece aici s-au format „luminătorii poporului 
român”10. Lucrarea din 1912 rămâne o carte de referinţă pentru cultura 
naţională pentru că cuprinde şi lucrarea „Arătare” scrisă de  D. Ţichindeal 
în 1813. R. Ciorogariu considera că era o necesitate reeditarea lucrării lui D. 
Ţichindeal pentru ca aceasta să nu dispară, arătând că aceasta se găsea 
numai în câteva exemplare „ca reliquie în casele bătrănilor noştrii”. Prin 
reeditarea lucrării lui D. Ţichindeal în 1912, s-a dorit a se aducă în atenţia 
românilor figura marelui învăţat bănăţan, primul director al preparandiei 
care s-a implicat şi în lupta naţională. 

Evenimentele din 1912 au fost prezentate în diferite publicaţii care 
au apărut, aşa cum a fost „Anuarul institutului pedagogic-teologic”, scos din 
iniţiativa lui Roman Ciorogariu. În introducerea acestei licrări, apărută în 
1913, se arată că sărbătorile centenare din 1912 nu au fost doar o „simplă 
serbare şcolară ci o serbare naţională”11. Informaţii importante despre modul 
în care s-a sărbătotit centenarul au apărut şi în „Reuniunea învăţătorilor” din 
1912. În primele numere s-a editat un apel făcut dascălilor arădeni spre a 
contribui financiar la adunarea sumei necesare pentru ridicarea bustului lui 
Teodor Ceontea, important profesor al preparandiei arădene şi fost director 
al reuniunii învăţătorilor. În numerele din octombrie, noiembrie şi 
decembrie, au fost prezentate activităţile organizate de reuniunea 
învăţătorilor privind centenarul preparandiei. În ziarele arădeane Românul şi 
Biserica şi Şcoala din 4/17 noiembrie 1912,  au fost prezentate manifestările 
desfăşurate cu ocazia centenarului. Informaţii despre manifestările din Arad 
se regăsesc şi în cele mai importante publicaţii din Transilvania şi Ungaria, 
ca Transilvania, Telegraful roman, Gazeta Transilvaniei  sau Aradi Hirlap.  

                                                 
8 Ibidem, p. 4. 
9 Ibidem,  p. 16. 
10 Ibidem, p. 17. 
11 Popeangă V., Eparhia Aradulu în perioada instituţionalizării culturii naţionale, „Vasile 
Goldiş” University Press, Arad, 2006, p. 234. 
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Discursul profesorului Avram Sădean ţinut cu ocazia sărbătoririi 
centenarului preparandiei a fost publicat în 1912 în lucrarea „Apostolatul 
primilor profesori ai preparandiei noastre” unde profesorul Sădean arată 
importanţa cunoşterii trecutului, pe care îl consideră o călăuză în luptele 
viitorului. El considera cunoaşterea trecutului importantă deoarece 
constituia un „izvor bogat de învăţăminte din care urmaşii se pot adăpa şi se 
pot însufleţi”12. 

Pentru a cunoaşte mai bine trecutul, profesorul Sădean prezenta 
activitatea primilor profesori ai preparandiei arădene care s-au remarcat la 
începutul secolului al XIX-lea ca bărbaţi luminaţi ce au preluat ideile 
revoluţeiei franceze şi-au luptat pentru a le pune în practică în societatea 
românească. Referindu-se la activitatea  desfăşurată  de Ţichindeal, arată că 
a fost un bun cunoscător al socieţăţii românşti şi a devenit un luptător pentru 
drepturile naţionale. Alături de Ţichindeal, un rol important l-a avut şi C. D. 
Loga, care timp de 42 de ani a fost profesor, fiind cel care a contribuit la 
luminarea, deşteptatrea şi înălţarea neamului. Iosif Iorgovici este considerat 
de Sădean unul dintre cei mai „distinşi şi calificaţi tineri ce-i putea să-i aibă 
neamul nostru pe acele timpuri”. Este prezentată şi activitatea desfăşurată de 
profesorul Ioan Mihuţ, care a fost un apropiat al lui Ţichindeal, susţinând 
ideea despărţirii de ierarhia sârbească. 

În lucrarea sa, Sădean arată şi importanţa şcolii pentru societatea 
românească, considerând că „preocupările şcolare şi culturale formează 
punctul cel mai esenţial din programul de viaţă al neamului nostru”13, iar 
toţi cei implicaţi în viaţa naţional-bisericească trebuiau să fie conştienţi de 
rolul important pe care îl au. Profesorul  arădean arată că, pentru a se bucura 
de recunoştinţa generaţiilor următoare, preoţii şi învăţătorii trebuiau să 
contribuie la întărirea instituţiilor noastre culturale aşa cum au făcut-o şi 
primii profesori ai preparandiei arădene. Referindu-se la situaţia 
preparandiei arădene, arăta  că era la adăpostul Bisericii, iar prin activitatea 
şcolii şi bisericii, care se sprijină reciproc, pot fii promovate interesele 
religioase şi culturale ale neamului. 

Un rol important în organizarea centenarului perparandiei i-a revenit 
directorului Roman Ciorogariu care, sprijinit şi de Episcopie, a reuşit a 
transforma sărbătoarea într-un moment de afirmare a solidarităţii naţionale, 
unde au fost invitaţi intelectuali din Banat, Transilvania, Bucovina, 
Basarabia şi România. Pe parcursul anului 1912 au fost organizate mai 

                                                 
12 Sădean A., Apostolatul primilor profesori ai preparandiei noastre, Ed. Diecezană, Arad, 
1912, p. 3. 
13 Ibidem, p. 26. 
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multe activităţi prin care s-a sărbătorit centenarul preparandiei şi au fost 
scrise cărţi. Sărbătorirea preparandiei a culminat cu activităţile din toamna 
anului 1912.  

 

 
 

Prima pagină a lucrării scrise de Avram Sădean şi Teodor Botiş care a apărut în 1912 
 
Problema organizării centenarului a fost luată în discuţie şi de 

comitetul reuniunii învăţătorilor, în şedinţa din 21 iunie, când s-a discutat şi 
despre ridicarea unui bust în memoria lui Teodor Ceontea. Comitetul a 
hotărât şi convocarea unei adunări generale a reuniunii învăţătorilor, în  9-
10 septembrie 1912, ocazie cu care a fost dezvelit bustul lui T. Ceontea, iar 
profesorul Petru Pipoş a rostit discursul „Rousseau, ideile sale pedagogice şi 
critica acestora”. Au mai luat cuvântul episcopul Ioan Papp, arhimandritul 
Augustin Hamsea, Vasile Goldiş, Roman Ciorogariu şi numeroşi învăţători 
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care au vorbit despre cel care le-a fost profesor şi model demn  de urmat, 
Teodor Ceontea. A fost invitat şi episcopul Caransebeşului Miron Cristea 
dar care nu a participat şi a trimis o telegramă prin care anunţa „salut 
călduros şi arhierească binecuvântare”14. Printre cei prezenţi au fost şi 
reprezentanţii autorităţilor de la Budapesta, în calitate de reprezentanti ai  
guvernului maghiar. Prefectul comitatului Arad, Urban Ivan,  în cuvântatrea 
sa arata că doreşte ca „ativitatea profesorilor institutului să dea roade”. 
Inspectorul regesc Varjassy Arpad, lauda modul în care s-au desfăşurat 
activităţile şi mărturisea dorinţa prosperităţii institutului. 

În discursul său episcopul Papp aminteşta de activitatea profesorului 
Ceontea, care a slujit învăţământul românesc timp de 27 de ani şi a fost acel 
care „şi din elevii cei mai slăbuţi şi cu modeste pregătiri a ştiut să facă 
dascăli vrednici dintre care mulţi sunt azi fala bisericii şi neamului”15. 
Arhimandritul Augustin Hamzam, fost professor la preparandia arădeană, în 
discursul său a arătat că prin activitatea sa Ceontea a contribuit la luminarea 
românilor. A fost present şi Roman Ciorogariu care arată că după înfiinţarea 
preparandiei arădene în 1812 a început o „renaştere naţională” iar profesorii 
preparandiei au fost cei care au „sădit în sufletele noastre dragostea de limbă 
şi lege”16. În numele Astrei a ţinut un discurs Ştefan Pop, care a scos în 
evidenţă contribuţia profesorilor preparandiei arădene în lupta de 
emancipare naţională. Din partea Astrei sibiene a participat Victor Stanciu, 
profesor la Şcoala de fete din Sibiu, care consideră că sărbătoarea este o 
„afirmare şi încununare a spiritului ce a trăit întotdeauna în oamenii şcoalei 
noastre şi când acest spirit poate arăta trecutul unui veac, tresare de mândrie 
inima fiecărui dascăl susţinător şi binevoitor al şcoalei”17.    

Un moment important l-a reprezentat discursul profesorului P. Pipoş. 
„Rousseau, ideile sale pedagogice şi critica acestora”. Profesorul 
preparandiei arată că a ales să ţină un discurs despre Rousseau nu pentru că 
era considerat cel mai bun pedagog din secolul al XVIII-lea, ci pentru că era 
”fiul gintei latine, o podoabă aleasă a ei”18. Pipoş arata că Russeau este unul 
dintre cei mai „originali şi liberi cugetători ai tuturor timpurilor un luptător 
fără seamă în dezvoltatrea culturii omeneşti”. Datorită principiilor 
pedagogice moderne afirmate de Rousseau, a apărut un nou sistem de 
educaţie, care se baza pe un „plan de educaţie deplin corespunzător cu 

                                                 
14 Reuniunea învăţătorilor, anul IX, nr. 7, Arad, 1912, p. 289.  
15 Ibidem, p. 288 
16 Ibidem, p. 291. 
17 Ibidem, p. 337. 
18 Ibidem, p. 292. 
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natura omului şi uşor de executat”19. Timp de peste trei decenii, cât a fost 
profesor al Preparandiei arădene, Pipoş a contribuit la introducerea celor 
mai moderne principii pedagogice în şcolile româneşti, adaptându-le 
necesităţilor din societatea românească. Este cel care a considerat că 
luminarea poporului se poate face prin şcoală. Adresându-se învăţătorilor 
din eparhia Arad, el vorbea despre „natura copilărească” a elevilor şi despre 
importanţa psihologiei pentru că numai aşa se putea întemeia o pedagogie 
modernă, bazată pe cele mai moderne idei pedagogice care circulau în 
Europa. Pipoş, în calitate de profesor de pedagogie şi membru de onoare al 
reuniunii, prezenta învăţătorilor ideile lui Rousseau, deoarece dorea ca 
învăţătorii să fie mai bine pregătiţi şi să devină conştienţi de rolul important 
pe care îl aveau în societatea românească, unde menţinerea identităţii 
naţionale era rodul activităţii învăţătorilor şi preoţilor din satele româneşti.  

La adunarea generală a reuniunii învăţătorilor organizată în 
septembrie 1912, cu ocazia centenarului preparandiei, au participat şi 
delegaţii din partea reuniunii învăţătorilor bănăţeni şi a reuniunii 
învăţătorilor din Oradea. Delegaţia reuniunii învăţătorilor bănăţeni a fost 
condusă de Iulian Vuia, care cu ocazia dezvelirii bustului lui T. Ceontea a 
ţinut un discurs în memoria profesorului arădean, arătând că odată cu 
moartea acestuia am „pierdut un părinte sincer un luminător”. În numele a 
80 de învăţători bănăţeni a declarat că vor fi „apostoli sinceri ai credeului 
tău cultural vom iubi şcoala românească precum tu ai iubit-o”20. Reuniunea 
învăţătorilor din Caransebeş a fost reprezentată de Mihai Crăciun, care în 
discursul său arăta importanţa şcolii pentru societatea românească. 
Considera şcoala ca pe armă puternică, care duce la luminarea minţii şi 
„deşteptarea conştiinţei şi demnităţii naţionele”. Mihai Crăciun mai scotea 
în evidenţă rolul important al preprandiei arădene, pe care o numeşte „un 
sanctuar al luminării” de unde s-a răspăndit în societatea românească „razele 
dătătoare de viaţă ale culturii”21. Referindu-se la  activitatea profesorului T. 
Ceontea, arata că, prin activitatea lui, s-a jertfit pentru luminarea poporului 
român, iar numele său trebuie eternizat. Din partea învăţătorilor din Oradea 
a participat Ioan Cloambeş, care a vorbit despre activitatea desfăşurată de 
Ceontea şi considera că numai prin educaţie „va ajunge neamul meu scump 
românesc la limanul ce-l doresc”22. Învăţătorul bihorean în discursul său 
amintea de situaţia românilor din Ungaria, menţionând că datorită măsurilor 
luate de autorităţi, bustul lui Ceontea nu a putut fi amplasat numai în curtea 
                                                 
19 Ibidem, p. 390. 
20 Ibidem, p. 435. 
21 Ibidem, p. 436. 
22 Ibidem, p. 439. 
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şcolii  datorită „vitregiilor timpului şi vremurilor în care  trăim noi românii 
nu ni s-a dat putinţa să-l eternizăm într-un mod mai strălucitor la un loc mai 
extins unde toată lumea să îl admire”23. 

În noiembrie 1912 profesorii institutului pedagogic-teologic, cu 
sprijinul Episcopiei şi a unor importanţi oameni de cultură au organizat 
sărbătoarea centenarului preparandiei arădene, sărbătoare care a avut un 
puternic caracter naţional. La manifestări au participat importante 
personalităţi al vieţi politice, culturale şi bisericeşti din Transilvania, dar şi 
reprezentanţi ai autorităţilor maghiare, care au supravegheat cu atenţie 
desfăşurarea festivităţilor. Directorul preparandiei R. Ciorogaria a luat o 
serie de măsuri pentru ca oaspeţii să fie bine primiţi şi a alcătuit un „comitet 
de primire dintre elevii seminarului sub conducerea profesorilor L. Iacob şi 
S. Bejan care au aşteptat oaspeţii pe peronul gării cu medaliile 
comemorative la piept”24. La manifestările de la Arad au participat 
învăţători şi preoţi din episcopie, dar şi un număr mare de învăţători din 
Bihor în frunte cu reprezentantul Reuniunii învăţătorilor bihoreni Ioan 
Cloambeş, dar şi vicarul de la Oradea, Vasile Mangra. Au participat şi 
intelecuali bănăţeni ca Iulian Vuia, preşedintele Reuniuni învăţătorilor 
bănăţeni, care a fost însoţit şi de „o numeroasă  gardă de preoţi şi 
învăţători”25. Din Caransebeş au participat C. Cornean, secretar consistorial, 
care a reprezentat Episcopia Caransebeşului şi o parte dintre profesorii 
preparandiei bănăţene, ca S. Evuţian şi  G. Jianu, iar din Lugoj a sosit 
protopopul  G. Popoviciu. De la Sibiu a participat directorul seminarului E. 
Roşca şi V. Stanciu, directorul şcolii de fete. 

Manifestările au fost deschise de directorul preparandiei R. 
Ciorogariu care, în discursul său, arăta că rolul important al preparandiei 
arădene în secolul al XIX-lea, prezenta condiţiile în care a apărut la Arad 
preparandia, dar şi activitatea unor profesori din secolul al XIX-lea, care 
prin munca lor au contribuit la luminarea românilor. El considera că idealul 
unor intelectuali ca Moise Nicoară şi Paul Iorgovici era de a dezrobi neamul 
românesc din jugul neştiinţei, fapt ce a făcut ca odată cu apariţia 
preparandiei arădene să înceapă şi o „renaştere naţională”. A urmat 
discursul episcopului Ioan I. Papp care explica semnificaţia zilei de 3/15 
noiembrie 1812, pe care o considera deosebită, nu numai pentru românii din 
eparhia Aradului, ci şi pentru Mitropolia ortodoxă a românilor din Ungaria 
şi Transilvania. 

                                                 
23 Ibidem, p. 439. 
24 Anuarul Institutului pedagogic-teologic ortodox român Arad, 1913, p. 14. 
25 Ibidem. 
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Telegrama trimisă de basarabeanul Vasile Stroescu lui Roman Ciorogariu 
 
 
Referindu-se la manifestările dedicate centenarului, episcopul Papp 

arata că este o importantă sărbătoare, chiar dacă nu este scrisă cu roşu în 
calendarul bisericesc, dar este „crestată în inimă şi este perpetuată şi 
eternizată în conştiinţa clerului şi a poporului nostru ca cea mai mare 
sărbătoare a bisericii noastre naţionale ca şi cel mai mare eveniment din tot 
trecutul acestei eparhii”. Pentru a evidenţia importanţa preparandiei arădene 
episcopul  o numea „Sion al culturei româneşti care curs de un  veac a dat 
lumină şi viaţă învăţătorilor şi preoţilor unei părţi însemnate a iubitei noastre 
patrii şi anume poporul român din părţile ungurene şi bănăţene”.   

De la Sibiu a participat E. Roşca directorul Seminarului arhidiecezan 
şi trimisul mitropolitului Ioan Meţianu, care a arătat importanţa festivităţilor 
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pentru români, considerând că „astfel de momente mari sunt momente de 
recreare şi elevaţie”26. Din partea episcopiei din Caransebeş a participat dr 
C. Cornean, care în cuvântul său, a arătat rolul important al preparandiei 
arădene pe care o consideră un „focar de cultură care a fost pentru Banat 
izvor de renaştere. De aici a pornit lumina cunoaşterii în sute şi sute de sate 
bănăţene”27. 

Au participat şi reprezentanţii autorităţilor de la Budapesta, care au 
supravegheat cu atenţie manifestările din Arad. A participat, ca trimis al 
guvernului,  . Varjassy inspector şcolar şi comitele suprem Ivan Urban, care 
în discursul său amintea de contribuţia preparandiei arădene la dezvoltarea 
culturii. Primarul Aradului, Varjassy Lajos, în cuvântarea sa arata că 
preparandia face parte din „podoabele Aradului”28, iar organizarea 
centenarului este considerată o dovadă a „spiritului serios de muncă ce 
stăpâneşte în acest institut”29. A participat şi directorul preparandiilor de stat 
din Ungaria, Karolinyi, care în discursul său şi-a exprimt admiraţia faţă de 
modul în care directorul preparandiei a organizat festivităţile.  

Printre cei care au luat cuvântul cu ocazia centenaului s-au aflat şi 
importante personalităţi ale vieţi politice, Vasile Goldiş care era 
reprezentantul „Societăţii pentru crearea unui fond de teatru romăn” dar şi 
al Astrei arădene. Goldiş arata rolul important al preparandiei arădene unde 
s-a predat în limba română şi consideră că, „fiecare popor numai prin limbă 
sa poate şi trebuie să fie cultivat”30,  mai arată că preparandia timp de un 
secol a servit ineresului naţional.  Deputatul Ştefan Cicio Pop a ţinut un 
discurs în numele Astrei arătând că preparandia a fost cel mai vechi focar 
cultural din aceste părţi. Mai preciza că Astra considera preparandia un 
„altar sfânt de cultură”31. Cicio Pop îşi exprima speranţa că în viitor, în jurul 
institutului pedagogic se va înfiinţa şi o „facultate academică care apoi cu 
timpul să se dezvolte într-o universitate”32. Prin discursul său, Cicio Pop 
releva rolul important al Aradului, la începutul secolului al XIX–lea, atunci 
când Aradul s-a afirmat ca un important centru politic pentru românii din 
Transilvania, iar în 1918 a devenit oraşul Marii Uniri. 
                                                 
26 Ibidem, p. 16. 
27 Ibidem, p. 17. 
28 Bogdan D, Istoriografia Preparandiei din Arad, în „Administraţia românească arădeană” 
vol IV, Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, 
p. 123.  
29  Anuarul Institutului pedagogic-teologic ortodox român Arad, 1913, p. 17. 
30 Vasile Goldiş, Scrieri social- politice şi filosofice, ediţia a II-a îngrijită, adăugită şi studiu 
introductiv de Marţian Iovan, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, p. 365.    
31 Românul(Arad),  nr. 244 din  4/17 noiembrie 1912.  
32 Ibidem. 
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Manifestările au avut ecou şi în Basarabia, Bucovina şi România. 
Basarabeanul Vasile Stroescu, invitat a participa la centenar, a trimis o 
telegramă prin care şi-a exprimat părerea de rău că nu poate participa şi 
anunţa că donează Fundaţiei „Ţichindeal” 1000 de coroane. Cei care au fost 
invitaţi, şi nu au participart, au trimis telegrame. Mitropolitul Bisericii 
Ortodoxe Române Ioan Meţianu, care  nu a participat la manifestările de la 
Arad, a trimis o telegramă  în care arată că a purtat de grijă istitutului timp 
de aproape un pătrar de veac şi care era, potrivit mitropolitului, „izvor 
nesecat de cultură religioasă, naţională, morală şi patriotică”. Mitropolitul 
Bisericii Greco-Catolice, Vistor Mihalyi, mulţumea pentru invitaţie  şi ura 
multă prosperitate preparandiei arădene. Episcopul Caransebeşului, Miron 
Cristea, a trmis o scrisoare în care arată că va participa o delegaţie formată 
din dr. Iulian Olariu, directorul seminarului, dr. Valeriu Branişte, asesor 
consistoral, Ştefan Jianu, referent şcolar, dr. Cornel Corneanu, secretar 
consistoral şi Sabin Evuţian  profesor seminarial. Episcopul Miron Cristea 
amintea şi de activitatea lui Ţichindeal, pe care îl considera  unul dintre 
întemeietorii culturii româneşti pentru românii din Ungaria şi Banat şi  care 
a „răspândit lumina prin toate comunele  care aparţin azi atât la eparhia 
Aradului cât şi Caransebeşului şi pregătind terenul şi sufletele tuturor 
românilor  pentru dezrobirea lor din legăturile ierarhiei sârbeşti”33. 
Episcopul îşi exprima recunoştinţa pentru cei care au fost profesorii 
preparandiei arădene, pe care-i numa „nemuritorii fii ai acestei biserici şi 
neamului”. Episcopul greco-catolic de la Beiuş, Demetriu Radu, invitat la 
manifestări, a trimis o telegramă în care îşi exprima dorinţa ca în viitor 
„institutul să poată contribui mai mult la lăţirea culturii româneştii”34. V. 
Gheorghiu a trimis o telegramă în numele profesorilor  Facultăţii de 
Teologie din Cernăuţi, prin care arata că preparandia arădeană a avut 
importante merite pe tărâm cultural, timp de un secol. Profesorii 
Seminarului central din Bucureşti au trimis o telegramă, în care constatau 
că, timp de 100 de ani preparandia arădeană a fost un important aşezământ 
de cultură, care a contribuit la luminarea românilor şi a „vărsat lumină 
creştinească şi românească în mijlocul românimii”35. Directorul 
preparandiei greco-catolice din Blaj, Ioan F. Negruţiu,  considera centenarul 
preparandiei ca fiind un moment de bucurie şi fericire pentru toţi românii 
deoarece era o sărbătoare „culturală a poporului român” în timp ce 
profesorii preparandie erau numiţi  „muncitori în ogorul culturii şi poporului 

                                                 
33Anuarul Institutului pedagogic-teologic ortodox român Arad, 1913, p. 24. 
34 Ibidem, p. 26. 
35 Ibidem, p. 27.  
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român” 36, episcopul îşi exprima speranţa că şi în viitor institutul arădean va 
prospera în folosul bisericii şi şcolii româneşti.  Au mai sosit telegrame 
trimise din partea unor importante instituţii din Transilvania ca gimnaziile 
din Blaj, Beiuş şi Brad, corpul profesoral al şcoalelor medii din Braşov, 
reuniunea învăţătorilor greco-catolici din dieceza Gherla, dar şi  o telegramă 
a profesorilor Liceului din Buzău şi o scrisoare semnată de directorul 
Seminarului din Turnu Severin, Arhimandrit I. Scriban. 

Sărbătoarea centenarului a fost descrisă în numeroase articole 
apărute în presa vremii.  Referindu-se la modul în care a fost organizat 
centenarul, Miron Cristea îi scrie directorului Roman Ciorogariu: „Am cetit 
cu deosebită plăcere frumosul discurs de la festivităţile din Arad. Puternicul 
lui fond prezintă acel institut ca fiind la înălţimea chemării iar pe directorul 
lui ca fiind înzestrat cu armele ştiinţei moderne. După atâtea discursuri ce le 
auzim la noi cu fraze goale îţi cade aşa bine să mai auzi să mai ceteşti ceva 
cu miez, fie istoric, fie ştiinţific”37.   

Centenarul preparandiei arădene a fost o sărbătoare naţională, un 
important moment de exprimare a solidarităţii naţionale, în pofida unor 
măsuri luate de autorităţile maghiare. Modul în care a fost organizat 
centenarul şi participarea unor important personalităţi, dar şi scrisorile şi 
telegramele care au ajuns la Arad, dovedesc că societatea românească era 
pregătită pentru realizarea unităţii naţionale, iar Aradul, datorită 
intelectualilor săi, care erau cunoscuţi în tot spaţiul românesc, a avut un rol 
important in realizarea Marii Unirii.  

                                                 
36 Ibidem, p. 28. 
37 Popeangă V., Liţiu Gh., op cit., p. 330. 
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Activitatea Consiliului Dirigent de reorganizare a asociaţiilor 
profesioanle ale avocaţilor transilvăneni (1919) 

 
 

Emil Arbonie, 
Centrul de studii „Ioan Slavici”,  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din  Arad 
 

 
  În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor referitoare la 
reorganizarea activităţii judecătoreşti transilvănene1, la 15 aprilie 1919, în 
baza propunerii resortului de Justiţie, Consiliul Dirigent a adoptat Decretul 
nr. X referitor la examenul de capacitate al magistraţilor şi avocaţilor2. 
Decretul stabilea noi dispoziţii referitoare la organizarea şi modul de 
susţinere a examenului de capacitate pentru magistraţi şi avocaţi, menţinând, 
în acelaşi timp, dar numai în mod provizoriu, şi unele dispoziţii ale legii 
LIII/1913, precum şi ale ordonanţei ministrului ungar de justiţie nr. 
67000/1913, care nu contraveneau intereselor româneşti.  
 Prin ordonanţele nr. 27 şi 193 din 17 aprilie 1919 şi 218 din 22 
aprilie, Aurel Lazăr, şeful resortului de Justiţie, a detaliat noul cadru legal al 
acestui examen de capacitate, abrogând, totodată, alte vechi dispoziţii 
normative în acestă materie3.  
 Astfel, a fost instituită, în mod provizoriu, o nouă Comisie de 
examinare pentru magistraţi şi avocaţi, cu sediul la Cluj, în locul celei de la 
Tg. Mureş, care a fost desfiinţată pe data de 18 ianuarie 19194. Numărul 
membrilor Comisiei de examinare a fost stabilit, în mod provizoriu,  la 36. 
Obiectele examenului au rămas aceleaşi, cu excepţia Dreptului 
constituţional ungar, care a fost înlocuit cu Dreptul constituţional român. 
Examenul, scris şi oral, trebuia susţinut în limba română, putând fi depus în 
două etape, de către toţi candidaţii, cu excepţia celor care au efectuat 
serviciu militar în timpul Primului Război Mondial, fiind astfel, beneficiari 
ai unelor amendamente favorabile.  
 Erau admişi la examen numai candidaţii care deţineau diploma de 
doctor în ştiinţe juridice emisă de universităţile cu sediul pe teritoriul supus 
                                                 
1 Gheorghe Iancu, Justiţie românească în Transilvania (1819), Editura Ecumenica Press, 
Cluj-Napoca, 2006, 520 p. 
2 Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent (Sibiu), anul II, nr. 25 din 26 aprilie 1919 (în 
continuare: G. O.). 
3 Ibidem, nr. 26 din 30 aprilie 1919 şi nr. 27 din 3 mai 1919. 
4 Ibidem, nr. 5 din 5/18 ianuarie 1919. 



 234 

autorităţii Consiliului Dirigent şi care efectuaseră o practică stagiară cu o 
durată de 3 ani, din care 2 ani după obţinerea acestui titlu ştiinţific. Se 
recunoştea şi valoarea diplomelor obţinute de la universităţile de pe 
teritoriul fostului stat ungar, până la data de 1 octombrie 1919. În ceea ce 
priveşte durata practicii stagiare, existau unele excepţii pentru candidaţii 
foşti profesori de ştiinţe juridice, la diferite nivele, precum şi pentru foştii 
procurori sau judecători de şedinţă, care îşi exercitaseră profesia în 
condiţiile legilor în vigoare. 
 În timpul stagiului celor trei ani de practică avocaţială, candidaţii 
trebuiau să desfăşoare activităţi specifice timp de un an la vreo instanţă 
judecărorească ordinară, un an la o cancelarie avocaţială ori la o instituţie a 
Contenciosului statului5, iar cel de al treilea an, în mod facultativ, ori pe 
lângă aceste instituţii sau pe lângă birourile notarilor publici şi la resortul de 
Justiţie al Consiliului Dirigent. 
 La instanţele judecătoreşti ordinare (tribunale sau judecătorii de 
ocol) erau admişi să facă practică stagiară numai candidaţii care erau 
cetăţeni români, obţinuseră diploma de doctor în ştiinţe juridice şi nu se 
găseau în situaţia de a se fi deschis acţiune publică în contra lor, pentru 
crime sau delicte. Curţile de Apel stabileau instanţele pe lângă care 
candidaţii pureau efectua practica stagiară, ţinând cont şi de doleanţele 
acestora. Înaintea începerii practicii la instanţele judecătoreşti, candidaţii 
erau datori să depună un jurământ de credinţă faţă re rege şi statul român, de 
respectare a legilor, de îndeplinire a sarcinilor încredinţate, cu onoare, 
conştiinţă profesională şi nepărtinire, precum şi de păstrare a secretului 
profesional. 
 Puteau fi înscrişi în tabloul candidaţilor de avocaţi numai aceia care 
făceau dovada că au început practica stagiară la vreo cancelarie avocaţială 
sau la una din instituţiile Contenciosului statului, dar numai prin decizia 
comitetului baroului respectiv. Dacă acesta respingea cererea de înscriere, 
petentul putea depune recurs la Consiliul superior administrativ şi 
disciplinar al avocaţilor, în termen de 15 zile de la comunicarea respectivă. 
 Data înregistrării cererii de înscriere în tabloul candidaţilor de 
avocaţi era socotită ca dată a începerii efectuării practicii stagiare. 
 Şeful autorităţii respective, unde candidatul efectua stagiul de 
practică, avea dreptul şi datoria supravegherii activităţii acestuia, existând 
                                                 
5 Contenciosul administrativ suplinea judecătoria administrativă care funcţionase până 
atunci în Transilvania. Această nouă instituţie, care funcţiona pe lângă Consiliul Dirigent, 
fusese înfiinţată în baza Decretului nr. VI despre Contenciosul administrativ (ibidem, nr. 12 
din 9/22 februarie 1919). Primpreşedinte al acestei instituţii, care şi-a început activitatea la 
1 mai 1919, a fost numit Octavian Russu (ibidem, nr. 28 din 10 mai 1919). 
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posibilitatea prelungirii stagiului de practică, în cazul culpabilităţii pentru 
fapte disciplinare, în baza hotărârii comisiei disciplinare. 
 După terminarea stagiului de practică, conducerea autorităţilor 
respective era datoare să elibereze un certificat constatator, necesar înscrierii 
la examenul de capacitate. 
 Noile reglementări conţineau dispoziţii referitoare la organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de examinare, precum şi cu privire la eliberarea 
diplomei de liberă exercitare a profesiei de avocat sau magistrat. 
 Înainte de a începe exercitarea profesiei de avocat, avocatul definitiv 
era dator să depună un jurământ de credinţă în faţa respectivului comitet al 
baroului, odată cu înscrierea sa în tabloul avocaţilor definitivi6. Până la 
unificarea dispoziţiilor referitoare la organizarea avocaturii, avocaţilor 
definitivi transilvănei le era interzisă exercitarea profesiei în teritoriile unite 
sau în Vechiul Regat, aceeaşi interdicţie fiind impusă teritoriului 
transilvănean şi avocaţilor care obţinuseră diploma de liberă practică 
profesională de la alte comisii de examinare, respectiv la Bucureşti sau Iaşi.  
  O altă importantă organizare provizorie a activităţii avocaţiale 
transilvănene a constat în înfiinţarea Consiliului Superior de Disciplină şi 
Afaceri Administrative pentru avocaţi, cu sediul la Cluj, la 17 aprilie 1919, 
în urma ruperii legăturilor Curiei ungare cu justiţia românească din 
Transilvania7. Rolul acestui consiliu a fost acela de a judeca recursurile 
făcute împotriva hotărârilor comitetelor şi barourilor, având şi atribuţia de a 
hotărî în cazul conflictelor de competenţă. Numărul membrilor acestui 
consiliu era de 20, din care 14 avocaţi şi 6 magistraţi, toţi numiţi de către 
şeful resorului de Justiţie. Legea XXXIV/1874 relativă la organizarea 
avocaturii a fost modificată, în sensul că nu se admiteau recursurile 
împotriva hotărârilor de deschidere a procedurilor disciplinare ori a 
deciziilor de punere sub acuzare a avocaţilor. 
 Preşedintele consiliului era dator să se îngrijească de încadrarea 
personalului de birou şi auxiliar, necesar îndeplinirii atribuţiilor acestei 
instituţii nou create.  
                                                 
6 Textul corect al jurământului era următorul: „Jur pe atotputernicul Dumnezeu de a fi 
credincios Regelui Ferdinand I şi Statului Român, de a respecta cu sfinţenie legile ţării, 
precum şi decretele şi ordonanţele Consiliului Dirigent din Sibiu de a îndeplini chemarea 
mea de avocat cu onoare, punctualitate şi conştiinţă. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (ibidem, 
nr. 33 din 5 iunie 1919.). Avocaţii şi apărătorii bucovineni în cauze penale erau obligaţi să 
depună următorul jurământ „Jur de a fi credincios Regelui, de a observa cu sfinţenie 
Constituţia şi legile ţării şi de a-mi exercita cu onoare şi conştiinţă profesiunea de avocat” 
(Monitorul Oficial al României, nr. 176 din 25 noiembrie 1919.). 
7 Decretul nr. XI relativ la instituirea în mod provizoriu a unui Consiliu superior de 
disciplină şi afaceri administrative pentru avocaţi, în: G. O., nr. 25 din 26 aprilie 1919. 
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 În ceea ce priveşte stabilirea procedurii de funcţionare a Consiliului 
superior de disciplină, au fost preluate multe din reglementările existente în 
Regulamentul serviciului interior al instanţelor judecătoreşti şi al Comisiei 
disciplinare pentru magistraţi. 

Membrii sedinţelor plenare ale Consiliului superior de disciplină 
erau preşedintele sau substitutul acestei instituţii, precum şi dintr-un număr 
egal de magistraţi şi avocaţi. După prezentarea referarului privind cauza 
disciplinară supusă dezbaterii, deliberarea şi votarea se făcea de către 
membrii magistraţi şi avocaţi în mod alternativ, începând cu cei mai curând 
numiţi în magistratură, apoi cu cei mai tineri avocaţi. Preşedintele era cel 
din urmă care îşi expunea punctul de vedere asupra cauzei supuse 
recursului. Pentru obţinerea unei hotărâri valide, era nevoie de prezenţa a 
câte cel puţin 4 membrii magistraţi şi câte 4 mambrii avocaţi, în afară de 
preşedinte sau substitutul acestuia. Deciziile hotărâte în cadrul acestor 
şedinţe plenare trebuiau adunate într-un „Repertoriu de jurisprudenţă al 
Consiliului superior de disciplină al avocaţilor”. Consiliul avea un sigiliu 
propriu, cu denumirea acestei instituţii, denumire care era utilizată şi pe 
antetele actelor oficiale emise. 

Cu privire la activitatea Consiliului superior de disciplină, 
conducerea acestuia era datoare să întocmească câte o analiză trimestrială a 
cauzelor disciplinare şi administrative supuse dezbaterilor, care se înainta 
resorului de Justiţie al Consiliului Dirigent.  

Pentru punerea în aplicare a Decretului nr. X privitor la instituirea 
Comisiei de examinare pentru magistraţi şi avocaţi, titlul provizoriu de 
primpreşedinte a fost încredinţat de către Consiliul Dirigent cunoscutului 
jurist Emil Haţiegan, şeful resortului de Codificare, iar resortul de Justiţie a 
numit în funcţiile de preşedinţi pe Pompei Micşa, preşedintele Curţii de 
Apel Cluj, Gustav Haupt, consilier la Curtea de Apel Cluj, precum şi pe 
avocatul clujean Aurel Isac sen. şi sibianul Ioan de Preda, iar în calitate de 
secretar, pe Iuliu Popescu, consilier la Curtea de Apel Cluj. Calitatea de 
membrii ai acestei comisii a fost încredinţată avocaţilor Aurel Isac sen. 
(Cluj), Aurel Socol (Cluj), George Popescu (Turda), Valer Moldovan 
(Turda), Liviu Micşa (Dej), Alexandru Stăvoiu (Braşov), Nicolae Zigre 
(Oradea-Mare), Kornhofer Vilmos (Reghinul Săsesc), Ioan Savany (Satu 
Mare), Traian Şincai (Vinga), Ioan de Preda (Sibiu), Ilie Precupaş (Arad), 
Aurel Cosma (Timişoara) şi Ilie Chindriş (Vişeu), iar dintre magistraţi: 
Pompiliu Micşa (preşedintele Curţii de Apel Cluj), Romul Pap (preşedintele 
Curţii de Apel Tg. Mureş), Alexandru Pap, (procuror suprem la Cluj), Mihai 
Gropşan (procuror suprem la Tg. Mureş), primprocurorul Liviu Ghilezan 
(Cluj), consilierul Andrei Pop (Curtea de Apel Cluj), consilierul Iuliu 
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Popescu (Curtea de Apel Cluj), preşedintele de tribunal Moise Savu (Deva), 
consilierii ministeriali sibieni Iustin Pop şi Cornel Crăciunescu, secretarul 
general Alexandru Marta (Resorul de Justiţie), precum şi consilierii de la 
Curtea de Apel din Cluj Gustav Haupt şi Gavril Chindriş8. 

Pentru punerea în aplicare a Decretului nr. XI privitor la înfiinţarea 
Consiliului superior de disciplină şi afaceri administrative pentru avocaţi, 
şeful resorului de Justiţie a numit cu titlul provizoriu de primpreşedinte pe 
Pompei Micşa, preşedintele Curţii de Apel Cluj, în calitate de preşedinţi pe 
Gustav Haupt, consilier la Curtea de Apel Cluj şi avocatul orădean 
Demetriu Kiş, iar în calitate de membrii, pe cunoscuţii Pompeiu Micşa, 
Gustav Haupt, Demetriu Kiş, Gavril Chindriş, Iuliu Popescu, Andrei Pop, 
precum şi pe consilierul Alexandru Ancean (Curtea de Apel Cluj), avocaţii 
Sever Ispravnic (Arad), George Dobrin (Lugoj), Eugen Piso (Sibiu), Aurel 
Isac sen. (Cluj), Aurel Socol (Cluj); Wilhelm Greskowitz (Sibiu), Ioan Pap 
(Brad), Andrei Micu (Făfăraş), Demetriu Pop (Mediaş), George Popescu 
(Turda)Andrei Doboşiu (Satu Mare), Nestor Oprean (Sânnicolaul Mare) şi 
Vasile Chindriş (Sighetul Marmaţiei). 

Realităţile transilvănene existente în asociaţiile profesionale 
avocaţiale au impus modificarea parţială a articolului de lege XXXIV din 
anul 1974 referitor la organizarea avocaturii9. Astfel, pe teritoriul deja supus 
administraţiei Consiliului Dirigent, precum şi pe cel care urma să intre în 
circumscripţia acestuia, în urma trecerii de la administraţia miliară 
românească la administraţia civilă, îşi puteau exercita profesia numai acei 
avocaţi înscrişi în tabloul vreunui barou. Cu aceasă modificare, fosta 
denumire de „camera avocaţilor” a fost abrogată, fiind înlocuită cu aceea de 
„barou”.  

În tabloul avocaţilor puteau fi înscrişi numai acei cetăţeni români 
care domiciliau în circumscripţia baroului respectiv, în al cărui tablou 
doreau să fie înscrişi; şi-au câştigat diploma de avocat potrivit dispoziţiilor 
cuprinse în Decretul nr. X, şi au depus jurământul în conformitate cu 
prevederile acestui act normativ. Persoanele care declarau că acest jurământ 
era contradictoriu convingerilor lor religioase, puteau face numai o 
promisiune solemnă, care omirea ultima propoziţie din jurământul de 
credinţă şi înlocuia provocarea lui Dumnezeu prin cuvintele „promit pe 
onoarea şi conştiinţa mea”. Avocaţii care exercitaseră şi până la acea dată 
profesiunea lor, erau datori şi ei să depună jurământul de credinţă sau 

                                                 
8 Ibidem, nr. 27 din 3 mai 1919. 
9 Decretul nr. XV referitor la modificarea în parte a art. de lege XXXIV din anul 1874 
(ibidem, nr. 34 din 12 iunie 1919.). 
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promisiunea solemnă, sub sancţiunea radierii din tabloul avocaţilor 
definitivi. 

Încetarea exercitării calităţii profesionale de avocat, în afară de 
decesul persoanei respective, mai putea avea loc şi în urma pierderii calităţii 
de cetăţean român ori a sentinţelor penale sau disciplinare, cu consecinţe de 
destituire. 

În ceea ce privea modul de organizare al barourilor, date fiind 
realităţile politico-militare, acestea se puteau organiza şi în mod provizoriu 
şi cu un număr mai mic de avocaţi, faţă de cel prevăzut în articolul de lege 
XXXIV/1874. În cazul refuzului comitetului vreunui barou de a pune în 
aplicare decretele Consiliului Dirigent sau ordonanţele resorturilor acestuia, 
şeful resortului de Justiţie era autorizat să dizolve comitetul respectiv şi să 
dispună reorganizarea baroului prin convovcarea adunării generale a 
avocaţilor, prezidată de un comisar numit de şeful acelui resort. La această 
adunare generală puteau lua parte numai avocaţii care depuseseră 
jurământul de credinţă sau promisiunea solemnă.   

Aceste modificări ale cadrului legal de organizare şi funcţionare a 
asociaţiilor profesionale avocaţiale au stânit reacţii critice din partea 
membrilor acestora. În dorinţa de a nu submina autonomia barourilor, Aurel 
Lazăr a adus noi modificări acestui cadru legal10. Prin urmare, depunerea 
jurământului avocaţilor domiciliaţi în localitatea sediului de reşedinţă al 
baroului trebuia să se facă în faţa preşedintelui tribunalului respectiv, iar al 
avocaţilor domiciliaţi în restul circumscripţiei, trebuia depus în faţa şefuior 
judecătoriilor de ocol, care cuprindeau circumscripţiile de domiciliu ale 
acestora. A fost stabilită şi procedura de citare a avocaţilor, de către 
tribunale sau judecătoriile de ocol. Dacă în urma aplicării acestei proceduri, 
avocatul citat nu se prezenta în locul şi la ora fixată ori nu-şi justifica 
absenţa, dacă refuza sau punea anumite condiţii în vederea deunerii 
jurământului, acelui avocat i se ridica dreptul exercitării acestei profesii. 
Despre depunerea jurământului se întocmea un proces varbal, al cărui 
original se păstra în arhiva tribunalului (chiar dacă fusese depus la o 
judecătorie de ocol din circumscripţia acestuia), o copie se înainta resortului 
de Justiţie, iar o alta, baroului respectiv. Avocatul care depunea jurământul 
primea o adeverinţă, certificată şi autentificată cu sigiliul tribunalului sau 
judecătoriei.  

Pentru a se evita exercitarea „avocaturii negre”, de către avocaţii 
care nu depuseseră jurământul de credinţă faţă de statul român, toate 

                                                 
10 Ordonanţa nr. 2384/1919 (ibidem, nr. 37 din 23 iunie 1919.). 
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autorităţile militare şi civile au fost invitate să pretindă avocatului care se 
prezenta în numele unui client, adeverinţa respectivă.  

În ceea ce privea atitudinea negativă a acelor barouri care refuzaseră 
aplicarea noilor dispoziţii lefale referitoare la profesarea avocaturii, acestea 
au fost dizolvate, numindu-se un comisar pentru reorganizarea noilor 
asociaţii profesionale avocaţiale. La adunarea generală pentru această nouă 
organizare, aveau drept de vot numai avocaţii acre depuseseră jurământul de 
credinţă faţă de statul român în conformitate cu vechea sau noua procedură. 
Acei avocaţi din circumscripţia baroului, care trimiteau buletinul lor de vot 
în plic semnat şi sigilat, erau datori să alăture acestuia şi un duplicat al 
adeverinţei privitoare la depunerea jurământului.  

Nu toţi avocaţii care au refuzat depunerea jurământului de credinţă 
faţă de statul român au reuşit să-şi asigure mijloacele de trai necesare prin 
exercitarea unor atribuţii profesionale în cadrul diverselor bănci sau societăţi 
industriale şi comerciale particulare. Urmare a acestui fapt, au încercat 
diverse modalităţi pentru depunerea târzie a acestui jurământ. Faţă de 
această situaţie, Alexandru Marta, secretarul general al resorului de Justiţie, 
a emis ordinul circular nr. 181 din 28 octombrie 1919, prin care făcea 
cunoscut tuturor barourilor, tribunalelor şi judecătoriilor de ocol că noul 
jurământ de fidelitate se putea depune, pentru fiecare caz în parte, numai cu 
aprobarea specială a acestui resort11. Nerespectarea acestei dispotiţiuni 
conducea la nulitatea jurământului depus în alte condiţii, precum şi la 
apliacrea măsurilor disciplinare împotriva avocaţilor sau magistraţilor 
vinovaţi.  

La 18 iunie 1919, Aurel Lazăr, şeful resortului de Justiţie a amis 
Ordonanţa nr. 1200 referitoare la separarea forurilor justiţiare din teriroriile 
nou eliberate de jurisdicţia statului ungar şi subordonarea acestora statului 
român12. În baaza acestui act normativ, alături de judeţele Bihor, 
Maramureş, Sătmar, Sălaj şi Ugocea, judeţul Arad a fost supus, şi din punct 
de vedere jurisdicţionar, statului român. Jurisdicţia Curţii de Apel din 
Debrecen înceta asupra judeţului Arad. Judecătoriile şi tribunalele din aceste 
judeţe au fost subordonate Curţii de Apel Oradea Mare. La 9 august 1919, 
jurisdicţia statului român s-a extins şi asupra forurulor justiţiare din Banat, 
Bichiş şi Cenad13. Judecătoriile din judeţul Cenad au dost subordonate 
Tribunalului Arad, respectiv Curţii de Apel Oradea Mare. Urmare a acestei 
realităţi, dispoziţiile referitoare la organizarea justiţiei româneşti 

                                                 
11 Ibidem, nr. 75 din 10 decembrie 1919. 
12 Ibidem, nr. 37 din 23 iunie 1923. 
13 Ibidem, nr. 50 din 27 august 1919.  
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transilvănene şi a profesiunii avocaţiale s-au extins şi în aceste teritorii nou 
eliberate şi trecute sub administraţia Consiliului Dirigent. În fine, la 16 
decembrie 1919, Tribunalul Arad a fost scos de sub jurisdicţia Curţii de 
Apel Oradea Mare şi încorporat circumscripţiei Curţii de Apel Timişoara14. 
Judecătoria Baia de Criş a fost scoasă de sub jurisdicţia Tribunalului Deva şi 
trecută în circumscripţia Tribunalului Arad şi a Curţii de Apel Timişoara, 
ambele dispoziţii intând în vogoare la la 1 ianuarie 1920. 

Preluarea atribuţiilor de şef al resorului de Justiţie de către Emil 
Haţiegan, în urma demisiei lui Aurel Lazăr, a condus la modificare unor 
dispoziţii referitoare la numirea membrilor Comisiei de examinare pentru 
magistraţi şi avocaţi15. Printre alte modificări privind numirea membrilor 
acestei comisii, o regăsim şi pe aceea privind înlocuirea arădeanului Ilie 
Precupş, cu arădeanul Nemet Ioan16. 

Activitatea de organizare şi funcţionare a Comisiei de examinare 
pentru magistraţi şi avocaţi şi a Consiliului superior de disciplină şi afaceri 
administrative pentru avocaţi a constituit începutul procesului de românizare 
a asociaţiilor profesionale ale avocaţilor transilvăneni, ai căror membrii, în 
marea lor majoritate, erau de etnie maghiară sau maghiarizată. Acest proces 
de românizare al profesiunii avocaţiale s-a accentuat, în anul 1921, prin 
unificarea funcţionării corpului de avocaţi17. În conformitate cu dispoziţiile 
acestei legi de unificare, orice avocat înscris la unul din barourile din ţară 
putea pleda în faţa oricărei instanţe judecătoreşti din întregul regat. Tot 
astfel, orice avocat înscris la orce barou putea cere transferarea şi înscrierea 
la alt barou. Urmare a acestei reglementări, toate celelalte dispoziţiuni, cu 
caracter local sau regional, moştenite de la imperiile rus şi austro-ungar, 
referitoare la organizarea acestui corp de liber profesionişti, au fost 
abrogate. Pentru punerea în aplicare a acestei legi, Ministerul Justiţiei 
trebuia să emită instrucţiunile cuvenite.  

Camera Avocaţilor din Arad, înfiinţată în ianuarie 1875, avea 
înscrişi în tabloul avocaţilor definitivi profesioiniştii din judeţele Bichiş, 
Arad şi Hunedoara. În anul 1919 numai 2 avocaţi din Békéscsaba (Ungaria) 
s-au înscris în Camera Avocaţilor din Arad, cu data de 4 ianuarie 1919. În 
anul 1920, nici unul. Din punct de vedere formal, autoritatea Baroului Arad 
asupra avocaţilor cu sediile prifesionale în judeţele Bichiş şi Cenad a încetat 

                                                 
14 Ibidem, nr. 78 din 27 decembrie 1919. 
15 Ibidem, nr. 82 din 26 ianuarie 1920. 
16 Ilie Pecupaş a fost radiat din evidenţa Baroului Arad cu data de 15 mai 1920, în urma 
decesului (Complexul Muzeal Arad, fond Muzeul Oraşului, Registrul avocaţilor din 
perioada 1875-1897.). 
17 Monitorul Oficial, nr. 89 din 26 iulie 1921.  
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la data de 20 decembrie 1920. În anul 1921, au fost înscrişi numai 9 avocaţi 
arădeni şi alţi 4 cu sediile profesionale în judeţul Hunedoara. La 28 martie 
1924, autoritatea Baroului Arad asupra avocaţilor hunedoreni a încetat, ca 
urmare a înfiinţării Baroului Deva. Începând cu această dată, independenţa 
şi autonomia Baroului Arad s-a exercitat numai asupra avocaţilor arădeni, 
până în septembrie 1940. 

În conformitate cu datele statistice existente, în perioada 3 iunie 
1897-18 februarie 1924, în Camera Avocaţilor şi Baroul Arad au fost 
înscrişi un număr de 494 avocaţi definitivi, cu domiciliile în comitatele 
(judeţele) Arad, Békés şi Hunedoara, astfel: 
 

Tabloul avocaţilor înscrişi în Camera Avocaţilor din Arad în perioada 1897-192418 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Cancelaria Perioada 

1.  Glasner Adolf, dr. Szarvas 03.06.1897-31.12.1920 
2.  Ghebelş Lazăr, dr. Pecica 19.06.1898-22.12.1932 
3.  Rohn Mór, dr. Gyula 11.07.1898-30.12.1920 
4.  Nogáll Károly, dr. Baia de Criş 

Sântana 
Baia de Criş 

19.06.1897-21.11.1909 
30.04.1909-10.05.1909 
31.07.1909-25.04.1911 

5.  Margocsy Miklos, dr. B. Csaba 09.10.1897-30.12.1920 
6.  Denér Iakob, dr. Buteni 12.10.1897-24.09.1929 
7.  Báro Drechsel, dr. Gyula 31.12.1897-25.07.1914 
8.  Ardelean Cornel, dr. Chişineu 11.12.1897-08.10.1937 
9.  Oprea Petru, dr. Arad 09.02.1898-31.12.1910 
10.  Baumgárten János, dr. Brad 24.02.1898-19.06.1920 
11.  Ispravnic Sever sn., dr. Arad 24.03.1898-31.03.1948 
12.  Deac Ludovic, dr.  Arad 

Haţeg 
12.04.1898-31.12.1920 
04.02.1922-28.03.1924 

13.  Bartos Gusztáv, dr. Radna 07.05.1898-08.02.1899 
14.  Urszini János, dr. B. Csaba 14.05.1898-05.06.1912 
15.  Kertész Maximilian, dr. Arad 26.07.1898-26.05.1923 
16.  Vincze Miklos, dr. Arad 26.07.1898-25.04.1911 
17.  Szedly Károly, dr. Arad 08.11.1898-22.09.1919 
18.  Lazăr Zoard, dr. Chişineu 07.12.1898-19.07.1920 
19.  Vannay János, dr. Arad 27.12.1898-06.11.1907 
20.  Apáthy Arpád, dr Deva 27.12.1898-30.12.1920 

                                                 
18 Complexul Muzeal Arad, fond Muzeul oraşului, inventar nr. 9257, fr. 1-494.. Încă o dată 
aduc mulţumiri istoricului arădean Dan Demşea pentru salvarea acestor documente cu 
valoare istorică deosebită, precum şi D-nei Delia Kelemen, de la Complexul Muzeal Arad, 
pentru profesionalismul conservării acestora şi răbdarea de care a dat dovadă în procesul de 
transcriere a datelor şi informaţiilor în format electronic. 
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21.  Szalay Arnold, dr. Arad 02.01.1899-24.10.1914 
22.  Lazăr George, dr. Arad 11.01.1899-18.03.1905 
23.  Tolnai János, dr. Deva 31.03.1899-24.02.1908 
24.  Székely Gyula, dr. Ilia 25.05.1899-23.01.1903 
25.  Heitz Nándor, dr. Arad 15.06.1899-05.10.1918 
26.  Salyom Ferencz, dr. Deva 22.06.1899-14.12.1900 
27.  Szathmáry Gyula, dr. Arad 21.08.1899-28.03.1913 
28.  Külley Pál, dr. Orosháza 17.09.1899-30.12.1920 
29.  Králitz Lajos, dr. Arad 24.10.1899-22.09.1917 

30.11.1899-13.09.1919 
30.  Fisher Eugen, dr. Arad 04.11.1899-12.08.1916 

23.06.1917-23.09.1940 
07.10.1944-31.03.1948 

31.  Leitner Mihai, dr. Deva 17.11.1899-11.11.1920 
21.01.1922-38.03.1924 

32.  Adler Samu, dr. Szeghalom 17.12.1899-14.09.1909 
33.  Glück Géza, dr. Chişineu 17.11.1899-04.08.1917 
34.  Parecz Béla, dr. Arad 30.11.1899-12.08.1902 

11.08.1909-31.03.1948 
35.  Merö Samu, dr. Ineu 30.11.1899-30.12.1920 
36.  Kajas József, dr. Szarvas 04.01.1900-27.12.1906 
37.  Fischer Samu, dr. Szarvas 07.02.1900-30.12.1920 
38.  Ludig István, dr. Arad 

Sântana 
Şiria 
Arad 

15.03.1900-01.10.1907 
02.10.1907-18.02.1908 
19.02.1908-07.07.1908 
08.07.1908-11.05.1911 

39.  Kállay Sándor, dr. Szarvas 26.04.1900-28.07.1903 
40.  Tămăşdan Liviu, dr. Arad 28.05.1900-19.06.1920 

24.03.1931 
41.  Köpf Ioan, dr. Arad 11.06.1900-14.01.1937 
42.  Oláh Antal, dr. Öcsöd 

 
16.03.1900-07.11.1914 
08.02.1919-31.12.1920 

43.  Halmos Oszkár, dr. Arad 01.09.1900-09.02.1915 
44.  Ladislau Lazăr, dr. Deva 05.09.1900-18.03.1924 
45.  Vlad Aurel, dr. Deva 

Orăştie 
Orăştie 

18.09.1900-29.12.1901 
31.12.1901-19.02.1908 
215.03.1909-28.04.1924 

46.  Szöllösi Sigismund, dr. Arad 
Pecica 
Arad 
Arad 

25.10.1900-08.11.1900. 
09.11.1900-06.09.1918 
07.09.1918-23.09.1940 
07.10.1944-31.03.1948 

47.  Morar Valeriu, dr. Radna 09.11.1900-20.07.1912 
48.  Draia Eneas, dr. Orăştie 09.11.1900-14.01.1902 
49.  Berthóly Károly, dr. Orosháza 31.12.1900-30.12.1920 
50.  Rozvan Ştefan, dr. Arad 

Ilia 
01.01.1901-15.06.1903 
16.06.1903-19-06.1920 

51.  Reisinger Ferencz, dr. Arad 01.01.1901-29.01.1936 
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Timişoara 30.01.1936-02.09.1940 
52.  Sugár Eugen, dr. Arad 01.01.1901-08.01.1942 
53.  Novac Ştefan, dr. Pecica 05.02.1901-08.03.1919 
54.  Salacz Aladár, dr. Szarvas 02.03.1901-31.12.1920 
55.  Pop Vasile, dr. Arad 08.04.1901-03.04.1936 
56.  Avramescu Vasile, dr. Radna 

Arad 
01.06.1901-26.06.1920 
19.04.1921-23.03.1948 

57.  Zelinck Henrik, dr. Arad 02.07.1901-03.04.1915 
58.  Pataky Dániel, dr. Orăştie 19.09.1901-30.12.1920 
59.  Tabakovits György, dr. Arad 

Arad 
22.11.190130.08.1907 
08.01.1912-06.10.1919 

60.  Vajda Iacob, dr. Sântana 
Şiria 
Arad 

20.12.1901-03.11.1905 
04.11.1905-25.07.1924 

26.07.1924 
61.  Pop Iustin, dr. Deva 27.02.1902-28.03.1924 
62.  Velcsov Géza, dr. Arad 27.02.1902 
63.  Szegö Húgó, dr. Arad 

Arad 
02.04.1902-23.09.1940 
07.10.1444-13.10.1944 

64.  Keppich Frigyes, dr. Gyula 15.04.1902-30.12.1920 
65.  Fuksz Béla, dr. Szarvas 15.04.1902-30.12.1920 
66.  Schiff Jenö, dr. Orosháza 15.04.1902-30.12.1920 
67.  Martos József, dr. Gyula 23.04.1902-30.12.1920 
68.  Fischer Lajos, dr. Ilia 10.05.1902-28.12.1908 
69.  Mărcuş Mihai, dr. Gyula 16.06.1902-01.02.1919 
70.  Tardos Dezsö, dr. B. Csaba 08.07.1902-30.12.1920 
71.  Burdan Teodor, dr. Ineu 08.07.1902-15.09.1925 
72.  Reisz Béla, dr. Hunedoara 22.07.1902-28.03.1924 
73.  Bertin Pál, dr. Szeghalom 20.09.1902-09.05.1910 
74.  Glück Ede, dr. Deva 30.09.1902-28.03.1924 
75.  Liszka Nándor, dr. Mezöbereny 31.12.1902-30-12-1920 
76.  Telegdy Lajos, dr. Békés 31.12.1902-30-12-1920 
77.  Povaszdy Máté, dr. B. Csaba 10.01.1903-03.03.1909 
78.  Străiţariu Augustin, dr. Haţeg 20.03.1903-06.06.1911 
79.  Linder Károly, dr. B. Csaba 27.03.1903-30.12.1920 
80.  Strauss Árpád, dr. Hunedoara 14.04.1903-28.03.]924 
81.  Pop Ioan, dr. Brad 17.04.1903-04.09.1020 
82.  Grosz Mátyás, dr. Szeghalom 17.04.1903-30.12.1920 
83.  Komlós József, dr. Ilia 14.05.1903-28.03.1924 
84.  Grozda Aurel, dr. Buteni 18.06.1903-12.12.1938 
85.  Veress Jenö, dr. Baia de Criş 30.06.1903-30.12.1920 
86.  Goldberger Ödön, dr. Szarvas 30.06.1903-18.03.1904 
87.  Dubleşiu George, dr. Hunedoara 09.07.1903-07.10.1922 
88.  Margita János, dr. Geoagiu 22.07.1903-24.07.1920 
89.  Weisz Frigywe, dr. B. Csaba 11.08.1903-30.12.1920 
90.  Rácz János, dr. Şiria 02.11.1903-17.07.1905 
91.  Biró Béla, dr. Gyula 27.11.1903-30.12.1920 
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92.  Simon Gábor, dr. Ilia 12.02.1904-21.05.1909 
93.  Szilágyi Károly, dr. Pui 12.02.1904-28.03.1924 
94.  Christián Kálmán, dr. Gyoma 05.04.1904-30.12.1920 
95.  Vlajkovits Velimir, dr. Arad 02.05.1904-26.09.1904 
96.  Pagubă Vasile, dr. Pecica 02.05.1904-29.10.1907 
97.  Lengyel János, dr. Pecica 

Radna 
11.05.1904-21.12.1908 
04.01.1910-15.06.1914 

98.  Lajos, dr. B. Csaba 28.06.1904-30.12.1920 
99.  Salgó Maximilian, dr. Arad 28.06.1904-23.09.1940 

07.10.1944-30.05.1947 
100.  Iancu Cornel, dr. Arad 08.07.1904-04.03.1947 
101.  Major Simon, dr. Gyula 22.07.1904-30,12,1920 
102.  Szegö Henrik, dr. Geoagiu 

Brad 
09.08.1904-18.01.1919 
14.08.1920-27.09.1926 

103.  Grosz Endre, dr. Chişineu 09.09.1904-07.11.1914 
104.  Ábrahám József, dr. Petroşani 26.10.1904-28.03.1924 
105.  Nagy Béla, dr. Szarvas 26.10.1904-30.12.1920 
106.  Fischer Gyula. Dr. B. Csaba 04.11.1904-12.01.1905 
107.  Mester László, dr. Radna 15.11.1904-31.12.1904 
108.  Asztalos János, dr. Arad 15.11.1904-26.02.1906 
109.  Ienciu Toma, dr. Pui 23.12.1904-24.03.1922 
110.  Deutsch Izsö, dr. Arad 02.01.1905-09.08.1919 

08.07.1921-30.06.1923 
111.  Ėles Béla, dr. Arad 25.01.1905-10.04.1915 
112.  Heppes Béla, dr. Arad 01.03.1905-12.08.1907 
113.  Jegesi Carol, dr. Arad 04.03.1905-31.03.1948 
114.  Marşieu Iustin, dr. Arad 18.03.1905-24.08.1919 

30.101920-03.11.1942 
115.  Momac Dumitru, dr. Arad 24.03.1905-01.07.1931 
116.  Barbura Sever, dr. Pecica 

Ineu 
08.04.1905-01.04.1907 
02.04.1907-06.09.1911 

117.  Olariu Virgil, dr. Deva 21.04.1905-26.06.1920 

118.  Novac Aurel, dr. Pecica 
Arad 

21.04.1905-27.01.1933 
28.01.1933-21.02.1933 

119.  Zubor Gyula, dr. Arad 02.05.1905-14.01.1914 
120.  Bleuer Sándor Lajos, dr.  Békés 02.05.1905-30.12.1920 
121.  Déak Agoston, dr. Orăştie 08.05.1905-19.06.1920 
122.  Orbán Lajos, dr. Füzesgyamati 08.05.1905-30.12.1920 
123.  Bontescu Victor, dr. Haţeg 12.05.1905-23.02.1921 
124.  Oprea Aurel, dr. Orăştie 24.05.1905-16.02.1909 
125.  Tolnay Lajos, dr. Deva 24.05.1905-12.11.1917 
126.  Popa Teodor, dr. Hălmagiu 

Arad 
24.05.1905-04.10 1919 
17.04.1920-31.03.1948 

127.  László Gyula, dr. Ineu 03.06.1905-31.01.1915 
128.  Venter Gusztáv, dr. Şiria 03.07.1905-13.01.1906 
129.  Török Ödön, dr. Körösladany 15.07.1905-30.12.1920 
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130.  Szabó Károly, dr. Orăştie 03.08.1905-20.10.1909 
131.  Faludi Jenö, dr. Szarvas 23.10.1905-11.12.1905 
132.  Lovich Ödön, dr. Gyula 27.10.1905-22.12.1906 
133.  Popa George, dr. Arad 

Buteni 
27.10.1905-01.04.1907 
02.04.1907-22.02.1911 

134.  Boternay Károly, dr. Sebiş 07.11.1905-21.12.1918 
135.  Zoltan Emil, dr. Pâncota 15.11.1905-25.07.1928 
136.  Hoffmann Károly, dr. Gyula 18.11.1905-10.02.1906 
137.  Iantsovits Emil, dr. Gyula 23.12.1905-30.12.1920 
138.  Hirschfeld Márk Mezöbereny 08.01.1906-30.12.1920 
139.  Vas Nándor, dr. Totkomlós 13.01.1906-30.12.1920 
140.  Gerö Oszkár, dr. Szarvas 13.01.1905-30.12.1920 
141.  László István, dr. Orosháza 18.01.1906-01.03.1906 
142.  Láng Frigyes, dr. B. Csaba 10.02.1906-30.12.1920 
143.  Berger Ernö, dr. Arad 01.03.1906 
144.  Kovacs Sándor, dr. Şiria 26.03.1906-10.09.1906 
145.  Vafna Farkas, dr. Haţeg 10.04.1906-28.03.1924 
146.  Grunvald Dezsö, dr. Mezöbereny 10.05.1906-30.12.1920 
147.  Vadasz Armin, dr. Arad 

Satul Nou 
Arad 

18.05.1906-31.08.1931 
01.09.1931-18.12.1932 
19.12.1932-25.02.1936 

148.  Ursu Ioan, dr. Arad 
Radna 
Arad 

20.06.1906-09.05.1907 
10.05.1907-26.06.1920 
09.11.1924-18.07.1945 

149.  Bartha János, dr. Răpsig 03.07.1906-13.10.1906 
150.  Danes Szilárd, dr. Szarvas 11.07.1906-24.12.1915 
151.  Meskó Miklós, dr. Deva 16.07.1906-30.12.1920 

04.02.1922-28.03.1924 
152.  Gebhardt Sándor, dr. Radna 07.08.1906-13.12.1906 
153.  Kun Andor, dr. B. Csaba 10.09.1906-31.05.1907 
154.  Telman Sándor, dr. Elek 11.10.1906-29.04.1922 
155.  Nemes Viktor, dr. Baia de Criş 16.10.1906-19.06.1920 
156.  Vasinca Toma Pui 

Deva 
02.01.1907-20.08.1920 
21.08.1920-28.05.1921 

157.  Petruţ Iustin, dr. Chişineu 
Arad 

02.06.1907-28.06.1919 
29.06.1919-06.04.1939 

158.  Haragoş Adam, dr. Deva 21.02.1907-28.03.1924 
159.  Csánki Dezsö, dr. Szeghalom 09.03.1907-30.12.1920 
160.  Makrai Lipót Petroşani 15.03.1907-02.01.1912 
161.  Simonca György, dr. Gyula 18.03.1907-30.12.1920 
162.  Müller Jenö, dr. Orosháza 27.03.1907-30.12.1920 
163.  Grossmann Alfréd, dr. Arad 12.04.1907-19.07.1919 
164.  Herzeg Henrik, dr. B. Csaba 26.04.1907-30.12.1920 
165.  Kuczián Géza, dr. Mezöbereny 26.04.1907-30.12.1920 
166.  Déri Jacob Jenö, dr. Haţeg 10.05.1907-06.08.1920 
167.  Gross Nathán, dr. Lupeni 10.05.1907-29.09.1938 
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168.  Halmos Brunó, dr. Petroşani 15.05.1907-28.03.1924 
169.  Molnár Sándor, dr. Arad 17.05.1907-12.08.1907 
170.  Monţia Emil, dr. Şiria 31.05.1907-30.12.1920 

28.09.1926-21.03.1932 
22.03.1933-31.03.1948 

171.  Böns Károly, dr. Arad 10.06.1907-12.05.1935 
172.  Hantha Sándor, dr. Arad 08.07.1907-12.05.1935 
173.  Gherasim Victor, dr. Hunedoara 

Ilia 
23.07.1907-20.11.1909 
21.11.1909-04.09.1920 

174.  Kuttn Alfréd, dr. Arad 08.08.1907-28.12.1918 
16.01.1928-24.09.1929 

175.  Vajda Ivan, dr. Arad 05.09.1907-22.11.1935 
176.  Kulpin Ferencz, dr. B. Csaba 05.09.1907-23.06.1909 
177.  Schmidt Sándor, dr. Arad 05.10.1907-25.05.1910 

13.03.1915-19.05.1923 
178.  Kupel Dezsö, dr. Brad 10.10.1907-11.02.1926 
179.  Staubesand Cristian, dr. Pâncota 19.10.1907-30.12.1920 

03.02.1921- 
180.  Szöllösy János, dr. Deva 

Orăştie 
06.11.1907-28.08.1908 
29.08.1908-28.03.1924 

181.  Popiu Enea, dr. Orăştie 12.12.1907-28.03.1924 
182.  Karacioni Al., dr. Pecica 14.02.1907-29.03.1929 
183.  Seidner Frigyes, dr. Arad 04.01.1908-27.05.1927 
184.  Krenner Zoltán, dr. Arad 04.01.1908-13.03.1916 

18.01.1923-31.12.1927 
185.  Baruch Húgó, dr. Arad 30.01.1908-19.07.1909 

29.11.1919-29.04.1922 
186.  Tobak István, dr. Gyoma 01.02.1908-03.10.1911 
187.  Sámüel Viktor, dr. Szarvas 05.02.1908-11.02.1910 
188.  Hoffmann Károly, dr. Gyula 13.02.1908-30.12.1920 
189.  Oncu Nerva, dr. Baia de Criş 24.02.1908-11.02.1926 
190.  Károly József, dr. Ilia 17.03.1908-20.12.1920 
191.  Olariu Mihai, dr. Petroşani 17.03.1908-04.09.1920 
192.  Kárász Gyözö, dr. Arad 20.03.1908-30.12.1920 
193.  Ulain Ferencz, dr. Deva 10.04.1908-30.12.1920 
194.  Keppes Ferencz, dr. Haţeg 09.06.1908-01.10.1912 
195.  Szkaláb Gyula, dr. Ineu 09.06.1908-30.12.1920 
196.  Rosti Rezsö, dr. Pâncota 08.07.1908-23.09.1940 
197.  Kökeny Mihály, dr. Orosháza 24.12.1944-31.03.1948 
198.  Veliciu Romulus, dr Arad 12.08.1908-07.12.1920 
199.  Rafael Miksa, dr. Arad 28.08.1908-28.03.1924 
200.  Boca Romulus, dr Orăştie 10.09.1908-24.09.1920 
201.  Wodianer Sándor, dr. Orosháza 10.09.1908-13.05.1909 
202.  Cozma Antoniu, dr. Buteni 16.10.1908-14.11.1920 
203.  Makai Márton, dr. Szeghalom 21.11.1908-30.12.1920 
204.  Tarpin Tibor, dr. B. Csaba 21.12.1908-30.12.1920 
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205.  Popu Victor, dr. Pui 
Orăştie 

28.12.1908-26.06.1920 
10.07.1920-28.03.1924 

206.  Halász Aladár, dr. Gyoma 23.01.1909-30.12.1920 
207.  Vangyel Tibor, dr. Orosháza 30.01.1909-23.09.1915 
208.  Major János, dr. Ilia 23.01.1909-20.02.1912 
209.  Gabos Eugen, dr. Arad 23.01.1909-23.09.1940 
210.  Sebestien József, dr. Ineu 

Arad 
23.02.1909-23.09.1940 
29.12.1944-31.03.1948 

211.  Teljaldy Sándor, dr. Gyula 23.02.1909-30.12.1920 
212.  Martini Ágost, dr. Orăştie 03.04.1909-28.03.1924 
213.  Radó Izidor, dr. Orăştie 15.04.1909-38.03.1924 
214.  Csiky Ödön, dr. Arad 23.04.1909-30.12.1920 
215.  Kócsvay Pál, dr. Arad 04.05.1909-20.01.1912 
216.  Gezey Gyula, dr. Deva 21.05.1909-30.12.1911 
217.  Szabó Frigyes, dr. Arad 25.05.1909-13.02.1915 
218.  Bodó Albert, dr. Radna 28.06.1909-28.09.1918 
219.  Vertes Andor, dr. B. Csaba 06.08.1909-30.12.1920 
220.  Issekutz Grigore, dr. Deva 12.08.1909-30.12.1920 

01.18.1921-28.03.1924 
221.  Hica Ioan, dr. Haţeg 02.09.1909-26.06.1920 
222.  Beles Eugen, dr. Radna 15.09.1909-26.06.1920 
223.  Neuman Manó, dr. Hunedoara 21.09.1909-30.12.1920 
224.  Székely Francisc, dr. Arad 25.10.1909-23.09.1940 

07.10.1944-31.03.1948 
225.  Székely Lajos, dr. B. Csaba 27.10.1909-30.12.1920 
226.  Petó Ákos, dr. B. Csaba 26.11.1909-30.12.1920 
227.  Goldzieher Albert, dr. Arad 04.01.1910-30.12.1920 

10.01.1922-12.08.1922 
03.06.1932-23.09.1940 
07.10.1944-02.03.1946 

228.  Kovalszky Robert, dr. Gyula 03.02.1910-30.12.1920 
229.  Rácz Alexandru, dr. Arad 08.02.1910-30.12.1920 

10.01.1922-23.09.1940 
07.10.1944-31.12.1948 

230.  Stern Manó, dr. Petroşani 24.02.1910-28.03.1924 
231.  Grass Aladár, dr. Arad 09.03.1910-06.06.1922 
232.  Kell Iosif, dr. Arad 09.03.1910-23.09.1940 

07.10.1944-31.03.1948 
233.  Popescu Aurel. Dr. Şiria  22.04.1910-04.09.1926 
234.  Zahorán Matyás, dr. B. Csaba 22.04.1910-30-12-1920 
235.  Singer Eugen, dr. Arad 25.04.1910-26.02.1921 

17.11.1921-23.09.1940 
07.10.1944-15.01.1947 

236.  Robu Ioan, dr. Hălmagiu 
Arad 

02.05.1910-19.06.1920 
18.09.1926.09.09.1930 

237.  Holländre Lipót, dr. B. Csaba 14.05.1910-30.12.1920 
238.  Hepes Alek, dr. Petroşani 07.06.1910-28.03.1924 
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239.  Palfi Zoltán, dr. Orosháza 09.07.1910-13.02.1919 
240.  Schäfer Hamon, dr. Petroşani 09.09.1910-28.03.1924 
241.  Róth Manó, dr. Vulcani 18.07.1910-28.03.1924 
242.  Tury Ferencz, dr. Gyula 18.07.1910-30.12.1920 
243.  Lengyel Gyula, dr. Arad 21.09.1910-30.12.1920 
244.  Kilény Zoltán, dr. Arad 07.10.1910-23.09.1940 

07.10.1944-31.03.1948 
245.  Adelmann Géza, dr. Sântana 

 
Pâncota 

07.10.1910-24.12.1920 
20.02.1931-13.11.1940 
14.11.1940-01.04.1944 

246.  Hauska Robert, dr. Ineu 18.10.1910-03.06.1941 
247.  Kardos József, dr. Szeghalom 18.10.1910-30.12.1920 
248.  Stroiny Jenö, dr. Hunedoara 14.11.1910-18.04.1911 
249.  Filip Ladislau, dr. Hunedoara 14.11.1910-28.03.1924 
250.  Szarvas Izsö, dr. Petroşani 30.11.1910-16.12.1818 
251.  Firea Mihai, dr. Pui 05.01.1911-28.03.1924 
252.  Bedö Árpád, dr. Arad 05.01.1911-30.12.1920 

11.02.1925-03.09.1931 
253.  Goldziecher Martin, dr. Chişineu 05.01.1911-22.03.1919 

23.08.1919-23.09.1940 
07.10.1944-07.10.1944 

254.  Rus Káláman, dr. Petroşani 05.11.1911-14.05.1921 
255.  Salamon Károly, dr. Gyula 05.11.1911-19.06.1912 
256.  Tătar Eugen, dr. Deva 10.01.1911-28.03.1924 
257.  Turdas Gáspár, dr. Gyoma 10.01.1911-30.12.1920 
258.  Laufer Árpád, dr. Deva 06.02.1911-28.03.1924 
259.  Pop Ioan, dr. Sebiş 10.02.1911-18.12.1915 
260.  Albu Cornel Traian, dr. Ineu 28.02.1911-27.11.1912 
261.  Almăşescu Ulpiu, dr. Deva 18.03.1911-28.03.1924 
262.  Borésiczky Dezsö, dr. Orosháza 06.05.1911-30.12.1920 
263.  Sebök Alexa, dr. Békés 06.05.1911-30.12.1920 
264.  Hausser Ödön, dr. Orosháza 06.05.1911-30.12.1920 
265.  Déak Sándor, dr. Arad 15.05.1911-30.12.1920 
266.  Messer Károly, dr. Arad 09.06.1911-23.09.1940 

07.10.1944-31.03.1948 
267.  Chirilovici Ştefan, dr. Ilia 19.06.1911-30.12.1920 
268.  Dáni Pál, dr. Arad 19.06.1911-30.12.1920 
269.  Lucaci Leopold, dr. Arad 19.06.1911-14.08.1940 

31.03.1946-31.03.1948 
270.  Morvai János, dr. Békés 06.07.1911-30.12.1920 
271.  Csillag Aladar, dr. Ineu 10.07.1911-10.07.1912 
272.  Schuster Ödön, dr. Arad 10.07.1911-30.12.1924 
273.  Suciu Ioan, dr. Şiria 

Hălmagiu 
10.07.1911-10.05.1918 
11.05.1918-18.08.1920 

274.  Sándor Sándor, dr. Deva 15.07.1911-30.12.1912 
06.12.1913-30.12.1920 
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04.02.1922-28.03.1924 
275.  Reisz József, dr. Békéscsaba 15.07.1911-30.12.1920 
276.  Romanescu Ioan, dr. Orosháza 15.07.1911-30.12.1920 
277.  Hidjed Gyula, dr. Vésztö 22.07.1911-30.12.1920 
278.  Priebel Armin, dr. Petroşani 31.07.1911-28.03.1924 
279.  Pocol Valeriu, dr. Petroşani 31.07.1911-29.01.1921 
280.  Şelariu Emil, dr. Haţeg 31.07.1911-30.12.1920 

22.04.1922-28.03.1924 
281.  Groza Petru, dr. Deva 25.08.1911-12.06.1920 

30.03.1922-02.06.1923 
282.  Boros Beni, dr. Arad 25.09.1911-30.12.1920 
283.  Harschi Béla, dr. Orosháza 16.10.1911-30.12.1920 
284.  Raduly Moise, dr. Arad 

 
Şiria 

04.11.1911-26.06.1920 
02.05.1923-09.02.1924 
03.02.1924-21.06.1946 

285.  Mihály Rezsö, dr. Săvârşin 15.11.1911-31.07.1912 
286.  Arbonas Sever, dr. Orăştie 23.11.1911-21.11.1920 
287.  Sarkány Francisc, dr. Arad 02.01.1912-09.08.1919 

25.01.1922-27.01.1923 
288.  Zubor, Imre, dr. Arad 

 
02.01.1912-28.08.1938 
11.12.1939-31.03.1948 

289.  Szönyi Gyula, dr. Gyoma 02.01.1912-22.03.1919 
290.  Benczur Vilmos, dr. Szarvas 08.01.1912-30.12.1920 
291.  Pietsch Béla, dr. Haţeg 

 
31.01.1912-30.12.1920 
04.02.1922-28.03.1924 

292.  Valentiny Károly, dr. Mezöbereny 15.02.1912-30.12.1920 
293.  Lazăr Henric, dr. Deva 21.02.1912-28.03.1924 
294.  Păşcuţiu Silviu, dr. Ineu 

Arad 
29.02.1912-01.04.1921 
02.04.1921-04.06.1921 

295.  Priegelhaupf Bertalan Békéscsaba 18.03.1912-30.12.1920 
296.  Varga Gyula, dr. Gyula 26.03.1912-30.12.1920 
297.  Ieszeuszky Ferdinand Gyula 26.03.1912-30.12.1920 
298.  Boţioc Alexa, dr. Şiria 

Arad 
01.04.1912-21.03.1919 
22.03.1919-03.03.1946 

299.  Juhász Géza, dr. Arad 27.04.1912-12.07.1919 
02.10.1920-23.09.1940 
07.10.1944-31.03.1948 

300.  Brasch Aladár, dr. Arad 18.05.1912-23.06.1925 
22.12.1944-11.04.1946 

301.  Uhrin László, dr. Békéscsaba 23.05.1912-30.12.1920 
302.  Rostas Imre, dr. Gyula 23.05.1912-21.09.1919 
303.  Gara Armin, dr. Arad 23.05.1912-12.11.1917 

11.05.1922-29.08.1940 
07.10.1944-06.01.1946 

304.  Ieszenszky Mór, dr. Hălmagiu 23.05.1912-30.12.1920 
305.  Gallay Károly, dr. Békéscsaba 28.05.1912-30.12.1920 
306.  Nytrai József, dr. Szeghalom 31.05.1912-30.12.1920 
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307.  Laurovits János, dr. Tótkomlós 07.06.1912-30.12.1920 
308.  Hallós Vilmos, dr. Deva 24.06.1912-30.12.1920 

21.01.1922-28.03.1924 
309.  Popoviciu Ioan, dr. Hunedoara 03.07.1912-28.03.1924 
310.  Faragó Jenö, dr. Szarvas 03.07.1912-30.12.1920 
311.  Rapaport Lipót, dr. Ilia 03.07.1912-28.03.1924 
312.  Szekup Ştefan, dr. Haţeg 10.07.1912-28.03.1924 
313.  Klein Andor, dr. Orosháza 17.07.1912-30.12.1920 
314.  Suciu Valeriu, dr. Radna 20.07.1912-22.05.1944 
315.  Balász Dezsö, dr. Baia de Criş 27.07.1912-18.10.1913 
316.  Kollin Iacob, dr. Ineu 27.07.1912-30.12.1920 

27.05.1922-23.09.1940 
28.11.1944-31.03.1948 

317.  Sielberstein Dezsö, dr. Gyula 31.07.1912-30.12.1920 
318.  Löcs Rezsö, dr. Arad 02.08.1912-04.04.1940 
319.  Széki Armin, dr. Gyoma 30.08.1912-30.12.1920 
320.  Balász József, dr. Ilia 31.10.1912-30.12.1920 
321.  Trip Serafim, dr. Geoagiu 12.11.1912-29.01.1921 
322.  Crişan George, dr. Arad 12.11.1912-30.12.1920 

05.08.1926-18.01.1927 
323.  Roxin Teodor, dr. Pecica 12.11.1912-11.01.1919 
324.  Tobak István, dr. Orosháza 10.11.1912-30.12.1920 
325.  Schriffert Ferencz, dr. Gyula 16.11.1912-30.12.1920 
326.  Magyar Sámuel, dr. Békéscsaba 10.12.1912-19.04.1920 
327.  Glava Cornel, dr. Brad 04.01.1913-19.06.1920 
328.  Rettegi György, dr. Deva 04.01.1913-29.10.1916 
329.  Lustig István, dr. Gyula 04.01.1913-30.12.1920 
330.  Bolza Alfons, dr. Szarvas 04.01.1913-28.02.1914 
331.  Dragomir Simion, dr. Ilia 18.01.1913-28.03.1924 
332.  Bulla Sándor, dr. Orosháza 25.01.1913-30.12.1920 
333.  Kelecsényi Ferencz, dr. Medgyesegyhá

za 
25.01.1913-31.01.1914 

334.  Robitsek Jenö, dr. Szarvas 22.02.1913-30.12.1920 
335.  Klein János, dr. Lupeni 26.02.1913-04.10.1913 
336.  Scharer Sandor, dr.  Orăştie 

Chişineu 
Radna 

08.03.1913-15.01.1923 
16.01.1923-27.10.1924 
28.10.1924-18.05.1925 

337.  Breier Arnold, dr. Deva 15.05.1913-30.12.1920 
338.  Friedmann János, dr. Arad 12.04.1913 
339.  Molnár Oszkár, dr. Arad 12.04.1913-20.05.1931 
340.  Stoinescu Al., dr. Arad 19.04.1913-31.03.1948 
341.  Popper Alexandru, dr. Arad 

Buteni 
19.04.1913-09.06.1923 
10.06.1923-23.09.1940 
07.10.1944-31.03.1948 

342.  Kele Iuliu, dr. Arad 03.05.1913-23.09.1940 
07.10.1944-31.03.1948 
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343.  Török Mór, dr. Petroşani 10.05.1913-28.03.1924 
344.  Nagy István, dr. Orosháza 15.05.1913-30.12.1920 
345.  Dragomir Al., dr. Ilia 24.05.1913-16.05.1914 
346.  Lazăr Alexandru, dr. Chişineu 24.05.1913-31.03.1948 
347.  Fried Nándor, dr. Orăştie 31.05.1913-19.06.1920 
348.  Ėvari Gyula, dr. Orăştie 14.06.1913-25.10.1913 
349.  Câmpean Simion, dr. Brad 14.06.1913-28.03.1924 
350.  Mannheim Áladár, dr. Arad 14.06.1913-23.09.1940 

07.10.1944-17.09.1947 
351.  Lepény István, dr. Medgyesegyhá

za 
21.06.1913-30.12.1920 

352.  Kelemen Gábor, dr. Arad 28.06.1913-23.09.1940 
353.  Szamek Emil, dr. Békéscsaba 05.07.1913-30.12.1920 
354.  Pronai Ernö, dr. Békéscsaba 12.07.1913-30.12.1920 
355.  Lányi Ladislau, dr. Arad 12.07.1913-30.12.1920 

19.03.1929-31.12.1929 
356.  Popovici Sever, dr. Chişineu 

Arad 
19.07.1913-19.06.1920 
15.01.1924-08.02.1934 
23.11.1938-23.01.1941 

357.  Dan Sabin, dr. Baia de Criş 19.07.1913-15.01.1947 
358.  Herb Sándor, dr. Haţeg 26.07.1913-30.12.1920 
359.  Capra Aurel, dr. Chişineu 02.08.1913-30.06.1916 
360.  Bontescu Fabius, dr. Haţeg 02.08.1913-21.11.1914 
361.  Boros Rezsö, dr. Sebiş 02.08.1913-12.06.1915 
362.  Hărăguş Ştefan, dr. Brad 09.08.1913-13.05.1920 
363.  Popescu Adrian, dr. Chişineu 10.08.1913-29.01.1920 
364.  Székely Francisc, dr. Piskitelep 

Orăştie 
06.09.1913-27.09.1913 
24.03.1922-28.03.1924 

365.  Fekete Rudolf, dr. Ineu 
Arad 

06.09.1913-23.09.1940 
31.10.1944-01.01.1951 

366.  Reiner Albert, dr. Sântana 04.10.1913-12.01.1918 
367.  Codreanu Ioan, dr. Chişineu 04.10.1913-20.11.1944 
368.  Singer Ludovic, dr. Arad 

 
04.10.1913-23.09.1940 
07.10.1944-16.05.1947 

369.  Deutsch Henrik, dr. Békéscsaba 11.10.1913-27.09.1919 
370.  Grensperger József, dr. Csorvas? 18.10.1913-15.08.1915 
371.  Fuchs Albert, dr. Arad 25.10.1913-12.11.1917 
372.  Silberstein Gyula, dr. Szarvas 08.11.1913-30.12.1920 
373.  Hotăran Victor, dr. Arad 08.11.1913-14.08.1934 
374.  Ėmpert Gyula, dr. Békés 08.11.1913-30.12.1920 
375.  Goró Arthur, dr. Arad 08.11.1913-23.09.1940 
376.  Kilner Béla, dr. Radna 08.11.1913-02.08.1919 
377.  Krausz Gyula, dr. Arad 08.11.1913-05.06.1937 
378.  Moga Ludovic, dr. Arad 08.11.1913-15.05.1926 
379.  Német Lajos, dr. Orosháza 08.11.1913-30.12.1920 
380.  Varga István, dr. Békés 15.11.1913-30.12.1920 
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381.  Dănilă George, dr. Hunedoara 15.11.1913-30.12.1920 
382.  Finker Béla, dr. Baia de Criş 15.11.1913-30.12.1920 

11.01.1921-05.05.1922 
383.  Kalocsa István, dr. Gyoma 15.11.1913-30.12.1920 
384.  Vörös Ladislau, dr. Arad 18.11.1913-26.07.1919 

01.07.1925-26.01.1928 
385.  Keppes Miklos, dr. Arad 19.11.1913-07.12.1918 
386.  Albu Cornel, dr. Arad 22.11.1913-26.06.1920 

03.04.1930-31.12.1934 
387.  Costina Eugen, dr. Baia de Criş 22.11.1913-17.08.1926 
388.  Padrah Kálmán, dr. Békéscsaba 22.11.1913-30.12.1920 
389.  Pop Romulus, dr. Orăştie 29.11.1913-15.05.1916 
390.  Molnár János, dr. Békéscsaba 29.11.1913-24.03.1916 
391.  Teodosie Armand, dr. Haţeg 06.12.1913-28.03.1924 
392.  Miclea Sever, dr. Arad 10.01.1914-29.06.1937 
393.  Biró Emil, dr. Békéscsaba 14.01.1914-30.12.1920 
394.  Olosz Péter, dr. Pecica 09.03.1914.30.12.1920 
395.  Laczó István, dr. Elek 21.03.1914-30.12.1920 
396.  Bibó Imre, dr. Pui 11.04.1914-30.12.1920 
397.  Ajben Béla, dr. Deva 

Arad 
Baia de Criş 

11.04.1914-09.08.1919 
10.08.1919-23.07.1921 
24.07.1921-11.02.1926 

398.  Vajda Péter, dr. Deva 22.05.1914-19.06.1920 
399.  Ghilezan Trifon, dr. Buteni 19.06.1914-30.12.1920 
400.  Messinger Albert, dr. Eudród 15.06.1914-30.12.1920 
401.  Keresztes Gyula, dr. Arad 07.09.1914-30.12.1920 
402.  Salucz Elemér, dr. Szarvas 18.01.1915-30.12.1920 
403.  Lörvy Gyula, dr. Szarvas 01.03.1915-30.12.1920 
404.  Schuleri Károly, dr. Orăştie 13.08.1915-28.03.1924 
405.  Hauser Leo, dr. Orosháza 29.05.1916-30.12.1920 
406.  Dénes István, dr. Orăştie 11.07.1916-11.11.1920 
407.  Farkas Alexandru, dr. Arad 

Pecica 
Arad 

13.08.1917-01.05.1930 
02.05.1930-01.06.1935 
02.06.1935-31.03.1948 

408.  Filep József, dr. Radna 22.09.1917-23.09.1922 
409.  Szalay Vilhelm, dr. Arad 11.11.1917-23.09.1940 

07.10.1944-08.12.1947 
410.  Daru Ioan, dr. Szeghalom 22.11.1917-30.12.1920 
411.  Fényes Lajos, dr. Arad 27.12.1917-31.03.1948 
412.  Megyaszy Sándor, dr. Orosháza 05.01.1918-06.07.1918 
413.  Zeiner Gustav, dr. Arad 21.03.1918-08.07.1938 
414.  Pintér Miksa, dr. Tótkomlós 14.05.1918-30.12.1920 
415.  Sulyok Kálmár, dr. Gyula 01.07.1918-30.12.1920 
416.  Örfi Iulius, dr. Arad 11.07.1918-23.09.1940 

07.10.1944-1953 
417.  Kemény Dezsö, dr. Békéscsaba 20.07.1918-30.12.1920 
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418.  Veress Zoltán, dr. Baia de Criş 19.08.1918-30.12.1920 
419.  Lenkey Sándor, dr. Ilia 17.08.1918-30.12.1920 
420.  Schannen Béla, dr. Arad 17.08.1918-13.01.1944 
421.  Juhász József, dr. Békéscsaba 13.11.1918-06.09.1919 
422.  Höflich Béla, dr. Arad 09.12.1918-23.09.1940 

07.10.1944-17.04.1947 
423.  Lengel Béla, dr. Arad 14.12.1918-07.02.1920 
424.  Keszt Armin, dr. Szarvas 29.10.1918-30.12.1920 
425.  Bösörményi László, dr. Sântana 21.12.1918-27.01.1926 
426.  Grünfeld Eduard, dr. Baia de Criş 

Buteni 
22.12.1918-13.01.1923 
14.01.1923-12.04.1934 

427.  Kolozsváry Gyula, dr. Vésztö 22.12.1918-30.12.1920 
428.  Fenivesi Károly, dr. Békéscsaba 04.01.1919-30.12.1920 
429.  Barbély János, dr. Békéscsaba 04.01.1919-30.12.1920 
430.  Kovács István, dr. Arad 25.06.1919-13.09.1919 
431.  Molnár Jenö, dr. Petroşani 02.07.1919-28.03.1924 
432.  Werner Ioan, dr.  Arad 02.08.1919-23.09.1940 

07.10.1944-30.09.1953 
433.  Müller Vendel, dr. Arad 25.12.1919-13.11.1944 
434.  Borneas Iulian, dr. Arad 03.02.1920-23.12.1939 
435.  Micloşi Emil, dr. Arad 03.02.1920-26.01.1920 

02.10.1920-31.03.1948 
436.  Mladin Sever, dr. Radna 07.02.1920-30.12.1920 
437.  Fodor Andrei, dr. Haţeg 27.02.1920-28.03.1924 
438.  Luţai Cornel, dr. Arad 10.04.1920-31.03.1948 
439.  Miron Iustin. Dr. Arad 05.06.1920-03.04.1929 
440.  Kelossy Martin, dr. Deva 25.06.1920-28.03.1924 
441.  Buck Gavril, dr. Nădlac 02.10.1920-23.09.1940 
442.  Schuster Carol, dr. Arad 

Pleşcuţa 
02.12.1920-01.04.1922 
02.04.1922-31.05.1924 

443.  Chicin Remus, dr. Nădlac 30.12.1920-13.04.1934 
444.  Hallós Izidor, dr. Nădlac 

Arad 
Nădlac 

30.12.1920-23.09.1940 
07.10.1944-01.02.1946 
02.02.1946-31.03.1948 

445.  Mannheim Mauriţiu, dr. Nădlac 30.12.1920-23.09.1940 
446.  Petroviciu Aurel, dr. Nădlac 30.12.1920-23.11.1923 
447.  Laza G. Romul, dr. Arad 

Şiria 
10.01.1921-19.05.1923 
20.05.1923-31.03.1948 

448.  Vitos Paul, dr. Ghioroc 
Arad 

21.01.1921-07.02.1931 
08.02.1931-28.11.1940 

449.  Antal Vasile, dr. Pui 29.01.1921-28.03.1924 
450.  Laufer Andrei, dr. Deva 27.01.1921-28.03.1924 
451.  Gráczy Francisc, dr. Ilia 05.03.1921-02.04.1921 
452.  Tulea Eugen, dr. Hunedoara 02.04.1921-28.03.1924 
453.  Lichtfuss Ştefanm dr. Arad 19.04.1921-16.02.1925 
454.  Pop Leonida, dr. Hălmagiu 14.05.1921-16.08.1921 
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455.  Bustea Cornel, dr. Chişineu 01.07.1921-31.03.1948 
456.  Kráusz Béla, dr. Hălmagiu 

Pecica 
Arad 

01.07.1921-20.10.1924 
21.10.1924-31.12.1936 
01.01.1937-23.09.1940 
07.10.1944-20.11.1946 

457.  Bochdanovits Zoltan, dr. Arad 
Sântana 
Arad 

08.07.1921-16.03.1924 
17.03.1924-22.11.1940 

23.11.1940 
458.  Steinheim Bernat, dr. Arad 30.09.1921-31.12.1926 
459.   Radna 30.12.1921-21.03.1930 
460.  Szekely Aladar, dr. Arad 10.01.1922-23.09.1940 

07.10.1944-31.03.1948 
461.  Bordeaux Hugo, dr. Arad 21.01.1922-28.03.1924 

20.02.1941- 
462.  Veliciu Emil, dr. Arad 16.02.1922-13.06.1942 
463.  Bălteanu Fag Arad 11.03.1922-31.12.1926 
464.  Issekutz Ştefan, dr. Arad 23.03.1922-12.05.1947 
465.  Timar Andrei, dr. Arad 26.04.1922-29.01.1938 

30.10.1944- 
466.  Bauer Felix, dr. Arad 

Sântana 
Arad 
Sântana 
Arad 
Aradul Nou 

02.06.1922-05.01.1923 
06.01.1923-31.03.1923 
01.04.1923-19.05.1923 
20.05.1923-16.06.1923 
17.06.1923-03.10.1927 
04.10.1927-21.04.1928 

467.  Schreiber Ştefan, dr. Pecica 06.02.1922-28.02.1925 
468.  Varo Zoltan, dr. Arad 06.09.1922-31.12.1936 
469.  Marinescu Dumitru, dr. Deva 06.09.1922-28.03.1924 
470.  Sulica Dumitru, dr. Ilia 09.11.1922-28.03.1924 
471.  Olosz Ludovic, dr. Chişineu 10.11.1922-31.03.1948 
472.  Comes Petru, dr. Haţeg 11.11.1922-28.03.1924 
473.  Nedelcu Nicolae, dr. Arad 21.12.1922-29.11.1946 
474.  Kele Alexandru, dr. Arad 

Şiria 
Arad 

18.01.1923-27.02.1923 
27.02.1923-11.08.1923 
12.08.1923-23.09.1940 

07.10.1944 
475.  Boeriu Emil, dr. Petroşani 10.02.1923-28.03.1924 
476.  Veliciu Mihai, dr. Arad 

Chişineu 
Hălmagiu 

17.02.1923-19.11.1924 
19.11.1924-03.07.1925 
04.07.1925-30.12.1925 

477.  Weil Carol, dr. Arad 01.03.1923-31.03.1948 
478.  Herb Ioan, dr. Arad 

Ineu 
10.03.1923-07.07.1923 
08.07.1923-31.05.1924 

479.  Bârsan Ioan, dr. Şiria 17.03.1923-01.02.1932 
480.  Mucsi Iosif, dr. Petroşani 19.04.1923-28.03.1924 
481.  Atirescu Leontin, dr. Haţeg 23.04.1923-28.03.1924 
482.  Lórincz Eugen, dr. Deva 24.04.1923-28.03.1924 
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483.  Martonossy George, dr. Deva 05.05.1923-28.03.1924 
484.  Szpenczer Iosif, dr. Hunedoara 09.05.1923-28.03.1924 
485.  Böhm Paul, dr. Brad 09.06.1923-11.02.1926 
486.  Köves Ladislau, dr. Arad 19.07.1923-23.09.1940 

07.10.1944 
487.  Sperting Ernest, dr. Pui 01.08.1923-28.03.1924 
488.  Krich Arnold, dr. Ineu 05.10.1923-02.11.1925 
489.  László Iosif, dr. Sântana 

Şiria 
06.12.1923-08.12.1929 
09.12.1928-01.03.1954 

490.  Petrescu Nica, dr. Arad 22.12.1923-26.01.1924 
491.  Riangwald Artur, dr. Deva 17.01.1924-28.03.1924 
492.  Bildhauer Carol, dr. Hălmagiu 24.01.1924-05.05.1925 
493.  Sârbu Gheorghe, dr. Arad 25.01.1924-31.03.1948 
494.  Schul Arminiu, dr. Arad 18.02.1924-31.12.1930 
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Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării 
Reformei agrare din 1921  

  
 

Meszar Marius Răzvan, 
Universitatea din Oradea 

  
 
           Problema agrară, cu toate subînţelesurile sale teoretice şi practice a 
marcat profund gândirea economică din primele decenii ale secolului al XX-
lea. Numeroşi teoreticieni şi politicieni au încercat să imprime agriculturii 
româneşti un sistem modern, în concordanţă cu cerinţele vremii. Toate 
partidele istorice şi-au stabilit doctrine economice în care reforma 
agriculturii era element de bază. Metodele erau diferite, scopul era unic, o 
agricultură mai eficientă, mai aproape de potenţialul său real. Gândirea 
agrară românească a fost influenţată de unele momente istorice, precum 
răscoala ţăranilor din anul 1907, primul război mondial, Marea Unire de la 
1918, legiferarea şi aplicarea Reformei agrare din 1921, marea criză 
economică internă şi internaţională, etc. Aceste episoade din istoria 
românilor au fost interpretate din diverse puncte de vedere şi analizate prin 
impactul lor asupra agriculturii.  
           În rândurile care urmează nu ne propunem să prezentăm exhaustiv 
gândirea economică din doctrinele social-politice ale vremii, ci punctul lor 
de vedere cu privire problema agrară. Nici nu s-ar putea realiza acest 
deziderat într-un simplu studiu. Problema agrară a fost şi este încă un 
subiect incitant, căruia istoriografia românească şi cea străină, i-au acordat 
un loc important. Ne vom limita la prezentarea câtorva elemente generale 
care definesc principalele doctrine social-economice din primele decenii ale 
secolului al XX-lea în relaţia lor cu problema agrară1.  
           Doctrina şi programul P.N.L. 2  vizau dezvoltarea ţării prin forţe 
proprii, fără ingerinţe externe. Liberalii considerau inevitabilă o reformă 
agrară, singura cale pentru dezvoltarea agriculturii româneşti şi pentru 
ameliorarea situaţiei financiare a lumii rurale. Gânditorii liberali au pornit 
de la constatarea stării deprimante de înapoiere a agriculturii pe fondul 
înapoierii generale a economiei româneşti. Teoreticienii şi politicieni liberali 
precum: Ion. I.C. Brătianu, Mihail Manoilescu, Ştefan Zeletin, I.G. Duca, V. 

                                                 
1 Desigur, pentru o analiză mai în detaliu a acestui subiect, sunt importante trimiterile 
bibliografice de la notele de subsol. 
2 Apostol Stan, Ion C. Brătianu şi liberalismul român, Bucureşti, Editura Globus, 1993. 
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Brătianu, etc. au meditat îndelung asupra problemei agrare, insistând asupra 
legăturii dintre agricultură şi industrie în general. Era criticată moşierimea 
conservatoare cu argumente social-economice, rezultate din analiza situaţiei 
precare a lumii ţărăneşti. Mica gospodărie ţărănească era clădită pe o 
fundaţie şubredă, cu o cultură rutinieră, cu metode de muncă perimate şi 
depăşite, cu recolte care nu acopereau nici măcar costul forţei de muncă. 
Sufocată de marea proprietate, această gospodărie era sortită pieirii. Drept 
măsuri de remediere a chestiei agrare, liberalii propuneau împroprietărirea 
ţăranilor, înlesnirea acestora pentru a lua pământ în arendă cu excluderea 
altor intermediari, reglementarea învoielilor agricole şi dezvoltarea educaţiei 
la sate. Liberalii au înscris primii reforma agrară în programul lor politic, în 
septembrie 19133. În acest context, Ion I.C. Brătianu, declara în anul 1914 
că: „noi credem că actuala repartiţiune a proprietăţii să fie schimbată în 
folosul micii proprietăţi” 4 . Preocupaţi mai ales de afacerile financiar-
bancare, industriale şi comerciale, liderii liberali au contat pe o despăgubire 
echitabilă în schimbul pământului expropriat, prin care să-şi consolideze 
propriul capital.  
           Susţinători ai exproprierii moşierilor urmată imediat de 
împroprietărirea ţăranilor, liberalii s-au văzut atacaţi de către exponenţii 
marilor latifundiari, care vedeau în expropriere un pericol de catastrofă 
naţională. Aceştia din urmă desconsiderau total o expropriere în masă, care 
să-i lase fără instrumentul forţei lor politice şi economice: „pământul”, 
„moşia”.  
           Doctrina conservatoar5 punea în evidenţă rolul decisiv al latifundiilor 
în dezvoltarea economică a ţării. Marea proprietate era considerată o 
necesitate, servind ca liant între populaţia rurală şi cea urbană. Moşierii 
revendicau păstrarea şi consolidarea marii proprietăţi pentru a rămâne în 
continuare un debuşeu de muncă pentru ţărani6. Marii moşieri precum: N. 
Filipescu, Ion Lahovary, Alexandru Marghiloman, P.P. Carp, susţineau la 
unison rolul hotărâtor al marii proprietăţi în dezvoltarea economiei ţării. 
Scindarea P.C. şi apariţia unor ramuri „progresiste” după 1918, au contribuit 
la slăbirea acestui partid, ulterior la dispariţia sa din peisajul politic 

                                                 
3 Constantin Dropu, Agricultura şi politicianismul, Un secol de politică agrară în România, 
1907-2007, Iaşi, Sedcom Libris, 2007, p. 160. 
4 Ibidem, p. 109. 
5 Ion Bulei, Conservatori şi conservatorism în România, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
2000. 
6  Dumitru Şandru, „Controverse pe tema problemei agrare în România interbelică”, în 
Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol, nr. XXXII, Iaşi, Editura Academiei Române, 
1995, p. 92. 
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interbelic. Absolut interesant este faptul că tocmai un conservator este 
considerat autorul de drept al Reformei agrare din 1921 şi anume Constantin 
Garoflid. 
           Poporanismul, prin principalul său doctrinar, Constantin Stere 7 , 
constata caracterul eminamente agrar al României. Din acest punct de 
vedere, curentul poporanist se împotrivea gândirii conservatoare a marilor 
proprietari funciari, negând în acelaşi timp perspectivele capitalismului în 
ţara noastră. În paginile „Vieţii româneşti”, s-a făcut o amplă analiză a lumii 
rurale, cu statistici, studii sociologice documentate temeinic. Din aceste 
studii şi analize rezulta concluzia poporaniştilor ca lumea ţărănească 
traversa o perioada de criză acută. Stere considera că marea proprietate 
funciară a fost cauza mizeriei ţărăneşti, datorită repartiţiei inechitabile a 
terenurilor agricole8. Împroprietărirea urgentă a ţăranilor era un pas înainte 
în îndepărtarea acestor dezechilibre.   
           Reprezentant al sămănătorismului, Nicolae Iorga, prezenta la 
începutul anului 1906 un program agrar ambiţios, care să urmărească mai 
multe direcţii: schimbarea legii învoielilor agricole, măsuri contra arendării, 
maximum de rentă a pământului, minimum al zilei de muncă în agricultură, 
nerecunoaşterea împrumuturilor pentru munca viitoare, etc9. Într-un articol-
îndemn din anul 1911, adresat plugarilor români asemenea unor „tovarăşi ai 
copilăriei mele”, Nicolae Iorga îşi expune pe larg întregul său crez agrar: 
„Am fost şi sunt şi eu sărac ca voi. Muncind din greu îmi câştig pâinea cea 
de toate zilele, dar ori cât de grea mi-a fost adeseori viaţa, plugari români, 
pe voi nu v-am uitat. Vouă v-au fost închinate scrisele mele, ce dragi îmi 
erau pruncii voştri în şcoala cea mare, unde eram şi eu dascăl. Ei ştiu cât îi 
iubeam şi cum le dam lor hrana din sufletul meu…. Din munţii Hălmagiului 
am alergat pe câmpia Bănatului, de la Braşov la Nădlac şi din sat în sat 
umblat-am, vestind dezmorţirea sufletelor româneşti, în aceste dulci clipe 
simţit-am iarăşi cum se lipeşte sufletul meu de sufletele voastre, plugari 
români. Eraţi aşa, cum vă cunoscusem din sfânta copilărie. Buni, săraci, 
sfioşi, răbdători, ah…, prea îndelung-răbdători, dar prin razele aprinse din 
ochii voştri, am văzut sufletele voastre răscolite de durerile nedreptăţii 
veacurilor”10. Cu un astfel de mesaj, foarte apropiat de sufletul ţăranilor, 
Nicolae Iorga, a fost apărătorul celor mulţi şi săraci. El descrie atât de 

                                                 
7  Constantin Stere, Social-democratism sau poporanism?, Galaţi, Editura Porto-Franco, 
1996. 
8 Titi Ciulbea-Aref, Doctrine agrare, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 238-
244. 
9 Ibidem, p. 245. 
10 Românul (Arad), anul I, 1911, nr. 4, 6/19 ianuarie, p. 1. 
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frumos meleagurile româneşti, locuri şi oameni pe care le-a întâlnit în 
călătoriile sale 11 . Criticând condiţiile agrare existente, Nicolae Iorga, a 
militat neobosit pentru împroprietărirea ţăranilor, în special după 
evenimentele dramatice din anul 1907.  
           În perioada primul război mondial şi mai ales după terminarea 
acestuia s-a impus doctrina sau curentul ţărănist12. Partidul Ţărănesc, creat 
la 5/18 decembrie 1918, din iniţiativa învăţătorului Ion Mihalache, a 
reprezentat forţele agrariene din România, de după prima conflagraţie 
mondială. Acestea au început să se afirme pe eşichierul politic românesc în 
perioada legiferării reformei agrare. Principalul teoretician al partidului a 
fost Virgil N. Madgearu. Deşi nu a luptat făţiş împotriva conceptului de 
industrializare, el a insistat asupra preponderenţei numerice a ţărănimii13. 
Primatul agriculturii asupra industriei era formulat în lucrări teoretice. 
Pentru dezvoltarea economică a gospodăriei ţărăneşti era nevoie de 
combinaţia optimă a următoarelor elemente: pământ, muncă şi capital. El a 
fost şi un susţinător al cooperaţiei în agricultură, pe fondul fărâmiţării 
neîncetate a micilor gospodării14.  
           Proiectul de lege agrară întocmit de Ion Mihalache în 1920 a fost 
unul radical în prevederi. El stabilea faptul că exproprierea urma să fie 
făcută pe proprietar şi  nu pe proprietăţi, de la limita de 100 ha în sus iar 
ţăranii să fie împroprietăriţi cu loturi cuprinse între 3-5 ha, în maxim 5 ani15. 
Acest proiect a rămas doar la stadiu, nefiind transpus pe tărâm practic. 
Infuzia de elemente noi şi fuziunea realizată cu Partidul Naţional Român din 
Transilvania , în octombrie 1926, au condus la o diminuare a poziţiilor 
ţărăniste şi la o diluţie a ideologiei ţărăniste de tip Mihalache. Partidul 
Naţional Român, deşi sprijinea realizarea reformei agrare, era în primul rând 
naţionalist şi apoi ţărănist în perspectivele sale politice. El reprezenta nu 
numai interesele ţăranilor, ci şi pe cele ale intelectualităţii române, ale 
meşteşugarilor sau altor categorii sociale 16 . Majoritatea specialiştilor 

                                                 
11 Vezi modul în care Nicolae Iorga descrie oameni şi locuri din spaţiul intracarpatic în, 
Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1906. 
12  Ioan Scurtu, Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
1994; Idem, Istoria  Partidului Ţărănesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002.  
13  Dumitru Şandru, „Ţărănişti şi ţărani în România interbelică”, în A.I.I.A. A.D. Xenopol, 
tom. XXXVI, Iaşi, 1999, p. 101-102 ( în continuare: Dumitru Şandru, “Ţărănişti si 
ţărani...”). 
14   Vezi Virgil N. Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism, Cluj-Napoca, Ed. 
Dacia, 1999. 
15  Vezi pe larg conţinutul acestui proiect în Mircea Rusnac, „Proiectul de lege agrară 
întocmit de Ion Mihalache în 1920”, în Ziridava, nr. XXI, Arad, p. 239-245. 
16  Dumitru Şandru, „Ţărănişti şi ţărani...”, p. 104. 
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opinează că doctrina ţărănistă, chiar şi după amalgamarea ei cu doctrina 
naţională a P.N.R., a reprezentat impactul politico-ideologic cel mai 
puternic al problemei ţărăneşti. Unul dintre pilonii de bază a acestei gândiri 
era „statul ţărănesc”, în care agricultura, pământul şi ţăranii erau elementele 
definitorii17. 
           În timp ce istoria consemna una dintre cele mai mari răscoale 
ţărăneşti din spaţiul românesc, mişcarea socialistă îşi începea ascensiunea în 
viaţa politico-socială a ţării. Doctrinar vorbind, socialismul gravita în jurul 
problemelor legate de viaţa muncitorilor: condiţii de muncă, salarizare, 
industrie, etc. Cu toate acestea, lumea rurală în general şi ţăranii în special, 
au constituit subiecte de vii dezbateri şi analize. Teoreticianul acestei 
mişcări, Constantin Dobrogeanu-Gherea, a sintetizat situaţia social-
economică a ţăranilor în lucrarea sa „Neoiobăgia”. El susţinea faptul că în 
România exista în acea perioadă un regim economic agrar dual: pe de o 
parte, capitalist, pe de altă parte, iobăgist. El a definit acest sistem deficitar 
„neoiobăgie”, înţeleasă ca o trăsătură aparte a ţării noastre, care „conservă 
fondul esenţial al vechii iobăgii, dar cu un amestec necesar şi fatal de 
elemente capitaliste, produs al vieţii şi dezvoltării noastre semicapitaliste şi 
sub forme înşelătoare liberalo-burgheze”18. Arătând situaţia grea a ţărănimii, 
socialiştii susţineau desfiinţarea totală, completă, neîntârziată a acestui 
regim neoiobag. Gherea se pronunţa pentru împroprietărirea individuală a 
ţăranilor, ca măsură imediată pentru îmbunătăţirea grabnică a situaţiei 
dificile în care s-au aflat ţăranii. Cu toate acestea, „problema latifundiilor nu 
constituie problema noastră agrară şi nici elementul ei cel mai important”19. 
Astfel, împroprietărirea ţăranilor nu urma să se facă pe spesele marilor 
moşieri. 
           Am expus în aceste rânduri contextul ideologic în care s-a dezvoltat, 
s-a dezbătut  şi ulterior s-a legiferat Reforma agrară interbelică. Fiecare 
doctrină prezenta o soluţie originală, mai mult sau mai puţin viabilă pentru 
realitatea de facto a sistemului agrar românesc. Conservatorismul, 
liberalismul cu varianta sa interbelică, neoliberalismul, poporanismul, 
ţărănismul, socialismul sau naţionalismul, ca doctrine politice sau modele de 
gândire social-economice au manifestat un interes constant faţă de 
agricultură, dorind o îmbunătăţire a randamentului agricol, o eficientizare a 
acestei ramuri economice, în fond a standardului de viaţă.  
                                                 
17  Stelian Saon, Agricultura României în al doilea deceniu interbelic, Braşov, Editura 
Universităţii Transilvania, 1999, p. 149-150. 
18 Constantin Dobrogeanu-Gherea, Neoiobăgia: studiu economico-sociologic al problemei 
noastre agrare,  Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co, 1910, p. 374. 
19 Ibidem, p. 249. 
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Meserii tradiţionale din nordul masivului Highiş 
     

                                                                                                               
Horia Truţă,  

Galeriile Turnul de Apă 
 
 
Munca desemnează diversele modalităţi inventate de om, pentru a 

acţiona asupra mediului său natural şi pentru a exploata mijloacele materiale 
ale existenţei sale sociale1. Ea este individuală sau colectivă, întotdeauna 
intenţionată, exercitată asupra naturii printr-o succesiune de operaţii, în 
scopul desprinderii din aceasta a unor elemente materiale, care să-i 
servească fie în stare naturală, cât mai ales după ce au suferit transformări 
printr-un proces de producţie (Adam Smith, 1776). Preocupările de acest fel 
poartă numele de agricultură, creşterea animalelor, artizanat, etc., cărora li 
se adaugă comerţul, toate reprezentând sursa acumulării bogăţiei naţiunilor2. 
Sub aspect tehnologic şi economic există două niveluri ale societăţii: cel 
local, al producţiei şi cel global al pieţei. În interiorul acestora, sarcinile sunt 
repartizate în funcţie de sexe şi generaţii. În cele ce urmează, vom prezenta, 
câteva forme neagricole ale producţiei, practicate în localităţi rurale din 
nordul masivului Highiş, teritoriul afdlat pe latura nord-vestică a culmii 
Munţilor Zărandului, la contactul acestora cu piemontul Târnova-Dud.  

Această subunitate, aparţinătoare unităţii geografice a Depresiunii 
sau Ţării Zărandului, este învecinată spre est cu dealurile Tauţului, iar spre 
vest cu dealurile Măderat-Pâncota. Suprafaţa, se desfăşoară ca o prispă 
marginală a masivului Highiş, modelată în cele mai variate formaţiuni: 
marne şi argile nisipoase ponţiene, gresii cuarţitice triasice, conglomerate şi 
porfire cuaţifere permo-carbonifere. În partea de nord, la marginea 
dâmburilor joase, situate la 130- 190 m altitudine, fragmentate de văi largi, 
au fost ridicate satele Dud, Drauţ, Arăneag, Almaş, Agrişul Mare, Măderat.  

                                                 
1 Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi antropologie, Bucureşti, 2007, p. 
452. 
2 Adam Smith, 1776. 
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Foto. 1 Masivul Highiş, văzut dinspre nord 
 
Terenul, propice locuirii3, continuă printr-un piemont cuaternar, sub 

forma unui şes întins, lipsit de denivelări, ajungând până la Câmpia 
Cigherului, de unde, intră apoi, spre apus, în vasta Câmpie de Vest a 
României4. Pe această suprafaţă, au fost amenajate principalele căi de 

                                                 
3 În 1955 populaţia acestor sate se prezenta după cum urmează: Agrişul Mare: 947 familii 
compuse din 874 bărbaţi şi 1072 femei (1904 români, 15 maghiari, 9 germani, 18 alţii), 
dispuneau de de 2975 ha, din care: suprafaţă clădită şi curţi – 682  clădiri pe 148 ha, cultura 
– 1073 ha, vii şi livezi – 102 ha, grădini – 243 ha, păduri – 545 ha, fâneţe – 127 ha, păşuni 
737 ha; Arăneag: 370 familii, compuse din 459 bărbaţi şi 448 femei (862 români, 7 
maghiari, 38 alţii), dispuneau  de 3984 ha, din care: suprafaţă clădită şi curţi – 284 clădiri, 
pe 57 ha, cultură – 359 ha, vii şi livezi – 74 ha, păduri – 3068 ha, fâneţe – 39 ha, păşuni - 
370 ha , teren necultivabil – 17 ha; Drauţ; 696 familii compuse din: 847 bărbaţi şi 964 
femei (1751 români, 26 maghiari, 2 germani, 82 alţii) dispuneau de 3089 ha, din care: 
suprafaţa clădită şi curţi – 465 case, pe 101 ha, culturi – 1031 ha, păduri – 1066 ha, livezi şi 
vii – 138 ha, făneţe – 79 ha, păşuni – 370 ha  (situaţia corespunde anului 1955, A N Arad,  
fond Regiunea Arad, 1955). 
4 Limita estică a Câmpiei de Vest, greu de stabilit, este trasată în judeţul Arad, prin izohipsa 
de 160-180 m, pe aliniamentul localităţilor: Mâsca-Pâncota-Moroda-Mocrea-Beliu-Lunca 
Teuzului-Chişlaca-Craiva-Rogoz de Beliu (P. Coteţ, Depresiunea Zărandului observaţii 
geomorfologice, în revista „Probleme de geografie” IV, Academia RPR, Bucureşti, 1957; 
Gheorghe Măhăra, Evoluţia Câmpiei de Vest a României, în volumul, „Realizări în 
geografia României, Culegere de studii”, Bucureşti, 1973, p. 204; Petru Tudoran, Ţara 
Zărandului, studiu geoecologic, Bucureşti, 1983, p. 38.).  
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comunicaţie, drumurile judeţene relativ paralele cu orientarea est-vest: 
Drauţ-Agrişul Mare-Măderat (sud) şi Şilindia-Târnova- Măderat (nord)5.  
Deşi relieful e puternic fragmentat, pe interfluviile înalte orientate pe 
direcţia N-S, se păstrează încă resturile piemontale de acumulare.  

 
Mineritul 
Încă din perioada medievală, la Drauţ, Arăneag, Dud, alături de Tauţ, 

Covăsânţ, Cladova, Milova, erau exploatări de cupru, aur, argint, fier 
mineuri care erau prelucrate la topitoriile din Dezna, Reştirata6 sau Milova 
de pe Valea Mureşului. Un document întocmit în limba maghiară pentru 
Banca Italiană, menţionează faptul că în perioada 25 noiembrie 1839 – 3 
septembrie 1840, au fost transportate de la Tauţ la topitoria din Dezna un 
număr de 709 lăzi, pentru care s-a încasat 282,6 florini, adică 0,34 florini/ 
ladă iar la Reştirata, 990 lăzi, pentru care cărăuşii au încasat suma de 185,6 
florini adică 0,18 florini/ladă7. 

 Minele ca şi topitoria, au avut o existenţă limitată, mai ales, datorită 
insuficienţei materiei prime, zăcămintele minerale din zonă fiind repede 
secătuite. Ele au fost rentabile doar în sistemul bazat pe o economie închisă, 
cu un caracter artizanal-feudal. Exploatările puteau asigura doar necesarul 
de desfacere al unor nevoi economice şi politice locale, în condiţiile unor 
relaţii comerciale reduse.  

Informaţiile referitoare la activitatea minieră din zona Zărandului 
sunt puţine, iar cele din zona Munţilor Highiş aproape lipsesc. Precizări în 
legătură cu statutul exploatărilor subsolului, aduce Carol Robert, prin anii 
1327-1328, documentele vremii precizând că: dacă pe un domeniu se aflau 
mine, moşia nu se mai lua la schimb, cum s-a procedat înainte, ci acestea 
rămâneau proprietarului, care putea păstra 1/3 din venituri, cealaltă parte 
revenind regelui. Proprietarilor care exploatau mine li se acordau 
privilegii8. Cert este însă faptul că în anul 1393, regele Sigismund, a acordat 

                                                 
5 Peisajul este prezentat de Ioan Slavici, ca fiind străbătut de Pădurenii de pe Valea Crişului 
Alb, în drumul lor spre câmpie. Ajungând în apropierea şesului, la Maghirat, drumul de 
ţară se despică-n două şi o parte o ia prin Pâncota, spre mijlocul şesului, iar alta apucă 
spre Şiria, ca să înainteze la Arad şi să treacă Mureşul în Banat. (Ioan Slavici, 
Pădureanca, Proză, poveşti, nuvele, Mara, Bucureşti, 1979, p. 106. 
6 Corneliu Pădurean, Cărăuşi de minereu de fier la Dezna, în volumul, Complexul Muzeal 
Arad, Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare, Arad, 2011, p. 149. 
7 Bel Mathias, Historia vinearum et vini Hungariae inferioris, în Sammlung von Naturung 
Medizin wie auch hierzu gehorigen Kunst und  Literatur-Geschichten (bresla) XIV, Herbst-
Quartal, 1720, p. 568. 
8 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1972, p. 232 ; V. Boroneanţ, Pascu 
Hurezan, Peter Hugel, Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (Com. Păuliş, 
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nobilului Maroth dreptul de a exploata minele de aur, argint şi alte metale, 
aparţinătoare moşiei Păuliş, din districtul Cladova.9 Se mai cunoaşte faptul 
că în secolul al XIV-lea, se dezvoltă minele vechi din zona Baia Mare, 
Zărand şi Hunedoara, alături de cele mai nou deschise. În timpul lui Ioan de 
Hunedoara, mineritul pe domeniile feudale luînd un avânt deosebit, nu fac 
excepţie din această dezvoltare generală nici domeniile Şiriei şi al 
Şoimuşului, lucru care atestă astfel, documentar existenţa activităţii miniere 
în acest teritoriu încă din secolul al XVI-lea10. Există însă indicii că 
exploatarea neferoaselor în această zonă este mult mai veche11.  

După instaurarea administraţiei austriece şi maghiare, exploatările 
miniere de pe teritoriul Transilvaniei, se aflau fie pe domeniul imperial sau 
regal, fie pe unul nobiliar. Activitatea lor era reglementată prin Legea 
minieră generală, emisă la 23 mai 1854, corespunzător căreia, exploatarea 
substanţelor minerale de importanţă economică, era independentă de 
caracterul posesiunii suprafeţei. Minereurile puteau fi extrase din subsol, la 
libera dispoziţie a proprietarului terenului, fiind declarate rezervate, în 
sensul că explorarea şi exploatarea lor putea fi intreprinsă de orice persoană 
doar în cazul în  care satisfăcea condiţiile şi formalităţile cerute de lege. 
Declarându-le minerale rezervate statul exercita de fapt dreptul regalian 
asupra tuturor substanţelor minerale12.  

Din literatura maghiară de specialitate, rezultă că în zonă, erau 
zăcăminte identificate şi exploatate anterior anului 1881, dată la care au fost 
observate şi descrise de către geologul Ludwig (Lajos) von Loczy. În urma 
unei explorări geologice realizate în anul 1884, acesta menţionează 
zăcămintele de la Arăneag, alături de studiul privind chimismul rocilor şi 
exploatarea economică. În raport se apreciază că în această zonă pe Valea 
Solarscu există filit cu suficiente impregnaţii de calcopirită, azurit, bronit, 

                                                                                                                            
jud. Arad) şi din partea de SV a masivului Highiş, în: „ Analele Banatului, arheologie-
istorie”, VI, Timişoara, 1998, p. 387. 
9 Ştefan Pascu, op. cit, p. 233.  
10 N. Maghiar, Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970, p. 34. 
11 Corespunzător lui Vasile Boroneanţ, Pascu Hurezan, Peter Hugel, Boroneanţ Vasile, 
Hurezan Pascu, Hugel Peter, Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (Com. 
Păuliş, jud. Arad) şi din partea de SV a masivului Highiş, în: „Analele Banatului, 
arheologie-istorie”, VI, Timişoara, 1998, p. 387, prezenţa unui atelier de prelucrare a 
fierului, cuprului şi plumbului la Cladova sugerează o datare a acestor exploatări deja în 
sec. XIII-XIV. 
12 Tancred Constantinescu, Expunerea de motive la Legea minelor, în; „Democraţia”, anul 
XII, nr. 5-6, mai-iunie, Bucureşti, 1924, p. 18-19. 
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tetraedrit13. De fapt, baza regiunii aurifere a Munţilor Apuseni este formată 
din roci vulcanice mezozoice: melafir-porfirit-tufuri. Peste acestea s-au 
depus sporadic gresiile din cretacicul inferior şi straturi marine ale 
miocenului inferior şi mijlociu, constând din conglomerate, argile, marne. 
Erupţiile vulcanice, în ordinea în care au apărut, au fost cele de riolit, 
andezit cu piroxeni, andezit cu amfiboli, iar în pliocen bazalte. Câteva din 
rocile eruptive, mai ales andezitele şi dacitele, prin propilizare, s-au 
autohidratat în elementele lor componente: amfiboli, biotite, augite, 
hipersten, transformându-se în alte minerale hidratate. În lungul fracturilor şi 
crăpăturilor provocate  a pătruns magma, după răcirea căreia, s-a realizat 
mineralizarea şi metalizarea intruziunilor sub forma unor filoane de 
calcopirită, galenă, baritină, aragonit , gips, cuarţ, calcită etc. La zăcămintele 
de acest fel, aurul se întâlneşte atât în stare liberă cât şi în combinaţii mai 
ales cu telurul14.   

De bună seamă, în aceste zone miniere, s-au perpetuat în comunităţi, 
muncitori calificaţi şi specialişti în practicarea acestor meserii. Sunt 
cunoscute colonizările acestor teritorii cu muncitori specializaţi, aduşi din 
Alsacia, Flandra, Cehia, Slovacia, sau din alte părţi ale Europei, care au fost 
asimilaţi ulterior de către populaţia locală.  

La Arăneag, pe pârâul Fântânilor, s-au cunoscut zăcăminte de cupru, 
exploatate în epoca medievală, dar a căror guri de exploatare azi doar se 
bănuesc. Pe Valea Băilor, în schimb, se află galerii miniere, care au 
funcţionat cu intermitenţe până la primul război mondial15. Forma de 
exploatare era următoarea: După deschiderea zăcămintelor pe aflorismentele 
de la suprafaţă, ajungându-se la filoane se săpau galerii, orizontale, care 
mergeau în sus pe trepte răsturnate sau în jos, în trepte drepte. Astfel, 
sterilul format din roca spartă, nu se scotea la suprafaţă ci se rambleiau 
golurile existente. Când se înainta  în pantă ascendentă rambleierea se făcea 
prin aşezarea rocii sparte sub picioarele muncitorilor, în trepte răsturnate. 
La săpăturile înclinate în coborâş ramleierea se făcea în trepte drepte, 
deasupra muncitorilor prin construirea unui planşeu din lemn. 

                                                 
13 L. von Loczy, Bericht uber geologische Detailaufnahme wahrend des Sommers 1883 im 
Gebirge zwischen der Maros (Muras) und der Feher Koros (Crişul Alb) und der Arader 
Hegylja (Podgoria Aradului), în Foldtani Kozlony 1844, 349-348 ; Vasile Boroneanţ, Pascu 
Hurezan,  Peter Hugel., op. cit. p. 385. 
14 I. Haiduc, Industria aurului din România, Bucureşti, 1940, p.169-170. 
15 Vasile Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, 141-
142; Brana V. Observaţii asupra formaţiunilor cristaline  şi metamorfismul de contact al 
granitelor din masivul Highiş, în: „Studii şi cercetări de geologie”, 7/2, 1962, 219-227; 
Vasile Boroneanţ, Pascu Hurezan, Peter Hugel,  op. cit. 381-389. 
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Tăierea galeriilor se făcea rudimentar, prin folosirea focului, apei şi a 
penelor din lemn uscat  care introduse în crăpături, prin udare se umflau 
rupând roca. În continuare se lucra cu instrumente de mână: ranga, şpiţul sau 
floreta, burghiul, icul, ciocanul de diferite dimensiuni, barosul, târnăcopul, 
lopata. Mai târziu au fost folosite perforatoarele cu rotaţie, acţionate cu 
mâna, cu aer comprimat sau hidraulice. Minereul căzut, era sortat, introdus 
în saci şi dus la puţul de transport, iar sterilul rămânea în rambleu16. Pe 
malul pârâului Milova, existau alături de exploatările miniere cu o vechime 
de câteva secole, o topitorie, bolovani şi blocuri de zgură amestecate cu 
fontă cenuşie. Pe vale a existat o cale ferată industrială şi un baraj pentru 
acumularea apei necesare spălării minereului.  

 
Arderea varului 
Activitatea economică din Agrisul Mare era completată de arderea 

varului, transportat şi vândut prin pieţe de către localnici17. La sfârşitul 
secolului al XVIII-lea în comună existau 52 cuptoare pentru var, produs care 
prin calităţile sale, era deosebit de căutat. Această activitate economică18,  
face ca în perioada 1859-1919, comuna, reorganizată în anul 1831 prin 
comasarea a trei localităţi, să devină cea mai populată aşezare din districtul 
Şiria fiind cunoscută sub numele: Agrişul de Var. Preocuparea locuitorilor, 
este ilustrată şi pe tiparul sigilar al comunei, confecţionat din alamă, la 20 
noiembrie, 1849. Imaginea  piesei, de formă rotundă, cu diametrul de 30 
mm şi gravată prin incizie, cu o înălţime totală de 45 mm, conţine o 
construcţie, de forma unui cuptor, deasupra căruia ies flăcări, alături de un 
topor înfipt într-un butuc19. Textul ştampilei, este următorul: Agris kozseg 
pecsetje 20/ 1849, adică Sigiliul comunei Agriş, 20/11 1849.   

Deşi în anul 1913, Agrişul, cu un teritoriu de 5170 jugăre cadastrale, 
avea o populaţie de 3038 locuitori.20, în perioada postbelică activitatea 
producătorilor de var a fost restrânsă la 8 – 10 cuptoare, în anii care au 
urmat Agrişul continuînd să ardă calcar, din ce în ce mai puţin.  

 
 
 

                                                 
16 I. Haiduc, op. cit., p. 171. 
17 Valyi Andraş, Magyar Orszagnak leirasa ,II, Buda 1797, p. 19.  
18 Despre această îndeletnicire din Agriş, pomeneşte şi Fabian Gabor, Arad Varmegye 
leirasa, historiai, geograohiai es statistikai tekintelben II, Buda 1935. p. 109-110. 
19 Augustin Mureşan, Ioan Popovici, 2009, op. cit, p. 34, interpretează imaginea ca fiind 
reprezentarea unei fierării. 
20 I. Jiga, Agrişu Mare, scurt istoric, Arad, 2009, p. 91. 
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Foto 2.3. Cariere de calcar din Agriş 
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Tehnologiile vechi, cu un consum mare de lemne, randamentul 
scăzut şi epuizarea rocii de suprafaţă ce putea fi extrasă din Dealul Cioaca, 
cu mijloace rudimentare, nu mai puteau face faţă concurenţei industriale. 
Încercări de revigorare a producţiilor de var au existat chiar după 
naţionalizarea carierei de var (1948) când în 1950 din iniţiativa Comitetului 
Provizoriu local au fost refăcute 15 cuptoare, cu o capacitate lunară de 16 
vagoane. Activitatea nu a mai putut fi însă rentabilizată, scăzând continu, 
astfel că, ultimele două cuptoare aparţinând CAP–ului din localitate, au fost 
închise definitiv în anul 1965. Printre cei mai vechi proprietari al unor 
asemenea instalaţii, este cunoscut Georgi Bogdan, primarul localităţii Agriş 
în anul 187621, iar din perioada interbelică  familiile: Caba, Moldovan, 
Crăciun Tripon, Ioan Frăţilă, Romulus Motorca, Crăciun Olari.  

Procedeul tehnologic consta de fapt, din transformarea sub acţiunea 
căldurii a carbonatului de calciu, numit calcar sau piatră de var, în var 
nestins, adică, oxid de calciu. Acesta prin stingere cu apă, se transformă în 
hidroxid de calciu numit var stins sau lapte de var, un excelent material 
folosit la prepararea mortarului din construcţii.  

Calcarul, se exploata din cariera de la poalele dealului Cioaca22, roca 
fiind dislocată prin dinamitare, de către artificieri numiţi băieşi. Aceştia 
lucrau de regulă în echipă de câte doi. După legarea funiilor de ţăruşii fixaţi 
în vârful carierei băieşii coborau atărnaţi pe peretele vertical al carierei, 
căutând filonul de piatră vânătă, socotită a fi cea mai bună pentru obţinerea 
varului gras23. Suspendaţi pe frânghii, la mare înălţime, aceştia pregăteau 
prin dăltuirea cu şpiţul în roca netedă a  lăcaşurilor în care, prin introducerea 
dinamitei şi aprinderea fitilului produceau explozia. Timpul de ardere al 
feştilei era astfel reglat încât să permită adăpostirea artificierilor. Bolovanii, 
dizlocaţi din stâncă, erau apoi mărunţiţi, prin lovire manuală cu ciocane 
grele, până la dimensiunea de 10-20 kg. După sortare, piatra de var, care se 
preta pentru ardere, era încărcată în căruţe şi transportată la cuptoarele 
aliniate aproape de sat.24 Sterilul, numit şi piatră de prisme, era clădit sub 
formă de stânjeni, şi folosit pentru pavarea drumurilor.  
                                                 
21 A.N. Arad,  Fond Parohia Ortodoxă Agrişul Mare, D. 2, f. 68. 
22 Sunt roci triasice care  se dezvoltă pe versantul de sud-est a dealului Cioaca, la vest de 
Agriş. Sunt  formate din calcare negre ladiniene şi dolomite anisiene cenuşii, cu alteraţie 
gălbuie, masive sau fin stratificate. 
23 Varul gras, folosit cel mai frecvent în construcţii, se caracterizează printr-o hidratare 
(stingere) violentă, cu degajare mare de căldură. 
24 În perioada 1923-1933, în proprietatea şi exploatarea lui Romul Motorca exista o cale 
ferată industrială îngustă (ecartament 0,60 m) cu lungimea liniei principale de 1870 m, cu 
tracţiune animală (AN Arad, fond Prefectura Judeţului Arad, Actele administrative, 1919-
1925, D 1/1924, f. 41).  
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Foto 4.  Cuptor pentru ars varul la Agrişul Mare 
 
Cuptoarele, de diferite dimensiuni, cu o înălţime de 5-6 m, se 

întindeau la baza carierei din vestul satului, la marginea drumului,  
urmându-i cursul sinuos. De formă conică, cu diametrul bazei de 5-6 m, 
aveau vârful retezat, lăsând în partea superioară, o deschidere circulară cu 
diametrul de 2 m. Se construiau din piatra mălăiaţă, un material natural 
refractar, extras din Văile Almaşului, Măderătanilor sau Mălăişte. Grosimea 
de 0,6 m a pereţilor, alături de forma circulară a cuptorului asigura spaţiu 
suficient şi constanţa termică necesarăprocesului tehnologic. Rezistenţi la 
temperaturi ridicate, bolovanii, slefuiţi de ape, împreună cu pământul 
galben, folosit ca liant, delimitau astfel incinta cuptorului unde avea loc, 
asemenea unui furnal metalurgic, arderea prin foc deschis. Din acelaş 
material refractar se construia în interiorul cuptorului, pomnolul, o plintă cu 
lăţimea de 0,7 m ridicată deasupra solului la 0,6 m şi care mărginea peretele 
incintei de jur împrejur. O deschizătură largă de 0.7 m şi înălţimea de 1,8 m 
terminată în forma unui arc, permitea intrarea în incinta, a cărei suprafaţă 
interioară, la nivelul solului constituia vatra focului.  
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Umplerea cuptorului, cu piatră de var, se făcea la rece. Piatra de var  
se aşeza mai întâi, pe pomnol, acea prispă îngustă ridicată de jur împrejurul 
incintei, fiind clădită apoi în boltă, la o înălţime de 2 m, fără liant şi suporţi, 
ci exclusiv prin iscusinţa meşterului. În continuare peste cupolă, prin 
deschizătura superioară a cuptorului se aşeza acelaşi material, piatra de var, 
până la umplerea sa în întregime. În final orificiul era astupat cu un capac 
poros, confecţionat din pământ galben frământat cu pleava de grâu. În 
mijlocul cuptorului astfel pregătit, pe vatra de sub cupolă se aprindea focul 
care ardea permanent la o temperatură constantă timp de 2-3 zile, fiind 
folosite aproximativ 2000 kg lemne, adică 22 de cruci.25 După stingerea 
focului şi scoaterea cenuşei, cuptorul era lăsat să se răcească, bolta interioară 
fiind distrusă cu ajutorul unor răngi metalice şi prăbuşită peste vechea vatră. 
La o şarjă se obţineau 10-15 t de var, procesul tehnologic, care dura 5-6 zile, 
maximum o săptămână, fiind reluat imediat. Varul era preluat de către 
comercianţii cu amănuntul, de obicei localnici, care străbăteau localităţile în 
căruţe cu iernău26, care aveau o capacitate de până la 1000 kg. Activitatea 
era sezonieră, cuptoarele fiind oprite şi conservate, în lunile de iarnă. 

 
Exploatarea lemnului 
Proprietatea asupra pădurilor a constituit unul din elementele 

principale ale dreptului funciar. Resursele sale au fost utilizate din vechime, 
uneori chiar în mod intensiv. Cererile crescânde de lemn necesar marilor 
construcţii militare religioase şi civile alături de dorinţa extinderii 
agriculturii, au dus pe măsura dezvoltării demografice la defrişări masive, 
până la eliminarea vegetaţiei forestiere din zonele de şes. Instaurarea puterii 
austriece urmată de severa sistematizare teritorială a determinat o oarecare 
raţionalizare a tăierilor şi o mai atentă ocrotire a suprafeţelor silvice. Astfel 
că primele rânduieli oficiale privind exploatarea şi păstrarea acestei bogăţii 
sunt cele din 1781. Legea XXXI /1879, a impus pentru pădurile statului, 
pentru marile proprietăţi, comune, comitate, biserici, întocmirea unor 
amenajamente sau planuri silviculturale, supravegheate prin ocoale silvice.  

După 1826 a luat naştere şi s-a dezvoltat, în părţile Aradului, 
industria lemnului, cu fabrici de cherestea, hârtie, celuloză, chibrituri, 
mobilă, materiale de construcţii ş.a. Cu ele începe o nouă fază de mare 
randament în exploatarea pădurilor. Nu întrâmplător, existenţa lor şi 
exploatările forestiere apar înscrise în câmpul sigilar al unor primării, fie sub 
                                                 
25 O cruce de lemne este unitatea de măsură pentru trunchiuri de copac, tăiate la un metru 
lungime, aşezate în cruce, la o înălţime de 2 m. 
26 Căruţe amenajate, cu un coviltir cilindric, confecţionat din rogojină, înlocuită ulterior cu 
prelată. Varul unui transport, era vândut în 1-2 săptămâni. 
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forma unui copac (Drauţi)27, a unui topor înfipt într-un butuc (Arăneag)28, 
sau a unui copac, peste care, în curmeziş, pe orizontală, este aşezată o secure 
(Agriş)29 În ceeace priveşte regimul proprietăţii, pădurile au devenit: 
proprietatea unor familii, sau fonduri comunale, ale composesoratelor şi ale 
diferitelor societăţi. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vechile 
ferăstraie mecanice, mişcate de energia apei încep să fie înlocuite prin 
instalaţii moderne, mai eficiente, care foloseau motoare cu abur, apoi 
electrice.  

 În 1897, suprafaţa pădurii din plasa Târnova, era de 25.893 jugăre 
cadastrale, stăpânite de 22 proprietari, din care 6042 jugăre cadastrale erau 
deţinute de Societatea Anonimă Economică şi Industrială Pâncota30. Cele 
mai mari resurse, cu 4326 jugăre cadastrale erau în pădurile Arăneagului-
Căsoaia, urmate de Tauţ cu 936 jug. cadastrale şi Drauţ cu 780 jug. 
cadastrale31.  

După încheierea construirii căii ferate pe valea Crişului Alb, a 
început şi în această zonă  extragerea masivă a lemnului din codri încă 
seculari. Pentru transportul buştenilor şi al muncitorilor, la 24 februarie 
1914 a fost pusă în funcţiune o linie ferată îngustă cu tracţiune mecanică 
(locomotivă cu abur), pe traseul Pâncota – Arăneag, cu prelungire până pe 
Valea Neamţului şi a Highişului, în Căsoaia32.  

                                                 
27 În centrul câmpului sigilar, rotund, este reprezentat un copac, flancat în dreapta de un 
brăzdar, iar în stânga de un cuţit de plug, totul pe o terasă. În exergă, între două cercuri, 
unul liniar în interior şi celălalt, în exterior, perlat, este înscrisă cu litere majuscule, în limba 
maghiară, legenda: Draucz kozsege petsetje 1842 (Sigiliul comunei Drauţi, 1842). Copacul 
reprezintă pădurea din localitate, iar cele două elemente ale plugului, fac referire la 
cultivarea pământului (Augustin Mureşan A., Ioan Popovici,. Sigilii săteşti şi comunale din 
Comitatul Arad şi împrejurimi secolele XVII-XIX, Arad, 2009, p. 67). 
28Imaginea sigiliului oval, conţine o terasă, pe care se află un copac cu o secure pe 
orizontală, semnificând munca la pădure, ocupaţia de bază a locuitorilor. Pe margine, două 
rămurele întăresc şi mai mult acest lucru. Dedesupt, este inscripţionat anul confecţionării 
sigiliului, 1822.În partea superioară, deasupra copacului, se află inscripţia Aranyag. 
(Augustin Mureşan, Ioan  Popovici, 2009, op cit. p. 37).    
29 Tiparul sigilar rotund,, cu diametrul de 30 mm, confecţionat din alamă, la 20 noiembrie 
1849 şi gravat prin incizie, conţine în imagine şi un topor înfipt într-un butuc.Textul este: 
Agris koszeg pecserje 20/11 849, adică Sigiliul comunei Agriş 20/11 849 (Augustin 
Mureşan, Ioan  Popovici, 2009, op. cit. p. 34). 
30 Sorin Sabău, Proprietatea asupra pădurilor în vechile plase Hălmagiu, Sebiş şi Târnova, 
înainte şi după Reforma Agrară din 1921, în CMA, Ziridava XXI, Arad, 1998, p. 250, 252.  
31 Ibidem..  
32 Dreptul de concesionare a căii ferate îndustriale, pe o durată de 50 de ani, a fost aprobat 
de Ministerul Comerţului reg. Maghiar din Budapesta, prin Ordinul 79837/21 ianuarie 
1914, Procesului Verbal de recepţie nr 2004/1913 şi 15239/1914. (AN Arad, fond 
Prefectura Judeţului Arad, Actele administrative, D.4/1924, f. 98-99). 
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După primul război mondial, alipirea acestor teritorii la România, a 
condus la schimbarea administraţiei silvice, iar Reforma agrară din 1921, a 
determinat modificări majore atât asupra suprafeţei pădurii cât şi în ceea ce 
priveşte proprietatea acesteia. Pe ansamblu, a crescut suprafaţa pădurilor 
statului şi a pădurilor comunale, în detrimentul persoanelor fizice. Ponderea 
proprietăţii acestora rămânea însă destul de importantă. 

Corespunzător Capitolului III al legii amintite, s-au adus modificări 
şi proprietăţii pădurilor composesorale şi urbariale care, în continuare, 
puteau fi expropriate, ca şi cele particulare, chiar dacă erau în proprietatea 
corporaţiunilor, instituţiilor, comunelor, bisericilor, etc. (art.6), aşa cum s-a 
şi întâmplat. Astfel, în peroada care a urmat, pădurile au fost expropriate, în 
funcţie de necesităţi şi fără nici o distincţie, până la limita de 50 ha la 
câmpie şi 100 ha în zona de munte.  În înţelesul acestei legi, păşuni, fâneţe 
şi păduri comunale erau acelea la care aveau drept de folosinţă toţi locuitorii 
comunei, iar cele urbariale sunt suprafeţele foştilor iobagi, sau ale 
succesorilor recunoscuţi ca atare. Pădurile comunale nu erau destinate de a 
crea venituri comunei ci doar să asigure necesarul de lemne populaţiei. Ele 
aparţineau întregii comunităţi şi se aflau sub administraţia statului. 
Composesoratele erau socotite pădurile care aparţineau mai multor 
proprietari, dar erau folosite în comun. Deşi au apărut după revoluţia de la 
1848-1849, organizarea legală a lor a fost posibilă abia după 1898, când au 
apărut şi proiectele de amenajamente silvice. În această zonă, doar comuna 
Drauţ avea pădure comunală în suprafaţă de 271 jugăre alături de 1947 
jugăre de pădure composesorală. Cea mai mare suprafaţă forestieră, cu 
nivelul calitativ ridicat şi esenţe valoroase era deţinută de proprietatea 
privată a persoanelor particulare şi societăţilor economice. Acesta avea drept 
exclusiv în administrare, suprafeţele fiind exploatate intensiv.  

În această zonă, singurul proprietar privat important al pădurilor era 
Societatea Anonimă Economică din Pâncota, care deţinea la Drauţ 780 
jugăre şi la Arăneag 4326 jugăre. La 12 mai 1922, Directoratul Domenial al 
Societăţii Anonime de Industrie şi Agricultură din  Pâncota, a solicitat 
prefecturii Aradului şi Ministerului Comunicaţiilor, reînoirea actelor de 
autorizare a exploatării lemnului, prin vechiul sistem feroviar de transport, 
austro-ungar, adaptat însă legislaţiei româneşti33. De remacat este de 
asemenea faptul, că în acest an din ordinul prefectului Ioan Georgescu, o 
comisie alcătuită din Pavel Păiuşan-preşedintele Comitetului Urbarial, Ioan 
Crăciun, membru al aceluiaşi comitet şi Ioan Popa primarul Arăneagului au 
verificat documentele Societăţii Anonome Economice şi Industiale Pâncota, 

                                                 
33Ibidem, D.31/1921, f. 2. 



 273 

necesare exploatării lemnului din pădurile proprii de la Arăneag şi Agriş. S-
a constatat că mai sus amintita societate, a extras buşteni de gorun, cer şi fag 
în vârstă de 40-50 ani din pădurile: Dâmbu Rău din Agriş şi Coasta Dubilor 
din Arăneag, fără să posede autorizaţiile necesare, conform ordonanţei 
Ministerului Domeniilor nr. 3296/1918, fapt recunoscut de reprezentantul 
firmei, Feiner Farcaş, administratorul Ioan Creisinger şi pădurarul Ioan 
Curticean. Sancţiunea a fost amendarea societăţii cu 3600 lei şi sistatarea 
lucrărilor34. În continuare s-a propus concesionarea terenului, din 
proprietatea acestei firme, către Fabrica de Tanină cu Ferăstraie cu Aburi 
din Naşiţ SA, care până în luna noiembrie a aceluiaşi an, a proiectat şi 
executat lucrările de reparaţii, modernizare şi extindere a căii ferate cu 
ecartament îngust. Condiţiile de concesionare, construire şi exploatare a noii 
căi ferate industriale, acordate pentru o perioadă de 10 ani, au fost stabilite 
printr-un protocol aprobat de comisia judeţeană, numită de prefect în acest 
scop. Din comisie au făcut parte: Eugen Beleş-subprefect, Vasile Boneu-
prim notar judeţean, Aron Petruţiu-prim notar II judeţean, Alois Hann-
Oficiul hidraulic, Ştefan Hollo-Fabrica de tanină şi ferăstraie cu abur, Feiner 
Lupu-Societatea Anonimă de Industrie şi Agricultură, Pâncota, delegatul 
Oficiului Silvic, delegatul  Serviciului Poduri şi Şosele, Prim pretorii 
plăşilor Şiria şi Târnova35. Documentul întocmit cuprindea mai ales 
recomandări tehnice, cu privire la construcţie, tipul de locomotive, vagoane, 
poduri, scurgerea apelor, traversarea drumurilor publice, defrişări, incendii, 
masuri de siguranţă, administrare, extinderi, corectarea cursului pâraielor, 
consolidări de maluri, poduri şi alte lucrări de arhitectură, condiţii de 
colaborare cu alte societăţi comerciale pentru exploatarea mai eficientă a 
investiţiei, posibilităţi de introducere a cărăuşiei publice, etc.36. Linia 
industrială ce urma a fi concesionată, era definită ca o ramificaţie a căii 
ferate înguste, cu un ecartament redus la 0,76 m, din Pâncota, până pe Valea 
Neamţului, unde la profilul 12/93, era punctul terminal. De aici, în amonte, 
datorită pantei mari, tracţiunea urma să se facă cu animalele. Şinele de tip 
9,3 kg/ml şi 7 kg/ml, în staţiuni şi linii moarte, marca Diosgyari, model 1913 
au fost montate pe traverse din stejar cu dimensiunile de 1,3/0,12/0,14 m, şi 
îngropate într-un pat din pietriş de râu, pe o lungime de 20,095 km şi 
lăţimea de 1,8 m. Au fost construite 11 podeţe cu o deschidere de 1-2 m, 
Valea Neamţului fiind traversată de 8 ori. Dealungul traseului au fost 

                                                 
34 Ibidem, D. 51/1922, f. 1 
35 Ibidem, D. 5/1922, f. 4 
36 Ibidem, f. 5-15.  
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montaţi stâlpii cu fire de telegraf-telefon, obligatorii, la o asemenea 
construcţie.  

De abia s-au încheiat lucrările la primul tronson al căii ferată, că la 
14 noiembrie 1922, Societatea Anonimă de Industrie şi Agricultură din 
Pâncota, a solicitat o nouă concesiune, de data aceasta, pentru extinderea 
acestor căi de transport, prin ramificarea liniei, pe văile din Căsoaia. Ele 
urmau să se realizeze, pe mai multe segmente. Conform noului proiect, la 
profilul 160+52 calea ferată era deviată pe 1373 m, după care, la profilul 
11+65, î-şi schimba din nou cursul pe 978 m, după o buclă, traseul urmând, 
în dreptul profilului 183+66, să intre din nou în linia principală. În acest loc 
s-a mai propus o ramificaţie, spre dreapta, cu o lungime de 950 m.  

Alte ramificaţii s-au mai recomandat la profilul 186+65 unde calea 
ferată urma să se prelungească cu 582 m iar la profilul 193+60, pe o distanţă 
de 2320 m37. În felul acesta, cu o lungime de 26.298 m, calea ferată 
industrială, urma să se dezvolte în Căsoaia, sub formă de reţea, apropiindu-
se cât mai mult de gurile de exploatare forestieră. Au fost propuse 48 poduri, 
cu o lungime de 1-6 m, numeroase corectări ale cursului văilor, consolidări 
de maluri şi alte lucrări de arhitectură. Proiectul, nu a fost aplicat însă în 
totalitate, mai ales datorită condiţiilor naturale improprii, pante prea mari şi 
curbe prea strânse, elemente care ridicau mult costurile construcţiei. Astfel 
că deşi au fost 5 linii concesionate, nu au fost construite decât cele de pe 
văile Neamţului şi Highişului, în lungime totală de 23.371 m. Prima 
ramificaţie, pe Valea Neamţului, s-a desfăcut din linia principală la 
hectometrele 186-187, mergând în amonte, dealungul râului, pe o distană de 
1677 m. Cea de a doua, pe valea Highişului (Hegyş), s-a realizat ca o 
prelungire a liniei principale cu punctul iniţial la hectometrul 191+50 pe o 
lungime totală de 2320 m.  În ultima parte a acestei porţiuni, datorită pantei 
de 73,4%, nu a fost posibil să circule garnituri întregi, fiind necesar, ca 
locomotiva să împingă doar câte un vagon spre destinaţie. De fapt în acest 
sector, o parte cin calea ferată, a început să fie demontată, după 1920. 

În 15 mai 1924, o comisie de control, a Ministerului Comunicaţiilor, 
Direcţia Tehnică şi a Căilor Ferate Particulare, împreună cu Comisia 
Administrativă a Prefecturii Judeţului Arad, a efectuat un control asupra 
acestei concesiuni, din proprietatea  Societăţii Anonime Economică şi 
Industrială din Pâncota şi condusă de ing. Ladislau Rosnyai. Din comisie, 
au făcut parte: ing. A.T.Collariu, din partea Ministerului Comunicaţiilor, mr. 
Gheorghe Tomescu, din partea Marelui Stat Major şi a Direcţiei regionale 
CFR, dr. Augustin Lazăr-subprefect, Aron Pătruţiu-primnotar, dr. Simion 

                                                 
37 Idem, D 44/1922, f. 9-10. 
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Pop-primpretorul Plasei Şiria, I. Băcilă-inspector Regiunea Silvică Lipova, 
Alois Hann-şeful Serviciului Hidraulic, Iancu Ilana-şeful Serviciului Poduri 
şi Şosele, Lupu Fainer, director executiv al Societăţii Anonime Economice 
şi Industriale din Pâncota, concesionar38. Verificarea traseului, a situaţiei 
tehnice a construcţiei şi nivelul de instruire a personalului angajat s-a făcut 
printr-o deplasare pe linia principală de la Pâncota la pădurea Arăneag 
(Căsoaia), cu un tren compus din locomotivă şi cinci vagoane. Cu acest 
prilej, s-a constatat că deşi materialul a fost procurat şi instalat înainte de 
război, construcţia arăta bine, iar personalul poseda cunoştinţele necesare 
unei exploatări în siguranţă. Existau remize pentru depozitarea buştenilor la 
Pâncota, staţie de transbordare cu o lungime de 1000 m, iar lângă depou, se 
află şi atelierul de reparaţii utilat pentru fierărie şi tâmplărie. De asemenea, 
la hectometrul 10-20 funcţiona o fabrică de cherestea în proprietatatea 
concesionarului. Pe traseu existau linii moarte între hectometrul 9-10 cu 110 
m lungime, 19-20 cu 130 m lungime, 41-42 cu 80 m lungime; linie cu 
abatere la hectometrul 11-13 şi linii deviatoare între hectometri 88-92 în 
lungime de 250m, între hectometri 142-144 în lungime de 100 m, între 
hectometri 182-184 cu 150 m lungime. La acea dată instalaţia telefonică nu 
funcţiona pe motivul dispariţiei prin furt a cablului pe o distanţă apreciabilă. 
Comisia a mai constatat lipsa tabelelor avertizoare, iar la trecerile de nivel a 
drumurilor comunale şi agricole, pavajele erau necorespunzătoare. 

Principala activitate a căii ferate înguste, a fost pe toată perioada 
existenţei sale, transportul la Pâncota a materialului lemnos, extras din 
pădurile Arăneagului, în zona Căsoaiei. După doborârea, în pădure, astfel 
încât ei să cadă numai la deal, la început din secure, apoi cu firezul şi 
joagărul, urma cepuritul, cojitul de scoarţă, curmatul trunchiului la 
dimensiunea stabilită şi corhănitul, adică scoaterea trunchiurilor la locurile 
de încărcare pe rampe. Buştenii astfel pregătiţi, erau coborâţi de pe versanţi 
în rampele de lângă calea ferată industrială, cu instalaţii pe sistemul 
funicularelor, constând din cabluri acţionate de un motor cu aburi sau mai 
ales, prin jilipuri sau goange, jghiaburi din lemn cu fundul plat, mărginite de 
argele, unse cu smoală sau iarna stropite du apă, astfel ca, prin îngheţare, să 
facă alunecarea rapidă la vale39. Pe pante şi distanţe scurte erau folosite 
animalele de tracţiune, cai şi boi, trunchiurile fiind târâte pe sol şi stivuite în 
vederea încărcării.  

                                                 
38 AN, Arad, fond Prefectura Judeţului Arad, Comisia Administrativă, D4/1924, f. 94-100.  
39 Constantin C. Giurescu,  Istoria pădurii româneşti, din cele mai vechi timpuri până 
astăzi, Bucureşti, 1975, p. 104. 
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De pe Valea Highişului din Căsoaia, unde se aflau principalele 
depozite, calea ferată urmărea firul pârâului până la Arăneag, apoi trecea 
prin hotarul Agrişului Mare, pe lângă cimitir, Socea, Cânepişti, lăsând în 
stânga podul Filipeşti, pe la Rugă şi cimitirul din Măderat40. În continuare, 
pe păşunea Măderatului era un mic triaj, unde locomotivele se alimentau cu 
apă şi printr-o mică deviere garniturile încărcate cu buşteni, ce coborau, spre 
gara Pâncota, se încrucişau cu vagoanele goale care ce urcau la Căsoaia. În 
drumul lor de întoarcere, pe garniturile uşurate de sarcină, se căţărau în 
mersul domol al trenului tinerii satelor limitrofe, expunându-se chiar, 
accidentelor. Parcul de vehicole, era compus din 33 vagoane cu platforme, 
pe patru osii, fiecare cu sistem propriu de fânare şi o capacitate de încărcare 
de 4,5-7 tone, la o viteză de 12 km/oră. Calea ferată era deservită de două 
locomotive, mici, cu abur, tip MAV Gepgyar Budapesta nr 3424 şi 3425 cu 
trei osii cuplate şi forţă de tracţiune de 1632 kg, şi o locomotivă fabricată de 
firma Kraus et Co.  nr. 7189, tot cu trei osii cuplate dar co forţă de tracţiune 
mai mare, de 1665 kg, conduse de câte un mecanic şi un fochist.  Personalul 
angajat în activităţile  de exploatare a lemnului din codrii Arăneagului, avea 
unul din sedii într-o cabană din lemn administrată de Szuhi din Agrişu Mare. 
Această clădire, alături de altele, în timp, mai ales după 1928, când prin 
epuizarea resurselor naturale, exploatările de buşteni, au fost reduse, iar 
calea ferată dezafectată. 

După 1945, au fost reînfiinţate composesoratele urbariale pentru 
administrarea şi exploatarea pădurilor şi păşunilor în devălmăşie41. 

După 1948, au survenit numeroase modificări tât sub aspect 
legislativ cât şi al structurilor de administrare silvică. După naţionalizarea 
pădurilor (1949), modificările locale se referă mai ales la înfiinţarea unor 
ocoale silvice şi desfiinţarea altora. Astfel, în 1957 s-a înfiinţat Ocolul Silvic 
Târnova prin desfiinţarea celui din Pâncota42.  

În 1950, pădurea din Arăneag, întinsă, pe o suprafaţă de 3803,46 ha, 
nu mai deţinea nici o instalaţie de exploatare. Unitatea forestieră, se 
mărginea la nord, cu terenurile arabile ale comunelor Drauţ şi Arăneag, la 
sud cu pădurile Lipovei, la est, cu trupul de pădure Cimersa, din hotarul 
localităţilor Chier, Dud, Tauţ şi Târnova, iar la vest cu pădurea comunei 

                                                 
40 I. Jiga, op. cit. p. 38. 
41 AN Arad, fond Prefectura Judeţului Arad, D 17/1947, f. 5 : Composesorat la Măderat - 
pentru păşune (1945), Cooperativa Măderătana (1946) ; Agriş, 8 ianuarie 1947 ; Arăneag 
pentru păşune (1945), pentru pădure - din timpul imperiului ; Drauţ - pentru pădure, din 
timpul imperiului, pentru păşune din 1944. 
42 Alexandru Pârv, Trezeci şi cinci de ani de administraţie silvică arădeană , în Museum 
Arad, „Armonii naturale”, Arad, 2005, p. 90. 
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Agrişului Mare. Din punct de vedere a sortimentaţiei, cea mai mare 
suprafaţă, era acoperită cu carpen - 1039,74 ha, urmat de gorun - 904,77 ha, 
fag - 653,34 ha, cer - 281,43 ha, alte esenţe, în amestec – 849,11 ha, lăstăriş 
– 76,06 ha, în vârstă de 30 ani cu grosimea medie a copacilor de 18 cm în 
diametru şi densitatea de 400 arbori/ha. Principalul drum care străbate 
pădurea de la nord la sud, pe o distanţă de 11 km, porneşte din capătul 
Arăneagului şi face legătura cu Valea Mureşului, prin Milova. Este accesibil 
doar pentru căruţe şi mersul pe jos, având pante de 8-12 grade. Alte drumuri 
de pădure sunt importante doar pe plan local, fiind folosite exclusiv de 
mijloace cu tracţiune animală.  

 Spre vest, în hotarul localităţii Agrişul Mare, la sud de hotarul viilor, 
se afla un alt trup de pădure, cu o suprafaţă totală de 1403,78 ha, în cea mai 
mare parte, acoperită cu gorun : 560,27 ha, carpen –233,57 ha, fag – 106,10 
ha, cer –50,49 ha, alte esnţe lemnoase în amestec – 329,74 ha şi lăstăriş 
103,61 ha. Limitele sale spre vest, erau terenurile arabile ale satelor Măderat 
şi Mâsca iar spre sud, pădurile Şiriei. La vârsta de 37 ani copacii aveau 
grosimea medie de 28 cm în diametru şi o densitate de 350 arbori la hectar. 
În 1950, pădurea lipsită încă de utilaje pentru exploatare forestieră, era 
străbătută, pe o distanţă de 13 km de un drum militar strategic, care pornea 
din sud-vestul comunei, spre sud, până la Cladova, pe Valea Mureşului. 
Deşi a fost pietruit în perioada interbelică, drumul neîntreţinut şi lipsit de 
indicatoare, nu a mai putut fi folosit, cu excepţia căruţelor, sau ca şi potecă 
pentru mersul pe jos. În zonă, mai există şi astăzi vechi drumuri forestiere de 
importanţă locală, care erau folosite pentru transportul materialelor din 
pădure.  

Spre Şiria, pe o suprafaţă de 400 ha, există un alt trup de pădure, un 
şleau de deal cu câte 100 ha de gorun, cer, gârniţă şi carpen, unde drumurile 
fiind orientate pe curbele de nivel, sunt practicabile în tot cursul anului. 

În satul Măderat existau de asemenea în anul 1950, două trupuri de 
pădure, numite: păşuni împădurite. Prima se întindea, la 2 km sud de sat, cu 
o suprafaţă de 295,6 ha, cu: gorun - 70,92 ha, carpen – 23,16 ha, salcâm 162 
ha, alte diverse specii – 39,52 ha, iar cea de a doua, de slabă calitate, în 
suprafaţă de 707,87 ha, compusă din păşune fără arbori – 247,27 ha, 
muşuroaie – 3,95 ha,  mărăcinişuri 162,05 ha, zonă de protecţie pentru 
pâraie – 15,60 ha şi pădure parţial transformată – 280 ha.  

 În 1968, în urma aplicării noii împărţiri administrativ-teritorială a 
României, a fost înfiinţat Inspectoratul silvic judeţean Arad, devenit Filială 
silvică (1992-1996) şi Direcţie silvică aparţinător de Romsilva denumită 
apoi Regia Naţională a Pădurilor.   
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În anii din urmă, principalul drum forestier amintit, pe care se 
transportau buştenii din Căsoaia, a fost adaptat pentru transportul cu 
mijloace rutiere de mare capacitate, lemnul extras fiind dirijat spre 
depozitele din staţiile CFR Târnova, Pâncota şi Bocsig. Drumurile, 
întreţinute mai ales de către Intreprinderea Forestieră de Exploatare şi 
Transport (IFET), au fost folosite şi în scop agremental de către turiştii din 
ce în ce mai numeroşi, sosiţi în zonă, mai ales de la Arad, Pâncota şi Ineu. 
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În anii de după primul război mondial, şcoala românească  a urmat 
un proces complex de reorganizare unitară, legislativă, reclamat de noile 
realităţi ale ţării întregite.  

Legea învăţământului primar al statului şi învăţământului normal-
primar din iulie 1924 asigura omogenizarea sistemului de educaţie, 
învăţământul primar devenind unitar pe întregul cuprins al ţării. Legea 
preciza  că învăţământul primar se desfăşoară în şcoli publice, înfiinţate de 
stat, comune sau judeţe, cu autorizarea Ministerului Instrucţiunii, şi în şcoli 
particulare, autorizate de stat, în conformitate cu legea învăţământului 
particular. Cuprinderea în ciclul primar a tuturor copiilor devenea obligaţie 
naţională, însă dincolo de obligativitate şi sancţiunile pe care le atrăgea 
nefrecventarea cursurilor, importantă era conştientizarea faptului că este în 
interesul fiecărui individ –  şi în beneficiul societăţii –  să înveţe carte1. 
 “Ridicarea culturală a masei mari a poporului” prin contribuţia 
şcolii, prin eforturile învăţătorimii, în mod special, a devenit obiectiv 
important. Legea deschidea posibilitatea constituirii în lumea satelor a unor 
centre de cultură prin alăturarea intelectualilor din alte domenii, astfel încât 
să devină posibilă, în timp, îmbunătăţirea stării economice şi a educaţiei 
civice a oamenilor. Premisă importantă pentru realizarea culturalizării 
maselor, legea includea în ciclul primar, alături de şcoala de copii mici, 
şcoala primară propriu-zisă, şcolile şi clasele speciale, “şcoalele şi cursurile 
de adulţi.” Facultative în vechea legislaţie, aceste cursuri primeau caracter 
obligatoriu, până la vârsta de 18 ani, adresându-se atât tinerilor neştiutori de 
carte, cât şi celor care abandonaseră şcoala primară2.  

Acţiunea de culturalizatoare a mediului rural, cu pondere majoritară 
în ansamblul populaţiei, s-a bucurat de aportul cercurilor culturale 
învăţătoreşti.   

În vechiul Regat, în anii de după 1900, cercurile învăţătoreşti erau 
parte a activităţii extraşcolare a învăţătorilor care, în dimensiunea sa 
culturală, mai cuprindea cursuri pentru adulţi, înfiinţarea de cămine 
culturale şi biblioteci populare, organizarea de societăţi corale. Iniţiate de 
Spiru Haret, aceste manifestări trebuiau să contribuie la îmbunătăţirea 
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condiţiei social-economice a poporului prin educaţie şi cultură. Ele 
reprezentau punerea în practică a teoriilor sociale ale lui Haret, exprimate în 
mai multe lucrări, venind pe filonul curentului iluminist din prima parte a 
secolului al XIX-lea3.  
 La Arad, cercurile înăţătoreşti s-au revendicat, într-o anumită 
măsură, de la tradiţia Reuniunii  învăţătorilor, constituită la 20 aprilie 1872.  
Reuniunea a militat pentru îmbunătăţirea condiţiei profesionale şi rezolvarea 
problemelor materiale ale slujitorilor şcolii, mai buna integrare a acestora în 
viaţa comunităţii, susţinerea de manifestări culturale. Statutele stipulau că 
scopul activităţii acesteia este de a dezvolta cunoştinţele necesare 
promovării educaţiei şi instrucţiei şcolare, a susţine dizertaţii referitoare la 
disciplina şcolară şi metodele de studiu, a dezvolta proiecte de natură să 
contribuie la îmbunătăţirea şi răspândirea „celor mai practice mijloace de 
învăţământ”4. În acest sens, au fost susţinute, cel puţin o dată pe an, 
dizertaţii ştiinţifice, pedagogice şi didactice, în cadrul adunărilor generale, 
după cum s-au depus eforturi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unei biblioteci 
centrale şi la nivelul fiecărei reuniuni cercuale, editarea de cărţi didatice, 
publicarea unui organ periodic, analiza stării învăţământului poporal şi 
adoptarea măsurilor care să    înlăture neajunsurile5.  

 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi orientarea în metodica 
predării disciplinelor în şcolile poporale au reprezentat preocupări 
permanente. De aici mulţimea dizertaţiilor susţinute în adunările generale, 
recomandarea unor manuale, îndemnurile pentru implicarea dascălilor în 
viaţa comunităţii, propunerea folosirii gramaticii pe baze pur etimologice, 
cu abandonarea totală a sintaxei, făcută de către Iuliu Grofşoreanu, menită 
să pună capăt unei stări de confuzie6. 

 Comitetul reuniunii, ales la adunarea generală din 1902 a elaborat 
proiectul planului de învăţământ, care urma să fie aprobat, după consultarea 
despărţămintelor.7 Principala miză a noului document era să protejeze 
folosirea limbii române în învăţământ.  
 Reuniunea s-a implicat activ în viaţa culturală prin organizarea de 
conferinţe publice, recitaluri de poezie, programe muzicale şi editarea, între 
1904-1914, revistei „Reuniunea învăţătorilor”, cu apariţie lunară.  
 Întreruptă în anii războiului, activitatea reuniunii se va relua în iulie 
1919, pentru ca, la congresul desfăşurat la Şiria, la 15 noiembrie 1919, 
reuniunea să devină Asociaţia învăţătorilor din oraşul şi judeţul Arad, mai 
târziu afiliată Asociaţiei generale a învăţătorilor din România. După o 
perioadă de frământări şi neînţelegeri, diferende de ordin politic, asociaţia a 
reuşit să devină organism autonom, problematica profesională, propaganda 
culturală şi pedagogică, apărarea intereselor materiale ale învăţătorilor 
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devenind obiectivele principale ale acţiunii sale8.   
 Prin eforturile asociaţiei şi pe terenul pregătit de aceasta, şi-au 
început activitatea, în anul 1922,  cercurile culturale învăţătoreşti. Şedinţele 
lor lunare, desfăşurate cu participarea primpretorilor şi primarilor,  erau 
efectuate în grupe, cuprinzând 6-8 şcoli învecinate9. 

 Prin conţinut şi mod de organizare, cercurile culturale învăţătoreşti 
au ajuns să reprezinte, pe de o parte, forma cea mai dinamică de 
perfecţionare, facilitând informarea ritmică şi dialogul profesional. Pe de 
altă parte, adresându-se populaţiei adulte, ele contribuiau la efortul de 
culturalizare, fiind parte la ceea ce s-a numit “ofensiva culturală 
românească”, făceau cunoscute probleme şcolii, dând posibilitate afirmării 
autorităţii morale a învăţătorului şi prestigiului acestei categorii profesionale 
în societate. 

Desfăşurarea cercurilor parcurgea două etape: şedinţa intimă, 
consacrată discutării problemelor metodice şi de pedagogie, şi şedinţa 
publică. În cadrul acesteia din urmă a fost prezentată o conferinţă al cărei 
scop era “educarea şi cultivarea locuitorilor din mediul în care trăiesc 
membrii corpului didactic primar prin cultivarea sentimentelor frumoase şi 
îmbogăţirea minţii lor cu cunoştinţe folositoare” 10.  
 Şedinţa intimă se desfăşura imediat după slujba religioasă, 
consacrată fiind conferinţelor şi aplicaţiilor cu caracter profesional, 
lucrărilor practice şi lecţiilor, discutării problemelor de metodică. Programul 
era dinainte stabilit, cu o tematică pentru fiecare dintre cercuri. Probleme de 
metodică, lecţii practice şi analiza lor, dizertaţii pedagogice, iată conţinutul 
obişnuit al acestor şedinţe. În primul an de funcţionare, lecţiile practice au 
fost din domeniile matematică, citire, geografie, ştiinţele naturii, în timp ce 
tematica urmată de dizertaţii consta în: Pedagogia lui Dr. Gheorghe Popa, 
Învăţământul despre natură în şcoala primară, Metoda centrelor de interes, 
Activismul în şcoala primară, Din istoria neamului, Importanţa folclorului 
pentru educaţie11. În anii următori, au fost discutate probleme referitoare la 
metoda scris-cititului, metoda aritmeticii în clasa I, exerciţii intuitive, 
studiul ştiinţelor naturale, muzeul şcolar, dexterităţile, cu deosebire lucrul 
manual, curente noi în învăţământ şi recenzii, urmate de discuţii asupra 
lucrărilor12. Dizertaţiile prezentate au abordat pedagogia generală, literatura, 
istoria, geografia. În timp, s-a asigurat o pondere sporită a preocupărilor din 
domeniul pedagogiei: şcoala activă, studiul individualităţii copilului, metoda 
centrelor de interes, cea experimentală şi globală. În aceeaşi măsură, s-a 
urmărit prezentarea rezultatelor obţinute în studiul individualităţii copilului 
şi în alcătuirea unei programe analitice care să ţină seama de principiul 
regionalismului educativ13.  
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    În cadrul cercului cultural desfăşurat în localitatea Rădeşti, la 11 
aprilie 1926, “prelegerea practică” se intitula Locuitorii României şi 
ocupaţiunea lor,  în timp ce dizertaţia Metodica teoretică a Geografiei în 
şcoala primară reprezenta contribuţia unuia dintre învăţătorii participanţi. 14 
În una din şedinţele desfăşurate la şcoala din Păuliş a fost prezentată o 
“prelegere practică de lucru manual, cu aplicarea principiului intuiţiei şi al 
legării de viaţă”15.  

Problemele şcolii active, cu aplicaţiile sale în metodica 
învăţământului, erau preocupante şi pentru arădeni. În acest sens, s-au 
desfăşurat conferinţe asupra intuiţiei şi lecţii cu această tematică, militându-
se pentru o educaţie cât mai apropiată nevoilor şi adaptarea programelor 
analitice la particularităţile vieţii locale. Au fost prezentate, în formă extinsă 
sau în rezumat, tratate pedagogice, insistându-se asupra unor teme legate de 
şcoala activă, principii şi modalităţi aplicate în raport cu aceasta, problema 
activismului. 

În timp, tematica dizertaţiilor se diversifică, iar conţinutul 
câştigă în complexitate. Temele de pedagogie şi istoria pedagogiei continuă 
să fie majoritare, abordând aspecte noi: Pedagogia socială, Şcoala 
creatoare, Educaţia sentimentelor, Educaţia estetică, Metoda centrelor de 
interes, Raportul dintre cultură şi educaţie. Alături de acestea, în anul şcolar 
1933-1934 s-au prezentat patru teme din domeniul literaturii, două de 
istorie, şi câte una din geografie şi ştiinţe pozitive16.     

Asistând la şedinţa cercului cultural din Sebiş, desfăşurată la 17 
noiembrie 1935, la şcoala din satul Prunişor, subrevizorul şcolar Dimitrie 
Radu constata următoarele: “La acest cerc, în afară de învăţătorul Nicolae 
Palade de la şcoala din Rănuşa, au luat parte toţi învăţătorii ce aparţin 
acestuia(...) La şedinţa intimă, învăţătorul Vasile Brăiloiu de la şcoala din 
localitate ţine o lecţie practică cu clasa a VII-a, Volumul piramidei. 
Lecţiunea s-a predat cât se poate de intuitiv şi metodic, fiind declarată de 
toţi învăţătorii ca fiind foarte bine reuşită. Învăţătorul Dimitrie Parţache 
tracteză subiectul Importanţa intuiţiei în şcoala activă”17.  

Componenta profesională şi metodică a întrunirilor a contribuit la 
lămurirea unor probleme, facilitând, într-o anumită măsură, accesul la 
noutăţi, a dat ocazie unui necesar schimb de experienţă. Învăţătorului aflat la 
început de drum i se oferea posibilitatea de a-şi perfecţiona metodele, în 
timp ce dascălul experimentat venea în contact cu noutăţile, îşi reactualiza 
cunoştinţele. În acelaşi timp, preocupările privitoare la creşterea eficienţei  
şi mai buna organizare au însoţit adesea întrunirile. Astfel, într-o analiză a 
stărilor de lucruri din domeniul învăţământului primar, la aproape doi ani de 
la adoptarea legii care reglementa funcţionarea acestuia, se preciza 
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necesitatea ca autoritatea şcolară să facă din vreme cunoscut programul 
dezbaterilor din cadrul cercurilor, odată cu indicarea bibliografiei pentru 
fiecare subiect.  În acelaşi context, s-a propus editarea de către minister a 5-
6 broşuri în care să fie tratate pe larg şi într-o manieră accesibilă teme care 
să fie discutate în şedinţele tuturor cercurilor din ţară18.  
             Pe lângă perfecţionarea profesional-metodică, cercurile învăţătorilor 
trebuiau să contribuie la „luminarea poporului”, prin conferinţa publică, 
urmată de programul artistic. Conferinţa era deschisă, în după-amiaza zilei, 
de către directorul şcolii, în faţa unui public larg, vizată fiind de către 
organizatori întreaga suflare a localităţii. Prelegerile abordau lucruri şi fapte  
aflate în legătură cu viaţa culturală şi economică a satelor. Prin intermediul 
lor, se urmărea realizarea educaţiei culturale în rândul publicului larg, 
generalizarea preocupărilor pentru cunoaştere la nivelul tuturor vârstelor, 
iar, pe termen lung, sporirea încrederii ţăranilor în beneficiile şcolii19. De 
asemenea, prin temele de interes general şi local, prin îndemnurile la muncă, 
solidaritate, combaterea unor vicii şi prejudecăţi, prin programele culturale 
oferite de elevi, cercurile învăţătoreşti au deschis şi întreţinut interesul 
pentru cultură, oferind “cunoştinţe folositoare”, cultivând dragostea pentru 
frumos20.  

Cel mai adesea, conferinţele au tratat probleme de strictă actualitate 
pentru societate, în general, şi pentru interesele locuitorilor, în special: 
îndemnul adresat părinţilor de a da copiii la şcoli de meserii (în contextul 
unei expuneri despre industrie), însemnătatea cursurilor pentru adulţi, 
“influenţa bisericii asupra creşterii religioase-morale a poporului”, astfel 
cum s-a întâmplat în localităţile Baia, Apateu, Almaş21. Teme precum 
Cauzele crizei morale şi materiale, Importanţa cooperaţiei au fost 
prezentate la şedinţa publică de la Prunişor, din 17 noiembrie 193522.  

În mod curent, conferinţele au fost susţinute de către învăţători. 
Uneori, ele au avut parte de contribuţia preoţilor, medicilor, notarilor, 
agronomilor, prilej pentru a se prezenta teme referitoare la cultura naţională, 
probleme de gospodărie şi igienă, combaterea bolilor sociale şi a viciilor, 
obligativitatea şcolară, însemnătatea bisericii, respectarea legilor.  Cu 
aceleaşi ocazii, învăţătoarele au oferit sfaturi în privinţa creşterii şi îngrijirii 
copiilor sau în materie de alimentaţie, ţesut şi altele23. Tematica pentru anul 
1934-1935 a conferinţelor publice s-a dorit mai complexă, îmbrăţişând atât 
domeniul spiritual, cât şi aspectele practice. Prin urmare, au fost prezentate 
următoarele teme: Importanţa portului naţional; Rolul radioului în viaţa 
sătească; Selecţionarea grâului şi a porumbului pentru însămânţare; 
Folosul grădinăritului; Îngrijirea raţională a vitelor; Rolul Căminului 
cultural în viaţa satelor; Importanţa Cărţilor funduare; Drepturile şi 
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datoriile sătenilor; Drepturile românilor asupra pământului pe care-l 
locuiesc24. În anul şcolar 1935-1936 au avut loc şase conferinţe în cazul 
fiecăruia dintre cercuri, în acelaşi scop al lărgirii, prin  dezbateri şi aplicaţii, 
a sferei cunoştinţelor teoretice şi practice25.  

Cercurile erau considerate o adevărată universitate liberă, o 
modalitate eficace de schimb de experienţă şi dezbateri profesionale, 
contribuind la întărirea solidarităţii de grup. În aceeaşi măsură, iniţiatorii lor 
au mizat pe conlucrarea cu preoţii, primarii, notarii, medicii, 
permanentizarea sprijinului acordat învăţătorilor de către factorii culturali şi 
administrativi de la sate. O dispoziţie a prefectului solicita primpretorilor şi 
autorităţilor comunale să ia parte la toate întrunirile învăţătoreşti26.  

În sensul unei mai bune colaborări în realizarea procesului de 
culturalizare prin aceste cercuri s-a pronunţat şi Asociaţia învăţătorilor din 
Arad, insistând asupra necesităţii coeziunii dintre învăţător şi preot, a 
conlucrării “tuturor factorilor conducătorilor naturali ai poporului şi a celor 
două instituţii, Şcoala şi Biserica”, pentru desfăşurarea unei “puternice 
ofensive, cu scopul consolidării maselor în spirit moral şi naţional”27. În 
acest fel, se propunea întărirea colaborării învăţătorilor şi a preoţilor, atât în 
cadrul conferinţelor catehetice, cât şi al cercurilor culturale, astfel încât să 
desfăşoare o activitate intensă şi unitară în domeniul religios, moral şi 
cultural. Aceste eforturi comune s-au manifestat în multe localităţi. În alte 
situaţii, colaborarea învăţător-preot a avut de suferit sau nu a fost posibilă, 
din pricina unor neînţelegeri, diferende de opinii.  
 În cadrul cercurilor culturale desfăşurate în sate arădene s-au făcut 
analize ale stărilor de lucruri din învăţământ, lansându-se şi propuneri. În 
dizertaţia Şcoala primară română în faţa actualelor probleme naţionale şi 
culturale ale poporului, învăţătorul Pavel Dârlea a constatat că, prin noua 
reformă şcolară, s-a ajuns ca materialul didactic care, anterior, trebuia 
parcurs în cinci ani se cerea susţinut în patru ani. Pentru a înlătura 
inconvenientele astfel apărute, referentul vedea necesară  repartizarea 
materiei de-a lungul celor şapte ani de studiu, în condiţiile în care elevii 
claselor complementare (V-VII) ar fi frecventat şcoala întregul an de 
învăţământ, şi nu perioada mai scurtă prevăzută de lege28. Într-o întrunire, 
găzduită de Şcoala primară din Ghioroc, revizorul Nicolae Cristea a adus în 
atenţia participanţilor problema pământurilor fostelor şcoli confesionale şi a 
edificiilor aparţinătoare ale căror venituri erau folosite de biserică. Cum 
aceste terenuri au fost date în “scopuri pur şcolare şi învăţătoreşti”, cei 
prezenţi au solicitat conducerii asociaţiei învăţătorilor să se preocupe de 
rezolvarea chestiunii în favoarea şcolii29.  
 Un pas mai departe s-a făcut prin organizarea, potrivit unui ordin al 
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Ministerului Instrucţiunii din anul 1932, a şapte cercuri regionale la nivelul 
judeţului. Măsura reprezenta o reorganizare a cercurilor judeţene, fiind 
gândită ca un prilej de manifestare a spiritului de solidaritate. Cercurile 
regionale s-au organizat  la Arad, având în componenţă 124 de învăţători, la 
Sebiş (erau arondate cercurile culturale Sebiş, Hălmagiu, Gurahonţ, 
Pleşcuţa, Almaş, Buteni, în total 120 învăţători), Pâncota (cercurile culturale 
Pâncota, Ineu, Şilindia, Târnova, Cermei, 109 învăţători), Chişineu-Criş ( 
cercurile Chişineu-Criş, Seleuş, Socodor, 103 învăţători), Radna (cercurile 
Radna, Săvârşin, Ilteu, Bârzava, 63 învăţători), Pecica ( cercurile Pecica, 
Curtici, Dorobanţi, 130 învăţători), Şiria (cercurile Şiria. Sâmbăteni, Aradu-
Nou, 70 învăţători) 30.  
 În anul 1938 s-a încercat o regândire a tematicii cercurilor, în scopul 
asigurării unui caracter mai aplicat şi adaptat cerinţelor vieţii sociale. În 
acest sens, cunoaşterea realităţii şi a mediului social au căpătat o importanţă 
sporită. În plus, învăţătorul avea posibilitatea să se manifeste într-un 
domeniu care-l preocupa în mod deosebit şi pentru care avea aptitudini 
suplimentare 31. 

Importanţa cercurilor învăţătoreşti a fost subliniată de ritmicitatea şi 
modelul instituţionalizat de organizare. Dacă activitatea culturală din 
aşezămintele de profil a mai suferit din pricina stereotipiei, a conţinutului 
improvizat, aceste cercuri s-au întrunit periodic, pe baza unei tematici 
stabilite din timp, adaptată necesităţilor. Aşa, de pildă, în plasa Hălmagiu, în 
pofida existenţei a cinci societăţi culturale, reuniunile învăţătoreşti 
reprezentau singura activitate culturală desfăşurată constant şi cu impact real 
asupra publicului32.  

În pofida unor neajunsuri, deficienţe de organizare, cercurile 
culturale învăţătoreşti care au funcţionat în satele arădene şi-au îndeplinit în 
mare măsură menirea, contribuind deopotrivă la perfecţionarea profesională 
şi la educarea populaţiei adulte. 
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Din istoria Aradului Nou 
 

                                                                                                                      
Doru Sava, 

Publicist 
         
 

În lumea animală o relaţie conflictuală este deseori soluţionată prin 
asimilare. Astfel obişnuim să spunem: peştele mare îl înghite pe cel mic. La 
fel se întâmplă, dacă schimbăm termenii şi în cazul aşezărilor umane. Cea 
cu resurse mai mari fie economice, financiare, cu o mai mare forţă 
administrativă ori cu o populaţie mai numeroasă are tendinţa de a o înghiţi 
pe cea mai mică aflată în proximitate. Văzut din perspectiva celui mai mare 
fenomenul se numeşte dezvoltare, extindere. Din a celui mic - asimilare. 

Aradul Nou a avut de-a lungul istoriei sale, paradoxal, fie rolul 
peştelui mare fie cel al celui înghiţit. 

În 1931 s-a pus problema alipirii Mureşelului, aşezare de sine 
stătătoare, la Aradul Nou.  Chestiunea a fost larg şi aprins disputată în cele 
două consilii locale. Mai cu seamă în cel al comunei mai mici. În termeni de 
populaţie, forţă financiară, economică şi greutate administrativă, raportul 
dintre cele două era de circa 1 la 10 în favoarea Aradului Nou. În cele din 
urmă în şedinţa din 3 Aprilie 1931 Mureşelul a acceptat contradictoriu, cu 9 
voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 anulat „alipirea comunei Mureşel la Aradul 
Nou cu sistarea postului de notar şi cu susţinerea independenţei şi 
autonomiei comunei”. Prea decişi să renunţe la independenţă nu erau, 
aşadar. Fapt este că alipirea nu s-a mai produs. Atunci. 11 ani mai târziu 
însă Aradul Nou a înghiţit în cele din urmă Mureşelul. Prin legea 62/23 iun 
1942 emisă de generalul Antonescu s-a modificat legea Administraţiei din 
1938 în sensul stabilirii unui buget minim de 200.000 lei pentru comunele 
rurale, necesar pentru acoperirea cheltuielilor obligatorii pentru funcţionarea 
administraţiei comunale. În situaţia nerealizării acestor venituri comunele 
urmau a fi desfiinţate şi comasate. Ori rareori bugetul comunei Mureşel a 
reuşit să se apropie măcar de acest nivel. În consecinţă în martie 1942 
prefectul Aradului Mihăilescu a dispus contopirea Mureşelului la comuna 
rurală Aradul Nou.  

Cum spuneam chestiunea alipirii Mureşelului nu a produs mari 
emoţii în Aradul Nou întrucât el era cel câştigat. Situaţia s-a schimbat 
radical atunci când Aradul Nou a devenit subiectul integrării în marele oraş 
din nord, Aradul. 

Întâia dată s-a pus problema alipirii comunei la Arad în anii 20, după 
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preluarea administrării Banatului, când Aradul cerea, nu doar mutarea plasei 
Aradul Nou din Timiş -Torontal în judeţul Arad (plus o bucată din plasa 
Lipova), ci şi ca Aradul Nou să fie alipit municipiului. 

Unul dintre motivele pentru care Aradul revendica mai multe 
comune din stânga Mureşului (Micalaca nouă, Micalaca veche, Murăşel, 
Aradul Nou şi Sînicolaul Mic) era că acestea „sunt zidite în apropierea 
nemijlocită a oraşului Arad şi se bucură de toate avantajele ce se pot câştiga 
şi realiza din apropierea unui oraş” dar „ nu contribuie cu nici un impozit la 
acesta”. 

Aşa era, dar aceasta reprezenta doar o jumătate de adevăr. În cazul 
Aradului Nou şi Sânicolaului Mic situaţia era chiar mai complicată, Într-un 
memoriu, din 1 iunie 1925, ce pleda pentru anexarea comunelor învecinate 
Aradului, dr. Ioan Robu, primarul oraşului, constata că „Specială de tot este  
situaţia comunei Aradul Nou şi Sânicolaul Mic care, deşi la o distanţă de 
abea câteva sute metri de oraşul nostru, prin faptul că se află pe malul stâng 
al Murăşului, ambele fac parte din judeţul Timiş şi ca atare stau sub 
administrarea judeţeană a judeţului Timiş, cu sediul în oraşul Timişoara, 
deci la o depărtare de aproape 60 km”1. Măcar că oraşul „a zidit şi întreţine 
două poduri monumentale din fier. Unul spre Murăşel, Aradul nou şi 
Sânicolaul mic pe care, deja la construire, au fost aşezate şinele necesare 
pentru tramvaiul electric. Proiectul tramvaiului a ajuns în stadiul de realizare 
întrucât putem afirma că, în decursul anului curent, se vor începe lucrările 
de construire, prin care toate  3 comuni vor fi legate cu centrele oraşului şi 
cu gara Arad. Al doilea pod serveşte în Cetate însă şi acest pod este 
frecventat de comuna Murăşel şi Sânicolaul mic, întrucât hotarul acestor 
comune se întinde până sub Cetatea Arad”. În plus „populaţia comunelor 
din jur, la intrarea lor în oraş, este supusă la taxe de pavaj, vamă etc. însă 
prin contopire ar deveni scutită.” Ce mai oferea oraşul? 

O „mulţime de şcoli stă la dispoziţia locuitorilor vecini însă azi nu 
contribuie cu nici un ban la susţinerea lor”;  aceştia vor putea „ cerceta toate 
instituţiile noastre culturale ca teatrul, biblioteci publice, muse, etc”; oraşul 
„are apeduct şi este canalizat după cel mai modern sistem. Cum comunele 
învecinate sunt lipite de aceste instalaţiuni, cu timpul vor putea fi legate în 
canalizarea oraşului, care pentru aceste comune reprezintă un avantaj şi din 
punct de vedere sanitar”; „industria comunelor învecinate numai câştiga 
poate întrucât industriaşii pot ajunge în corporaţiunea industriaşilor din 
localitate, în jurul căreia se grupează 4-5 mii de industriaşi, cu instituţiuni 

                                                 
1. Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura Judeţului Arad, dos 
21/1925, act 881/1925. 
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bine fondate, până ce pe sate astfel de corporaţiuni lipsesc, sau dacă şi sunt 
viaţa lor stagnează”. Una peste alta erau argumentele unui oraş în plină 
dezvoltare. La capitolul beneficii pentru sine, pe lângă câteva aparent 
minore precum „acoperirea laptelui care prin desfiinţarea şi exproprierea 
domeniilor s-a micşorat în mod sistematic” ori „un control făcut la izvorul 
acestor alimente va face mai uşoară descoperirea falsurilor, ce se fac pe o 
scară tot mai întinsă” se spunea: „Oraşul Arad, întărit prin contopirea 
numitelor comune, va putea înfiinţa o mulţime de întreprinderi industriale şi 
va contribui astfel la intensificarea vieţii industriale a ţării şi la îmbogăţirea 
ei.”  Incontestabil.                                                                                                                                     

a. Argumentul naţional 
La puţin timp după înfăptuirea unităţii naţional statale a poporului 

român şi după instalarea administraţiei romîneşti în această parte a 
României Mari, era inevitabil ca „ chestiunea naţională” să nu fie pusă. Ea 
este prezentă şi în cazul proiectului de extindere a teritoriului oraşului 
asupra comunelor din jurul său. În cazul Aradului nou, comună cu  o 
populaţie compact germană, situaţia era descrisă astfel:  „Comuna Aradul 
Nou este locuită în majoritate de nemţi care formează aşazicând o unitate 
politică. Prin contopire, această unitate nu ar mai putea avea fiinţă în 
înţelesul pe care o are astăzi. Tot atunci se va putea afla modalitatea ca, atât 
în Aradul nou, ca şi în Micalaca nouă şi Murăşel, elementul românesc să se 
înmulţească şi astfel românizarea atât de dorită se va putea face cu mai 
multă uşurare, decât în cazul când aceste comune ar continua să rămână 
administrate prin autonomie de sine stătătoare.” La nivelul oraşului se 
aprecia că „Din punct de vedere al naţionalizării oraşului Arad, chestiunea 
este de o mare importanţă deoarece elementul românesc în industrie este 
foarte slab reprezentat. Dacă însă comunele din jur se vor contopi atunci şi 
industria se va întări cu elemente dintre români, ba chiar cu timpul vor putea 
fi ajutaţi în a trece în centrele oraşului şi românizarea oraşului se va face 
tocmai pe aceeaşi cale pe care a fost maghiarizată”.  

b. Beneficii dar şi costuri 
În fine, toată această operaţiune era de aşteptat să aibe beneficii dar 

şi costuri. „Din punct de vedere financiar, prin contopire, oraşul Arad poate 
încasa o sumă importantă din taxele de cadastru şi o sumă minimală din cota 
adiţională, celelalte taxe de pompieri, câini, de căruţă, cai şi valoare locativă 
nu sunt însemnate. Faţă de încasările acestea, aceste comune după contopire 
vor avea pretenţia să li se facă drumuri, pavaje, canale, cari lucrări vor 
consuma cu mult mai mult decât se va încasa cu titlul de taxe comunale 
abandonând chiar cheltuielile de personal cari încă vor fi foarte însemnate. 
Contopirea pentru oraşul Arad înseamnă jertfe materiale cari însă vor fi 
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recompensate prin câştigul naţional românesc”. 
În acea perioadă, locuitorii din Aradul Nou au depus un memoriu în 

care” refuză onoarea  de a fi alipiţi la oraşului Arad” şi cereau să rămână 
unde erau. În cele din urmă Legea pentru unificare administrativă din iunie 
1925  nu a rezolvat chestiunea în speţă, dar a făcut un spre soluţionarea ei 
trecând plasa Aradul Nou ăn judeţul Arad. De fapt chiar reşedinţa judeţului, 
Aradul era în plasa Aradul Nou.  

Odată cu schimbarea regimului, alipirea comunei a devenit din nou 
de actualitate. 

c.  Contra 248, pentru 2 
În ziua de 18 mai 1947, la orele 11.00, în faţa Primăriei din Aradul 

Nou erau adunaţi 250 de locuitori. Timp de trei zile consecutive în comună 
s-a bătut toba pentru a li se aduce la cunoştinţă că aveau a decide într-o 
chestiune importantă: aprobarea ori respingerea alipirii comunei lor la 
municipiul Arad. Pretorul plasei Aradul Nou, Petru Nicoară citeşte celor  
prezenţi „procesul verbal dresat la Primăria municipiului Arad în ziua de 6 
februarie 1947 în care se expun avantajele pe care le are comuna Aradul 
Nou în cazul în care se lipeşte la municipiul Arad.” Votul cetăţenilor a fost 
limpede. „Din totalul de 250 locuitori prezenţi, două persoane au fost pentru 
alipire iar restul au fost de părere ca, comuna Aradul Nou să rămână 
independentă şi să fie administrată ca şi până în prezent.”consemnează 
procesul verbal semnat de pretorul plasei, primarul şi notarul comunei pe de 
o parte, şi de reprezentanţii obştei ( Brandt Andreiu- PCR, Ududec Vladimir 
şi Zeller Francisc-PSD, Costea Ioan – Frontul Plugarilor, Simolov Petru- 
PNL Tătărăscu, Tincu Constantin şi Botescu Constantin- Sindicatul Agricol, 
Lău Ioan- PN Popular, Eftimie Gheorghe –PNŢ Alexandrescu şi Sebestyen 
Iozef UP Maghiar), de cealaltă parte.  

Aceasta a fost părerea cetăţenilor. Aceeaşi ca în urmă cu 27 de ani 2.                          
d. „E în favorul populaţiunii” 
Două luni mai tîrziu, în şedinţa din 29 august 1947, Comisia 

interimară a comunei Aradul Nou  hotărăşte „în conformitate cu dispoziţiile 
din Legea modificatoare a art.4 din Legea Administrativă din 23 ianuarie 
1942” alipirea comunei la municipiul Arad, motivând că aceasta este „atât 
din punct de vedere economic cât şi edilitar, de salubritate, canalizare, etc în 
favorul populaţiunii din comuna Aradul Nou.”  

Hotărârea, luată cu unanimitate de voturi, este comunicată cu adresa 
nr.7969/1947 din 18 septembrie, semnată de către prefectul Aradului 
dr.Aristide Gafencu, Ministerului Afacerilor Interne „pentru întocmirea legii 

                                                 
2. Ibidem,  dos. 81/1947. 



 293 

de alipire.” Ceea ce se întâmplă anul următor.  
În 7 aprilie, la cabinetul primarului Aradului, soseşte ordinul 

telegrafic 5719/1948 al Ministrului de Interne, prin care Ion G. Pălincaş este 
anunţat: „Prin Legea No. 98 publicată în Monitorul Oficial No. 80 din 5 
aprilie 1948, comuna rurală Aradul Nou a fost trecută la Municipiul Arad. 
Stop. Rugăm luaţi măsuri de executare”3. 

e. Unii dau, alţii iau 
Dispoziţia a fost executată chiar a doua zi. La aceeaşi oră la care, cu 

un an înainte, locuitorii Aradului Nou  respinseseră unirea administrativă cu 
vecinul mare din nord, pretorul Petru Nicoară, primarul Pop Ştefan şi 
notarul Friederer Boris predau iar ajutorul primarului Aradului, Săbău 
Gheorghe şi secretarul general al municipiului dr. Eugen Crâsnic preiau 
arhiva şi registrele de stare civilă începând de la infiinţare (1895) şi până în 
1947 inclusiv şi întreaga avere imobilă şi mobilă a, de atunci, fostei comune 
rurale Aradul Nou. În procesul verbal de primire/predare se menţionează, în 
final: „ administraţia fostei comune rurale Aradul Nou, transformată într-un 
sector administrativ cu denumirea de Aradul-Nou să-şi continue, până la noi 
dispoziţiuni, activitatea oficială cu persolalul administrativ existent la data 
preluării după metoda adoptată la celelalte sectoare administrative ale 
municipiului: Gai Micalaca şi Grădişte- sub denumirea de ”Primăria 
municipiului Arad, sectorul administrativ Aradul Nou” şi uzând de sigiliul 
Primăriei municipiului Arad, care astăzi se predă lui dlui. Friederer Boris, 
secretar comunal, încredinţat până la noi dispoziţiuni cu conducerea 
sectorului”.La data preluării bugetul pe anul 1947-1948  al comunei cu  
6.580 locuitori şi 1176 contribuabili,  era de  2.374.530 lei.  

La începutul anului 1947 ca primar Aradului Nou figura Şimandan 
Pavel iar ca notar Blum Adalbert; cum nu ei semnează procesul verbal 
probabil au fost schimbaţi4. 
 

                                                 
3. Ibidem. 
4. Ibidem, dos. 61/1948. 
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Oameni, destine, eroi 
 
 

Dragoş Aurel 
 
 

Eroul meu, dr. Mihai Stoian, ca şi eroul României, general 
locotenent(r) Teodor Halic, au avut destine asemănătoare. Amândoi sunt 
legaţi prin milioane de sentimente, adăpându-se din seva pământului pe 
unde i-au purtat paşii vieţii, trăiri afective, realizări profesionale şi umane, 
iar la final gustul amar al lipsei de recunoştinţă începând cu autorităţile şi 
continuând cu acei cărora le-au fost repere, dascăli şi chiar colegi de 
profesie. 

Teodor Halic s-a născut în localitatea Bârsa aşezată pe malul stâng al 
Crişului Alb. La numai 20 km., dr. Mihai Stoian a muncit o viaţă şi a trăit 
punând deasupra tuturor intereselor sănătatea pacientului. Din 16 noiembrie 
1944 şi până la pensionare în 1976 a fost medicul chirurg şi director al 
Spitalului orăşenesc din Ineu. 

Teodor Halic rămâne orfan de timpuriu. La numai 2 ani îşi pierde 
mama, iar la 13 ani moare şi tatăl. Rămâne în grija bunicului – Pătru a lui 
Ciobu-, care îl înconjoară cu bunătate şi dragoste. 

Bătrânul dascăl Josan din Bârsa, descoperă în copilul fraged şi parcă 
expus soartei, un potenţial intelectual mult peste toţi ceilalţi copii care 
trecuseră prin bancile şcolii, o voinţă şi un caracter care l-au făcut pe 
bătrânul dascăl să-l îndrăgească ca pe propriul copil, să-l sprijine şi îndrume 
în desăvârşirea învăţăturii de carte şi nu numai. 

Stoian Mihai, născut în Dolhasca, jud. Suceava, rămas orfan la 
numai 5 ani, nu-şi cunoaşte tatăl, plecat pe front (1916). Cum un necaz nu 
vine niciodată singur, tot atunci –la 5 ani- se îmbolnăveşte de poliomelită 
(tifos exantematic) şi rămâne cu un handicap sever de vorbire. Bunicul din 
partea tatălui nici nu a vrut să-l recunoască de nepot. 

Din cauza handicapului de vorbire, întârzie înscrierea la Şcoala 
Primară din Dolhasca vreo 2 ani. Dr. Mihai Stoian a avut şansa de a-l avea 
învăţător pe Bătrânul dascăl Tudor, care l-a luat sub oblăduirea lui, 
dăruindu-i nu numai parte din dragostea părintească, ci l-a sprijinit material 
şi mai ales educaţional, dându-i exerciţii lungi de vorbire în faţa unor grupe 
mai mici de elevi, pentru a-şi putea învinge handicapul. 

Amândoi eroii au fost pe front, în ambele campanii militare. Eroul 
Teodor Halic a luptat cu arma în mână. Dr. Stoian Mihai a luptat cu bisturiul 
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şi forcepsul în lupta contra cronometru pentru salvarea răniţilor de pe 
câmpurile de luptă, şi mai apoi, ca medic chirurg al Spitalului orăşenesc 
(fost raional) Ineu. 

Sunt două destine diferite, dar le uneşte dăruirea şi respectul faţă de 
oameni, dragostea faţă de neam şi ţară, iubindu-şi semenii mai presus de 
propria lor fiinţă. Nu s-au întâlnit, nu s-au cunoscut, dar faptele lor sunt 
ursite sub semnul aceleiaşi zodii a binelui şi a dragostei faţă de oameni, fără 
a aştepta vreo răsplată materială, doar respectul ce li se cuvine. 

Nu le mai putem mulţumi decât in memoriam, prezentându-le viaţa 
şi faptele lor, subordonate în întregime dăruirii semenilor, un modest prinos 
de laudă şi recunoştinţă faţă de măreţia piedestalului pe care i-a urcat 
întreaga lor activitate  şi menirea pe care au avut-o în răgazul care le-a fost 
dat pe acest pământ. 

 

Erou al  neamului - general locotenet Halic Teodor- fiu al 
localităţii Bârsa 

Trăim într-o perioadă dificilă pentru poporul român, greul însă îl 
duce tot glia ţării. Găsim pretexte ca să mai punem de o zi -şi câte sunt !- cu 
nu ştiu ce nume, aduse din import. Ridicăm în slăvi faptele altora, dar nu 
avem timp să ne interesăm de acei OAMENI care nu au pregetat să-şi de-a 
viaţa pentru Patrie şi Ţară, pentru ca România să existe în hotarele ştiute. 

Avem chiar atât de mulţi eroi în ţara noastră încât să nu-i putem 
celebra? Există o zi a eroilor, dar faptele lor transcend vremile. Merită să fie 
cunoscuţi atât ei, dar mai ales faptele lor de arme. 

Despre un Erou al judeţului Arad, născut în localitatea Bârsa încerc – 
in memoriam – într-o descriere eliptică a faptelor sale, să-i aduc un prinos 
de adâncă recunoştinţă ca trăitor în această comunitate. 

Cariera militară a generalului Teodor Halic a fost una prodigioasă. A 
participat la ambele campanii ale Armatei Române în al II-lea Război 
Mondial, începând cu 20 iulie 1941, până la 9 mai 1945. 

S-a născut în 13 septembrie 1919 în parohia ortodoxă a localităţii 
Bârsa, judeţul Arad, înscris în registrul parohial ca fiu al lui Theodor Halic 
şi Elena, locuitori ai acestei aşezări. Numele de Halic în localitatea Bârsa 
apare încă în primele conscripţii urbariale ale Imperiului Austro-Ungar. În 
cronica „Mărturia Timpului“ (1846-1875)1 găsim frecvent numele de Halic, 

                                                           
1 Iosifu Ţiucra, Mărturia Timpului, mss în copie la autor, p. 23. 
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precum şi în însemnările lui Petru Birău „Câte s-au întâmplat“ (1790-
1907)2. 

Cursurile Şcolii Primare le urmează în localitatea Bârsa. Zaharia 
Lung născut în 27 octombrie 1919 – veteran de război – încă plin de energie 
la această frumoasă vârstă, s-a arătat încântat să povestească despre 
participarea lui ca infanterist în campaniile celui de al II-lea Război 
Mondial, fiind rănit de două ori pe frontul rusesc, dar mai ales  despre 
prietenul şi colegul de şcoală (şi bancă), cel care a fost Teodor Halic. 
Mărturiseşte baci Zaharia cât de grea a fost copilăria lor. Iarna se încălţau cu 
opinci, hainele erau cele ştiute, purtate de generaţiile de dinaintea lor. 

Îşi pierde de timpuriu părinţii. Mama l-a părăsit la numai 2 ani după 
naştere (1921). Tatăl moare în 1932 pe când avea numai 13 ani. A rămas în 
grija bunicului din partea mamei, Faur Petru (Pătru a lui Ciobu). Bunicul a 
fost mamă şi tată, s-a îngrijit de creşterea lui Todoruţ, Eroul de mai târziu. A 
găsit un aliat în pregătirea şcolară şi educaţia nepotului, în bătrânul dascăl al 
Şcolii Primare din Bârsa, învăţătorul Josan. Faptul că a fost un elev foarte 
bun, dornic de a învăţa carte, l-a determinat pe bătrânul Josan să-i îndrume 
paşii şi să-l ajute pentru ca visul copilului să fie posibil.  

Studiile medii le-a urmat în oraşul Arad la faimosul liceu ,,Moise 
Nicoară”. După orele de program şcolar, îndeplinea funcţia de om de 
serviciu pe care io oferise conducerea liceului, venind astfel în sprijinul 
material de care avea nevoie tânărul elev Teodor Halic. La absolvirea 
liceului s-a înscris ca elev la Şcoala Militară de Ofiţeri rezervişti Cavalerie 
de pe lângă Regimentul I Roşiori din Arad 

Începutul războiului îl găseşte ca elev sergent-major (rezervă) al 
Regimentului I Roşiori, aparţinător de Brigada de Cavalerie. Odată intraţi în 
focul luptelor pe frontul de Est, Brigada de Cavalerie prin încorporarea de 
noi efective de militari, primeşte denumirea de Divizia I Cavalerie. Pe 
parcursul înaintării trupelor germano-române, luptele devin tot mai 
sângeroase. Lui Teodor Halic i se încredinţează funcţia de comandant de 
pluton în Escadronul 3 Săbii din regimentul I Roşiori. 

S-a distins în luptele pentru cucerirea oraşului Odessa, la 
operaţiunile din Cotul Donului (în zona Kleţkaia), pe căile de acces spre 
Stalingrad şi în interiorul oraşului, până la 31 martie 1943, când ultimele 
rezistenţe ale trupelor germane şi române fiind încercuite, în partea de sud a 
oraşului Stalingrad, Teodor Halic a căzut prizonier. 

                                                           
2 Petru Birău, Câte s-au întâmplat, mss în copie la autor, an 1868. 
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S-a evidenţiat pe timpul operaţiunilor de la Nistru la Stalingrad la 
care a participat, constând din acţiuni de recunoaştere şi de acoperire 
(ariegardă), de mare risc şi dificultate, fiind apreciat de comandanţii săi 
ierarhici. 

Este avansat de la gradul de elev-sergent, la gradul de elev-plutonier 
(rezervă) şi sublocotenent (rezervă), până la funcţia de comandant pluton 
cercetare. Pentru modul cum şi-a îndeplinit misiunile de luptă încredinţate, a 
fost decorat cu medalia „Virtutea Militară“ clasa a 2-a, Crucea „Serviciul 
Credincios“ clasa a 2-a, Medalia „Serviciul Credincios“ clasa I-a şi Medalia 
„Bărbăţie şi Credinţă“ clasa a 2-a, ceea ce reprezintă toate decoraţiile de 
război prevăzute în sistemul naţional pentru gradul militar pe care îl purta 
atunci. În luna septembrie 1941, de la Înaltul Comandament German a 
primit „Crucea de Fier“ clasa a 2-a, împreună cu alţi trei militari români din 
Regimentul I Roşiori, distinşi cu această decoraţie. Dacă ar fi avut gradul de 
locotenent – aparţinând de corpul ofiţerilor – Teodor Halic ar fi fost decorat 
cu Ordinul „MIHAI VITEAZUL“, încă în prima parte a războiului, pentru 
faptele de arme săvârşite şi misiunile îndeplinite. 

Căzut prizonier în 31 ianuarie 1943, a fost internat iniţial în Lagărul 
de prizonieri de război nr. 108, undeva lângă Volga, transferat apoi prin mai 
multe lagăre, până în luna noiembrie 1943, când s-a înrolat voluntar în 
Divizia „Tudor Vladimirescu“. 

Eroul nostru ajunge într-o tabără de instrucţie pe malul fluviului 
Oka, începând cu 15 noiembrie 1943, pierduţi în mijlocul unor păduri de pin 
şi mesteacăn. Perioada de pregătire şi instrucţie a trecut repede. Îşi 
completează pregătirea de luptă atât în cadrul Diviziei I Infanterie, dar în 
acelaşi timp urmează cursurile Şcolii de ofiţeri „Voroşilov“ din oraşul 
Riazan. La 30 martie 1944, Divizia I Infanterie voluntari români „Tudor 
Vladimirescu“, era gata de luptă. Festivitatea depunerii jurământului militar 
pe drapelul tricolor, are loc în aceeaşi zi. Teodor Halic depune jurământul 
având funcţia de comandant al Companiei de Cercetare a Diviziei „Tudor 
Vladimirescu“. S-a oficiat şi o slujbă religioasă de către preoţi români. O zi 
mai târziu, Divizia I Infanterie a început deplasarea spre front pentru a se 
concentra la nord-est de Nistru, trecuţi în rezerva Frontului II Ucrainean. 

România a rupt alianţa cu Germania la 23 august 1944, alăturându-se 
Naţiunilor Unite. A doua zi, aviaţia germană începea bombardamentul 
capitalei Bucureşti, iar armata română a trecut la dezarmarea trupelor 
germane. Armata română întorsese armele împotriva aliatului de până ieri, 
Germania hitleristă. 
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În condiţiile date, Divizia „Tudor Vladimirescu“ şi-a început  marşul 
spre ţară. În noaptea de 27/28 august 1944, a trecut Nistrul pe la Tighina, 
străbătând în prima etapă de marş, distanţa de la Nistru până la Iaşi. În a 
doua etapă atingea Râmnicu-Sărat, pentru ca în dimineaţa zilei de 31 august 
1944, divizia să traverseze fără oprire Bucureştiul, intrând pe la Colentina, 
pentru a se regrupa în zona Ciorogârla, Bolintin Deal, Roşu, Chiajna. 
Capitala era un oraş curăţat de trupele germane la acea dată. 

În dimineaţa zilei de 4 septembrie 1944, Divizia „Tudor 
Vladimirescu“ a reluat marşul pe itinerarul Bucureşti, Ploieşti, Braşov, 
pentru ca în cooperare cu Corpul de Munte Român şi cu Divizia 202 
Infanterie Sovietică, să declanşeze ofensiva pentru eliberarea Ardealului. 

Teodor Halic, comandant al Companiei Cercetare a Diviziei „Tudor 
Vladimirescu“, era în avangarda acestor trupe, cercetând terenul, 
aliniamentele pe care era poziţionat inamicul, puterea gurilor de foc şi altele. 
Pe baza rapoartelor Companiei Cercetare, în dimineaţa zilei de 7 septembrie 
1944 cele două Divizii şi Corpul de Munte Român atacă şi înfrâng inamicul 
poziţionat pe aliniamentul Ilieni, Chirchiş, Sf. Gheorghe. Teodor Halic a 
fost în prima linie la toate bătăliile purtate de această unitate, atât pentru 
eliberarea Ardealului continuând apoi cu luptele duse pe teritoriul Ungariei 
şi Cehoslovaciei, până la capitularea Germaniei la 9 mai 1945. 

A participat efectiv la luptele purtate pe ambele fronturi de război, 
trei ani, nouă luni şi douăzeci şi şase de zile, în timp, iar în spaţiul geografic, 
de la Prut la Stalingrad şi înapoi de la Ilieni pe Olt, până la Hron, în 
Cehoslovacia – mii şi mii de kilometrii – de deplasări istovitoare, de 
confruntări violente cu inamicul, simţind în două rânduri muşcătura 
glonţului şi zece luni de prizonierat. 

La întrebarea : când v-a fost cel mai greu ?, răspunsul a întârziat, 
pentru că acele clipe, ore de dinaintea încleştărilor şi a bătăliilor, au durat 
uneori o veşnicie. 

- „Dacă vă referiţi la greul încleştărilor cu adversarul, ele au fost 
numeroase, dar greul cu adevărat copleşitor pentru ostaşi are alte rădăcini şi 
înfăţişări. Mă refer la permanenta stare de nesiguranţă, incertitudinea care te 
chinuie când nu ştii unde vei mai fi peste o clipă, sau dacă îţi vei mai simţi 
pulsul inimii, sau durerea de a-ţi vedea doborât camaradul cu care abia ai 
schimbat două vorbe. Mă mai refer la clipele acelea rare, dar devastatoare 
când gândul şi dorul îţi dezertează spre vatra natală, întrebând de părinţi, de 
gospodărie, de cei dragi. Parcă şi oboseala şi foamea sunt mai uşor de 
suportat. În timpul luptei, totul se simplifică. Mintea, simţurile tale iscodesc 
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în căutarea inamicului, să-i intuiască valoarea şi intenţiile, să-ţi fabrice idei 
şi soluţii, pentru a-l contracara şi a-i impune voinţa şi iscusinţa ta“. 

Asemeni miilor (sau zeci de mii) de cadre militare, după război, 
ingratitudinea dictaturii comuniste nu l-a ocolit nici pe eroul nostru. Parcă 
am mai întâlnit undeva această ingratitudine ! Îndepărtat din armată în anii 
50, şi-a câştigat dreptul la existenţă cu cinste şi multă sudoare. În această 
perioadă şi-a adjudecat o diplomă universitară, fiind licenţiat în filosofie. A 
fost rechemat în armată în august 1968, pentru ca în 1980 să treacă definitiv 
în rezervă. 

Din 1990 se alătură fondatorilor Asociaţiei Naţionale a Veteranilor 
de Război. Foştii combatanţi din Sectorul I Bucureşti îl aleg preşedinte al 
filialei. Împreună cu 192 de supravieţuitori – în 1991 – pune bazele 
Asociaţiei Cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul“, cu obiectivul 
declarat, ca cei mai bravi şi destoinici luptători români să fie repuşi în 
drepturile anulate abuziv, şi , de redobândire a demnităţii Cavalerilor 
Ordinului ,,Mihai Viteazul”. 

 
Asociaţia Cavalerilor Ordinului„Mihai Viteazul“ 

 În multitudinea de organizaţii, grupări şi colectivităţi din România 
noastră de după 1990, constituite pe diferite criterii, există una  a cărei 
denumire rostind-o stârneşte respect deosebit, aceasta este Asociaţia 
Cavalerilor Ordinului „MIHAI VITEAZUL“. Din asociaţie fac parte cei 
mai temerari combatanţi din corpul ofiţeresc care s-au afirmat în bătăliile 
celui de-al doilea război mondial, generali şi ofiţeri răsplătiţi cu suprema 
distincţie militară de război românească, Ordinul „MIHAI VITEAZUL“. 

Asociaţia s-a înfiinţat la 14.10.1991 şi nu îi încorpora fizic şi pe 
cavalerii Ordinului „MIHAI VITEAZUL“ din Primul Război Mondial. 

La constituirea Asociaţiei (1991) din cei 914 ofiţeri decoraţi antum 
mai vieţuiau 192, iar în aprilie 2007 mai trăiau 22, cu vârste cuprinse între 
85 şi 101 ani. Cine sunt ei ? LEGENDE VII întruchipând asumarea 
deliberată şi necondiţionată a drepturilor de libertate şi propăşire a patriei. Ei 
sunt emblema onoarei şi demnităţii militare, tranşant şi generos aservite 
interesului naţional, iar pilda lor de eroism şi sacrificiu va fi de-a pururi o 
componentă de spirit şi stimul a puterii noastre militare. 

Distincţia a fost instituită  în urmă cu 95 de ani, pentru fapte de arme 
excepţionale, iar ţara le-a încununat frunţile cu lauri. Regimurile politice în 
succesiunea lor, le-a acordat drepturi cu prisosinţă meritate -  proprietăţi 
funciare, scutiri de taxe şi impozite, călătorii gratuite etc. – ori le-au  anulat 
înlocuindu-le cu nepăsarea, ingratitudinea şi atitudini ostile. 
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Cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul“ 
Distincţia militară cea mai înaltă, Cavaler al ordinului „Mihai 

Viteazul“, a fost instituită la 26 septembrie 1916 şi ratificată prin Înaltul 
Decret nr. 3249 din 21 decembrie 1916 de regele României, Ferdinand I. A 
fost instituită în împrejurări politico-militare dramatice pentru România care 
intrase în război în august 1916, alături de Antantă (Anglia, Franţa, Rusia, 
Italia). Distincţia avea să devină un simbol al virtuţilor militare ale 
neamului, acordat pentru fapte de arme excepţionale, exclusiv numai 
ofiţerilor. În fiecare decret de decorare, actele de vitejie sunt descrise 
motivând acordarea ordinului celui ce i se atribuie. 

Din Primul Război Mondial au fost 314 ofiţeri care au primit acestă 
înaltă distincţie (din care 110 decoraţi post-mortem) dintr-un total de 19.724 
de generali şi ofiţeri care au purtat pe umerii lor povara războiului (1916-
1918). 

Participarea Armatei Române la război între 1941-1945, cu un 
efectiv de 175000 de oameni, a adus în rândul Cavalerilor Ordinului 
„Mihai Viteazul“ un număr de 1336 generali şi ofiţeri, răsplătiţi cu 
suprema distincţie militară de război românească, dar şi cu avantaje şi 
facilităţi. 

Cine sunt Cavalerii Ordinului „MIHAI VITEAZUL“ ? Unul din 
cei 22 care a răzbit până în zilele noastre şi avem bucuria de a fi fost 
contemporan cu noi, este şi generalul-locotenent TEODOR HALIC fiu al 
localităţii Bârsa, decorat prin Decretul regal nr. 1627/1945. În Decret se 
specifică actele de bravură excepţionale – atacuri surpriză, fulgerătoare, 
raiduri provocatoare de distrugeri şi panică în spatele frontului – pentru 
care i se conferise distincţia de Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul 
locotenentului comandant de Companie Cercetaşi din cadrul Diviziei Tudor 
Vladimirescu-Debreţin. 

Ca prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de 
Război, ales în 2002, se ocupă conform atribuţiilor statutare de coordonarea 
şi îndrumarea tuturor filialelor şi ale sectoarelor Capitalei, sprijinindu-le în 
soluţionarea celor mai dificile probleme. A colaborat la toate lucrările 
editate de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, îndeplinind frecvent 
misiuni în spectrul relaţiilor internaţionale ale Asociaţiei. În aprilie 2007 
este ales Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi 
Preşedintele Asociaţiei Cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul“. A fost 
avansat general de brigadă (r) în 1994, general maior (r) în 1998 iar în 2003 
general-locotenent (r). În panoplia decoraţiilor, Ordinul „MIHAI 
VITEAZUL“ este de departe cea mai înaltă distincţie, cărora li s-au adăugat 
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în timp alte douăzeci, între care : Coroana României, Steaua României, două 
Ordine-Serviciul Credincios (cavaler şi ofiţer), Gloria Sovietică, Crucea de 
Război-cehoslovacă. Este cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti, al 
oraşelor Ţăndărei şi Călugăreni şi binenţeles al comunei natale BÂRSA. A 
decedat în 2010 la Bucureşti.  

,,La ceremonia de la Cimitirul Ghencea-Militar din 27 iulie 2010 a 
evocat faptele de bravură ale celui dispărut Gabriel Oprea, ministrul 
apărării naţionale, general de armată (r) Marin Badea Dragnea, Preşedinte 
al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Neculai Onţanu, primarul 
sectorului 2, general (r) Aurel Ene, Preşedinte al Asociaţiei Diplomaţilor 
Militari în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, general (r) Emil 
Grădinescu din partea Asociaţiei Cavalerilor Ordinului ,,Mihai Viteazul”. 

După terminarea războiului, la 9 mai 1945, Teodor Halic a 
continuat să slujească cu devotament ţara în Armata României, îndeplinind 
funcţii de comandă, stat major şi construcţii militare. 

Aleasa educaţie militară şi calităţile morale ale generalului Teodor 
Halic s-au răsfrânt pozitiv în familie şi societate. El a imprimat fiului său 
Bogdan Halic, unul dintre distinşii tineri istorici români de azi, calităţile şi 
virtuţile nobile ale poporului român : dragostea de neam şi ţară, modestia, 
bunul simţ, respectul faţă de semeni, virtuţi care l-au călăuzit pe tatăl erou 
pe tot parcursul vieţii sale. 

Generalul (r) Teodor Halic, ,,Stea din constelaţia Ordinul Mihai 
Viteazul ne-a lăsat prin încetarea lui din viaţă - a ţinut să sublimieze 
generalul (r) Marin Badea Dragnea- lumina nemuritoare a unei vieţi 
pilduitoare de 9 decenii, consacrată în cea mai mare parte unui crez nobil : 
slujirea Ţării, a societăţii, a semenilor, cu devotament, eroism, tenacitate şi 
spirit de sacrificiu”3 

Comemorăm 70 de ani de la începutul celei de a II-a Conflagraţie 
Mondială şi 66 de ani (9 mai 1945), ce marchează sfârşitul Conflagraţiei. 
Războaiele nu aduc pacea, cel mult o dictează. Nu dorim ca noi sau urmaşii 
noştrii să treacă prin ororile unui nou război. 

Intenţia mea este de a promova valorile neamului, de a le cunoaşte 
viaţa  şi faptele lor de eroism, închinându-le aceste rânduri şi închinându-mă 
– cu tot respectul – pentru tot ceea ce au făcut pentru neam şi ţară. 

 
 

                                                           
3 Revista Biblioteca Bucureștilor, numărul 12, decembrie 2010  - in memoriam generalul 
Teodor Halic-  la moartea unui cavaler, academician Ștefan Ștefănescu, p.11  
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Om, medic, apostol - Doctor Mihai Stoian 
Eroul meu nu a luptat cu arma în mână. A fost în permanentă stare 

de alertă. Răniţii din prima linie a războiului erau aduşi la unitatea 
spitalicească de campanie indicativ 620, unde fusese mobilizat şi dr. chirurg 
Mihai Stoian. Ameninţarea neîntreruptă venea de la obuzele ce şuierau în 
trecerea lor peste spitalul de campanie. Oricând un astfel de proiectil putea 
să greşească ţinta. 

Intervenţiile chirurgicale de care aveau nevoie răniţii de pe front erau 
dintre cele mai inimaginabile. De la amputări de membre la intervenţiile 
abdominale şi toracice. Se lucra sub presiunea timpului şi a răniţilor ce-şi 
aşteptau rândul. Condiţiile de lucru erau cele de campanie militară. Se 
intervenea direct, fără etape pregătitoare ale bolnavului. Răniţii erau de toate 
naţionalităţile aflate în conflictul armat. Ne precizează acest fapt însăşi 
personajul nostru, sublocotenent dr. Mihai Stoian, spital Z.I. 620 Bradu, 
judeţul Sibiu, într-o scrisoare expediată în 10 septembrie 1944. 

A muncit zi şi noapte în condiţiile date de evoluţia frontului.Au fost 
rare momentele în care avea timpul să se gândească şi la familia lui, aşa cum 
putem descifra citindu-i corespondenţa. Se opera mai mult la lumina 
farurilor maşinilor -atunci când le aveau- şi a felinarelor (lămpaşe). Această 
experienţă o va folosi şi la spitalul rational Ineu după demobilizare şi 
angajarea sa, începând cu data de 16 noiembrie 1944, ca medic primar 
chirurg. 

Dr. Stoian Mihai s-a născut în luna septembrie, ziua 22, anul 1910, 
în localitatea Dolhasca, raionul Fălticeni, judeţul Suceava, ca fiu al lui 
Vasile (27 de ani) şi Ecaterina (Catinca 23 de ani) Stoian. Tatăl, Vasile 
Stoian, este chemat sub arme, pleacă pe front şi nu se mai întoarce. Rămas 
orfan -la vârsta de 5 ani- va purta în demnitate sechelele unei copilării plină 
de lipsuri, boli şi lipsa stâlpului familiei -tatăl- pe care nu l-a cunoscut. 

Drama cea mare vine la vărsta de 5 ani, când în urma îmbolnăvirii de 
poliomelită, rămâne cu un handicap sever de vorbire. Acest handicap îl va 
marca profund, având şi neşansa de a fi înscris ca elev al Şcolii Primare, cu 
întârziere de vreo 2 ani. 

Şcoala Primară o urmează în localitatea Dolhasca. Îşi continua 
studiile la liceul ,,C. Negruzzi” din Iaşi, liceu cu mare faimă pentru calitatea 
învăţământului, atât în acea perioadă cât şi astăzi. Întrucât copilăria şi-a 
petrecut-o mai tot timpul cu caprele la păscut pe dealurile din împrejurimi, 
se ataşase foarte tare de pădurile pe care le cutreera aproape zilnic, şi, în 
subconştient vroia să cunoască totul despre speciile lemnoase. Cele două 
capre ale familiei, erau mijlocu de subzistenţă a lui şi a mamei. 
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La absolvirea liceului ia hotărârea de a da admiterea la Facultatea de 
silvicultură din Iaşi, sesiunea din vară. Nu este admis şi revine după o vreme 
să se intereseze dacă va mai fi şi o sesiune de toamnă. Locurile fiind ocupate 
i s-a comunicat că nu va mai avea loc şi o a doua sesiune. Trist şi cu durere 
în suflet, traumele copilăriei reveneau mereu şi mereu în sufletul zbuciumat 
de nereuşite, îngreunându-i şi mai mult povara sau crucea pe care o avea de 
dus. Paşii l-au purtat, fără să ştie, fără să vrea, pe la porţile Facultăţii de 
Medicină a Universităţii Ieşene. Pe treptele facultăţii -parcă era aşteptat- 
întâlneşte un coleg de liceu. Din vorbă în vorbă acesta îi spune că a fost 
admis la medicină.Află de necazul colegului Mihai şi cu multă pritenie şi 
colegialitate îl îndeamnă să dea la medicină, sesiunea din toamnă. 

Mihai rămâne perplex, nu se gândi-se vreodată să dea la medicină. 
,,Cum să dau la medicină când mai am o lună şi ceva pentru pregătire ?”. 

Colegul său i-a replicat: ,,Ia cartea asta cu oasele (anatomia) şi până 
la examene ai tot timpul s-o înveţi.Ai să reuşeşti în mod sigur!”.Optimismul 
cald şi încrezător al colegului său, l-a determinat să dea admitere la 
medicină. 

Mihai Stoian se prezintă la sesiunea din toamna anului 1931 şi este 
admis la Facultatea de Medicină a Universităţii din Iaşi. În 11 iunie 1937 
obţine Diploma de Doctor în medicină şi chirurgie. 

A fost o întâmplare? Cred că destinul l-a ales pentru a-i recupera 
copilăria pierdută.Să fi fost tot o întâmplare momentul în care am hotărât să-
i scriu biografia? Nimic nu este întâmplător!.Nimicul face parte din viaţă, 
dar între nimic şi viaţă nu poate fi pus semnul egalităţii. 

Pentru a putea continua studiile trebuia să îşi câştige existent.S-a 
angajat ca extern la Clinica I Chirurgie de pe lângă Facultatea de Medicină 
Iaşi.De la 1 septembrie 1936 este angajat ca preparator până la 1 mai 1939, 
când a fost înaintat asistent, dar numai pentru o lună, până la 1 iunie 1939 
când a demisionat. 

A renunţat la o carieră universitară strălucită, pentru a fi aproape de 
pacient, a-i spune o vorbă caldă şi convingătoare, inducându-i o stare de 
încredere şi asigurându-l că totul va bine. 

Se poate -am certitudinea- că a dorit să dăruiască pacienţilor, toate 
gesturile comportamentului uman, profesionalismul specialistului (a 
medicului), lipsa acelei griji şi  a dragostei ocrotitoare, de care nu a vut parte 
în copilăria lui. 

La 1 iunie 1939 preia Spitalul Judeţean Chilia Nouă, pentru ca, peste 
un an să fie transferat în interes de serviciu la Spitalul Murgeni, raionul 
Tutova. Războiul se apropia cu paşi repezi. Este concentrate la începutul 
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lunii noiembrie 1940 cu gradul de sublocotenet medic chirurg. Îl găsim 
detaşat la Spitalul de circă Valea Rea din judeţul Bacău. Revine la Spitalul 
din Murgeni, de unde îi scrie soţiei la 2 februarie 1941, anticipând 
evenimentul ce va aduce bucurie în viaţa familiei Stoian, naşterea fiului lor 
în 12 februarie 1941. 

Căsătoria doctorului Mihai Stoian cu Eleonora Scurtulenco, 
absolventă şi ea a Facultăţii de Medicină din Iaşi, obţinând Diploma de 
Doctor în Medicină şi Chirurgie, eliberată în 14 februrarie 1939, a avut loc 
în localitatea Orhei (URSS 09.09.1939). 

  În 4 aprilie 1942 dr. Eleonora Scurtulenco Stoian, primeşte o adresă 
de la Serviciul Sanitar al judeţului Chilia, prin care i se aduce la cunoştinţă 
sarcina de a gira postul de medic şef al Spitalului judeţean Chilia, pe timpul 
absenţei titularului care este mobilizat, adică soţul, dr. Mihai Stoian. 

După doi ani dr. Eleonora Scurtulenco Stoian va primi o nouă 
adresă, dar de data asta, de la Serviciul Sanitar Chişinău în care este 
atenţionată de iminenţa evacuării spitalului şi reprtizată ca medic secundar 
chirurg la dispoziţia Serviciului Sanitar Arad. Adresa nr.5956/27 martie 
1944. 

În noaptea de 30 martie 1944 – dinaintea cedării Basarabiei- Elena 
Stoian împreună cu fiul său în vârstă de 3 ani şi cu ce a putut lua din 
instrumentarul spitalului într-o ladă, trece Dunărea cu o barcă. Fusese 
avertizată că Dunărea era minată, dar nu ţine seama de avertismente. Exista 
posibilitatea ca să nu-şi mai vadă soţul zeci de ani. A riscat viaţa ei şi a 
fiului lor. A fost un gest eroic pe care lumea nu îl cunoaşte. Cât timp a trăit 
nu a povestit acele clipe de coşmar la trecerea Dunării. 

De la 1 aprilie 1944 figurează ca angajată a Spitalului Ineu ca medic 
specialist chirurg, de unde va fi pensionată. 

La sfârşitul lunii Martie 1942 eroul nostru -dr. Mihai Stoian- 
primeşte ordinul de a se prezenta la unitatea încartiruită la Hotel Regal C5 
din Piatra Neamţ. Aştepta ordinul de plecare pe frontul din est. Cartea 
poştală –cenzurată- trimisă soţiei poartă ştampila localităţii de expediţie 
Razdelnaia. Unitatea spitalicească la care fusese mobilizat avea indicativul 
620. Ne lasă să întelegem că se îndreptau spre localitatea Vapniarca din 
Transnistria, de unde în 9 noiembrie 1942 îi scrie soţiei câteva rânduri de 
bine. Unitatea spitalicească va rămâne aceaşi până la demobilizare. 

Lipsesc orice informaţii de la această data 9 noiembrie 1942 până la 
3 decembrie 1943. Toată această perioadă a petrecut-o la Vapniarca. Nici un 
semn de viaţă până în luna iunie 1944, când la adresa expeditorului apare 
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slt. Medic Stoian Mihai, Spital Z.I. 620 Bradu, judeţul Sibiu, oficiul poştal 
Avrig. 

Ultima scrisoare este datată 10 septembrie 1944 expediată tot de la 
Avrig. În câteva pagini a încercat să concentreze o viaţă trăită la tensiuni ce 
nu pot fi definite. Nu şi-a pierdut optimismul niciodată. ,,Furtuna trece şi 
vremea bună îi va lua locul”. 

La începutul lunii noiembrie 1944 primeşte vestea că va fi lăsat la 
vatră, cu bucuria reţinută a omului şi medicului care a făcut mii de 
intervenţii micro şi macro chirurgicale, cu speranţa că se va putea aşeza 
alături de familie, de fiul Mihăiţă, pe care l-a văzut doar în treacăt. 

În 14 noiembrie 1944 debarcă în gara din comuna Ineu, fără să aibă 
cunoştinţă despre localitate şi unitatea spitalicească la care fusese repartizat. 
Îmi mărturisea d-l colonel(r) Bărluţiu din Ineu, că dr.Mihai Stoian îndrăgise 
Ineul înainte de a-l vedea, datorită scrisorii elogioase în care soţia Coca 
Stoian, îi descria parcul imens pe care îl are Ineul şi acea linişte odihnitoare 
după care tânjeau de 5 ani. 

Nu ştiu dacă a răsuflat uşurat! Sigur este că avea emoţii. Îşi revedea 
soţia şi copilul, spera că vor rămâne împreună, lua contact cu noul loc de 
muncă, şi, câte mii de gânduri şi trăiri nu te învăluie în asemenea momente. 

Când s-a trezit din reverie, trenul era plecat iar gara se golise. Doar 
impegatul gării îşi mai făcea de lucru pe aşa zisul peron. Dr.Stoian Mihai l-a 
salutat şi l-a rugat să-l îndrume spre Spitalul din Ineu. Probabil că a avut o 
bănuială şi impegatul, întrucât reţinerile dinaintea dialogului s-au spulberat, 
s-a oferit chiar să-l ajute. Nu a fost cazul deoarece distanţa este mică, circa 
300 m. , de la gară la spital. 

Pavilionul de spital care servea ca locuinţă pentru familia Stoian - 
încă mai există- are geamurile spre stradă. Până să ajungi la poarta de 
intrare, trebuie să parcurgi toată faţada pavilionului. Dr. Coca Stoian era cu 
fiul la geam, povestindu-i copilului sau numai admirând toamna gri şi târzie 
de afară. Observă un trecător în haine militare ducând o valiză. Realizează 
de abia în secunda doi că era soţul drag şi aşteptat. Cu voce tremurândă, 
încărcată de o bucurie imensă, apropiindu-se cu Mihăiţă de geam îi tot 
repeta: uite-l pe tati, uite-l pe tati… 

Ajuns la Ineu, dr. Mihai Stoian apare ca angajat al Spitalului raional 
Ineu din 16 noiembrie 1944, ca medic primar chirurg, şi aici va rămâne până 
la pensionare. 

Dr. Mihai Stoian a fost mai mult decât un nume, a fost emblema 
localităţii (oraşului) Ineu. A fost OMUL, Medicul şi Prietenul pacientului,  
i-a respectat pe cei cu care a venit în contact, fiind la rându-i respectat. A 
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transpus în profesie şi în viaţa de toate zilele jurămâtul lui Hipocrate. Nu a 
refuzat pe nimeni şi niciodată, indiferent de zile onomastice sau sărbători. 
Prioritatea a avut-o bolnavul. 

Am întrebat cu obstinaţie pe cei care au lucrat direct cu dr. Mihai 
Stoian - având şi funcţia de director al spitalului – dacă îşi aduc aminte de 
vreun moment în care dr. M.Stoian să-şi fi ieşit din fire, dacă a ridicat tonul, 
dacă a dat semne de nervozitate, dacă … Ei bine,  nimeni nu a avut nici cea 
mai mică ezitare în a da răspunsul aşteptat. Nu, niciodată nu a jignit pe 
cineva. 

I -am rugat să precizeze care a fost (este) cuvântul care îl defineşte 
pe dr. Stoian ? Când spui dr. Stoian Mihai, la ce te gândeşti, ce-ţi vine în 
minte întâi de toate ? Răspunsul a fost invariabil. Bunătatea, respectul faţă 
de oameni. Era mai mult decât un doctor, era un vindecător, găsea acele 
cuvinte potrivite (vorbe de suflet) pentru fiecare pacient. Lumea la iubit şi îi 
respectă memoria pentru OMENIA şi BUNĂTATEA lui, dincolo de 
profesiunea de medic. 

Întrega sa activitate de medic şi cetăţean al urbei, a fost o muncă de 
apostolat, şi, poate de aceea populaţia de pe cursul mijlociu al Crişului Alb –
mare parte a comitatului Zărand- de la mic la mare îl venerează şi astăzi. 

Certificatul de deces este eliberat de Municipiul Iaşi la 17 octombrie 
1993. 

Dacă azi, mâine, ar reveni în oraşul Ineu, populaţia oraşului sau cea 
în trecere, ar da năvală să-l mai vadă odată pe dr. Stoian Mihai, s-ar 
descoperi şi s-ar închina murmurând: “ Doamne Dumnezeule, Tatăl Nostru 
din Ceruri, pentru tot binele făcut nouă, suie-l Doamne de-a dreapta Ta. ” 
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Amintirile din război ale veteranului Gheorghe Cociuba din 
Târnova 

(La70 de ani de la Bătălia Stalingradului) 
 

   Ioan Tuleu, 
Publicist 

 
Pentru veteranii care au supravieţuit celui de al doilea război 

mondial experienţa trăită pe câmpurile de luptă a lăsat urme adânci în inimi 
şi conştiinţe. Unii nu mai vor să-şi mai amintească nimic, chiar dacă au 
trecut atâţia ani de la cumplitele evenimente prin care au trecut, alţii, 
dimpotrivă, se întorc cu plăcere acolo unde au cunoscut camarazi buni, 
omenie şi solidaritate dar şi multă durere şi suferinţă. Între aceştia din urmă 
se află şi veteranul Gheorghe Cociuba din comuna Târnova, mândra 
localitate aflată la marginea muntelui Zărand. A acceptat cu mare plăcere să  
povestească experienţa lui „războinică”, dar noi am insistat să o luăm de la 
început, din tinereţea lui, petrecută în satul natal, pentru a ne da seama mai 
bine cu ce sentimente şi cu ce pregătire de viaţă a plecat la marea înfruntare 
a popoarelor şi ideologiilor. Am căutat să păstrăm graiul şi limbajul, redând 
de pe reportofonul digital şi amănuntele pe care unii le-ar putea considera 
nerelevante, însă noi am căutat să cuprindem viaţa soldatului român în toate 
aspectele sale. Am profitat de faptul că veteranul Cociuba Gheorghe îşi 
aduce aminte despre cele mai mici amănunte, de toţi camarazii cu care şi-a 
„mâncat” amarul tinereţii, redându-le numele şi locul de origine. Din acest 
punct de vedere este unic între  supravieţuitorii războiului.  

Mai precizăm că  Gheorghe Cociuba a făcut întreg războiul, înrolat 
fiind în Regimentul 1 Roşiori, unitate de elită a armatei române, încadrată în 
Divizia 1 Cavalerie, cu garnizoana în Arad.  

Însurat la 18 ani 
„M-am născut în şase decembrie 1919. Părinţii mei or fost: mama 

Floriţa şi tata Tia. Şcoala am făcut-o aici în sat. Atunci se făceau patru clase, 
după asta ai putut pleca, dacă ai vrut, la o şcoală de ucenici, la şcoala 
normală, sau la liceu. Atunci n-o fost nevoie dă atâta şcoală. Pentru ţărani o 
fost suficient să ştie să scrie, să citească şi să socotească. Să ştie pur şi 
simplu. Ţăranul o învăţat şcoala vieţii, ţăranul o ştiut să scoată din pământ 
tot ce îi trebuia.  Dar la şcoală am fost primul între băieţi, am învăţat bine, 
îmi plăcea mai ales matematica, care pentru mine o fost o sărbătoare. Pă 
clasa a patra l-am avut ca învăţător pă Nicolae Boată. Când am terminat 
clasa a patra o venit şi o zis către tata: „Baci Tie, îi păcat să nu dai băiatul la 
şcoală mai departe, că învaţă bine, are cap”. O zis tata cătă mine: „George, 
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vrei să mergi la şcoală ?”. Vreau îi, răspund io. Dragii mei, o venit maica 
Tână, care stătea vizavi dă noi, bunica mea şi zice plângând, că nici dacă aş 
fi fost în sicriu să mă ducă la groapă n-ar fi plâns mai tare: „Tie, numa doi 
prunci ai, nu au cu ce să trăiască acasă ?” Vă mai spun că la ţară s-o putut 
trăi din pământ şi din vie. S-o putut trăi foarte bine, fără să faci nu ştiu câtă 
carte. Aşa că nu m-am mai dus la şcoală, că nu o vrut maica Tână. Am 
absolvit 7 clase primare în sat şi n-am mai plecat nicăieri. Mi-o plăcut 
munca câmpului. Io am lucrat pământul cu plugul tras de boi, tras de vaci, 
tras de cai. Caii or fost mândria mea, mi-o fost drag de cai. De dragul cailor 
m-am şi cerut la cavalerie când am făcut armata. Cu caii am lucrat cel mai 
mult. Am o fotografie cu tata şi mama şi fratele, cu caii (Vezi foto, încălecat 
pe primul cal din stânga). O cumpărat tata când am fost de opt ani două 
mânze şi le-o vândut când am fost de 17 ani. De la tata am venit junere aici, 
de la numărul 360, la numărul 619. Din 1938 şi până astăzi (sept 2010 n.n.) 
sunt tot la numărul 619. Numa 4 ani, cât am fost pă front, am lipsit de acasă. 

 
 

M-am căsătorit în octombrie 1938, când nu aveam încă 19 ani, iar 
soţia, ierte-o Dumnezeu, n-o fost împlinită 14 ani. Tata meu şi mama mea o 
avut grijă şi de familia lor. Am venit aci la nevastă tânără, ia s-o căsătorit 
aşa devreme pentru că la socru meu şi soacra mea le-o murit ultimul copil, 
când o avut 18 ani. Atunci or avut-o pă nevasta mea. Părinţii ei erau bătrâni 
şi n-o avut cine lucra pământul, deşi aveau numa 2,5 hectare de pământ. 
Când am venit aci or avut numa o vacă şi o viţeauă. Aveau greutăţi mari. 
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Mi-o mai dat şi tata pământ şi am deţinut împreună 4 hectare, plus 4600 
butuci de vie. Dar părinţii mei or avut grijă de noi, pentru că la 6 săptămâni 
după ce m-am căsătorit o murit socru meu. La vârsta de 64 de ani. Am 
rămas numa cu soacra şi cum spune un descântec: „Frunză verde de salată, 
doi bolânzi legaţi de-olaltă”. Io dă 19 ani, nevasta dă 14, ce am ştiut noi ? 
Dar tata şi mama ne-or gospodărit până am venit io dă pă front”. 

La şcoala numită Armată 
„Dă la vârsta de 18 ani am făcut armata în sat, cu armă dă lemn, 

premilitărie. O trebuit să învăţ să puşc şi să omor oameni. Cea mai proasta 
şcoală din lume e armata, nu înveţi numa să distrugi şi să omori. În timpul 
premilităriei o trebuit să merg la Arad, pă 10 zile, concentrat. Da io nu m-aş 
fi dusă, că am vrut să fiu duminica acasă, aşa că i-am zis tatălui să meargă la 
domnul locotenent să-i spună să trimeată pă altul în locul meu, dar 
locotenentul o zis: Trimite-l la mine pă fecioru tău. Vine tata şi-mi spune să 
merg la el. Şi m-am dus, da să vezi ce o făcut cu mine: „Nu ţi-e ruşine, băiat 
bun, pă cine să duc în loc, să duc pă fietecine, de ce crezi că te-am ales ?” 
N-am avut încotro şi o trebuit să mă duc iar acolo la unitatea din Arad l-am 
cunoscut pă Halic Teodor, din Bârsa. În cazarma lui '93 Infanterie mergeam 
la instrucţie, dar Halic Teodor o fost rănit din cauza bocancilor şi mă 
gândeam eu: De ce nu mi s-o întâmplat mie aşa ceva, că nu mi-o plăcut 
dăloc armata. Ei, da uită, la Halic i-o plăcut şi în 1939 s-o dus voluntar, la 
Regimentul 1 Roşiori. Io nu m-aş fi dus nici cătană. Dar în 15 februarie 
1941 o trebuit să plec la comisariat, dă unde am fost repartizat şi io la 
Regimentul 1 Roşiori. Aşa că mă duc de la comisariat direct la regiment. 
Când ajung la corpul de gardă aflu că sunt repartizat la escadronul trei, şi 
cine crezi că mă duce la escadronul trei ? Sergentul Halic Teodor. Mergând 
cu el zic: „Domnule sergent, de unde sunteţi ? Din Oltenia, zice el. Da io 
gândii: minţi, că eşti din Bârsa. Ei, da uită, sergentul Halic o fost trimis pă 
graniţă, contra ungurilor iară io, ca recrut, am fost repartizat în grupă la unu 
Grecu. M-am purtat aşa cum trebuie, am învăţat şi am ştiut ce ni s-o cerut. 
După ce am terminat perioada de instrucţie s-a anunţat că trebuie să plecăm 
pe front. Şi până atunci erau zvonuri şi se spunea că nemţii or cerut la 
conducerea României să se alieze cu nemţii. Iuliu Maniu o zis că din două 
rele trebuie să-l alegem pe cel mic. Să ne aliem cu nemţii îi rău dar nu 
suntem pregătiţi să-i înfruntăm şi să ne rezolvăm singuri problemele. Şi ne-
am aliat. Eu eram dă santinelă la corpul de gardă când o intrat armata 
germană în România pă şoseaua dinspre Ungaria. Şi acuma dacă închid 
ochii parcă văd cum trec maşinile încărcate şi motocicletele. Nu avurăm 
încotro nici noi şi ne pregătirăm dă plecare pă front. Iuliu Maniu o zis să 
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meargă nemţii până unde vor, da noi nu avem ce căuta mai departe dă 
Basarabia”. 

În Bătălia  Odessei 
„Am îmbarcat la Arad şi ne duseră cu trenu la Bârlad, unde am de-

barcat. Armata română o fost trecută Nistru. Şi trecurăm şi noi Nistrul şi o 
luarăm către Odessa. Atunci o intrat în acţiune şi divizia noastă, io fiind în 
grupă la sergentul Halic de la Bârsa. Acolo am luptat într-adevăr. Mergând 
aşa pă câmpia întinsă am obosit şi noi şi caii care erau la mână dară, nu după 
mult timp o trebuit să intrăm în linia întâi. Io nu am intrat din primele zile 
deoarece calul meu s-o rănit la spate şi am rămas să am grijă dă el, dar grupa 
mea o intrat în acţiune. Pă sergentul Halic, fiind mai băţos, l-or trimis 
cercetaş. Aşa s-o dus el cu grupa dă o trecut de linia întâi a ruşilor, fără să 
fie observat. Şi s-o dus până o ajuns la artileria rusă unde or prins pă un rus 
care să ducea după apă. El n-o ştiut româneşte, dar ai noştri l-or întrebat: 
Kuda ruskii? (Unde-s ruşii?). El o spus că-s chiar acolo. Dar ai noştri or zis 
că minte, nu se poate, n-or avut încredere în el. Aşa că l-or luat pă rus ca să-l 
ducă prizonier, să-l cerceteze. Dar când or ajuns din nou, la întoarcere, la 
linia întâi a ruşilor prizonierul o strigat că ăştia sunt români. „M-or prins şi 
vor să mă ducă la ei”. Atunci or început ruşii să tragă după ai noştri, dar nici 
nu or vrut să-şi împuşte omul sau pe cei din linia a doua. Camarazii mei or 
dat drumul rusului şi toţi or început să fugă spre liniile românilor. Când or 
ajuns în tranşeele noastre s-o observat că doi cai sunt fără călăreţi. Puţin mai 
târziu un soldat s-o întors dar Henţiu Nicolae o rămas la ruşi. Dar după ce o 
trecut noaptea, pe când se lumina de ziuă, Henţiu Nicolae s-o apropiat dă 
noi dar românii or crezut că-i cercetaş rus şi or început să tragă în el. Dar 
Henţiu o legat o batistă albă pă baioneta de la armă, dă or crezut că rusul 
vrea să se predea şi nu s-o mai tras, dar până la urmă şi-or dat seama că este 
al nostru. Eu eram încă în spate”. 

„Dar după asta m-or chemat şi pe mine în linia întâi. Când am intrat 
m-am dus aşa ca la petrecere. Era comandant la pluton un locotenent, 
Drăgulescu, pă care îl cunoşteam bine şi vine Halic şi-mi aduce nişte 
pachete cu cartuşe iară io îi zic: „Adă-le aicea ca să avem cu ce ne veseli”. 
„Cociuba, crezi că te veseleşti” - zice locotenentul Drăgulescu cătă mine, 
„stai că vezi tu când mergem la atac”. Un sublocotenent de la plutonul doi, 
noi eram plutonul trei, ne transmite ordinul: „La ora 9 vom fi ajutaţi de 
artilerie şi trebuie să pornim la atac”. Mă da cum îi să mergi la atac, îmi zic. 
La 9 începu artileria noastră să bată pă linia întâi a ruşilor. Dar atunci 
începură să bată şi ei cu artileria. Mă, şi zbura pământ pă noi. Au... dapu 
aşa-i aici. Am învăţat de la instrucţie că dacă bate artileria trebuie să ne 
ascundem în groapa de obuz. 
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Când m-am băgat într-o groapă tot m-o fript pă mâini camufletele 
acelea, adică schijele, încât o trebuit să iau pământ să pun pă ele. Şi tăt 
numa înainte, în salturi, şi numa cât auzii: Auu... Auu... Era un neamţ de-al 
nostru care o fost rănit. Dar un sergent, Cornea Leontin, din Buteni de loc, 
merse la el, cu încă unul, şi îl luară de subsuori să-l scoată şi să-l ducă la 
sanitari. Vai, gândii, de ce nu am ajuns io acolo, să ies dă aicea. Ieşiră ei, noi 
mai făcurăm câteva salturi înainte şi numa ce mă pomenesc că ai noştri se 
retrag toţi înapoi. Mă sculai şi începui să mă retrag. Mai târziu am auzit că 
sergentul Cornea o fost rănit grav şi neamţul şi celălalt sunt morţi. Şi mie 
mi-o părut rău că nu-s în locul lor ! Da io zic că datorită lui Dumnezeu cel 
sfânt, care m-o ajutat să nu merg cu rănitul am rămas în viaţă. Mai şezurăm 
trei zile după care am avut alte trei atacuri. Atunci o fost greu. La un atac 
numai ce-l auzii pe Halic: „Auu f.. . muma lor de bolşevici, iacă mă puşcară 
în picior. Da io imediat mă duc la el să văd cum îi, să-l pansez şi să-i dau 
ajutor. Ne-am băgat amândoi într-o groapă de proiectil, dar nu am putut să 
stau în sus, să-i trag cizma, că pe sus piu, piu, gloanţele pe lângă capul meu, 
că ruşii erau aproape. Atunci am îmboţit cizma, am ridicat pantalonul şi am 
văzut că glonţul o intrat puţin prin pulpă, deci nu era aşa grav. Nici nu o vrut 
să strice pansamentul Halic, aşa că l-am legat cu batista. Dar nici nu o vrut 
să plece ca rănit de pe front, cum i-o spus locotenentul Drăgulescu: „Halic 
pleacă de aici”. „Pentru rana asta nu mă duc”. Da să ştiţi că numa colonelul 
Şuţu (comandantul regimentului n.n.), Halic Teodor şi încă un locotenent de 
la escadronul doi or fost decoraţi cu „Crucea de fier”, clasa a doua, germană. 

După atacurile astea ne scoaseră în refacere, dar nu o trecut mult 
timp că numai ce ne pomenim că primim ordin să ne pregătim să plecăm 
iară pă linia întâi Toate armele erau puse în petrol, să le curăţim şi le luarăm 
în grabă şi pă drum am schimbat piesele, ca să corespundă seria. După ce 
am ajuns ocupăm poziţia când ruşii se pregăteau de atac şi vine căpitanul 
Stoian şi ne spune să nu tragem fără ordin: „Nu trage nimeni niciun cartuş, 
să nu ne descopere unde suntem”. Şi aşa rămasă. Io ajunsesem trăgător la 
puşca mitralieră şi unul, Puicea Aurel, o fost încărcătorul meu. Aveam o 
groapă de adăpost, lângă postul de comandă al divizionului, care era în 
spate. Io aveam misiunea să mă apăr pă o lizieră de salcâmi, pă direcţia 
rusească de atac ”. 

„Dar în timp ce aşteptam veni la mine un neamţ de la plutonul doi: 
„Mă Cociuba, puşca mea mitralieră nu mai funcţionează şi ruşii se pregătesc 
de atac”. „Adu-o să văd”. Aşa că mă pusăi să scot mecanismul regulant, mă 
uitai la percutor, luai percutorul meu de rezervă, îl pun lângă al lui şi îi spun: 
„Mă, percutorul tău îi uzat”. Pusăi percutorul meu la mecanismul regulat al 
lui şi trag la foc cu foc: Pac... şi o funcţionat. Dar imediat fu căpitanul la 
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noi: „Cine o tras ? „Să trăiţi domnule căpitan, io am tras”. „De ce?” „Păi o 
venit neamţul cu puşca mitralieră să văd ce are şi i-am schimbat percutorul 
şi am încercat-o”. „Să nu mai trageţi”. „Nu mai tragem, domnule căpitan”. 
Căpitanul să duce la adăpost, neamţul la plutonul lui, dar se întoarce îndărăt 
imediat şi ne spune: „Mă, voi aţi văzut acolo jos maşinile cu ruşi”. Ieşii din 
groapă să mă uit şi văzui trei maşini cu ruşi în faţa noastră, la vreo 200 de 
metri, că n-o fost mai mult. Era o pantă şi jos curgea un părău. Îl anunţăm pă 
căpitanul nost care vine cu căpitanul Mircea, dă la aruncătoare şi cu un 
locotenent dă la artilerie. Veniră, luară legătura prin telefon cu artileria 
noastră şi i-o comunicat coordonatele. De lângă groapa mea reglară 
tragerea: 200 de metri mai la dreapta, o sută mai în adâncime... Trasără şi 
am văzut cu ochii mei cum s-or oprit maşinile, soldaţii ruşi or sărit jos şi se 
împrăştiară pă părău. Maşinile întoarseră înapoi dar veniră alte trei şi tot la 
fel or bătut ai noştri. Un proiectil o căzut pă o maşină şi praf o făcu. Două 
maşini or întors înapoi. Atunci or început şi ruşii să bată pă noi, dar din şirul 
de salcâmi pă care am fost io s-o auzit unu strigând, el nu o putut fi decât 
cercetaş inamic, care comunica ce observa. Ei da or început să bată 
brandurile lor şi or căzut brandurile pă postul dă comandă al divizionului. 
Eu am stat în groapă şi am numărat pa, pa, pa ... 12 or pornit de acolo din 
părău, dă la ruşi, pă zona noastă şi când or căzut... ciu, ciu, toate 12. M-o 
umplut groaza, venea pământ, pă mine în groapă, dar or bătut numa pă 
postul dă comandă”. 

„Puicea Aurel, încărcătorul meu, după ce s-o încetat tragerea s-o dus 
la postul dă comandă al divizionului şi când se întoarce strigă: „Vai şi amar, 
domnul căpitan Stoian, domnul căpitan Mircea, domnul locotenent, domnul 
caporal Gabor sunt morţi”. Mă duc să-i văd zic io, dar un sergent, Viki, zice: 
„Nu pleci dă la puşca mitralieră, că vor ataca ruşii”. Da Puicea iară să duce. 
Când vine înapoi îmi spune că şi domn sergent Cociuba, dă la mine din sat, 
îi mort. N-am mai cerut voie de la sergent, ieşii din groapă şi mă dusei. M-
am uitat la el şi nu mi-am dat seama dacă o fost sau nu o fost lovit, dar ştiu 
că era negru. Era negru păstă tăt şi hainele erau negre pă el. Îl văzui, dară la 
postul dă comandă s-o prezentat un locotenent de la regiment, Teodorescu 
Dan, care o înlocuit comandantul mort. „Băiatule, mi-o zis, că nu ştia cum 
mă cheamă, pleacă la adăpost că nu s-o încetat tragerea”. „Trăiţi domnule 
locotenent, am venit să-mi văd consăteanul”. „Pleacă la adăpost”. Mă 
întorsăi, dar nu trecu mult şi aud că şi el îi rănit şi o plecat la ambulanţă. Nu 
ştiu cât am mai stat în acel loc, aşa era de grozav focul. Noi nu ne-am retras, 
dar în partea stângă am avut un pluton de infanterie care s-o retras. Ruşii or 
atacat, or intrat prin golul acela până la postul de comandă al regimentului. 
Infanteria o contraatacat şi o luat prizonieri pă ruşii din plutonul acela. Şi o 
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reocupat poziţia pierdută. Pă tăţi infanteriştii i-o decorat, că i-or prins pă 
ruşi, pă noi care nu ne-am retras, nu. După asta o venit şi restul infanteriei şi 
am trecut la atac păstă ruşi. Atunci ne-or distrus rău pă noi”. 

(Precizăm că   Fortăreaţa Odesa a căzut în mâinile armatei române 
în 16 octombrie 1941, dar operaţiunea pentru cucerirea ei a dezvăluit şi 
numeroase defecţiuni de comandament şi înzestrare care au dus la pierderi 
mari şi inutile de vieţi omeneşti. Peste 90 de mii de militari au căzut morţi, 
răniţi şi dispăruţi, ceea ce revenea la circa 1300 pe zi, timp de 70 de zile cât 
a ţinut cea mai mare bătălie în care armata română a participat singură, 
fără aliatul german, care a afectat doar slabe unităţi de artilerie grea. Din 
cauza piererilor mari înregistrate, majoritatea unităţilor româneşti din 
Armata 4 au fost trimise în ţară spre refacere (circa 210 mii militari) dar 
Divizia 1 Cavalerie, deoarece a participat la ofensiva din răsărit puţin mai 
târziu, trecând Nistrul în noaptea de 2/3 august 1941, după ce fusese 
cucerită Basarabia, a fost menţinută în Rusia pentru a face siguranţa 
spatelui, pe malul Mării Negre între Nistru şi Bug). 

La paza mării 
„Aşa că ne-am retras în refacere la Alexandrovka şi Grigorievka. 

Acolo am rămas mai mult la paza mării pentru că o căzut Odessa, la 
mijlocul lui octombrie 1941. Am aflat acolo că locotenentul Teodorescu 
Dan o murit în braţele tatălui său care era general de divizie la cavalerie. O 
venit să-l vadă la Klinka, unde se afla ambulanţa. Jale nu altceva. Vă daţi 
seama ce înseamnă războiul. Moarte de oameni. 

Am stat până în '42 pă malul mării, făceam de patrule prin sate, unde 
nu prea aveai cu cine vorbi. Io ştiu că am purtat o cruce şi tinerii crescuţi în 
sistemul comunist or râs, şi-or bătut joc dă mine. Acolo bisericile erau 
făcute muzeu şi magazii. Noi le-am refăcut şi ştiu că într-o duminică am fost 
la o biserică şi am admirat un grup de ruşi mai în vârstă care or cântat 
extraordinar de frumos. La sfârşitul lui '41 am venit acasă în concediu, apoi 
m-am întors după ce s-o refăcut divizia, însă iară am revenit în ţară pentru 
că am plecat la spital, după ce m-o muşcat un câine. 

Dar uite cum o fost. Am auzit că dacă te muşcă un câine te trimite la 
spital, ca să nu turbezi. Te trimite în ţară la institutul antirabic. Ce să fac ca 
să mă muşte un câine ?! Acolo unde stăteam cu sergentul Halic şi cu un 
sergent TR din Şiria era un câine, o căţeluşă, „Mara”. Când am fost singur 
cu câinele l-am provocat să mă muşte, dar nu o vrut nici cum. Atunci am 
deschis gura câinelui, i-am băgat mâna în gură şi am strâns tare, dar nu am 
reuşit să fac să iasă sânge. Aşa că am intrat în casa în care stăteam, am luat 
un cuţit şi m-am tăiat acolo unde erau urmele, ca şi când aş fi fost muşcat. 
Eram la Grigorievka. Apoi m-am dus la un sanitar şi îi spun că m-o muşcat 
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câinele, numa că el o spus: „Mă, vrei să te trimit în ţară”. „Dă ce, pentru asta 
mă trimite în ţară ?”, fac io pă prostul. Dară nu am putut face pă prostul mai 
tare dă cum am fost. Pă când mă pansa mă pomenesc că mă cheamă la birou 
sergentul Halic. Drăgulescu era plecat în concediu şi mai era acolo un 
sublocotenent. „Ce-ai făcut mă”. „M-o muşcat un câine”. „Ce câine te-o 
muşcat, că tu vii să mă aperi dă căţeaua aceea şi atunci cum te-o muşcat pă 
tine”, zice sergentul Halic. Nu căţeaua m-o muşcat, era un câine negru cu 
zgardă albă la gât, mint io. Ce să zic, este loc că mai trebuie să şi minţi. „Mă 
să ştii că am mai văzut un câine pe aici”. Să duce Halic la escadron şi 
raportează: „Trăiţi domnule sublocotenent, pă Cociuba l-o muşcat un câine.” 
„Dă-l în p... măsii că face pă şmecherul. Dar nu-mi asum răspunderea, 
trimite-l la infirmerie la regiment”. Acolo era medic un maior, Bonciocatu, 
care o spus să mă trimeată la el. O trebuit să merg 30 de kilometri pă jos şi 
era un frig...! Când ajung la infirmerie întâlnesc un plutonier major care 
zice: „Cine p... măti te-o învăţat să bagi mâna în gura câinelui. Ce, crezi că 
te trimite cineva în ţară”. „Nu domnule plutonier, nu-i vorbă dă asta”. „Taci 
în p... mătii”. Vine şi maiorul, să uită la mine şi zice să stau până a doua zi. 
Mă, zic io, nu mai stau pă frigul ăsta aici. Aşa că m-am dus la escadronul 
întâi, unde era un consătean de-al meu. Când vin să mănânc la infirmerie mi 
se spune că domnul maior o întrebat dă mine. În ziua următoare nu mai 
merg nicăieri şi când vine maiorul să uită la mine şi mă vede trist, s-o fi 
gândit că îmi vine să turb ! Şi-i spune unui infirmier: „Moldovan, să-i faci 
fişă să meargă la spital la Iaşi”. Plecai la Iaşi şi ne întâlnirăm acolo 9 inşi, 
toţi muşcaţi de câine. Unu mi-o spus că o dat carne la câine, după care o 
încercat să i-o scoată din gură şi drept l-o muşcat. Am stat 17 zile în spital la 
Iaşi şi în timpul ăsta mi-o făcut 18 injecţii antirabic în burtă. Ultima fiolă o 
avut un volum aşa mare că s-o umflat ca o broască burta mea. După aceasta 
am ieşit la raport, la colonelul comandant al spitalului, care m-o întrebat 
unde-i unitatea mea: „Nu ştiu, că eram în deplasare de la Alexandrovka la 
Grigorievka. Unde-i acuma nu ştiu”. Atunci zice: Fă-i ordin să se prezinte la 
P.S, adică acasă. Şi uite aşa venii acasă, la Arad, la PS, unde nu mai fac pe 
deşteptul, că am zis că mai bine am grijă aici dă cai decât să mai mă duc pă 
linia întâi”. 

Pregătiri pentru o nouă campanie pe frontul de est 
Întors la unitate la Arad, Gheorghe Cociuba a participat în continuare la 
instrucţie, fiind învăţat să mânuiască noile arme, pregâtindu-se pentru o 
nouă campanie în răsărit, unde luptele erau din ce în ce mai grele iar 
sfârşitul nu se întrevedea în curând. Partea sedentară de la Arad a fost 
completată cu recruţi, s-au completat rezervele de arme şi muniţii şi au fost 
aduse noi piese de artilerie, pentru care se cerea oameni capabili să le 



 315 

mânuiască, fiind aleşi mai ales veterani ai războiului, între aceştia aflându-
se şi Gheorghe Cociuba din Târnova. 
 

 
 

În vara aceluiaşi an comandamentul german a cerut şi, Antonescu a 
aprobat, implicarea masivă a armatei române în ofensiva, preconizată să 
înceapă pe aripa de sud a frontului de est, având ca scop strategic cucerirea 
Stalingradului, şi învăluirea Moscovei pe la sud est, în timp ce cu o altă 
grupare de forţe se urmărea cucerirea Caucazului şi a regiunii petrolifere 
Baku. Pentru atingerea obiectivelor stabilite forţelor române li s-au fixat 
obiective pe flancurile armatelor a şasea şi a patra germane, respectiv 
Armata 3 a primit misiunea de a se fixa pe poziţii la nord vest de Stalingrad, 
în Cotul Donului, iar Armata 4 urma să susţină frontul la sud est de 
Stalingrad, în Stepa Kalmâcă. Divizia 1 Cavalerie Română, din care făcea 
parte şi Regimentul 1 Roşiori, intra în componenţa Armatei a treia şi a fost 
prima mare unitate care a ocupat poziţiile fixate, în 10 septembrie 1942, la 
flancul drept al armatei, în contact cu unităţile Armatei a şasea germane care 
ataca Stalingradul. A fost şi prima mare unitate atacată de sovietici în 
dimineaţa de 19 noiembrie 1942, în timpul marii contraofensive de la 
Stalingrad.  

Acolo în Cotul Donului a fost trimis şi deja veteranul Gheorghe 
Cociuba, din Târnova-Zărand, care povesteşte în continuare implicarea lui şi 
a unităţii sale la ofensiva de vară, care începe cu marşul spre Cotul Donului 
şi apoi continuă cu războiul pe poziţii în tranşeele orientate spre fluviul Don, 
în dreptul intrândului de la Kleţkaia. Acolo se afla un cap de pod, cu o 
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dezvoltare de 30 kilometri, deţinut de sovietici, de unde se va declanşa 
contraofensiva din 19 noiembrie, care va conduce la catrastofa de la 
Stalingrad soldată cu încercuirea Diviziei 1 Cavalerie. Povestea lui 
Gheorghe Cociuba este în continuare deosebit de spumoasă şi am reţinut-o 
exact aşa cum ne-a relatat-o, cu amănuntele care scot în evidenţă relaţiile 
dintre camarazii de front, cu necazurile, dar şi cu micile bucurii. Pentru că 
asta ne-a şi interesat în mod deosebit, lumea aceea aparte a ostaşului simplu, 
implicat în probleme care îi depăşeau puterea de înţelegere, şi nu-l interesau 
realităţile strategice ci doar lumea din jurul său, predominând instinctul de 
supravieţuire. Dar iată continuarea poveştii: 

Instrucţie cu aruncătorul de 120 mm 
„De la bun început mi-am dat seama că o parte dintre noi este pre-

gătită să plece din nou pe front. Pentru asta veni ordin să se facă un pluton 
de aruncătoare, de 120 mm. Într-una din zile, cum eram adunaţi în formaţie 
dă front mă tot gândeam: Cum e mai bine, să mă duc şi io la aruncătoare ori 
nu. Era ordin ca tinerii să nu fie aleşi la aruncătoare, numai cei mai bătrâni. 
Dar unul o zis cătă mine: „Ieşi afară din front”. „Nu ţi-am zis să nu aduci 
oameni tineri, pleacă la loc”, o zis altul. Unu mi-o zis să plec, altul să 
rămân. Da io ce să ştiu să fac ? Stăteam în poziţie de drepţi. Acela care era 
de la biroul mobilizare, care scria în caiet, o făcut semn să trec la 
aruncătoare, iară io nu mai stătui niciun pic pă gânduri şi trecui la 
aruncătoare. Ei, la aruncătoare mi-s mai la urmă, mă gândii. Îi mai bine. Da 
nici acolo n-am făcut pă deşteptul. M-am făcut că nu ştiu nimic. Eram cu 
unul Zbegan Aurel şi cum facem, cum nu facem, dar noi nu ştim nimic. Io 
voiam să fiu conductor la cocie. Aruncătorul era tras de şase cai şi mi-ar fi 
plăcut să lucrez cu caii. Vine şi ne întreabă un căpitan: „Ce greutate are 
încărcătorul împachetat, împerecheat ?” 9000 de kilograme, zice Zbegan. 
„Auzi ce tâmpenii vorbeşte, de zici că-i căzut din lună”. Da Zbegan trage cu 
ochiul cătă mine. Aruncătorul avea 900 de kilograme. Io am ştiut, da nu am 
vrut să spun şi el o ştiut, da o făcut pă prostu. Da până la urmă rămân la 
aruncătoare. Facem instrucţie, facem teorie. Da pă cine crezi că duce 
Dumnezeu la pluton, la mine la grupă. Pă sergentul Grecu, din Cuvin. 
Sergentul Grecu o fost instructor în perioda mea dă recrut. Am făcut 
instrucţie cu el şi şi-o dat seama Grecu că io cam fac pă prostu. Cum printre 
cei veniţi dă la Turnu Măgurele era un ochitor, o mai trebuit un trăgător, dar 
pă cine să pună trăgător, şi zice Grecu: „Domnule sublocotenent, să-l punem 
pă Cociuba”. Cociuba îi cel mai bun băiat, îi făcut fruntaş cu prima serie. 
Numa că face pă prostu, să nu-i daţi misiune”. „Cociuba eşti fruntaş ?” 
„Da”. „Unde-s galoanele ?” „Nu am”. „Descriem aruncătorul”. Îl descriu, că 
nu l-o ştiut el mai bine ca mine. „Să-ţi pui galoanele”. Da tăt o purtat ciudă 
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pă mine. „Domnule sergent, dă ce mă băgaţi să merg pă front ?” „Da cu cine 
să merg, nu cu oameni pă care să mă bazez” ? Până la urmă am fost omul 
cel bun al lui Grecu. Şi aşa o fost musai să pun galoanele, şi mă dusei la 
aruncătoare. Da e adevărat că la aruncătoare am fost mai protejaţi cumva. 
Am fost protejaţi, da ghinioane tot am avut. 

Grijile fruntaşului Cociuba 
„O trebuit să mergem continuu prin Rusia nu ştiu câte mii de 

kilometri. De la Odesa tot călare şi pă jos, călare şi pă jos. Am ajuns dă am 
băgat dârlogul calului pă după o mână şi cu cealaltă m-am ţinut dă placa 
aruncătorului care era tras dă şase cai. Aşa ne-am dus. Dar, la un moment 
dat nu ştiu cum am lăsat io din mână placa dă bază şi calul nu o mai putut să 
tragă. Era unu Olaru şi i-am zis: Olarule, ţine tu dă dârlogul calului. Luă 
Olaru dârlogul, da io cu ce să lovesc calul ca să meargă, că şi el era ca şi 
mine de obosit. Nu am avut numa arma, luai arma, dar cum să dau cu ţava 
că îl doare şi am zis că dau cu patul armei. Cum dădui cu patul armei, 
lemnul, care era crăpat, să rupse cu totul. Rămăsei cu ţeava în brânci şi patul 
pică jos. „Domnule sergent, uită ce păţii”. „Vai ce-ai făcut, că domnu 
plotonier Florescu ţi-o impută. Trimite acasă şi o să-ţi plătească familia 
arma”. Măi, da ce să fac! Mă dusei la unu dă la Cuied (sat vecin cu Târnova 
n. n.) şi îi zic să-mi dea arma lui. Îmi dete arma lui, că fiind conductor nu 
era obligat să o poarte. Dar ne oprim două zile pentru curăţatul 
harnaşamentului şi armamentului. Mă, da trebuie să curăţ arma, da arma 
mea nu-i. Îl văd pă unu dă la noi din sat care era furier. „Mă Nica, ai tu lipsă 
dă armă?” , Nu, zise el. „Dă-mi-o că a mea îi ruptă şi trebuie să duc arma la 
inspecţie”. Mi-o dete. „Când mai vii pă aici ţi-o dau înapoi”. Şi ne adună în 
careu, se face inspecţie după seria dă la armă. Vine sergentul la mine: 
„Cociuba gata eşti. Te prinde, îţi impută arma”. Plutonierul făcea inspecţia 
armelor şi unu Băneş, leatul meu, scria seria dă la armă. Plutonierul nu o 
ştiut ce scrie el. Io zic: „Domnule sergent, du-te până la Băneş şi spune-i să 
nu scrie seria dă la arma împrumutată, să vină la mine că îi dau io seria dă la 
arma mea”. Şi aşa o fost, după ce se termină controlul vine Băneş şi mă 
întreabă dă serie, iară io merg la căruţă, caut arma care era sub lăzile dă 
muniţie, da când am găsit-o şi am dăsfăcut-o... era toată o rugină. O trebuit 
să o frec acolo unde era seria că nu s-o mai văzut dă rugină. Ai, mă sperie 
iară Băneş, dă ţi-o vede domn plutonier ţi-o impută. Da el o scris până la 
urmă că-i în bună regulă. 

Ne ducem aşadară să intrăm pă front în Cotul Donului şi mi-am zis 
că o să găsesc o armă pă undeva pă acolo. Iau arma mea şi o arunc în nişte 
spini. Acolo îi şi astăzi. Eram ca la vreo doi kilometri dă linia întâi. Noi 
aveam doar obiective dă tragere Eram ochitor atunci şi reglam tragerea prin 
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telefon şi când era gata tragerea intram în adăpost. Rămânea sus numa 
santinela. Şi ce crezi că o rânduit Dumnezeu. Sublocotenentul, care o avut o 
ţâră ciudă pă mine, o observat într-o dimineaţă că aruncătorul nu o fost 
acoperit cu foaia dă cort şi o zis: „Sergentul Grecu la raport”. Merge 
sergentul: „Grecule, de ce-i aruncătorul descoperit ?” Când s-o întors, Grecu 
o ordonat să ne luăm tot ce trebuie şi să curăţăm aruncătorul. N-avem 
încotro, ne ducem la aruncătorul pă care roua era ca bobii dă fasole. Odată-l 
făcurăm lună. Acuma ce pedeapsă să-i dea lui Grecu ? Grecu trebuia 
pedepsit. Ştii ce-o zis Stratulat, comandantul bateriei dă tragere ? Pă 
Cociuba, omul cel bun al lui Grecu, îl trimitem la linia întâi cu mâncare. Ca 
să ajungi acolo trebuia să mergi pă firul dă telefon, să te ţii dă el, dar trebuia 
să treci printr-un loc unde te bătea cu brandurile. Erai vizibil şi erai în 
pericol. Da pă mine Grecu m-o pregătit mai înainte cum să procedez, cum să 
mă strecor. Şi mă duc acolo, unde mă întâlnesc cu Dalca Teodor, prietenul 
meu bun, leatul meu, el fiind din Nadăş. Io zic: „Dalca, am o rugăminte. 
Dacă găseşti o armă, ori că o murit cineva, să faci ce poţi şi să o păstrezi 
până ne întâlnim iară. Că io am pierdut-o”. După ce am predat alimentele, 
am aşteptat să mi se dea bidoanele. Dar în timp ce aşteptam un locotenent ce 
o fost la postul înaintat de observaţie şi care avea o armă care nu era pă in-
ventar zice către mine: „Băiatule, eşti dă la cavalerie ? Da, zic. „Cunoşti 
arma ZB ?” Da. „Atunci să-mi cureţi arma asta, să am şi io armă”. Mă pusei 
dă o curăţai, da ziceam: Mă ce bună mi-ar fi mie. După asta mă dusei la el 
cu arma curăţată şi el care era în adăpost zise: Pune-o acolo. Io o împroptii 
dă adăpost înafară, el fiind înăuntru. Atunci io îi zic lu' Dalca. „Vezi, uită-te 
la mine, că dacă pot pune mâna pă armă nu mai trebuie să-mi faci rost tu”. 
Când am terminat dă strâns bidoanele şi sacii de merinde mă dusei la 
adăpost, luai arma şi am făcut pa, pa. Când ajung înapoi la sergent îi spun că 
am armă. „Nu vorbi”. „Iacă arma aci”. Na, uite, pedeapsa o fost dată pur şi 
simplu pentru binele meu ! Şi nici nu o tras nimeni după mine! 
  

Acasă, în concediul care l-a scăpat de prizonierat 
„Şi mai avui un noroc. Stratulat, care avea ciudă pă mine, s-o 

schimbat şi o rămas unul Ionescu. Cu Ionescu nu am mai făcut pă prostu. În 
ziua dă Sfântu Dumitru, era ziua tatălui meu, Doame iartă-l, eram sub un 
mal şi cum eram toţi adunaţi laolaltă ne spune Ionescu: „Băieţi, uite care îi 
treaba. Un om din pluton trebuie să plece în concediu, da nu îi voie să plece 
servanţii principali, însă trebuie să fie dintre băieţii mai buni. Voi tăţi sunteţi 
buni. Da nu poate pleca numa unu”. Da io când plecarăm dă acolo mă 
întreb: Cine o avea şansa să plece acasă ? Da locotenentu Ionescu: 
„Cociuba, să vii mai târziu până la mine”. „Bine, domnule locotenent”. Mă 
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duc la adăpost şi îi zic sergentului: „Domnule sergent, daţi-mi mie 
alimentele domnului locotenent să i le duc, că oricum trebuie să merg la el, 
că are să-mi spună ceva. Bine, zice sergentul, şi-mi dă alimentele, apoi merg 
la locotenent: „Trăiţi domnule locotenent”. „Cociuba, vină mai târziu”. „V-
am adus alimentele”. „Pune-le pă masă”. Apoi mă întorc la noi în grupă, ne 
punem toţi să mâncăm şi nu-s mâncat nici pă jumătate până ce vine unu 
Tamaş, din Buteni, şi zice: „Domnule caporal, eram deja caporal, ieşiţi afară 
la domnul locotenent”. „Mă Cociuba, îi ordin să dăm drumul la unul din 
pluton acasă, dară tu eşti servant principal, însă uite cum fac: Te trec 
împrospătător, ca să poţi pleca în concediu. Dar faci ochirea până să pleci”. 
Şi ce să vedeţi, când trebuie să dau arma îi spun locotenentului: „Să trăiţi 
domnule locotenent, arma mea s-o schimbat”. O fost ceva grav să schimbi 
arma, dapăi s-o pierzi. „Domnule locotenent, io am fost trimis la linia întâi 
şi acolo din întâmplare mi s-o schimbat arma”. Dar până la urmă nu o fost 
niciun bai şi plecai din Cotul Donului. 

Zece zile am făcut din Cotul Donului până acasă. Am venit când pă 
jos, când cu căruţa, am întâlnit şi un camion, am urcat în el, iar de la 
Dnepopetrovsk am luat trenul. Când am ajuns la Ungheni ce să vezi, s-o 
făcut deparazitare şi ar fi trebuit să stau acolo până mă bagă la etuvă. Io mă 
coborâi de pe tren, am fentat patrula şi am trecut fără să-mi mai facă 
deparazitarea. Am luat alt tren şi drumul cătă casă, la Târnova. Ştiu că era 
toamnă şi tatăl meu şi nevasta erau la moară. Io m-am dat jos din trenul în 
care m-am întâlnit cu Floriţa lu Laioş, care s-o întâlnit după aceea cu tata şi 
i-o zis: „Baci Tie, George o venit acasă.” „Vai dă mine, da cum? „Iacă aşa, 
o fost cu noi pă tren”. Când o auzit asta, tata nu o mai stat să macine şi o 
plecat cătă casă împreună cu nevastă-mea şi m-au întâlnit în timp ce 
vorbeam în drum cu cineva. 

Când am ajuns acasă, pă masă era o gâscă grasă, tăiată, gata să fie 
pusă în oală. Şi cine crezi că a păstrat-o ? Soacra mea care o tot îndesat 
gâsca. O zis mama către ea: „Tolvai cuscră, da tot mai îngraşi gâsca asta ?” 
„Tăt, că doară vine George acasă”. Mama s-o gândit aşa: Tolvai doamne, 
cuscra îi drept bolândă. Ea aşteaptă pă George cu gâsca. Şi George îi la 
Cotul Donului. Că io le-am scris carte de acolo.  Nu era voie să scrii unde 
eşti, numai că io aveam o convenţie cu ai mei, cum să citească, să ia o literă 
de aici, una de dincolo, alta de acolo. Era cifrat. Şi ei aşa or ştiut unde sunt. 
Şi ce să vezi, gâsca de grasă ce era nu o mai mâncat şi s-o hotărât soacra s-o 
taie, ca să nu moară. Şi io am venit acasă. Cine o rânduit asta ? Şi zice tata 
cătă mine, ştiind că umblam tăt fluierând prin sat dă ai putut juca după 
fluieratul meu, o zis dară: „George, hai să mergem până acasă că maică-ta o 
zis că te cunoaşte după fluierat”. Ne-am dus la ai mei, taica s-o băgat în casă 
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şi io din gura uliţii am trecut fluierând. Mama tocmai se spăla şi tata i-o zis: 
Riţă, aşa cunoşti pă George după fluierat ? „Chiară mă gândeam că aşa 
fluieră George a nost”. Io după ce am trecut dă casa noastră, m-am întors şi 
am intrat şi mare bucurie fu. După aceea ne-am întors toţi la mine şi am 
mâncat gâsca”. 

„În timp ce eram acasă s-o făcut încercuirea în Cotul Donului. Şi 
când m-am înapoiat nu am mai întâlnit pe nimeni. Din Divizia 1 Cavalerie o 
mai rămas cât un pluton, răspândiţi bieţii oameni peste tot. Era un plutonier 
Craioveanu comandant, şi mă retrag cu resturile acelea şi cu caii. Şi ce să 
vezi ? Se primeşte ordin ca cineva să plece cu nişte cai în ţară, de la 
Dnepopetrovsk. Şi io am plecat cu ei pă tren. Când ajungem la Tiraspol văd 
că nu o luăm către Tighina, adică cătă casă, ci cătă Polonia, la un spital ve-
terinar. Ceilalţi or ajuns la Divizie, la Arad, da io nici nu am mai contat. 

Acasă i-o anunţat pă ai mei că am dispărut. Tatăl meu o luat cartea 
pă care o primit-o dă la mine, s-o dus-o la regiment, le-o arătat-o şi le-o spus 
că nu-s dispărut. Băiatul meu îi la un spital veterinar cu caii regimentului şi 
aşteaptă să îi trimeteţi schimb. Şi după adresa mea or trimis schimbul. Io 
acolo am întreţinut caii, i-am scăpat dă râie, dar am luat-o noi, îngrijitorii. 
Vilma era iapa mea, pă care am şi dus-o la armăsar cât am stat acolo. Şi 
numa mă pomenesc că îmi vine schimbul şi plec în ţară la unitate”. 

(Bătălia de la Cotul Donului, la care Gheorghe Cociuba nu a mai 
participat, a făcut parte integrantă din Bătălia Stalingradului, Divizia 1 
cavalerie de la Arad aflându-se pe direcţia principală de atac a armatei 
sovietice, atac care a început în 19 noiembrie 1942. Aripa stângă a Diviziei 
a cedat frontul, care a fost penetrat de puternice formaţiuni blindate, iar 
centrul şi dreapta diviziei au pivotat spre Divizia 376 Infanterie germană cu 
care se afla în contact direct. În zilele de 20, 21 şi 22 retragerea a 
continuat, divizia românească legându-şi soarta de cea a Armatei 6 
germană, care începând cu 23 noiembrie a căzut în încercuire, de unde nu a 
mai scăpat decât prin capitularea de la 2 februarie 1943. Ostaşii şi ofiţerii 
români căzuţi şi ei în încercuire au trăit zile cumplite din noiembrie până la 
capitulare, iar supravieţuitorii au fost duşi în lagărele sovietice unde, după 
suferinţe cumplite, o parte dintre ei s-au înrolat în Divizia Tudor 
Vladimirescu. Resturile Diviziei 1 Cavalerie care au scăpat de încercuire 
sunt repatriate în data de 4 aprilie 1943, întorcându-se în garnizoana din 
Arad. În încercuirea de la Stalingrad au căzut circa 12 mii de români, 
supravieţuind în jur de 3000, iar totalul pierderilor româneşti în Bătălia 
Stalingradului s-a ridicat la circa 155 mii - morţi, răniţi şi dispăruţi.) 
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Din nou pe front, în Moldova... 
„Vin aşadar la Arad şi, norocul meu, am trecut la escadronul dă 

comandă al regimentului, unde aveam şi un consătean, plus un văr. Acolo o 
fost şi Craioveanu. Cei dă la escadronul dă comandă eram tot timpul mai în 
urmă, iară io am făcut tot timpul pă maistorul. Reparam la căruţă, o fost 
bine. Numai că se formă iară Divizia 1 de Cavalerie şi o fost băgată în 
Moldova în '44, primăvara. Io eram la urmă cu escadronul dă comandă. La 
un moment dat auzim că trebuie să ne retragem că ruşii atacă. Aveam nişte 
cai legaţi, nici nu i-am dezlegat atâta de grăbiţi eram, or rămas acolo, eu am 
venit cu unu cu căruţa de la Ceadâr Lunga. Şi pe când ne retrageam, eram 
într-un lan de porumb verde, numa ne spune unu, Stigel, că nu mai suntem 
cu nemţii, s-o terminat războiu. Dar ce să vezi, nemţii veneau cu tancurile şi 
cu maşinile, cu armele pă ei, iar noi cu căruţele, dar nu am avut treabă unii 
cu alţii. Retrăgându-ne noi iacă văru Nica, sergentul, care o fost cu mine, îl 
văd că duce un neamţ. Dar care era un rus din armata nemţească ce o vrut să 
se despartă de nemţi şi s-o dat la armata română. Nu ştia nimic româneşte, 
numa ruseşte şi nemţeşte. Da io m-am împrietenit cu el, tăt cu mine se culca. 
Da o învăţat să vorbească româneşte până la urmă”. 

(Pe frontul din Moldova, Divizia 1 Cavalerie a fost încadrată ca 
rezervă a Armatei 3 române şi a ocupat poziţii mult în spatele liniei întâi, la 
Ciuleni-Valea Perjei. Astfel că ofensiva sovietică, declanşată în 20 august 
1944, nu a afectat-o prea mult reuşind să se retragă aproape în totalitate 
peste Prut, în Moldova, de unde a primit ordin să se îndrepte spre Muntenia 
şi mai apoi pe Valea Prahovei, în Transilvania. Aici a fost încadrată în 
Armata 4 română cu care va face campania pentru eliberarea Ardealului de 
Nord şi în continuare va participa la campaniile din Ungaria şi 
Cehoslovacia) 

...şi în Ungaria şi Cehoslovacia 
„După ce ne-am aliat cu ruşii ne-am dus contra nemţilor până în 

Cehoslovacia, unde s-or dus şi camarazi de ai mei care or rămas prizonieri 
la ruşi, de unde or intrat voluntari în divizia Tudor Vladimirescu. Acolo o 
fost şi sergentul Halic. Care nu o fost nici măcar rănit. În Cehoslovacia se 
bagă un ofiţer rus la noi pă poziţie, dă cu piciorul, trânteşte şi strigă la noi, 
da noi nu am ştiut ce zice. După ce o plecat l-am întrebat pă Kolea: Ce o 
vrut să zică ? „Ăsta o fost colonel şi o participat la luptele de la Odessa şi o 
zis că voi, Divizia 1 de Cavalerie, i-aţi omorât pruncu la Odesa”. Îţi dai 
seama. Io acolo pă poziţie numai luam alimentele de la divizie şi le 
împărţeam la oameni. Atâta ne-am împuţinat acolo că atunci când pă 
trăgătorul dă la puşca mitralieră, dă la postul dă comandă al regimentului, 
care era din Bârsa, o trebuit să-l schimbe nu o fost cine, numa io, că alţii nu 
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or cunoscut puşca mitralieră. Aşa că am intrat la paza postului unde nu am 
tras niciun cartuş, numa am stat toată iarna în viscol şi frig, în munţii Tatra. 
Ne veneau alimentele tot la trei zile, da ai putut să le mănânci într-o zi. N-o 
fost izvor cu apă, n-o fost casă. N-o fost zăpada, că era viscolită. Dar dacă ai 
mers vreo doi metri mai încolo de la creastă ai dat dă zăpadă dă doi metri. 
Acolo ne-am acoperit cu crengi dă brad şi am făcut focul. Dacă ţi-o trebuit 
apă ai luat zăpadă în gamelă şi ai încălzit-o şi aşa am băut şi ne-am spălat. 
Tăţi am fost plini dă păduchi, azi s-o îmbolnăvit unu, mâine altul. Noi ne 
dezbrăcam acolo în adăpost, băgam lopata lineman în foc să fie caldă şi cu 
ea ne frecam şi omoram păduchii şi ouăle de păduchi, bagă dă seama trei 
luni de zile tot aşa. Din octombrie până în 15 martie am stat acolo şi 
dormeam pă o foaie dă cort şi ne acopeream cu o pătură. Noi nu atacam, că 
eram în spate, la postul dă comandă. Ceilalţi erau înainte”. 
  

Lungul drum către casă 
„Într-o zi coborâm din munţii Tatra, la Klenovăţ mi se pare, ne 

facem un adăpost pentru puşca mitralieră şi numai ce aud că comandanţii de 
grupă se prezintă raport. Se duce Roşca şi când se întoarce îmi spune că îi 
ordin să trimită un om la linia întâi cu muniţie şi în grupă numai noi doi mai 
suntem. Vă daţi seama! Mă duc io, ce să fac, las puşca mitralieră şi pă 
drumul după muniţie un glonţ rătăcit m-o rănit în picior, mă pansai şi de 
acolo direct la postul de prim ajutor. Tot eram sânge şi un infirmier luă 
foarfecele, mă dezbrăcă, mă pansă şi să mă trimite la ambulanţă. Da io 
nicicum, m-am dus la trenul de luptă unde am avut pă unul din Şepreuş care 
m-o spălat şi m-o deparazitat, că nici mama în troacă nu m-o spălat mai 
bine. Luai haine pă mine şi cu Dumnezeu pâna acasă, aşa rănit. Înainte de 
asta unu mi-o spus că dacă vreau să merg în ţară să mă fac că sunt trimis la 
un spital militar, care se afla în Lipova. Io pă fişa cu care am plecat de la 
primul post de ajutor am trecut că trebuie să merg la Lipova, la spital. Am 
iscălit dr. maior Bonţocatu. Ce să fac! 

Ajung la Mişcolţ, unde m-am încurcat puţin, am dormit într-un tren, 
da m-am ferit dă comandamentul militar român. Dimineaţa am luat o 
maşină până la Nyreghyzhaza şi de acolo cu trenu am mers la Oradea, unde 
o patrulă m-o controlat. La Oradea m-am întâlnit pruncu lu' Jidovelu dă la 
noi din sat, era dintr-o familie bogată. M-o luat în braţe, m-o sărutat şi m-o 
dus la cofetărie, unde mi-o dat o prăjitură şi un suc, deşi era jidan. Ce poţi să 
zici, nu există jidani, unguri, ori pocăiţi, există numai oameni buni şi răi. 
După ce m-am ospătat mersei în gară, la Oradea şi luai trenu către Arad, dar 
la Zerind se opreşte, nu mai pleacă, mă scobor şi văd că trenu nu mai are lo-
comotivă. Şi ce să fac, mă luai pe lângă calea ferată, aşa puşcat în picior, 
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sprijinindu-mă în bâtă. Nu mă bag pă la Chişineu, ci o luai pă dolma 
Crişului către Ineu. Am mers până Sărand. Erau oamenii la lucru şi dă acolo 
mă luă unu în cocie până la Seleuş. Era deja după amiază. În Seleuş iacă şi 
jandarmul, da nu m-o întrebat nimic. D-acolo am plecat pă jos până la haltă, 
dară aşa m-o durut piciorul că m-am pus jos, norocul că or venit nişte căruţe 
cu moţi, cu coviltir, şi le spun de unde vin, iar ei mă luară şi îmi deteră să 
mănânc două mere. La haltă mă culcai jos, dar nu am stat mult că o venit 
trenu şi mă urcai până la Târnova. 

În ziua de 15 martie m-o rănit şi în ziua de 21 martie am fost în pat 
acasă. Vă daţi seama ! Io am fost pur şi simplu socotit dezertor, da nu o mai 
avut nimeni treabă cu mine. Am scăpat pentru că fratele mamei o fost la 
biroul mobilizare, el era cu şcoală, teterist. Când s-o terminat războiul m-o 
chemat la unitate, am predat mantaua şi centura, că atâta mai aveam, apoi 
m-am întors acasă la plugărie. Cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am făcut apoi o 
gospodărie bună. Am avut boi, am avut vacă, am avut şi doi prunci, dar or 
murit. Mai am o fată şi nepoţi. Doamne fii lăudat şi mărit, cu daru de la 
Dumnezeu mi-am făcut totul, în timpul colectivului. În 1960 am făcut casa 
asta, chiar dacă sistemul comunist mi-o luat pământul”. 

(Pe frontul de vest Divizia 1 Cavalerie va participa la numeroase 
bătălii, iniţial cu două formaţiuni diferite: Divizia 1 Cavalerie Instrucţie 
care va lupta la Arad, şi pe Tisa şi Divizia 1 Cavalerie care se va remarca 
la Cluj, Satu Mare, Nyregyhaza, Mişcolţ şi în multe alte bătălii fiind citată 
de numeroase ori prin ordine de zi pe armată. Au existat numeroase 
pierderi în vieţi omeneşti, pierderi înlocuite continuu cu trupe sosite din 
Ţară). 

Războiul lui Gheorghe Cociuba nu s-a încheiat după întoarcerea de 
pe front, el a continuat în satul lui lupta cu sistemul importat din ţara pe care 
a cunoscut-o în direct. Interesant ni se pare, din povestirea prezentată, 
universul soldatului român, care se limitează la trăirile sale, la oamenii din 
preajma sa. Pentru Gheorghe Cociuba devenise extrem de importantă 
recuperarea puştii pentru că în caz contrar părinţii ar fi trebuit să plătească, 
probabil, cu un cal, preţioasa armă. De asemenea pentru înapoierea în 
mijlocul celor dragi de acasă era în stare să facă orice, să accepte să fie rănit, 
să rişte condamnarea pentru dezertare. De la entuziasmul începutului, cu 
trecerea încercat de lunga suferinţă din război, patriotismul s-a topit cu totul 
şi a rămas doar speranţa vieţii împreună cu cei dragi. 

P.S. Comandantului şi prietenului lui Gheorghe Cociuba, Teodor 
Haiduc, cel căruia i-a plăcut armata şi a refuzat să părăsească unitatea din 
cauza unei răni uşoare, i-a fost acordat ordinul „Mihai Viteazul”, şi a fost 
avansat la gradul de general locotenent! 
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Învăţători arădeni pe frontul de răsărit în al 
Doilea Război Mondial (1941-1944) 

 
 

Stelean-Ioan Boia 
                                 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad      

 
 

În cumplita încleştare a celui de-al Doilea Război Mondial, şcoala 
românească îşi are jertfele ei şi între acestea, nu au lipsit învăţătorii. De 
altfel era firesc ca „apostolii neamului” care-i învăţau pe cei rămaşi acasă 
cum să trăiască în omenie şi înţelepciune, să dea exemplu în război, cum se 
moare cu eroism. S-au desprins de vasta lumină a şcolii, urmăriţi de ochii 
înlăcrimaţi ai micuţilor şcolari, cu gândul că dacă viaţa lor a fost ilustrarea 
unei învăţături, moartea lor trebuie să fie la fel. Obişnuiţi să dezvăluie din 
tainiţe de veacuri vitejia străbunilor, în faţa ochilor sufleteşti ai elevilor, ei 
au înţeles că au datoria supremă să o şi pactice. Războiul a fost pentru 
învăţători adevăratul lor act de majorat. Şi dacă au pus chemarea ţării, mai 
presus de interesele persoanei lor sau a familiei, atunci apostolatul devine 
eroic. 

În timpul petrecut la catedră, nu au încetat să bată la poarta sufletului 
generaţiilor care s-au succedat de-a lungul anilor în şcoala pe care au slujit-o 
cu evlavie şi devotament, cerând să li se deschidă spre a primi împărtăşania 
focului sacru al iubirii de Dumnezeu, Ţară şi Neam. Împărtăşaniile 
transmise de la catedră ar fi rămas însă infructuoase, doar simple vorbe, 
dacă nu ar fi fost învăluite în căldura inimii lor şi mai ales dacă nu a fi fost 
urmate de fapte. Învăţătorii - ca de altfel, toţi cei plecaţi la datorie - au 
înţeles că sunt chemaţi să contribuie nu numai cu vorba, ci şi cu fapta, la 
făurira istorie românilor. 

Mulţi dintre cei plecaţi nu s-au mai întors, ci au rămas risipiţi pe 
întinsul pământurilor străine, străjuiţi de crucile sub care îşi dorm somnul 
veşniciei. Şi cu toate acestea, numele şi faptele lor de arme, poleite de focul 
sacru al iubirii de neam şi pământul strămoşesc, nu au fost recunoscute, şi 
mai dureros şi grav, şterse de pe crucile ridicate în preajma bisericilor, ca şi 
din cărţile de istorie naţională. Citări pe ordin de zi, avansări, decorări, 
reportaje de pe front aducând veşti de la cei care nu şi-au dezminţit 
apostolatul nici pe front, săvârşind acte de curaj şi eroism, au intrat în uitare 
în anii de tristă amintire ai regimului comunist. Între aceştia şi numele celor 
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19 învăţători arădeni care au căzut la datorie pe Frontul de Răsărit în anii 
celui de-al Doilea Război Mondial. 

Baltă Dumitru. Provenea dintr-o familie modestă din Oltenia, 
începându-şi cariera într-un târguşor de ţară, Săcueni din judeţul Sălaj. În 
anul 1940 când nord-vestul Transilvaniei intră sub stăpânire horthystă 
maghiară, Dumitru Baltă, scapă doar cu hainele de pe el, refugiindu-se în 
părţile Bihorului, primind post ca învăţător utilizat la Şcoala nr. 2 din 
Chişineu-Criş (Pădureni)1. 

A luat cala frontului ca sublocotenent la Regimentul de Infanterie 
Ineu, luând parte la luptele care s-au dat pentru ocuparea comunei Dalnic 
din Ucraina. Aici, o schijă de obuz l-a rănit grav la cap, intervenţia 
medicilor fiind zadarnică. A încetat din viaţă cu gândul la cei de acasă şi la 
ţara lui, în iulie 1942. A fost înmormântat în curtea unei biserici de lângă 
Dalnic (Ucraina)2. 

Baltă Vasile. Era învăţător în comuna Cherechi şi a fost omoât de 
inamic la postul de observaţie al batalionului, cu grenade şi gloanţe de pistol 
automat, locul de veci aflându-se la 10 km. de Sevastopol, în localitatea 
Şuli3. 

Balint A. Traian. S-a născut la 10 octombrie 1908 în comuna 
Tătăreşti-Ilia (Hunedoara), urmând cursurile şcolii primare în comuna 
natală, unde se distinge printre cei mai destoinici elevi4. Urmează primele 
trei clase la Şcoala Normală din Deva, după care trece la Şcoala Normală 
din Sibiu unde îşi ia diploma în anul 1929. În toamna aceluiaşi an este numit 
învăţător provizoriu la şcoala primară din comuna natală5. 

În noul an şcolar 1930-1931, este repartizat ca învăţător în comuna 
Blăjeni-Obârşa din acelaşi judeţ Hunedoara, unde rămâne până la chemarea 
sub drapel pentru satisfacerea serviciului militar. La 1 octombrie 1932 i s-a 
încredinţat postul de învăţător titular la şcoala din comuna Tisa, judeţul 
Hunedoara, speând să revină în comuna natală. Dorinţa i se realizează, dar 
numai pentru scurt timp – anul şcolar 1934-1935 - prin obţinerea unei 
detaşări6. În anul următor revine la postul său de la Tisa pentru ca la cerere, 
în 1937, să fie transferat la Şcoala Primară din Comlăuş, judeţul Arad, unde 
promovează examenele de definitivat şi gradul II. Nu a înţeles însă niciodată 
că datoria lui se mărgineşte la activitatea la catedră şi de aceea acceptă 
conducerea Subcentrului P.P. din Burjuc (Hunedoara). 

Pleacă pe front, încadrat în Regimentul 17 Mehedinţi din Lugoj, la 
primirea ordinului de atac contra celor ce ne-au ocupat Basarabia. În fruntea 
plutonului pe care-l comanda, ia parte la toate luptele date pe malul stâng al 
Prutului până în ziua de 17 iulie 1941 când, în încleştarea apocaliptică de la 
Hârtoape, judeţul Cahul, după ce se strecoară cu o parte din oamenii de sub 
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comanda sa până în apropierea unui cuib de rezistenţă inamic, este surprins 
de o ploaie de obuze aruncate de bradurile vrăjmaşe ale căror schije îl lovesc 
mortal. Trupul lui a fost înmormântat cu cinstea cuvenită eroilor în cimitirul 
de la Ţiganca, împodobit cu cea mai înaltă decoraţie a vredniciei ostăşeşti-
Virtutea Militară7. 

Bej Ioan. S-a născut la 11 septembrie 1914 în comuna Cintei din 
judeţul Arad, într-o familie de ţărani români. Primii ani de şcoală îi urmează 
în comuna natală, de unde a plecat apoi la Şcoala Normală de Băieţi din 
Timişoara, pe care o promovează în anul 1934, obţinând diploma de 
învăţător cu media 9 (nouă)8. Este admis la Şcoala de Ofiţeri de rezervă din 
Ploieşti, absolvind cursurile cu gradul de plutonier. Se reîntoarce la catedră, 
funcţionând ca învăţător suplinitor la şcolile primare din comunele Roşia, 
Bocsig, Variaş şi Şofronea din judeţul Arad9. Aici organizează un cor şcolar 
cu care dă răspunsurile la Sfânta Liturghie, precum şi o cooperativă şcolară. 
În activitatea sa la Şofronea este stimulat şi îndrumat de vrednicul preot 
Vichentie Guleşiu, dar fiind suplinitor, a fost nevoit să-şi întrerupă 
activitatea odată cu anul şcolar 1937-193810. 

În urma căsătoriei cu învăţătoarea Angela Voinea va ocupa postul de 
învăţător în sătucul Luncşoara de la poalele Muntelui Găina, ca titular. Între 
timp a fost înaintat în grad la gradul de sublocotenent în rezervă şi este 
concentrat în iunie 193811. În anul 1940 promovează examenul de 
definitivat, iar la 13 septembrie 1941 pleacă pe Frontul de est. Aici ia parte 
la luptele pentru cucerirea Odesei şi este decorat cu Ordinul Coroana 
României cu spade şi Panglică de Virtute Militară. După cucerirea Odesei, 
se stabileşte cu regimentul său în oraşul Krivoirog, de unde primeşte o 
permisie de 15 zile de sărbătorile Crăciunului din 194112. 

Se reîntoarce pe front şi pentru faptele de arme, curajul şi 
devotamentul său în războiul împotriva bolşevismului este citat cu 
următoarele ordine de zi citate pe divizie: 

1. Ordin d zi no. 70 din 26–II-1942 pentru recucerirea satului 
Mihailovka; 

2. Ordin de zi no. 72 din 27 II 1942 pentru înaltul spirit de jertfă şi 
curajul în ofensiva victorioasă din 12-19 II 1942, când au fost cucerite  
satele: Kristapofka, Andreievka, Sainovka, Schevtschevka; 

3. Ordin de zi no. 49 din 9 V 1942  pentru eroismul şi curajul de care 
a dat dovadă în lupta de noapte în ziua de 6/7 Maiu 1942 pe poziţia 
Alexandrovka; 

4.Ordin de zi no. 65 din 28 Maiu 1942 pntru avântul, vitejia şi 
spiritul de jertfă, dovedit în atacurile de la 20-23 Maiu 1942 şi în urmăririle 
din zilele următoare din bătălia de încercuire de la Harkov13. 
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A căzut la datorie la 28 mai 194214. 
Chiriciu Aurel. S-a născut în comuna Şiria, judeţul Arad. După 

absolvirea şcolii primare în comuna natală, urmează cursurile Şcolii 
Normale din Arad. A moştenit din spiritul lui Ioan Slavici şi Ioan Russu-
Şirianu, activând la rândul său cu tot elanul  tinereţii la ziarele Ştirea şi 
Frontul de Vest (ziar editat de el), dar şi ca secretar la Straja Ţării de la 
Liceul „Moise Nicoară” din Arad, apoi ca învăţător în comuna Cuvin15. 

Cade la datorie la 1 ianuarie 194216, în luptele din oraşul 
Krivoirog17. 

Drăgan Ion Petru.  Era originar din comua Revetiş. A participat la 
luptele de la Dalnic (Ucraina), Odesa şi Feodosia, făcând minuni de vitejie 
cu regimentul său în zilele de 15-16 ianuarie 194218. A căzut ca un erou în 
operaţiunile de curăţire a unei cazemate, în atacurile pentru cucerirea 
Sevastopolului. Pentru faptele sale de vitejie a fost decorat cu „Virtutea 
Militară” şi avansat la gradul de sublocotenent19.  

Duşe Traian. S-a născut în anul 1906  în comuna Câmpanii de Jos 
din judeţul Bihor. Şi-a finalizat studiile la Şcoala Normală din Oradea în 
anul 1926. Obţinând diploma de capacitate, este numit învăţător la Şcoala 
primară din Leheceni-Bihor, de unde este transferat în comuna Pauşa-Bihor. 
După luarea definitivatului în anul 1933, este numit învăţăor definitiv în 
comuna Chişirid-Bihor, unde a funcţionat până în anul 194020. 

În anul şcolar 1927-1928, Duşe Traian a urmat cursurile Şcolii 
Militare de Ofiţeri, lăsându-se la vatră cu gradul de sublocotenent în 
rezervă21. În 1940 s-a refugiat şi a fost utilizat la Curtici-Arad, iar în 1942 
este transferat în comuna Gurba-Arad, unde nu a funcţionat deloc, fiind 
trimis pe front. A luat parte la luptele de la Lezovaia, unde a şi căzut la 
datorie în zorii zilei de 2 februarie 194222. 

Fizite Florea. Învăţătorul Fizite Florea s-a născut la 2 aprilie 1914 în 
comuna Mezohegyes (Ungaria) într-o familie modestă. Tatăl – zilier, de 
religie greco-catolică şi mama casnică, de religie ortodoxă23. 

A terminat patru clase în anul 1925 la şcoala primară din comuna 
Macea, judeţul Arad. A urmat apoi Şcoala Normală Ortodoxă „Dimitrie 
Ţichindeal” din Arad, luând confesiunea mamei. În anul 1931, după şapte 
ani de studii a obţinut diploma de capacitate de învăţător cu media 7,88 fiind 
clasificat al cincisprezeclea între cei 30 de absolvenţi ai şcolii. În anul 1941, 
a reuşit la examenul de definitivat cu media 8,25, deşi mai tot timpul, de la 
începerea concentrărilor masive, a fost intens concentrat. Aurmat cursurile 
Şcolii pregătitoare pentru ofiţeri de rezervă în anul 1935-1036. La 10 mai 
1939 a fost înaintat la gradul de sublocotenent prin I. D. no. 196/193924. 
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A funcţionat ca învăţător suplinitor în anul şcolar 1934-1935, în 
comunele Semlac-Sălaş. La 10 octombrie 1936 a fost numit titular în 
comuna Zărand şi, tot la aceeaşi dată, a fost detaşat în comuna Sânpaul. La 1 
septembrie 1938 a fost transferat în comuna Sânmartin, la numai 4 km.de 
comuna Macea unde locuia familia. În anul 1940 este detaşat din nou, de 
această dată în comuna Macea, comuna Sânmartin fiind o aşezare cu 
populaţie germană. Aici în Macea s-au refugiat părinţii săi în 1919, după ce 
comuna sa de naştere a rămas în structura administrativ-tertorială a 
Ungariei25. 

Sublocotenentul Fizite Florea a căzut la datorie în ziua de 7 
octombrie 1941, la cota 51,1 Sud Cusanda26, pe frontul Odesei27. 

Ogarcă Cosma. În „Şcoala vremii”, Ion Mara, publică câteva 
rânduri, sugestiv intitulate „Gânduri...Bunului meu prieten Cosma Ogarcă”, 
fără a ne da prea multe informaţii cu privire la învăţătorul şi eroul beiuşan 
din al Doilea Război Mondial. Ceea ce aflăm despre el, este faptul că a 
profesat la o şcoală primară, „undeva pe lângă Beiuş”28. Informaţii relativ 
importante  privitoare la învăţătorul Ogarcă Cosma, ne dă Marin Stoian29. A 
urmat Şcoala de Ofiţeri în Rezervă din Ploieşti, plecând pe front cu 
Regimentul 26 Dorobanţi din Craiova30. 

A intrat în luptă în a doua jumătate a lunii septembrie 1941, la cca. 
15 km.de Odesa, la Biliskaia Bostnaia de lângă Dalnic (Ucraina). A 
participat la luptele pentru ocuparea Odesei31. La 17 octombrie 1941 s-a 
primit ordinul pentru părăsirea Odesi, începând marşul spre N-E. După 24 
de zile de marş, regimentul ajunge într-un orăşel la S-E de Kiev, unde a 
rămas ca trupe de ocupaţie până după Crăciun32. Aici Ogarcă Cosma s-a 
îmbolnăvit de icter şi s fost internat într-un spital german, apoi evacuat în 
Spitalul românesc de campanie nr. 10. A renunţat la concediul medical dat 
de spital, prezentându-se la unitate pentru a primi concediu din partea 
regimentului de care aparţinea. Dar, concediile au fost suspendate, 
primindu-se ordin ca unitatea să se deplaseze spre Est, pentru ca în primele 
zile ale lunii februarie 1942, să se intre din nou în luptă la sud de Harkov. 
Aici, în urma morţii comandantului plutonului, spre sfârşitul lunii martie 
1942, Ogarcă Cosma a preluat comanda acestei subunităţi pe care o deţine 
până la 16 mai 1942. Compania din care făcea parte a primit ordin să 
contraatace, pentru a contracara puternicile bombardamente de artilerie, 
brand-uri şi aviaţie ale inamicului. În fruntea plutonului său, Ogarcă este 
rănit la picior şi încearcă să se înapoieze la postul de prim-ajutor, dar este 
prins în focul unei mitraliere ruseşti, şi cade cu pieptul ciuruit, alături de 
căpitanul său care căzuse la datorie cu câteva clipe mai devreme. Era o zi 
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frumoasă cu soare cald şi plăcut când şi-a dat obştescul sfârşit cel ce a fost 
Ogarcă Cosma în apropierea satului Novo Alexandrovka33. 

După două zile, fiind respinşi de ruşi, s-a trecut la strângerea 
morţilor şi transportarea lor la Cimitirul Eroilor români din satul Novo 
Alexandrovka. A fost găsit mai întâi corpul neînsufleţit al căpitanului lui 
Cosma Ogarcă şi un alt corp pe care ruşii îl stropiseră cu benzină şi i-au dat 
foc34.Crezându-se că este corpul lui Ogarcă, a fost ridicat şi împreună cu al 
căpitanului aşezat pe o foaie de cort, cele două trupuri au fost transportate 
spre cimitir de 4 prizonieri ruşi şi îngropate în aceeaşi groapă. A doua zi, 
continuându-se identificarea morţilor, s-a găsit corpul lui Cosma Ogarcă, 
recunoscut şi după ceasornic şi verighetă şi înmormântat alături de 
mormântul căpitanului său35. 

Pantiş Ilie. Născut la 27 iulie 1908, fiul unor ţărani fruntaşi din 
Văşadul Sălajului, după terminarea cursului primar din satul natal, se înscrie 
la Şcoala Normală din Brăila, unde stă până în clasa a VI-a. Atras de 
meleaurile natale, se transferă la Şcoala Normală din Carei, unde obţine 
diploma de învăţător36. 

După terminarea serviciului militar, este numit învăţător în comuna 
Leleiu din judeţul Sălaj, „unde prin muncă şi devotament, s-a făcut iubit de 
tot satul”37. Pe la jumătatea lunii decembrie 1940, în urma cedării 
Ardealului de Nord, este forţat de noua administraţie să părăsească satul şi 
şcoala unde profesa, venind la Inspectoratul Şcolar din Arad, care-l 
repartizează ca învăţător la Şcoala Primară din Şepreuş38. 

În primăvara anuui 1941, după ce se prezintă la examenul de gradul 
II, pe care-l promovează cu media 8,00, a fost concentrat şi trimis pe front, 
odată cu printre primele unităţi39. În ziua de 30 septembrie 1941, un glonte 
vrăjmaş îl loveşte mortal. Numele său a rămas încrustat cu fier roşu, pe 
crucea de lemn, rămasă de strajă pe malul Doneţului40. 

Parţaiche Dumitru. Născut în comuna Brădet, judeţul Mehedinţi, în 
ziua de 7 noiembrie 1909, rămas orfan de tată, este crescut de o mamă 
iubitoare, de care-şi va aduce aminte cu drag până-n ultimele clipe ale vieţii. 
După terminarea cursului primar, în satul natal, îşi continuă studiile la 
Şcoala Normală din Târgu-Jiu, unde, după ani de muncă, obţine cu succes 
diploma, fiind numit învăţător în mod provizoriu, la 1 septembrie 1929, în 
comuna Ciula Mare din judeţul Hunedoara41. 

În anii şcolari 1931-1939, a funcţionat ca învăţător în comunele 
Derdere-Ismail, timp de un an, în Prăjeşti-Arad, 6 ani, iar în Sânleani-Arad, 
1 an. De la 1 septembrie 1939, funcţionează în urma transferului, în comuna  
Sâmbăteni-Arad, până la plecarea sa pe front42. La 1 septembrie 1935, în 
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urma examenului, obţine titlul definitiv, iar de la 1 septembrie 1941 
promovează examenul de gradul II43. 

Mobilizat în iunie 1941, ia parte la luptele din Bucovina şi la cele 
pentru reocuparea Cernăuţilor44, dar şi dincolo de Nistru. Rănit în luptele de 
la Svastopol îşi petrece ultimele clipe  de viaţă în Spitalul de campanie no. 7 
din Simferopol-Crimeea, unde a decedat la 22 iunie 1941. Pentru 
devotament şi eroism, a fost avansat post-mortem la gradul de locotenent45. 

Philipp Ioan. Învăţătorul-director Philipp Ioan s-a născut la 11 
ianuarie 1902 în comuna Sau-Mare din judeţul Timiş. A început educaţia în 
cadrul Şcolii primare din comuna natală până în clasa a V-a. A urmat apoi 
cursurile Şcolii Reala Superioare din Timişoara până în clasa a IV-a, apoi a 
continuat prin cursurile Şcolii Normale de Stat din Timişoara. Ca tânăr 
învăţător a fost numit în comuna Satu-Nou de la 1 septembrie 1920 unde a 
funcţionat până la 1 octombrie 1923. De aici a fost mutat în comuna Igneşti 
la 1 octombrie 1924 unde a rămas până la 1 octombrie 192646. 

După satisfacerea stagiului miltar, a fost numit învăţător  în comuna 
Cruceni (Arad). Aici şi-a început activitatea sa şcolară şi extraşcolară ca 
învăţător şi director47. A înfiinţat un muzeu şcolar şi o bibliotecă şcolară cu 
100 de volume, apoi un cor şcolar pe două voci. La nivelul comunei lui i se 
datorează înfiinţarea corului bărbătesc pe 4 voci48. 

La 10 mai 1941 a fost avansat la gradul de locotenent, iar la 1 iunie a 
fost mobilizat, plecând pe front la 22 august 1941. La 10 septembrie 1941 
este rănit în luptele din apropierea satului Dalnic (Ucraina)49. Transportat la 
Spitalul de campanie nr. 22, a încetat din viaţă la 14 septembrie 1941. Este 
înmormântat în cimitirul comunei Selv din Transnistria, din districtul 
Tiraspol50. 

Pop Pintea. S-a născut în comuna Buhani din judeţul Arad. A 
primele  patru clase primare la Şcoala primară din sat, având ca învăţător pe 
Ageu Pavel. A continuat studiile la Şcoala Normală de Stat din Arad. 
Examenul de definitivat l-a promovat în aprilie 1940 cu media 7,87 la 
Şcoala Normală din Arad51. 

Şi-a desfăşurat activitatea la catedră ca învăţător în comunele 
Buhani, Neagra, Minead şi Prăjeşti. În perioada  în care a funcţionat în 
comuna Prăjeşti, a organizat şi condus un cor mixt pe 4 voci cu care a cântat 
în biserică52. 

În comuna Buhani a depus o activitate extraşcolară prodigioasă. A 
fost cantor oficial al bisericii, timp de un an ,,a organizat şi aici un cor mixt 
pe patru voci, cu care a participat la serbările ocazionate de marile sărbători 
creştine şi naţionale53. Zidirea şcolii din Buhani se leagă de numele 
învăţătorului, Pop Pintea. De asemenea a condus Societatea „Sf.Gheorghe” 
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în comuna Prăjeşti şi a activat în cadrul Societăţii „Astra”, organizând un 
mare festival artistic la Băile Moneasa54. 

Şerban Petru. A văzut lumina zilei la 15 iulie 1914, descinzând 
dintr-o familie românească din Cintei (Arad).După absolvirea primelor patru 
clase în sattul natal, se înscrie la Şcoala Normală de Învăţători din 
Timişoara, ale cărei cursuri le absolvă cu succes la finele anului şcolar 
1933-1934, obţinând diploma de învăţător cu media 9,37, fiind clasificat al 
II-lea pe ţinut55. 

Profesează ca învăţător la şcolile primare din comunele Nădab (1 
ianuarie 1934-1 septembrie 1935), Cintei (1 septembrie 1935-1 septembrie 
1937) şi Şimand ( de la 1 septembrie 1937)56. 

Colaborator apreciat al multor publicaţii pedagogice şi literare, 
numele său este nelipsit din paginile revistei „Şcoala Vremii”, la care 
colaborează din toamna anului 193457. Dotat cu calităţile unui excelent 
educator, simţind chemarea unor largi orizonturi şi împins de dorinţa de a fi 
într-un mediu cât mai prielnic aprofundării problemelor care îl preocupau, 
se prezintă în septembrie 1938 la concursul pentru selecţionarea 
institutorilor şcolilor de aplicaţie, desfăşurat la Bucureşti, unde reuşeşte 
printre primii, fiind apoi detaşat, ca institutor la Şcoala de Aplicaţie a 
Şcoalei Normale de Învăţători din Timişoara58. A studiat metodele noi 
pentru predarea obiectelor de învăţământ pe centre de interes şi comunităţi 
de muncă, ţinând interesante lecţii model în orele de practică pedagogică ale 
elevilor normalişti. A aplicat metoda observaţiei directe construind urba de 
progres şcolar. În anul şcolar 1939-1940, a folosit ancheta şi experimentul, 
diagnosticând diferite fenomene caracteristice psihologiei copilului59. 
Pentru activitatea deosebită desfăşurată, este avansat la gradul I la 1 
septembrie 1941, cu calificativul „foarte bine”60. 

La 19 iulie 1941 este mobilizat, trecând Nistrul la 3 august, în 
urmărirea inamicului. Prima misiune dificilă îi revine învăţătorului 
sublocotenent în rezervă, Petru Şerban, în calitate de comandant al patrulei 
de cercetaşi din avangarda brigăzii, eveniment pe care îl surprinde în 
însemnările din jurnalul său din ultima zi de 6 august 194161. O zi mai 
târziu, la 7 august 1941, a fost surprins de focul inamicului şi a căzut la 
datorie ca un adevărat erou62. În agonie, a scos o carte poştală din buzunar şi 
a dat tocul sergentului rugându-l să le scrie celor de acasă: „Mor fericit, căci 
mor pentru Ţară şi rege!”63. Bravul  învăţător, comandantul plutonului, mai 
aude goarna sunând încetarea focului şi îşi dă sfârşitul, fiind apoi îngropat 
provizoriu în aceeaşi groapă, la umbra celor trei nuci, cu cei opt soldaţi 
căzuţi alături de comandantul lor la datorie64. 
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Aşa s-a desfăşurat ultima lecţie a învăţătorului Petru Şerban, ultima 
sa lecţie de patriotism model în faţa trupei şi a ofiţerilor din Brigada 
Cavalerie. Drept recunoştinţă pentru faptele sale de eroism, i s-a acordat 
decoraţia „Coroana României” cu panglică de „Virtute Militară”65. 

Rămăşiţele sale pământeşti au fost depuse spre veşnică odihnă pe 
coasta de deal din marginea comunei Nicolaevsca (Ucraina), sub umbra 
celor trei nuci. În ziua de 9 octombrie 1941 a fost deshumat, iar la 14 
octombrie 1941 au avut loc în comuna Cintei, funeraliile de reînhumare a 
rămăşiţelor pământeşti ale învăţătorului Petru Şerban, în faţa şcolii unde şi-a 
desfăşurat activitatea în primul an de dăscălie66. 

Siniţean Romulus. S-a născut la Şeitin67. Este absolvent al Şcolii 
Normale din Timişoara (1925)68 şi este numit învăţător la Nădlac69. În anul 
1926 îşi începe serviciul militar, pregătindu-se în Şcoala de Ofiţeri de 
Rezervă de la Ploieşti, stagiul militar îndeplinindu-l în Regimentul 93 de 
Infanterie din Arad. Obţinând gradul de sublocotenent de rezervă, este 
repartizat la Regimentul de Gardă din Bucureşti70. 

În toamna anului 1927 este instalat învăţător la Şcoala primară din 
Şeitin, comuna sa natală. În iunie 1941, chemat de unitatea sa, primeşte 
comanda unei companii cu care în zorii zilei de 22 iunie 1941 trece Prutul71. 
De la 22 iulie şi  până la 9 septembrie 1941, viaţa sa este o epopee pe care a 
scris-o împreună cu toată unitatea din care făcea parte72. 

La 9 septembrie 1941 primeşte ordin ca împreună cu compania sa să 
cuceească dealul Geltosu din apropiere de Dalnik (Ucraina). Spre înseratul 
zilei când încerca să raporteze misiunea îndeplinită, un glonţ al inamicului îl 
loveşte drept în inimă provocându-i moartea73. 

Pentru actele de vitejie de care a dat dovadă, este decorat cu 
„Coroana României” în grad de cavaler cu spade şi panglică de „Virtute 
Militară”74. 

Socaciu Nicolae. S-a născut la 22 iulie 1916 în satul Vultureni. Elev 
eminent al Şcolii Normale de Învăţători din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 
1938 cu media 9,75, Socaciu Nicolae a onorat cariera de învăţător -  până la 
cedarea Transilvaniei de Nord-Vest  ca suplinitor la Şcoala no.  din Cluj, iar 
după cedare, tot ca suplinitor, timp de şase luni, în comuna Ineu din judeţul 
Arad75. 

Ultima sa misiune i-a fost încredinţată pe pământul Moldovei în 
Batalionul Vânători de Munte, în ziua de 3 iulie 1941 căzând la datorie la 
Dorohoi76. 

Stancu Costea. -a născut la 29 august 1908 în comuna Sâmbăteni, 
de lângă Arad. ămâne orfan de tată căzut la vârsta de 6 ani. mpreună cu 
fratele său, Florea, ajuns mai târziu învăţător în comuna Căpruţa-Arad, a 



 333 

fost crescut de Regimentul de Infanterie timp de doi ani.  fost apoi trimis, pe 
cheltuiala statului, timp de şase ani, la Şcoala Normală din Timişoara, unde 
obţine cu succes diploma de învăţător în anul 1928. a 1 septembrie 1932 a 
fost numit titular provizoriu la Şcoala pimară din Aciuţa-Arad, iar la 1 
septembrie 1934 este transferat în comuna Conop-Arad,unde rămâne până la 
plecarea sa pe front. bţine titlul de învăţător definitiv în urma examenului 
depus cu succes la 1 septembrie 193677. 

Este mobilizat pe front la 9 septembrie 1941.  luat parte, având 
gradul de sergent T.R., la luptele de la Odesa, Kerci şi Sevastopol. n fruntea 
grupei pe care o comanda, sub deviza „Tot înainte!”, cade la datorie în 
luptele de la Sevastopol,în ziua de 11 iunie 194278. 

Ţiplea Ion. ăscut în Maramureşul voievodal al descălecătorilor 
întemeietori de ţară, la 22 iunie 1905, în satul Slatina de pe Tisa79. Urmează 
cursurile şcolii primare în comuna sa natală, Slatina-Sat (Maramureş), între 
anii 1912-1917. În anul 1921 se înscrie la Şcoala Normală de Învăţători din 
Sighet, pe care a absolvit-o cu succes în anul 1927, obţinând diploma de 
învăţător80. 

Şi-a început cariera didactică la 1 septembrie 1927 în satul Cuhea 
din Maramureş „la şcoala din umbra bisericii lui Draoş Vodă”81. Din 1929 
şi până la 1 septembrie 1942, fără întrerupere, Ioan (Iancu) Ţiplea a servit la 
Şcoala primară din comuna Şiria (Arad)82. La Şiria  a pus bazele Căminului 
Cultural „Ioan Slavici”, a înfiinţat Cooperativa  şcolară „Solidaritatea” a 
şcolii primare, fanfara şi cantina şcolară, ca şi corul bisericii greco-catolice 
din localitate83. 

Este mobilizat pe front la 5 iunie 1942, când primeşte ordinul de 
chemare. Se prezintă la Batalionul Instrucţie şi Reparaţii Auto din Sibiu, 
unde foarte repede îşi însuşeşte toate cunoştinţele necesare, fiind numit după 
scurt timp comandant al Companiei a 3-a84. 

A căzut la datorie, în apropiere de Avrig, la 20 septembrie 1942, în 
fruntea companiei sale85. A fost înmormântat în Cimitirul Eroilor din 
comuna Şiria(Arad)86. 

Vesa Ioan. S-a născut în comuna Prăjeşti din judeţul Arad. A urmat 
4 clase primare la Şcoala primară de stat din comuna Donceni, având ca 
învăţător pe Cociu Petru. Şi-a continuat studiile la Şcoala Normală din 
Arad87. Absolvent al şcolii de învăţători din Arad, se întoarce în apropierea 
locurilor natale intrând în viaţa de apostolat la Şcoala primară din Minead 
(1934-1941)88. A funcţionat de asemenea în comunele Şoimoş Buceava, 
Colonia Adea şi Iercoşeni89. 
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A publicat articole în revista Asociaţiei Invăţătorilor din Arad Şcoala 
Vremii. A susţinut conferinţe cu caracter pedagogic în cadrul cercurilor 
culturale din Sebiş, Gurahonţ şi Chişineu-Criş90.  

Cu gradul de sublocotenent în Regimentul I Roşiori pleacă pe front 
în vara anului 1942, luând parte la toate luptele. În ziua de 16 septembrie 
1942, la cucerirea satului Dugavki din îndepătatele câmpii ale Rusiei, pe 
când încerca să pătrundă cu unitatea sa în localitate, este lovit mortal de un 
glonte91. 

Apostoli şi Eroi, dumnezeu i-a ales pe Ei ca să lumineze calea, să 
deschidă drumul unui neam întreg, spre strălucire şi mărire. Şi de un Neam 
întreg are astfel de călăuzitori, drumul lui nu poate să ducă decât pe culmi 
cu viscoliri de soare. Nu am putea să facem altceva, acum la evocarea 
amintiri lor şi a faptelor săvârşite de ei pe Frontul de Răsărit, „decât să ne 
legăm cu întăriri de fulger că le vom respecta gândul, făcând din vrerea lor 
lege, iar din fapta lor, Parâng şi armă pentru învierea şi înălţarea acestui 
Neam, aşa cum ştim bine că le place lor”92. 
      
                                                 
1 Gheorghe Ruja, Eroul Baltă Dumitru, în „Şcoala Vremii. Revista Asociaţiei Învăţătorilor 
Arad”, anul XIII, nr. 9-10, noiembrie-decembrie 1942 (în continuare: Şcoala Vremii,1942), 
p. 15. 
2 Ibidem. 
3 Nicolae Delamarian, Învăţătorul Baltă Vasile.Eroul de la Sevastopol, în Ibidem, pp.16-18. 
4 Gheorghe Listeş, Eroul învăţător Balint A.Traian, în Ibidem, p. 57. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, pp. 58-59. 
8 Ioan Dăncuş, Eroul învăţător Bej Ioan, în Ibidem, p. 18. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, pp. 18-19. 
12 Ibidem, p. 19. 
13 Ibidem, pp. 19-29. 
14 Ibidem, p.20. Vezi şi Batalion de infanterie acoperit de glorie, în „Muncitorul român” 
din 30 iunie 1942. 
15 Ştefan Bodea, Eroul învăţător Aurel Chiriciu, în „Şcoala Vremii, 1942”, p. 22; Nicolae 
Aurel Chiriciu, în Ibidem, p. 23. 
16 Ştefan Bodea, loc.cit., p. 22. 
17 Nicolae Aurel Chiriciu, în Ibidem, p. 23. 
18 Ion Mara, Pentru Ion Drăgan, în  Ibidem, p. 24. 
19 Ibidem, p. 26. 
20 Ana Duşe, Învăţătorul erou Duşe Traian, în Ibidem, p. 26. 
21 Ibidem, pp. 26-27. 
22 Ibidem, p. 27. 
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23 Romulus Ponta, Învăţătorul Fizite Florea, în Ibidem, p. 27. 
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25 Ibidem, p. 28. 
26 Ibidem. 
27 Remus Oancea, Învăţătorul Fizite Florea, în Ibidem, p. 30. 
28 Ion Mara, Gânduri...Bunului meu prieten Cosma Ogarcă, în Ibidem, p. 31. 
29 Marin Stoian, Eroul învăţător Ogarcă Cosma, în Ibidem, pp. 60-62. 
30 Ibidem, p. 60. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. 61. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, pp. 61-62. 
35 Ibidem, p. 62. 
36 Constantin Taşcău, Eroul învăţător Pantiş Ilie, în Ibidem, p. 33. 
37 Ibidem, p. 34. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Gavril Stănescu, Eroul „post mortem”învăţător Parţaiche Dumitru, în Ibidem, p. 34. 
42 Ibidem, p. 35. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, p. 36. 
46 Iuliu Faur, Eroul învăţător Philipp Ioan, în Ibidem, p. 37. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Vasile Crucin, Eroul învăţător Pop Pintea, în Ibidem, p. 38. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Eroul învăţător Şerban Petru, în Ibidem, p. 39. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem, p. 40. 
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61 Ibidem, p. 43. 
62 Ibidem, pp. 43-44. 
63 Ibidem, p. 44. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ştefan Bozian, Eroul învăţător Romulus Siniţean, în Ibidem, p. 46. 
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69 Ibidem, p. 46. 
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85 Ioan Gâdea, op.cit., p. 55. Locotenentul în rezervă Ţiplea Ioan, moare în urma unui 
accident de motocicletă în apropiere de Avrig-Sibiu la 30 septembrie 1942 (Ibidem, p. 64.). 
86 Ibidem, p. 64. 
87 Vasile Crucin, Învăţătorul erou Vesa Ioan, în Ibidem, p. 56. 
88 Ioan Balaban, Eroul învăţător Ioan Vesa, în Ibidem, p. 59. 
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Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste1 
 
 

Prof. Paul Krizner2 
 
 

Argument 
Comunicarea de faţă îşi duce modestul aport de a reaminti figurile 

preoţilor arădeni ce au slujit altarelor din comunităţile din partea noastră de 
ţară şi care au suferit de pe urma sistemului totalitar comunist în perioada 
1948-1989, sistem ce a încercat să şteargă orice urmă a moralităţii şi a 
religiozităţii omului din acea perioadă. 

Ştim cu toţii că fiecare sat, fiecare comună, fiecare parohie urbană 
putea fi o ameninţare pentru acest sistem bolşevic ce dorea ca ideologia 
marxistă şi leninistă să fie implementată în gândirea maselor. 

Preoţii erau un fel de ultima redută care trebuia eliminată ca divinul 
să dispară din om, rămânând doar acel social, chiar socialist, de aceea prin 
comunicarea noastră practic reamintim preoţii şi studenţii teologi din acea 
perioadă care au opus rezistenţă în faţa cestui sistem ce a înnegurat a doua 
jumătate a secolului XX. 

 
I. Situaţia generală 
România secolului XX a fost zguduită de două războaie mondiale 

care au distrus atât ţara cât şi naţiunea în sine şi, de parcă nu ar fi de-ajuns, 
acest popor a căzut în ghearele bolşevismului sovietic, ce în anul 1948 s-a 
instalat la Bucureşti pentru următorii 50 de ani. Evenimentele se cunosc şi 
nu vom stărui asupra acestora, ci subliniem faptul că în decursul acestor ani 
nu numai intelectualitatea de până atunci a avut de suferit, ci şi Biserica 
referindu-ne la preoţii care au fost condamnaţi, fie pentru uneltire, fie pentru 
acţiuni antisociale. Volumele ce s-au scris până azi scot în evidenţă apogeul 
răutăţii umane revărsată tot asupra omului prin sistemul de reeducare şi care 
arată doar în parte suferinţa prin care au trecut numeroşi clerici, teologi, 
profesori, medici etc. 

                                                 
1 Comunicare susţinută la Conferinţa ştiinţifică „Personalităţi arădene şi transilvănene”, 
organizată de Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Arad şi Primăria Oraşului Chişineu-
Criş, Chişineu-Criş, 12 octombrie 2012. 
2 Prof. Paul Krizner, profesor titular la Şcoala Gimnazială Grăniceri şi Şcoala Gimnazială 
,,Sabin Manuilă” Sâmbăteni, Jud. Arad. 
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Prin volumele de memorii ni se descrie teroarea ce se afla în 
închisorile comuniste în care fiecare deţinut suferea personal şi împreună 
deopotrivă. Preoţii arădeni nu au fost iertaţi nici ei de acest sistem totalitar, 
iar prin conexiuni istorice am încercat să vedem un adevăr istoric ce nu 
poate fi uitat, acela că Biserica trebuia distrusă cu orice preţ. 

Odată cu abdicarea tânărului rege Mihai I, în 30 decembrie 1947, 
comuniştii au anunţat instaurarea unei republici populare înfiinţată în 
şedinţa extraordinară din aceeaşi zi de decembrie, condusă de Petru Groza, 
iar plecarea propriu-zisă a regelui a avut loc imediat după anul nou, la 3 
ianuarie 1948. Din acest moment orice speranţă de retragere a ruşilor s-a 
pierdut, poporul român avea să intre într-o lungă noapte a suferinţei ce nu se 
va sfârşi decât târziu de tot, după cinci decenii. 

După ce ţara a fost dată pe mâna ruşilor, în anul 1948 s-a trecut la 
primele măsuri de colectivizare a agriculturii ceea ce a dus într-un timp 
foarte scurt la mari revolte ale ţărănimii, iar pe 11 iunie 1948 s-a trecut la 
naţionalizarea tuturor fabricilor mai de seamă din România. Un act cu totul 
abuziv a fost şi acela din data de 17 iulie a aceluiaşi ani, când comuniştii au 
lichidat Biserica Unită cu Rom,a adică cea Greco-Catolică, preluându-o 
Biserica Ortodoxă Română. Scopul comuniştilor era altul, întâi lichidau 
bisericile ce au un număr mic de credincioşi şi apoi, în timp, prin oameni 
înfiltraţi în rândurile clericilor ortodocşi, să reuşească distrugerea bisericii 
din interiorul acesteia. 

Pentru atitudini ostile faţă de partid mulţi dintre preoţi au fost trimişi 
în temniţe aplicându-li-se acea reeducare de care se vorbea printre rândurile 
multor deţinuţi. Nici judeţul Arad nu a scăpat de acest act, unii dintre clerici 
au fost acuzaţi că erau legionari sau simpatizanţi ai legionarilor, iar alţii erau 
acuzaţi de uneltire împotriva puterii comuniste. 

 
II. Reeducarea 
Sfârşitul mileniului al II în România a fost cu totul şi cu totul ieşit 

din comun, doctrina comunistă impunea ideologia marxistă leninistă precum 
şi distrugerea credinţei omului precum afilierea lui la mentalitatea ateo-
comunistă, unde omul este deasupra tuturor, chiar şi a lui Dumnezeu. 

Scopul unor închisori din ţara noastră precum Jilava, Aiud, Piteşti 
era acela de a reeduca, în sensul că experimentul, conform principiilor 
leniniste în interpretarea PCR, a fost lepădarea convingerilor şi ideilor 
politice şi religioase a deţinuţilor, şi în cele din urmă alterarea personalităţii 
până la punctul obedienţei absolute. Estimările totale referitoare la numărul 
celor care au suferit acest experiment sunt cuprinse între aproximativ 1000 



 339 

şi 5000. Este considerat a fi cel mai mare şi cel mai intensiv program de 
spălare a creierului prin tortură din blocul de Est3. 

Astfel că din anul 1948 până în 1964 închisorile din România erau 
ticsite de deţinuţi politici şi prea puţini de cei de drept comun. Profesori 
universitari, filozofi, preoţi şi chiar oameni simpli care nu susţineau 
ideologia comunistă erau consideraţi elemente duşmănoase motiv pentru 
care erau aduşi la reeducare, cum este şi cazul Piteşti despre care vom vorbi 
în rândurile de mai jos. 

În perioada mai sus amintită, temniţele comuniste au înghiţit peste 
2398 de preoţi dintre care 1725 erau ortodocşi, 226 greco-catolici, iar 165 
erau catolici4. 

Decretul-lege 411, dat în anul 1964, prin care toţi deţinuţi politici 
erau eliberaţi, nu a schimbat în mare parte drama acestora, unii dintre 
clerici, pe lângă pedeapsa primită prin condamnare la ani grei de închisoare 
au mai fost judecaţi şi de Consistoriul de judecată bisericesc eparhial fiind 
opriţi de la săvârşirea slujbelor, cum a fost cazul părintelui Tudor Demian, 
fie rechemaţi la alte şi alte anchete. 

Închisoarea Piteşti este numele sub care este cunoscut fostul 
penitenciar din Piteşti, România, renumit pentru aşa-zisele încercări de 
„reeducare”, efectuate sub autorizaţia autorităţilor comuniste în perioada 
anilor 1949-1952, cunoscute şi sub denumirea Experimentul Piteşti sau 
Fenomenul Piteşti. Acest experiment nu poate fi redus la o scuză pentru 
administrarea unor bătăi şi torturi brutale, administrate zilnic cu scopul de a 
„reeduca total” deţinuţii politici, majoritatea studenţi, membri în grupări 
interzise de comunişti, ca Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional 
Liberal, precum şi cei inspiraţi de Garda de Fier sau membri sionişti ai 
comunităţii evreieşti din România. Esenţa metodei folosite la Piteşti este 
transformarea victimelor în călăi, tortura putând fi apreciată drept un simplu 
mijloc, nu un scop. 

Stadiile „reeducării”. Procesul început după acea dată a implicat 
pedepse psihologice (de obicei prin umilire) şi tortură fizică. Deţinuţii, pe 
lângă bătăile severe administrate regulat, au fost siliţi să se tortureze 
reciproc, cu scopul de a descuraja loialităţile dinaintea încarcerării. 
Gardienii i-au forţat să participe la sesiuni programate sau ad-hoc de 
instruire politică, cu subiecte precum materialismul dialectic şi istoria 

                                                 
3 A se vedea Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a 
comunismului românesc. Editura Polirom, Iaşi, 2005. 
4 Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Editura Christiana, Bucureşti, 
2002, p. 196. 
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Partidului Comunist Sovietic de Iosif Stalin, de obicei acompaniate de 
abuzuri fizice la întâmplare şi îndemnuri la demascare pentru diferite 
abateri reale sau inventate. 

Toate victimele experimentului au fost iniţial trecute printr-un 
interogatoriu, în timpul căruia tortura fizică a fost aplicată ca mijloc de a 
revela detalii intime din viaţa personală a fiecăruia (acest proces fiind 
denumit „demascarea externă”). Aşadar, deţinuţii erau obligaţi să dezvăluie 
toate detaliile presupuse ascunse în interogatoriile precedente; cu speranţa 
că vor putea evita torturile, mulţi deţinuţi au „recunoscut” păcate imaginare 
A doua etapă, „demascarea internă”, avea ca obiectiv dezvăluirea numelor 
celor care se purtau mai puţin brutal sau oarecum indulgent faţă de ei în 
detenţie. 

Umilirea publică era de asemenea aplicată, de obicei în faza a treia 
(„demascarea morală publică”); deţinuţii erau siliţi să denunţe toate 
convingerile, ideile şi valorile personale. Trebuie menţionat faptul că 
deţinuţii credincioşi erau îmbrăcaţi ca Iisus Cristos, iar ceilalţi erau siliţi să-i 
insulte erau forţaţi să blasfemieze simboluri religioase şi texte sfinte5. 

Deţinuţii erau siliţi să accepte noţiunea că membrii propriilor familii 
aveau tot felul de trăsături criminale, groteşti; au fost obligaţi să scrie 
autobiografii false, care cuprindeau diferite instanţe de comportament 
pervers. 

Pe lângă violenţa fizică, deţinuţii supuşi „reeducării” erau obligaţi să 
facă diferite munci umilitoare pe timp îndelungat (de exemplu, să cureţe 
podeaua cu o cârpă ţinută între dinţi). Prost hrăniţi şi ţinuţi în condiţii 
degradante şi nesanitare, deţinuţii nu aveau permisiunea să aibă contact cu 
lumea din afara penitenciarului, şi erau forţaţi să-şi acopere ochii în rarele 
situaţii când ieşeau din celule. Tratamentul la care noii veniţi erau supuşi de 
către veteranii „reeducării” includea lovituri pentru a-i împiedica să 
adoarmă, erau obligaţi să mănânce la repezeală direct din farfurii lăsate pe 
podea cu mâinile ţinute la spate, şi chiar siliţi să mănânce fecale sau băgaţi 
cu capul în găleţi cu urină. S-a spus că metodele folosite erau derivate din 
principiile controversate ale pedagogiei şi penologiei lui Anton Makarenko 
referitoare la reabilitare. 

Închisoarea asigura şi o selecţie preliminară pentru lagărele de 
muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, Ocnele Mari, Aiud, Gherla, 
Târgu Ocna, Râmnicul Sărat, Târgşor şi altele, unde echipe de foşti deţinuţi 
urmau să continue experimentul. 

                                                 
5 Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, Editura Himanitas, Bucreşti, 1990. 
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În penitenciarul Piteşti, au murit în urma torturilor la care au fost 
supuşi, între 100 şi 200 deţinuţi, fără a se cunoaşte deocamdată numărul 
total al acestora. În orice caz, cauza morţii era falsificată în certificatul de 
deces, pentru a nu rămâne dovezi posterităţii. 

Şi totuşi mulţi nu au acceptat reeducarea, cum afirma părintele 
Bejan: “Noi nu am acceptat reeducarea, rămânem aşa cum suntem”6. 

 
III. Figuri de preoţi arădeni întemniţaţi 
Biserica ortodoxă locală a fost zguduită la fel ca toată ortodoxia 

românească, după 1948 prin represaliile comuniştilor şi prin arestările 
preoţilor arădeni care erau acuzaţi de legionarism sau de diferite uneltiri 
împotriva sistemului, astfel că fără să ţinem seama de o rigoare cronologică 
sau alfabetică enumerăm câteva figuri de preoţi arădeni ce au trecut prin 
aceste închisori comuniste. Doar în anul 1948, statisticile arată că în Eparhia 
Aradului erau arestaţi 8 preoţi şi 14 studenţi care erau consideraţi elemente 
duşmănoase ale sistemului comunist7. 

1. Preotul Ioan Agheu s-a născut la Buhani în data de 13 martie 
1917, după terminarea studiilor teologice este hirotonit preot, iar ulterior 
ajunge profesor la Academia Teologică. În anul 1948 este condamnat de 
Tribunalul Militar Bucureşti pentru uneltire fiind trimis la Jilava Arad, 
Timişoara şi la Capul Midia. După 16 ani de detenţie grea şi suferinţă, este 
eliberat în anul 19648. Părintele profesor Agheu era de o cultură teologică 
rară, după cum mărturiseşte părintele Liviu Brânzaş căruia îi ţine adevărate 
cursuri de teologie în temniţă9. 

2. Preotul Teodor Bej a văzut lumina zilei la 4 mai 1921 în 
localitatea Cintei, judeţul Arad. Pe când era doar student teolog a fost arestat 
pentru întâia oară în 1944, iar a doua oară în 1948, pe motiv că a uneltit 
împotriva ordinii sociale şi ca a simpatizat sau că a fost legionar. După 
ieşirea din temniţele de la Aiud şi Baia Sprie din 1964 a devenit preot la 
Parohia Ortodoxă din Cil şi ulterior la Parohia Aradul Nou, Dumnezeu 
binecuvântându-l cu zile îndelungate, slujind şi azi ca preot pensionar. 

3. Preotul Ioan Berghianu, era originar din Arad şi a fost 
condamnat şi închis la Aiud, acolo era un neînfricat faţă de sistemul 
totalitar. Din păcate a trecut la Domnul în închisoare. 

                                                 
6 Dimitrie Bejan, Bucuriile suferinţei. Viaţa unui preot martir, Hârlău-Iaşi, 2002, p 123. 
7 George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română 
în anii 1948-1964, Editura Partener, 2009, p. 215. 
8 Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Editura Reîntegirea, Alba Iulia, 
2004, p. 24. 
9 Liviu Brânzaş, Raza din catacombă, Editura Scara, Bucureşti, 2001, p. 233. 
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4. Preotul profesor Ilarion Virgil Felea s-a născut la 21 martie 
1903, în Valea Brad, jud. Hunedoara, din familie de preot, decedat la 18 
septembrie 1961, în închisoarea de la Aiud. A studiat la liceele „Avram 
Iancu” din Brad (1914-1920) şi „Moise Nicoară” din Arad (1920-1922), 
studii superioare la Academia teologică „Andreiană” din Sibiu (1922-1926), 
cu examene de licenţă (1932) şi doctorat (1939) la Facultatea de Teologie 
din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj (absolvind în 1929). 

A fost preot în Valea Brad între anii 1927-1930, în Arad-Sega între 
1930-1939, unde a ridicat o biserică parohială, apoi este mutat la Catedrala 
din Arad pe perioada 1939-1958. Este numit profesor de Dogmatică şi 
Apologetică la Academia teologică din Cluj în anul universitar 1937-1938, 
apoi la cea din Arad între 1938-1948, ulterior ajungând rector (1947-1948), 
ca distincţii clericale primeşte treapta de iconom stavrofor în 1947.  

Părintele Ilairon V. Felea a fost redactor al foilor „Biserica şi 
Şcoala” (1939-1945) şi „Calea Mântuirii” (5 septembrie 1943 - 3 iunie 1945 
şi 1 ianuarie - 22 decembrie 1946), ambele din Arad. În timpul regimului 
comunist a fost arestat şi condamnat între 6 ianuarie 1949 - 5 ianuarie 1950, 
septembrie 1958 - 8 septembrie 1961, fiind condamnat la 20 de ani muncă 
silnică „pentru uneltire contra ordinei sociale” şi 20 ani temniţă grea pentru 
„activitate intensă contra clasei muncitoarei şi a mişcării revoluţionare”. 

A lăsat o bogată operă teologică printre care amintim: Convertirea 
creştină (Sibiu, 1935, 104 p.), Critica ereziei baptiste (Sibiu, 1937, 94 p.), 
Dumnezeu şi sufletul în poezia română contemporană (Cluj, 1937, 111 p.), 
Pocăinţa. Studiu de documentare teologică şi psihologică (Sibiu, 1939, VIll 
+ 443 p. (teza de doctorat)), Teologie şi preoţie, Arad, 1939 (extras din 
„Anuarul Academiei Teologice din Arad pe 1938/1939”), Paisie şi 
paisianismul (Cluj, 1940, 51 p.), Catehism creştin ortodox (Arad, 1940, 111 
p. (alte ediţii 1946, 1957 şi 1958)), Duhul adevărului. Predici (Arad, ed. I, 
1942, ed. a II-a, 1943, 565 p. (premiată de Academia Română)), Religia 
iubirii (predici apologetice) (Arad, 1946, 568 p.), Sfintele Taine (Sibiu, 
1947, 189 p.), Mântuirea (Arad, 1947, 61 p.), Religia culturii (Arad, 1994, 
367 p.). Ilarion V. Felea a mai publicat câteva broşuri de apărare a credinţei 
în colecţia „Biblioteca creştinului ortodox” de la Arad (de pildă: Icoane 
alese din viaţa Ortodoxiei, Arad, 1933, 114 p.), precum şi sute de articole şi 
predici în: „Telegraful Român” şi „Revista Teologică” de la Sibiu, „Biserica 
şi şcoala” şi „Calea Mântuirii” din Arad „Duh şi Adevăr” din Timişoara etc. 
În urma sa au rămas şi şase volume în manuscris. 

5. Preotul Berogea era tot originar din Arad, iar în anul 1945 este 
dus în lagărul de la Caracal. 
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6. Preotul Cornel Bodea din Dezna a suferit detenţie timp de şase 
luni la închisoarea Aiud, fiind arestat în anul 1949. 

7. Preotul Petru Boldur s-a născut la 13 martie 1910 în localitatea 
Beseş din judeţul Hunedoara ajunge preot la Şiria şi în 1949 este condamnat 
la 14 ani de închisoare, făcând parte din rândurile legionarilor. Trece prin 
temniţele de la Aiud Gherla şi Canal10. 

8. Preotul Alexandru Budai, fost protopop de Arad a slujit la 
Biserica din Grădişte. În toamna anului 1958 este arestat de Ministerul de 
Interne. 

9. Preotul Cornel Caceu vede lumina zilei la 20 februarie 1911, 
după absolvirea studiilor teologice ajunge să fie hirotonit preot pe seama 
Capelei Spitalului Judeţean din Arad. A fost arestat în anul 1958, acuzat 
fiind de uneltire împotriva ordinii sociale şi condamnat la 25 de ani de 
muncă silnică de către Tribunalul Militar Cluj. A fost dus la închisoarea de 
la Timişoara, apoi la Jilava şi ulterior la Arad. După mărturiile părintelui 
Tudor Demian, preotul Cornel a suferit enorm de mult, “a trecut prin focul 
unor bătăi la tălpi”, fiind pedepsit de torţionarul locotenent Mihai Necula de 
la Ministerul de interne Bucureşti11. 

10. Preotul Ioan Cernea din Ineu a fost şi el închis în temniţele 
comuniste Corneliu Codrea spune că preotul greco-catolic Ioan Cernea a 
fost închis la Aiud12. 

11. Preotul Ioan Crişan era originar din Pâncota, vede lumina zilei 
la 26 iulie 1919, iar după absolvirea studiilor teologice este hirotonit preot 
pe seama parohiei Archiş. În perioada 1958-1964 a fost închis prin decizia 
Tribunalului Militar din Timişoara condamnându-l la muncă silnică pe 
viaţă. Motivul condamnării este că făcea parte din grupul Mihuţ Adrian, 
grup de legionari13. 

12. Preotul Tiberiu Dârlea s-a născut la 2 februarie 1920. După 
absolvirea studiilor teologice ajunge preot în Galşa, iar Tribunalul Militar 
Timişoara îl condamnă la un an de închisoare pentru „omisiune de denunţ”, 
între 1948-1949. 

13. Preotul Manole Dumitrescu era originar din Radna, după ce 
este arestat şi condamnat moare în penitenciar. 

14. Preotul Ioan Hornea este originar din Şeitin. Vede lumina zilei 
la 15 decembrie 1929, iar după absolvirea studiilor teologice este hirotonit 
preot pe seama parohiei Vânători. Părintele Ioan a fost arestat de trei ori: în 
                                                 
10 Ibidem, p. 56. 
11 Ibidem, p. 66. 
12 Cornel Codrea, Jurnalul detenţiei politice a Judeţului Arad, Editura Mirador, Arad, p. 32. 
13 Vasile Manea, op. cit., p. 39. 
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1948, 1953 şi un an mai târziu, în 1954, cunoscând suferinţa din şase 
închisori: Arad, Timişoara, Sibiu, Braşov, Bucureşti şi Caransebeş. 

Când a fost arestat pentru prima dată era încă student la Teologie, 
făcându-i-se ancheta de către Tribunalul Militar din Timişoara, care l-a găsit 
vinovat, urmând ca în perioada anilor 1953-1957 să fie condamnat 
administrativ. După eliberare îşi continuă misiunea pastorală, ajungând 
preot în Arad de unde se şi pensionează. 

15. Părintele Sinesie Ioja s-a născut în ziua când Biserica Ortodoxă 
pomenea ziua Sfântului Gheorghe, de 23 aprilie în comuna Neagra, într-o 
familie de preoţi, fiind unul din cei patru copii ai preotului Romul Ioja. 
După absolvirea studiilor teologice şi după susţinerea examenului de 
capacitate preoţească în anul 1942, urmează să se căsătorească cu Eugenia 
Fruja şi va fi hirotonit preot la data de 6 noiembrie acelaşi an, pe seama 
parohiei Strâmba din judeţul Hunedoara, ca mai apoi, după trecerea la cele 
veşnice a părintelui Romul Ioja din anul 1943, să slujească în parohia 
Rănuşa. 

Părintele Sinesie este arestat de către securitate la data de 5 ianuarie 
1949 acuzându-l că ar fi luat legătura cu un fost coleg ce pregătea o 
rezistenţă anticomunistă. După judecarea dosarului de către Tribunalul 
Militar Timişoara din decembrie 1949 preotul Ioja va fi condamnat la 12 ani 
de temniţă grea, 11 ani degradare civilă şi confiscarea tuturor averilor 
deţinute. A trecut prin temniţele de la Arad, Timişoara, Aiud, trecând la 
munca de la Baia Sprie. În anul 1951, din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză 
este internat la Spitalul Târgu Ocna. În 1957 este transferat la închisoarea 
Văcăreşti din Bucureşti, însă din cauza bolii în anul următor, într-o noapte 
de 2 spre 3 august părintele Ioja trece la cele veşnice14. Părintele Sinesie 
Ioja era un om bun, blând având credinţă puternică în Dumnezeu, era cum 
spunea Richard Wurmbrand, „un om foarte rigid”15. 

16. Părintele Gheorghe Liţiu vede lumina zilei la 16 februarie 1919 
în localitatea Raiţ din judeţul Bihor. După absolvirea şcolii elementare de la 
Oradea şi a Liceului Emanoil Gojdu, urmează cursurile Academiei 
Teologice din Oradea între anii 1937-1940 şi mai apoi se transfera la 
Academia Teologică arădeană în 1941. Între anii 1942-1948 urmează 
cursurile şcolii doctorale din cadrul Facultăţii te Teologie a Universităţii din 
Bucureşti, devenind doctor în Istorie Bisericească Universală. 

                                                 
14 Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Editura Gutenberg Univers, Arad, 
2008, p. 278. 
15 Richard Wurmbrand, Cu Dumnezeu în subterană, trad. Alexandru Munteanu şi M. 
Chilian, Bucureşti, 1993, p. 105. 
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În 1941 este hirotonit preot pentru Parohia Arad-Şega, iar din 1949 
este numit vicar administrativ, funcţionând până în anul 1958. Din 1959 
timp de un an de zile va funcţiona ca preot la parohia Arad-Aradul Nou, iar 
din anul 1979 se transferat la Oradea, unde va sluji la Biserica Sfântul 
Gheorghe din Oradea-Olosig până la pensionare. 

Ca profesor desfăşoară o prodigioasă activitate academică teologică 
devenind după cum afirmă preotul dr. Pavel Vesa, „un reper bibliografic 
pentru cei ce doresc să aprofundeze acest subiect”16. 

Din 1960-1964 părintele Gheorghe Liţiu în calitate de vicar 
administrativ al Eparhiei Aradului este cercetat condamnat şi închis timp de 
patru ani pentru uneltire. 

Acest preot era un personaj foarte interesant din călău ajunge 
victimă, el fiind cel care a depus mărturie împotriva unor preoţi şi teologi 
arădeni ce aveau să sufere închisoare, amintindu-i pe preoţii Tudor Demian, 
Ilarion V. Felea şi Teodor Bej. După afirmaţiile părintelui Bej părintele 
Gheorghe Liţiu „a fost condamnat pentru fraudă fiscală şi nu pentru vina de 
a fi preot”17. 

17. Ieromonahul Ioan Lupei s-a născut la 1 ianuarie 1929 în 
comuna Agânrbiceanu judeţul Sibiu, absolvă cursurile teologie, iar ulterior 
se călugăreşte. A fost arestat în 1959 condamnat fiind de Tribunalul Militar 
Timişoara pentru „uneltire împotriva orânduirii sociale”, primind o 
pedeapsă de şapte ani pe care o va executa în mai multe penitenciare: Arad, 
Timişoara, Gherla, Periprava Grind şi Tulcea, fiind eliberat în anul 1964. 
Era un preot devotat, un bun slujitor al altarului, iar adesea era trimis în 
pastoraţie la parohiile care nu aveau preot, astfel îl găsim pe ieromonahul 
Ioan slujind în bisericile din Mădrigeşti, Bodrogul Vechi şi Brusnic.18 

18. Preotul Aurel Moise vede lumina zilei în 19 aprilie 1919 în 
localitatea Tauţ judeţul Arad. După absolvirea studiilor teologice este 
hirotonit preot pe seama parohiei Satul Mic, detaşându-se ulterior la 
Pădureni, actualmente cartier al oraşului Chişineu-Criş, iar în cele din urmă 
va ajunge preot la parohia Arad Şega II. 

Părintele Aurel, prin sentinţa 347-1959, este condamnat de 
Tribunalul Militar Cluj. A fost arestat de două ori pentru „uneltire împotriva 
orânduirii sociale” în 1958 şi 1964, gustând din suferinţele temniţelor de la 
Aiud, Gherla şi Ostrov timp de 17 ani19. Corneliu Codrea afirmă că părintele 

                                                 
16 P. Vesa, op. cit., p. 484. 
17 Vasile Manea, op. cit., p. 154. 
18 Ibidem, p. 157. 
19 Ibidem. 
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Aurel ar fi trecut în anii de detenţie şi pe la Balta Brăilei, iar după lungi 
suferinţe trece la Domnul în anul 199820. 

19. Preotul Emil Nedescu s-a născut în ziua de 22 aprilie 1925 la 
Mândruloc, iar după absolvirea studiilor gimnaziale se înscrie la Facultatea 
de Teologie. Încă din timpul facultăţii este condamnat la un an de închisoare 
de către Tribunalul Militar Timişoara pe motivul vag „omisiune de denunţ” 
executându-l la Arad şi Timişoara. Conform informaţilor pe care le deţinem 
din cele două lucrări ale lui Corneliu Cornea şi Vasile Manea, părintele 
actualmente se află în Statele Unite ale Americii. 

20. Preotul Sabin Sas s-a născut la Horia în 1908, fiind condamnat 
la un an şi şase luni de detenţie între anii 1955-1956. Se pare că a fost 
condamnat nu pentru uneltire sau pentru nesupunere faţă de orânduirea 
comunistă ci pe motiv administrativ21. 

21. Preotul Gheorghe Sepetean. Nu cunoaştem data naşterii şi nici 
locul. Se pare că în anul 1959 era preot în Secusigiu când a fost arestat şi 
trimis în închisorile de la Timişoara, Jilava, Aiud, motivul condamnării este 
unul politic, susţine Vasile Manea22. 

22. Preotul Ioan Ştefănuţ se naşte în anul 1908 în Sintea Mare. 
Ajunge preot, după absolvirea scolii teologice, în parohia Şepreuş, iar la 41 
de ani este condamnat pentru „uneltire împotriva orânduirii sociale şi pentru 
participarea la răscoala ţărănească”. Timp de nouă luni a fost cercetat şi 
ţinut în beciurile securităţii de la Arad şi Timişoara. Trece la cele veşnice la 
numai 56 de ani, în 196423. 

23. Preotul Demian Tudor vede lumina zilei la 9 aprilie 1912 la 
Arad. După absolvirea scolii gimnaziale urmează cursurile Liceului Moise 
Nicoară din Arad, iar în perioada anilor 1930-1934 este student al 
Academiei Teologice din Arad. În 1939 este hirotonit preot de către 
episcopul Aradului Andrei Megieru pentru parohia Arad Şega, iar din 1942 
este transferat la Parohia Arad Centru. 

A fost arestat în ajunul Bobotezei a anului 1949 pentru „uneltire 
împotriva orânduirii sociale” pentru că a omis să denunţe. Tribunalul Militar 
Timişoara îl întemniţează pe perioada 6 ianuarie 1949 până în 28 octombrie 
1949. Nu se bucură mult timp de libertate pentru că la 25 septembrie 1958 a 
fost din nou arestat şi condamnat la 20 de ani de muncă silnică şi 8 ani de 
degradare civilă, sentinţă dată de Tribunalul Militar Cluj. Această suferinţă a 
părintelui Demian se datorează preoţilor din Episcopia Aradului Gheorghe 
                                                 
20 Corneliu Cornea, op. cit., p. 79. 
21 Ibidem, p. 103. 
22 Vasile Manea, op. cit., p. 232. 
23 Corneliu Cornea, op. cit., p. 112. 
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Liţiu, Cornel Oros şi Petru Vancu, colaboratori şi denunţători la securitate. 
Trece prin temniţele comuniste de la Jilava, Gherla, Aiud de unde în 1961 
va fi transferat la Ostrov, fiind eliberat datorită decretului lege 411 din 1946 
la 1 august. 

După o lungă suferinţă, părintele Tudor Demian trece la cele veşnice 
pe data de 14 iulie 200124. 

24. Preotul Teodor Şuteu vede lumina zile la 31 iulie 1914 în Arad. 
După absolvirea studiilor teologice este hirotonit preot ca mai târziu pe 4 
octombrie 1959 să fie arestat cu un grup de preoţi din Arad şi condamnat la 
4 ani de temniţă, trecând prin închisorile de la Arad, Timişoara, Cluj şi 
Gherla. Dumnezeu, în ciuda suferinţei pe care a îndurat-o, i-a binecuvântat 
viaţa cu ani mulţi. Trece la cele veşnice în anul 199625. 

 
Concluzii 
Am prezentat o statistică a preoţilor arădeni închişi în temniţele 

comuniste ca un omagiu adus celor ce au gustat din iadul creat de mâna 
umană, nu pentru că nu s-a mai scris despre ei, ci pentru a nu-i uita şi pentru 
a le reda locul cuvenit în paginile istoriei ecleziastice arădene pe care fiecare 
în parte trebuie să ne-o asumăm. 

Trebuie spus faptul ca majoritatea, cu unele excepţii, erau fie 
simpatizanţi ai legionarilor, fie chiar membri, sau chiar şefi de cuiburi 
legionare. Nu trebuie să-i stigmatizăm, ci să analizăm istoria aşa cum a fost 
ea. Legionarismul nu a fost un curent rău, doar că a scăpat de sub control, 
ajungând din principiul luptei binelui în principiul luptei chiar şi împotriva 
vieţii. 

Preoţii noştri arădeni, în număr de 24, sunt un model pentru 
societatea de azi, au suferit şi au îndurat multe pentru ca azi noi să putem 
aşterne aceste rânduri. Şi-au sacrificat totul, până şi familia, luptând cu 
ororile comunismului ce doreau cu orice preţ distrugerea Bisericii şi cum 
altfel decât din interior, prin intruşi şi securişti, colaboratori şi chiar agenţi 
ce purtau sutana peste gradele lor, dar prin voia lui Dumnezeu Biserica a 
dăinuit în acele decenii, dând martiri vrednici de cinstire. 
 

                                                 
24 P. Vesa, op. cit., p. 462. 
25 Ibidem. 
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Generalii Nuţă şi Mihalea – criminali ai poporului român! 
 
 

Emil Şimandan,  
 

 
În mod paradoxal după 23 de ani de la Revoluţie există o tendinţă 

subversivă în rândurile unor foste cadre de securitate, dar şi în alte structuri 
coercitive, mai mult sau mai puţin oculte, de reabilitare a unor generali care 
au avut un rol nefast în represiunile organizate în decembrie 1989 împotriva 
manifestanţilor în diferite oraşe ale ţării, dar mai ales la Timişoara şi Arad.  

Printre numele unor asemenea generali ce sunt vehiculate în Arad şi 
Timişoara se numără şi Nuţă Constantin şi Mihalea Velicu, doi criminali ai 
poporului român.  

Incontestabil, cercetarea istoriei recente constituie o muncă foarte 
grea, având în vedere că încă accesul la documentele de arhivă este limitat. 
Din acest motiv, ca cercetător al istoriei recente, alături de documente de 
arhivă (cum sunt cele de la Procesul Revoluţiei de la Timişoara), am 
valorificat pe scară largă şi memoria vie, colectivă şi individuală, a 
participanţilor la Revoluţia Română din Decembrie 1989. Din asemenea  
investigaţii orale s-au născut şase cărţi dedicate evenimentelor din 
decembrie 1989 de la  Arad, cărora se mai adaugă o contribuţie de 90 de 
pagini despre revoluţia în Arad în volumul colectiv: „REVOLUŢIA 
ROMÂNĂ ÎN BANAT”, volum publicat de profesorii universitari şi 
publiciştii Alexandru Oşca (coordonator), Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, 
Emil Şimăndan şi documentariştii Gino Rado şi Adrian Kali, apărut la Ed. 
SITECH din Craiova, în anul 2009, la împlinirea a două decenii de la 
Revoluţie. În acest sens, pot să afirm că am o documentaţie cât se poate de 
cuprinzătoare asupra evenimentelor din vestul ţării, iar toate afirmaţiile pe 
care le voi face în continuare au o solidă acoperire.   
 

Au dat ordine să se tragă în timişoreni 
Conform documentelor de arhivă la care am avut acces, a 

bibliografiei parcurse şi a investigaţiilor întreprinse, generalul-locotenent 
Nuţă Constantin şi locţiitorul acestuia, generalul-maior Mihalea Velicu, în 
decembrie 1989 erau persoane compromise, dar pentru serviciile pe care le 
făceau puterii ceauşiste, nimeni nu avea curajul să-i cerceteze, să-i judece şi 
să-i pedepsească conform legii pe care o suportau toţi românii. Ambii 
generali erau nişte bişniţari şi infractori de drept comun, care lucrau mână în 
mână – conform comisarului Traian Tandin – cu capii lumii interlope, 
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strângând averi în bunuri, bani, valută şi bijuterii. O altă parte a averii 
acestora provenea din jefuirea banilor lucrătorilor de miliţie din Capitală şi 
din ţară, care erau obligaţi să cotizeze cu mari sume de bani pentru 
sprijinirea clubului de fotbal „Victoria” Bucureşti (club al Miliţiei Capitalei, 
al cărui preşedinte era colonelul Bărbulescu), bani care nu se înscriau în 
evidenţe (negri) şi intrau în buzunarele celor trei. Dacă vreun lucrător de 
miliţie îndrăznea să nu cotizeze (sumele erau fixe), era dat imediat afară din 
instituţie... În faţa unor asemenea bandiţi nu aveai voie să crânteşti.  Ei bine, 
în calitate de adjunct al Ministrului de Interne şi şef al Inspectoratului 
General de Miliţie, gen. lt. Constantin Nuţă, împreună cu locţiilorul 
acestuia, gen. mr. Mihalea Velicu, în ziua de 17 decembrie 1989, cu un grup 
de colaboratori cu funcţii de conducere din fosta Miliţie, s-au deplasat la 
Timişoara cu misiunea de a organiza reprimarea manifestaţiilor 
antidictatoriale.  

În acest scop, conform volumului I din „PROCESUL DE LA 
TIMIŞOARA”, îngrijit de prof. univ. Miodrag Milin (Ed. Fundaţia 
„Academia Civică”, Tmişoara-Bucureşti, 2004), după recepţionarea 
dispoziţiei dictatorului de a se trage cu arme de foc în manifestanţi, gen. lt. 
Constantin Nuţă a preluat comanda directă a forţelor Ministerului de Interne 
care acţionau în Timişoara, dând ordine să se tragă în revoluţionari. A luat 
măsuri de organizare a 8 dispozitive de luptă, dotate cu arme şi muniţie de 
război, care au fost amplasate în diferite puncte ale oraşului, în care, din 
informaţii, rezulta că existau manifestanţi, iar, în funcţie de situaţii, dădea 
ordin de deschidere a focului. La perioade scurte îl informa direct pe 
ministrul de Interne cu privire la măsurile luate şi primea noi dispoziţii. Pe 
tot parcursul perioadei petrecute la Timişoara s-a „remarcat” cu o mulţime 
de lucruri abominabile. 
 

40 de cadavre transportate la crematoriul „Cenuşa” 
Îndată ce a ajuns la Timişoara, gen. lt. Constantin Nuţă a organizat 

arestarea şi interogarea a sute de manifestanţi. Era recunoscut ca unul dintre 
cei mai duri ofiţeri de la vârful Miliţiei şi puterii comuniste. A organizat – 
vă rog să reţineţi! – sustragerea a 40 de cadavre de la morga Spitalului 
judeţean din Timişoara şi transportarea lor la Crematoriul „Cenuşa” din 
Bucureşti, în scopul de a fi incinerate şi a li se pierde urma, pentru a nu se 
cunoaşte proporţiile masacrului de la Timişoara. Toate aceste fapte 
criminale săvârşite în perioada în care a  condus direct represiunea 
sângeroasă de la Timişoara – au fost confirmate în cadrul Procesului de la 
Timişoara de către absolut toţi colaboratorii săi apropriaţi, inculpaţi ori 
audiaţi. Pentru activitatea desfăşurată, care a avut ca rezultat moartea şi 
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rănirea gravă a zeci de persoane, Nuţă Constantin a fost încadrat la 
infracţiunea prevăzută de art. 357 lit. „a” şi „b” Cod Penal. Întrucât la data 
Procesului era decedat din noaptea de 23 decembrie 1989, „pulverizat” în 
aer (după episoadele de la Arad şi Deva, la care o să ne referim în final) de o 
rachetă sol-aer, în apropierea municipiului Alba Iulia, tribunalul a dispus 
încetarea urmăririi penale. 

Generalul maior Mihalea Velicu, conform aceluiaşi document de 
arhivă la care m-am referit şi în cazul generalului locotenent Nuţă 
Constantin (vol. I din „PROCESUL DE LA TIMIŞOARA”, îngrijit de prof. 
univ. Miodrag Milin), acesta, în decembrie 1989, a fost adjunct al şefului 
Inspectoratului General al Miliţiei. În ziua de 17 decembrie, împreună cu 
şeful său, gen. lt. Nuţă Constantin, s-a deplasat la Timişoara şi a contribuit 
în mod nemijlocit la punerea în aplicare a ordinului de reprimare cu arme de 
foc a demonstranţilor. Astfel, a participat la organizarea şi amplasarea în 
oraş a dispozitivelor de luptă ale Ministerului de Interne (care cuprindea 
MILIŢIA şi SECURITATEA) cu ordin de a trage în demonstranţi. A 
organizat reţinerea şi anchetarea brutală a unui număr mare de manifestanţi. 
A organizat dublarea celor 8 dispozitive de luptă amplasate în oraş, pentru  
funcţionarea lor permanentă. În repetate rânduri, în toiul represiunii, s-a 
deplasat personal la dispozitivele de luptă din oraş şi a dat ordine de a se 
trage şi acţiona cu fermitate. Despre acţiunile represive întreprinse la 
Timişoara au făcut declaraţii, în timpul Procesului, inculpaţii: Macri Emil, 
Deheleanu Ion, Corpodeanu Ion, Ghircoieş Nicolae şi Bucur Viorel. Prin 
activitatea sa, ca participant direct la represiunea sângeroasă a 
demonstranţilor – a fost încadrat la art. 357 lit. „a” şi „b” din Codul Penal. 
Întrucât a decedat alături de Nuţă Constantin în elicopterul doborât în 
noaptea de 23 decembrie1989, s-a dispus încetarea urmăririi penale.  
 

Prezenţa generalilor la Arad 
Doresc să mă refer în continuare la episodul prezenţei, în seara zilei 

de 22 decembrie 1989, a celor doi generali pe Aeroportul din Arad şi 
rămânerea lor peste noapte, la Hotelul „Parc”. Revoluţionarii arădeni afirmă 
fără nici un echivoc, toţi cei cu care am discutat, că diversiunea cu foc armat 
a început în Arad odată cu venirea celor doi generali în oraş.  
Sunt însă şi ofiţeri din fosta securitate din Arad care încearcă să-i disculpe, 
afirmând că generalii nu au fost însoţiţi de subalterni „terorişti”, mai mult 
decât atât, consideră că au fost „nişte îngeri” în Arad, apărându-i ori de câte 
ori au posibilitatea gălăgios şi belicos. Cert este că cei doi generali, Nuţă 
Constantin şi Mihalea Velicu, se aflau în cursa de avion BAC – 111, care 
avea ca rută Bucureşti – Timişora – Arad – Bucureşti. După un ordin venit 
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de la Comandamentul Aviaţiei Civile, cursa de avion nu a mai putut să-şi 
continue zborul de la Arad spre Capitală, astfel că cei 29 de pasageri 
îmbarcaţi la Timişoara (conform tabelului trimis la Hotel „Parc”) au fost 
opriţi peste noapte la Arad. O parte dintre cei 29 de pasageri s-au întors cu 
diferite mijloace de transport ocazionale la Timişoara (între aceştia s-a aflat 
şi revoluţionarul timişorean Lorin Fortuna, care intenţionase, împreună cu 
un grup restrâns  de revoluţionari, să ajungă la Televiziunea Română Liberă 
din Capitală, după care a renunţat), iar restul s-a cazat la Hotel „Parc”, cu 
excepţia echipajului de bord, care s-a cazat la Hotel „Astoria”. Printre cei 
cazaţi la Hotel „Parc” s-a numărat şi o echipă de redactori de la emisiunile 
săptămânale tv ale  Armatei, cărora un ofiţer de la UM 01380 le-a facilitat 
întoarcerea în Capitală. Aşadar, nu se poate afla cu exactitate câţi dintre cei 
29 de pasageri îmbarcaţi la Timişoara, conform diagramei de zbor,  erau 
fidelii celor doi generali. Oricum, generalii nu au venit singuri de la 
Timişoara, aveam mai mulţi însoţitori fideli. De asemenea nu se cunoaşte în 
detaliu nici traseul pe care l-au urmat cei doi generali de la Aeroport până la 
Hotelul „Parc”, respectiv până în momentul în care s-au înregistrat la 
recepţie. Este vorba de o diferenţă de o oră şi jumătate. În mod normal 
traseul era parcurs în 12 – 15 minute cu maşina. După primul popas, de 
câteva minute, pe care l-au făcut la sediul Inspectoratului judeţean M.I., 
„urmele” lor în Arad sunt destul de alambicate.  Ce au făcut? Sunt informaţii 
că de la Inspectoratul judeţean M.I. au plecat la Hotelul cadrelor militare de 
pe malul Mureşului, unde nu au fost primiţi să se cazeze după ce recepţia a 
luat legătura telefonică cu UM Cetate. Informaţii care nu se pot verifica în 
prezent din mai multe surse sugereze că generalii ar fi plecat la o „casă 
conspirativă”, a miliţiei sau a securităţii, pe care o cunoşteau de mai înainte, 
de unde au luat armament şi muniţie de război! În aeronavă nu au putut 
călători cu pistoale automate asupra lor, iar pistoalele personale, conform 
declaraţiilor existente, le-au predat, pe timpul zborului de la Timişoara la 
Arad, comandantului de zbor!!... Evident, nimic nu este cert. Sunt multe 
speculaţii. Ele vor fi elucidate peste mulţi ani, după deschiderea arhivelor 
clasificate. Cu toate acestea, un lucru este cert: când s-au înregistrat la 
recepţia Hotelului „Parc” aveau deja asupra lor pistoale automate şi muniţie 
de război! Cine le-a oferit armamentul respectiv şi muniţia de război? Iată o 
întrebare cheie, dar care rămâne încă fără un răspuns!  Aşadar, concluzia 
logică care se desprinde este aceea că generalii s-au înarmat în Arad, cu 
ajutorul unor complici, pe parcursul unei ore şi jumătate, timp ce s-a scurs 
de la plecarea lor din Aeroport până în momentul cazării în Hotelul „Parc”!  
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Alte fapte negre.. 
Sunt  încă multe „pete negre” legate de prezenţa generalilor 

Constantin Nuţă şi Mihalea Velicu la Arad. Mă voi mai referi în continuare 
la încă o asemenea „pată neagră” prin a pune doar câteva întrebări ce rămân 
mai departe fără răspuns. Iată-le! La ce oră a dimineţii (sau zilei) au părăsit 
cei doi generali Hotelul „Parc”  şi cine i-a transportat până  la Gara CFR 
Arad? Cu ce maşină au pleca: Oficială? (de la Miliţie sau Securitate?),   
Personală? (aparţinând vreunui lucrător de miliţie sau securitate) ori cu un 
taximetru „conspirativ”? Cineva din Arad, fără doar şi poate, a trebuit să-i 
ajute! O altă întrebare care îşi aşteaptă răspuns este aceea legată de cine le-a 
cumpărat bilete şi locuri pentru acceleratul internaţional de Bucureşti? Cum 
şi când au urcat în accelerat fără să fie observaţi? Sunt  „pete negre”, care 
aşteaptă după 23 de ani răspunsuri clare, însă ele, din păcate, nu apar! Cât 
privesc celelalte aspecte legate de capturarea generalilor de către Armată, la 
Deva, şi apoi lichidarea lor în cursul nopţii, pulverizaţi cu o rachetă sol-aer 
ce a lovit elicopterul în care se aflau, sunt cunoscute din comunicatele care 
au fost date pe parcursul anilor.  

Închei prin a sublinia din nou că încercarea subversivă de reabilitare 
a unor astfel de personaje criminale ale poporului român - care în timpul 
Revoluţiei Române au sustras 40 de cadavre din Spitalul Judeţean din 
Timişoara şi le-au direcţionat la Crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti pentru 
a fi incinerate (să li se piardă urma) - este lipsită de seriozitate, ridicolă, 
cinică, şmecherească, golănească. Românii sunt sătui de toate scenariile 
aberante ce izvorăsc din frustrările psihologice ale celor care mai încearcă 
să-şi retuşeze  biografia şi faptele comise în anii rătăcirilor comuniste. Trăim 
încă o vreme a impostorilor, care vopsesc ziua în întuneric şi noaptea în 
lumină, viermuind cu maculatura lor mincinoasă ca hrană pentru şoareci şi 
şobolani canceroşi!  

Criminali ai poporului român, precum generalii Nuţă şi Mihalea, nu 
mai pot fi reabilitaţi!  
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O seamă de reflecţii asupra evoluţiei aplicării legilor edictate 
în materia fondului funciar, desprinse din jurisprudenţa 

Tribunalului Arad şi a instanţelor arondate 
 
 

Ştefan Lucaciuc, 
Preşedintele Tribunalului Arad 

 
 

Consecinţa procesului legislativ iniţiat după anul 1990 a fost 
abundenţa de acte normative noi, lipsa unui cadru normativ adecvat, specific 
unui regim politic nou, având la bază principiile democraţiei şi ale statului 
de drept, facilitând elaborarea a zeci şi sute de legi, hotărâri de guvern, 
ordonanţe simple ori de urgenţă etc. Dintre acestea, aşa-numitele legi de 
reparaţie ale prejudiciilor cauzate de regimul comunist, ocupă o poziţie 
privilegiată din cel puţin două perspective:  

- aplicarea fiecărei legi în parte a determinat naşterea de litigii, de 
cele mai multe ori între particulari şi autorităţile chemate să aplice legea, 
litigii care au determinat creşterea volumului de activitate al instanţelor 
judecătoreşti; 

- din nefericire, autorităţile administraţiei publice chemate să aplice 
aceste legi de reparaţie nu pot să afirme încheierea cu succes a procesului de 
implementare a acestor legi, câtă vreme încă mai sunt suficiente zone ale 
ţării în care procesul de aplicare a legii este în plină desfăşurare, iar litigiile 
legate de modul de aplicare a legilor edictate încă ocupă o loc aparte în 
cazuistica instanţelor judecătoreşti.      

 În cadrul acestor categorii de legi de reparaţie se pot înscrie şi cvasi-
totalitatea actelor normative edictate în materia fondului funciar. Nu de 
puţine ori se s-a auzit ori chiar s-a citit despre legile edictate în domeniul 
fondului funciar ulterior anului 1990, ca despre nişte legi reparatorii, menite 
să îndrepte, pe cât posibil, consecinţele măsurilor de luate în regimul 
comunist pentru întregirea proprietăţii comune şi eradicarea proprietăţii 
particularilor.  

Un studiu aprofundat al evoluţiei legislative în acest domeniu după 
anul 1990 ne relevă o veritabilă inconsecvenţă a legiuitorului, datorată în 
principal alternanţei democratice a partidelor politice la putere precum şi 
diferenţelor de viziune şi de optică legislativă a actorilor de pe scena 
politică.  
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O primă remarcă ce trebuie subliniată este aceea că Legea nr. 
18/1991 a reprezentat în primul rând o lege de reformă agrară şi abia în 
subsidiar o lege de reparaţie a consecinţelor nefaste cauzate de regimul 
politic anterior. Aceasta este concluzia firească ce se desprinde la o simplă 
lectură atentă a legii în forma sa iniţială, de la publicare1, din care rezulta 
următoarele: 

- legea utiliza sintagma „stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenului”, prin două modalităţi: reconstituirea şi respectiv 
constituirea acestui drept; 

- reconstituirea dreptului de proprietate, indiferent de întinderea 
proprietăţii deţinute anterior, se putea realiza în limita unei suprafeţe 
minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit legii şi de 
maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil2;  

- persoanelor cărora li se reconstituia sau li se constituia dreptul de 
proprietate în condiţiile prezentei legi nu li se putea atribui în proprietate 
mai mult de 10 ha de familie, în echivalent arabil, chiar dacă reconstituirea 
sau constituirea dreptului de proprietate se făcea în mai multe localităţi;  

- atribuirea efectivă a terenurilor se făcea, în zona colinară, de 
regulă, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite 
de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul 
perimetrelor actuale ale cooperativelor;  

- în toate cazurile de dobândire, prin acte juridice între vii, 
proprietatea dobânditorului nu poate depăşi 100 ha teren agricol în 
echivalent arabil, de familie, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de 
înstrăinare3. 

Intenţia legiuitorului a fost în mod incontestabil aceea de a desfiinţa 
proprietatea cooperatistă, prin distribuirea suprafeţelor de terenuri deţinute 
de fostele CAP-uri către particulari, prin reconstituire şi constituire, dar şi 
asociaţiilor agricole nou-înfiinţate având ca asociaţi pe foştii membri 
cooperatori, în măsura în care aceştia se organizau într-o formă asociativă 
                                                 
1 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 37/20 februarie 1991.  
2 Conform art.8 alin.4 din Legea nr. 18/1991, „prin familie se înţeleg soţii şi copiii 
necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor”.  
3 O astfel de dispoziţie era cuprinsă în art .46 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, în forma sa 
iniţială, de la publicare. Ulterior, art. 46 din Legea nr. 1991 a primit un alt conţinut graţie 
modificărilor legislative intervenite iar limita maximă de deţinere în proprietate a unor 
terenuri agricole a crescut la 200 ha. de familie, prin Legea nr. 54/1998 privind circulaţia 
juridică a terenurilor. Într-un final, legiuitorul a renunţa la a limita dobândirea de terenuri 
agricole în proprietate privată, întrucât Titlul X din Legea nr. 247/2005, care abrogă şi 
Legea nr. 54/1998, nu mai conţine o asemenea limitare.  
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nouă de exploatare a terenurilor agricole. Acelaşi act normativ a protejat 
însă, în cea mai mare parte, proprietatea privată a statului, stabilind un regim 
juridic distinct cu privire la acele terenuri care au reprezentat la momentul 
anului 1990 proprietatea statului, administrate de fostele întreprinderi 
agricole de stat4.  

Prima modificare de substanţă a legislaţiei în domeniul fondului 
funciar, şi care a avut ca efect inclusiv schimbarea caracterul legii, din lege 
de reformă agrară în lege primordial reparatorie, s-a produs în anul 1997, 
odată cu apariţia Legii nr. 169/1997 care a adus modificări substanţiale 
Legii nr. 18/1991, între care cele mai importante au fost cele referitoare la:  

- majorarea limitei de reconstituire a proprietăţii la întreaga suprafaţă 
de teren adusă în cooperativa agricolă de producţie, dar nu mai mult de 50 
de ha.5;  

- posibilitatea destinatarilor legii, chiar şi a celor ce nu au formulat o 
astfel de cerere de reconstituire în temeiul Legii nr. 18/1991, de a solicita 
reconstituirea proprietăţii, în noua limită stabilită de legiuitor.    

- posibilitatea recunoscută primarului, prefectului, procurorului şi 
altor persoane care justifică un interes legitim, de a solicita şi invoca 
nulitatea absolută a actelor de stabilire a proprietăţii private, emise cu 
încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 18/19916.  

Din perspectiva instanţelor judecătoreşti, edictarea Legii nr. 
169/1997 a avut ca efect un nou val de procese funciare. Iniţial, sub efectul 
dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 în forma de la publica, dată fiind limita 
maximă de numai 10 ha., în care se putea face stabilirea dreptului de 
proprietate prin reconstituire, au existat suficiente suprafeţe de teren care să 
satisfacă în natură cererile persoanelor îndreptăţite atât prin reconstituire cât 
şi prin constituirea dreptului de proprietate. Ulterior însă, o mare parte din 
localităţi şi-au epuizat, prin reconstituiri şi constituiri, rezerva de teren 
agricol, astfel că noile realităţi impuse de Legea nr. 169/1997 au găsit 
comisiile locale în situaţia de a propune, în multe cazuri, ca reconstituirea 
dreptului de proprietate să se realizeze sub forma acordării despăgubiri. 
                                                 
4 Regimul juridic al terenurilor proprietatea statului a fost reglementat în cuprinsul art. 34-
44 din Legea nr .18/1991. 
5 Într-o manieră de legiferare proprie, legiuitorul nu a cuprins în conţinutul legii această 
limită ci pentru a determina limita maximă a suprafeţei ce se putea reconstitui, a făcut 
trimitere la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 privind înfăptuirea reformei agrare.  
6 Această dispoziţie urma să devină pârghia juridică prin care, o parte din terenurile 
atribuite iniţial printr-o interpretare extensivă a dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 şi fără un 
control al puterii judecătoreşti, urmau să revină la dispoziţia comisiei locale, pentru a putea 
fi utilizate în procesul de reconstituire a proprietăţii, de această dată până la limita de 50 de 
ha. de teren arabil de familie, prevăzută de Legea nr. 169/1997. 
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Nici nu au apucat a se finaliza lucrările de fond funciar declanşate de 
apariţia Legii nr. 169/1997, că în peisajul legislativ românesc a fost adoptat 
în domeniul fondului funciar un alt act normativ – Legea nr. 1/2000 – care a 
zdruncinat din temelii întreaga filozofie a Legii nr. 18/1991. A determina 
sau cel puţin a intui scopul legitim urmărit de către legiuitor prin acest act 
normativ, reprezintă un proces cognitiv mult prea complex, care ar putea fi 
identificat eventual de viitoarele scrieri istorice de la momentul la care se 
vor fi finalizat lucrările de aplicare a acestor legi, iar efectele acestora vor fi 
mai uşor de comensurat.  

Ar fi de enumerat doar câteva dintre principiile esenţiale ale acestui 
act normativ nou şi care vin în disonanţă, cel puţin parţială, cu legislaţia 
până atunci în vigoare:  

- reconstituirea dreptului de proprietate trebuia realizată, de regulă, 
pe vechile amplasamente, dacă acestea erau libere, ori dacă reconstituirea 
anterioară a fost nelegală iar nulitatea absolută se constată prin hotărâre 
judecătorească irevocabilă;  

- reconstituirea dreptului de proprietate privea atât suprafeţele de 
teren agricole cât şi suprafeţele forestiere7;  

- reconstituirea dreptului de proprietate se făcea chiar şi în beneficiul 
fostelor forme asociative de exploatare a proprietăţilor comune 
(composesorate, obşti de moşneni sau de răzeşi etc.), dacă acestea se 
reorganizau în formele iniţiale;  

- pentru soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de 
proprietate, comisiile locale dispuneau de totalitatea terenurilor aflate în 
proprietatea privată a unităţilor administrativ teritoriale, sau altfel spus, 
întreaga suprafaţă de teren ce se regăsea în proprietatea privată a comunei, 
oraşului sau municipiului, era la dispoziţia comisiei locale de fond funciar, 
ope legis8.  

- de reconstituire beneficiau inclusiv persoanele fizice cărora li s-a 
stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 
                                                 
7 Iniţial s-a prevăzut reconstituirea unei suprafeţe de până la 10 ha. de proprietar deposedat, 
după ce anterior, prin Legea nr. 169/1997 s-a prevăzut posibilitatea reconstituirii dreptului 
de proprietate pentru o suprafaţă de numai 1 ha. de teren cu vegetaţie forestieră. Ulterior 
însă, prin modificările aduse prin Legea nr.247/2005, s-a reglementat restituirea în 
întregime a terenurilor forestiere în favoarea foştilor proprietari şi a persoanelor 
îndreptăţite.  
8 Este vorba despre art. 3 aln.1 din Legea nr. 1/2000, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. 
nr. 102/2001 aprobată prin Legea nr. 400/2002. Recent, acest text de lege a fost abrogat, 
prin Legea nr. 267/2011, astfel că în prezent, comisiile locale pot realiza puneri în posesie 
numai asupra terenurilor din proprietatea privată a unităţii administrativ teritoriale, puse la 
dispoziţia lor prin hotărâri ale consiliilor locale.   
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187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit 
efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, 
persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, 
precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale 
Ministerului Apărării că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda 
terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, 
sau despăgubiri (art. 36 din Legea nr. 1/2000). 

Comisiile locale şi judeţene constituite pentru aplicarea Legii nr. 
18/1991 şi a actelor normative subsecvente emise în domeniul fondului 
funciar, au primit cu oarecare reticenţă noul act normativ. Cele mai multe 
dintre soluţiile propuse au fost de înscriere a persoanelor îndreptăţite în 
tabelul celor ce urmau să primească despăgubiri. Această abordare a 
determinat formularea de plângeri pe rolul instanţelor în aproape toate 
situaţiile. Instanţele arădene au avut o altă optică de aplicare şi de 
interpretare coroborată a legilor. Pornind de la principiul reconstituirii în 
natură şi pe vechiul amplasament al dreptului de proprietate privată, 
consacrat de noul act normativ, coroborat cu art.3 din Legea nr. 268/20019 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, instanţele au dat eficienţă acestui principiu 
dispunând reconstituirea dreptului de proprietate privată în natură, în 
favoarea persoanelor îndreptăţite, inclusiv din terenurile aflate în 
proprietatea statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului10. Aşa 
se face că, în toate localităţile în care, din evidenţele statistice rezulta că 
Agenţia Domeniilor Statului are în administrare terenuri agricole, instanţele 
au dispus reconstituirea în natură a dreptului de proprietate în favoarea 
persoanelor îndreptăţite. Mai mult, în condiţiile modificărilor aduse prin 
O.U.G. nr. 102/2001, aprobată cu modificări de Legea nr. 400/2002, care au 
permis ca reconstituirea dreptului de proprietate în natură să se facă şi din 
                                                 
9 Legea nr. 268/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.299/7 
iunie 2001, iar la art. 3 alin. 3 prevedea că: „terenurile care urmează să fie retrocedate în 
conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale”. 
10 Exemplificativ amintim aici sentinţa civilă nr. 4812/19 iunie 2002, pronunţată de 
Judecătoria Arad în dosar nr. 4759/2002, în cuprinsul considerentelor căreia se regăsesc 
argumentele care au determinat instanţele să procedeze la obligarea comisiilor să 
reconstituie în natură dreptul de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite, inclusiv 
din terenuri aflate în proprietatea Statul Român şi în administrarea A.D.S.  
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terenurile libere ale localităţilor învecinate, instanţele judecătoreşti au 
reacţionat imediat, dispunând la cerere ca reconstituirea proprietăţii în 
favoarea unor persoane îndreptăţite dintr-o anumită localitate să se realizeze 
din terenuri aflate în localităţile învecinate care mai avea terenuri 
disponibile, fie aflate la dispoziţia comisiilor locale, fie aflate în 
administrarea A.D.S.      

Ultima modificare substanţială adusă legislaţiei adoptate în domeniul 
fondului funciar s-a realizat prin legea nr. 247/2005. cele mai multe 
modificări au reprezentat ajustări ale prevederilor legale cuprinse în Legea 
nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997 şi  Legea nr. 1/2000, dar şi reglementarea 
unei proceduri speciale de soluţionare a cauzelor de fond funciar, cu reguli 
derogatorii de la procedura obişnuită (Titlul XIII din Legea nr. 247/2005). 
În linii mari, modificările aduse au venit în sprijinul aceluiaşi principiu – 
restitutio in integrum – vehiculat îndelung anterior adoptării şi promulgării 
Legii nr. 1/2000. În acelaşi timp, Legea nr. 247/2005 a încercat să împiedice 
realizarea unor reconstituiri de suprafeţe de teren, în mod nelegal, prin 
înăsprirea regimului probator al fostei proprietăţii, fiind limitată posibilitatea 
utilizării probei cu martori, şi consacrat caracterul pur declarativ al 
înscrierilor din registrele agricole ori a cererilor de intrare în fostele 
cooperative agricole de producţie.  

Volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti avea să fie 
influenţat din nou de apariţia acestei legi care, prin modificările aduse art. 
33 din Legea nr. 1/2000 conform cărora erau invitaţi să depună la comisiile 
locale cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii 
proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat 
adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau 
titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 
169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate erau 
considerate a fi depuse în termen, chiar dacă acestea au fost depuse la alte 
comisii decât cele competente potrivit legii, cu obligaţia acestor comisii de a 
trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest 
lucru şi persoanele îndreptăţite. Totodată legea invita să depună cereri de 
reconstituire a dreptului de proprietate persoanele fizice şi persoanele 
juridice, care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi 
Legea nr. 1/2000 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, 
după caz, actele doveditoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 247/2005 ( termenul s-a împlinit la 30 noiembrie 2005).  

Prin acelaşi act normativ - Legea nr. 247/2005 – Titlul XIII - a fost 
instituită obligativitatea constituirii la nivelul instanţelor judecătoreşti a unor 
complete specializate în materia fondului funciar. Acesta este şi motivul 
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pentru care, începând cu anul 2006-2007 au început să fie ţinute evidenţe 
statistice la nivelul instanţelor şi în domeniul fondului funciar, cel puţin în 
ceea ce priveşte volumul de activitate şi încărcătura instanţelor cu astfel de 
litigii.  

În tabelul de mai jos este redată grafic evoluţia volumului de 
activitate al cauzelor nou înregistrate pe rolul instanţelor arădene în materia 
fondului funciar perioada 1 ianuarie 2007 – 1 noiembrie 2012:  

 

Instanţa  Tribunalul 
Arad  

Judecătoria 
Arad  

Judecătoria 
Ineu  

Judecătoria 
Chişineu-
Criş 

Judecătoria 
Lipova  

Judecătoria 
Gurahonţ 

2007 410 571 259 303 572 231 
2008 722 300 134 163 194 270 
2009 204 183 177 156   94   78 
2010 204 218   93   38 126   41 
2011 380 132 100   37   99   28 
2012 107 106   55   27   42   25 

 

Se poate observa că dacă anul 2006 a fost marcat în principal de 
activitate la nivelul comisiilor de fond funciar, anul 2007 a reprezentat 
momentul la care cererile depuse în temeiul Legii nr. 247/2005 au ajuns să 
fie deferite judecătoriilor, pentru ca în anul 2008, cele mai multe dintre 
litigii să se găsească în faza finală de soluţionare în stadiul procesual al 
recursului la nivelul Tribunalului Arad.    

O problemă aparte de aplicare şi interpretare a legii a fost cauzată de 
modificările aduse prin Legea nr. 1/2000 prin care s-a instituit posibilitatea 
refacerii fostelor proprietăţi composesorale. Greu de înţeles şi de identificat 
în această privinţă scopul legitim urmărit de legiuitor. La ce era nevoie de 
refacerea fostelor forme asociative de a exploatare în comun a unor 
suprafeţe de păşune sau pădure ? Autorităţile publice locale, alcătuite din 
primar şi consiliul local, nu erau capabile de a exploata în interesul 
membrilor comunităţii proprietatea lor comună ? Sau mai degrabă acestea 
nu beneficiau de suficientă credibilitate ? Ori au existat alte interese pe care 
probabil că istoria le va desluşi.  

Din perspectivă judiciară, se poate constata că şi aceste litigii, 
izvorâte din aplicarea dispoziţiilor art. 28-30 din Legea nr. 1/2000, au fost 
date în competenţa judecătoriilor în primă instanţă şi a tribunelor în recurs. 
Altfel spus, astfel de litigii erau date spre soluţionare în primă instanţă, unui 
colectiv judecători având media de vârstă între 26-30, în timp ce recursurile, 
fiind deferite de lege tribunalelor, erau soluţionat de magistraţi având o 
medie de vârstă cuprinsă între  35-40 de ani. În cele mai multe cazuri, nici 
părinţii acestor judecători chemaţi să statueze asupra refacerii fostelor 
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proprietăţi composesorale, nu au trăit vremurile în care acestea existau şi 
funcţionau. Aproape aceleaşi concluzii sunt valabile chiar şi pentru membrii 
comisiilor locale şi judeţene care îşi aduceau contribuţia pentru corecta 
aplicare a legii.  

Principala problemă de interpretare şi aplicare a legii în ceea ce 
priveşte refacerea proprietăţilor comune composesorale, a gravitat în jurul 
dispoziţiilor art. 26 alin.2 din Legea nr. 1/2000 conform cărora „formelor 
asociative li se va restitui în întregime suprafaţa avută în proprietate”. Acest 
text de lege a ajuns să fie interpretat, la nivelul unora dintre comisiile locale 
şi judeţene, inclusiv în sensul că întreaga suprafaţă aflată în exploatarea 
formei asociative în trecut se restituie actualei forme asociative constituite 
în temeiul art.28-30 din Legea nr. 1/2000, indiferent de numărul de membri 
ai asociaţiei actuale. În acest fel, s-a ajuns ca un redus de persoane, probabil  
mai bine informate ori cu mai multă iniţiativă, să pună bazele unei forme 
asociative autointitulată ca fiind continuatoarea vechii forme de exploatare 
în comun a suprafeţelor de pădure şi păşune dintr-o anumită localitate şi să 
solicite ulterior comisiilor locale şi judeţene restituirea întregii suprafeţe a 
fostului composesorat. În toate situaţiile a fost solicitată restituirea întregii 
suprafeţe deţinută anterior de fostul composesorat, chiar dacă adunate fiind 
competinţele antecesorilor actualilor membri composesori (moştenitori ai 
foştilor proprietari composesori), ele nu reprezentau decât o mică parte din 
întreaga suprafaţă deţinută anterior în composesorat11.  

În realitate, intenţia legiuitorului a fost aceea de a reconstitui dreptul 
de proprietate comună, în favoarea acelor composesori sau moştenitori ai 
acestora care doresc să administreze şi să exploateze pe cont propriu 
suprafeţele de teren deţinute anterior, într-o formă asociativă. Câtă vreme 
dreptul de proprietate comună nu a aparţinut anterior formei asociative, ci 
membrilor composesori, este firesc ca reconstituirea dreptului de proprietate 
să se fi realizat în favoarea noii forme asociative constituie, în limita 
suprafeţei de teren deţinută anterior de actualii membrii ai asociaţiei, iar nu 
pentru întreaga suprafaţă a fostului composesorat, cu îmbogăţirea fără just 
temei a celor câtorva membrii de astăzi reorganizaţi în vechea formă 
asociativă. Această din urmă interpretare a fost însuşită de Tribunalul Arad 
şi instanţele arondate, pe parcursul aplicării legilor fondului funciar, dar 
numai în acele situaţii în care cererea de reconstituire a ajuns pe rolul 
instanţelor de judecată.  

                                                 
11 Iniţial chiar instanţele arădene au confirmat acest mod de interpretare a legii – a se vedea 
sentinţa civilă nr. 516/30 mai 2007 a Judecătoriei Lipova, rămasă definitivă prin decizia 
civilă nr. 836/26 iulie 2007 a Tribunalului Arad.  
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Cele mai importante concluzii privind evoluţia şi efectele legilor 
edictate în domeniul fondului funciar le vor formula istoricii. Am putea să 
ne rezumăm doar în a constata că, deşi după anul 1990 aproape toate 
terenurile extravilane se găseau în proprietatea statului ori la dispoziţia 
autorităţilor publice centrale sau locale, nu putem să nu remarcăm că nu s-a 
găsit de cuviinţă a fi protejate cu prioritate interesele generale ale societăţii, 
cel puţin prin trecerea în domeniul public, desigur cu titlu gratuit, a acelor 
suprafeţe necesare unor investiţii de interes general, cum ar fi construcţia de 
autostrăzi, căi ferate, alte căi de comunicaţie şi acces. Aşa se face că, după 
ce întreaga avere comună a fost risipită în cel mai democratic mod posibil – 
în temeiul şi puterea legii – Statul Român s-a văzut nevoit să exproprieze 
contra unor sume de bani, uneori fabuloase, suprafeţele de teren necesare 
construirii de autostrăzi.  

Un exemplu edificator în constituie dosarul nr. 445/108/2011 al 
Tribunalului Arad din lectura căruia rezultă că reclamanţii, actualii 
proprietari ai unor terenuri agricole ce au făcut obiectul reconstituirii în 
temeiul legilor edictate în domeniul fondului funciar, au încasat de la Statul 
Român suma de 2.539679 lei (aproximativ 570.000 euro) pentru 
exproprierea unei suprafeţe de 35.950 mp. (3,59 ha.) de teren agricol arabil, 
aflată în vecinătatea Municipiului Arad şi necesară construirii autostrăzii 
Arad – Timişoara, solicitând în cadrul cererii formulată în dosar obligarea 
pârâţilor (Statul Român şi compania naţională însărcinată cu realizarea 
autostrăzii) la plata unei sume de minim 18.511.222 euro12. Acesta este un 
litigiu judiciar care a ieşit în evidenţă datorită sumelor mari vehiculate, însă 
aspectul ce merită reţinut este că în perioada 2011-2012, pe rolul 
Tribunalului Arad au fost înregistrate un număr total de 198 de litigii în 
materie de expropriere, toate având ca obiect terenuri ce a fost la momentul 
anului 1990 în proprietatea Statului Român sau a unităţilor administrativ 
teritoriale şi care au toate atribuite gratuit în cadrul procesului de 
reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul legilor de fond funciar, 
persoanelor îndreptăţite care au formulat cerere.   
 

                                                 
12 Epilogul acestui dosar civil constituie cu siguranţă curiozitatea maximă a oricărui cititor. 
Din cauze rămase neelucidate, la ultimul termen reclamanţii au renunţat la judecată, iar 
instanţa a luat act de această manifestare de voinţă, ce constituie expresia principiului 
disponibilităţii care guvernează procesul civil. De menţionat că doi dintre membrii comisiei 
de experţi constituită de instanţă, au opinat în sensul că reclamanţii ar fi îndreptăţiţi la o 
despăgubire în valoare totală de 8.596.712 lei (1.974.500 euro). Cel de-al treilea expert 
(nominalizat de expropriator), a opinat în sensul acordării unei despăgubiri de numai 
2.633.396 lei (aproximativ 604.822 euro).  
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Consiliul Judeţean Arad - trecut, prezent şi perspective, în 
contextul european al regionalizării 

 
 

Mihaela Ozarchevici, 
Consiliul Judeţean Arad 

 
         
 I. Consiliul Judeţean Arad. Constituire 
 Accesul liber la informaţiile de interes public şi asigurarea 
transparenţei decizionale sunt două dintre principiile care stau la baza 
activităţii Consiliului Judeţean Arad. Realizarea acestui studiu, care 
abordează activitatea Consiliului Judeţean Arad, de la înfiinţare până în 
prezent, cu perspective asupra activităţii viitoare, vine în întâmpinarea 
acestor principii. Lucrarea se doreşte a fi un mijloc important de furnizare a 
datelor legate de instituţie, a istoriei, a activităţii prezente şi a proiectelor, 
scopul fiind acela de a prezenta cetăţenilor o pagină de istorie 
contemporană, legată de una dintre mai importante instituţii din 
administraţia publică locală.  
 Constituţia României din anul 1991 a reglementat apariţia 
Consiliului Judeţean, instituţie postdecembristă a administraţiei publice. Art. 
119 statuează principiile de bază privind modul de constituire şi funcţionare 
a administraţiei publice locale: „Administraţia publică locală din unităţile 
administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe 
cel al descentralizării serviciilor publice”. Păstrând contextul, art. 20 din 
Constituţie stabileşte că „Autorităţile administraţiei publice locale sunt 
consiliile locale alese şi primarii aleşi conform legii”. Ele „funcţionează ca 
autorităţi administrative, autonome şi rezolvă treburile publice din comune 
şi oraşe”.   
 În vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, 
coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti se face în conformitate cu art. 
121 din Constituţie prin „Consiliul judeţean” care este, de asemenea, un 
organ ales. Serviciile publice de interes orăşenesc şi judeţean coordonate de 
consiliile orăşeneşti şi respectiv judeţene sunt: serviciile de transport 
orăşenesc şi judeţean, salubritatea, alimentarea cu apă şi căldura, precum şi 
diferitele servicii prestate către cetăţeni şi persoane juridice ca urmare a 
solicitării individuale ale acestora.  
 Consiliul Judeţean Arad a împlinit, în anul 2012, 20 de ani de 
existenţă. La conducerea acestei instituţii s-au aflat, în timp, cinci preşedinţi: 
Dan Ivan – 1992-1996; 1996-2000, Caius Parpală: 2000-2004; Gheorghe 
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Seculici: 2004-2005; Iosif Matula: 2005-2008; Nicolae Ioţcu: 2008-2012; 
2012-prezent.  
 
 a. Mandatul 1992-1996 
 Consiliul Judeţean Arad a luat fiinţă în 24.04.1992, prin Hotărârea 
nr. 3, care a validat constituirea acestei noi instituţii. În componenţa 
primului Consiliu au intrat 45 de aleşi, de diferite culori politice. 

 Primii consilieri judeţeni au fost reprezentanţi din partea:  
 

1.  Convenţia Democrată      Ungurean Valerian Valentin 
2.  Convenţia Democrată      Medrea Gheorghe  
3.  Convenţia Democrată      Cziszter Kalman Andras  
4.  Convenţia Democrată      Putin Emil  
5.  Convenţia Democrată      Şandru Aurel  
6.  Convenţia Democrată      Didilescu Florin  
7.  Convenţia Democrată      Vlad Flavius 
8.  Convenţia Democrată      Popoviciu Ioan  
9.  Convenţia Democrată      Matekovits Mihai 
10.  Convenţia Democrată      Laszlo Gheorghe Petru 
11.  Convenţia Democrată      Bledea Viorel  
12.  Convenţia Democrată      Jarco Simion 
13.  Convenţia Democrată      Kastner Francisc  
14.  Convenţia Democrată      Achim Alexa 
15.  Convenţia Democrată      Csaky Csaba-Laszlo  
16.  Convenţia Democrată      Popa Liviu Crăciun 
17.  Convenţia Democrată      Heinrich Francisc Iosif  
18.  Convenţia Democrată      Sonoc Cornel Petru  
19.  Convenţia Democrată      Dan Octavian 
20.  F.S.N: Ivan Dan  
21.  F.S.N Radu Silviu  
22.  F.S.N Creţu Ioan 
23.  F.S.N Bănăţean Gheorghe  
24.  F.S.N Stoica Mihai 
25.  F.S.N Juverdean Monica  
26.  F.S.N Petescu Doru  
27.  F.S.N Stanciu Cornel  
28.  F.S.N Pantea Ioan  
29.  F.S.N Bătrîn Viorel  
30.  F.S.N Pîrv Alexandru  
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31.  F.S.N Vlad Nicolae 
32.  F.S.N Laţiu Nicolae 
33.  P.D.A.R Chiper Gheorghe  
34.  P.D.A.R Coroiu Ioan 
35.  P.D.A.R Gherman Romulus  
36.  P.D.A.R Şerb Iulius Viorel  
37.  P.D.A.R Duvlea Gheorghe  
38.  P.D.A.R Jurcă Ioan Zamfir  
39.  P.D.A.R Zgărdău Gheorghe 
40.  Ecologişti Bejan Petru  
41.  Ecologişti Hrehoreţ Radu  
42.  Ecologişti Biscărean Viorel 
43.  P.U.N.R. Mariş Ioan 
44.   Partidul Liberal   Taşcă Romulus  
45.  Independent Ardelean Cornel  

     
 Prin Hotărârea nr. 4 au fost aleşi vicepreşedinţii Chiper Gheorghe şi 
Barbu Petru. Primul preşedinte al Consiliului Judeţean Arad a fost Dan Ivan. 
 În noiembrie 1992, componenţa Consiliului s-a modificat. Consilierii 
Putin Emil şi Creţu Ioan optează pentru funcţiile de parlamentari. Locurile 
vacante au fost ocupate de Olariu Ovidiu şi Donovici Gicu. 

b. Mandatul 1996-2000 

Mandatul 1996-2000 a adus cu el o reducere a numărului de 
consilieri judeţeni, de la  45 la 39. Prin Hotărârea nr. 17 din 20.06.1996 
aceste mandate au fost validate, consilierii aleşi fiind următorii, în ordine 
alfabetică: 

 
1.  CDR  ACHIM ALEXA  
2.  CDR COSTIN IONEL               
3.  CDR  CRISTEA CLAUDIU   
4.  CDR  DREVE HORIA NICOLAE  
5.  CDR  IOBB MARINEL VIOREL  
6.  CDR  LASZLO GHEORGHE  
7.  CDR  TAŞCĂ ROMULUS    
8.  PDSR     BELEAN PAVEL  
9.  PDSR BISCĂREANU VIOREL  
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10.  PDSR PÎRV ALEXANDRU  
11.  PDSR SÎRBU PAVEL   
12.  PDSR MIHUŢA TRISTAN  
13.  UDMR BOGNAR LEVENTE GRIGORE 

14.  UDMR CSAKY CSABA LASZLO  
15.  UDMR CSEPELLA IOAN MATEI  
16.  UDMR CZISZTER KALMAN ANDRAS 
17.  UDMR DANCIU PETRU TIBERIU  
18.  PAC  DOBLE GEORGE DANIEL  
19.  PAC  BOTICIU IOAN GHEORGHE 
20.  USD  HORNUNG EDITH 
21.  USD IVAN DAN    
22.  USD NIŢU ADRIAN   
23.  USD OLARIU OVIDIU VIRGIL  
24.  USD CIRA OCTAVIAN   
25.  USD OPREA CORNELIU   
26.  USD POPA LIVIU CRĂCIUN  
27.  P.L. 93   ANDREICA CRISTIAN 
28.  M.E.R.  HREHOREŢ RADU 
29.  P.N.A.              JUCU VICTOR 
30.  P.R.M.  MARIŞ PAVEL 
31.  P.N.L . MEDREA GHEORGHE 
32.  P.P.R. MORAR GHEORGHE 
33.  P.U.N.R. MOŞ IOAN  
34.  P.S.D. -CTP PASCU ŞTEFAN 
35.  P.S.M.  PĂTRĂUŢĂ TEODOR 
36.  P.S.  REMEŢAN FLORIN 
37.  F.D.G.R.  SZELLNER POMPILIA  
38.  PDAR   ZGĂRDĂU GHEORGHE 
39.  PDAR CHIPER GHEORGHE  

 
 
 Prin Hotărârea nr. 18 din 20.06.1996, preşedinte al Consiliului 
Judeţean Arad a fost ales, pentru al doilea mandat consecutiv, Dan Ivan. 
Vicepreşedinţii desemnaţi au fost  Achim Alexa şi Taşcă Romulus.  
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 c. Mandatul 2000-2004  
 
 Validarea alegerii consilierilor în mandatul 2000-2004 s-a realizat 
prin Hotărârea nr. 57/20.06.2000. Mandatele pentru funcţia de consilier 
judeţean au fost deţinute de următoarele persoane: 
 

1.  CHIPER GHEORGHE A.P.R. 
2.  CHISĂLIŢĂ CONSTANTIN A.P.R. 
3.  HERLO RODICA A.P.R. 
4.  MUNTOIU DUMITRU A.P.R. 
5.  PĂDUREAN CORNELIU A.P.R. 
6.  CIOBĂNCAN VASILE C.D.R. 
7.  COSTIN IONEL C.D.R. 
8.  CRISTEA CLAUDIU C.D.R. 
9.  HORGA PETRU C.D.R. 
10.  CĂUCEAN IOAN P.D. 
11.  FALCĂ GHEORGHE P.D. 
12.  IVAN DAN P.D. 
13.  NIŢU ADRIAN P.D. 
14.  A ANIŢEI NICOLAE P.D.S.R. 
15.  CRĂCIUN AVRAM P.D.S.R. 
16.  DUMA MIHAI P.D.S.R. 
17.  JARCO SIMION P.D.S.R. 
18.  JUCU VICTOR P.D.S.R. 
19.  PELE GHEORGHE P.D.S.R. 
20.  PÎRV ALEXANDRU P.D.S.R. 
21.  SABĂU GHEORGHE P.D.S.R. 
22.  SĂLĂJAN MARIUS GHEORGHE P.D.S.R. 
23.  SÎRBU PAVEL P.D.S.R. 
24.  ANDREICA CRISTIAN P.N.L. 
25.  JURCĂ SEVER P.N.L. 
26.  PARPALĂ CAIUS MIHAI P.N.L. 
27.  SCOROBETE RADU P.N.L. 
28.  ACHIM ALEXA P.P.D.R. 
29.  MOISESCU CRISTIAN P.P.D.R. 
30.  TAŞCĂ ROMULUS P.P.D.R. 
31.  CREŢ NICOARĂ P.R.M. 
32.  DUKA IOSIF ATILA P.R.M. 
33.  STANA LUCIAN P.R.M. 
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34.  MOŞ IOAN P.U.N.R. 
35.  ROMAN EMIL P.U.N.R. 
36.  CSEPELLA IOAN MATEI U.D.M.R. 
37.  CZISZTER KALMAN ANDRAS U.D.M.R. 
38.  HOSSZU ZOLTAN U.D.M.R. 
39.  KUGLIS STEFAN U.D.M.R. 

   
 Preşedinte a fost ales Caius Parpală, iar vicepreşedinţi ai Consiliului 
Judeţean Arad Gheorghe Falcă şi Claudiu Cristea. Componenţa Consiliului 
a suferit modificări şi în acest mandat. La sfârşitul anului, în 19.12.2000, 
Creţ Nicoară devine deputat şi părăseşte Consiliul Judeţean. Cererea 
înregistrată sub nr. 6103 din 27 decembrie 2000 a Partidului România Mare 
- Filiala judeţeană Arad, de validare în funcţia de consilier judeţean a lui 
Magda Viorel, următorul pe listă, a fost respinsă de plenul consiliului. În 
cele din urmă, Nicoară Creţ a fost înlocuit, după mai multe runde de discuţii 
cu reprezentanţii PRM, de Fibia Gazdovici. Acesta a devenit consilier 
judeţean în luna august 2001, la opt luni după vacantarea postului.   
 Modificările în structură nu s-au oprit aici. În data de 22.01.2001, s-a 
constatat încetarea mandatului de consilier judeţean al lui Avram Crăciun pe 
motiv de incompatibilitate cu calitatea de senator în Parlamentul României, 
dobândită în urma alegerilor generale din 26 noiembrie 2000, astfel încât 
locul acestuia a fost luat de Marin Păun din partea Partidului Democraţiei 
Sociale din România - Organizaţia judeţeană Arad. Tot la data de 
22.01.2001 s-a constatat încetarea mandatului de consilier judeţean al lui 
Gheorghe Pele, pe motiv de incompatibilitate cu calitatea de prefect al 
Judeţului Arad, funcţie pentru care acesta optase. Locul vacant de consilier 
judeţean a fost ocupat de Nicolae Vasiescu, din partea PSD.  
 O altă schimbare în componenţa consiliului a fost generată de un 
motiv tragic. În timpul mandatului, consilierul liberal Andreica Cristian 
(unul dintre cei mai activi şi apreciaţi aleşi judeţeni) a decedat, la data de 14 
mai 2001. Mandatul acestuia a fost continuat, începând cu data de 
24.05.2001, de către Buda Bujor, următorul pe lista PNL.  

d. Mandatul 2004-2008 

 În data de 1 iulie 2004, prin Hotărârea nr. 2, au fost validate 
mandatele consilierilor judeţeni noi aleşi. Aceştia, 33 la număr, sunt 
prezentaţi în tabelul de mai jos.  
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Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Apartenenţa politică 

1. Creţu Ioan PD 
2. Flueraş Ioan PD 
3. Giurgelea Ionel PD 
4. Igaş Traian Constantin PD 
5. Ioţcu Petru Nicolae PD 
6. Moş Ioan PD 
7. Negrea Daniel PD 
8. Seculici Gheorghe PD 
9. Calimente Mihăiţă PNL 
10 Fîciu Gabriela Aniela PNL 
11 Flueraş Pavel PNL 
12 Moţica Ana Lenuţa PNL 
13 Popescu Gavril Florin Valer PNL 
14 Stragea Cristian Dimitrie PNL 
15 Ţolea Adrian Florin PNL 
16 Chisăliţă Constantin PRM 
17 Leah Sandu Virgil PRM 
18 Moroşteş Eugen   Teodor PRM 
19 Vasii Vasile PRM 
20 Căprar Dorel PSD 
21 Duka Iosif Atila PSD 
22 Herlo Rodica PSD 
23 Mandek Francisc PSD 
24 Parpală Caius PSD 
25 Pereteatcu Cosmin Nicolae PSD 
26 Rancu Tiberiu PSD 
27 Rotaru Zoe-Treji PSD 
28 Sabău Gheorghe PSD 
29 Ardelean  Cornelia PUR 
30 Purcaru Mircea PUR 
31 Buza Gavril UDMR 
32 Csepella Ioan Matei UDMR 
33 Şipoş Gheorghe UDMR 
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 Tot la acea dată, prin Hotărârea nr. 3, preşedinte al Consiliului 
Judeţean Arad este ales Gheorghe Seculici, vicepreşedinţi fiind Popescu 
Gavril Florin Valer şi Buza Gavril. 
 Evenimentele politice s-au succedat cu mare rapiditate în lunile care 
au urmat, drept pentru care modificările în structura instituţiei nu au încetat 
să apară. Alegerile la nivel naţional pentru Parlamentul României, din luna 
noiembrie 2004, au stabilit că patru consilieri judeţeni au fost aleşi să 
reprezinte judeţul în Parlamentul României, drept pentru care s-a impus 
înlocuirea acestora cu următorii candidaţi de pe listele electorale pentru 
funcţia de consilieri judeţeni.  
 Hotărârea nr. 182 din 21.12.2004 a constatat încetarea mandatelor 
următorilor consilieri: Ioţcu Petru Nicolae, Calimente Mihăiţă, Ardelean 
Cornelia şi Igaş Traian Constantin, ca urmare a incompatibilităţii cu  
calitatea de senator sau deputat, dobândită prin validarea mandatelor în 
Parlamentul României, locurile acestora devenind vacante. Astfel, prin 
Hotărârea nr. 184 din 21.12.2004 s-au validat mandatele de consilier 
judeţean ale lui: Jurcă Sever - Partidul Naţional Liberal, Micurescu Ion - 
Partidul Democrat, Mureşan Maftei  -  Partidul Democrat, Oneţ Aurelian  
Lucian  - Partidul Umanist din România.  
 La puţin timp după aceste modificări, a mai apărut una: consilierul 
judeţean Cristian Stragea a fost propus să ocupe funcţia de prefect al 
Aradului, calitate pe care acesta a acceptat-o. Astfel, mandatul de consilier 
judeţean al acestuia a încetat cu data de 21.01.2005, fiind înlocuit  de Eugen 
Vancu, membru PNL şi următorul pe listă. 
 Şi preşedinţia Consiliului Judeţean s-a schimbat în acest mandat. 
Gheorghe Seculici a fost numit vicepremier în Guvernul României, funcţie 
pe care a acceptat-o şi pentru care a părăsit conducerea CJ Arad. Astfel, la 
data de 25.03.2005, prin Hotărârea nr. 58 s-a constatat încetarea mandatului 
preşedintelui. Şi tot la data de 25.03.2005 a început mandatul de preşedinte 
al lui Iosif Matula, fost viceprimar al oraşului Chişineu-Criş, validat 
consilier judeţean din partea PDL în aceeaşi şedinţă.  
 Schimbările politice au adus cu ele şi schimbări la nivel de 
administraţie, astfel încât nici vicepreşedintele Gavril Popescu nu a dus 
mandatul de vicepreşedinte până la final. Acesta a fost propus pentru a 
deveni prefect al judeţului, în locul lui Cristian Stragea, astfel încât la data 
de 26.09.2006, mandatul de consilier judeţean a încetat de drept. Locul 
deţinut de acesta a fost declarat vacant şi ocupat, o lună mai târziu, în data 
de 27.10.2006, de către un tânăr liberal, Ioan Cristina. Acesta a devenit şi 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.  
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e. Mandatul 2008- 2012 

 În mandatul 2008-2012, rezultatele PDL la alegerile locale au stabilit 
un record absolut în obţinerea mandatelor de consilieri judeţeni, dar şi a 
funcţiilor administrative. Astfel, democraţii au un număr de 17 consilieri, 
dintre aceştia provenind şi preşedintele Consiliului Judeţean, dar şi 
vicepreşedinţii. Prin Hotărârea nr. 132 din data de 27.06.2008, Nicolae Ioţcu 
a fost ales preşedinte, iar Matula Iosif şi Adrian Ţolea vicepreşedinţi.  
 

În tabelul următor sunt prezentaţi consilierii judeţeni, aşa cum 
au fost validaţi la data de 26.06.2008 
 

Nr.crt. Numele şi prenumele Apartenenţa politică 
1.  Purcaru Mircea PC 
2.  Vesa Teodor PC 
3.  Ioţcu Nicolae  PD-L  

4.  Chambre Dorina Rodica PD-L 
5.  Costin Ionel PD-L 
6.  Don Ciprian Florin PD-L 
7.  Drăgan Cristian Ioan PD-L 
8.  Giurgelea Ionel PD-L 
9.  Jurcă Sever PD-L 
10.  Leah Sandu Virgil PD-L 
11.  Matula Iosif PD-L 
12.  Mihuţ Teodor PD-L 
13.  Năsui Adrian PD-L 
14.  Negrea Daniel PD-L 
15.  Ocoliceanu Horia Adrian PD-L 
16.  Pistru Popa Eusebiu Manea PD-L 
17.  Seculici Gheorghe PD-L 
18.  Ţolea Adrian Florin PD-L 
19.  Ulici Ioan PD-L 
20.      Velici Florin Teodor PD-L 
21.     Cristina Ioan PNL-PNŢCD 
22.  Galu Cosmin Radu PNL-PNŢCD 
23.  Moţica Ana Lenuţa PNL-PNŢCD 
24.  Parpală Caius Mihai PNL-PNŢCD 
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25.  Scorobete Radu PNL-PNŢCD 
26.  Stragea Cristian Dimitrie PNL-PNŢCD 
27.  Dat Ionel PSD 
28.  Herlo Rodica PSD 
29.  Remeţan Florin PSD 
30.  Sabău Gheorghe PSD 
31.  Bölöni György UDMR 
32.  Sipos Gheorghe UDMR 
33.  Toth Csaba UDMR 

 
 
 În 3 iulie 2008, după doar câteva zile de la validarea mandatului, 
Cristian Stragea şi-a dat demisia din Consiliul judeţean, optând pentru 
calitatea de senator al României. În locul acestuia a fost validat Ioan 
Hondea, următorul pe lista de consilieri judeţeni ai PNL. În 16 ianuarie 
2009, urmare a câştigării unui loc de europarlamentar în Parlamentul 
European, Iosif Matula şi-a dat demisia din funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean şi de consilier judeţean, locul acestuia, de 
vicepreşedinte, fiind ocupat de Cristian Drăgan. Tot în data de 16.01.2009, 
Eusebiu Pistru este numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor, locul 
acestuia fiind declarat vacant.  Cele două posturi au fost ocupate de Mecheş 
Ştefan Mircea şi Popa Emil Dorel, din partea PDL. 
 Demisia lui Florin Remeţan în data de 24.04.2009 s-a înregistrat ca 
urmare a numirii acestuia în funcţia de subprefect al judeţului. Locul lăsat 
vacant a fost ocupat de reprezentantul PSD, Dumitrache Ovidiu, două luni 
mai târziu, la data de 26.06.2009. 
 Modificări de ordin legislativ au condus la o serie de 
incompatibilităţi între mandatele de consilieri judeţeni şi funcţiile de 
directori pe care unii dintre aleşi le deţineau. Urmare a acestui fapt, unii 
dintre ei au preferat să renunţe la Consiliul Judeţean. Astfel, Horia 
Ocolicean şi Mecheş Ştefan au ales să conducă instituţiile respective, iar în 
locul lor au venit, începând cu 26.06.2009, respectiv 03.07.2009, Vancu 
Eugen Constantin şi Sorin Victor Roman.  
 În 10.07.2009, Sever Jurcă şi-a dat demisia din funcţia de consilier 
judeţean, datorită faptului că a demisionat din PDL, partid pe care nu îl mai 
reprezenta. În locul acestuia a fost validat Felnecan Romulus Alin.  
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f. Mandatul 2012-2016 
 
 Alegerile din iunie 2012 l-au confirmat pentru preşedinţia 
Consiliului Judeţean pe Nicolae Ioţcu, aflat acum la cel de-al doilea mandat 
consecutiv la conducerea instituţiei. Formaţiunea din partea căreia a 
candidat, MC-L a reuşit să obţină 13 mandate de consilier judeţean, în timp 
ce USL a obţinut 14, PP-DD trei, iar UDMR două. Noua conducerea a fost 
validată prin Hotărârea nr. 135, la data de 28.06.2012.  
 

Componenţa Consiliului Judeţean,  la începutul mandatului 2012 
  

Nr. crt. Nume şi prenume 
Apartenenţă 

politică 
1 ARDELEAN AUREL MC-L 
2 BOLONI GYORGY UDMR 
3 BUDIU SIMION MC-L 
4 CĂPRAR DOREL-GHEORGHE USL 
5 CHAMBRE DORINA - RODICA MC-L 
6 CRISTINA IOAN USL 
7 DALCA ŞTEFAN PETRU PP-DD 
8 DAMIAN VASILICĂ USL 
9 DRĂGAN CRISTIAN IOAN MC-L 
10 FEIEŞ CRISTIAN MC-L 
11 GUŢU ROMULUS REMUS PP-DD 
12 IORGOVAN SIMONA-LUCIA USL 
13 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN USL 
14 MICLE IOAN MC-L 
15 MOŢ PETRU USL 
16 NEGREA DANIEL MC-L 
17 NOGEA ADRIAN USL 
18 ONEA MIRCEA MC-L 
19 PARPALĂ CAIUS MIHAI USL 
20 PISTRU-POPA EUSEBIU-MANEA MC-L 
21 PLAVEŢI IOAN MC-L 
22 POPA GAROFIŢA MC-L 
23 SĂBĂU GHEORGHE USL 



 373 

24 SECULI IOAN GHEORGHE PP-DD 
25 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA USL 
26 SZENTESI SILVIU-GABRIEL USL 
27 ŞIPOŞ GYORGY UDMR 
28 TRIPA FLORIN DAN USL 
29 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN MC-L 
30 ULICI ION MC-L 
31 VESA TEODOR USL 
 

 

 Mircea Purcaru a fost validat consilier judeţean ulterior şedinţei de 
constituire, prin  Hotărârea nr. 138 din data: 04.07.2012.  La aproximativ o 
lună de la validarea componenţei Consiliului Judeţean, în data de 
20.07.2012, a fost declarat vacant locul de consilier judeţean deţinut de 
Nogea Adrian – Călin, care a fost înlocuit, la data de 30.08.2012 de  Duruş 
Daniel Sorin. Numirea consilierului judeţean Cristian Drăgan în funcţia de 
administrator al Consiliului Judeţean a condus, automat, la demisia acestuia 
din consiliu, locul său fiind ocupat de următorul pe lista MC-L,  Enăchiuc 
Dumitru-Florian. O altă schimbare în Consiliu a fost aceea a consilierului 
judeţean Silviu Szentesi, cel care şi-a dat demisia, locul său fiind luat de 
Gligor Ioan, la data de 28.09.2012.  
  
 II. Consiliul Judeţean Arad în presa vremii 
 
 De-a lungul timpului, activitatea Consiliului Judeţean Arad şi a celor 
care îl reprezintă a fost redată în presa locală şi centrală. Evenimentele 
importante, cum ar fi numiri în conducerea instituţiei, dezbateri vizând 
proiecte importante pentru judeţ sau vizite de lucru, au fost constant redate 
de mass-media, pentru informarea cetăţenilor. Am selectat câteva dintre 
ştirile apărute în presa vremii, vizând evenimente legate de dezvoltarea 
judeţului sau de schimbările la vârful instituţiei.  
   
 25 iulie 1998 - CJA insistă la Guvern ca ziua de 1 Decembrie să 
fie sărbătorită oficial la Arad 
 Ziua Naţională a României ar putea fi organizată anul acesta la Arad. 
În acest sens, conducerea Consiliului Judeţean a trimis Guvernului o notă şi 
un proiect de hotărâre guvernamentală, prin care se cere organizarea oficială 
a zilei de 1 Decembrie la Arad. Vicepreşedintele CJA, Achim Alexa, ne-a 
declarat că a mai existat o tentativă de organizare a acestei sărbători la Arad, 
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cu cinci ani în urmă, însă cererea nu a fost aprobată de Guvernul de la acea 
dată. „Organizarea la Arad a Zilei Naţionale a României ar însemna pentru 
arădeni recunoaşterea faptului istoric că aici a funcţionat Consiliul 
Naţional Român Central şi că toate marile hotărâri care s-au luat la 1 
Decembrie la Alba au fost pregătite la Arad. Adunarea de la Alba Iulia nu a 
făcut decât să consfinţească aceste hotărâri”, ne-a mai declarat 
vicepreşedintele CJA. Dacă se va aproba proiectul de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Arad, Guvernul va trebui să sprijine financiar organizarea acestei 
sărbători. Achim Alexa spune că CJA ar avea nevoie pentru organizare de 
circa 200 de milioane de lei1. 
 
 6 octombrie 1999 - Aeroportul a primit cele 2,2 milioane de 
dolari pentru terminalul CARGO2 
 Autorităţile locale şi cele judeţene au primit cu entuziasm vestea că 
Uniunea Europeană a aprobat oficial proiectul judeţului nostru de a-şi 
realiza un terminal CARGO, în cadrul Aeroportului Internaţional Arad. 
Preşedintele Consiliului judeţean, Dan Ivan, a primit vestea încă de vineri, 
când a participat, la Bruxelles, la şedinţa de constituire a Conferinţei 
Aeroporturilor Regionale din Europa. Aeroportul arădean a fost declarat, cu 
această ocazie, membru asociat, urmând să devină membru cu drepturi 
depline abia în cursul anului viitor, după ce îşi va plăti cotizaţia anuală. Dan 
Ivan a declarat că Aradul a intrat, de circa o lună, în circuitul de transport 
aerian de marfă, demarându-şi noua activitate printr-un contract semnat cu o 
companie aeriană care aduce, în fiecare noapte, presa centrală destinată 
judeţelor Arad, Timiş, Hunedoara şi Alba, ce cântăreşte aproape 4,5 tone. 
Directorul aeroportului, Gheorghe Udrescu, spune că, după realizarea lui, 
terminalul CARGO va deservi întreaga zonă de vest a ţării, ceea ce va aduce 
venituri substanţiale aeroportului. „Licitaţia internaţională pentru 
construirea terminalului va avea loc în primăvară. Costurile de punere în 
practică a proiectului se ridică la 2, 7 milioane de dolari, 2,2 milioane fiind 
acoperite din fonduri Phare. Restul sumei va fi asigurată de autorităţile 
locale. Terminalul va fi compus dintr-un depozit foarte mare, 
compartimentat pe tipuri de mărfuri, birouri, o vamă şi platforme de 
descărcare – încărcare” a adăugat Udrescu. În prezent, pe aeroport se mai 
derulează o investiţie în valoare de peste trei miliarde de lei, care presupune 
extinderea platformei de îmbarcare şi debarcare a pasagerilor, ceea ce va 
duce, în scurt timp, la dezvoltarea traficului aerian de pasageri.  

                                                 
1 http://www.virtualarad.net/news/1998/va_n200798_ro.htm 
2 http://www.virtualarad.net/news/1999/va_n061099_ro.htm 
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21.06.2000 - Liberalul Caius Parpală este noul preşedinte al 
Consiliului Judeţean3 

 O şedinţă de pomină 
 Începând cu ora 9.00, noii consilieri judeţeni s-au întrunit în prima 
şedinţă oficială, pentru validarea candidaturilor şi alegerea noilor structuri. 
Şedinţa a fost condusă de către Vasile Ciobăncan (PNŢCD), decanul de 
vârstă dintre consilieri, care a fost asistat de Marius Sălăjan (PDSR) şi 
Lucian Stana (PRM), cei mai tineri consilieri. De ce spunem că a fost o 
şedinţă de pomină? Deoarece a produs o răsturnare spectaculoasă în ceea ce 
priveşte înţelegerile şi protocoalele anterioare, deoarece a durat peste nouă 
ore şi, nu în ultimul rând, deoarece a conţinut nenumărate momente hilare, 
când unii încercau să păzească o turmă de iepuri, iar ceilalţi îi ademeneau cu 
morcovi... 
 Comisia de validare 

Sedinţa a demarat prin alegerea Comisiei de validare. Adrian Niţu a 
propus patru candidaţi: Căucean (PD), Horga (CDR), Csepela (UDMR), 
Taşcă (PPDR). Sabău Gheorghe a propus alţi cinci candidaţi: Pele (PDSR),. 
Muntoiu (ApR), Jurcă (PNL), Roman (PUNR) şi Duka (PRM). În urma 
votului, s-a produs prima lovitură de teatru: deşi exista protocol semnat şi 
ştampilat între PDSR - ApR - PNL-PRM şi PUNR privind susţinerea 
reciprocă, votul pentru Comisia de validare a arătat altfel: Jurcă (PNL) - 39 
de voturi, Roman (PUNR) - 21, Duka (PRM) -21, Muntoiu (ApR) - 21, Pele 
(PDSR) - 20. Cu alte cuvinte, liberalii l-au votat pe-al lor, dar nu i-au votat 
pe cei din PDSR, ApR, PRM şi PUNR. În schimb, toată cealaltă parte a 
votat cu liberalul Jurcă... Era primul semnal clar că cei patru consilieri 
judeţeni PNL vor vota cu CDR, UDMR, PD şi PPDR, deşi „stăteau” în 
grupul celălalt. 
 Seria loviturilor de teatru 

Lucrurile nu s-au oprit aici. Consilierul Gheorghe Pele, (PDSR) 
preşedintele Comisiei de validare, a prezentat raportul întocmit în urma 
analizării mandatelor: „Din totalul de 39 de consilieri, 36 îndeplinesc toate 
condiţiile legale. Două cazuri au fost în discuţie: Mihăiţă Calimente, care a 
renunţat în favoarea lui Achim Alexa (următorul pe listă) şi Bognar Levente 
care a renunţat în favoarea lui Hosszu Zoltan. Se pune doar problema 
invalidării lui Caius Parpală, deoarece este în prezent conducătorul Regiei 
de Drumuri şi Poduri, funcţie incompatibilă cu calitatea de consilier 

                                                 
3  (http://www.virtualarad.net/news/2000/va_n210600_ro.htm) 
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judeţean. Deci, comisia propune invalidarea d-lui Parpală şi validarea 
celorlalţi 38 de consilieri.” A urmat votul de validare a celor 38 de consilieri 
judeţeni (în unanimitate şi prin vot deschis), urmând ca să se voteze 
validarea sau invalidarea lui Caius Parpală. 
 Strategia votului secret 

Timp de trei ore, consilierii s-au „ciondrănit” la scenă deschisă - spre 
amuzamentul presei şi al participanţilor – despre - cum să fie votul pentru 
Caius Parpală; secret sau deschis? Deoarece preşedintele de şedinţă Vasile 
Ciobăncan s-a ţinut tare pentru votul secret, secret a rămas... Gruparea 
PDSR - ApR - PRM - PUNR milita pentru votul deschis, deoarece dorea să-
i privească în ochi pe „tradătorii” liberali. N-a fost să fie aşa şi spre 
stupoarea tuturor, rezultatul votului secret a fost de-a dreptul spectaculos: 
21-17 în favoarea validării lui Caius Parpală. După această procedură, a 
urmat depunerea jurământului de către consilierii judeţeni. Apoi a urmat... 
 Lovitura de graţie 

Imediat după depunerea jurământului au urmat propunerile pentru 
viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Arad. Gruparea PDSR - ApR –
PRM - PUNR l-a propus pe Avram Crăciun, iar ceilalţi (CDR - PD- UDMR 
- PPDR şi PNL) pe... Caius Parpală. Altfel spus, liberalii au renunţat la 
oferta PDSR-ului de vicepreşedinte CJA pentru cea de preşedinte, oferită de 
către ceilalţi. Au ales (unii spun că au trădat) dar au câştigat... Totuşi, scorul 
era de 20-19 în favoarea PDSR - ApR – PRM - PUNR. La vot, a ieşit însă 
20-19 în favoarea celorlalţi... Asta înseamnă că un pedeserist, aperist, 
peremist sau peunerist a votat cu... ceilalţi. 
 Cine este trădătorul ? 

Probabil că nu se va şti niciodată, ca în cazul asasinarii lui Kennedy. 
Se ştie însă votul pentru preşedintele CJA, care este de 20-19 în favoarea lui 
Caius Parpală. După cum se ştie şi votul pentru vicepreşedintele CJA, care 
s-a manifestat cu 23-16 în favoarea lui Gheorghe Falcă şi în defavoarea lui 
Gheorghe Chiper (aici au trădat mai mulţi) şi cu 20-19 în favoarea celuilalt 
vicepreşedinte, Cristea Claudiu, în defavoarea lui Pavel Sârbu. In încheiere, 
menţionam doar o singură vorbă care circulă pe coridoare: PDSR a câştigat 
războiul electoral, dar a pierdut pacea negocierilor... 
 Declaraţia noului preşedinte CJA: 
„Le mulţumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi îmi 
depun demisia din funcţia de administrator la Regia de Drumuri şi 
Poduri”. 
 La sfârşitul şedinţei de constituire a fost aleasă Delegaţia 
Permanentă: 
1. Czister Kalman, UDMR - 27 de voturi 
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2. Dan Ivan, PD - 24 voturi 
3. Creţ Nicoară, PRM - 21 voturi 
4. Taşcă Romulus, PPDR - 21voturi 
5. Duka Attila, PRM - 21 voturi 
6. Chiper Gheorghe, ApR - 20 voturi.  

Menţionăm că preşedintele şi vicepreşedinţii fac parte de drept din 
Delegaţia Permanentă. Specificam de asemenea, că două voturi au fost 
anulate. 
 

27.06.2000 - Tripleta care va conduce judeţul Arad    
 „Cuvântul de ordine: Imparţialitate”.  
 Interviu cu Caius Prapală, preşedinte al CJ Arad 
- D-le preşedinte, sunteţi mulţumit de configuraţia echipei de conducere a 
Consiliului Judeţean? 
- Evident că sunt mulţumit. Am reuşit să „marcăm” în ultimele secunde, ca 
şi România în meciul cu Anglia. 
- Nu mai comentăm „jocul”. Să trecem la ce va fi de aici înainte: ce vreţi şi 
faceţi în şi din Consiliul Judeţean? 
- Este prematur să discutăm acum proiecte, pentru că încă nici nu ne-am 
instalat bine. În prima faza vom vedea ce avem în derulare. Contăm, 
desigur, pe sprijinul d-lui Dan Ivan. Vă asigur că nu ne vom repezi să 
demolăm totul, în virtutea unei mentalităţi păguboase. Vom păstra ceea ce 
este bun şi vom perfecţiona ceea ce este de perfecţionat. 
- Care va fi linia directoare sau, ca să folosim o expresie „oribilă”, care va fi 
„firul roşu” al Consiliului Judeţean? 
- Eu nu i-aş spune nici „linie directoare”, nici „fir roşu”, ci „cuvânt de 
ordine”. Acesta va fi imparţialitate. Spun aceasta pentru a preîntâmpina 
întrebarea dumneavoastră referitoare la faptul că preşedintele Consiliului 
Judeţean este de la PNL, iar cei doi vicepreşedinţi sunt de la PD, respectiv 
PNŢCD.  
- Vor fi şi cei doi vicepreşedinti imparţiali? 
- Sunt convins că da. Amândoi sunt tineri şi nici eu nu sunt prea bătrân. Este 
un prim punct de legătură, care va cântări mult în economia funcţionării 
Consiliului Judeţean. 
- Totuşi, cum va funcţiona imparţialitatea când se va pune problema 
investiţiilor în localităţile judeţului? Nu va încerca fiecare să le direcţioneze 
spre localităţile în care partidul său are primari sau viceprimari? 
- Puteţi fi sigur că noţiunea „partidul său” va fi mult estompată, în favoarea 
unei maxime obiectivităţi. Priorităţile vor fi cântărite cu cel mai mare 
pragmatism posibil. Cuvântul „favorizare” va lipsi din dicţionarul nostru.  
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- Totuşi, PDSR-ul are cei mai mulţi primari în judeţ. Cum îi veţi trata pe ei 
implicit, localităţile în care „primăresc”? 
- Aşa cum am spus deja, în cel mai obiectiv mod cu putinţă. Dacă vor veni 
cu proiecte care se vor încadra în dezvoltarea firească a judeţului, nu vor 
avea motive să fie nemulţumiţi. În judeţ nu trebuie să existe niste „enclave” 
dezvoltate, despărţite între ele de către alte „enclave” subdezvoltate. De 
aceea cred că va trebui „pedalat” pe funcţionalitatea acelor punţi de legătură 
care să asigure o dezvoltare armonioasă. 
- Totuşi, ce „dezvoltare armonioasă” veţi putea face cu un buget mic? 
- Ne vom întinde atât cât ne este plapuma. Sper că toţi consilierii judeţeni, 
indiferent de apartenenţa politică, vor înţelege acest lucru. Nu avem timp de 
irosit în discuţii sterile. Ca să parafrazez, mileniul următor va fi al 
conlucrării sau nu va fi deloc. La toate nivelele. 
 
„Trebuie să pregătim judeţul Arad pentru integrarea în Uniunea 
Europeană". 
 Interviu cu Gheorghe Falcă, vicepreşedinte al CJ Arad 
- D-le vicepreşedinte, cu ce gânduri vă începeţi activitatea în Consiliul 
judeţean? Ce credeţi că trebuie făcut pentru judeţ? 
- Cu mult înainte de a mă gândi să candidez, pentru mine era foarte clar ce 
trebuie făcut pentru judeţul Arad. Obiectivul nostru este ca administraţia 
locală să se pregătească pentru momentul integrării în Uniunea Europeană. 
- Ce înseamnă aceasta? 
- Înseamnă respectarea unor cerinţe foarte clare ale U.E. Va trebui să 
demarăm urgent proiecte viabile, pentru că atunci când va veni finanţarea să 
fim primii care avem acces la ea. Sigur că rămâne valabilă expresia „festina 
lente”, însă nu în sensul de „lălăială” ci în sensul „gândeşte de şapte ori 
înainte să tai o dată”. 
- În timp ce vă gândiţi, ce faceţi concret ? 
- În primul rând, la sfârşitul mandatului va trebui să „raportăm” la modul 
real o creştere substanţială a gradului de civilizaţie a populaţiei din judeţ.  
-Adică, să raportăm că arădenii nu mai aruncă aiurea sticlele de bere, 
chiştoacele şi hârtiile? 
- Accept gluma dumneavoastră, deşi va trebui să o luăm în serios. Este şi 
acesta un aspect al gradului de civilizaţie. La modul concret, civilizaţie 
înseamnă mărirea infrastructurii judeţului, cu tot ce cuprinde: reţele de apă, 
gaz, drumuri etc. Va trebui dezvoltat sistemul de învăţământ şi sănătate, în 
fiecare localitate a judeţului. Acestea sunt cerinţele clare ale UE şi vom fi 
sprijiniţi numai în măsura în care vom prezenta - aşa cum spuneam - 
proiecte viabile. Vă asigur că le vom prezenta. 
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- Cum veţi colabora cu un preşedinte liberal şi un vicepreşedinte ţărănist? 
- Sunt convins ca vom colabora foarte bine. Cu preşedintele Caius Parpală 
am mai colaborat, îl cunosc de mult timp. Îl cunosc destul de bine şi pe 
Claudiu Cristea. Se pare că suntem cea mai tânără echipă din ţară la 
conducerea unui judeţ. Este un lucru bun, pentru că tinerii au un alt mod de 
gândire. 
- Cu toate acestea, la alegerile generale veţi fi adversari. 
- În nici un caz nu vom amesteca lucrurile. Campania electorală a fiecarui 
partid se va face în afara Consiliului Judeţean. La alegerile locale, fiecare a 
respectat argumentele celuilalt. Aşa va fi şi la alegerile generale, cel puţin în 
ceea ce ne priveşte. 
- Sunteţi preşedinte pe ţară al organizaţiilor de tineret PD. Vă daţi demisia ? 
- Tocmai pentru aceasta am fost chemat la Bucureşti. Succesul meu pesonal 
a fost bine receptat şi s-a ajuns la concluzia că nu este cazul să renunţ la 
funcţia de preşedinte. 
- Ştiţi zicala cu fuga după doi iepuri... 
- O cunosc, însă vă asigur că nu-mi va scăpa nici unul. Vorba 
dumneavoastră şi a colegului dumneavoastră, Doru Sinaci: în loc să împuşc, 
le voi da morcovi! Lăsând la o parte gluma, am însă o echipă foarte 
puternică la OT-PD. Eu îndeplinesc rolul de coordonator şi am la îndemână 
toate pârghiile logistice de coordonare. Deci rămânerea mea pe funcţie nu va 
afecta în nici un fel activitatea mea în Consiliul Judeţean. Aş zice, 
dimpotrivă! 
"Consiliul Judeţean nu va mai fi o cloşcă" 
Interviu cu Claudiu Cristea, vicepreşedinte al CJ Arad 
-D-le vicepreşedinte, cum vedeţi Consiliul Judeţean în următorii patru ani? 
- În aceşti patru ani, Consiliul Judeţean Arad trebuie să devină unul de tip 
occidental, care să nu se limiteze la gestionarea patrimoniului. Nu mai 
trebuie să fie un fel de cloşcă având în subordine localităţile judeţului. 
- Adică, trebuie să le lase de capul lor? 
- Nu despre aceasta este vorba! Adevărata dimensiune a Consiliului 
Judeţean nu presupune subordonarea localităţilor, ci coordonarea lor. 
Aşadar, Consiliul Judeţean va gestiona coordonarea şi în mod special 
cooperarea regională pe regiunea Vest. CJA va trebui să dinamizeze relaţiile 
transfrontaliere, în cadrul Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa. 
- Doar atât? Cum se va desfăşura cooperarea în cadrul acestei Euroregiuni, 
dacă localităţile din judeţ vor fi lăsate să se descurce singure? 
- În nici un caz nu vor fi lăsate de izbelişte. Singura deosebire între ce a fost 
şi ce va fi este că acest Consiliu Judeţean va fi un coordonator al activităţii 
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consiliilor locale, nu un for tutelar. Pe scurt, este vorba despre respectarea 
Cartei Autonomiei Locale, la care România a aderat. 
- Vă întreb şi pe dumneavoastră, cum i-am întrebat pe ceilalţi doi din 
„tripletă”: cum veţi coopera, având în vedere faptul că veţi fi adversari la 
alegerile generale? 
- În pofida „scârţâiturilor” coaliţiei de guvernământ, partidele din aceasta au 
deprins abilitatea dialogului, a compromisului, fapt reliefat şi de rezultatele 
constituirii CJA şi CLM. Chiar dacă există unele diferenţe programatice, 
coabitarea de patru ani ne-a maturizat. Sunt convins că vom colabora foarte 
bine. 
- Totuşi, PNŢCD şi PNL vor participa - se pare pe liste separate, Convenţia 
Democrată fiind aproape sigur destrămată. Veţi fi adversari pe plan politic. 
Pentru „ochiul” ţărănist sunt două pericole: spinul trandafirului şi săgeata 
liberală. Cum se va repercuta aceasta în funcţionarea CJA?  
- În ceea ce ne priveşte pe noi, cei trei care am fost aleşi, nu se pune 
problema adversităţii. În CJA se va face politica administraţiei. Campania 
electorală se va face în exterior. Oricum, noi suntem hotărâţi să facem 
campanie electorală - fiecare pentru partidul sau - prin rezultatele 
Consiliului Judeţean. Nu există campanie mai eficientă decât aceea a 
lucrului bine făcut. 
 

19.03.2005 Seculici, vicepremier în locul lui Videanu4.  
 Adriean Videanu, ministru de stat însărcinat cu coordonarea 
activităţilor din domeniul economic şi-a depus demisia ieri la cabinetul 
premierului Călin Popescu Tăriceanu. Într-o declaraţie de presă susţinută la 
Palatul Victoria.,  Adriean Videanu şi-a motivat demisia prin implicarea sa, 
în calitate de candidat, în campania electorală pentru Primăria Generală 
Bucureşti.  
 „Biroul Permanent al Partidul Democrat l-a nominalizat pentru 
funcţia de vicepremier pe Gheorghe Seculici. Acesta este preşedintele 
organizaţiei judeţene a Partidului Democrat şi preşedinte al Consiliului 
Judeţean Arad. Este arhitect de meserie şi are o experienţă de 10 ani în 
administraţia locală, fiind consilier local şi judeţean”, a declarat ieri 
Videanu. 
 Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri că este de acord cu 
nominalizarea lui Gheorghe Seculici pentru funcţia de vice prim-ministru, 
precizând că acesta nu va avea ca atribuţie coordonarea negocierilor cu FMI, 
responsabilitatea în acest sens urmând să-i revină ministrului Finanţelor.  

                                                 
4 Bogdana Păun & Ovidiu Bancheş - Ziua de Vest. 
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 Auzind că a fost numit în funcţia de ministru de stat, Gheorghe 
Seculici s-a declarat „total surprins”, afirmând că a aflat vestea abia ieri, în 
jurul amiezii. „Nici nu ştiam că am fost luat în vizor de Biroul Permanent 
Naţional, iar surpriza a fost foarte mare când mi s-a comunicat că am fost 
numit vicepremier. Urmează ca mâine (sâmbătă - n. red.) să mă aflu la 
Bucureşti pentru a depune jurământul”, a spus Seculici, conform Mediafax.    
 El a mai afirmat că îşi va da demisia din CJ Arad în cadrul primei 
şedinţe şi că preşedinţia CJ va fi asigurată cu titlu interimar de 
vicepreşedintele Gavril Popescu (PNL), până la alegerea unui nou 
preşedinte. Seculici a mai spus că nu va renunţa la preşedinţia PD Arad.  
 

26.03.2005 Nou preşedinte la Consiliul Judeţean Arad5 
Iosif Matula a fost ales ieri preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, 

funcţie rămasă vacantă după numirea lui Gheorghe Seculici ca vicepremier. 
Candidatul oficial al Alianţei DA a avut însă surpriza să aibă un 
contracandidat în persoana vicepreşedintelui liberal Gavril Popescu. Acesta 
a fost propus de către un consilier independent, ales pe listele PSD.  
 Spre stupoarea asistenţei, Gavril Popescu a acceptat propunerea 
spunând că i se pare „moral“ să candideze şi că trebuie „să câştige cel mai 
bun”. El a pierdut însă obţinând mai puţin de jumătate din voturile 
reprezentantului PD. Vicepremierul Seculici, prezent la şedinţa de ieri, s-a 
arătat extrem de iritat de gestul liberalului, spunând că „interesele Alianţei 
au fost grav lezate” şi că „se va lua în discuţie la nivel central acest 
comportament”. La rândul lor, liderii PNL au declarat că nu l-au susţinut pe 
colegul lor care ar putea fi exclus din partid. Noul preşedinte al Consiliului 
Judeţean Arad a fost consilier local în Chişineu-Criş, dar a candidat şi 
pentru un mandat de consilier judeţean. Totodată, el a fost candidatul PD 
pentru Primăria oraşului.   
 

24.06.2008 Nicolae Ioţcu a depus jurământul6 
 Preşedintele îşi va da mâine demisia din Senat şi va convoca vineri 
şedinţa de constituire a CJA.  
 Nicolae Ioţcu, noul preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, a depus 
astăzi jurământul în Sala Festivă a Tribunalului, pentru a fi investit în 
funcţie. Oficialul a declarat cu această ocazie că mâine (astăzi - n.r.) îşi va 
depune demisia la Senat. Jurământul a fost depus, ieri, în faţa prefectului 

                                                 
5 S. O., Evenimentul Zilei-Ediţia de Vest. 
6 Adriana Barbu, Jurnal arădean. 
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Gavril Popescu şi a vicepreşedintelui Tribunalului Arad, judecătorul Silvia 
Nădăban.  
 „Şi-a preluat atribuţiile, iar potrivit legii va trebui să convoace 
şedinţa de constituire a noului Consiliu Judeţean în cel mult trei zile”, a 
precizat prefectul Gavril Popescu, fapt confirmat de Nicolae Ioţcu, care a 
punctat că şedinţa de constituire a noului CJA şi de alegere a 
vicepreşedinţilor instituţiei va avea loc vineri, cu începere de la ora 12.00. 
  

Linişte la constituire 
 Preşedintele CJA nu are de ce să-şi facă griji în privind consiliului, 
în condiţiile în care partidul său, PD-L, deţine majoritatea mandatelor în 
consiliu (17 mandate de consilieri din cele 32). În plus, pentru funcţiile de 
vicepreşedinţi sunt propuşi doar politicieni din PD-L: Iosif Matula, fostul 
preşedinte, şi Adrian Ţolea, fost consilier judeţean. Nicolae Ioţcu, care a 
câştigat şefia CJA cu 48 la sută din sufragii, susţine că principala sa 
preocupare la început de mandat va fi continuarea proiectelor de 
infrastructură începute şi atragerea de fonduri europene pentru mega-
proiectele iniţiate de fostul preşedinte Iosif Matula, legate de colectarea 
deşeurilor şi alimentarea cu apă. 
 

08 ianuarie 2009 Cristian Drăgan va fi vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Arad7 
 Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Iosif Matula, va debuta ca 
europarlamentar luni, când va participa la Strassbourg la prima reuniune în 
plen a Parlamentului European. Tot atunci va fi confirmat în acest post. În 
locul său, la Consiliul Judeţean va veni Cristian Drăgan, propunerea 
organizaţiei PD-L Arad. 
 Matula îl recomandă cu încredere pe cel care îl va succeda în  postul 
rămas vacant la CJA: „În ceea ce priveşte postul de europarlamentar, da, mi 
l-am dorit, pentru că am fost în luptă pentru el. Dacă va fi să fie, mă bucur 
că cel care va putea continua munca mea va fi Cristian Drăgan, cu care am 
colaborat foarte bine de multe ori. Aş putea spune că este omul potrivit la 
locul potrivit!”. 
 Alegerea unui nou vicepreşedinte va avea loc în prima şedinţă de 
Consiliu Judeţean din această lună. În prezent Drăgan este consilier judeţean 
şi director al Direcţiei Judeţene pentru Tineret: „Nu pot să spun că mi-am 
dorit foarte mult această funcţie, dar mă gândesc că orice consilier ar vrea să 
facă parte din conducerea Consiliului Judeţean. Am colaborat de multe ori 

                                                 
7 Dana Mirea, Observator arădean. 
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cu Iosif Matula, mai ales în campaniile electorale, am fost în toate 
localităţile din judeţ şi cunosc toţi primarii, indiferent de culoarea lor 
politică. Cred că a contat această muncă pe care am depus-o pe linie de 
partid atunci când am fost propus”.  
 

10.04.2010 Staţiunea Moneasa revine la viaţă prin infuzie de 
bani europeni8.   
 În plină criză economică, banii oferiţi de Uniunea Europeană ar 
putea ajuta la relansarea uneia dintre cele mai frumoase staţiuni din Munţii 
Apuseni. Este vorba de staţiunea Moneasa, din judeţul Arad, situată pe 
traseul turistic „Drumul vinului”.  
 Autorităţile judeţului Arad au pe rol o serie de proiecte de investiţii 
în infrastructură, care vor asigura un acces mai uşor al turiştilor în staţiunea 
Moneasa. Chiar dacă proiectele vor fi gata abia anul viitor, investitorii au 
început deja să-şi manifeste interesul faţă de Moneasa. Astfel, există planuri 
de construire a unor noi pensiuni, hoteluri, dar şi a amenajărilor sportive, 
printre care se numără un bazin acoperit pentru înot. Deocamdată, planurile 
investitorilor privaţi sunt în aşteptare, însă unele dintre ele ar putea prinde 
contur chiar din această vară. 
 Primul dintre proiectele care au trezit interesul investitorilor pentru 
staţiunea Moneasa este modernizarea drumului Juliţa-Mădrigeşti. Început 
acum un an, acesta a fost primul proiect din Regiunea Vest care a primit 
finanţare din fondurile structurale europene. 
 Cel de-al doilea proiect este parte a programului turistic „Drumul 
vinului” şi pune în valoare atât frumuseţea naturii din Munţii Apuseni, cât şi 
roadele podgoriilor însorite de pe valea caldă a Mureşului, dintre care cea 
mai cunoscută este cea de la Miniş - Măderat. Podgoria este renumită mai 
ales pentru vinurile din soiul Cădarcă, un soi „împărţit” de viticultorii de pe 
Valea Mureşului, atât din România, cât şi din Ungaria. Vinul roşu, cu arome 
de fructe de pădure, este extrem de apreciat de cunoscători şi, în ultimii ani, 
a devenit cunoscut şi de turiştii străini, care valorizează tot mai mult soiurile 
locale din România. 
 Proiectul de infrastructură va scurta drumul spre Moneasa cu 
aproape 100 de kilometri, prin modernizarea tronsonului de drum Juliţa – 
Mădrigeşti. Acest tronson are o lungime de 24,671 de kilometri. 
Reabilitarea lui ar urma să se încheie anul viitor şi costă în total 56.324.534 
lei, potrivit contractului de finanţare. După ce drumul reabilitat pe banii 
Uniunii Europene va deveni operaţional, vor putea fi atraşi investitori în 

                                                 
8 www.ecomunitate.ro 
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această zonă. Turiştii care vor merge pe acest drum spre Moneasa vor avea 
posibilitatea să viziteze şi alte obiective turistice în afara staţiunii din Munţii 
Apuseni. Este vorba de trei biserici de lemn, vechi de secole, care erau 
practic inaccesibile. 
 „Prin modernizarea tronsonului de drum Juliţa - Mădrigeşti ne dorim 
crearea unei legături directe între Valea Mureşului şi Valea Crişului. Este 
unul dintre cele mai importante proiecte demarate la nivelul judeţului Arad”, 
a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu. De altfel, 
oficialul CJ Arad a inspectat şantierul drumului luna trecută, când au fost 
reluate lucrările întrerupte de venirea iernii. Nicolae Ioţcu a spus că, după 
reabilitarea tronsonului, drumul dintre Săvârşin şi Moneasa va fi scurtat cu 
aproximativ 100 de km. 
 Preşedintele CJ Arad a verificat şi lucrările la „Drumul vinului”. 
Acesta este un proiect de 16 milioane de euro, iniţiat de tot de către 
Consiliul Judeţean Arad pentru a pune în valoare turismul local. Prin acest 
proiect, turiştii vor fi atraşi spre Podgoria Aradului pe un traseu de o zi, la 
finalul căruia ei ar urma să fie cazaţi tot în hotelurile din staţiunea Moneasa. 
Pe acest traseu, turiştii vor face opriri dese pentru a degusta vinurile locale şi 
pentru a servi preparatele culinare tradiţionale, ecologice. 
 

24.10.2010 Forum româno-belgian, organizat la Arad9.  
Forumul cooperării descentralizate româno–belgian va fi organizat, 

în perioada 5-6 noiembrie, la Arad, iar la evenimentul organizat sub motto-
ul „De la solidaritate la parteneriatul european” vor fi prezenţi miniştri, 
conducători la nivel local, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai societăţii 
civile, parlamentari europeni, reprezentanţi ai instituţiilor europene. 
Forumul va fi găzduit şi organizat de Consiliul Judeţean Arad, cu sprijinul 
Ambasadei României în Regatul Belgiei.  
 Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, a precizat, 
luni, că acest Forum reprezintă încă o ocazie de a sărbători 130 de ani de 
relaţii diplomatice între Belgia şi România, dar şi 20 de ani de parteneriate 
între judeţele româneşti şi provinciile belgiene, între oraşe şi comune din 
cele două ţări, sub egida „Opérations Villages roumains”. 
 De asemenea, el stă sub semnul Preşedinţiei belgiene a Uniunii 
Europene în această a doua jumătate a anului 2010. „Forumul de la Arad 
vine ca o continuitate a relaţiilor româno-belgiene, ultima întâlnire de acest 
gen având loc în 2006, la Bruxelles. Parteneriatul a fost conceput ca un 
Forum permanent de schimb de experienţă şi întâlniri între comunităţile 

                                                 
9 Paula Bulzan, Actualităţi-Arad. 
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locale din cele două ţări. Scopul principal îl constituie crearea unei puternice 
reţele de colaborare între entităţi publice şi private din România şi Belgia, 
care au considerat oportună continuarea acestui model de reuniuni. Din 
această colaborare se pot desprinde proiecte şi realizări în diverse domenii, 
de la economie şi comerţ, la turism şi strategii regionale”, a declarat Nicolae 
Ioţcu. 
 Principala temă a Forumului o constituie descentralizarea, care va 
reuni în jurul aceleiaşi mese, miniştri, conducători la nivel local, oameni de 
afaceri şi reprezentanţi ai societăţii civile, parlamentari europeni, 
reprezentanţi ai instituţiilor europene, cum este Comitetul Regiunilor, prin 
persoana lui Luc Van den Brande, preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie, 
Guvernanţă, Afaceri Instituţionale şi Externe, fost preşedinte al Comitetului 
Regiunilor, fost ministru-preşedinte al Regiunii Flandra. Scopul principal al 
evenimentului este de a stabili un dialog productiv asupra cooperării 
descentralizate ca soluţie la problemele actuale din domenii ca sănătatea 
publică, educaţia, siguranţa cetăţeanului şi mediul înconjurător şi rolul 
societăţii civile. 
 Discuţiile despre beneficiile descentralizării se vor purta din 
perspectivă europeană iar ideile rezultate vor fi aduse la cunoştinţa 
autorităţilor din domeniile menţionate, pentru a-şi găsi concretizarea în 
proiecte. Una din temele majore o va constitui descentralizarea în Europa: o 
abordare optimistă, care îşi propune să răspundă unor întrebări, precum: „De 
ce descentralizează guvernele şi care sunt beneficiile descentralizării?”, 
„Constituie subsidiaritatea, dezvoltarea regională şi descentralizarea drumul 
european spre dezvoltare?”, „Este descentralizarea o soluţie pentru 
dezvoltarea durabilă?”. 
 Temele majore supuse dezbaterii vor beneficia de ateliere de lucru 
separate, care se vor concentra pe probleme actuale şi de interes: sănătatea 
publică, educaţia, mediu, societatea civilă, aplicarea legii şi siguranţa 
publică. 
 „Acest Forum se desfăşoară pe fondul crizei economice şi financiare, 
ale cărei efecte dramatice sunt resimţite de noi toţi, la nivel global. De 
aceea, astăzi, poate mai mult ca oricând, statele, regiunile, comunităţile 
locale trebuie să manifeste solidaritate. Gestionarea corectă a resurselor, 
corelarea lor cu necesităţile pentru a depăşi dificultăţile curente ne oferă 
şansa de a deveni mai puternici şi mai hotărâţi să construim o lume mai 
bună şi mai prosperă”, a mai spus Nicolae Ioţcu. Forumul este situat şi sub 
semnul Europei ca o mare familie unită, în care tuturor actorilor publici şi 
privaţi le revine misiunea de a identifica soluţii inovative, de a consolida 
managementul participativ la nivel local, de a asigura o bună planificare şi o 
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bună guvernanţă, de a coborî nivelul de luare a deciziilor cât mai aproape de 
cetăţeni.  
 

III. Consiliul Judeţean Arad, perspective de viitor 
 Dacă în ceea ce priveşte trecutul şi prezentul, actualul studiu a 
identificat elementele de referinţă, viitorul acestei instituţii trebuie abordat 
în contextul discuţiilor referitoare la regionalizarea României. La 20 de ani 
de la înfiinţare, în România anului 2012, se vorbeşte tot mai des despre 
viitorul consiliilor judeţene. Partidele  politice au prezentat diferite variante 
de reorganizare administrativă a ţării, invocând documente europene şi 
practici ale unor state care au definitivat cu succes acest proces. Aflate la 
guvernare, dar şi în opoziţie, formaţiunile politice au prezentat diferite 
modele de regionalizare a României, unele dintre aceste vorbind despre 
desfiinţarea consiliilor judeţene, altele întărind rolul pe care această 
instituţie îl are.  
 PDL şi aripa democrat-liberală a Guvernului a încercat în anul 2011 
să impună înlocuirea celor 41 de judeţe ale României cu 8 regiuni de 
dezvoltare cu scopul declarat de a avea acces mai uşor la cele 10 miliarde de 
euro din Programul pentru dezvoltare al Comisiei Europene, puşi la 
dispoziţie de Executivul european în perioada 2013-2014 pentru lucrările de 
infrastructură rutieră, apă şi canalizare din teritoriu10. „Actualele judeţe nu 
fac faţă provocărilor secolului actual pentru a aduce bani europeni şi de a 
avea politici coerente în ceea ce înseamnă investiţii care trebuie să se 
realizeze. De exemplu, un drum începe într-un judeţ şi se termină în altul”, a 
declarat Emil Boc11. PDL vede o Românie împărţită în 8 regiuni 
(corespunzătoare celor 8 euroregiuni), numite, tradiţional, judeţe. Acestea ar 
urma să fie conduse prin prefecturi, acestea reprezentând autoritatea centrală 
(guvernamentală) în teritoriu, viziune care ar implica desfiinţarea consiliilor 
judeţene.  
 La polul opus, Uniunea Social Liberală a gândit un model care să 
păstreze şi judeţele actuale, dar să se încadreze în tendinţa de regionalizare, 
întregul proces urmând să se extindă pe mai mulţi ani. Punctele principale 
ale modelului USL: 
a. Se vor păstra actualele judeţe. 
b. Se va înfiinţa, între judeţe şi administraţia centrală a ţării, a unui alt nivel 
administrativ, numit Regiune, după modelul francez. 
                                                 
10cursdeguvernare.ro/regionalizarea-romaniei-modelele-europene-de-regionalizare-cum-s-
a-reorganizat-polonia.html  
11 http://www.mediafax.ro/social/boc-reorganizarea-administrativ-teritoriala-este-necesara-
pentru-a-nu-fi-subminate-sansele-de-a-atrage-bani-europeni-8318216. 
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c. Regiunile vor coincide cu actuala împărţire formală în cele 8 euro-regiuni. 
d. O regiune va fi condusă de un consiliu regional, condus de un preşedinte 
regional – ambii aleşi de cetăţeni. 
e. Pe lângă preşedinte şi consiliul regional, fiecare regiune mai avea şi un 
prefect desemnat de către guvern. Cei 8 prefecţi regionali îi vor înlocui, 
astfel, pe cei 41 de prefecţi existenţă în prezent în fiecare judeţ, şi îşi vor 
păstra atribuţiile actuale12. 
 Înainte de a se decide politic modul în care se va proceda pentru 
regionalizarea din punct de vedere administrativ a României – cu sau fără 
judeţe, prin alegeri directe sau numiri la nivel de instituţii, cu ce buget sau 
cu câţi consilieri la numărul de locuitori – considerăm necesară existenţa 
unei dezbateri publice referitoare la necesitatea regionalizării. Este nevoie în 
România de o nouă regionalizare? Este acest proces necesar din punct de 
vedere al contextului european din care ţara noastră face parte? Lansarea 
unei dezbateri ample pe această temă, o dezbatere în care să fie cooptaţi 
cetăţenii, dar şi instituţiile publice, ar conta în obţinerea unui rezultat 
concludent pentru punerea în practică a procesului de regionalizare a 
României. Un proces din care România să iasă avantajată, atât din punct de 
vedere al fondurilor europene pe care le-ar putea atrage, cât şi din punct de 
vedere al modului în care se realizează funcţionalitatea instituţiilor statului 
şi, implicit, al Consiliului Judeţean Arad.  
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Satul Petroman etnografie locală 
 
 

Ioan Traia, 
Muzeul Satului Timişoara 

 
 

Localitatea Petroman este situată în sud-vestul Banatului şi face 
parte din punct de vedere administrativ din judeţul Timiş, comuna Ciacova. 
Satul are o îndelungată şi bogată istorie, precum şi o tradiţie etnografică 
diversă şi deosebită. Pentru o mai bună prezentare a satului înserăm un scurt 
istoric al localităţii într-o succesiune de evenimente mai importante 
petrecute în decursul timpului.  

Descoperirile din epoca neolitică la Petroman, se grupează, în 
general pe cursul râului Timiş, ceea ce indică posibilităţi optime de locuire, 
de adaptare a vieţii omeneşti la condiţiile oferite de configuraţia geografică. 
Cercetările efectuate până acum demonstrează că intensitatea locuirii a fost 
mare şi durata de existenţă a aşezărilor a fost lungă. 

Epoca fierului, cu cele două subdiviziuni ale sale Hallstatt şi Latene 
este ilustrată prin descoperirile de la Petroman care sunt suficiente pentru a 
demonstra locuirea zonei şi în această epocă. Cea de-a doua vârstă a fierului 
Latene este ilustrată suficient pentru a argumenta locuirea. Descoperirile din 
cea de-a doua vârstă a fierului şi care aparţin civilizaţiei dacice, deşi mai 
puţin numeroase, ne îndreptăţesc să afirmăm continuitatea de locuire şi 
vieţuire în microzonă şi în perioada civilizaţiei dacice, adică în intervalul 
secolului II î Hr.-1 d. Hr1. 

Urmele locuirii romane la Petroman sunt rezultatul unor observaţii 
de suprafaţă în cadrul unor periegheze, fiind cuprinse câteodată în 
repertorii2. 
 Începând cu secolele XIV-XV, satele feudale bănăţene, inclusiv 
Petromanul, se află într-o situaţie de tranziţie sub impactul noilor rânduieli 
feudale de tip occidental aduse de regalitatea maghiară. Pătura superioară a 
populaţiei autohtone reprezentată prin cnezi, stăpânii tradiţionali ai satelor, 
suferă mutaţii. O parte a cnezilor a fost integrată feudalităţii  regatului, 
aceşti cnezi fiind asimilaţi nobililor, iar o parte a lor a decăzut la condiţia 
juzilor  săteşti. 

                                                 
1 N. Gudea-I. Moţiu, Banatul în epoca romană, în ,,Banatica”, Reşiţa, 1983, p. 164-165. 
2 Ibidem, p. 167. 
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Prima consemnare a comunei Petroman în documente apare în 
registrele  dijmelor papale adunate în Banat în anii 1332-1337, unde este 
consemnată sub numele de Petrus şi Petree (1333), respectiv Petre şi Petri 
(1334). În documentele din secolele XIV-XV Petromanul este menţionat de 
multe ori. După Barany, satul Petroman de azi se presupune că ar fi în locul 
vechiului aşezământ Petra din evul mediu. Într-o diplomă din anul 1346 
satul Petre e amintit lângă râul Timiş. Istoriografii maghiari consideră că în 
secolul al XVII-lea, satul ar fi fost invadat de români. Nimic nu 
îndreptăţeşte această presupunere a istoricilor maghiari şi nici ipoteza că 
locuitorii Petromanului din secolul al XVI-lea au fost unguri3. 

În anul 1346 satul Petre este amintit într-un document, în care se 
spune că proprietarul pământurilor a fost Magyar Paluak. În acel an Szeri 
Poşa şi cu fiul său Laslo voiau să treacă prin satul Petre (villam Petre) 300 
de oi. După ce a trecut oile peste podul Timişului, Ravasz Miklos 
administratorul moşiilor lui Magyar Pal, a întărâtat şi pornit mulţimea 
iobagilor contra lui Szeri Poşa şi a fiului său (motivaţia nu se cunoaşte). 
Atunci iobagii i-au bătut, i-au jefuit de oi şi i-au alungat peste Timiş. Acest 
document este important fiindcă aminteşte de satul Petre (villam Petre) la 
puţin timp după ce s-au adunat dijmele papale şi accentuează existenţa 
satului în perioada feudală, precum şi derularea unui conflict obişnuit pentru 
acele vremuri, între nobilii locali, jaful şi prădarea erau lucruri obişnuite 
intr-un timp, când puterea centrală a regilor maghiari era încă slabă.  

Deşi din perioadă ocupaţiei turceşti nu avem informaţii care să 
amintească de Petroman, este mai mult decât probabil că satul a supravieţuit 
iureşului turcesc şi făcea parte din nahia (unitate administrativ-teritorială 
mică) Ciacova. Faptul că localitatea Petroman n-a dispărut o confirmă 
însemnările inginerului italian Marsigli de la 1690-1700, unde apare ca 
aşezare locuită sub denumirea de Petroman, în Ţinutul de sub Timişoara 
(Neoerrect pagi infra Tömesvar)4. 

Imediat după ocuparea Banatului de către habsburgi, administraţia 
militară îşi începe munca de organizare şi pentru a putea evalua posibilităţile 
exploatării fiscale a provinciei se va executa, încă din cursul anului 1717 o 
conscripţie generală a Banatului. Această conscripţie va fi completată în anii 
următori, prin elaborarea unor hărţi detaliate ale ţinutului, care vor cuprinde 
toate aşezările locuite sau părăsite ale Banatului. În conscripţia din 1717 

                                                 
3 N. Ilieşiu, Caiete istorice, III,f. 504, mss, nr. inv. 6882, Arhivele Muzeului Banatului. 
4 Pavel Binder, Lista localităţilor din Banat de la sfârşitul secolului alXVII-lea, în ,,Studii 
de istorie a Banatului”, vol. II, Timişoara, 1970, p. 68. 
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Petromanul apare ca sat cu 60 de case;  pe harta oficială din 1761 satul apare 
cu denumirea Petroman şi făcea parte din districtul Ciacova5. 

Despre revoluţia de la 1848, tradiţia satului a păstrat versiunea că 
cete de revoluţionari maghiari au făcut tabără lângă cimitirul mare, pe 
izlazul comunei. Cu această ocazie au ars majoritatea crucilor din cimitirul 
mare. Întrucât cereau bucate şi vite de la locuitori, au urmărit pe chinezul 
comunei din acel timp, Marcu Stoicu, care a reuşit să scape de urmărirea 
revoluţionarilor, fiind ascuns într-un car cu fân6. 

Alegerile parlamentare din anul 1905 şi următoarele au demonstrat 
însufleţirea ţărănimii conduse de,,apostolii” satelor, preoţii şi învăţătorii , 
care suplineau cu succes, lipsa unor organizaţii de partid locale. Petromanul 
făcea parte din cercul electoral parlamentar Ciacova. Candidat naţional 
român întâlnim în cercul Ciacova numai în anul 1906. În acel an la alegeri a 
candidat din partea românilor George Breban, directorul Băncii româneşti 
“Ciacoveanca” din Ciacova şi mare proprietar în Gilad. Referitor la 
alegerile de deputat parlamentar de la Ciacova, mărturiile documentare ale 
vremii relevă o desfăşurare exemplară a acţiunilor. Alegătorii români din 
Petroman, în afară de vreo 5-6, care au trecut la adversari, au acţionat în 
frunte cu preotul greco-catolic Mihai Jivanca, judele comunal Dimitrie 
Jicău, al doilea jude comunal Tulius Seiman şi Milan Constantinovici, 
votând cu candidatul naţional român7. Scrutinul a avut loc în 30 aprilie 
1906. Votarea s-a realizat la casa comunală şi la hotelul „Naţional” din 
Ciacova şi s-a încheiat cu următorul rezultat: candidatul naţional român 
George Breban717 voturi, candidatul kossuthist Dobroszlav Peter 532 voturi 
şi candidatul constituţional, baronul Daniel Tibor, 447 voturi. După 
terminarea alegerilor, George Breban este salutat printr-o dinamizatoare 
cuvântare rostită de preotul Mihai Jivanca.  
Deoarece nici unul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea, în 16 mai 
1906 se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi clasaţi. George 
Breban rămâne în minoritate cu 222 de voturi8. 

Aproape din fiecare familie locuitoare în Petroman au participat la 
primul război mondial (1914 - 1918) între 1 şi 3 membri, iar din sânul a 6 
familii au participat câte 4 membri. 

                                                 
5 N. Ilieşiu, Caiete istorice, III, f. 504, în Arhiva Muzeului Banatului.   
6 Pr. Ioan Stoicu, Cronica parohiei Petroman, f.f., 1950, mss. 
7 Tribuna (Arad), anul X, nr. 78 din 25 aprilie/ 8 mai 1906, p. 2-3, apud  Ioan Tomole, 
Românii din Banat în luptele naţional-electorale de la începutul secolului al XX-lea, Ed. 
Gutinul SRL, Baia Mare, 2000, p. 113. 
8 Ibidem, p. 114. 
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 Statistica întocmită, privitoare la combatanţii din acest război, ne 
arată următoarele:au participat în total 255 de săteni, dintre care:251 ţărani, 
2 muncitori,1 funcţionar, 1 student; repartizaţi pe vârste, au fost:7 ostaşi 
între 18-20 ani,180 ostaşi între 21-25 ani, 40 ostaşi între 25-30 ani, 28 ostaşi 
peste 30 ani; din cei 255 participanţi, au fost 246 soldaţi, 7 gradaţi, 2 ofiţeri. 
 În acest război şi-au pierdut viaţa un număr de 35 de ostaşi, au rămas 
6 invalizi de război  şi 13 orfani de război. 

Ziua de 1 Decembrie 1918, Unirea Transilvaniei cu România, a 
rămas un important act istoric întipărit în sufletele românilor, ca un 
eveniment de mare însufleţire pentru toţi românii. La adunarea de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918 din Petroman au plecat următorii localnici: 
Drăgălină Iova de la nr.156, Pop Ioniţă, student la teologie, Jivanca Mihai 
Cornel, protopop greco-catolic. Nu au putut fi însă părtaşii marilor serbări 
de la Alba Iulia, fiind reţinuţi în gara Timişoara de armata sârbă9. 

În anul 1926 s-a reuşit să se aplice reforma agrară şi la Petroman. Cu 
această ocazie s-a distribuit pământ la 57 locuitori săraci ai satului, care nu 
aveau pământ deloc. Criteriul de împroprietărire la Petroman a fost puţin 
diferit decât prevedea legea, dar s-a înscris în spiritul ei şi anume:au primit 
pământ sătenii care nu au avut pământ deloc, fără să se ia în consideraţie 
participarea la război. Celor 57 de ţărani împroprietăriţi li s-au repartizat 446 
iugăre şi 110 st. pătraţi, suprafaţa de teren existentă în hotarul satului. 

Cel de-al doilea război mondial s-a încheiat prin suferinţa ţăranilor 
din Petroman ajunşi într-o stare de sărăcie avansată şi prin îndurerarea a 
numeroase familii în urma pierderilor familiare suferite. În acest război au 
murit 16 bărbaţi,  6  au fost dispăruţi, 2 au fost prizonieri, au rămas 4 
invalizi  şi un orfan de război. 

În anul 1945 s-a făcut o nouă reformă agrară. Cu acest prilej s-au 
împroprietărit 171 de ţărani, întregindu-li-se lotul până la 5 ha. Pământul 
acesta l-au primit din suprafeţele expropriate de la populaţia germană, care 
în timpul regimului austro-ungar au cumpărat o bună parte din hotarul 
comunei şi cele mai bune pământuri. 

Imediat după război sub presiunea directă a trupelor sovietice de 
ocupaţie se instaurează regimul comunist, cu consecinţe contradictorii şi 
asupra satului Petroman. Teroarea fizică şi psihică dezlănţuită asupra 
populaţiei, cotele mari de produse agricole impuse au avut ca efect sărăcirea 
şi exasperarea ţăranilor, pentru a se putea înfăptui mai uşor colectivizarea 
agriculturii. La toate acestea se mai adaugă deportările în Bărăgan fenomen 
ce a afectat negativ viaţa locuitorilor din sat. 

                                                 
9 C. Iedu, A. Ulita, Monografia satului Petroman, p. 15-18, mss. 
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În noaptea de Rusalii a anului 1951 numeroase familii din Petroman 
au fost ridicate şi duse într-o direcţie pentru ei necunoscută. Până la urmă s-
a aflat că vor fi deportaţi în Bărăgan. Aici urmează o viaţă de calvar, dar 
datorită hărniciei şi organizări specific bănăţene, deportaţii înfruntă cu 
tenacitate greutăţile reuşind să supravieţuiască. Reîntoarcerea acasă 
întâmplată în 1956 a însemnat alt calvar, aici întâmpină ostilitatea 
autorităţilor şi îşi găsesc  gospodăriilor din sat în parte distruse, jefuite sau 
ocupate abuziv. 

Sistemul socialist şi epoca din 1947 până-n 1989 a fost pentru 
locuitorii Petromanului o perioadă dramatică, plină de contradicţii: 
colectivizarea, alienarea sentimentului tradiţional de proprietate al ţăranului, 
schimbările produse în mentalitatea şi munca sa, întreţinut de autorităţi, au 
afectat puternic fiinţa ţăranului bănăţean şi ale căror consecinţe se întrevăd 
pregnant şi astăzi. A însemnat, în acelaşi timp eradicarea analfabetismului, 
îmbunătăţirea asistenţei medicale, dreptul la cultură, dreptul la muncă, 
învăţământ gratuit la toate nivelele, electrificarea satelor, ce a dus la o 
relativă creştere a nivelului de trai. O consecinţă a industrializării masive a 
fost exodul tineretului din Petroman spre oraş la studii şi muncă, care a avut 
drept urmare scăderea relativă a populaţiei tinere. Propaganda împotriva 
bisericii, ateismul practicat în şcoli şi societate au privat populaţia României 
de o educaţie religioasă sănătoasă, efecte care se resimt şi astăzi în 
comportamentul moral al oamenilor. 

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis noi perspective în 
istoria românilor, perspective generoase în intenţii, dar pe care le zdruncină 
şi compromite realităţile cotidiene. Cerinţele vieţii în noul sistem dau 
naştere la o sumedenie de probleme pentru care nu prea suntem pregătiţi să 
le rezolvăm atât la nivel de stat cât şi la nivel de individ. 

 
Etnografia Petromanului 
Cercetarea monografică din Banat  a fost şi este un adevărat 

fenomen cultural ce relevă marele interes al bănăţenilor pentru istoria lor. 
Curiozitatea omului faţă de trecutul său, al comunităţii în care trăieşte a fost 
mereu vie, aici în Banat mai mult decât în oricare provincie românească. 
Bănăţeanul a vrut să-şi ştie rădăcinile, obârşia, dăinuirea, evenimentele 
devenirii sale de om, popor şi naţiune. 

Un capitol important al unei monografii ştiinţifice se referă la 
etnografia locală, care cuprinde cu precădere tradiţiile, obiceiurile, portul 
popular, ocupaţiile tradiţionale şi arhitectura caselor satului cercetat. 
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 Meşteşuguri tradiţionale 
Bătrânele satului au ţesut pânză groasă de lână care s-a numit şubă. 

Din această şubă, croitorii satului au făcut întreaga îmbrăcăminte pentru 
bărbaţi  şi anume: cioarecii (pantalonii), vesta, haina de sus denumită şpenţ 
sau giubă (sacoul), o haină lungă, prevăzută cu glugă, pentru timp friguros 
sau ploios, numită duruţ sau căbăniţă. 

Pânza ţesută din bumbac s-a folosit la confecăionarea cămăşilor  şi 
izmenelor pentru bărbaţi, a poalelor, cămăşilor  şi ciupagelor pentru femei, a 
cearceafurilor de pat, a feţelor de masă sau ştergarelor. 

Din pânza ţesută cu (bătătură) de lână s-au făcut cotrânţe, brâie late 
pentru femei  şi brăcire (brâu îngust de 4-8 cm) pentru femei  şi bărbaţi, 
cârpe mari (batic foarte mare, în 4 colţuri, de purtat peste umeri), cilimuri, 
ponevi, măsaie de masă, măsaie de pat, traiste, obiele  şi altele. Din pânza 
ţesută din fuior de cânepă s-au făcut  şi se mai fac  şi astăzi (1970) saltele, 
saci, materiale pentru (strâcători) - strecurători pentru obţinerea brânzei din 
lapte de oaie sau vacă. În trecut, înainte de a se folosi bumbacul, din aceste 
ţesături se confecţionau  şi cămăşi pentru bărbaţi  şi femei, cearceafuri, 
dosuri de perini sau duni, ştergare, feţe de masă  şi altele. Femeile au făcut  
şi fac  şi astăzi ciorapi din lână, pulovere, sfetăre, fulare, căciuliţe pentru 
copii folosind  câte 5 ace de tricotat (împletit) pentru ciorapi, mănuşi sau 
căciuliţe  şi câte două ace în rest; papucii (pacichele sau năticacii) se 
confecţionau cu un ac cu cârlig (croşeta), care se folosea  şi la 
confecţionarea dantelei (cicmă). 

Cu toate lucrările amintite mai sus se îndeletniceau femeile, 
îndeosebi cele   mai în vârstă. Războiul de ţesut  şi toate uneltele amintite 
mai sus au fost confecţionate de ţărani pricepuţi; chiar  şi acele de tricotat au 
fost confecţionate de meşteri fierari ai satului sau de unii gospodari 
pricepuţi. 

Descriem mai jos uneltele necesare confecţionării îmbrăcămintei, în 
ordinea folosirii lor (este vorba de uneltele  şi îmbrăcămintea folosită mai 
mult de bătrânii  şi bătrânele satului). 
1. Furca  şi fusul, pentru torsul lânii sau al fuiorului. 
2. Maşina de tors, folosită în satul Petroman, o unealtă simplă din lemn, 
construită de meşteri calificaţi sau chiar de unii ţărani mai pricepuţi din sat.  
3. Râşchitorul, mare sau mic, pe care se fac sculurile  (motchele) de lână sau 
fuior. 
4. Mosoarele, pe care se adună firele  
5. Letca, pentru adunat firele pe mosoare 
6. Urzoniul, pentru adunat firele de pe mosoare 
7. Vârtelniţa, sprijinită pe căproni, pentru adunat sculurile (motchele) 
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8. Trichiliţa sau răsucu, de răsucit firele 
9. Picioarele de învălit firele (punerea firelor pe sul), lucrare denumită 
învălitoare. 
10. Războiul de ţesut pânza de bumbac, lână sau cânepă, cu părţile lui 
componente: 
a. scheletul războiului, construit din lemn  
b. cele două suluri, unul încărcat cu firele din urzeală, al doilea pentru 
adunat pânza ţesută 
c. vergeaua de ţinut firele pe sul 
d. iţele 
e. spata 
f. suveicile 
g. brâglele, care ţin spata 
h. zatca de ţinut sulul 
i. fuştelul,pentru separarea firelor de ţesut 
j. jugul  şi scândurica de băgat în sul pentru a ţine firele întinse 
k. tălpiţele, în partea de jos a războiului pentru conducerea ţesutului 
l. arţarul, care susţine brâglele  şi iţele 
m. ghinţarul, care ţine pânza întinsă 
n. ţevile încărcate cu firul de bătătură, care sunt purtate de suveică prin 
deschizătura dintre firele de urzeală, numită rost; iţele împart câmpul 
războiului în două părţi: natra, cuprinsă între sulul de urzeală  şi iţe  şi spas, 
cuprins între iţe  şi sulul de adunat pânza 
o. sucala sau ciocârta, pentru adunatul firelor pe ţevi 
p. speciaza, o scândurică pentru alegerea firelor la ţesătura cu modele. 

La meliţa, prelucrarea cânepei, în vederea obţinerii fuiorului se 
foloseau următoarele unelte, confecţionate de mâna gospodarului: 
1. Proţapul, pentru baterea cânepei. 
2. Meliţa, pentru curăţirea fuiorului 
3. Pieptenele, pentru pieptănatul fuiorului; acesta se foloseşte  şi la  
pieptănatul lânii, înainte de tors. 
  Unelte şi tehnici de prelucrare a materiilor prime necesare 
alimentaţiei. Pentru obţinerea făinii de grâu s-au folosit în vechime mori de 
apă, mai apoi mori de aburi  şi în zilele noastre mori cu curent electric.Făina 
de porumb s-a obţinut în râşniţe  şi teascuri de lemn sau fier (pive), în care 
s-a bătut porumbul. Tot într-o astfel de piuă (pivă) s-a bătut  şi ardeiul, 
pentru boia, macul, zahărul sau scorţiţoara pentru prăjituri, piperul pentru 
mezeluri  şi altele.  

Pe apa Timişului mort au fost aşezate mori de apă ai căror piloni se 
văd  şi astăzi, atunci când este secetă.De asemenea, moara cu aburi, care 
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astăzi funcţionează cu curent electric, situată în hotarul satului Petroman, a 
măcinat  şi macină făină din toate cerealele. 
Prepararea pâinii se face cu următoarele ustensile:  
1. Ciuvaniul (covata) pentru dospit  şi frământat aluatul. 
2. Sita  pentru cernut făina. 
3. Coş din papură împletită în care se pune pâinea, înainte de a se băga în 
cuptor, ca să crească aluatul. 
4. Lopata de lemn cu care se bagă pâinea în cuptor. 
5. Jântuitorul, pentru amestecarea  (jintuitul) jarului. 
6. Drâglul, o unealtă cu ajutorul căreia se trage jarul la uşa cuptorului, 
eliberându-se vatra pentru a se aşeza pe ea pâinea. 
7. Cuptorul zidit, cu vatră din cărămidă  şi uşa acestuia, fără balamale, 
numită duşnic. 
8. Tavă dreptunghiulară din tablă neagră numită  plec   şi trepied din fontă 
numit  săgeac pentru a se aşeza pe el tava sau tava rotundă, cu două picioare 
din sârmă foarte groasă, aşezate ca tălpicii de sanie, numită ciganie care se 
folosesc de când pâinea nu se mai coace direct pe vatră. 

Modul de preparare a pâinii: de cu seară, se cernea făina în ciuvaniul 
adus, în prealabil, în încăpere, spre a nu fi rece  şi se muia olăţălul în puţină 
apă călduţă, mestecăndu-se până la formarea unei paste omogene, olăţălul 
fiind o porţie de aluat rămas de la precedenta preparare a pâinii, păstrat cu 
grijă, după ce a fost uscat; în făina cernută se adăuga apă călduţă, sare, 
drojdie şi olăţălul făcut pastă  şi se amestecă adăugând făină până se obţine 
un aluat puţin vârtos. Acesta se acoperă cu o faţă de masă special păstrată 
pentru acest scop numită măsai de pită  şi se lasă la dospit până spre 
dimineaţă. Dis de dimineaţă, aluatul  se frământă, adăugându-se făină până 
la obţinerea unui aluat atâta de vârtos încât nu mai poate fi frământat decât 
cu mâinile făcute pumn; acesta se porţionează, se reţine din el olăţălul 
pentru viitoarea dată când se va face pâine, porţiile se mai frământă până se 
rotunjesc, se aşează în plecuri sau cigăni presărate în prealabil cu făină, se 
mai lasă puţin la crescut, totul fiind acoperit cu acelaşi măsai de pită  şi apoi 
se bagă în cuptor. Timpul de coacere este de cel puţin 2 ore. La scoaterea 
din cuptor, pâinea "se spală pe obraz", adică se stropeşte cu apă spre a se 
muia coaja formată deasupra pâinii. 

Bătrânele satului nu foloseau drojdia  şi olăţălul pentru dospitul 
pâinii, ci pregăteau un  amestec de tărâţe de grâu, drojdie, hamei (plantă ce 
se întinde ca iedera  şi creşte la Cotul Timişului, spre satul Obad), câteva 
boabe de ovăs, frunzâţe (foi de dafin)  şi 3-4 ardei iuţi frământaţi în mâini. 
Acest amestec, numit cumlău, se porţiona în cocoloaşe cât oul de găină  şi se 
punea la uscat în coşuri de nuiele foarte mari, rotunde, cu diametrul până la 
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80-100 cm, dar cu marginile foarte scunde, de 12-15 cmm, numite, de altfel, 
cotăriţe de cumlău. Coşurile se expuneau la soare să se usuce cumlăul  şi 
acesta se păstra în podul casei. Conţinutul unui astfel de coş era suficient 
pentru a se prepara pâine câteva luni, în condiţiile în care o familie din 4-5 
persoane făcea pâine cam la 5-6 zile.   

Bătrânele satului coceau pâinea pe vatră, peste care puneau un capac 
rotund, din tuci, numit ţăst. Tot în acest mod coceau mălaiul  şi găteau 
fripturile de cartofi  şi de toate preparatele de carne pe care le aveau în 
bucătărie.În bărâneţe, pentru pregătirea mâncărurilor se foloseau oale de lut. 
Se mai foloseau lingurile de lemn  şi farfuriile de lemn pentru mâncare, 
care, mai târziu, au fost înlocuite cu farfurii din lut. în zilele noastre se mai 
folosesc doar linguri mari din lemn, pentru amestecarea mâncării. 

Mai toate aceste ustensile, necesare alimentaţiei ţăranilor localnici, 
sunt făcute de gospodarii pricepuţi ai satului; ţăstul amintit mai sus  şi oalele 
de lut nu le făceau gospodarii localnici ci le cumpărau din comerţ sau de la 
olarii veniţi prin sat cu carele spre a vinde diferite obiecte de lut. 

O maşină agricolă pe care o foloseau bătrânii satului în perioada 
când treierau grâul cu caii  şi demnă de evidenţiat este ciurul, cu sitele sale, 
care serveau la alesul grâului de pleavă. Ciurul  şi sitele se confecţionau în 
cea mai mare parte din lemn  şi sârmă de ţăranii lemnari pricepuţi în acest 
scop. Partea din fier o făceau fierarii satului. La treieratul cu caii se mai 
foloseau greble mari  şi mici, precum  şi lopeţi  de lemn, necesare pentru 
adunat bătătura de grâu din arie, toate făcute de gospodarii ţărani din sat. 

Coşurile confecţionate de ţărani din nuiele se folosesc la încărcatul 
porumbului în căruţe  şi descărcarea lui în hambare, la aducerea legumelor 
din grădină, la transportul paielor sau al gunoiului.Aducerea apei de băut se 
făcea în trecut cu ulcioare, cârcege sau cănate iar astăzi se face cu cănţi 
pentru apă din tablă emailată sau inoxidabilă. 

Portul. Trăim într-o perioadă de mare avânt industrial şi tehnologic 
cu influenţe binefăcătoare asupra traiului şi confortului, însă în acelaşi timp 
asistăm neputincioşi la dispariţia industriei casnice, cu care se îndeletniceau 
atât de intensiv cândva harnicile noastre ţărănci, din mâinile cărora ieşeau 
lucruri admirate şi mult preţuite nu numai în ţară ci şi în străinătate.Declinul 
industriei casnice se datoreşte industrializări, fabricile de îmbrăcăminte 
confecţionând diverse tipuri de haine, mai rapid şi mai ieftin, falimentează 
industria casnică, care a devenit mai mult artizanală. Odată cu dispariţia 
acestei industrii dispare şi mândrul port popular bănăţean.În cele ce urmează 
încercăm să conturăm ceea ce a fost în trecut portul popular atât la bărbaţi 
cât şi la femei.  
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 Bătrânii satului, născuţi între 1880  şi 1885 care, în anul 1970 erau în 
etate între 85  şi 90 de ani, au descris următorul port ţărănesc purtat pe 
vremea lor, pe diferite categorii de vârstă: Copii de şcoală între 7  şi 14 ani 
şi pînă la 16 ani, băieţii purtau iarna cămăşi ţesute din bumbac, cioareci de 
şubă, boc (cojocel din piele de oaie tăbăcită, fără mâneci, rotund în jurul 
gâtului, lung până în talie, cu nasturi  şi cheutori tot din piele, care se închid 
pe un umăr  şi sub braţ, cu un buzunăraş aplicat), şpenţ (veston) ţesut  şi 
învăiegat de şubă iar în cap, căciulă din piele de oaie sau miel; în picioare 
purtau opinci  şi obiele. Vara, purtau cămăşi lungi până la genunchi, din 
bumbac, încinşi (legaţi la brâu) cu brăciri ţesute, izmene din bumbac iar în 
picioare ştrimfi (ciorapi) de lână  şi şlaiche (încălţăminte cu talpa  şi faţa din 
piele, cu o cusătură laterală; modelul este sârbesc); pe cap purtau pălărie. 

Fetele purtau tot timpul anului poale de bumbac, ciupagul (bluza) tot 
de bumbac, cusut cu mătase de diferite culori  şi cu diferite modele iar pe 
cap purtau mărame (baticuri); iarna purtau  şi fetele boc  şi şpenţe de pânză 
căptuşite cu pămucă (vatelină); în picioare purtau şlaiche cu ciorapi de lână 
sau şlapi (papuci) cusuţi cu fir de aor (şnur bronzat).La sărbători, cămăşile  
şi izmenele băieţilor  şi poalele  şi ciupagele fetelor erau din cele cusute 
frumos, cu motive lucrate cu diferite mătăsuri, în diferite culori; fetele 
purtau pe cap cârpă cu găitane (franjuri) iar băieţii purtau, iarna, cioareci 
împodobiţi cu modele confecţionate din şnururi împletite în diferite 
culori.Atât băieţii cât  şi fetele mergeau la şcoală cu traista, ţesută  şi cusută 
în casă, în care purtau cărţile  şi rechizitele şcolare. Traista o purtau după 
cap (baierul traistei petrecut peste un umăr).    

Tinerii între 16  şi 20 de ani (jiunii) purtau vara cămăşi din bumbac 
încinşi cu praşchie (chimir) din piele sau catifea neagră lucrată cu fire de 
aor, şpenţ din stofă iar în picioare opinci  şi obiele, în sărbători purtau 
cămăşi albe cusute cu mătase în diferite culori, chintuş (vestă cu lucrătură), 
izmene iar în picioare ghete sau cisme de piele; pe cap, pălărie, iar iarna, 
căciulă. 

Fetele mari (nemăritate), chiar  şi tinerele soţii, purtau poale de 
bumbac cusute cu diferite mătăsuri, în diferite culori, cotrânţe, dânaince  şi 
dânapoi, respectiv în faţă  şi în spate, ţesute în diferite modele, ciupag cusut 
cu mătase în diferite culori, peste ciupag, laibăr de mătase, şpenţ iar pe cap, 
cârpa (baticul), mai subţire vara  şi mai groasă, iarna. Fetele necăsătorite 
mai purtau oprege. în  zilele de lucru, purtau în picioare ciorapi de lână  şi 
şlaiche.Iarna, atât fetele cât  şi băieţii, purtau boc iar băieţii un căput (veston 
mai lung) din şubă, lucrat cu şnioare negre, galbene  şi roşii. 

La sărbători, fetele s-au dus la hora satului îmbrăcate cu poale cusute 
cu măiestrie, cu diferite motive, cu mătase în diferite culori, cu cotrânţe, 
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dânaince  şi dânapoi ţesute din arămiz  şi drod (fire de culoare argintie  şi 
aurie)  şi ciupag cusut cu mătase. Nevestele tinere purtau plecinicul cu un 
rând de bani, împodobit cu câte două sârme late cât palma de o parte  şi de 
alta. Sârmele erau de mătase cu diferite  motive  şi culori  amestecate: roşii, 
albe, galbene  şi albastre . Pe cap purtau pălărie artificială cumpărată din 
prăvălie. În picioare purtau ghete negre  şi ciorapi tricotaţi cu diferite 
motive. 

Fetele mari mai purtau bani la grumaz (gât), câte un singur rând, iar 
la măritiş, câte 2 - 3 rânduri de bani de argint, iar altele, mai înstărite, purtau 
galbeni de aur cu efigia împărătesei Maria Terezia  şi a împăratului Franţ 
Iosif I. 

Cei mai vârstnici, de la 40 de ani în sus, precum  şi bătrânii, purtau 
vara cămăşi scurte, cu praşchie lată de piele, cu şpenţ, pălărie iar în picioare, 
şlaiche cu ciorapi de lână, dar  şi opinci cu obieliţe (obiele mai mici  şi mai 
subţiri) pentru lucru. Iarna purtau cioareci de şubă, praşchie, boc, şpenţ, 
cojoc de piele iar în picioare, opinci cu obiele. 

Între anii 1850 - 1910, a locuit în Petroman un oarecare Şandru 
Sugur, maistor vestit în cusutul cojoacelor cu flori. El a lucrat cojoace 
pentru toate satele din jur, ba chiar  şi pentru  cele mai îndepărtate. 

Femeile peste 40 de ani, precum  şi bătrânele, purtau poale de pânză 
albă, ciupag de pânză simplă, şpenţ croşetat din lână groasă sau ţesut din 
lână. Femeile mai înstărite aveau bundă cu blana în partea interioară, iar în 
exterior din postav negru. La tiv, la mâneci  şi la guler era bordată cu o 
civeală croşetată cu mătase neagră, numită lăieţi; la tiv  şi la mâneci, 
bordura avea 15 - 20 cm iar la guler 25 - 30 cm. În picioare purtau opinci cu 
obiele iar pe cap purtau cârpe cu găitane. La sărbători, cele mai tinere purtau 
pe cap cârpe mai mari de culoare maro pe care erau cusute cu arămiz sau 
drod (fire de mătase argintie sau aurie) câte o floare, în colţuri. Cele mai 
vârstnice purtau, pe creştetul capului, sub cârpă, un colac de pânză neagră, 
denumit conci. 

În continuare redăm portul celor născuţi în perioada 1890 - 1895, 
care, în anul 1970 aveau vârsta cuprinsă între 75 - 80 de ani, mai tînără cu 
10 -15 ani decât vârsta anterioară, care se menţine în portul sătenilor până în 
anii celui de-al doilea război mondial (1942 - 1943).În această perioadă 
îmbrăcămintea de lucru nu s-a schimbat faţă de perioada precedentă descrisă 
aici. Doar la încălţăminte, opincile  şi obielele încep să dispară la copii  şi 
tineret. Cei mai vârstnici  şi bătrânii continuă să poarte opinci  şi obiele. 
Copii  şi tinerii poartă şlaiche  şi sandale de lucru iar iarna cioareci de şubă. 

La sărbători, atât îmbrăcămintea cât  şi încălţămintea sunt schimbate 
la toate categoriile de vârstă.Copiii până la 16 ani poartă cămăşi albe lungi 
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până la genunchi prinse la brâu cu praşchie din mătase sau catifea, cusută cu 
modele, numită cingă. Izmenele sunt sufulcate (prinse) în ciorapi de lână 
înalţi  până la genunchi. Cioarecii de şubă încep să dispară, fiind înlocuiţi cu 
pantaloni de stofă. Pe cap se purtau căciuli  şi pălării. Iarna se purta bocul  şi 
căputul.Tinerii între 16  şi 20 de ani, junii, poartă în zilele de sărbători 
cămăşi albe, cusute  la gât, piept, pumnaşi (manşete)  şi poale cu diferite 
motive din mătase albă, argintie, aurie sau colorată, prinsă la brâu cu 
praşchie din catifea cusută cu fir auriu, argintiu sau colorat, cu modele 
înflorate, în completare la costumul naţional, la sărbători, rămâne chintuşul. 
Încălăţămintea de sărbători este gheata cu tureac sau cisma de piele. Iarna, 
tinerii din această categorie de vârstă purtau bocul, şpenţul, căputul  şi unii, 
chiar cojocul; la lucru, pe timp de iarnă, unii tineri mai purtau opinci cu 
obiele  şi cioarecii de şubă. 
 Bătrânii purtau opinci cu obiele, cioareci de şubă, boc, şpenţ, căciulă  
şi cojoc iar vara, cămaşă lungă cu izmene nesufulcate, praşchie, şpenţ şi 
pălărie. Bătrânele purtau poale, cotrânţe de culoare închisă, ciupagul, bocul  
şi bunda iar în picioare ghete, sandale iar la lucru şlaiche. 
 Fetele mari  şi tinerele neveste purtau la sărbători poale  şi ciupag de 
mătase, grenadin, sadă, lainăr  şi batist cusute cu aceleaşi modele  şi culori 
atât la poale cât  şi la ciupag  şi cotrânţe din catifea sau mătase cusute cu 
înflorituri sau ţesute special în războiul de ţesut. Fetele mari purtau părul în 
chică pe spate (împletit în cozi) cu flori sau funde la capătul acestora iar 
nevestele purtau şaluri sau baticuri de mătase legate la ceafă. Iarna se purta 
şpenţul  şi burdicul (vestă de piele puţin mai lungă decât talia, deschisă în 
faţă, bordată atât la răscroiala gâtului  şi braţelor cât  şi la tiv cu blăniţă albă, 
încheiată cu brandemburguri, cu buzunare de piele aplicate, împodobită cu 
oglinzi -strasuri); în picioare purtau ghete de culoare maro, albă sau neagră, 
iar în zilele de lucru purtau şlaiche.     

Portul sătenilor în perioada de după cel de-al doilea război mondial 
până în prezent. Băieţii  şi tinerii poartă costumul complet din haine de 
stofă, cumpărat din comerţul de stat, atât în zilele de lucru cât  şi la 
sărbători, cu deosebirea că atunci cănd merg la horă în sat, poartă costume 
din stofă fină. Pe cap copii au băşti iar tineretul pălării, ori sunt cu capul 
descoperit. Iarna poartă căciulă. Ca încălţăminte, vara, pantofi  şi sandale de 
piele sau, pentru lucru, de cauciuc iar iarna, bocanci. 
 „Jiunii” poartă la horă costume din stofă fină, fâşuri sau pardesie. 
Iarna poartă pulovere, sfetăre, palton lung până la genunchi. La sărbători 
sunt încălţaţi cu pantofi de diferite culori, din piele sau antilopă, făcuţi la 
comandă sau cumpăraţi din comerţ. Mai poartă cămaşă de mătase cu 
cravată. Bărbaţii mai vârstnici poartă haine de stofă, sfetăre, palton de trei 
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sferturi, căciuli, iar vara, pălărie. Puţini vârstnici mai poartă cămşi lungi albe 
cu cizme  şi cojoace. Atât unii dintre jiuni cât  şi unii dintre cei cei mai 
vârstnici poartă iarna palton de piele căptuşit cu lână  şi mănuşi din 
piele.Bătrânii cei mai mulţi poartă de asemenea haine de stofă. Au rămas 
doar câţiva care mai poartă cioareci de şubă  şi cojoace. Pe cap, vara poartă 
pălărie iar iarna căciulă, în picioare, au vara ciorapi  şi şlapi iar iarna 
bocanci. Foarte puţini mai sunt cei care poartă opinci  şi obiele, cămaşă 
lungă  şi praşchie de piele. Bătrânele poartă poale, cotrânţă dinaince din 
pânză, mătase sau stofă închisă la culoare sau neagră  şi cotrânţa dânapoi 
ţesută, tot de culoare închisă.Fetele poartă rochiţe de stambă, stofă sau 
mătase, ciorapi de mătase la sărbători  şi ciorapi de bumbac în zilele de 
lucru, pantofi sau sandale; merg cu capul descoperit sau poartă batic de 
bumbac sau mătase. 

Fetele merg la horă în rochiţe de stofă sau mătase. Rareori, câte 
unele merg la horă îmbrăcate în poale. Merg cu capul descoperit, cu pantofi 
fini, cu fâşuri, costume de stofă fină, pardesie de stofă, palton lung din stofă 
sau palton din piele căptuşit cu blană. În anul 1970, mai toate fetele de joc 
poartau iarna pălării pe cap  şi mănuşi de piele. 

Sunt pe cale de dispariţie din îmbrăcămintea bărbaţilor cămăşile 
lungi, cu mătase în culori (cusute împunsuriu) cioarecii de şubă, opincile cu 
obiele, cojoacele  şi chintuşele iar la femeile tinere poalele cusute cu mătase 
în culori. Încep să dispară  şi la cele mai vârstnice poalele de bumbac, fiind 
înlocuite cu fuste. Se mai menţine, iarna, atât la băieţi  şi bărbaţi, cât  şi la 
femei,bocul în zilele de lucru  şi sfetărele în zilele de lucru  şi 
sărbători.Unele dintre nevestele tinere căsătorite se îmbracă, uneori, cu 
poale, cotrânţe, ciupag iar pe cap poartă tulbent (fachi), făcut din bani de 
argint, cu plecenicele  şi cu parta pe frunte, tot din bani de argint. 

Înainte cu 80 - 100 de ani, între anii 1870 - 1890, bărbaţii, începând 
de pe la 25 de ani, purtau părul lung, în chică pe spate, retezat cu foarfeca. 
Băieţii  şi tinerii, până la satisfacerea stagiului militar, purtau părul scurt, 
tăiat cu foarfeca, deoarece maşină de tuns nu exista pe vremea aceea. 

Obiceiul satului, păstrat până către anii 1960, cerea ca, la nuntă, la 
miezul nopţii, mireasa să schimbe rochia de mireasă  cu cea de nevastă  şi să  
fie învălită, adică să poarte, pentru prima oară în viaţa ei, tulbent. Acesta era 
alcătuit dintr-o formă din carton, lată cam de 20 cm  şi înaltă cam de 35 cm, 
rotunjită în partea superioară  şi lăţită în partea inferioară, în formă de 
trapez; pe toată forma aceasta erau cusuţi bani de argint, astfel ca un rând de 
bani să acopere tortiţele rândului de dedesubt. Partea superioară, de-a lungul 
rotunjirii, avea cusută o betelie de carton pe care, de asemenea, erau bani de 
argint; parta  şi plecinicele erau panglici pe care se aflau cusuţi bani, un 
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singur rând pe partă  şi câte două rânduri pe plecinice; lungimea plecinicelor 
ajungea până la 40 - 45 cm. 

Părul femeii se despărţea  cu o cărare la două degete deasupra frunţii  
şi cu o alta, pe mijlocul capului, de la ceafă către frunte; părul din partea din 
spate a capului, cel mai mult, se împletea în două cozi prinse în ceafă într-un 
coc iar cel de deasupra frunţii se împletea în două codiţe dinspre mijlocul 
frunţii spre tâmple, cu bucle, în arc, astfel ca arcele  să încadreze fruntea  şi  
se prindeau cu agrafe în spatele urechilor. Tulbentul se punea pe  cap astfel 
ca betelia să se sprijine pe creştetul capului  şi se ancora în împletitura 
cozilor de la ceafă cu patru  ace de argint, lungi de 12-15 cm, terminate cu 
câte un cap de mărimea unui ou de porumbel lucrat ornamental în filigran,  
înfipte, câte două de o parte  şi de cealaltă a capului, prin tulbent, în cozile 
de la ceafă. Plecinicele se prindeau tot în cozile de la ceafă, de o parte  şi de 
cealaltă a capului  şi se sprijineau pe piept, lungimea lor ajungând până sub 
bust. Parta se aşeza la baza frunţii, astfel ca arcele formate de cele două 
codiţe să rămână la vedere iar capetele ei se legau la ceafă, legătura fiind 
mascată de tulbent. Greutatea totală a unui tulbent, cu plecinice  şi partă, 
ajungea la 16 - 18 kg iar purtătoarea tulbentului suporta dureri de cap foarte 
mari, atât din pricina greutăţii pe care o purta pe cap cât  şi datorită faptului 
că ancorarea se făcea în păr, ceea ce conducea la durerea pricinuită de firele 
de păr tensionate din pricina greutăţii pe care o susţineau.  

Tânăra nevastă rămânea învălită - adică cu tulbentul pe cap - până 
către dimineaţă, când tânăra pereche se retrăgea în camera nupţială. În 
următoarele trei dumineci după nuntă, proaspăta nevastă mergea la joc 
învălită,  tânăra pereche fiind  primită cu tot fastul: se oprea jocul, muzica 
intona marşul de nuntă  şi următorul joc era început de tânăra pereche, după 
care, proaspătul soţ cinstea muzicanţii, plătindu-le pentru joc  şi primire.  
  Pentru cusut în mătase (împunsuriu), pentru brodat (şlinguit)  şi 
pentru croşetat sau lucrat dantelă (cicmă) s-au folosit următoarele unelte:  
1. Obada (rama), confecţionată din rame de sită de cernut făina. 
2. Croşeta 
3. Acul. 

Lucrul de mână cu mătase în diferite culori se făcea pe ciupage sau 
spăcele,  poale, cămăşi bărbăteşti, ştergare, feţe de masă  şi feţe de  perină, 
perdele, batiste, cotrânţe.Modelele pentru cămăşile bărbăteşti  şi pentru 
poalele şi spăcelele femeilor au fost cu ruje, scăunaşe, flori, peste fir, 
cruciuliţe etc.S-au mai ţesut în război, cu model, poale, spăcele  şi ştergare. 
Broderia simplă  şi combinată cu ciurătură s-a făcut la poale, spăcele, 
cearceafuri, perdele, ştergare, feţe de masă  şi feţe de  perină în modele 
diferite: cu colţuri rotunde, ascuţite, crestate etc. În vremurile vechi s-au 
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lucrat oprege roşii, late, cu motive româneşti de diferite culori iar mai nou s-
au făcut oprege înguste pe mătase, cusute cu flori.Cilimurile  şi ponevile au 
fost lucrate în război, cu lână groasă, în motive româneşti (ruje, scăunaşe  şi 
flori în culori diferite). 

Cauzele renunţării la frumosul port popular sunt multe, 
industrializarea confecţiilor de îmbrăcăminte şi încălţăminte care a scăzut 
preţul articolelor de îmbrăcat, apropierea de oraş care a înfluenţat prin 
efemera modă tradiţionalul mod de viaţă al ţăranului, precum şi mersul 
inevitabil al societăţii de consum, creatoare de trebuinţe şi necesităţi noi şi 
aflată într-o permanentă căutare de noi pieţe de desfacere, ori masa 
ţărănească era un posibil cumpărător greu de neglijat. 

 
Datini, tradiţi, obiceiuri 

 Obiceiurile populare sunt manifestări folclorice, pe care o 
colectivitate închegată le repetă cu regularitate, la acelaşi prilej socotindu-le 
juste şi obligatorii şi care sunt transmise din generaţii în generaţii prin 
tradiţie. Aceste obiceiuri au contribuit, în trecut la închegarea unei 
colectivităţi şi la păstrarea formelor tradiţionale de viaţă. Colectivităţiile, 
satele în general, erau pătrunse şi stăpânite de acea forţă de conservare, care 
a făcut ca anumite obiceiuri să se păstreze, chiar şi după ce şi-au pierdut sau 
şi-au schimbat sensul. A respecta obiceiurile, tradiţia, era obligatoriu pentru 
fiecare membru al colectivităţi; neîndeplinirea rigorilor tradiţionale, ducea la 
excluderea individului din colectivitate, în sensul moral evident, dar cu atât 
mai greu de suportat. Individul cădea  în aprobiul public fiind batjocorit, 
dispreţuit şi umilit. Respectul pentru tradiţie şi grija pentru forma obiceiului 
au făcut ca, în satele cu viaţă tradiţională anumite persoane cu aptitudini să 
se specializeze în anumite obiceiuri ale vieţii folclorice (bocitoare, vornici la 
nuntă). 
 Obiceiurile urmează şi ele dinamica socială fiind supuse 
schimbărilor determinate de contextul socio-cultural în care trăiau. 
Obiceiurile pot să-şi piardă sau să-şi schimbe sensul; uneori rămân complet 
golite de sensurile primare, ajungând în timpurile noastre doar simple 
petreceri. 
 În colectivităţile tradiţionale, obiceiurile dădeau un ritm propriu 
vieţii. Respectarea şi practicarea lor după rânduiala îndătinată imprima vieţii 
colective, familiei şi în general, vieţii sociale a satului o anumită cadenţă. În 
perioada muncilor agricole, ele stabileau un echilibru între muncă şi odihnă; 
chiar în timpul unei zile de lucru, la coasă şi la seceră, se respecta cu multă 
rigoare fruştucul şi prânzul mare, odihna după prânzul mare la care se cânta 
şi se spunea poveşti şi cina. Duminica era organizată după o anumită 
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rânduială; participarea la slujba religioasă, iar după masă petrecerile, jocul, 
care începea devreme şi se termina odată cu venirea animalelor de la 
păşune, când se cânta obligatoriu marşul. Dincolo de credinţele pe care le-au 
oglindit cândva, obiceiurile au avut şi un sens social, al ajutorului reciproc, a 
asigurat o comunicare normală între oameni, necesară echilibrului social10. 
 Originea obiceiurilor e foarte diferită, unele sunt deduse din practici 
apărute în procesul muncii, altele sunt bazate pe credinţe şi mituri străvechi. 
Biserica a introdus şi ea o serie de obiceiuri şi a contribuit la schimbarea 
sensului şi formelor obiceiurilor mai vechi. Obiceiurile au imprimat vieţii 
sociale tradiţionale  o anumită rânduială, necesară pentru vieţuire, întărind 
comunităţile, dându-le puterea de a trece prin atâtea vicisitudini fără să se 
dezagrege. 
 În cultura noastră tradiţională obiceiurile, în totalitatea lor cele pe 
care folclorişti le-au numit ale vieţii de familie, formează un sistem complex 
de relaţii, un sistem corelat cu viaţa omului, cu viaţa neamului, cu viaţa 
comunităţilor mai mici sau mai mari, locale sau regionale. 
1. Naşterea 

A intrat în tradiţia celor bătrâni ca aproape fiecare familie  (soţ  şi 
soţie) din timpurile vechi să aibă de la trei copii în sus. Acest bun procedeu 
de perpetuare a familiei a dăinuit până în preajma primului război mondial. 
Între cele două războaie  şi în prezent natalitatea a scăzut simţitor la numai 1 
- 2 copii iar multe familii neavând nici un copil.  

Descriem mai jos câteva obiceiuri  şi practici în creşterea copilului. 
Imediat după naşterea copilului, bătrâna casei a pus la capul copilului 
busuioc, tămâie, carte de rugăciuni  şi un cuţit spre a-l feri de duhuri rele, 
pieptene şi oglindă, pentru ca noul născut să devină un copil bine 
îngrijit,curat, frumos, drăgăstos la fete  şi un creion de scris pentru a deveni 
deştept  şi iubitor de carte. A treia zi de la naştere se pune pe perinuţa 
copilului, la capul acestuia, o turtă nedospită (pogace) coaptă în cuptor, 
pentru ca acesta să aibe poftă de mâncare  şi să crească voinic  şi sănătos. 
Trei zile baba (femeia care a îngrijit copilul după naştere, moaşa) aduce 
mâncare mamei copilului. În a treia zi, aduce un coş plin cu pogace, o găină 
fiartă  şi turtă (prăjitură), trei - patru scutece, faşa copilului, din lână, 
împletită în trei şi la un capăt avea înnodată o monedă  şi puţină tămâie. În 
noaptea a treia, denumită noaptea ursitoarelor, copilul a dormit în pat cu 
tatăl său iar mama a dormit  cu o păpuşă din pînză, înfăşată ca un copil 

                                                 
10 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti 1976, p.30. 
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mic.În dimineaţa celei de-a patra zile din viaţa nou-născutului, păpuşa a fost 
pusă în hornul casei  şi lăsată acolo, pentru a feri copilul de rele. Copilului i 
s-a legat la mână un ghiocel (o scoică micuţă) cu o sfoară roşie, pentru a feri 
copilul de deochi. 

La opt zile ale copilului, baba  şi nănaşul au dus copilul la biserică 
spre a fi botezat. La plecarea de acasă, copilul a fost scos din casă de un 
băieţel sau de o fetiţă, dacă el era băiat, respectiv fată. Pentru botez, naşul a 
dăruit copilului crâşma, o bucată de pînză cu care se va şterge copilul de 
către preot, în timpul botezului  şi din care se va face prima cămaşă 
copilului; la un capăt al crâşmei s-au legat, în ea, o monedă, tămâie  şi 
busuioc cu o aţă cu care se va coase cămaşa copilului. La lumănarea pentru 
botez s-a legat o fundiţă  şi o floare. în drumul de acasă până la biserică, 
copilul este dus de babă iar de la biserică acasă, de naş. În timp ce copilul se 
botează, mama, rămasă acasă, cântă, joacă, scrie, citeşte, socoteşte, adică 
face toate acele lucruri pentru care doreşte să le facă copilul, când va fi 
mare.După terminarea botezului, la sosirea acasă a naşului cu copilul, tânăra 
mamă iese în întâmpinarea naşului în pragul casei, îi sărută mâna iar acesta 
o dăruieşte (îi face cadou bani). Ospăţul de botez a fost o petrecere cu 
bucurie, cu mâncăruri alese, ţuică  şi vin din abundenţă. Vin se oferea doar 
de către gazdele care aveau viţă de vie. În timpurile vechi, la ospăţul de 
botez nu era muzică  şi joc; se invitau doar rudele  şi vecinii, cam 12-15 
oameni. Masa se termina cu soviacă (prăjitură din aluat dospit) cu mac, nucă 
sau marmeladă, garnisită cu zahăr pudră  şi cu darurile, în bani sau lucruri, 
oferite de invitaţi.Donaţiile invitaţilor au început a se face după ce naşul a 
spus numele copilului, care nu s-a ştiut până în acel moment; cele în bani s-
au pus pe o farfurie cu sare, ce se afla în faţa naşului şi, oricum ar fi fost 
donaţiile, ele au fost însoţite de urări de sănătate pentru cel botezat, părinţi  
şi naş. 

Înainte de a fi adus copilul, pentru ca naşul să-l "prezinte" invitaţilor, 
este adusă o păpuşă, nerecunoscută de naş  şi abia după aceea este adus 
copilul.La plecarea naşului, după ospăţ, mama îi toarnă apă pentru a se spăla 
pe mâini iar naşul îşi şterge mâinile de cămaşa mamei, pentru a creşte 
izvorul de lapte necesar copilului. În vremurile mai noi  şi prezente s-au 
păstrat aceleaşi obiceiuri, cu câteva modificări, în sensul că ospăţul este 
combinat cu muzică  şi dans, sunt mai mulţi invitaţi, se dau mai multe 
cadouri în haine pentru copil iar mesele sunt mai pompoase, cu multe feluri 
de prăjituri  şi cu torturi.  Locul leagănului  şi al albiei în care a stat în 
vremurile vechi copilul l-a luat în timpurile noi căruciorul. Copilul în 
creştere, până la un an, a supt la sânul mamei hrana necesară creşterii  şi 
dezvoltării. Când copilul avea între unu  şi doi ani, locul suzetei a fost ţinut 
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de o coajă de pâine muiată în zahăr  şi legată într-o bucată de pânză, 
considerându-se bună pentru sănătatea copilului. 

În vechime nu era asistenţă medicală la naşteri. în satul Petroman se 
aminteşte, totuşi, de o moaşă numită Sorbun Vioara, care a practicat această 
meserie până în preajma celui de-al doilea război mondial. În vremurile 
foarte vechi, moaşele erau înlocuite cu femei necalificate, de aceea multe 
naşteri s-au soldat cu moartea copilului. 
  În această perioadă din viaţa copilului familia a avut rolul exclusiv în 
educarea copilului, începând de la vârsta de 5-6 ani, copiii au fost deja 
folosiţi la păzirea animalelor  şi a păsărilor de pe lîngă curte, precum  şi la 
munci uşoare. În multe familii, copii au fost crescuţi în groaza faţă de 
şcoală, de pedepsele  învăţătorului, fapt ce a anihilat dorinţa multor copii de 
a veni cu bucurie la şcoală. 

Adolescenţii au intrat în rândul jiunilor de regulă, la vârsta de 16 - 
17 ani, în pregătirea pentru junime, ei şi-au schimbat îmbrăcămintea de 
sărbătoare. Au început să poarte cămăşi mai frumos cusute, chintuşe  şi 
pălării mai fine. De asemenea, ghetele, care au constituit încălţămintea 
tinerilor până la 16 ani, au fost înlocuite de ghete cu tureac, care înveleau 
piciorul până la genunchi. 

Adolescentele, în pregătirea de a deveni fete de joc, au luat opregul. 
Acest lucru se întâmpla, pentru prima dată, joi, înainte de Paşti, iar în 
Duminica Paştilor au intrat pentru prima dată în horă.Când o fată "lua 
opregul", era urcată pe masă  şi încinsă, adică îmbrăcată în poale  şi oprege; 
alături de ea, pe masă se punea tămâie  şi oglinda  şi când era gata 
îmbrăcată, era tămâiată, spre a fi ferită de rele. Astfel îmbrăcată, mergea cu 
cârcegele după apă  şi în vizită la rudenii şi, conform poveţelor mamei sale, 
pe drum trebuia să sărute mâna tuturor bătrânilor întâlniţi pe drum, 
indiferent dacă erau bărbaţi sau femei. 

Un jiune era desemnat să "bage fata în jioc", adică să danseze cu fata 
primul ei dans în Duminica Paştilor, după ce a luat opregul; fata dăruia 
jiunelui o batistă  lucrată cu cicmă (dantelă) sau anglu (flori). Pe batistă era 
scris numele fetei iar în unul din colţurile ei erau înodaţi 5 sau 10 creiţari 
sau, dacă fata era mai înstărită, o coroană.Fetele care intrau în “jioc” aveau 
panglici late de o palmă, din creştetul capului până la jumătatea corpului iar 
pe porţiunea de panglică de pe creştetul capului erau cusuţi bani de argint. 
Jiunele a jucat cu fata pe care a băgat-o în horă în mod permanent, până la 
căsătoria unuia dintre ei; nu a "dat-o" altor tineri să o danseze decât în mod 
excepţional, la rudenii apropiate sau unui alt jiune despre care se ştia că se 
va căsători cu fata. Dacă între cei doi parteneri de dans a intervenit o ceartă, 
băiatul se putea răzbuna pe fată luând-o la jioc, învârtind-o o dată pe sub 
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mână  şi lăsând-o singură, în mijlocul celorlalte perechi, făcând-o, astfel, de 
blam. 

În cazul în care unul dintre cei doi parteneri nu mai dansau în horă 
din motive de doliu, după terminarea doliului, la intrarea din nou în horă, au 
pus o monedă sub piciorul drept, "călcând" pe monedă  şi nu pe faţa 
mortului. 

Căsătoria 
 Vârsta normală pentru căsătorie era, la băieţi, 18 - 20 de ani iar la 

fete, 16 - 18 ani. Băieţii sub 18 ani  şi fetele sub 16  ani se puteau căsători 
legal doar cu o aprobare prealabilă de la Pretura plăşii respective. Rostul 
căsătoriei, în viaţa socială a sătenilor, era, pe lângă dorinţa întemeierii unei 
familii, faptul că tinerii necăsătoriţi nu aveau nici un prestigiu în mijlocul 
societăţii  şi căsătoriile întârziate erau ceva ruşinos  în viaţa unei familii; 
acestea au fost, însă, cazuri rare. 

Au fost, în schimb, familii foarte numeroase, cele care aveau 2  sau 
mai mulţi băieţi, deoarece după căsătoria acestora, în aceeaşi casă locuiau 
mai multe cupluri; gospodăria era condusă de părinţii băieţilor. Nurorile 
făceau curăţenie, spălau, făceau mâncare  şi frământau pâinea cu rândul, 
celelalte, între timp, ţeseau, îngrijeau păsările şi animalele de pe lângă casă 
sau mergeau la munca câmpului. Nurorile aveau anumite obligaţii de respect  
şi cinstire a socrilor: în tot timpul cât socrii au fost în viaţă au mâncat stând 
în picioare, au descălţat seara socrii, curăţindu-le opincile, obielele sau altele  
şi i-au spălat pe picioare. Noii căsătoriţi au devenit mai serioşi, stăteau în 
casă  şi lucrau de zor. 

Următoarele obiceiuri au însoţit primele demersuri pentru căsătorie, 
precum  şi celelalte acte legate de căsătorie.Părinţii băiatului candidat la 
căsătorie, însoţiţi de una sau două rudenii mai apropiate făceau prima vizită 
părinţilor fetei, unde solicită părerea acestora dacă voiesc sau nu să dea fata 
în căsătorie. Dacă sunt de acord, la a doua vizită de acest gen părinţii 
băiatului întreabă pe cei ai fetei ce zestre are fata (pământ, casă etc.); în 
schimb, părinţii fetei cer viitorilor cuscri să cumpere fetei anumite haine ca 
burdic, bundă de vidră, cârpă de lână cu găitane, tulbent  şi plecinice, 
pantofi  şi altele. 

Logodna sau încredinţarea. Băiatul, însoţit de părinţi  şi mai multe 
rudenii mergea, la o dată stabilită dinainte, la casa fetei pentru încredinţare. 
Aveau cu ei tradiţionala pogace, deasupra căreia se puneau banii stabiliţi la 
înţelegerea dinainte: 5 - 10 florinţi. Logodna se făcea la primărie  şi acasă la 
preot, în faţa a doi martori, care  semnau actele de înscriere la primărie, apoi 
mergeau  la casa logodnicei, unde  prânzeau din mâncărurile pregătite de 
părinţii acesteia. Nunta se făcea după trei săptămâni, în cele două dumineci 
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dintre logodnă  şi nuntă, soacra mare (mama băiatului) ducea miresei 
mâncare, pâine, o găină, prăjitură, cât să-i ajungă pentru o săptămână, spre a 
se obişnui cu mâncarea din noua ei casă. În tot intervalul dintre  logodnă  şi 
nuntă mireasa nu avea voie să mănânce mâncăruri depozitate pe poliţe, ca să 
nu plouă la nuntă.  

Joi, înainte de nuntă, rudele apropiate ale mirelui mergeau la casa 
miresei cu ormanul (dulapul de haine), cumpărat de părinţii mirelui, în care 
mireasa îşi va pune hainele spre a le aduce în casa mirelui. Tot în acest 
dulap se puneau  şi hainele cumpărate de mire pentru mireasă, conform 
înţelegerii dintre cuscrii. Printre rudele mirelui care însoţeau ormanul venea  
şi o fată care aducea o floare cumpărată de mire, pe care o prindea în părul 
miresei  şi care avea să se prindă în tulbent, atunci când, după cununie, 
mireasa avea să fie învălită. La sosirea rudelor cu ormanul la casa miresei, 
se adresau cu cuvintele "Am venit cu pana!" (floarea).Sâmbătă după masă, 
în preziua nunţii,  givărul (cavalerul de onoare al miresei), călare pe un cal 
frumos, împodobit cu ştergare, flori  şi verdeaţă, făcea invitaţiile la nuntă: în 
mână purta ciutura (o ploscă din lemn învelită într-un batic roşu  şi 
împodobită cu iederă) cu ţuică din care oferea de băut celor pe care îi invita 
la nuntă.Tot sâmbătă, la casa mirelui, se tăiau animalele  şi se pregăteau o 
parte din mâncărurile pentru nuntă: supă, popricaş, sarmale, friptură iar ca 
desert cugluf (cozonac) umplut cu strugurei (stafide)  şi soviacă. 

 
Nunta 
Răduţele (bucătăresele) făceau mâncarea pe vatră, în oale de pământ 

de 30, până la 50 de litri, cu două mânere, cumpărate de la olari. Popricaşul 
se făcea în cazane de băgic (tuci)  şi se servea musafirilor sosiţi de sâmbătă 
seara. Duminică dimineaţa se servea borândău de maţe  şi de burtă de vacă, 
apoi plecau cu căruţele  şi cu muzicanţii după nănaşi, împreună cu care 
plecau apoi după mireasă; givărul, împreună cu 5-6 persoane dintre 
rudeniile cele mai apropiate ale mirelui, plecau cu 2-3 ore înaintea 
nuntaşilor spre casa miresei, spre a vesti sosirea nunţii; aici luau  şi 
masa.Căruţele nuntaşilor erau împodobite cu cilimuri, măsaie  şi flori iar 
caii, cu ştergare, verdeaţă  şi flori şi cu zvoane (clopoţei) pe greabăn; fiecare 
nuntaş avea în mână o sticlă cu ţuică sau cu vin.  La sosirea nunţii la casa 
miresei, părinţii  şi rudele acesteia primeau nuntaşii cu sticle de ţuică sau vin 
închinând în sănătatea mirilor. La sosirea naşului, acesta primea de la 
părinţii miresei un purcel, căruia îi tăia o bucăţică dintr-o ureche  şi o arunca 
peste casă. 

În drumul de la casa miresei până la primărie  şi la biserică mireasa a 
fost condusă de givăr iar mirele de naş  şi de naşă. Lângă naş stătea ajutorul 



 411 

acestuia, numit tărisfat. Acesta purta o traistă ce conţinea o pânză de 2-3 
metri, cumpărată de părinţii mirelui, numită sovon, care se prindea pe umerii 
mirilor, în timpul cununiei. Alături de naş se afla  şi stăghişul (stegarul) care 
purta steagul făcut din cotrânţe  şi baticuri, împodobit cu panglici, cununi de 
flori  şi verdeaţă. 

Naşul  şi naşa cunună mirii; în timpul cununiei, mirele  şi mireasa se 
întrec în a se călca pe picioare unul pe celălalt, pentru a se şti cine va fi 
stăpân în casă. Atât în timpul cununiei civile cât  şi a celei religioase, afară 
cânta muzica iar nuntaşii dansau. La ieşirea din biserică, mireasa arunca 
peste cap un măr în care erau înfipte monede, precum  şi o mulţime de 
monede pe care copii se străduiau să le adune. Apoi nunta  pleca la casa 
mirelui.Acasă la mire, soacra mare, care întinsese o pânză albă pe jos pe 
care urmau să păşească mirii, îi  întâmpina  în uşa casei cu o pâine mare, o 
cană cu apă, sare şi o lumănare aprinsă pe care le dădea miresei în mâini, 
mai puţin lumănarea, pe care o dădea mirelui. Apoi, având în mâini o 
brăciră lungă de peste 2 m, o arunca peste capetele mirilor, astfel ca să-i 
cuprindă cu ea pe după umeri, având mare grijă ca să nu existe nici o 
răsucitură în brăciră, spre a nu fi ceartă în casă  şi îi "trăgea" pe miri în casă, 
în vreme ce unul din nuntaşi îi lovea simbolic cu pumnul în spate, în casă, 
mireasa este dăruită cu bani. Pentru intrarea nuntaşilor, în pragul casei se 
aşeza o albie cu apă lângă care stătea givărul, cu o bâtă în mână iar de-o 
parte  şi de alta a albiei, doi nuntaşi cu brice mari, de lemn, pentru a 
"bărbieri" pe aceia care nu puneau bani în albie, la intrarea în casă. 

Jocul începea cu hora, pe care o conducea mireasa. Jocul continuă 
toată după - amiaza iar seara se dansa "dansul miresei", când, cei care 
doreau să danseze cu mireasa plăteau. Noaptea, pe la 11-12, nuntaşii se 
aşezau la masă pentru cină; în tot timpul cinei, mirele  şi mireasa stăteau în 
podul casei, venind numai la porunca naşului, când erau aduşi la masă în 
marşul muzicii; la masă, mâncau amândoi dintr-o farfurie. După cină, se 
ofereau darurile nuntaşilor, începând cu cele ale naşilor. Se dădeau daruri în 
prăjituri, haine, pânzeturi, albituri  şi încălţăminte. 

La cei mai înstăriţi nunta dura 2-3 zile. Luni dimineaţa, naşul, însoţit 
de muzică  şi de nuntaşi era condus acasă, iar luni seara era readus la nuntă. 
Acum, naşul aducea darul său special, Crăciunul (un pom împodobit cu 
prăjituri speciale numite pancove), o oglindă mare, o găină  şi un trandafir 
artificial, care,  şi el, se punea în tulbentul miresei. Noaptea de luni spre 
marţi era tot cu petrecere  şi dans  şi se numea petrecerea naşului; în această 
noapte, mireasa a fost învălită, punândui-se pe cap tulbentul  şi plecinicile. 
Pieptănătura specială a miresei era începută, simbolic, cu un pieptene mare, 
de pieptănat lâna; în timp ce era pieptănată, încinsă  şi învălită, mireasa 
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plângea iar muzica cânta cântece de jale.Marţi dimineaţa, mirii, cu muzica  
şi cu nuntaţii, conduceau naşul acasă; în drum spre casa acestuia, la fiecare 
colă al străzilor alaiul se oprea  şi nuntaţii dansau. Nunta se termina marţi, la 
prânz. 

Obiceiurile de nuntă se păstrează până astăzi, cu următoarele 
modificări.La înţelegerea făcută între cuscrii, în preajma nunţii, părinţii 
jiunelui sau chiar jiunele cer de la părinţii fetei mobilă de bucătărie  şi 
dormitor. La nuntă, sunt doi cavaleri de onoare, givăr  şi giveriţă care, 
împreună cu un alai de tineri, cu muzica  şi cu căruţele fac invitaţiile la 
nuntă. Mireasa, în drum spre cununie, este însoţită de câteva fete, prietene 
intime, denumite domnişoare de onoare. Cununia este făcută de naş  şi naşă 
care sunt soţ  şi soţie. Steagul din cotrânţe este înlocuit cu steagul tricolor. 
La întoarcerea de la cununie, mireasa face cadouri socrilor pânză de cămaşă 
iar rudeniilor  şi vecinilor, ştergare. Soviaca  şi cugluful au dispărut, fiind 
înlocuite cu prăjituri  şi torturi care, la multe nunţi sunt preparate de meşteri 
cofetari. A dispărut portul naţional  şi podoaba miresei devenită nevastă, 
tulbentul cu plecinicile; în zilele noastre, mireasa este îmbrăcată în rochiţe, 
haine sau costume de stofă sau mătase, cu pălărie pe cap. 

 
 Moartea  
Când bolnavul este pe patul de moarte, cu ultimele răsuflări, este 

îmbrăcat în hainele pregătite pentru moarte  şi i se pune lumănarea aprinsă 
în mână, pentru a nu sta în întuneric în lumea veşnică. Dacă nu moare 
repede, lumănarea se aşeasează sub patul muribundului, în dreptul capului 
acestuia, spre a muri mai repede  şi mai uşor. Dacă, totuşi, nu moare în 
grabă, se crede că a făcut în viaţă multe păcate; în acest caz, membrii 
familiei cu care s-a purtat rău sau pentru care a intrat în păcate se urcă în 
podul casei, pun pe jos pânza pregătită să se aşeze în sicriu, sub mort, 
îngenunchează pe aceasta  şi rostesc următoarele: 
"Să fie dezlegat,şi de noi iertat. El a păcătuit şi pe noi ne-a chinuit”. 

După moarte, trupul, spălat  şi îmbrăcat, se depune pe masa 
împodobită cu cilimuri  şi măsaie. Seara, înainte de lăsatul (apusul) soarelui, 
mortul se acoperă  şi se tămâiază. Rudeniile veghează, pe rând, la căpătâiul 
mortului, nefiind permis ca mortul să fie lăsat singur în cameră; în dimineaţa 
următoare, mortul este descoperit  şi spălat pe faţă. înainte de a fi pus în 
copârşău (sicriu), în cele patru colţuri ale acestuia se lipesc patru lumănări, 
se confecţionează patru cruci mici din trandafir sălbatic  şi se pun, de 
asemenea în sicriu; se mai pune usturoi sau mac; se tămâiază sicriul  şi se 
pune în el  şi cămaşa în care cel ce a murit a fost îmbrăcat în ceasul morţii.  
Toate aceste preparative sunt necesare pentru ca mortul să nu se facă muroni 
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(strigoi). Tot în acest scop, în cămaşa mortului se împlântă un ac.Se aşează 
mortul în sicriu  şi urmează ceremonia înmormântării.  

Înainte de venirea preotului, în încăperea în care se află mortul 
rămân numai femei, care se cântă (bocesc) rugând mortul să ducă mesaje 
celor morţi  pe care, fiecare dintre femei îi numesc, cu nume  şi grad de 
rudenie  şi căruia îi transmit ce mai este nou în familie, toate acestea 
făcându-se în versuri, proprii fiecărei femei care se cântă. 

De îndată ce sicriul a fost scos în curte, pentru slujbă, în camera în 
care a fost ţinut mortul, atât masa pe care a fost cât  şi scaunele, se întorc cu 
picioarele în sus; sub masa pe care a fost depus mortul se bate un cui. 

În curte, după terminarea slujbei  şi închiderea sicriului, stăpâna 
casei oferă unei femei, trecându-le peste sicriu, o farfurie cu mâncare, cu 
lingură, o cană cu apă,  un colac, numit colacul de mână, iar pe sub sicriu, o 
găină vie; o femeie mai în vârstă primeşte o traistă cu un colac  şi o cană cu 
apă acoperită cu o batistă pe care  această femeie le poartă  până la cimitir 
şi, la fiecare colţ de stradă, unde convoiul mortuar se opreşte, toarnă pe 
pământ, la capătul sicriului, puţină apă; cu apa care mai rămâne în cană, se 
spală pe mâini oamenii care au săpat mormântul, iar  traista cu colacul, cana, 
batista  şi o lumânare se dau celui ce a început groapa iar ceilalţi primesc 
câte un colac  şi o lumănare având lipită pe ea o monedă. 

Din ziua următoare înmormântării, timp de şase săptămâni, în 
fereastră se ţine un pahar cu apă, pentru ca sufletul mortului să bea apă; în 
următoarele trei seri după înmormântare se face foc la poartă, pentru a nu 
mai veni mortul acasă; de asemenea, timp de şase săprămâni, o fetiţă până la 
10 ani aduce în fiecare zi, la ea acasă, apă de la o fântână, cu o cană (sau 
ulcior) primită de la familia mortului; după şase săptămâni, mai primeşte un 
ulcior sau o cană  şi nişte bani; amândouă cănile sau ulcioarele, pline cu apă, 
sunt aduse la pomana de 6 săptămâni, pentru a se bea apă din ele. 

A doua zi după înmormântare, trei persoane se duc la cimitir cu o 
ulcică de lut, cu jar aprins, tămâie, o lumănare, un cuţit  şi o aţă neagră; în 
drumul până la cimitir  şi înapoi, cele trei persoane nu vorbesc nici un 
cuvânt, nici între ele, nici cu alte persoane întâlnite pe drum, pentru ca 
mortul să nu se facă strigoi. La cimitir, înconjoară mormântul proaspăt cu 
aţa neagră,  tămâiază mormântul, dau foc aţei cu lumânarea, sparg ulcica în 
care au dus jarul  şi înfig cuţitul cu lama în pământ, la poalele crucii, unde 
acesta va rămâne definitiv. 

Imediat după înmormântare, la casa mortului se face pomană, cu 
mâncare şi băutură, la care participă cei ce au săpat mormântul, cei ce au 
dus sicriul până la cimitir, cei ce au dus steagurile (prapurii), preotul, corul 
precum  şi rudele apropiate; în ziua următoare se face pomană pentru rude, 
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prieteni  şi vecini. Se mai face pomană la nouă zile, la şase săptămâni, la 
şase luni, la un an şi, eventual, la şapte ani.Toate aceste obiceiuri, cu 
neînsemnate modificări, se păstrează  şi astăzi. 

 
Folclorul obiceiurilor de peste an. Obiceiurile de iarnă 
În timpurile vechi toţi gospodarii tăiau porcii graşi în ziua de 20 

decembrie, la Ignat, obicei care nu se mai păstrează astăzi, fiind  şi 
sărbătoarea de trăznit, în care femeile nu lucrează. În ajunul Anului Nou 
taraful satului a pornit din casă în casă, cântănd urări de "Mulţi ani", urări 
pentru care muzicanţii au primit bani  şi băutură. Tinerii au umblat cu 
colindul, cu pluguşorul sau cu cerbul, urând gazdelor mulţi ani cu bine  şi 
sănătate, obicei care se păstrează  şi astăzi. 

În ajunul Anului Nou, seara, bătrâna casei a făcut aşa zisul 
"Calendar de ceapă", din 12 felii (foi) de ceapă, peste care a pus, în 
cantitate egală, sare  şi le-a  lăsat în geam, toată noaptea; cele 12 foi 
reprezentau cele 12 luni ale anului;  în dimineaţa Anului Nou se cercetau 
foile de ceapă  şi lunile care corespundeau foilor uscate aveau să fie 
secetoase iar cele corespunzătoare foilor umede, aveau să fie ploioase. 

 
Obiceiuri de primăvară 
La zăpostât (lăsatul secului), seara, în mai multe colţuri de stradă s-

au aprins focuri numite priveghi. Cei ce nu ies din case spre a veni la 
priveghi primesc multe ocări  şi batjocuri adresate în cuvinte rimate de către 
băieţii  şi tinerii satului, pe care le strigă sărind de mai multe ori peste foc. 
Hora din după amiaza zilei de zăpostât este mare, participând pe lângă cei 
tineri  şi bătrânii satului, iar seara se organizează petreceri dansante - baluri - 
cu programe artistice, unde dansează  şi cei mai vârstnici. Acest obicei se 
mai păstrează  şi astăzi. 

În săptămânile ce urmează după zăpostât, tinerii construiesc cărători 
(leagăne)  şi vârtejuri, la care invită fetele spre a le învârti sau căra (legăna). 
Tot în această perioadă băieţii  şi fetele participă la diferite jocuri de 
societate sau cu mingea, jocuri care sunt pe cale de dispariţie din obiceiurile 
sătenilor.În vremurile de demult, băieţii jucau primăvara un joc numit "de-a 
poarca", în care, mai mulţi băieţi stăteau în jurul unei gropi, cu bâte,  şi nu 
lăsau pe un alt băiat să introducă în groapă o bilă de lemn. Cei mai mulţi se 
jucau în bumbi (un joc cu nasturi), moara, un joc pe hârtie cu câte 9 boabe 
de fasole  şi de porumb, în cărţi  şi alte jocuri. 

În prima săptămână după zăpostât femeile nu lucrau marţi, fiind zi 
de trăznit, joi, fiind joia rea, vineri  şi sâmbătă fiind "caii lui Sântoager": 
dacă femeile lucrează în această zi în război,  fac cusături sau alte lucruri 
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femeieşti, le calcă  "caii lui Sântoager". Sâmbăta, la  "Sântoager" se fac 
colaci  şi se dau în vecini pentu sănătatea cailor. O poveste păstrată de la 
bătrânii satului spune că în sâmbăta de "Sântoager" femeile s-au culcat de 
timpuriu, deoarece dacă au înnoptat cu culcarea au venit "caii lui 
Sântoager"  şi le-au călcat cu copitele. Se spune că o dată, într-o astfel de 
sâmbătă au venit în sat "caii lui Sântoager"  şi au găsit nişte fete lucrând 
lucru de mână la o şezătoare: pe toate le-au călcat în picioare  şi a doua zi, 
pe feţele fetelor acelora s-au văzut urme de copite de cai. 

La jumătatea postului Paştelor, într-o miercuri, femeile au ţinut 
sărbătoarea băbească numită "Tiri înainte, tiri înapoi"; în această zi, femeile 
au lucrat două lucruri: până la amiază, au cusut, iar după amiază, au ţesut 
(deoarece, încă mai există credinţa că o femeie care lucrează ziua întreagă 
un singur fel de lucru, înnebuneşte); de asemenea, au mai făcut  şi alte 
lucruri mărunte (număratul ouălor), în total cinci lucruri diferite; în zilele 
noastre, nu mai este respectată această zi. 

La 9 martie este sărbătoarea Sânţilor  şi în sat se dau colaci de 
pomana morţilor; se spune că acum se reîntorc cocostârcii în locurile din 
care au plecat în toamnă. 

 
Obiceiurile de vară 
Spre sfârşitul lunii aprilie, într-una din zile, proprietarii de oi  

asociaţi la păscutul oilor se adună, se stabilesc numărul de oi cu lapte pentru 
o zi de primit brânză, se stabilesc numărul de zile de primit brânză, în 
funcţie de numărul de oi, se asociază cei care nu au numărul complet de oi 
pentru o zi de brânză  şi se trage la ţăncuţă (la sorţi) ordinea în care se va 
împărţi brânza proprietarilor de oi. Alte obiceiuri deosebite de vară nu se 
semnalează în satul Petroman. 

 
Obiceiurile de toamnă 
La culesul viilor se făcea clacă din tineri, băieţi  şi fete. Lucrarea se 

făcea în veselie, cântec  şi fluierături; în repausul de amiază  şi mai ales 
seara,cânta muzica, se întindea hora  şi dansurile populare pe pajiştea de 
lângă vie, stăpânul viei având grijă să ospăteze lucrătorii cu mâncăruri  şi 
băuturi alese. 

Ziua recoltei 
 Printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri, începând cu anul 1965, 

s-a serbat Ziua recoltei; data anuală a serbării a fost fixată pentru prima 
duminică a lunii octombrie.În vederea sărbătoririi acestei zile cu fastul cerut, 
ţinând seama de importanţa ei, în procesul stimulării producţiei, anual, cu 2 
- 3 săptămâni înainte de data serbării, s-a constituit un comitet de organizare 
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compus din secretarul organizaţiei de bază, preşedintele C.AP., inginerul 
agricol, preţedintele comitetului sătesc al Cooperativei de consum, 
directorul căminului cultural, directorul şcolii  şi alţii. A fost din timp 
organizată expoziţia agricolă, au fost amenajate  mese de ospătare, 
pavoazate cu flori  şi verdeaţă  şi vitrina de servire cu plante agricole verzi  
şi diferite legume. C.A.P.  şi coperativa de consum s-au îngrijit de pregătirea 
mâncărurilor  şi a băuturilor alese. 
  După programul artistic de la căminul cultural a urmat hora populară 
şi, în cântece, dansuri  şi veselie s-a continuat petrecerea până la înnoptat. A 
urmat bal pentru tineri, până în dimineaţa următoare. Acest obicei continuat 
an de an a intrat în tradiţia ţăranilor cooperatori, care au serbat Ziua recoltei 
în fiecare an, la ziua stabilită. 

 Elemente de folclor nou 
Este apreciat în sat ţăranul Minda Ion de la nr.345, în etate de 56 de 

ani, talentat în cântece vocale  şi mai ales din fluier. Cu fluierul său a cântat 
la şezătorile  şi serbările satului timp de 30 de ani, a distrat tineretul dansator 
cu ardelene, de doi, hore, sârba ca-n Banat  şi alte jocuri populare executate 
la fluier. Ca bun solist vocal a cântat cu măiestrie diferite cântece populare 
vechi  şi noi pe care le-a executat  şi la fluier.Printre aceste cântece amintim: 
1.Pasărea  şi pitulicul 
s-or vorbit s'aducă frigul 
... 
2. Să mor astăzi, să mor mâne 
Pe mândra o duc cu mine 
şi n'o las la macăr cine 
... 
3. Nu ştiu ce tot are luna 
... 
4. Deschide, deschide fereastra 
numai o vorbă să-ţi spun 
căci nimeni pe lumea aceasta 
frumoasă ca tine nu-i 
... 
5. La bădiţa meu la poartă 
două fete mari se ceartă. 
... 
6. Tot ţi-am spus mândro mă duc 
... şi altele.Merită de evidenţiat următorul cântec mai vechi, pe care-l cântă 
cu multă măiestrie ţăranul Minda Ion - voce  şi acompaniament de fluier: 
Mândro când oi muri eu 
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să vini la mormântul meu 
c-o sapă  şi c-o lopată 
să-mi strângi pământul grămadă. 
şi să-mi semeni viorele 
să-mi răsară dor  şi jele 
şi să-mi semeni busuioc 
să-mi răsară dor  şi foc 
Dumnezeu o potrivit 
să ia frumos pe urât 
de ce n-o lăsat Cristos 
să ia frumos pe frumos 
să trăiască drăgăstos. 

De asemenea s-a evidenţiat solistul vocal Cauc Moise (Peica) de la 
nr.47, care are în repertoriul său personal o mulţime de cântece, cu care a 
înveselit sătenii peste 35 de ani.Redăm aici fragmente din câteva cântece ale 
acestui solist: 
Pentru iubire 
1. La Timişoara la târg 
Auzii lumea vorbind 
Că iubirea s-a oprit 
... 
Stau si eu, mă sococesc 
Dar acum cum să trăiesc 
Hai să mă călugăresc 
... 
2. Auzi, mândro, ori n'auzi 
Ori nu vrei să te răspunzi 
Ba, cu maica, ce-aud bine 
Dar nu pot ieşi la cine 
Că mi-s cu mânile'n pâine 
şi-i soacră-mea lângă mine 
... 
Pentru băieţii mai în vârstă  şi necăsătoriţi 
3. Ardă-l focu de-nsurat 
Că tot ăsta-mi arde-n cap 
Unge goge văd o fată 
Fată-naltă, sprâncenată 
Aşa sună gândul meu 
C-ar fi bine s-o iau eu 
... 
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4 Dorul nevestei 
Pân-eram la mama, fată 
Eram tare desmierdată 
Dar de când m-am măritat 
M-am dus roabă la bărbat 
La soacră de lăpădat 
... 
5. Necazul femeii 
Merg pe drum, lumea mă-ntreabă 
Ce mi-s galbănă  şi slabă 
Dar cum boală să nu fiu 
Că mi-i bărbatul beţiu 
şi-i beţiu şi-i mânios 
Vine seara veninos 
... 
6. Dorinţă tinerească 
M-aş pune  şi eu la oi 
de s-ar paşte oile 
Pr-ângă sat, ca gâştele 
Ca să văd muierile 
Cum deschid ferestrele 
şi scutură perinile 
... 
Cântec vechi patriotic 
Poporul român 
Cu-mpăratul Traian 
Luptat-au ca nişte eroi 
Lupta dorobanţul 
cu arma, cu braţul 
şi pe duşman mi l-a răpus 
De la vlăgică  şi până la opincă 
Noi cu toţii mâna am dat 
şi ne-am unit cu vechiul regat. 
Trăiasă poporul  
Să dea Domnul sfânt 
şi tot ce-i al ţării pământ 
Ura! să trăiască 
Ţara Românească 
şi tot ce e sânge de român. 
Doine din vremuri de asuprire 
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Românie, R.omânie, 
Tinerică  şi junie 
România  cea vestită 
Mult a fost batjocorită. 
Vestit a fost  şi Traian 
împăratul roman 
Nimeni nu l-a putut bate 
Nici din ţara lui a-l scoate. 
... 
 Medicină populară  

În caz de boală mai gravă  şi mai îndelungată la copii, mama a băgat 
copilul  în gaura unei ridicături de pământ, pe malul unei ape. Gaura a fost 
săpată anume cu deschizături de intrare  şi de ieşire. La această gaură s-a 
făcut operaţia de primenire a copilului trecându-l prin acea gaură de trei ori  
şi făcându-i trei urări de sănătate.În alte familii copilul a fost primenit de trei 
ori printr-un cerc. Această lucrare se numeşte primenirea prin verigă. 
Copilul care a fost primenit a fost oprit de la lucru în ziua de 16 ianuarie a 
fiecărui an, zi stabilită pentru primenirea copiilor bolnavi. 

Cei atinşi de boală foloseau diferite leacuri; cei bolnavi de tuse 
foloseau ceai de urzică sau ceai de ceapă îndulcit cu zahăr galben; cel 
bolnav de gât era operat la gât cu ştergarul de către un specialist al satului: 
bolnavul a fost legat la gât cu un ştergar  şi ridicat în sus până când s-au 
spart pungile de puroi din jurul mandulelor (amigdalelor); operaţiunea se 
făcea  şi prin spargerea acestor pungi cu degetul. Afecţiunea se numea 
lăturoni. Dacă copilul mic a fost gripat, cu temperatură, i s-a pus pe piept 
frunză de varză unsă cu untură.Dacă copilul sugaci respiră greoi, din pricina 
unei boli  şi nu poate prinde pieptul mamei să sugă, se zice că i-a picat osul 
în gât. Pentru vindecarea copilului, mama trăgea în ea cu gura din cemenea 
(moalele capului) copilului. După îmbăiere, copilul a fost scos din baie 
ţinându-l cu ambele mâini de sub maxilar, cu degetele mari peste  urechi, 
pentru a nu rămâne cu gâtul scurt. După ce a fost scos din baie, mama 
scuipa în apa rămasă în ciuvani (vănţă)  şi rostea cuvintele "Ciupa (căldura) 
jos, copilul sus, să crească mare, mare". Apa din băile copilului de până la 
împlinirea a şase săptămâni se arunca într-o gropaă făcută anume, lângă un 
pom, unde nu umblă nimeni, spre a fi ferit copilul de rele.Atunci cănd se 
mergea cu copilul în sat, pentru a nu se deochia (a nu se îmbolnăvi), copilul 
era pus să sărute cuptorul, rostindu-se următoarele cuvinte: "Când se 
deoache cuptorul, atunci să se deoache copilul". 

Când copilul plângea mult  şi era bolnav, se spunea că este deochiat 
de o oarecare persoană care s-a uitat lung la el. În acest caz, se lua o 
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bucăţică  din haina persoanei presupusă că a deochiat copilul  şi se aprindea, 
afumând cu ea copilul ocolindu-l de trei ori. Această operaţie era uneori 
însoţită de descântece de deochi. Iată începutul unui astfel de descântec: 
Fugi deochi dintre ochi 
Că vine o vacă neagră 
Cu coarnele să te spargă 
Să te-arunce-n depărtare  
Peste munţi  şi peste mare. 

Dacă baba descântătoare cască în timpul descântecului, atunci 
persoana bolnavă descântată este cu adevărat deocheată. 

Când un deget puroiază, se pune la locul cu pricina frunză de 
căptulan (scaiete), spălată bine  şi unsă cu săpun de casă, pentru a colecta 
puroiul. Pentru acelaşi lucru unii puneau slănină, alţii ceapă friptă sau frunză 
de varză acră.Dacă o persoană a avut, la gură, o rană serioasă  şi 
nevindecabilă, i se descânta de "poganie" (în realitate era cancer). Cei care 
se îmbolnăveau de burtă (apendicită, colecistită sau alte boli) i se făceau 
descântece de "dezlegat", deoarece se spunea că a fost "legat" de 
duşmani.Bolnavilor de tuberculoză li se dădea drept medicament borş, 
căruia, în limbajul satului i se spunea chisăliţă. 

Dacă un ţăran s-a rupt (zgâriat, tăiat) la degete sau mâini în timpul 
lucrului, la holdă, pe rană s-a pus pământ fărâmiţat mărunt. 

Dintre descântătorii  şi aşa-zişii tămăduitori de boli, în crezul 
ţăranilor din satul Petroman amintim pe Sorbun Gheorghe  şi Sorbun Iuliana 
de la nr.9, astăzi decedaţi11.  
 
 

                                                 
11C. Iedu, A. Ulita, Monografia satului Petroman, p. 81-84., mss.  
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Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi asimilare 
 
 

Mircea Măran, 
Şcoala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov”, Vršac ( Serbia) 

  
 

 Oraşul Panciova, din Banatul sârbesc, P.A.Voivodina, este atestat 
pentru prima dată în documentele scrise în anul 1153. Din perioada 
stăpânirii otomane, s-a păstrat conscripţia din anul 1554, din care se vede că 
localitatea avea 249 de gospodării şi era sediul unei nahii, iar mai târziu, 
pentru o perioadă mai scurtă, şi sediu de sangeac. În secolul al XVII-lea, 
localitatea este amintită în mai multe ocazii, având garnizoană turcească şi 
cetate. În timpul Marelui Război al Ligii Sfinte aici sunt staţionate trupele 
turceşti, iar în urma bătăliei pierdute de la Senta (1697), turcii au incendiat 
cetatea înainte de a o părăsi, iar austriecii, intrând în oraş, au continuat cu 
distrugerea lui. Totuşi, turcii au recuperat Banatul în care au stăpânit până la 
1717. Cetatea Panciovei a fost refăcută chiar de turci la 1708. 
 În timpul operaţiunilor militare din 1717, Panciova a avut un rol 
important în pregătirile imperialilor pentru cucerirea Belgradului. După ce 
austriecii au preluat Banatul de la turci, aici a fost stabilit sediul Districtului 
Panciovei, care cuprindea partea de sud-vest a Banatului. În momentul 
înfiinţării, număra 36 de localităţi cu 776 de gospodării. Până la venirea 
austriecilor, localitatea a fost în majoritate populată de sârbi. În perioada 
anilor 1720-1722 încep primele colonizări ale germanilor, veniţi din 
Franconia, formându-se astfel, pe lângă Panciova sârbească, şi Panciova 
germană. În continuare au avut loc noi colonizări, printre care şi cu români. 
 Începând cu anul 1773 la Panciova se găseşte sediul Regimentului 
de graniţă Germano-Bănăţean nr. 12, iar districtul a fost desfiinţat. De 
atunci, Panciova este oraş militar, menţinându-şi în deceniile şi secolele 
următoare importanţa sa pe plan militar, administrativ, economic şi 
devenind un important centru comercial, meşteşugăresc şi industrial. În 
1872 este dizolvată Graniţa bănăţeană, iar Panciova este încadrată în 
comitatul Torontal.  
 În ambele războaie mondiale, fiindcă se găsea aproape de Belgrad, 
Panciova a reprezentat un punct strategic foarte important,  aici fiind 
stabilite puternice formaţiuni militare. În timpul dictaturii monarhiste 
introduse în anul 1929, împreună cu Zemunul, Panciova a fost încadrată în 
Administraţia Oraşului Belgrad. Importanţa pe plan economic a devenit din 
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ce în ce mai evidentă în anii de după al Doilea Război Mondial, datorită 
dezvoltării pe care o cunoaşte industria chimică. Aici se înfiinţează mai 
multe fabrici, precum Rafinăria, Azotara şi Petrochimia, care încurajează 
dezvoltarea oraşului şi duc la creşterea numărului locuitorilor, partea 
negativă a acestui proces reprezentând-o poluarea mediului înconjurător. 
Azi, acest oraş este un important centru economic, administrativ, şcolar, 
cultural, fiind totodată şi  sediul comunei cu acelaşi nume şi al Districtului 
Banatului de Sud.  
 Sub aspect demografic, se poate observa că numărul locuitorilor a 
cunoscut o creştere  continuă, consecinţă a rolului economic, militar şi 
administrativ deosebit al oraşului. În anul 1764 au fost înregistrate 532 de 
case, dintre care 415 în partea sârbească şi 117 în partea germană a oraşului. 
La 1855 la Panciova trăiau 12 845 de locuitori, dintre care 7576 sârbi, 3318 
germani, 639 români, 114 croaţi, 57 slovaci etc. Din punctul de vedere al 
confesiunii, 8270 locuitori erau de religie ortodoxă, 2849 catolici, 572 
evanghelici, 39 reformaţi şi 14 mozaici. Conform recensământului din 1921 
oraşul avea în total 22 542 de cetăţeni (şi numai 265 români), în 1948 avea 
30 516 locuitori (cu 266 români), iar conform ultimului recensământ din 
anul 2002, la Panciova trăiau 77 087 locuitori, dintre care 60 963 sârbi, 
3279 maghiari, 1816 iugoslavi, 1407 slovaci, 1196 macedoneni, 946 romi, 
80 muntenegreni, 746 români, ceea ce reprezintă doar 0,96% din numărul 
total al locuitorilor etc.  
 Un oarecare număr de români, a căror cifră exactă nu o putem 
stabili, a trăit în acest oraş din cele mai vechi timpuri. În conscripţia parohiei 
ortodoxe din 1733 se întâlnesc şi nume româneşti. În 1765 are loc 
colonizarea românilor la Panciova, sosiţi din părţile Banatului Montan şi din 
Ardeal. Cu această ocazie s-a format Strada românească (Vlaška ulica). O 
parte dintre aceştia au fost curând  mutaţi la Satu Nou (Banatsko Novo Selo, 
Neudorf) şi la Ilangea, lângă Alibunar, însă în cursul vremii în Panciova s-
au stabilit noi familii de români, încadraţi ca ortodocşi în cele două parohii 
sârbeşti, ceea ce a înlesnit asimilarea lor relativ rapidă. Totuşi, de-a lungul 
timpului burghezia română la Panciova a reuşit să supravieţuiască, în special  
prin stabilirea neîntreruptă de noi familii, venite din satele învecinate sau 
chiar din părţi mai îndepărtate, de unde au venit în căutare de lucru. Unul 
dintre primii reprezentanţi ai burgheziei române din Panciova a fost 
comerciantul Petru Radulovici, amintit ca prenumerant la Epistolariul 
românesc al lui Constantin Diaconovici Loga din 1841.  
 Încercări de emancipare naţională şi confesională a românilor din 
Panciova au existat încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, încurajate în 
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special de despărţirea ierarhică a bisericilor sârbă şi română din 1864.  În 
presa locală se aminteşte activitatea «dascălului Pera şi a unui individ din 
Oradea »1, care, împreună cu câţiva colaboratori, aduna în anul 1873 
semnături de la românii din oraş în scopul înfiinţării unei parohii. Printre 
cetăţeni circulau zvonuri că a reuşit să adune mai mult de 500 de semnături, 
ceea ce autorul anonim al articolului din ziar nu crede, subliniind însă 
cuvintele protopopului român al Panciovei (este vorba, desigur, despre 
Simeon Dimitrievici, administratorul protopresbiteratului), care ar fi zis: 
« Să fie 100 de semnături, şi atunci este grija mea!» Printre iniţiatorii 
primelor acţiuni naţionale româneşti îl amintim şi pe supralocotenentul Ioan 
Balnojan, originar din localitatea învecinată Satu Nou, dar care avea casă şi 
întreprindere comercială la Panciova. Acesta a fost acuzat de presa 
sârbească a vremii, că îi îndeamnă pe români la despărţire, că răspândeşte 
publicaţiile în limba română (concret, Albina) în Panciova2, mai concret în 
casina din oraş, fiind deja cunoscut în zonă prin participarea la procesul de 
separare bisericească în localităţile Alibunar, Maramorac, Doloave ş.a. 
Aceste prime acţiuni de emancipare naţională şi confesională a românilor 
din Panciova au suferit însă un eşec, cauza principală fiind interesul slab al 
populaţiei de origine românească pentru astfel de acţiuni. Fiind vorba în cea 
mai mare parte de cetăţeni săraci, în special agricultori, zileri şi slugi, foarte 
mulţi dintre ei analfabeţi, aceştia nu manifestau interes pentru acţiunile de 
emancipare naţională, procesul de asimilare fiind deja în toi. Căsătoriile 
mixte erau numeroase, iar inexistenţa şcolilor şi a slujbelor religioase în 
limba română (în biserica ortodoxă din oraş se citea doar de sărbătorile mari 
evanghelia şi în limba română) au făcut ca identitatea acestei populaţii să 
devină confuză şi nedefinită, finalizându-se cu sârbizarea completă. În 
momentul în care au început primele acţiuni de emancipare naţională a 
românilor din Panciova, amintite în rândurile de mai sus, populaţia 
românească băştinaşă, deci cea care s-a aşezat acolo în timpul colonizărilor 
din secolul al XVIII-lea, era deja în bună măsură asimilată. Că este aşa o 
dovesdesc şi datele furnizate de protocoalele botezaţilor, cununaţilor şi 
răposaţilor din această perioadă (anii şaizeci şi şaptezeci ai secolului al XIX-
lea), în care se poate observa prezenţa acestor căsătorii mixte, nume de 
familii româneşti alături de nume de persoane sârbeşti etc. Faptul că 
numărul românilor rămâne relativ constant în perioade mai lungi de timp se 
poate explica prin fluxul de populaţie din mediile rurale, care s-au stabilit la 
oraş în căutare de lucru. Una dintre caracteristicile principale ale realităţii 
                                                           
1 Панчевац, nr. 44 din 3 iunie 1873, p. 2. 
2 Панчевац, nr. 74 din 12 septembrie 1871, p. 3. 
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identitare a acestor români nou-veniţi la Panciova, într-o perioadă destul de 
lungă, din secolul al XIX-lea de când avem date mai precise şi până azi, 
constă în faptul că deja prima generaţie a urmaşilor celor care s-au stabilit 
din mediile rurale a fost parţial sârbizată, încât următoarea generaţie era deja 
în mare parte străină de identitatea românească.   
 Unul dintre primele evenimente culturale cu caracter românesc la 
Panciova l-a reprezentat concertul societăţii de muzică a lui G. Golojan din 
Bucureşti, în mai 1875, care a avut şi o conotaţie politică, participanţii 
îndemnând cele două popoare la unitate şi propagând susţinerea lui Mihailo 
Polit Desančić şi Vincenţiu Babeş la alegerile parlamentare care trebuiau să 
urmeze3.  
 Înfiinţarea parohiei ortodoxe române a avut loc în sfârşit în anul 
1899, eveniment în urma căruia protopopul Trifon Miclea a cumpărat o 
clădire, pe care a transformat-o în capelă cu hramul Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie. Primul paroh român în urma separării bisericeşti a fost Ioan 
Stroca. Pentru a  asigura sumele de bani necesare funcţionării parohiei, pe 
14/26 noiembrie 1899 a fost ţinut şi primul concert organizat de tinerimea 
română din Panciova, eveniment care a avut loc în sala hotelului 
„Trompeter”. Pintre altele, a început să se lucreze şi la înfiinţarea unei 
biblioteci parohiale, în special prin angajamentul secretarului comitetului 
parohial, Nicolae Ţinţariu (1901). La sfârşitul acestui an, biblioteca număra 
97 de volume în limba română4.  
 Tot în 1901 a luat naştere şi Reuniunea Română de Cântări din 
Panciova. Adunarea de constituire a avut loc pe 18 martie, la funcţia de 
preşedinte fiind ales Lazăr Sumedre, ospătar. În cadrul acestei reuniuni a 
funcţionat o formaţie corală, care a apărut pentru prima dată în public la 
slujba de Sf. Paşti, în anul 1906. Din acest an românii din Panciova s-au 
organizat şi pe plan economic, ei punând bazele Institutulului de economii şi 
credit Panciovana, condus de dr. Petru Penţa, avocat. În anii următori 
entuziasmul naţional scade considerabil, în special datorită 
comportamentului noului preot, Iancu Cerbu, mai puţin interesat de 
activităţile naţional-culturale şi confesionale. Împrejurările nefavorabile 
prezente în parohia ortodoxă română sunt descrise în presa vremii de 
scriitorul Alexandru Ţinţariu, care subliniază importanţa bisericii pentru 
românii din acest oraş, unica salvare pentru păstrarea parohiei fiind, după 

                                                           
3 Nikola Petrović, Svetoar Miletić i Narodna stranka, Grada, Novi Sad, nr. 584, pag. 620. 
4
 Tribuna poporului, Arad, nr. 166, 8/21 septembrie 1901, p. 7. 
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părerea sa, destituirea lui Iancu Cerbu şi alegerea unui alt preot5. Au apărut 
chiar şi tendinţe ca parohienii români să treacă din nou la biserica sârbă6. 
Situaţia nefavorabilă a fost observată şi de călătorii care au trecut prin 
Panciova. În august 1909, în itinerarul său prin Banat, poposeşte la Panciova 
teologul şi publicistul român Nicolae M. Popescu, din Vechiul Regat, care 
constată următoarele: « Orbecăiesc mult până găsesc banca Panciovana, 
singurul institut românesc de aci, căci bisericuţa e închisă, pe urma purtării 
desfrânate a preotului. Românii sunt puţini aci, iar spiritul de solidaritate le 
lipseşte cu totul; pe zi ce trece se înstrăinează’’7. Alţi autori văd, însă, o altă 
situaţie. Pericle Papahagi, după ce a vizitat Panciova la 1907, constată, că, 
« în schimb, colonia românească este foarte numeroasă » şi că « azi (deci, 
la 1907 – MM) românismul înfloreşte acolo, parohia română numărând 
aproape 120 de familii şi având şi o bancă populară Panciovana şi mai 
având doctori şi avocaţi destui ». Vorbind în special despre contribuţia 
aromânilor, care la fel au fost foarte numeroşi la Panciova, la construirea 
bisericilor ortodoxe din oraş, Papahagi aminteşte că biserica centrală a fost 
numită de popor Vlaška crkva (biserica valahă). În special este interesantă 
intervenţia acestui autor în ceea ce priveşte testamentul filantropului aromân 
din Panciova, Simeon Mandrino, din anul 1871, care prin punctul 9 lasă un 
fond din chiria uneia din casele sale pentru întemeierea unei şcoli româneşti 
la Panciova, alte surse financiare fiind prevăzute şi pentru ajutorarea elevilor 
români şi construirea bisericii româneşti8.  
 Situaţia în ceea ce priveşte viaţa naţională a românilor din Panciova 
s-a îmbunătăţit abia în 1910, prin reinstalarea preotului Ioan Stroca, urmând 
refacerea activităţilor naţional-culturale ale românilor din acest oraş, printre 
care şi reînfiinţarea corului.   

În anul reînvierii vieţii culturale a românilor din Panciova (1910), în 
acest oraş erau 33 de case locuite de români9. Parohia română din Panciova 
avea şi o filie la Franzfeld (azi Kačarevo), înfiinţată prin hotărârea 
Consistoriului diecezan din Caransebeş pe 15 iulie 190210. Numărul 
credincioşilor români din Franzfeld a fost în acest an de 53 de persoane, 
pentru ca în anul 1910 să scadă la 26 (8 familii).  

                                                           
5 Alexandru Ţinţariu, „Chestiune importantă”, în Lupta, Budapesta, nr. 186, din 26 septembrie/8 
octombrie 1907, p. 4. 
6 Alexandru Ţinţariu, „Preot-translator”, în Lupta, nr.147 din 16 iulie 1907, p. 5. 
7 Florin Dobrei, „O călătorie prin Banatul sârbesc de altădată”, în Europa, an 4/2 2011, p. 93-94. 
8 Raportul lui Pericle Papahagi preşedintelui Acedemiei Române din 28 septembrie 1907. 
Transilvania,  nr. 4-5, aprilie 1923, p. 190-192. 
9 A.P.S.N., Documentul Conscripţiunea românilor din comuna Panciova, 1910. 
10 A.P.S.N., 2034 B/ex, 1902. 
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Cu toate că la Panciova nu a existat o şcoală românească, numărul 
elevilor români la şcolile de acolo a fost destul de mare, mulţi elevi fiind 
veniţi din satele din împrejurime. În anul şcolar 1913-1914, în cele 7 şcoli 
din Panciova au fost înscrişi 116 elevi români, care frecventau cursurile de 
religie în limba română, predate de preotul Ioan Stroca. De fapt, religia s-a 
predat în limba română în aceste şcoli încă din anii şaptezeci ai secolului al 
XIX-lea, de către preotul Petru Murgu din Petrovasâla.  
 Încă o asociaţie românească care a funcţionat în anii din preajma 
Marelui Război a fost Reuniunea femeilor române din Panciova, cu statute 
aprobate. Entuziasmul a fost în acei ani atât de mare, încât s-a pornit o 
acţiune de colectare de mijloace pentru construirea unei bisericii ortodoxe 
române. Însă, în ciuda faptului că un număr însemnat de parohieni, de 
enoriaşi din localităţile învecinate şi de elevi ai şcolilor din Panciova, şi-au 
dat contribuţia lor materială, banii adunaţi nu au fost suficienţi şi biserica nu 
s-a construit, slujbele divine fiind săvârşite în continuare, până în zilele 
noastre, în capela deja existentă.  
 Activitatea publicistică a început la 1886, când învăţătorii Petru 
Stoica şi Ioan Pop Reteganul iniţiază una dintre primele reviste pedagogice 
în limba română, intitulată Convorbiri pedagogice. În 1901-1902, scriitorul 
şi publicistul Nicolae Ţinţariu editează la Panciova prima revistă literară în 
limba română de pe teritoriul Banatului sârbesc – Steaua.  
 După terminarea Primului Război Mondial, principalii reprezentanţi 
ai intelectualităţii burgheze române din Panciova, printre care avocaţii dr. 
Alexandru Bireescu şi dr. Petru Penţa, scriitorul Alexandru Ţinţariu, preotul 
Ioan Stroca şi alţii, au trecut în România. Parohia a rămas vacantă, fiind în 
continuare administrată de preoţii din parohiile învecinate. Numărul 
românilor din oraş a scăzut la 265 în 1921, după cum deja am amintit, iar 
orice formă de activitate naţional-culturală a dispărut, cu excepţia activităţii 
publicistice, realizată în general de intelectualitatea din localităţile 
învecinate, care îşi tipărea publicaţiile în tipografiile din Panciova. Acestea 
au fost Graiul Românesc (1923-1926), organ al Partidului Român din 
Regatul S.C.S., redactat la început de dr. Ioan Jianu şi mai târziu de Ioan 
Erina, Democratul (1927), avându-l ca redactor pe acelaşi I. Erina, apoi 
Lumina (1927), proprietar şi redacor Petru Balnojan Marişescu, Ziarul 
nostru (1934), redactor Savu Nicolaievici, cât şi Calendarul poporului 
(1922-1925), redactat de Romulus Roman. Mai amintim şi faptul că la 
tipogtafia Napredak se puteau procura cărţi şi manuale şcolare în limba 
română. Situaţia nefavorabilă este prezentă în aceşti ani şi în învăţământ. În 
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anul şcolar 1920-1921 la şcolile din Panciova au fost înscrişi doar 24 de 
elevi români.  
 Nici în primii ani ai perioadei postbelice situaţia nu s-a îmbunătăţit 
în ceea ce priveşte existenţa oricărei forme de spiritualitate românească la 
Panciova. În noiembrie 1962 a fost mutat sediul C.P.E. „Libertatea” de la 
Vârşeţ la Panciova, ceea ce a însemnat trecerea angajaţilor de la această casă 
din oraşul de sub culă în oraşul de pe Timiş. Aceasta a contribuit ca şi la 
Panciova în perioada următoare, până în zilele noastre, să se desfăşoare 
anumite forme de activităţi naţionale româneşti, în special evenimente cu 
caracter literar, dar şi ştiinţific, artistic, muzical etc.  
 O nouă încercare de organizare a românilor s-a produs pe la 
începutul anilor 2000, prin înfiinţarea Societăţii Cultural-artistice „Andrei 
Şaguna”, fără o activitate deosebită. Oricum, aceasta are merite la înfiinţarea 
programului în limba română la postul de TV Panciova. Din urmă cu câţiva 
ani Centrul „In medias res” din Panciova organizează ateliere pentru 
învăţarea limbii române, atât pentru românii din Panciova cât şi pentru 
apartenenţii altor comunităţi naţionale care vor să înveţe mai multe despre 
cultura, limba şi istoria poporului român. Totodată, acelaşi centru 
organizeză concerte de Crăciun cu program în limba română, serate de filme 
româneşti, programe de recitaluri. La Panciova a avut loc şi ediţia din anul 
2007 a Festivalului de Muzică şi Folclor a Românilor din Voivodina, astfel 
că afirmăm că în ultimele decenii se poate vorbi despre reînvierea vieţii 
româneşti în acest oraş.  
 Ce putem spune despre starea identitară a românilor din Panciova 
azi? După părerea lui Valentin Mic, ziarist, scriitor şi om de cultură, aceştia 
“niciodată în decursul istoriei zbuciumate nu au reuşit să se organizeze pe 
plan cultural şi amatoricesc sau să deschidă şcoală cu limba de predare 
română şi în felul acesta să-şi păstreze latura identitară. Din această cauză 
- consideră dânsul - românii din Panciova s-au asimilat mult mai repede 
decât celelalte comunităţi etnice, cu mult mai bine organizate, cum sunt 
maghiarii şi slovacii”. În acest context, „destul de înspăimântător sună şi 
faptul că o mare parte dintre românii pancioveni au fost intelectuali -  
medici, ziarişti, farmacişti, preoţi, comercianţi, foarte mulţi avocaţi sau 
jurişti dar, din păcate, urmaşii lor, în a doua sau a treia generaţie, în afară 
de numele de familie, nu au mai păstrat nimic din sentimentul identitar”.  
 Spre deosebire de români, aromânii au jucat în decursul secolului al 
XVIII-lea şi al XIX-lea un rol deosebit de important în viaţa economică a 
oraşului, contribuind considerabil la formarea burgheziei sârbeşti din 
Panciova. Veniţi din Moscopole, Vlaho-clisura şi din alte părţi ale fostului 
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Imperiu Otoman, aceştia s-au stabilit pe un spaţiu foarte întins din Imperiul 
Habsburgic, în special la oraşe, însă nu au făcut aproape nimic pentru 
păstrarea propriei identităţi, asimilându-se deja în a doua generaţie. 
Numeroase personalităţi de vază din viaţa politică, economică şi culturală a 
Panciovei sunt de origine aromână11, care au contribuit decisiv asupra 
dezvoltării acestui oraş. Ultima colonizare a aromânilor din Macedonia a 
avut loc la Panciova şi în unele sate din împrejurime în anii de după al 
Doilea Război Mondial, însă şi aceştia s-au asimilat deja în următoarea 
generaţie. Azi, la Panciova trăiesc doar câţiva vorbitori de aromână, oameni 
la o vârstă înaintată, astfel că în curând se poate aştepta ca acest dialect 
istoric al limbii române să dispară complet din acest oraş. După cum ne-a 
afirmat doamna Svetlana Nikolin, coordonatoarea Centrului euroregional 
pentru dezvoltarea societăţii în mediile multietnice „In medias res”, această 
comunitate etnică a fost aproape uitată, până la înfiinţarea centrului amintit, 
care încearcă, în măsura posibilităţilor, să reactualizeze limba şi identitatea 
aromână în oraşul Panciova şi, mai larg, în întregul Banat de sud (sârbesc), 
prin organizarea de cursuri de aromână şi română literară, publicarea de 
cărţi şi reviste şi organizarea de manifestări culturale dedicate aromânilor, 
prin realizarea de cercetări pe teren şi colectarea de material care se referă la 
această comunitate etnică. Doamna Nikolin recunoaşte, însă, că 
perspectivele aromânilor nu sunt deloc optimiste şi că această etnie va 
dispare în decurs de doar câţiva ani.  

În încheierea acestui studiu, folosindu-ne de cuvintele lui Alexandru 
Ţinţariu din 1907, vom încerca printr-o singură frază să scoatem o 
concluzie. Aceste cuvinte redau foarte limpede situaţia identitară în care se 
găsea şi încă se găseşte această populaţie, într-o perioadă de timp care 
durează mai bine de două secole şi jumătate, cuvinte care de fapt confirmă 
ideea-cheie a întregii acestei poveşti: «Românii din Panciova nu sunt nici vii 
nici morţi: sunt în agonie».  

 
Mişcarea populaţiei la Panciova - tabele 

 
Numărul locuitorilor în anul 1820 

 
 
 
 

                                                           
11 Vezi: Cincari u Južnom Banatu, Centar za evroregionalni razvoj u multietničkim sredinama „In 
medias res”; Pančevo, 2009.  

1820 slavi germani români maghiari alţii total 

Nr.loc. 6024 
72,79% 

1813 
21,91% 

399 
4,82% 

17 
0,21% 

23 
0,28% 

8276 
100% 
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Numărul locuitorilor în anul 1855 
 

1855 sârbi germani români croaţi alţii total 
Nr.loc. 7576 

58,98% 
3318 
25,83% 

639 
4,97% 

114 
0,89% 

1198 
9,33% 

12845 
100% 

                              
 
Numărul locuitorilor conform recensământului populaţiei din anul 2002 
 
2002 sârbi magh. iugosl. slovaci  maced. romi munt. români croaţi alţii total 
Nr. 
loc. 

60963 
79,08% 

3279 
4,25% 

1816 
2,35% 

1407 
1,82% 

1196 
1,55% 

946 
1,22% 

800 
1,03% 

746 
0,96% 

712 
0,92% 

2647 
2,47% 

78938 
100% 
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Iugonostalgia într-un context atipic: românii din Banat 
 
 

Annemarie Sorescu-Marinković, 
Institutul de Balcanologie Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte Belgrad 

(Serbia) 
 
 

Iugonostalgia este un fenomen psihologic şi cultural care poate fi 
definit drept „nostalgia după fanteziile asociate cu o ţară, Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, care a existat între 1945 şi 1991”, unde „nu 
există o relaţie necesară între amintirile temporar şi spaţial fragmentate ale 
unui trecut iugoslav şi dorinţele prezente, exprimate prin şi cu reprezentări 
iugonostalgice ale acestui trecut” (Lindstron 2006: 233). Iugonostalgia este 
astăzi cel mai puternic conturată în diasporele sârbeşti / croate / macedonene 
/ slovene / muntenegrene / bosniece şi printre emigranţii ex-iugoslavi, dintre 
care mulţi au părăsit spaţiul fostei federaţii imediat după destrămarea 
acesteia, la începutul anilor 1990 (vezi Marković 2009: 205). 

Chiar dacă de-abia în ultimii câţiva ani s-a încercat analizarea 
conceptului de iugonostalgie din perspectivă antropologică şi sociologică, 
epitetul „iugonostalgic” a fost aplicat, încă de la destrămarea Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, persoanelor din această regiune, în două 
moduri distincte: în sens pozitiv şi în sens negativ. În sens pozitiv, 
iugonostalgia se referă la ataşamentul emoţional nostalgic faţă de aspectele 
dezirabile ale fostei republici federative: securitate economică, ideologie 
socialistă, multiculturalism, cosmopolitism, o istorie, obiceiuri şi tradiţii 
comune, bunăstare socială etc. Aceste aspecte pozitive par astăzi cu atât mai 
ademenitoare cu cât se găsesc într-o opoziţie vădită faţă de tarele ţărilor 
succesoare, dintre care unele încă se resimt de pe urma războaielor 
interetnice şi se află în diferite tipuri de tranziţie politică şi economică. În 
sens peiorativ, epitetul „iugonostalgic” a fost folosit de către suporterii 
regimurilor nou instaurate după destrămarea Iugoslaviei pentru a-şi 
portretiza criticii drept anacronici, nerealişti, lipsiţi de patriotism etc. 
Conform prozatoarei croate Dubravka Ugrešić, termenul iugonostalgic este 
folosit pentru a discredita o persoană şi a o cataloga drept „inamic public” 
sau „trădător” (Ugrešić 1998). 

Chiar dacă, aşa cum am menţionat, iugonostalgia este cel mai 
puternic conturată în diasporele ex-iugoslave din Europa de Vest şi din 
America, precum şi la populaţia de vârsta a doua şi a treia din fostele 
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republici iugoslave, aceasta se poate manifesta şi într-un context atipic: la 
românii din Banat. 

Înainte de toate, aş dori să spun câteva cuvinte despre modul în care 
a luat naştere acest studiu. Punctul de pornire au fost afirmaţiile multora 
dintre prietenii şi cunoscuţii mei din Timişoara, oraşul meu de adopţie, că 
ştiu sârbeşte şi că au învăţat limba sârbă de la televizor. La început am fost 
destul de sceptică, gândindu-mă că acesta este încă unul din miturile sau 
legendele urbane ale Timişorii, însă mai apoi mi-am dat seama că ar putea 
reprezenta o temă inedită şi extrem de ofertantă de cercetare, care îşi 
aşteaptă, de multă vreme, pregătită, cercetătorul. 

Prin urmare, am purces la lucru. Iar primul articol pe care l-am scris 
pe această temă a avut drept scop analizarea fenomenul unic ce a 
caracterizat graniţa de vest a României în anii 70 şi 80 ai secolului trecut, şi 
anume învăţarea limbii sârbe de către românii din Timişoara, în primul şi în 
primul rând mulţumită programelor televiziunii iugoslave (Sorescu-
Marinković 2011). Cercetarea de teren a avut loc în 2010, la Timişoara, iar 
în cadrul ei am intervievat 15 participanţi, cu vârste cuprinse, la momentul 
interviului, între 32 şi 42 de ani. Toţi în afară de unul sunt născuţi la 
Timişoara, toţi locuiesc în acest oraş, iar limba lor maternă este româna. În 
plus, nici unul nu a învăţat sârbeşte la şcoală. Pentru evaluarea competenţei 
lingvistice a participanţilor am recurs la următoarele metode: interviu semi-
direcţionat în limba română despre perioada în care au început să 
urmărească programele televiziunii iugoslave, despre canalele preferate, 
despre modul în care au abordat limba străină, despre alte contacte cu limba 
sârbă înainte, în timpul şi după perioada de învăţare a limbii; test de limbă 
care a cuprins un test cu întrebări la care se ofereau mai multe variante de 
răspuns, traduceri de cuvinte din şi în limba sârbă, traducerea unui scurt text 
din limba sârbă şi invers, citirea unui text scris în chirilice; discuţie liberă 
în limba sârbă, cu doar câţiva dintre participanţi, cei mai competenţi. 
Concluzia la care am ajuns la finalul studiului a fost că, în ciuda perioadei 
de 20 de ani care s-au scurs între învăţarea limbii sârbe şi realizarea 
cercetării, unii dintre participanţii la studiu au prezentat o competenţă 
comunicativă foarte ridicată. Chiar dacă gradul de cunoaştere a limbii sârbe 
a variat destul de mult, în funcţie de utilizarea activă a limbii de către 
participanţi, înainte şi după 1990, acest studiu a demonstrat că urmărirea 
programelor de televiziune într-o limbă străină, mai mulţi ani la rând, poate 
avea drept rezultat, pe lângă învăţarea vocabularului, şi achiziţionarea 
structurilor gramaticale. Fapt considerat aproape imposibil de psiholingviştii 
clasici.   
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Prezentarea noastră de faţă este un fel de „produs secundar” al 
acestui studiu şi se bazează pe interviurile semi-direcţionate în limba 
română pe care le-am înregistrat şi care nu au fost utilizate în studiul iniţial, 
lingvistic. Aceste interviuri dezvăluie o perspectivă unică a interlocutorilor 
noştri asupra ultimilor ani ai regimului comunist şi asupra experienţelor care 
au modelat structura vieţii lor de zi cu zi. Trebuie menţionat că 
interlocutorii, în anii 80, când au urmărit intens programele televiziunii 
iugoslave, erau adolescenţi sau tineri. Astfel că, atunci când vorbesc despre 
această perioadă, ei vorbesc, practic, de procesul maturizării lor. Chiar dacă 
la început interlocutorii noştri au insistat asupra învăţării pasive a limbii, în 
timpul discuţiei au menţionat diferite contexte de achiziţie a limbii străine, 
cum ar fi interacţiunea cu colegii sârbi la şcoală, cu etnicii sârbi la pieţele 
din Timişoara sau, mai târziu, în timpul embargoului, la pieţele şi târgurile 
din Serbia etc. Prin urmare, aceste interviuri se pot citi în două moduri: 

- ca biografii lingvistice (conform ELP, Portofoliului Lingvistic 
European, biografia lingvistică conţine „date despre experienţele lingvistice 
şi culturale obţinute în cadrul şi în afara contextului formal de educaţie “) 

- ca mărturii ale importanţei pe care a avut-o Iugoslavia (pentur 
aceşti tineri, fosta Iugoslavie, aşa cum arăta ea la sfârşitul anilor 80, a 
reprezentat o adevărată „oază de libertate”, un refugiu şi o evadare din 
sumbra realitate comunistă). 

În acest sens este reprezentativ eseul unui scriitor din Banat, Radu 
Pavel Geo – care, de altfel, corespunde în totalitate profilului interlocutorilor 
noştri. Eseul se numeşte, în original, Bila jednom jedna zemlja („A fost 
odată o ţară”), iar autorul îşi descrie aici copilăria, tinereţea şi începuturile 
vârstei adulte, într-un oraş de graniţă care era mai aproape de Novi Sad, 
Belgrad sau Sarajevo decât de Bucureşti, mai aproape, deci, de Iugoslavia, 
care, aşa cum însuşi autorul spune, era o „lume mai frumoasă”: 

Înainte de 1989 încercam să alegem, într-o lume cum era cea a 
comunismului românesc, care bloca aproape orice posibilitate de alegere. 
Partidul era unic, conducătorul – unic, zahărul şi uleiul – de un singur fel, 
hainele – asemănătoare, muzica – tot mai uniformă şi mai stupidă. Iar noi, 
cei care puteam, ne-am îndreptat spre o lume mai greu accesibilă fizic, dar 
mai frumoasă, întorcând spatele celei în care trăiam, cenuşie şi 
neatrăgătoare. În timp, cum tot mai mulţi inşi făceau acelaşi lucru, în spaţiul 
de lângă graniţa cu Iugoslavia s-a creat un fel de lume în tranziţie, o masă de 
populaţie care trăia în România, dar simţea înspre Iugoslavia, admirându-i 
pe iugoslavi şi dorindu-şi să le semene cât mai mult. Ce ne lipsea în 
România ne oferea Iugoslavia. Era modelul cel mai palpabil şi mai apropiat 
de Occident. Da, aşa era. Nu uit şi nu vreau să uit asta. Pe atunci, la 
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începutul anilor 80, aşa vedeam Iugoslavia. Imitând, am asimilat. Crescând 
alături de ei, am început să ne transferăm mental dincolo. La început mi-a 
plăcut libertatea pe care o emana muzica lor, iar apoi am ajuns să cânt şi eu 
cu îndârjire „Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo”, convins că, pe undeva, e 
şi a mea. (Gheo 2006). 

Aproape toţi interlocutorii noştri spun acelaşi lucru. Fiecare interviu 
ar putea concura cu acest eseu. Fiindcă toţi participanţii la studiu sunt 
intelectuali, poveştile lor au, pe alocuri, şi valoare estetică:  

Da. Mult, mult, mult a fost, influenţa sârbilor ţi-am spus, a mers 
până la vestimentaţie, până la... Totul se aducea de acolo, totul. De la 
ciocolată la cremă la... vegeta n-are rost să mai zic. Şi dup-aia mergând până 
la detalii de genul discuri de vinil sârbeşti, şi-acuma mai am. (...) Pentru 
generaţia mea, a fost singurul reper cultural existent în România la ora de-
atunci. Nici vorbă de Europa Liberă. În afară de Metronom, de emisiunea de 
muzică, n-aveam, n-ascultam nimic. Ce ştiam eu de cărţi de poezie, nimic, 
nimic, nimic. Pe când la sârbi, ţi-am spus. (Mihai) 

Trebuie să menţionăm că, în paralel cu o puternică atitudine critică 
faţă de regimul comunist din România, toţi interlocutorii îşi exprimă 
admiraţia faţă de Iugoslavia comunistă şi sistemul ei de valori, cu alte 
cuvinte sunt iugonostalgici. Iar iugonostalgia lor trebuie înţeleasă în sens 
pozitiv: sunt nostalgic şi emoţional ataşaţi de aspectele pozitive ale fostei 
Iugoslavii, printre care siguranţa financiară şi economică, libertatea presei, 
multiculturalismul, bunăstarea, existenţa bunurilor de larg consum etc. 
Multe dintre elementele culturii şi vieţii cotidiene din fosta republică 
federativă despre care interlocutorii noştri povestesc cu entuziasm (de ex. 
desenele animate (crtani film) de la ora 8, crema de ciocolată Eurokrem, 
ciocolata Cipiripi, bomboanele Pez, cântăreţii Zdravko Čolić, Lepa Brena 
etc.) sunt, de asemenea, incluse în Lexiconul mitologiei iugoslave 
(Arsenijević et al. 2005), un dicţionar creat de o serie de intelectuali ex-
iugoslavi cu scopul de a împiedica rescrierea sau ştergerea istoriei 
Iugoslaviei de după 1990, şi scris pe un ton concomitent informativ şi 
glumeţ. Astfel, fragmentele de discurs ale interlocutorilor noştri timişoreni 
pot fi, de asemenea, citite, ca un tip special de „lexicon al mitologiei 
iugoslave”, cu menţiunea că informaţiile despre realităţile iugoslave 
prezente în acesta au fost obţinute aproape exclusiv prin intermediul 
televiziunii (Sorescu-Marinković 2012). 

În continuare, le voi da cuvântul interlocutorilor mei:  
Desene animate (crtani film): 

Aia da, păi erau clasicele crtani film de la ora opt, nu? (râde). Păi aşa 
am copilărit, cu crtani film. Sau în Timişoara, de fapt. Marea parte probabil 
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că cu asta or copilărit, cu desene animate, cu crtani film de la ora opt fără 
cinci la ora opt, sau la ora opt şi cinci, nu mai ştiu exact când erau. (Sorin). 
Eu, da, mă uitam la crtani film. Era un televizor mare şi un televizor mic. 
Care anunţa următorul program. Şi, când apărea televizorul mic şi dansa, 
ştiam că vine crtani. (Daniela). 
Maratonul de filme (filmski maraton): 

Şi-apoi a-nceput prin 86 erau nopţi de filme.  
D: Maraton. 
M: Oai, şi-atuncea acolo-am văzut primele filme cu iz erotic puternic, acolo-
am văzut prima dată, era ceva America, America. Ce, nu pot să-ţi spun ce 
emancipare-a fost aia, deci... Îngrozitor, îngrozitor ce sentiment era că 
stăteai noaptea şi te uitati la... Acolo-am văzut primele filme cu Robert de 
Niro. Incredibil a fost. Toate se înregistrau, bineînţeles, pe video şi apoi le 
găseai. 
 (...)D: Nu mai se dormea, toţi. Erau şi ai mei, nu s-or mai mişcat din casă 
atuncea. 
M: La şcoală a doua zi veneau toţi cu ochii... Că noi lucram, făceam şcoală 
sâmbătă. Şi ăsta era de vineri până duminică. Şi veneam sâmbăta orbeţi toţi. 
Şi povesteam toată ziua filmele. Că n-aveam nimica. Cea mai mare 
emancipare era că aveai Luptătoarea cu eşarfa, film chinezesc cu Taikondo. 
D. Da, sau indiene. (Mihai şi Daniela).  
Reclame: 

D: Şi-aveau reclame foarte bune. Eu pe-alea le-am învăţat prima 
dată. 
M: Zii două. 
D. La Kiki, la blugii Lee Cooper... 
M: Lee Cooper toate-aveau, şi cu sex erau. Şi alea ne-atrăgeau. 
D: Exact. 
D: Caramele, la Eurokrem... 
M: Cipiripi. 
D: Cipiripi. 
M: Asta, şi era aia vestită...  
D: La sucuri... 
M: Aia, ţi-am spus că mi-a rămas, cu krpe za kuću, da nu mai ştiu la ce făcea 
reclamă. Şi erau astea cu C, cu magazinele-alea ale voastre. 
(C market.) 
M: C marketu. Şi multe, toate celelalte care nu ştiam noi ce-i pe vremea aia, 
da până la urmă le-am aflat. Medicamente erau câteva... (Mihai şi Daniela).  
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Transmisiuni sportive: 
Şi erau lege, erau meciurile de fotbal. Pentru că o dată la doi ani 

aveam câte un campionat în care de la noi se transmitea eventual semifinala 
şi finala, şi ei transmiteau tot. Tot. Meci de meci. Şi-atuncea ne uitam la 
fotbal, la Pupa cum am fost astăzi, ne vedeam tot cartierul, acolo eram zece-
doişpe oameni, se punea televizorul şi ne uitam. Aşa cum treizeci de ani în 
urmă se asculta la radio, aşa ne uitam acolo toţi la televizor la sârbi. Şi 
vedeam campionatul mondial şi european de fotbal. Primul pe care l-am 
văzut şi-l ţin minte a fost în Argentina-n 78. Tot în deplasare la vecini. 
Campionatul mondial. Şi dup-aia a venit 82 în Spania. Din Spania acolo n-
am pierdut niciun meci. 
(Tu-n 78 aveai 10 ani.) 
M: Da. Şi ne uitam la fotbal la zece ani. Ăla nu ţin minte decât cum se striga 
Goool foarte lung şi două-trei fraze. Dar cel din Spania ţi-l povestesc aşa, 
meci de meci şi fază de fază, dacă stau cu încă unul lângă mine. Am făcut 
într-o seară cu Romeo chestia asta. Şi formaţiile le mai ţin minte cum au 
fost. Cel mai tare eveniment al vieţii mele la vârsta aia. Şi, bine, 
televizoarele erau alb-negru, nu intrase colorul. Şi după aia, la patru ani dup-
aia, deci în 86, am avut televizor color, l-am luat chiar în mai, în iunie fiind 
campionatul mondial, şi-atuncea toată lumea s-a mutat la noi în casă. De 
unde tot timpul, opt ani de zile, deci din doi în doi ani, mergeam la câte-un 
european sau un mondial noi la vecini, acuma toţi erau la noi, că aveam 
primul televizor color din cartier. (...) Atunci am început să joc baschet. N-
am jucat decât fotbal până în anii ăia. Şi-n momentul în care-am început să 
ne uităm la sârbi, aşa de multă pasiune au pus ei în baschet şi-aşa echipe 
bune-aveau că ştiam tot. Toate formaţiile, toate... Campionatul lor mi-era 
mai cunoscut decât al nostru. Campionatul de baschet. (Mihai) 
Ştiri (vesti): 

M: Vesti. Şi aveau aşa nişte puncte şi o melodie ritmată şi tic-tic-tic-
tic-tic, aşa apăreau vesti. Era teribil de fain. Pentru că acolo aflai ce se-
ntâmplă de fapt. N-aveam, aveam cele două ore de program între opt şi zece 
şi dup-aia s-au scurtat şi mai mult şi ştirile erau numai cu Ceauşescu. Păi da 
nu ştiam nimica despre lumea asta dacă nu ascultai Europa Liberă, care pe 
vremea aia părinţii nu te lăsau, că nu era bine. Şi dup-aia când ai crescut 
ascultai. Şi oricum jumate nu pricepeai. Pe când aicea... Şi asta e un 
fenomen în continuarea radioului, pentru că primul contact cu sârbii a fost 
radioul, nu televizorul. Şi radioul l-am ascultat ani de zile, pentru că tot ce 
apărea muzică nouă eu la sârbi ascultam. După 79 n-am mai avut nimica. 
(Mihai). 
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Muzica: 
M: Şi-atunci toată muzica pe care mi-aţi dat-o voi sârbească o ascultam noi. 
Deci de acolo, de la... Aveau emisiuni de muzică, c-aveau o emisiune care 
lansa tinere talente sau cum se zice, aşa, o emisiune în care apăreau... 
Acuma mi-e foarte greu să-mi aduc aminte, da... Era un tip cu... aşa, cu... ca 
şi ăla de pe cafeaua Mainl. 
Mixa: Aaa, Oliver Mandić. 
M: Oliver Mandić! 
D: Da! 
M: Şi dup-aia toate formaţiile: Bjelo Dugme, Riblja Čorba, Bajaga i 
instruktori... 
D: Magazin... 
M: Magazin. Ăştia primii îmi plăceau că era rock, Magazin era mai săltată. 
Şi dup-aia multe, multe, că erau, repet, foarte mulţi. Şi apoi interprete. 
Pentru că, na, eu ascultam mai mult spre rock şi hai să zicem Magazin mai 
dansam, dar erau cântăreţii lor, ăia de muzică uşoară, cum ţi-am spus c-o 
fost Zdravko Čolić şi încă alţii. (Mihai şi Daniela).  
Concertul Lepa Brena de pe stadionul din Timişoara: 
D: Plus c-a fost fenomenul cu Lepa Brena. Ceea ce-n 84 s-o aducă pe Lepa 
Brena-n concert aici, pe stadionul din Timişoara... 
M: 84? 
D: În 84, eu aveam zece ani şi m-am întors cu taică-meu de la mare şi am 
intrat. Era nebunie-n oraş. Şi pe stadionul Dan Păltinişanu era concert cu 
Lepa Brena. 
M: Da toţi, tu i-ai prins pe ăştia... Da’ pân’ la ăştia ascultam tot de-acolo, de 
la Zdravko Čolić pân’ la tot felul de alte persoane. 
D: Da, dar totuşi, concert pentru anii ăia, să se organizeze... 
M: Da, n-a fost niciunul. N-a fost niciunul până atuncea pe stadion. (Dani) 
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Datina umblatului cu „koleda” la sârbi mureşeni1 
 
 

Dušan Deanac,  
Kikinda (Serbia) 

 
 
 Dezbaterile cercetătorilor slavi referitoare la semnificaţia cuvântului 
koleda continuă şi în prezent. Originea obiceiului este unul vechi, coborând, 
după unii cercetători, până la babilonieni. Cât priveşte Europa, obiceiul 
„colindatului” a fost cunoscut  atât de români cât şi de toate popoarele slave. 
Etnologul român Simion Mangiuca  vorbeşte despre un vechi cult al 
soarelui, pe când unii mitologi sârbi consideră  koledo o sărbătoare închinată 
zeului Svarog2, reprezentat prin mai multe feţe unite într-un singur chip. 
 Veselin Čajkanović menţionează în lucrarea sa  „Mit i religija u 
srba“ (Beograd,1973) părerea unor cercetători, că slavii ar fi preluat koleda 
de la romani şi obiceiul ar fi fost practicat la sfârşitul erei vechi în 
provinciile Dunărene. Astfel, antropologul ceh Lubor Niederle (1865- 
1944 )  a susţinut că, la slavi, calendele romane s-au întrepătruns cu unele 
rituri mai vechi. 
 Cercetătorul rus Juri Miroliubov în cartea „Religia slavilor în 
perioada precreştină“ consideră koleda un ritual calendaristic ancestral, 
care marchează schimbarea timpul. Prin urmare el susţine că termenul 
„kolo”( kolvodstvo) nu este împrumutat de la greci sau romani, el având de 
fapt înţelesul de cerc3, care simbolizează timpul, care este circular, iar 
izvorul acestuia este Svarog. 
 Ivan Kollarov prea această idee, afirmând despre Koledo că era o 
divinitate solară, pentru care sârbii ţineau o mare sărbătoare. 
 Apariţia creştinismului a făcut ca vechiul obicei calendaristic, legat 
de moartea şi renaşterea divinităţii solare, care se performa la solstiţiu iarnă, 
prin suprapunere, să  fie performat la Crăciun, sărbătoarea care celebra 
naşterea lui Isus. 

                                                 
1 Dušan Deanac din Kikinda (Serbia) a scris în 2008 o carte intitulată „Cu faţa spre soare” 
în care prezintă un vechi obicei sârbesc performat de Crăciun, koleda. Koleda reprezintă o 
formă de colindat în ceată, în care grupul  cântă kolede şi dansează mai multe  jocuri cu 
funcţie rituală, asemănătoare până la un punct cu cele ale căluşerilor români. Textul 
reprezintă un fragment din această carte, tradus din limba sârbă de Javorka Iorgovan (notă 
Rodica Colta). 
2 Zeu al focului, tatăl lui Daždbog,divinitate solară, la slavi. 
3 Kolo este şi cel mai răspândită formă de joc tradiţional la sârbi (în cerc). 
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Biserica pravoslavnică sârbă a interzis koleda(colindatul), 
considerând că este un obicei păgân. Cu toate interdicţiile impuse, cântecele 
şi dansurile koledei s-au păstrat în popor. 
 Ele sunt atestate  de Ivan Kollarov în cartea Arad Vármegye és Arad 
Szab.Kir.Város Néprajzi Leirása( Arad, 1912) şi în zona mureşană, la Arad-
Gai. 
  Kollarov descrie ultimul  umblat cu koleda în Arad-Gai, în anul 
1877. Informaţiile i-au fost oferite de găianul Ioţa Klaici4, care la data 
interviului avea peste 60 de ani şi care a mărturisit că a umblat la colindat 
pentru prima oară în 1865 şi că a învăţat cântecele şi dansurile de la tatăl 
său. La acea vreme în Arad Gai se cântau 99 de colinde diferite. Cele mai 
multe se adresează gospodarului însă există şi colinde pentru fată, pentru 
bătrâna casei, pentru prunc. 
 Conform mărturiilor adunate de Kollarov, ceata de koledari 
(colindători) în număr de 6 era formată dintr-un voievod, obligatoriu un 
cimpoier, un „tanţovogia“ (conducătorul jocului) şi un „gulivrecia“(cel care 
ducea straiţa cu daruri). Toţi trebuiau să fie feciori curaţi. În timpul 
colindatului erau îmbrăcaţi cu cămaşă, cioareci şi opinci, haine cusute 
special pentru această ocazie. Pe cap purtau o căciulă mare. În anul 1877, 
alături de Ioţa Klaici din ceată au mai făcut parte Arsa Milenkovici 
(voievodul), Gavra Milencovici şi Pera Milencovici. 
 În Arad-Gai în acea vreme se credea că unul sau doi feciori din ceată 
trebuiau să rămână treji 9 zile şi 9 nopţi înainte de Ajun, ca să nu o supere 
pe ei vila (zâna) Ravioila, care pentru neascultare i-ar fi putut  lua în lumea 
de apoi. 
 Colindatul începea în Ajun, în zori, şi ţinea până la Bobotează. Ceata 
umbla din casă în casă. Când ajungeau la poartă îl anunţau pe gazdă că au 
sosit cântând: 
„Deschideţi uşa 
Uşa vă este de aur 
Aurită, poleită 
Cu mătase împodobită“ 
 Când gazda auzea cântecul deschidea uşa, colindătorii  intrau în casă 
şi începeau să cânte: 
„Noi în casă, Dumnezeu în casă, 
Oi, gazdă, vin şi sănătate 
Sănătate şi veselie 
Flori şi plante de leac.“ 

                                                 
4 Născut prin 1848. 
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 După aceasta urma „colinda gazdei”: 
„Bună seara, Koledo 
Noi am venit, Koledo  
Veşti am adus, Koledo 
Albinele să-ţi roiască, Koledo 
Fie neamurile ca norii, Koledo 
Să-ţi fete vitele, Koledo 
Boii să-ţi fie cornuţi, Koledo 
Oile să aibă lână mătăsăasă, Koledo 
Bună seara, Koledo!” 
  La ieşirea din casă se cânta „La mulţi ani!” 
            Se colinda în timpul solstiţiului de iarnă. Deşi „creştinate”, 
conţinutul colindelor confirmă prezenţa cultului solar.  
 În unele colinde apare „perunika”(irisul), plantă a cărui nume vine 
de la zeul suprem Perun. 
 În alte colinde găsim întâlnirea celor doi zei:cel tânăr şi cel bătrân. 
Faţă de aceste colinde vechi, colindele culese în urmă cu 40-50 de ani, din 
Banatul de sus, conţin multe elemente creştine: 
„ S-a născut, Koledo 
Isus Cristos, Koledo 
Să-l scald, Koledo 
Pe Zeul mic , Koledo.” 
 Repetarea la fiecare strofă a  refrenului Koledo, scoate în evidenţă 
funcţia magică a cuvântului. 
 Dansurile koledarilor făceau parte integrantă din colindat, şi ele ţin 
de tradiţia ancestrală. 
 La fel ca şi colindele şi jocurile au fost interzise de biserică în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. Dositei Obradovici nota în legătură cu 
aceste jocuri: „Sunt mai multe sute de ani de când sârbii îi aveau zei pe 
Davor şi Koledo...Ţin minte din copilărie kolede din Banat, când feciorii 
mascaţi mergeau de la casă la casă sărind, dansând şi cântând:< 
Kolegiarii, Koledo, strigaţi fraţilor, koledo!> A avut mult de lucru episcopul 
Timişorii, Gheorghe Popovici, până a anhilat aceste jocuri! Dr.Kosta Hagi 
mărturisea că şi pe timpul său s-au cântat cântece de koleda în Mehala de 
lângă Timişoara. În locul koledelor biserica a adus Vertepul”. 
 Un merit deosebit pentru păstrarea colindelor şi jocurilor din timpul 
colindatului în Arad şi Arad-Gai l-a avut Miloş Ilici, negustor din Arad, care 
a recomandat (printr-o scrisoare) organizatorilor unui spectacol din Novi 
Sad din 1912, ca aceste cântece şi dansuri să fie notate. Ca urmare, 
instructorul de dansuri din Novi Sad, Nikola Kacianski, şi dirijorul corului 
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ţăranilor sârbi, Liubiša  Mihailović, au venit la Arad şi  au reconstituit 
dansurile şi cântecele koledarilor. Demonstraţia a fost făcută de Ioţa Kliaćić, 
Alexa Bacian şi încă câţiva. Toţi aveau atunci în jur de 60 de ani. Ei au 
prezentat dansurile în patru5. 
 Sârbii din Arad au executat în timpul acestor dansuri, la comanda 
voievodului, aproximativ 30 de figuri. Conform mărturiilor rămase, dansau 
fără pauză 1-1 ½ ore. Un bătrân din Arad i-a sfătuit pe cei din Novi Sad să 
nu trimită aici, ca să înveţe dansurile, copii de domni, care n-au rezistenţa 
fizică necesară pentru aceste jocuri. 

Acelaşi ziar menţiona că aceste dansuri veneau din perioada 
precreştină. Figurile dansurilor erau foarte diferite: vitejeşti, războinice, 
imitative, din viaţa de zi cu zi a ţăranilor, glumeţe... 
 Poruncile le dădea voievodul iar dansatorii puneau unul altuia braţul 
pe umărul drept, apoi pe cel stâng. După executarea fiecărei comenzi, 
dansatorii, cu voce tare rosteau cuvintele: „Cu drag şi cu veselie!” 
 În timpul jocului voievodul îşi încurajea dansatorii, cu versurile: 
„Kolede se aud în sat, oi! 
Mai cu foc tanţovogio, (...) 
Rupe, frânge, nu precupeţi  iţarii 
Fetele vă urmăresc de după cuptor.”  
 În fiecare casă se dansau doar câteva dansuri, nu toate, şi nu exista 
un anumit dans de început. 
 Din acest repertoriu de jocuri ale cetei de koledari, vom prezenta 
foarte succint 4: 
1. „Gruduite, grudovaite” 
Dansatorii îşi scot mult pieptul în afară astfel încât să se atingă, stau într-un 
picior şi dansează unul în faţa altuia. Acesta este un dans al puterii, e 
distractiv şi insinuează elemente erotice în acelaşi timp. 
2. „Cum se construieşte casa pe 4 stâlpi” 
Dansatorii demostrează cum se bate temelia casei. Ei dansează în cerc. Ca 
mişcări dansul seamănă cu kazaciokul rusesc. 
3. „Klečka” 
Este un dans voinicesc(fecioresc). Dansatorii imită o luptă. Joacă doi câte 
doi împingându-se cu coatele. Este scoasă în evidenţă forţa dar şi iscusinţa 
din timpul jocului. 
4. „Cum se strecoară vulpea prin gard” 
Se joacă în horă, dinspre stânga spre dreapta. Când fac un cerc şi revin la 
locurile iniţiale, unul se strecoară printre alţi dansatori, trece pe partea 

                                                 
5 Publicaţia Zastava, Novi Sad, 1912. 
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opusă, înconjură hora dansând iar când revin la loc, se desprinde alt dansator 
etc. 
 Comenzile voievorului adresate cetei de koledari începea cu cea de 
poziţionare a grupului: 
„Cu faţa spre soare!”(Aşa cum am arătat deja, feciorii îşi mişcă umerii spre 
dreapta, apoi spre stânga). 
După care, în funcţie de preferinţele gazdei, le comanda: 
„Gazda doreşte să-i construiţi casa pe patru stâlpi!”( Dansatorii 
îngenuncheau şi din această poziţie, dansând „clădeau” patru stâlpi). 
„Ar dori să-i construiţi şi un cuptor!”(Trei jucau  în jur, al patrulea la 
mijloc, la dreapta şi la stânga).  
„Gospodarul doreşte să aibă în casă şi o masă!”(Dansatorii îngenuncheau 
şi îşi întindeau braţele atingându-se între ei cu degetele). 
„Oare cum îi poartă nora soacrei opincile?” (La un semn-lovind palmele, 
după un tact ei simulau trasul opincilor). 
„Dar când le-a îndepărtat cum i le aduce înapoi?”(În horă, porneau cu 
pieptul înainte ...când  simulau datul opincilor se aruncau cu totul înainte). 
Alte comenzi sunau astfel: 
„Un bun voinic cum călăreşte calul?” 
„Dac când l-a înşăuat cum îl călăreşte?” 
„Cum se strecoară prin gard vulpea aceea?”( În horă, „vulpile” treceau pe 
sub mâinile celorlalţi până ajung din nou la locul iniţial). 
„Spre dimineaţă cum aleargă acel lup?” 
„Cum sărută iubita peste gard?”( Dansatorii făceau un lanţ, întorşi cu 
spatele, cu faţa spre exterior, apoi se sărutau peste umărul drept apoi peste 
cel stâng). 
„ Cum au ajuns turcii aceia sub Belgrad?” 
„Iar,când au ajuns, cum şi-au încărcat puştile?” 
„Dar, când le-au încărcat, cum au tras?” 
„Cum împlântă gospodarul în slănina groasă cuţitul?” 
„Cum se apără boii de muşte?” 
„Cum se uită voinicul după o fată?”( Se făceau genoflexiuni cu braţele 
îndoite-cu dreaptul apoi cu stângul). 
„Cum se uită fata aceea după un voinic?” 
„Cum se uită acea bătrână de sub deal la soare?” 
„Cum se tăvăleşte ursul?” 
„Dar cum joacă când se tăvăleşte?” 

Toate aceste informaţii, înlătură o pagină albă din tradiţiile sârbilor 
mureşeni în ceea ce priveşte repertoriul de colinde şi de jocuri rituale 
performate în contextul Crăciunului. 
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Pâinea noastră cea de toate zilele 
(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni) 

                              
 

  Iavorca Marcov Iorgovan, Gelu 
 
 

Tradiţia spune că de Sânpetru (11 iulie),  vara, obosită deja, încet se 
retrage făcând loc nerăbdării următorului anotimp. 

Vara acestui an a fost deosebită, foarte uscată, fierbinte...Ploile ne 
ocoleau, iar mănosul pământ bănăţean era crăpat cerşind de la cer 
binefăcătorii stropi de ploaie. 
  Vara aceasta câmpia ne-a dăruit din belşug doar grâu, din care un an 
întreg ne vom asigua „pâinea noastră cea de toate zilele...”. 

Câmpia mănoasă – grâul – făina şi pâinea...iar deasupra tuturor 
munca grea a ţăranului şi nevoia de a hrăni omenirea. 
  Din copilărie încă, bătrânii ne învăţau să respectăm fiecare bob de 
grâu, deoarece poartă cioplit chipul omului, pentru că această bobiţă e insăşi 
viaţa noastră, e „pâinea cea de toate zilele”. 

Cultul grâului este unul dintre atotcuprinzătoarele culturi în întreaga 
istorie a civilizaţiilor.Pâinea, ca hrană de bază, deseori a fost una din cauzele 
dispariţiei civilizaţiilor întregi, a marilor revolte  şi revoluţii. 
  Sunt puţine poveşti atât de fantastice şi cuprinzătore cum este cea 
despre grâu şi pâine.Pentru că aceasta nu este doar o poveste despre hrana 
de bază, ci povestea despre omul însuşi prin tot acest timp al existenţei sale. 

Din perioada când grâul a fost adus în Europa din câmpiile 
babiloniene şi asire, pâinea capătă importanţa hranei de bază şi devine 
metafora vieţii. 
  În Noul Testament pâinea se identifică cu trupul lui Cristos, pâinea e 
simbolul hranei spirituale. 

La sârbi, pâinea îl urmăreşte pe om  întreaga viaţă, pâinea fiind 
prezentă în cele mai diferite ritualuri, în magie şi în credinţe populare. 
  De fapt, viaţa întreagă se scurge între două pâini – o turtă (pogace) 
dulce pentru nou născut şi altă turtă, tot dulce, pentru sufletul mortului...iar 
între cele două, există  „postupovniţa”, care se rupe deasupra capului 
copilului când copilul face primii paşi, colacul pentru patronul (sfântul) 
casei, colacul de Crăciun, colăceii, „sănătatea”, „soarele”, „luna”, „cesniţa” 
precum şi colacii de Paşte, prescura pentru Ziua morţilor, turta miresei, 
colacul pentru nănaş, colăceii pentru parastas, colacul lăsat pe apă pentru 
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înecat, bucata de pâine moale se lasă până la şase săptămâni pe pervazul 
ferestrei pentru sufletul mortului ş.a. 
   Pâinea este prezentă şi în proverbele şi zicalele sârbeşti: 
“Bun ca pâinea (bună)”. 
“Amara coajă de pâine”. 
“Eu după el arunc cu pâine, iar el după mine cu toiagul”. 
“Pâinea moale ca sufletul”. 
“Să stea că nu cere pâine”. 
“A frământa cuiva colac”. 
“Caută peste pâine turte”. 
“Nu este pâine fără sapă”. 
“Nu m-am aşteptat la acest colac”. 
“Necesar ca pâinea zilnică”. 
“Vrea (cere) pită fără muncă”. 
“O să-i frământe el turta!”etc etc. 

În mijlocul lanurilor de grâu, a celui „Triticum aestivum”, în 
nesfârşita câmpie bănaţeană, se înalţă, precum un uriaş, omul, ţăranul sârb şi 
creşte deodată cu nodurile tulpinii. În ochiul său se oglindeşte pâinea 
viitoare, în timp ce bătăile inimii sale se identifică cu zornăitul boabelor în 
palma lui bătătorită şi binecuvântată. 

Ţăranul e robul şi stăpânul grâului, în mâinile lui pâinea are 
strălucirea soarelui, moliciunea mănosului pământ şi valoarea copiilor 
urmaşi. 
  Chemarea pământului nimeni n-o aude, n-o respectă şi n-o înţelege 
mai bine ca ţăranul, adevăratul truditor al pământului, care pune pâinea în 
faţa tuturor. Iar când se hrăneşte cu pâine, ţăranul  sârb n-o mănâncă precum 
ceilalţi. 
  La sârbi, pâinea (pita) o „începe” gospodarul casei, care luând-o în 
mâini, îi face semnul crucii cu cuţitul pe coaja de pe vatră, apoi o taie în 
bucăţi oferind-o familiei. Bucata primită se rupe cu atenţie, cu respect, se 
adună şi se mănâncă chiar şi firimiturile. Nici pâinea, dar nici firimiturile nu 
se aruncă jos, pe pământ pentru că din pământ, cu trudă, a fost smulsă. 
  De mici am ştiut că „pâinea nu se batjocoreşte” (nu se aruncă, nu se 
calcă, nu se înjură) pentru că este păcat, pentru că astfel, „de la gură ţi se va 
lua pâinea”. 
  Pita era respectată cu sfinţenie în familie...pentru că se cunoştea 
sensul şi valoarea acestei hrane necesare, se spunea  că pâinea are „nouă 
coji” şi  că „nu există pâine fără muncă”... 
  În prezent, pâinea se foloseşte mai mult, dar, din păcate se respectă 
mai puţin. 
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 Deseori vezi pâine strivită, călcată, aruncată în şi pe lângă tomberoane, 
copiii aruncând cu dumicaţi de pâine,...dar nu prea demult am ştiut să 
folosim fiecare bucată, fiecare coajă, fiecare fărâmă. 
  Copii fiind nu am cerut doar pâine prospătă şi moale (pentru că în 
familiile noastre se frământa o dată pe săptămână). În casă, am ştiut ca din 
pâine întărită să pregătim: pâine cu ou sau pâine uscată pe plită, să fierbem 
papară, să fărămiţăm pesmet, să preparăm crutoane pentru lapte, ceai sau 
supe, am ştiut ca din coaja neagră (pălăria pâinii) să obţinem înlocuitor 
pentru cicoare, dar nu am aruncat, pâinea nu s-a „batjocorit”. 
(“Mănâncă coaja neagră ca să ai ochi negri frumoşi” – era îndemnul de a 
nu se arunca nimic). 
  Pâinea noastră nu este doar hrană, ci şi un simbol al avuţiei, un 
aliment ritual,  un mod de a reflecta cultura noastră. 
    Ţăranul sârb din Banat îşi pregătea pâinea din făina albă de grâu cu 
apă şi drojdie. 
Pâinea se frământa în casă (de obicei de către femei), coaptă, putea fi 
intrebuinţată o săptămână întreagă. Mărimea şi numărul pâinilor era în 
funcţie de numărul membrilor familiei, de obicei se frământau 2 – 3 pâini, 
fiecare de 3 – 5 kg. În afară de pâinile mari, se cocea şi o pâine mai mică 
(„ţipovka”) de 1,5 – 2,5 kg, care se mânca prima (la un papricaş de pui); se 
lăsa încă o bucată (aprox. 0,5 kg) de cocă de pâine pentru o lipie sau gogoşi 
din  aluat de pâine. 

În trecut, cuptoarele în care se cocea pâinea, erau folosite şi la 
încălzirea camerelor, dar au existat şi cuptoare de pâine, construite  separat, 
din cărămizi, în curte. În aceste cuptoare se ardeau cocenii de porumb, paie 
şi mai rar, lemne. În prezent rareori mai pot fi vazute asemenea cuptoare. 
  Dacă făina s-ar fi  frământat doar cu apă, pâinear fi avut forma unei 
turte aplatizate. De aceea, ca să crească, în aluat se punea drojdie  şi o 
plămădeală („komlov”). Komlăul se pregătea astfel:  Într-o oală se punea un 
pumn de mălai şi un pumn de hamei, 2 ardei roşii (fără seminţe), coji 
galbene de la 4 cepe, un spic de trestie, puţin alăun. Deasupra se turna 2l apă 
şi se fierbea (câteva clocote). Într-un vas se amesteca  4 kg de tărâţe cu 1 kg 
de cocă proaspătă de pâine (ruptă mărunt), se adauga prima parte fierbinte, 
se amesteca, se aduna într-o grămadă şi se lasa la răcit. Apoi se frământa, se 
modelau boţi (cu diam. 5 – 6 cm), care se aşezau pe un măsai de cânepă, 
într-un coş special din nuiele împletite (diametru 1m şi 10cm adâncime). 
Aceşti boţi se usucau vara la soare şi iarna pe cuptor. Uscatul se termina 
după 2 – 3 zile, apoi aceşti boţi  se rupeau în bucăţele şi se păstrau în traistă 
de cânepă (bumbac) într-un loc uscat (de obicei se atârna într-un cui în 
cămară). 
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Pâinea nu se frământa niciodată  vinerea sau duminica. 
   Prima dată gospodina punea la înmuiat plămădeala (komlăul), în apă 
călduţă, într-o oală, pe urmă cernea făina în albie (de obicei dupa masă), ca 
seara să pună la crescut aluatul. Astfel, la un capăt al albiei  cu făină 
pregăteşte aluatul şi-l acoperă cu un măsai alb şi cu o pătură (ca să nu 
„răcească”). Dimineaţa pe la orele 4 – 5, gospodina se scoală, se piaptănă şi 
se spală pe faţă, apoi frământă pâinea. Amestecă apă de la plămădeală, o 
adaugă aluatului,  adaugă drojdia, un pumn de sare, apă şi făină. Pâinea se 
frământă mult, până ce aluatul devine vârtos şi elastic, face băşici şi se aud 
discret pocnituri, „până ce asudă grinda” (cum zic gospodinele). Atunci, 
aluatul se acoperă şi se lasă o oră, două, ca să dospească. Între timp (şi 
gospodina ştie când e timpul) aprinde focul în cuptor.În câmpia noastră cel 
mai adesea focul se făcea cu coceni de porumb. 

Dintr-un kilogram de aluat  se întindea „lepinia”(lipia), care se cocea 
prima, fiind un aluat (aprox.2 cm grosime) întins într-o tipsie 
dreptunghiulară, bine unsă cu untură. Acest aluat se unge uşor şi deasupra 
cu untură topită şi se înţeapă cu furculiţa, însă poate avea  şi o umplutură de 
brânză sărată de oi sau brânză şi smântână de vaci, ouă şi sare. Când e 
aluatul întins mai subţire, brânza sărată şi smântâna se poate pune şi 
deasupra. 
  Oricum, cea mai bună e cea fără umplutură, care încă fierbinte se 
rupe transversal şi se unge gros cu jumări de porc măcinate sau cu untură de 
gâscă. Lângă o felie de lipie astfel pregătită se consuma lapte covăsit. 
Acesta a fost  în trecut, o dată pe săptămână, un mic dejun consistent al 
familiei întregi. 
  Revenind la pâine, jarul din cuptor se scormonea bine cu vătraiul, 
apoi se aşeza uniform cu o lopată specială, lasându-se ceva timp ca să se 
potolească. În acest timp pâinile erau rotunjite şi  aşezate în forme speciale 
(tigăi).Uşa cuptorului se închidea şi pâinea se cocea aproximativ 2 ore. 
   Când pâinea era coaptă, tigăile cu pâine se scoteau cu o lopată 
specială de lemn, iar mirosul de pâine proaspătă se simţea până în uliţă. 
Înainte de a fi dusă pe poliţa din cămară, pita se “spăla”, adică gospodina 
spăla cu apă „pălăria” rumenă (maronie) a pâinii, iar această apa de la spălat 
se dădea  copiilor s-o beie ca să nu le fi teamă de tunete şi fulgere. 
          În tradiţia  sârbă, grâul, făina şi pâinea au şi  un rol ritual important 
deoarece însoţesc viaţa individului (familiei) nu doar de la naştere şi până la 
moarte, ci şi după moarte. 

Din amintirile mele precum şi a celor mai vârstnici, dar şi din (încă!) 
practica noastră actuală aş vrea să amintesc de pâinea noastră rituală, care 
deţine şi rol de jertfă, rol în magie şi un rol apotropaic. 
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Destinaţia pâinii o hotărăşte nu doar forma, ci şi apa cu care este 
frământată (apă obişnuită, sfinţită, neîncepută), dar şi alte ingrediente. 

 În etnologia noastră, pâinea este unul din cele mai prezente 
simboluri. Pâinea (colacul, pogacea) se află în centrul tuturor evenimentelor 
importante, se împleteşte cu viaţa în toate momentele importante. 
    Amintim de cele 5 pâinişoare care se folosesc în biserică,  la 
liturghie (prosfore), ce au imprimate deasupra pecetea ИСХС (Isus Cristos 
Învingătorul) şi care la sfârşitul slujbei se împart credincioşilor sub formă de 
anafură.  
    Pentru hramul bisericii sau patronul casei, naşul, respectiv 
gospodarul pregăteşte un colac şi o colivă drept jertfă lui D-zeu, patronului 
casei (sfântului) şi strămoşilor morţi. 
  Acest colac pentru hram sau pentru sărbătoarea casei se frământă din 
făină albă cu lapte sau apă (dacă e zi de post) şi drojdie, la care se adaugă 
ouă, ulei, zahăr, stafide, mirodenii. 

Colacul se împleteşte din câteva viţe (2 – 3 – 4 – 5) care se 
rotunjesc, apoi se înconjoară cu alte răsuciri din aluat. El se împodobeşte cu 
„ruje” şi o cruce împletită în două viţe şi  se unge cu ou bătut cu lapte.După 
ce s-a copt se „spală” cu apă îndulcită pentru că acest colac trebuie să fie cel 
mai frumos, dar şi cel mai gustos. Acest colac se binecuvântează şi se taie 
doar în ziua sărbătorii. 
    Tot pentru această ocazie se pregăteşte din cel mai bun grâu, coliva. 
Coliva se pregăteşte şi pentru zilele de pomenire a morţilor. Ea este grâul 
fiert ritualic.Coliva se fierbe cu o zi înaintea zilei menite şi apoi se lasă o 
noapte, „ca să rămână aburii în casă”. Grâul fiert se macină, se îndulceşte, 
se adaugă nuci măcinate şi stafide, vanile şi se aşează pe tavă. 
  De Sf.Varvara (17 dec.) fiecare gospodărie de sârbi  fierbe grâu şi 
acum. Acest grâu se îndulceşte cu zahăr şi miere, se tămâiază şi se duce o 
parte la cimitir, o parte la vecini, pentru pomana morţilor şi ceea ce rămâne 
foloseşte familia până în 19 decembrie (Sf. Nicolae). 

Alte modalităţi de a utiliza grâul vizează valenţele sale magice. De 
pildă, o funcţie aportopaică au cele  trei boabe de grâu  legate cu o aţă 
roşie în cămăşuţa copiilor mici, ca  să nu se sperie sau să viseze urât. 

    În medicina populară, o rană mai uşoară (zgârietură) se presară cu 
făină albă ca să se prindă mai uşor crusta. 
  Tot din făină albă, miere, gălbenuş şi ţuica de prune se face un 
unguent cu care se vindecă „copturile” pe corp. 
    Dar pâinea avea şi o oarecare funcţie oraculară. Când “pălăria” 
pâinii  crăpa în cuptor se credea că va muri cineva din acea casă. 
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    De Rusalii şi Sf.Gheorghe, şi în perioade de mare secetă,  când alaiul 
bisericesc porneşte în holde, spre a se ruga şi binecuvânta grânele, la 
întoarcere în sat deasupra credincioşilor se aruncă boabe de grâu, ca rit de 
fertilitate . 
    La fel, când ieşeau mirii din biserică dupa cununie deasupra lor se 
aruncă boabe de grâu ca să le fie viaţa prosperă şi prolifică. 
    În Cenad şi Sânnicolaul Mare se aruncă grâu  şi după sicriul cu 
mortul, cu scopul ca în acea casă să încolţească din nou viaţa. 
   Tot un rit de fertilitate se performa şi la venirea „Polajenikului,” în 
dimineaţa de Ajun.El este aşezat de stăpâna casei pe o pernă cu pene, iar 
deasupra capului, dintr-o sită,  i se  presară boabe de grâu. 
   De asemenea, grâul se pune şi în vasul în care se ţine lumânarea de 
Crăciun; fitilul acesteia se va stinge în boabe. 
    Până de curând, unchii miresei duceau la nuntă “pogacea” miresei. 
    Azi obiceiul ducerii “pogăcii miresei” a dispărut total, aceasta fiind 
înlocuită cu tortul mare al miresei numit şi „Pogacea miresei”, preparat în 
casă sau  cumpărat de la cofetărie. Cea mai bună reţetă a acestui tort din 
Banatul timişan  este cea din Variaş (jud.Timiş). 

Când copilul mic face primii paşi, mama îi pregăteşte o turtă numită 
“postupovniţa” (= a participa) care se rupe deasupra capului copilului şi se 
împarte copiilor participanţi la eveniment. De la acest obicei a rămas şi 
expresia : “Nu i s-a rupt – postupovniţa – la timp” , atunci când cineva 
greşeşte în viaţă, ceea ce înseamnă că acestă pogace a avut rolul de a întări 
copilul în momentul în care pornea singur în viaţă. 
  În seara priveghiului la mort, se frământau 2, 4, 6  pogăci dospite cu 
zahăr, care se serveau încă calde celor prezenţi. 
    Dupa înmormântare, timp de 6 săptămâni, se lăsa pe pervazul 
ferestrei de la camera mortului un pahar de apă şi o bucată de pâine, ca să se 
hrănească „sufletul” ,dacă  vizita casa. 
  Când se căuta un înecat, cineva din familie frământa un colac rotund, 
în miezul căruia împlântă o lumânare aprinsă şi îi dădea drumul pe apă în 
credinţa că acesta se va opri deasupra înecatului. 
    Pentru zilele (sâmbăta) morţior se pregăteau poskuriţe”( prescuri), 
din aluat de pâine. Se frământa un aluat dospit, se rula un sul, se taia cu 
latura palmei în bucăţi mai mici, pe mijloc se răsuceau  iar deasupra li se 
imprima НИКА cu un  pristolnic (ştampilă de lemn).Tipsia în care se 
coceau se pudra doar cu făină. 
  Aceste prescuri se frământau dimineaţa, ca până la prânz să poată fi 
duse la cimitir  şi la vecini. 
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    Fiecare sâmbătă se considera ca zi a morţilor, însă în calendar 4 date  
sunt însemnate ca sâmbete ale morţilor. 
   Şi acum unele familii  mai fac prescuri, însă au început să ducă mai 
des gogoşi (“krofne”) sau coardă cu mac şi nucă. Bătrânii spuneau că pentru 
sufletul morţilor trebuie pregătit aluat dospit, care să se împartă şi să se 
mănânce încă cald. 
    Atunci când se apropia Crăciunul, gospodina avea de 
pregătit:colacul mare, colăceii pentru colindători, „sănătatea”, „soarele” şi 
„luna”, „boii în jug”, „curtea cu păsări, animale”,cesniţa... Toate acestea 
sunt aluaturi rituale, care se frământă în dimineaţa de Ajun. 
    Însă cel mai important dintre toate este  „colacul mare de Crăciun”. 
Acest colac era astfel împletit: la mijloc o pâinică rotundă (întotdeauna 
rotund), care se înconjura cu o împletitură din 2 – 3 suluri de aluat.Deasupra 
colacului, sub formă de cruce se pune o împletitură răsucită din 2 suluri de 
aluat. În cele 4 părţi se pun 4 „ruje” (trandafiri), 2 sub forma unor colăcei şi 
2 sub forma unei bentiţe crestate şi rotunjite (ca um melc crestat). 
De asemenea se împlântă în aluat şi o nucă în coajă. Când colacul este copt, 
în mijlocul unei ruje se împlântă un fir de busuioc, în jurul căruia se întinde 
un fir de lână roşie (aţă roşie). 
    Colacul se pune în capul mesei, uneori într-o sită sau chiar pe paie şi 
aici tronează până a treia zi de Crăciun, când capul familiei îl taie sub formă 
de cruce, „rujele” se scot şi se dau animalelor şi zdrumicate, păsărilor. 
Colacul tăiat este mâncat de familie. 
    Tot pentru Crăciun se pregătesc din acelaşi aluat şi colăceii pentru 
colindători. 
   “Sănătatea” (“Zdravlie”)  are forma unei franzeluţe pe suprafaţa căreia se 
produc atâtea crestături câţi membri are familia. Coaptă, franzeluţa se unge 
subţire cu miere. Această pâine nu se taie, ci se rupe mâncându-se în seara 
de Ajun întreaga bucată (ca să fii tot anul sănătos!). 
    Cu jumătate de secol în urmă am privit cum bunica mea şi vecina ei 
(Liubiţa Jichici) au format într-o tipsie două franzele legate cu un sul răsucit 
de aluat. Acest colac a fost numit „Boii în jug”.Când a fost copt, „boii” au 
fost legaţi de gât cu un fir de lână roşie. Nu-mi aduc aminte când şi cine a 
mâncat din acest colac. 
    Şi acum anumite familii frământă „soare” („sunţe”) şi „lună” 
(„meseţ”) – în forma unui corn mai mare, pe când în alte case, pe o tipsie 
rotundă, se întinde subţire aluatul pe care se aşează forme de: oi, păsări, 
cioban.Această pogace se cheamă „curtea” („avlia”). 
    În casa lui Miloş şi Liubiţa Stepanov (Gavra) din Gelu încă prin anii 
50 ai secolului trecut, de Crăciun se frământa „sănătatea”, „luna” şi 
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„curţile”.La ei aluatul nu se făcea de post, ci se frământa făina cu lapte şi 
ulei. 
   „Curtea” („avlia”) se cocea într-o tavă rotundă, ca o pogace, pe care din 
aluat se aşezau: cupe de tulei, şira de paie, iar la mijloc, în poziţie verticală 
„gazda”. 
    Tot de Crăciun, în fiecare casă, se frământa un colac, care se ducea 
ca cinste naşului , dar şi un colac pe care mama îl duce fiicei, care s-a mutat 
în casa socrilor. Aceşti colaci erau cei mai frumoşi şi erau duşi înveliţi în 
şervete albe de pânză bine apretate, stârnind admiraţia întâlniţi pe drum. 
    În prezent, tortul (de obicei de cofetărie) a luat locul acestui colac de 
cinste (dacă!). 
   Un aluat special pentru Crăciun este „cesniţa”, care se pregăteşte şi 
acum în fiecare casă de sârb. De obicei se frământă în prima zi de Crăciun 
(Cenad, Variaş, Saravale, Gelu) sau în ziua de Anul nou (14.ianuarie) în 
Felnac, Mănăştur, Pecica. 
   În zona mureşeană cesniţa nu se frământă cu drojdie, ci din făină, 
apă neîncepută, puţin ulei şi un strop de sare. Această compoziţie se 
frământă mult până devine un aluat elastic de „plăcintă întinsă”, din care se 
întind pe masă, peste un măsai curat de cânepă, foi ( de obicei 7, 9 sau 11), 
care se lasă puţin să se zvânte, apoi se aşează (2 – 3) în tava bine unsă cu 
ulei încins, se presară apoi fiecare cu nucă măcinată, zahăr, miere topită şi 
stafide. Când ajungea la jumătate, gospodina aruncă peste cap (umăr) un ban 
de metal (aur, argint, aramă,...). Cel, în a cărui bucată se va găsi acest ban, îl 
va purta în buzunar ca talisman sau îl va folosi, când cumpără un obiect 
important (casă, animal, pământ). 
    Dacă banul a fost de aur sau argint, atunci gazda casei îl răscumpăra 
de la cel care l-a găsit şi-l punea în găleata cu apă cu care adăpa animalele 
până la „Crăciunul mic” (Anul nou – 14 ian.). 
  Cesniţa, astfel pregătită se taie (necoaptă) în bucăţi, se stropeşte bine 
cu ulei încins şi se coace.Coaptă se unge cu miere topită. 
    Şi în prezent cesniţa este nelipsită în casele sârbilor. Gospodina sau 
cel mai vârstnic bărbat din casă „împarte” cesniţa mesenilor în prima zi de 
Crăciun, menind fiecare bucată: 1 – întemeietorului casei (deşi, uneori este 
necunoscut), 2 Polajenikului –, 3 – călătorului ocazional, 4 – păstorului 
(văcarului) şi abia acum celui mai în vârstă membru al familiei şi pe rând 
până la cei mai tineri. 
    Multe cesniţe am văzut, am frământat şi am gustat, însă doar într-o 
casă am întâlnit un mod special de tăiere a aluatului, înainte de a se pune în 
cuptor. În acest caz, deşi tipsia era dreptunghiulară, în mijloc cu vârful 
cuţitului se tăia un cerc micuţ, apoi unul mai mare şi al treilea, mai mare. 
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Din mijloc (de la cercul mic) se tăia în diagonală, astfel încât bucăţile aveau 
forma neobişnuită.Să fi fost vorba de  simboluri solare (soare şi raze de 
soare) ? Astfel se taia cesniţa în casa soacrei mele (Gelu – Iorgovan Pava) 
până la moartea ei în 2007. 
    De Anul nou, în trecut, obligatoriu se pregătea un aluat numit 
„vasiliţa”. La Gelu se frământă tot un aluat „dulce” cu făină şi apă, fără 
drojdie. Foile întinse se umplu cu nucă şi zahăr, care se rulează ca un ştrudel 
subţire, apoi se modelează sub formă de melc. Fiecare bucată se 
„ştampilează” cu trei fire de trestie legate cu lâniţă roşie. În fiecare casă se 
pregătesc atâtea „vasiliţe” câţi membri are familia. 
    De Paşti se frământă un colac cu lapte şi ouă, frumos împletit, care 
se ducea la cimitir şi se împărţea de „sufletul morţilor”. 
    Acest colac a fost cu timpul înlocuit cu plăcintă dospită (coarda) cu 
mac şi nucă, ca în prezent să ducă fiecare la cimitir ce are şi ce poate. 
    Ziua de Sânpetru aducea prima plăcintă întinsă cu mere, pentru că 
abia atunci se dădeau de sufletul morţilor mere de Sânpetru şi bucăţi de 
astfel de plăcintă. 
    Şi, în sfârşit, cea mai evidentă formă a ospitalităţii noastre este 
aşteptarea musafirilor în pragul casei cu pită (colaci) şi sare (la fel ca şi la 
români). 
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Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii din 
Ungaria  

 
Emilia Martin, 

Muzeul Erkel Ferenc Gyula (Ungaria) 
 
 

Din punct de vedere geografic, românii din Ungaria nu alcătuiesc un 
grup compact ci sunt răsfiraţi, în Giula, Budapesta şi în mai multe localităţi 
din judeţele Bichiş, Hajdú-Bihar şi Csongrád, unde convieţuiesc împreună 
cu ungurii, sârbii, slovacii, nemţii şi rromii. 

Ca toate comunităţile tradiţionale însă, în trecut, şi cele româneşti au 
trăit în localităţi izolate, închise, lucru care le-a permis să-şi păstreze, timp 
îndelungat tradiţiile culturale româneşti, bihorene sau bănăţene şi să-şi 
conserve specificul dialectal (graiul regional). Pe de altă parte însă în 
modelul lor cultural identificăm şi numeroase  influenţe, survenite în urma 
convieţuirii cu alte naţionalităţi, fiindcă, dacă iniţial această cultură 
tradiţională românească s-a diferenţiat de cultura populară maghiară şi de 
cea a altor naţionalităţi, mediul unguresc şi contactul pe durată lungă cu alte 
culturi a dat naştere unei culturi româneşti specifice uneia sau alteia dintre 
localităţile în care s-au aşezat românii. Prin urmare, putem spune că, în 
formarea trăsăturilor specifice culturii populare a românilor din Câmpia 
Ungară, pe lângă elementele moştenite, un rol important l-au avut şi cele 
preluate în cadrul relaţiilor interetnice.  

Totuşi dintre obiceiurile de familie care s-au conservat – cu 
modificările aduse de modernitate – până azi, face parte şi înmormântarea. 
În jurul morţii, a practicilor de pregătire a mortului pentru lumea de dincolo, 
a ceremonialului înmormântării descoperim încă numeroase credinţe, şi 
chiar reminiscenţe ale vechiului scenariu tradiţional.  

Ultima staţie a procesului vieţii omului este moartea şi  
înmormântarea1.  

 
 

                                                 
1 Alexandru Hoțopan, Înmormîntarea la românii… 3-11; Florentina Marc, Obiceiuri care 
marchează momente importante din viaţa omului: Mormîntarea, în: Izvorul Revistă de 
etnografie și folclor, Publicația Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, Giula, 
1982/1, 12-21; Emilia Martin, A magyarországi románok halottkultusza, în: A Békés Megyei 
Múzeumok Közleményei 23. Szerk.: Szatmári Imre, Békéscsaba, 2002. 315–347.; Emilia 
Martin, Date privind cultul morţilor în localităţile de frontieră, în Obiceiuri şi tradiţii 
populare. Interferenţe culturale transfrontaliere, Arad, 2004. 308-400. 
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Mortul 
Pentru generaţia în vârstă, apropierea morţii este anunţată şi azi de o 

mulţime de semne: scheunatul câinelui, cântecul bufniţei în apropierea 
casei, pocnetul mobilei sau a uşii, căderea de pe perete a oglinzilor, 
tablourilor. 

De asemenea şi unele vise sunt interpretate ca semn de moarte: 
căderea sau scoaterea unui dinte, scroafa, casa dărăpănată, părul despletit, 
ţesutul, noroiul, lipitul, scăldatul în apă tulbure, sângele, culoarea roşie, 
rochia de mireasă etc. : „Dacă cineva să visază că-i pică dintile, asta 
însamnă boală uă moarte. Dacă vez şi sânje, atunci mortu ţ-i d-aproape, 
dacă nu îi dă dăparte”2. 

Cum înmormântările, până în ultimii 10-20 de ani, s-au făcut în toate 
satele cu românii din Ungaria de acasă, pregătirile de înmormântare 
începeau la scurtă vreme după ce omul şi-a dat duhul şi ele aveau loc în 
camera în care a murit.  

Credinţa că după moartea trupului, sufletul  iese la ultima răsuflare 
dar  rămâne o vreme în apropierea mortului şi poate să intre în anumite 
obiecte, determină o serie de practici rituale cu rol de separare de cei vii: 
deschiderea ferestrelor, acoperirea oglinzii, oprirea ceasului. 

După aceea mortul era spălat cu apă rece, pieptănat, bărbierit, i se 
tăiau unghiile, iar apa şi obiectele cu care a fost spălat, împreună cu hainele 
în care a murit, erau îngropate în grădină, într-un loc neumblat, de cele mai 
multe ori lângă gard: „vecinile îngropau blidu dîn care or spălat mortu, şi 
nu mai facă nimic cu iel” sau  „să punea teaptănu cu care o periet mortu la 
o steşină, să nu să mai perie nime cu iel”3. 

Şi aceste măsuri urmăreau întreruperea legăturii dintre vii şi morţi. 
 Sicriul şi toate pânzele care se puneau sub mort erau tămâiate pentru a 
alunga spiritele necurate. Înainte de a fi pus în copârşeu, mortul era îmbrăcat 
în hainele pregătite încă din timpul vieţii, „hanele cile dă moarte”. Dacă 
moartea a avut loc înainte de vreme şi ceea care a murit era fată, o îmbrăcau 
mireasă iar pe cap îi puneau „cunună dă perişene”. 

Pe ochii mortului se punea câte un ban („da numa pântru ca să-i 
rămână ochii închişi”) iar bărbia, mâinile şi picioarele erau legate, ca să 
aibă în sicriu o poziţie frumoasă. Toate aceste legături erau desfăcute înainte 
de înmormântare, ca mortul să treacă slobod în lumea de dincolo. 

                                                 
2 Inf. Emilia Târnovan născ.Mureşan, Bătania.Vezi Stella Nikula, Lumea viselor, în 
Izvorul.Revistă de etnografie şi folclor, 21, Giula, 2000, p. 28-62.  
3 Informaţiile au fost înregistrate în cadrul proiectului PHARE CBC Obiceiuri şi tradişii 
populare. Interferenţe culturale transfrontaliere, Arad – Békéscsaba, 2004. 
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În mână se pune o lumânare de ceară, care să-i lumineze sufletului 
calea şi „un bănuţ dă drum, pîntru vamă,” prins într-o crenguţă despicată, în 
partea de sus în formă de cruce. Odinioară, lângă mort, în sicriu, se mai 
puneau şi obiectele care i-au fost dragi. Azi doar puţine familii mai fac asta. 
Totuşi la bărbaţi se obişnuieşte să se pună clopul. Dacă omul a murit 
dimineaţa şi mortul era îmbrăcat şi pus în sicriu în camera curată, cu 
lumânări la cap, care ardeau neîntrerupt, priveghiul se făcea încă din prima 
seară. 

Privegherea mortului peste noapte era considerată obligatorie, pentru 
a nu pătrunde la el duhurile rele. Rudele, vecinii stăteau şi ei cu familia 
pentru a nu o lăsa singur cu mortul.  

Bocitul după mort („să plânje, să cântă, să vaietă”), al femeilor din 
familie a avut tradiţie la românii din Ungaria. Textele întocmite pentru 
această singură ocazie erau adaptate la gradul de rudenie al celei care bocea. 
De asemenea aceste cântece improvizate pe o schemă fixă au fost de o mare 
bogăţie melodică. Azi ele au dispărut complet din ceremonialul 
înmormântării. 

 
Înmormântarea 
Înmormântarea are loc şi azi după-amiaza, între 2 şi 7, spre apusul 

soarelui. Mortul este scos din casă cu picioarele înainte şi dus în curte 
pentru slujba de înmormântare.Imediat după aceea, în camera de unde a fost 
scos, erau răsturnate scaunele şi masa, pentru a împiedica în felul acesta 
revenirea lui acasă. 

Odată aşezat în curte pentru prohod, pe lângă slujba de 
înmormântare săvârşită de preot, comunitatea sau unii membri numiţi ai 
acesteia săvârşesc o serie de gesturi, unele cu caracter ritual altele îndătinate 
printr-o îndelungă practicare . 

Astfel, în Bătania, „până ţîne sfeştania să dă altan păstă copârşeu 
colacii în străiţ, care lucru îl fac vecinile cile mai bune.” 

De asemenea, când îşi iau rămas bun de la mort, oamenii sărută 
crucea şi pun bani pe o farfurie. 

După prohod, înainte de a porni spre cimitir, în cele mai multe 
localităţi se cânta un cântec de iertăciune din partea mortului, numit „hora 
mortului”4. Obiceiul se practică şi în zilele noastre. Aceste cântece, după ce 
enumeră cele mai importante evenimente din viaţa mortului, continuă cu 

                                                 
4 Elena Rodica Colta, „Cântarea de rămas bun” sau „Iertăciunea” la românii din 
Ungaria, în: „Izvorul Revistă de etnografie şi folclor”, Publicația Institutului de Cercetări al 
Românilor din Ungaria, Red.: Emilia Martin, Giula, 2008, 20-53. 
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luarea rămasului bun de la familie, rude, prieteni, vecini. Hora mortului este 
cântată de obicei de cantor, pe melodia unui cântec bisericesc.  

O asemenea Horă a fost cea scrisă de Vasile Poiendan din 
Micherechi pentru „bace Iuane a Iancului”, mort în vara anului 1978, la 52 
de ani: 
 
„Trajeţ, clopote, cu jele, 
Că s-au gătat zilele mele, 
La jumătate de viaţă,  
Trăbă să mă duc de-acasă. 
 
Să-m las casa mea cea dragă, 
Şi soţia întristată. 
Şi-m las dulce pruncu meu, 
Nu-i acasă nici el. 
 
Ce-i în rînd cu tînării, 
Ţara noastă a slujii. 
El acasă a veni, 
Eu în temeteu oi fi. 
 
O, tu lume, pentru mine, 
Puţină parte-am avut dă tine. 
Dîrt-ace rău îm pare, 
Să mărg pe a morţii cale. 
 
O, draga mea soţie, 
Rău îm bănuiesc dă tine. 
Că a ta viaţ-o fost amară, 
Că ai crescut fără mamă. 
 
Multă milă n-ai avut, 
Dacă mama ţ-o murit. 
Astăz gheţ şi cu a me milă, 
Cu greu mă duc de la tine. 
 
Sîngură în casă-i fi, 
Pruncu mult ţi li dori. 
După mine mult îi plînje, 
Nu a  fi nime să te mîngîie. 
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Gîndeşte-te la Dumnezeu, 
El ţ-a fi sprijinul tău. 
Iară pă mine mă iartă, 
Iertat să mă duc de-acasă. 
 
O, dulce pruncu meu, 
Mare a fi amarul tău. 
După mine ti amărî, 
Pe mă-ta îi bănui. 
 
Pă una te-aş ruga, 
Să nu părăseşti pă mă-ta. 
Să fii prunc ascultător, 
Şi de mamă iubitor. 
 
Socrule şi soacră, 
Mare-i datorie noastră. 
Mîngîie-ţ pe-a me soţie, 
Că-i în lume pe străină. 
 
Mătuşe şi unchii mei, 
Ştiu că mă plînjeţi şi voi. 
Deşi sînteţ mai bătrîni ca mine 
Totuşi eu merg din asta lume. 
 
Dă tînăr mărg ca tata, 
N-am loc în lumea asta. 
Îm las vatra părintească, 
Căci moartea nu mă mai lasă. 
 
Draji neamurile mele, 
Care aţ venit l-a me moarte. 
Astăz mă plînjeţ cu jele, 
Plînjeţ durerile mele. 
 
Draji vecini şi vecine, 
Şi toţi oamenii mei cei buni. 
A noastră întîlnire, 
Az să gată pe vecie. 
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O, dragă lume, 
Rău îm bănui după tine, 
Cu a me soţie -mpreună 
N-am avut noroc numa la trudă. 
 
Prindeţ sicriul meu bine, 
Şi mă mutaţi la odihnă. 
Acolo în temeteu 
Îi săpat mormîntul meu. 
 
Cu pământ mă astupaţ, 
Ce din urmă cinste-m daţ. 
Îmi ziceţi toţi împreună, 
Că D-zeu să mă ierte. 
 
Dumnezeul meu cel bun, 
Primeşte-mă la ţine sus. 
În a ta împărăţie, 
S-am odihnă pe vecie.” 5 
 

Referindu-se la modul în care erau compuse aceste cântece, fiica 
cantorul Svetozar Unc din Cenadul Unguresc explica în 2008: „El o fost 
cantor la biserică şi când o fost înmormîntare, cineva o murit în sat, atunci 
el o fost cine o umblat cu părintele să-l mormînteze, şi n-ainte dă aceia, 
nainte dă mormîntare el cu o zî, cu două, îşi aduna ce o ştiut el despre 
familie, dar şi familia aduce toate numele, cine s-o ţînut dă familia lor şi 
cunoscuţii şi dă la cine o vrut să îşi ieie rămas bun şi atunci el o avut o 
schiţă, o şemă, şi după aceie el o făcut hora mortului şi aceea o cînta la 
mormîntare...”6. 

Începând cu anul 1980, aceste Hore ale mortului au făcut obiectul 
mai multor studii, parte datorate unor etnologi din Ungaria, parte unor 
etnologi din România7.  De asemenea o parte din caietele cu cântece ale 

                                                 
5 Publicată de Florentina Marc în Izvorul nr. 1 din 1982, p. 18-19.  
6 inf. Turi Andrásné născ. Magdalena Unc ( 1949). 
7 Vezi Simon – Oros, A., Creaţii folclorice din Micherechi legate de nuntă şi 
înmormântare.Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, 3., Bp., 1980, p.156-160 ; 
Alexandru Hoţopan, Despre hora mortului.De vorbă cu Vasile Poiendan, Izvorul.Revistă 
de etnografie şi folclor, 1/1982, Giula, p 22-27; Sámuel Domokos, Horele Morţilor ale lui 
Teodor Sava, Tankönyvkiadó, Bp, 1989; Mihaela Bucin, Manuscrisele colecţionate de Ana 
Juhas.Hora mortului din Micherechi, Simpozion, Giula, 1995, p. 128 etc. 
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diferiţilor cantori au fost adunate şi inventariate la Muzeul Erkel Ferenc din 
Giula. 

Revenind la ceremonialul înmormântării, mai demult, după ce se 
termina de cântat Hora mortului, „să pune mortu pă cocie (dacă-i săracă 
familie îl duc pă tri bote, şasă oameni buni d-a mortului). Cununele luate dă 
neamuri şi vecini le acaţă pă cocie, uă le duc păreti dă tânări până la 
groapă.” 

Când ieşeau cu mortul din curte împărţeau colaci la toţi copiii care 
erau pe acolo. 

Pe drumul către cimitir, cortegiul funerar se oprea de câteva ori, iar 
preotul citea din Evanghelia lui Ioan, Marcu, Luca, Pavel. Clopotele trăgeau 
tot timpul până  ajungeau cu mortul la groapă. Pe unde treceau, oamenii 
închideau uşile şi ferestrele, ca nu cumva sufletul mortului să pătrundă în 
casa lor şi să-i cheme cu el şi pe alţii. 

În cimitir, groapa se sapă de fiecare dată în zori, ca nu cumva, fiind 
deschisă pe timpul nopţii, să se cuibărească în ea duhuri rele. Odinioară cei 
care o săpau erau rude şi cunoştinţe, acum există gropari. 

Sicriul e pus deasupra mormântului pe trei bâte. Înainte de a-l 
coborâ, preotul făcea cruce cu hârleţu la toate cele patru colţuri ale gropii. 
Mai demult se rupea o bucată de urzar din sicriu şi i de dădea să-l poarte la 
piept acel membru al familiei căruia îi era urât de mort. Apoi sicriul este 
coborât cu funii. Cei de faţă aruncă bani pe sicriu şi zic „Dumnezeu să-l 
ierte şi să-l odihnească”, după care se pune podul de scânduri şi se acoperă 
cu pământ. 

Era interzis să se aducă ceva din cimitir acasă, de teama că acest 
lucru putea cauza moartea cuiva dintre cei vii. După înmormântare toţi cei 
care au participat, împreună cu preotul şi cantorul, erau invitaţi de familie să 
participe la pomană. Aceasta se făcea în trecut la casa mortului. Mâncarea 
era de post sau de dulce, în funcţie de când a avut loc decesul. Ajunşi la casa 
mortului, toată lumea trebuia să se spele pe mâini iar preotul mai sfinţea 
odată casa. 

În unele sate din vecinătatea Banatului, (Bătania, Cenadul Unguresc) 
seara se puneau pe fereastră trei păhărele, unul cu apă, unul cu vin, unul cu 
ţuică şi o bucată de colac pentru mort. Tot aici, a doua zi după 
înmormântare, familia mergea la mormânt cu „ciosul de pomană” (colac şi 
băutură). Se zicea că duc „dă mniaz” mortului. Băutura era vărsată în formă 
de cruce pe mormânt iar pe cruce se aşeza o bucată de colac. De asemenea 
se tămâia mormântul. 

În sfârşit, în toare comunităţile româneşti au circulat în trecut poveşti 
despre morţi care, deveniţi strigoi, s-au întors acasă sub diferite forme. 
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Aceste întoarceri aveau o mulţime de explicaţii. Se spunea că vine acasă ca 
să-şi găsească un tovarăş pentru lumea de dincolo, că apare pentru că nu i s-
a îndeplinit vreo dorinţă, că nu i s-a pus în sicriu obiectul preferat sau pentru 
că mormântul îi este lăsat neîngrijit. 

Membrii apropiaţi ai mortului purtau doliu un an, ceilalţi jumătate de 
an sau 6 săptămâni. 

 
Cultul morţilor 
La 6 săptămâni, la 6 luni şi la un an se face părastas la biserică, adică 

o slujbă religioasă pentru pomenirea mortului, cu grâu fiert şi colaci, care 
după ce erau sfinţite se împărţeau la cei de faţă. În trecut, după parastas, 
familia mergea la cimitir cu pomană. 

În ziua de sâmbătă a primei săptămâni de post, la „Sântoader”, şi 
după aceea în toate sâmbetele până la Paşti, se pomeneau morţii în biserică 
(„sâmbetele morţâlor”).Şi azi se  mai duc la biserică prescuri şi lumânări. 
Lumânările sunt aprinse să ardă iar prescurile sunt împărţite între oameni în 
forma de anafură. La sfârşitul slujbei toţi creştinii primeau anafură şi colivă, 
„grâu fiert”. Acestea se consumau în biserică, dar deseori se duceau şi la cei 
ce rămâneau acasă, mai ales la bolnavi, pentru a-i vindeca. Femeia care 
făcea prescurile şi coliva trebuia să fie nemăritată, divorţată sau văduvă, 
adică o femeie curată. 

În sfârşit, de pe la mijlocul secolului al XX-lea, a apărut, sub 
influenţă maghiară, obiceiul de a îngriji mormintele şi a aprinde pe ele o 
lumânare în ziua de Toţi Sfinţii, dar paralel cu acesta, a rămas vie şi pe mai 
departe tradiţia de a ieşi la cimitir şi de a da pomană la Paştele Morţilor, 
care se ţinea în lunea de după Paşti. În acestă zi se sfinţesc mormintele, se 
duc în cimitir ouă, colaci şi vin, care apoi, în amintirea morţilor, sunt 
împărţite printre cei prezenţi acolo, ori sunt puse pe morminte. 

 
Cimitirul 
Cimitirul8, locul de odihnă al înaintaşilor, este o parte integrantă a 

culturii populare, aşezarea, dimensiunea, ordinea cronologică a cimitirelor 
oferind  informaţii importante despre comunitatea respectivă, având legături 
cu istoria, tradiţiile, viaţa socială, situaţia culturală şi economică a localităţii. 
Ele furnizează date atât despre comunitate cât şi despre specificul perioadei 
în care au  funcţionat. Cimitirul a fost considerat în trecut şi un loc potrivit 

                                                 
8 Despre cimitirele din Micherechi vezi: Emilia Martin, Cimitirul, purtător de informaţii 
istorice şi etnografice, în: Simpozion, Publicaţia Institutului de Cercetări al Românilor din 
Ungaria, Red.: Berényi Mária, Gyula, 2001. 145-152. 
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pentru procedee magice, cum sînt de exemplu activităţile malefice ale 
strigoilor sau vrăjile de dragoste. Figurează ca loc central în multe povestiri 
despre fiinţe cu puteri magice, mai cu seamă în întîmplările despre morţii 
care nu-şi găsesc odihna veşnică şi se reîntorc în diferite chipuri şi 
scopuri.Toate aceste credinţe au la bază frica de moarte, de spiritele 
necurate, de misterul care înconjoară lumea de dincolo. 

De-a lungul secolelor, locul cimitirelor s-a schimbat de mai multe 
ori, răposaţii fiind îngropaţi, în anumite perioade istorice, în afara satului, 
lângă biserică, în cel mai înalt punct al satului sau în locuri ferite de 
inundaţii. Din motive igienice însă, începând cu secolul al XVIII-lea 
cimitirele au fost mutate la marginea localităţilor, fiind separate  de acestea 
cu şanţuri şi garduri, proces întărit prin legea din anul 1876. În cimitirele 
vechi mormintele erau aşezate neregulat, nu erau plasate în rînduri, de 
obicei familiile, rudele îşi cumpărau locuri de morminte învecinate, astfel de 
multe ori cimitirul oglindeşte ierarhia socială a locuitorilor.  

În localităţile cu populaţie de mai multe religii, diferitele confesiuni 
aveau cimitire separate sau, în cazul  în care, în localitate, exista un singur 
cimitir, morţii de religii diferite erau înmormîntaţi separat. 
Românii din Ungaria, în fiecare localitate în care sînt prezenţi, au  sau au 
avut în trecut cimitir separat.  

În ultimele decenii însă, în majoritatea localităţilor au fost atribuite 
spaţii noi pentru cimitire, ceea ce a avut ca urmare lichidarea, prăpădirea 
cimitirelor vechi. O dată cu dispariţia vechilor cimitire au dispărut şi multe 
informaţii despre vechile familii înmormântate, care nu pot fi recuperate din 
alte surse. 

Cât priveşte epitafurile de pe cruci – indiferent când au fost gravate – 
ele nu sunt de o mare varietate, dar felul în care sunt scrise devin o marcă de 
epitaf românesc. De obicei conţin numele răposatului, data naşterii şi a 
decesului şi un text scurt în limba română sau maghiară, deseori scris cu 
ortografie greşită. Numele de familie şi prenumele decedaţilor nu sunt scrise 
în mod consecvent, prezintă un amestec de nume şi litere româneşti şi 
ungureşti.  

În zilele noastre îngrijirea mormintelor cade în sarcina celor în viaţă. 
Cei care nu-şi respectă morţii  îşi atrag judecata comunităţii.Ca urmare,  
mormintelor sunt îngrijite  tot timpul anului, dar o atenţie specială li se 
acordă la Paştele morţilor şi ziua morţilor. 
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O dată cu apariţia morgii, la începutul anilor 19809 , au dispărut 
multe obiceiuri şi credinţe legate de mort. În schimb, cele legate de cimitir 
sînt şi azi elemente vii ale tradiţiilor locale. 

După aspect, se pot diferenţia cu exactitate încă şi în zilele noastre 
mormintele oamenilor de diferite confesiuni (ortodocşi şi baptişti) şi de 
diferite naţionalităţi (de exemplu mormintele ţiganilor au cruci foarte 
simple).  

De asemenea, devine tot mai vizibilă, în imaginea cimitirului, 
bunăstarea caracteristică comunităţilor, dar şi elementele de kitsch. 

Cu toate că înmormântarea românească şi obiceiurile legate de mort 
s-au conservat pe durată lungă, în ultimii 20 de ani putem observa şi unele 
schimbări în vechile practici. Astfel, a dispărut din tradiţia locală copacul 
plantat lângă cruce, ca simbol al arborelui vieţii, el fiind  transferat din 
peisaj pe cruci, în formă gravată sau încrestată. 

De asemenea, sunt tot mai numeroase monumentele funerare 
moderne, a căror formă nu mai are nici o legătură cu vechile cruci din lemn 
sau piatră. La fel,  sunt tot mai frecvente epitafurile în limba maghiară. Tot 
mai des se scriu în limba maghiară şi textele pe coroane, iar în cadrul 
ceremonialului încep să fie  preferate tot mai mult cântările ungureşti. În 
acest fel, treptat, tradiţiile vechi se pierd şi odată cu ele şi specificul 
românesc al înmormântării. 
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Comunitatea ucraineană între tradiţie şi modernitate. 
Cazul  comunei  Târnova (jud. Arad) (I) 

Aspecte legate de identitate, reprezentare politică,  
limbă şi religie 

 
 

 Maria Vasinca Hadiji 
 
                                                                  

    Cercetare de teren 22-24 iulie 2011 
Potrivit recensământului din 2002, totalul locuitorilor care s-au 

declarat de origine etnică ucraineană, existent la nivelul întregii ţări a fost de 
65.091 de suflete. Dat fiind faptul că, potrivit legii, orice cetăţean român îşi 
poate alege etnia pe care o doreşte, este mai mult ca sigur că numărul lor 
este semnificativ mai mare. Din acelaşi recensământ aflăm că, în judeţul 
Timiş, numărul ucrainenilor a fost de 7.261, al celor din Caraş Severin, de 
3.256, iar al celor din Arad, de 1.765. De departe, cu cei 34.031 de ucraineni 
ai săi, judeţul Maramureş se situează pe primul loc. El este urmat de judeţul 
Suceava, cu 8.506. În procente, ucrainenii din România reprezintă circa 0, 
3% din populaţia ţării1.  
 Comunitatea ucraineană din Banat, aşezată în câteva sate din zona 
Lugojului, a Caransebeşului şi Aradului, s-a constituit îndeosebi între anii 
1908-1918. Exodul a continuat şi după 1918. După anul 1970 numeroşi 
etnici ucraineni din satele maramureşene şi bucovinene cumpără 
gospodăriile nemţilor emigraţi, populând numeroase localităţi care devin 
majoritar ucrainene. În ultimii 15-20 de ani a avut loc o deplasare în masă a 
ucrainenilor maramureşeni spre Banat care au venit din localităţi al căror 
relief cuprindea numai păduri şi fâneţe pentru a se stabili în această zonă 
unde puteau lucra în agricultură2. 
 Dintr-un total de 5800 locuitori cât număra comuna Târnova în anul 
2011, când s-a efectuat cercetarea de teren, 1400 erau de origine ucraineană, 
conform datelor oferite de Preşedintele Filialei Arad a Uniunii Ucrainenilor 
din România, domnul Gavrilă Miculaiciuc3.  

                                                           
1
 www.banaterra.eu/romana/.../ucraineni/index.htmUcrainenii din Banat (I). 

2 moldova.go.ro/pagini/minoritati/ucraineni.htm; www.divers.ro › ... › Comunităţile etnice 
ucrainiene. 
3 Gavrilă Miculaiciuc, Preşedintele Filialei Arad a UUR etnic ucraineanc, originar din 
Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
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 În general există relaţii de bună vecinătate între românii şi ucrainenii 
din Târnova, unii localnici spunând că deşi nu cunosc foarte bine familiile 
de ucraineni, aici fiind şi foarte mulţi locuitori (peste 900 de numere de 
case) au lucrat de multe ori împreună. Interesant este totuşi faptul că, 
autohtonii nu prea ştiu unde stau ucrainenii4.  
 Majoritatea au plecat în perioada inundaţiilor din Maramureş, înainte 
de 1994, după Revoluţie dar, sunt care au venit şi mult mai înainte. 
 Un alt exod s-a produs mai târziu, atunci când Ruscova, afluentul 
Vişeului a făcut ravagii în cele trei localităţi Ruscova, Poienile de Sub 
Munte şi Repedea. Cea mai mare concentrare este la Dud, Târnova, Chier, 
chiar şi la Maderat, s-au aşezat câteva familii din Poieni5 Mulţi au plecat şi 
în alte zone în Timiş, Chişlaca, Mocirla etc6.  
 Au fost atraşi de locuri, viaţa mai uşoară etc., chiar dacă în 
Maramureş aveau o oarecare stare materială (acolo cine are 15 arii lângă 
casă este cineva, iar acoperişurile caselor sunt unul lângă altul)7. Ioana 
venită în Dud de 18 ani îşi aminteşte că deşi părinţii au avut pământ în 
Maramureş (10 ha) acesta era în mare parte fâneaţă şi creşteau mai mult 
animale8. 

Vasilena Maşniţa, originară din Poienile de Sub Munte a venit la 
Târnova în 1995, fiind printre primii sosiţi susţine că au fost primiţi mai cu 
reţinere, dar în general relaţiile cu sătenii sunt bune şi nu regretă că a plecat 
din Maramureş9.  
 Întrebate de cazuri în care ucraineni sosiţi aici nu s-ar fii integrat, 
persoanele intervievate spun că nu cunosc astfel de cazuri10.  
 În general se trăieşte din agricultură, dar mulţi lucrează la fabricile 
de la Ineu, Pâncota, Arad. De asemenea, sunt mulţi ucraineni plecaţi la 
muncă în străinătate, Spania, Grecia, Italia11. Interesant este faptul că, 

                                                           
4 Actanţi anonimi de origine română. 
5 Anna Hanţig 35 ani , cadru didactic, etnică ucraineancă, penticostală convertită, originară 
din Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
6 Maria Ferţadi, 40 de ani casnică, etnică ucraineancă, originară din Poienile de Sub Munte 
(jud. Maramureş). 
7 Ana Hanţig. 
8 Ioana,44 ani, casnică , etnică ucraineancă, originară din Poienile de Sub Munte (jud. 
Maramureş). 
9 Vasilena Maşniţa,46 de ani, etnică ucraineancă originară din Poienile de Sub Munte (jud. 
Maramureş). 
10 Ana Hanţig. 
11 Maria Ferţadi, 40 de ani casnică, etnică ucraineancă, originară din Poienile de Sub Munte 
(jud. Maramureş). 
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majoritatea se întorc acasă, sau trimit bani pentru a-şi costrui case 
impunătoare. Majoritatea caselor cu etaj din comună, aparţin acestora.  

Se mută în continuare ucraineni în Târnova, se caută case, iar 
preţurile sunt tot mai mari, datorită concurenţei, spre exemplu un loc de 
grădină se vinde cu 10. 000 de €. Ei vând ce au în Maramureş sau lucrează 
în străinătate, Spania, Italia şi vin şi cumăpră pământ sau case în comună. Ei 
sunt şi cei care construiesc şi majoritatea îşi fac case după modelul celor din 
în Maramureş, în timp ce târnovenii băştinaşi sunt bătrâni iar tineretul s-a 
orientat spre oraş, mulţi mutându-se în localitatea Livada lângă Arad12. 
 
 Câteva aspecte legate de identitatea ucraineană 
 În general se consideră ucraineni, prin limbă, obiceiuri şi tradiţii, dar 
ţin nepărat să sublinieze că sunt penticostali sau ortodoxi. Referitor la 
ucrainenii pentricostali, unii dintre ei susţin că este mai importantă religia, 
nu neapărat să fie ucrainean, în timp ce ortodoxi ucraineni, se consideră 
uranineni ,, dar de partea românilor”13. 
 Interesantă a fost atitudinea unei doamne de etnie ucraineană şi de 
confesiune penticostală care a refuzat să stea de vorbă şi a negat că ar fi 
persoana pe care o căutăm, dezicânu-se de identiatea ucraineană, refuză să-
şi trimită copiii să înveţe limba ucraineană la şcoală. Am întâlnit şi păreri 
contradictorii referitoare la etnie şi confesiune. Ca de exemplu un tânăr care 
chiar dacă este de origine ucraineană el nu se consideră ucrainean, se 
consideră român, fiind de părere că etnia trebuie sa apară şi in buletin şi în 
paşaport. Aceeaşi contradicţie o întâlnim şi în plan religios, i-ar plăcea să se 
considere penticostal, nu este vrednic dar se străduieşte. Îi place munca 
foarte mult, dar ştie şi să se oprească şi să-l slăvească pe Dumnezeu. Cu 
ucrainenii ortodoxi relaţiile sunt reci, asta pentru că ortodoxi se mai opresc 
la un păhărel şi atinşi de aburul băuturii strigă tot felul de lozinci, atitudine 
ce se răsfrânge asupra întregii comunităţi, la care se adaugă şi anumite 
interese politice ale partidelor aflate la guvernare14. 

Caracteristici: sunt foarte harnici, oameni de la munte, obişnuiţi cu 
munca grea, foarte gospodari, ospitalieri, calzi dar şi iuţi la mânie15.  
 
 

                                                           
12 Ioana. 
13 Anna Hanţig;Maria Ferţadi; Ioana. 
14 Grijiuc, etnic ucrainean. 
15 Anna Mateasciuc 31 ani, etnică ucraineancă,de confesiune ortodoxă, de rit vechi, 
originară din Valea Vişeului (jud. Maramureş) Anna Hanţig, Vasilena Maşniţa, Gavrilă 
Miculaiciuc. 
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Reprezentare politică 

În judeţul Arad, Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), Filiala 
Arad cu sediul la Târnova număra în anul 2011 când s-a efectuat cerecetarea 
9 organizaţii: Târnova, Dud, Araneag, Drauţ, Chişlaca, Lunca Teuz, Sicula 
şi Maderat16: 
Târnova - 242 de membrii-majoritatea din Poienile de Sub Munte (97%); 
Dud - 205 membrii-mjoritatea  din Poienile de Sub Munte; 
Chier - 101 membri i- majoritatea din Poienile de Sub Munte şi foarte puţini 
din Vişeu; 
Drauţ - 36 membrii – din Poienile de Sub Munte şi Vişeul de Sus; 
Maderat - 12 membrii -  dinPoienile de Sub Munte şi Vişeul de Sus. 

La înfiinţare Filiala Arad a UUR, număra 37 de membrii cu funcţii 
de conducere. Aceştia fiind din Tărnova, Dud, Araneag, Drauţ, Chişlaca, 
Craiva, Lunca Teuz - Beliu, Sicula şi Maderat. Preşedinte al filialei Târnova 
a fost ales Miculaiciuc Feodor din Târnova iar în anul 2010, a fost ales ca 
preşedinte Gavrilă Miculaiciuc tot din Târnova. 
 Sediul Filialei din Târnova a fost inaugurat în anul 2007 – fiind 
marcat de un Festival al ucrainenilor. 

Un an de vârf pentru activităţile Filialei Arad a UUR a fost cu 
siguranţă anul 2007, an în care au fost organizate numeroase manifetări 
culturale, politice dar şi organizatorice şi administrative.  

Principalele preocupări au fost: o mai bună cunoaştere a tradiţiilor 
culturale ucrainene de către tânăra generaţie care trece printr-o criză de 
identitate, generată de migraţia masivă în ţările din Uniunea Europeană şi în 
acsest scop s-a insistat pe păstarea unei legături permanente între membrii 
familiilor ucarinene, plecaţi la muncă în străinătate cumembrii familiilor 
rămaşi, de asemenea păstarea legăturilor cu rudele din Maramureş, 
cunoaşterea mai aprofundată a culturii naţionale prin acţiuni de popularizare 
a presei în limba ucraineană din România, precum şi a cărţilor scrise de 
autori ucrainenei, învăţarea limbii ucrainene în şcoli, organizarea de 
manifestări culturale şi festive la sediul Filialei (ca de exemplu sărbătorirea 
poeţilor Taras Shevchenko şi Mihai Eminescu, organizarea de seri festive cu 
ocazia Sărbătorilor de iarnă etc.) efectuarea de excursii comune cu elevii 
ucraineni din Maramaureş, excursii organizate şi susţinute finaciar de către 
Filială, organizarea de competiţii sportive (tenis de masă etc.). Există de 
asemenea, o preocupare permanentă pentru dotarea sediului Filialei cu 
mijloace mass-media în vederea înlesnirii accesului la informaţie a elevilor 

                                                           
16 Date puse la dispoziţie de Filiala Arad a UUR. 
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şi tinerilor de origine ucraineană17. O altă preocupare a Preşedintelui 
Filialei, domnul Gavrilă Miculaiciuc, este aceea de a ridiaca în faţa Sediului 
busturile celor doi poeţi naţionali ai românilor şi ucrainenilor: Mihai 
Eminescu şi Taras Shevchenko18. 
 Cu toate aceste aspecte pozitive, există voci care susţin că Filiala 
Uniunii nu prea ajută, mai degrabă primarul de origine română îi ajută pe 
etnicii ucraineni.  Nu se plăteşte cotizaţie de membru, nici carnet, te treic 
pur şi simplu pe listă19.Mulţi nu acceptă să trimită copii la şcoală în limba 
ucraineană datorită conflictelor cu Uniunea şi aşa cred că se pot răzbuna20. 
 
Educaţie 
 Numărul total al vorbitorilor de limbă ucraineană din Arad se 
situează între 1200-1500, cifra fiind însă în continuuă scădere datorită 
procesului ireversibil de asimilare. Numărul elevilor care învaţă limba 
ucraineană ca limbă maternă-obiect de studiu, raportat la numărul elevilor 
ucarineni fiind de asemenea, foarte mic21.  
La început, nu a existat învăţământ în limba ucraineană, abea din anul 2000 
s-a introdus predarea limbii ucarainene ca obiect de studiu în şcoala de la 
Târnova, Preşedintele Filialei îşi aminteşte că a fost destul de greu, românii 
fiind foarte sceptici22. 
 Dintre activităţile culturale şi educative pentru anul şcolar 2011-
2012, cu elevii claselor I- VIII, de la Școlie Gen. Târnova, Dud, Chier, care 
învaţă în limba ucraineană, pot fi enumerate: Instruirea unui grup folcloric, 
Ziua limbii materne, Tradiţii şi obiceiuiri la români şi ucraineni, 
Spiritualitatea în versuri şi muzică - program omagial Taras Sevcenco, Cine 
suntem noi?- expunerea de fotografii, texte, drapele, Serbări de 8 Martie, 1 
Iunie şi sfârşit de an şcolar23. 

Anna Mateasciuc ucraineancă de origine, de religie ortodoxă de rit 
vechi (soţul român, baptist, practicant), fost cadru didactic atât la Târnova, 
cât şi la Chier şi  Araneag, astăzi trăieşte în Austria, a renuntat la predat, 
salariul fiind foarte mic. A treminat Liceul Pdagogic – in Ucraina la 
Cernăuţi, primul an iar al doi-lea an la Sighetul Marmaţiei, cu predare în 

                                                           
17 Date puse la dispoziţie de Filiala Arad a UUR. 
18 Gavrilă Miculaiciuc, Președintele Filialei Arad a UUR etnic ucrainean, de confesiune 
penticostală, originar din Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
19 Ioana.  
20 Anna Mateasciuc.  
21 Inspector şcolar Elvira Codrea. 
22 Gavrilă Miculaiciuc. 
23 Inspector şcolar Elvira Codrea. 
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limba ucraineană. Dupa terminarea Liceului, de la Inspectoratul Scolar Baia 
Marea a putut să aleagă să predea, fie la Satu Mare, fie la Arad ptentru o 
perioadă de un an. A ales Aradul deşi nu a cunoscut pe nimeni la Târnova. 
Gazda era plătită de Uniunea Ucrainenilor. Apoi au venit părinii, au 
cumpărat o casă la Târnova şi una la Drauţ, mai  târziu şi sora.  

Legat de limba ucraineană subliniază că mulţi ucraineni nu-şi dau 
copii la scoală să învete ucraineana, fapt foarte grav, nu sunt conştienţi, 
limba pierzându-se încet, tot aşa îşi vor pierede şi identitatea.  Nu este 
important neapărat pentru materie în sine, cât pentru a deprinde limba care 
să rămâna acolo undeva în mintea lor şi să nu uite că sunt ucraineni. Pe când 
preda erau puţini cei care făceau asta, astăzi sunt tot mai mulţi care susţin că 
stând aici copii nu mai au nevoie să înveţe limba ucraineană. Dânsa susţine 
că personal adoră  să vorbescă limba ucraineană şi mereu îi apostrofează pe 
cei care, atunci când îi întâlneşte încep să vorbescă în română. Pe elevi, 
atunci când preda îi  învăţa câtece, poezii, ba chair a participat la Timişoara 
la diferite concursuri,  la Arad la Festivalul etniilor, de Crăciun îi învăţa 
colinde pentru festivităţile de la la Sediu Filialei sau la şcoala din localitate, 
sărbătorirea poeţilor Taras Shevchenko şi Eminescu, unde participau şi copii 
români şi ucraineni, subliniind că pe atunci  erau şi copii români care era 
doritori să înveţe limba uranieană24.  

Anna Hanţig cadru didactic activ, a terminat Liceu Teoretic Dragoş-
Vodă, secţia ucraineană din Sighetul Marmaţiei, în acelaşi timp membru cu 
funcţie de conducere în cadrul Filialei, recunoaşte cu amărăciune că sunt 
ucraineni care nu-şi dau copii la şcoală în limba ucraineană, majoritatea 
copiilor care s-au născut aici au învăţat româneşte şi susţin că le foloseşte 
mai mult decât ucraineană. Sunt familii de ucraineni care vorbesc 
româneşte, ea personal vorbeşte ucrainenă şi îi învaţă pe copii că nu trebuie 
să le fie ruşine de ceea ce sunt şi nici de unde vin Predă la Târnova, fiindcă 
la Maderat unde locuieşte nu sunt copii, doar trei băieţi ai doamnei, o fetiţă 
în clasa a VI-a,iar restul fiind foarte mici. 
 Nu au un ansamblu de dans şi folclor, deoarece majoriatea copiilor 
sunt penticostali şi nu au voie doar doi trei sunt ortodoxi. La Dud din 35 
doar 5 sunt ortodoxi, la fel la Târnova, la fel cei care termină clasele 
primare, vin apoi la Târnova pentru gimnaziu şi fac naveta cu microbuzul 
pus la dispoziţie de Primărie. La Dud din 4 invăţătoare, anul acesta au rămas 
doar două şi se poate vorbi de clase simultane. O altă probemă ar fi şi faptul 

                                                           
24

 Anna Mateasciuc. 
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că ucrainenii fac tot mai puţini copii, mai ales ortodoxii, dar totuşi în 
comparaţie cu românii sunt mult mai numeroşi. 
 Consideră că pentru conservarea limbii ucrainene trebuie lucrat la 
nivel de familie, părinţii trebuie să fie conştienţi de importanţa limbii ca 
factor principal pentru păstarea identităţii. După 18 ani mulţi pleacă afară, să 
câştige şi să-şi costruiască o casă, înceracă să-şi facă casa lor şi nu aşteptă 
moşteniri dorind să fie pe picioarele lor de tineri.  Cei care urmează liceul se 
gândesc în general să facă şi o facultate. La Arad există Liceu baptis şi 
penticostal, sau merg la Ineu, mai aproape şi fac naveta, dar trebuie subliniat 
că la nivel de liceu, nu se învaţă limba ucraineană, doar la Timişoara şi la 
Lugoj25. 

Procentul de absolvenţi care merg la facultate este destul de redus, 
dar există şi cazuri pozitive.  De exemplu, cazul Vasilenei Maşniţa, care are 
cinci copii. Fata cea mare a terminat Facultatea, băiatul a terminat şi el 
Facultatea şi este la Masterat la Timişoara, o altă fată este în primul an la 
Politehnică.  Doamna spune că lucrează foarte mult pentru aşi ţine copii la 
şcoală, este angajată la Pâncota la o fabrcă, dar creşte şi  vinde şi animale. 
Lucrează mult inclusiv copii în vacanţe iar  soţul are pensie. În casă vorbesc 
şi ucraineană şi română26. 
 Referitor la statutul limbii ucrainene în şcoala de la Târnova, trebuie 
subliniat că sunt tot mai mulţi copii care vin să înveţe limba maternă, chiar 
dacă programa este foarte încărcată, orele de limbă adăugându-se acesteia, 
aproximativ trei pentru şcoala primară şi trei pentru gimnaziu. Greutăţile 
întâmpinate sunt mari deşi Uniunea oferă mult sprijin: suport de cărţi în 
limba maternă, festivaluri, festivităţi, concursuri etc.  
 Din păcate copiii nu prea citesc, nu vin nici la Sediu să se 
informeze deşi ziarele şi revistele vin lunar, gratuit. La Dud trimit şi dau 
revistele pentru copii, în primul rând celor care studiază, după aceea 
celorlalţi, subiectele abordate sunt în general despre cultură. Ziarele sunt  
mai solicitate şi sunt distribuite de către preşedintele Filialei. O altă 
problema este cea a familiilor mixte în care e  şi mai greu să impui limba 
ucraineană27. Totuşi consideră că a progresle sunt evidente: dacă atunci 
când a venit erau foarte puţini copii care învăţau limba ucraineană, astăzi 
chiar dacă sunt în clasa a VIII-a îi învaţă alfabetul şi tot este un câştig, o 
mare discrepanţă în comparaţie cu ce se întâmplă în Maramureş, unde nu se 

                                                           
25 Anna Hanţig. 
26 Vasilena Maşniţa. 
27 Anna Hanţig.  
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pune problema să înveţe limba ucraineană, aici având  650 de ani de tradiţii 
etc28.   
Religie  

În Târnova există mai multe confesiuni: creştini ortodoxi, 
penticostali, baptişti, adventişti şi au şi loc de adunare.  

Din totalul de 1400 etnici ucraneni, 600 sunt pentricostali iar restul 
în marea majoritate ortodoxi, o foarte mică parte baptişti, adventişti29, sau 
de alte confesiuni30. Penticostalii au loc de adunare în schimb ortodoxi 
trebuie să meargă la biserica ortodoxă din Târnova ei nefiind nici foarte 
uniţi31. 

Totuşi, preşedintele Filialei UUR, Gavrilă Miculaiciuc, deşi de 
confesiune penticostală, şi-a propus ca viitor obiectiv costruirea unei biserici 
ortodoxe ucrainene şi susţine că a făcut şi primele demersuri în acest sens.  
A cerut de la Vicariat un preot care să slujească în ucraineană, dar din 
păcate nu este nici unul disponibil. De asemenea, Episcopia de la Arad a 
fost de acord. Biserica ar vrea să fie din lemn, după modelul celor din 
Maramureş şi este dispus să lucreze pentru ridiacrea ei fără bani cu 
ustensilele personale. Ea va fi construită în Târnova chiar dacă şi în alte sate 
ca Dud, Chişlaca, Beliu există numeroşi ortodoxi ucrainenii. Provizoriu se 
poate amenaja o capelă, până se construieşte binserica, iar ca locuinţă pentru 
preot ar oferă dânsul un spaţiul personal. Dorinţa de a construi o biserică 
ortodoxă vine din raţiuni politice, ca lider al ucrainienilor şi nu datorită 
convingerii sale religioase, deşi subliniază că dacă se predică cuvântul lui 
Dumnezeu, aşa cum este el fără interpretări, nici nu contează ce fel de 
biserică este şi mai este convins că nu va fi judecat de comunitate, a construi 
o biserică nu este acelaşi lucru cu a deschide o cârciumă. 

În Dud există o Biserică Penticostală Ucraineană, pastorul şi 
prezbiterul sunt români dar se cântă şi se spun rugăciuni şi în limba 
ucraineană, totuşi dacă vin şi români este necesar să se vorbescă în română, 
mai ales că vin şi prezbiteri de la alte biserici, români de origine, deci nu 
este cazul să facă o biserică penticostală în care să se oficieze doar în limba 
ucraineană. La biserică se slujeşte în limba română spre deoasebire de Dud 
unde se vorbea şi ucraineană Pastorul este de aici dar locuieşte în Arad. La 
Chier, Dud, Araneag, Drauţ sunt de asemenea ucraineni penticostali. La fel 
la Maderat. La Adunare se merge Marţea şi Vinerea seara, Duminică 
dimineaţa şi după-amiază.  Penticostalii sunt foarte uniţi şi se sprijină mult. 
                                                           
28 Ioana.  
29 Maria Ferţadi. 
30 Actant anonim. 
31 Anna Mateasciuc.  
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S-au apropiat şi de localnici cu care au în general relaţii bune. Trebuie 
subliniat şi faptul că numărul penticostalilor este în continuuă creştere32. 

Penticostalii se preocupă de rugăciune şi post, iar dacă explică mai 
greu anumite aspecte referitoare la religie se datorează faptului că exprimă 
mai greu în limba română. Se apelează cu Frate şi Soră. Stâlpii credinţei 
penticostale sunt iubirea pentu Dumnezeu, pentru aproape, să faci milostenii 
şi jertfă. Penticostalii nu fac activităţi de misoanarism, biserica este locul în 
care ei se desfăşoară, fac multe evanghelizări şi vin mulţi care nu au nici o 
legătură cu crezul penticostal, poate chiar din curiozitate, există şi o 
evidenţă a convertirilor, mulţi convertiţi fiind ortodoxi ucraineni, dar şi 
mulţi români bistriţeni aşezaţi prin aceste locuri. Prorocii sunt persoane 
înzestrate de Dumnezeu, iar porocirile sunt pentru prezent şi viitor, ele pot fi 
atât penrtu mântuire cât şi pentru osândă, de asemenea ele privesc atât 
membrii bisericiii cât şi persoanele dinafara comunităţii33. 

Binecuvântarea este o alegere personală, tinerii proveniţi din familii 
penticostale nefind obligaţi să se boteze, dar este de preferat. Botezul se face 
după 18 ani,dar în prealabil trebuie să fi mers un anumit timp la biserică şi 
să ai un comportament adecvat. Rugăciunea se face în comun, cu voce tare. 
Posturile pot fi  ţinute oricând. Se ţin când este nevoie, când ai un necaz, de 
obicei în fiecare Duminică. Se poate ţine post comun, chiar şi toţi 
credincioşii, în caz de  boli sau alte probleme grave34.  
 Referitor la degradarea credinţei, aceasta se datorează mijloacelor 
mass-media, televizor, Internet etc. Cu toate acestea ele sunt utile cu o 
anumită limită, personal domnul Miculaiciuc a introdus Internetul fiindcă 
majoritatea copiilor sunt la muncă în străinătate şi trebuie să vorbescă cu ei. 
Nu este singurul, mai sunt şi alţi penticostali în aceeaşi situaţie. Un alt 
pericol este reprezentat de distracţii, fiind şi tineri penticostali care merg pe 
la discoteci în Târnova sau la Dud. Refritor la tinerii plecaţi la muncă in 
străinătate, Portugalia, Spania, nu-şi face probleme pentru păstarea religiei, 
foarte puţini care s-au lepădat de religia penticostală, acolo membrii 
bisericilor fiind de ordinul sutelor35. 
 De aceeaşi origine ucrainenii penticostali şi cei ortodocşi nu sunt 
prea apropiaţi. Deşi întrebaţi în ce relaţii sunt cu ucrainenii ortodoxi, cei 
penticostali susţin că relaţiile cu ortodoxii sunt bune, preotul ortodox este de 
treabă, fiind invitat să vorbescă şi el la biesrica penticostală36. Cei ortodoxi 

                                                           
32 Maria Ferţadi. 
33 Gavrilă Miculaiciuc. 
34 Maria Ferţadi. 
35 Gavrilă Miculaiciuc. 
36 Maria Ferţadi. 
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recunosc însă că nu sunt prea uniţi şi că penticostalii se iubesc numai pe ei. 
Doamna Ioana, ucraineană ortodoxă, merge la biserică,  mai ales de Paşte 
şi de Crăciun şi în general la Arad la Catedrală, dar fiind căsătorită cu 
român, a preferat să ţină sărbătorile româneşti37. De amintit că, penticostali 
sunt mai conservatori, căsătorindu-se doar între ei, dar există şi cazuri în 
care băiatul sau fata se convertesc pentru a se căsători38. În schimb 
ucrainenii ortodoxi se căsătoresc şi cu români39. Pentru ucrainenii 
penticostali distracţiile nu există, decât cele din jurul cuvântului lui 
Dumnezeu, câtece, programe, repetiţii40 întâlniri,  totodată un mijloc de a se 
cunoaşte tinerii între ei41, în timp ce ucrainenii ortodoxi mai ies la un bar, la 
o cafea etc42.  

Mentalitatea diferă foarte mult, în general ortodoxii beau şi srică 
banii, au fost cazuri şi la penticostali, prima dată sunt avertizaţi apoi sunt 
excluşi din biserică. Fetele nu au voie să lucreze în baruri43. Există şi cazuri 
de divorţ dar în general biserica ajută femeia şi copii. Se fac colecte, fiecare 
cât poate să dea, dar oricum dacă faci ceva faci din suflet, ca şi pentru tine 
acasă. Există de asemenea un Comitet format din 7 bărbaţi – botezaţi 
credincioşi de cel puţin 5 ani, care dezbate problemele existente şi ia măsuri. 
Penticostalii fac în general mulţi copii au 1 dar şi 14, chiar şi ortodoxi fac 
mulţi copii, totuşi de când s-au stabilit aici numărul copiilor s-a redus 
simţitor după moda românescă. 

Maria Ferţadi, căsătorită de la 18 ani, penticostală, are 7 copii, vine 
din Poienile de Sub Munte, soţul lucreză la pădure, nu a plecat în 
străinătate.Spune că  sunt numiţi pocăiţi, iar dacă o caută cineva, ea este aia 
cu copii mulţi, dar nu o deranjează.  Primul care a venit în zonă a fost un 
frate cu 18 ani în urmă. S-au mutat apoi părinţii, în 1997, când au fost 
inundaţii. Ea a rămas la Maramureş cu o soră, era greu cu copii mici, soţul, 
oricum lucra la în zona Aradului, aşa că a plecat şi ea.  Nu au luat cu ei 
decât strictul necesar. Au cumpărat casa, au împrumutat bani şi cu greu au 
mai făcut unele îmbunătăţiri. Se ocupă cu agricultura (are 60 de ari) şi creşte 
şi aimale44.  
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39 Ioana.  
40 Maria Ferţadi. 
41 Anna Hanţig.  
42  Anna Mateasciuc. 
43 Maria Ferţadi. 
44 Maria Ferţadi. 
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Concluzii 
Etnia este o comunitate de limbă, de obiceiuri, de credinţe, de valori, 

suprapusă peste criteriul spaţial (spaţiu teritorial delimitat). Spre deosebire 
de alte naţionalităţi minoritare a căror vechime pe un teritoriu strâin- abia de 
s-a rotunjit la un secol, ucrainenii nu au izbutit să se constituie în comunităţi 
bine închegate, în care tradiţiile, cultura, apartenenţa religioasă şi, nu în 
ultimul rând, limba, să reprezinte liantul unificator, capabil să reziste în 
timp45. 

Comunitatea ucraineană din comuna Târnova, care numără 
aproximativ 1400 de persoane, conform datelor obţinute, nu face excepţie, 
aceasta nefiind omogenă nici sub aspect lingvistic nici sub aspectul 
apartenenţei religioase, doi factori esenţiali în păstrarea fiinţei etnice. 
Referitor la limba ucraineană şi conservarea ei, observăm, pe de o parte 
eforturile cadrelor didactice, încercând să lucreze chiar şi la nivel de familie, 
pentru a conştientiza importanţa limbii în păstrarea identităţii, eforturi 
susţinute de altfel, aşa cum am văzut în cele de mai sus şi de Filiala Arad a 
UUR. Întrebarea este dacă discursul este consistent din moment ce mulţi 
tineri pleacă în străinătate. Iar acestă nou realitate posibil să fie determinată 
şi de numărul mare de copii şi de puterea economică scăzută a familiilor, 
toate aceste ducând la situaţia ca mulţi copii să nu urmeze şcoli superioare. 

Referitor la cel de-al doi-lea aspect cel al apartenenţei religioase, 
situaţia este şi mai complexă din moment ce nu există o unitate de religie. 
Astfel, din totalul de 1400 de etnici ucraineni 600 sunt declaraţi penticostali, 
iar restul marea majoritate ortodoxi dar şi de alte confesiuni. Relaţiile dintre 
penticostalii ucraineni şi cei ortodocşi din cele constatate de noi pe parcursul 
cercetării sunt destul de reci, ele nefiind determinate neapărat de conotaţiile 
religioase. De remarcat că numărul penticostalilor este în creştere, un 
segment important al celor convertiţi venind dinspre ucrainenii ortodoxi. De 
asemenea, trebuie subliniat faptul că penticostalii ucraineni îşi trimit copii să 
înveţe limba ucraineană, în timp ce ucrainenii ortodoxi, (mulţi angajaţi în 
familii mixte, în care este un pic mai greu a se impune limba ucraineană), 
mare parte dintre ei refuză acest lucru, aspectul ridicând o altă problemă 
importantă deoarece la nivel şcolar deşi au exista eforturi, nu s-a putut 
închega o formaţie de dansuri populare sau folclor, majoritatea copiilor fiind 
penticostali şi doar câţiva ortodoxi, primii neavând voie prin religie să 
participe la astfel de formaţii, astfel se face că o altă importantă 
componentă, cea a obiceiurilor, tradiţiilor şi valorilor din existenţa etnică nu 
poate fi concretizată şi acest lucru în condiţiile în care oricum o mare parte 

                                                           
45 www.banaterra.eu/romana/.../ucraineni/index.htmUcrainenii din Banat (I). 
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din tradiţii s-au pierdut, odată cu plecarea ucrainenilor din zonele de origine 
în Maramureş. Această ultimă componentă o vom trata însă într-un articol 
viitor, componentă care, face obiectul aceleaşi cercetări de tern efectuate în 
anul 2011, în comuna Târnova.  

În privinţa identităţii, de asemenea, discursul nu este convingător, 
existând numeroase contradicţii. 
 

 
Comuna Târnova 
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Biserica ortodoxă din Târnova 

 
Şcoala Generală din Târnova 
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Biblioteca Comunală din Târnova 

 
Sală de clasă. Şcoala Generală Târnova 
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Sală de lectură. Şcoala Generală din Târnova 

 
Casă în construcţie aparţinând unui etnic ucrainean 
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Case cu etaj aparţinând ucrainenilor din Târnova 

 
Expoziţie de gastronomie ucraineană 
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1. Actant Gavrilă Miculaiciuc Preşedintele Filialei Arad a UUR; etnic 
ucraineanc, originar din Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
2. Actant Vasilena Maşniţa, 46 de ani, etnică ucraineancă originară din 
Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
3.Actant Anna Hannţig 35 ani, cadru didactic, etnică ucraineancă, 
penticostală convertită, originară din Poienile de Sub Munte (jud. 
Maramureş). 
4. Actant Maria Ferţadi, 40 de ani casnică, etnică ucraineancă, originară din 
Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
5. Actant Ioana, 44 ani, casnică casnică, etnică ucraineancă, originară din 
Poienile de Sub Munte (jud. Maramureş). 
6. Actant Grijiuc, etnic ucrainean. 
7. Actanţi anonimi, de origine română. 
8. Actant Anna Mateasciuc, 31 ani, etnică ucraineancă,de confesiune 
ortodoxă, rit vechi, originară din Valea Vişeului (jud. Maramureş). 
 
Date statistice - Filiala Arad a UUR. 
Inspector şcolar Elvira Codrea - Date referitoare la educaţia şi cultura în 
limba ucraineană. 
 
Webografie 
moldova.go.ro/pagini/minoritati/ucraineni.htm 
www.divers.ro › ... › Comunitatile etnice ucrainiene 
www.banaterra.eu/romana/.../ucraineni/index.htmUcrainenii din Banat (I) 
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O practică funerară încă  actuală în extremitatea vestică a 
României: cântarea „Horei Mortului” 

 
 

                                                                      Elena Rodica Colta, 
Centrul Cultural Judeţean Arad 

 
 

Mai puţin cercetată de etnologi, poate datorită originii cărturăreşti1,  
Hora mortului face parte, din repertoriul funerar, alături de cântecele 
ceremoniale („cântecul zorilor”, „ale bradului”, „cântecul de petrecut”, 
etc.) şi de bocete2, reprezentând o secvenţă obligatorie - aproape întotdeauna 
după prohod - în ceremonialul înmormântării, şi anume ultimul contact 
verbal al mortului cu comunitatea. 

Înainte însă de a prezenta modul în care s-a performat şi se 
performează acest cântec de înmormântare  în judeţul Arad, vom încerca 
foarte succinte să prezentăm originea şi evoluţia în timp a acestui tip de 
poezie funebră.  
 Originea cântecului coboară  spre omiletica funebră românească, 
apărută în secolul  al XVI-lea3.  
            În sprijinul acestei afirmaţii vine de pildă un discurs funebru din 
Codex Sturdzanul, copiat de un necunoscut, între anii 1590-1602, care sună 
în felul următor: „Vedeţi-mă fără glas şi fără suflet dzăcând! Plângeţi după 
mine, fraţilor şi soţii miei şi gintul şi cunoscuţii mei, că până aseară alalta 
seară cu voi grăiam şi de năprasnă-mi vine şi-mi sosi ceasul de moarte! Ce 
veniţi să ne iertămu, că dzicu înainte voastră! Sărutaţi-mă sărutarea de 
apoi, că cu voi de acmu nu voi mai îmbla, că mă ducu eu unde făţiere nu 
este, etc..”4, în care regăsim în proză ceea ce cu vremea se va transforma în 
vers cântat. 
 Trebuie să spunem de altfel că, dincolo de utilitatea concretă, din 
timpul  înmormântării, şi anume „de mângîiere” a celor rămaşi, acest tip de 
predică a circulat,  veacuri la rând, sub formă de copii, conţinutul, utilizat de 

                                                 
1 Ion Breazu,Versuri populare în manuscrisele ardelene vechi, Anuarul arhivei de folclor, 
Cluj, 1932.  
2 Mihai Pop, Pavel Ruxăndroiu, Folclor literar românesc, Editura didactică şi pedagogică, 
Buc., 1978. 
3 Cea mai veche predică păstrată în limba română a fost scrisă cândva după 1519. vezi 
Nicolae Iorga, Cuvântări la înmormântare şi de pomenire din veacul al XVI-lea până în 
1850, Vălenii de munte, 1909, p.7-17. 
4 Ana Dumitran, Poarta ceriului, Ed.Altip, Alba Iulia, 2007, p. 64 
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preot în timpul înmormântării fiind cunoscut şi în afara contextului funerar, 
pentru care a fost creat.  

Un asemenea exemplu  de text călător este Iertăciunea la oameni 
morţi, legată la începutul unui Molitvenic (Bălgrad, 1689)5. Chiar dacă 
limbajul este unul de secol XVIII în rugămintea de iertare recunoaştem 
clişee mai vechi: „Ce iarăş să mai roagă domniilor voastria şi zice fraţii  
mei, vecinii mei, cunoscuţii mei, dulcii mei, roguvă şi a 3 oră să vă înduraţi 
să mă ertaţi, să fiţi şi dumnievoastră de la Dumnezeu ertaţi.”... 

O modificare importantă la aceste predici, care reprezintă o altă 
etapă de naştere a cântecului popular de rămas bun, apare când iertăciunea 
propriu-zisă  începe să fie compusă în versuri şi cântată. 

Trecerea de la proză la versul cântat s-a făcut iniţial printr-o 
explicaţie menită să pregătească asistenţa: „Iară fiindcă s-au mutat de aicea 
şi acum nu-şi poate deşchide gura sa, ce ne-au lăsat pe noi ca, prin rostul 
nostru, să i se dea cuvântul cel de iertăciune cătră părinţi, cătră rodenii şi 
la toată adunarea, care grăieşte şi zice: 
(...) 

Grăieşte şi cătră fraţi şi cătră surori cu aceste cuvinte 
Dragii miei fraţi şi surori 
Şi alţi bine voitori 
Aş fi vrut a mai rămânea cu voi 
Dară moartea m-au luat de la voi 
Ce voiu zice: n-am ce face, 
Că Domnului aşa îi place 
Că cum au vrut aşa au făcut 
Dacă i-am aşa plăcut 
Ca să mă mute de la voi 
Dragii miei fraţi şi surori 
Poftesc dară ca să mă ertaţi 
Care sunteţi cu mine fraţi 
Să mă duc cu ertăciune 
Dintre voi din ceastă lume 
De care noi toţi să zicem aşa: 

                                                 
5 Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj Napoca, CVR.510;  De altfel, însuşi 
protopopul Ioan Zoba din Vinţ, editorul cărţii, include,  la sfârşitul Molitvenicului (Bălgrad, 
1689), după Cazaniile  la oamenii morţi, două asemenea Ertăciuni la oamenii morţi , culese 
pe prin sate.  Vezi Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc.Tipografia de la Alba Iulia, 
1577-1702, Sibiu, 1998, p. 80-82. 
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Dumnezeu să-l odihnească şi să-l ierte!”(...) 6. 
 
Aproape în paralel cu aceste creaţii de tranziţie au apărut, şi 

iertăciunile de sine stătătoare, numite, de la o localitate la alta,  cântec, verş, 
jeltar, joltar.  
 O asemenea cântare, construită pe părerea de rău a celui ce trebuie să 
lase această lume,  intitulată „Verşuri la oamenii morţi”, circula deja sub 
formă de coligat în corpul unor tipărituri şi manuscrise vechi în Transilvania 
în secolul XVIII:  

„Acum ceasul mi-a venit şi lume am părăsit, 
acum lume părăsăsc şi îndată mă arăduiesc 
şi mă duc cale departe, n-am soţie nici de-o parte 
O, dară cum mă voi duce de la tine, lume dulce? 
O, cum mă voiu depărta singur pe calea ceasta? 
Singur, fără soţie, pre ace cale pustie, 
niciodată n-am urmat, picioarele nu mi-au călcat 
într-ace cale streină unde nu ştiu ceva milă 
şi cine au urmat, de acolo n-au mai înturnat 
să spună şi să vestească, tot omul sufletul sa-l păzească. 
O, cum mă voi depărta, neamul mieu de dragostea ta! 
O, cum mă voi arădui pre cale şi voi porni 
într-ace streinătate unde n-am nici o parte, 
nici de streini nici de frate. 
Pre ace cale departe n-am cunoscuţi, nici milă, 
Ştiu că-m voi face silă, 
Mă rog tuturor, micilor şi marilor, 
Boiarilor tuturor, încă şi săracilor, 
La femei şi la bărbaţi, la toţi, şi cei depărtaţi, 
Toţi în genunchi să staţi, lui Dumnezeu să vă rugaţi, 
Prea cinstit ca milostivii maicei 
Rugaţi-vă sfinţilor ca să fie într-ajutoriu 
Şi să li să facă milă să mă izbăvească din silă(...).7  

    

                                                 
6 vezi Ana Dumitran, Poarta ceriului, Ed. Altip, Alba Iulia, 2007, 436 şi 
438. 
7Text copiat  în jurul anului 1784, de dascălul Toader de la Unguraş din Sălaj. Mss nr. 
3202, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca.  
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Privite global, toate aceste cântece se înscriu în seria creaţiilor cu 
tematică biblică,  fiind alcătuite, cu unele excepţii8, de cantori, pe structura 
cântecelor de Stea, cu care sunt înrudite. 

Referindu-se la originea lor, reputatul folclorist Ovidiu Bîrlea 
considera că ele au fost iniţial traduceri ale unor cântecele calvine, din 
timpul Principatului transilvan9.  

Simpla examinare a unui asemenea cântec calvin, întitulat Cântec la 
coconii morţi, foarte cu jelanie mare, tradus din maghiară,  ne obligă să 
avem în vedere şi această filiaţie:   
 
„Taică drag, taică care m-ai crescut, oh, şi tu maică care m-ai născut pe 
mine m-ai grijit şi mult m-ai păzit, 
Că somnuri multe pentru mine ţ-ai lăsat, noapte zuo o-ai făcut, multe 
năcazuri ai păţit, hodină n-ai avut. 
Plătească-vă vouă Domnul Dumnezeu pentru munca voastră ce aţ făcut cu 
mine, aţ grijit până am trăit. 
Acum dragi părinţi foarte tare mă rog vouă de v-am greşit ca un zelud, vai 
ce neînţelept, mult netare în sfat, îndură-te drag părinte şi maică sufletul 
mieu care m-am născut, mult năcaz cu mine ai păţit, de pe mine acuma mă 
iertaţi…”10. 

 
Prin urmare, în cazul  horei mortului vorbim despre un cântec 

funebru cult, cu rădăcini în acea „ars morendi” din vechea literatură 
românească,  care prin  intermediar protestant  s-a ruralizat.  

În această formă populară, iertăciunea, când este completă,  se 
compune din trei părţi. Prima parte, introductivă, în zilele noastre mult  
prescurtată, rămâne în continuare o meditaţie asupra sorţii omului, în care 
descoperim vag conservată tema „fortuna labilis”. Ascultătorii sunt 
atenţionaţi asupra scurtimii vieţii, zădărniciei agoniselii sau se vorbeşte 
despre teama celui mort de a porni pe drumul necunoscut, pe care trebuie să-
l urmeze şi despre jalea şi durerea sa la despărţirea de familie. În partea a 
doua sunt înşirate  amănunte din viaţa mortului,  iar în partea finală, cea mai 
lungă de altfel, decedatul îşi cere iertare, prin intermediul cantorului, de la 
membrii familiei, rude, prieteni, vecini, etc. 

                                                 
8 Am întâlnit cu ocazia cercetarilor efectuate şi câteva femei care au compus textele, care au 
fost ulterior cântate de cantori. 
9 Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc, vol.I, Buc., Ed.Minerva, 1981, p. 493. 
10  Ana Dumitran, Poarta ceriului, Ed.Altip, Alba Iulia, 2007, p. 357. 
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În sfârşit, mai spunem doar că aceste cântece funebre, atestate pe 
durată lungă în Bucovina, Transilvania, Parţium şi Banat11 s-au îndătinat 
într-atât în comunităţile rurale, încât în unele zone precum cele din vestul 
României sau, trecând dincolo de hotare, în satele cu populaţie românească 
din estul Ungariei, nici azi nu se poate închipui înmormântare, fără o 
despărţire a mortului de cei vii, făcută prin glasul cantorului. 

Focalizând cercetarea  pe judeţul Arad, practica cântării Iertăciunii 
este prezentă în toate zonele etnografice ale judeţului, chiar dacă denumirea 
lor este diferită.  

Astfel, în satele zărăndane de pe Crişul Alb, în Podgoria Aradului şi  
la nord de Mureş, aceste cântece se numesc Joltare sau Jeltare, ca şi în 
Transilvania, pe când în Câmpia Aradului, în satele româneşti din estul 
Ungariei şi în satele de la sud de Mureş  li se spune Hora Mortului. 

Printre cele mai vechi Joltare compuse pe Valea Crişului Alb sunt 
cele culese de învăţătorul Petru Ugliş- Delapecica12 din subzona etnografică 
Gurahonţ. 

Dintre acestea, primul şi cel mai vechi a fost Joltarul din anul 1930, 
cules în Gurahonţ de la Rus Indrei, un ţăran sărac, fost cantor la biserică. 

Cântecul care este o variantă de meditaţie  asupra morţii 
(„Dumnezeu când a făcut/ Omul cel dintâi din lut”), a fost probabil preluat 
de undeva şi cântat la toate înmormântările din comună. 

Faţă de acesta, al doilea joltar din culegerea lui Petru Ugliş- 
Delapecica, compus peste 30 de ani, în 1960, de Jurcă, şeful orchestrei de la 
spitalul din Gurahonţ, pentru Şerb Teodor din Rădeşti  şi al treilea, din 
1961,  cântat la moartea soţiei lui Trandafir Babuţa, morarul din Honţişor13  
au conţinutul adaptat la biografia mortului, semn că ceva în gustul 
comanditarului se schimbase. 

 Varianta din Honţişor începe şi ea cu o formulă care a circulat în 
toată Transilvania („Sunaţi, clopote sunaţi/Şi voi neamuri ascultaţi/Sunaţi 
clopote cu jale/La a mea tristă plecare”...) însă foarte repede câtecul trece 
la mortul pentru care a fost scris. 

Peste ani, profesorul Paul Nicuşor din Gurahonţ  culege alte 3  
joltare din aceeaşi subzonă etnografică, şi anume din satele Honţişor, 
Musteşti şi Zimbru14. 

                                                 
11 Ioan Niţu Macovei, Datinile poporului român la înmormântări, Amicul Familiei, 1882. 
12 Petru Ugliş- Delapecica Poezii populare şi basme din Crişana şi Banat, Editura pentru 
Literatură, Buc., 1968. 
13 Petru Ugliş- Delapecica, op.cit., p. 29-36. 
14 Paul Nicuşor, Întoarcerea urmei. Monografie spirituală a Gurahonţului şi 
împrejurimilor, Partea I, Ed.Gutemberg, Arad, 2001, p. 153-155. 
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Conţinutul lor respectă schema încetăţenită în zonă. După o scurtă 
meditaţie asupra morţii, cântecul trece la luarea rămasului  de bun de la cele 
mai importante persoane din viaţa mortului. 

Coborând spre Buteni, găsim obiceiul de a compune şi cânta Jeltare 
şi în satul Cuied. Potrivit informaţiilor de teren Jeltarele sunt scrise de 
cantor, la cererea familiei, care le şi plăteşte şi după înmormântare le  
păstrează15. 

 De partea cealaltă a muntelui, pe Valea Mureşului, Cântecul de 
iertăciune, cântat  după prohod  se numeşte tot Joltar. 

 În zona localităţii Bârzava, Joltarele erau cântate, pe aceeaşi 
melodie, fie înainte de ieşirea din curte fie, cum este cazul satului 
Dumbrăviţa, la groapă, în timpul acoperirii mormântului. Potrivit mărturiilor 
rămase, fiecare sat şi-a avut, prin anii 1975, propriul creator de Joltare16, 
care putea fi şi femeie precum Ana Munteanu în Bârzava.  
 Un asemenea cântec a fost cules în urmă cu 36 de ani din Bârzava, 
de la  Ciucuriţă Terente, născut în 1903: 
 
Joltar 
Deşarte-s toate-n lume 
Şi toate au sfârşit, 
Căci moartea te răpune 
Când eşti mai fericit. 
Soţia mea iubită 
Te las cu Dumnezeu 
Cu inima zdrobită, 
Plângând de dorul meu. 
Copiii mai nu plângeţi, 
Nici voi care m-aţi iubit  
Căci inima-mi se frânge 
Şi ceasul mi-a sosit. 
Vă las pe toţi cu bine, 
Aicea pe pământ, 
Eu merg pe căi străine, 
La tristul meu mormânt. 
Rămâneţi dar sănătoşi, 
De voi să fiu iertat, 
Eu merg la loc frumos 

                                                 
15 Inf.Alina Cismaş n. Bucatoş.  
16 În anii 1970-73  în Căpruţa scria jeltare Ioan Pop. 
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Căci Tatăl m-a chemat 
A fir ce eşti uscat, 
Fii binecuvântat, 
Te las braţului nalt 
Că eşti înmormântat17. 
 

Aşa cum vom vedea când ne vom preferi la cântecele de la Turnu, 
Nădlac sau din sate de la sud de Mureş, Jeltarul din Bârzava conţine 
fragmente din cântecele cu formă fixă, cântate aici, semn că variantele 
circulau de o parte şi de alta a Mureşului.  

Referindu-ne însă la subzona etnografică Chişineu- Criş, în satele 
Şepreuş18 şi Mişca textul este adaptat de cantor la biografia mortului iar 
hârtiile cu textul cântecului rămân după înmormântare, în proprietatea 
familiei acestuia, încât azi sunt foarte greu de adunat. Numele cântecului în 
acest areal cultural este schimbat în Hora mortului. 

Dincolo de frontieră, în satele cu populaţie românească din Bihorul 
unguresc precum Bedeul sau Micherechiul găsim cântecul prezent tot cu 
acest nume. 

 Practica de a scrie şi de a cânta Hora mortului a fost în aceste 
localităţi, până în urmă cu 10 ani, cât au mai existat cantori pricepuţi, 
identică, cu menţiunea că în comunitatea românească din Bedeu, care este 
greco-catolică şi are preot şi cantor ungur, aceste hore ale mortului erau 
scrise şi cântate în limba maghiară.  

În Şimand în funcţie de mort, familia poate opta pentru una din cele 
două variante (cu formă fixă) încetăţenite în localitate, care, ambele, se 
cântă pe aceeaşi melodie: 
 
Hora mortului 
(pentru morţi tineri) 

 
În câmpul cel cu flori 
Eram şi eu un crin. 
Sub cerul făr’ de nori 
N-aveam nici un suspin. 
 
 

                                                 
17Corneliu Crişan, Monografia folclorică a comunei Bârzava judeţul Arad, lucrare dactilo.,  
p. 70-72.  
18 Cantorul care le cânta a murit în 2006. 



 489 

Dar moartea nemiloasă 
Degrabă a venit 
Cu agera ei coasă 
Şi crinul l-a cosit. 
 
Iubiţii mei părinţi, 
Vă las cu Dumnezeu, 
Căci  eu merg în mormânt, 
Mă duc la locul meu. 
 
Iubite al meu soţ 
(Iubita mea soţie) 
Te las cu Dumnezeu, 
Căci eu merg pe vecie, 
Mă duc la locul meu. 
 
Iubiţii mei nepoţi, 
Plângeţi pentru mine toţi, 
Ziceţi toţi cu multă sete: 
Dumnezeu ca să mă ierte! 
 
Iubiţi fraţi şi surori, 
Cântaţi şi voi un cânt, 
Şi-mi puneţi dalbe flori 
Pe tristul meu mormânt. 
 
Iubiţi veri şi verişoare, 
Veniţi la-nmormântare! 
Plângeţi cu toţi pentru mine, 
Astâz’ plec din astă lume. 
 
Iubiţi cuscri, naşi şi fini, 
Vecini, tineri şi  bătrâni, 
Ziceţi toţi din inimioară: 
Fie-i ţărâna uşoară!19 
                                                  
sau                        
 

                                                 
19 Informator de teren Căpucean Dimitrie (n. 1938), culegere de prof. Dimitrie Otavă. 
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Hora mortului 
                                                                                                     
Ascultaţi, creştinilor, 
Tineri şi bătrânilor, 
Ascultaţi, luaţi aminte 
Ale Domnului cuvinte. 
 
În psalmul unu şi doi 
Aşa zice către noi: 
Căci în lume este moarte, 
Ea e nemiloasă foarte. 
 
De bătrâni nu i-e ruşine, 
La cei tineri încă vine, 
De bogaţi nu se sfieşte, 
Pe săraci ea îi culege. 
 
O boală nemiloasă 
Degrabă ( de mulţi ani) a venit; 
Cu agera coasă 
Sufletul mi l-a răpit. 
 
Cât cu voi cu toţi am stat, 
Poate că v-am supărat; 
Vă rog să îmi daţi iertare, 
Cea din urmă sărutare.20 
 
 
             În jurul Aradului, în Micălaca21,  Turnu22 şi Nădlac se cântă o 
singură variantă, tot cu formă fixă, pe care am întâlnit-o şi în Ungaria, la 
românii  din Cenadul Unguresc, dar şi în satele de la sud de Mureş.  
 Varianta cântată în anul 2009 în Nădlac suna astfel: 
 
 
 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Azi cartier al Aradului. 
22 În Turnu, s-a cântat, până în 1950, când a murit cantorul Mladin Ponta. Vezi Emilia 
Martin, Date privind cultul morţilor în localităţi de frontieră în: Obiceiuri şi tradiţii 
populare.Interferenţe culturale transfrontaliere, Arad, 2004, p. 339. 
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Hora mortului 
 
În planul cel secret 
Este un câmp verdios 
În jurul cercular 
 E un şes cu flori pompos 
Sub stratul cel măreţ, 
 De rugi şi tulipan 
Vedem un fir străpuns 
 De al sorţii arc tiran 
 
Priviţ la acest mormânt  
Cum dânsa doarme lin 
Ce vistieri ascuns- 
Cuprinde-n al seu sân 
Ah fir ce eşti uscat  
Fii bine cuvântat 
În grija celui nalt- 
Te las înmormântat.23 
 

În varianta din Cenadul Unguresc,pe care am cules-o în anul 2008, 
de la cantorul Svetozar Unc, la acea dată de 89 de ani, textul cântecului era 
următorul: 

 
„În planul cel secret  
Este-un cîmp verzos 
Vedem un fir străpuns 
De-al morţii ac tiran 
Ah, fir care eşti uscat 
Şi binecuvîntat 
Te las cu braţ înalt 
Care eşti mormîntat 
O, moarte crudă moarte 
Tu nu ai crezămînt 
Pe om de orice soartă 
Îl treci către mormînt 
Priviţi la cest mormînt 
Cum dînsul doarme lin 

                                                 
23 Inf. teren înv. Borlea Dorina. 
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Ce visterii ascunse 
Cuprinde al său sîn 
Rămîneţi sănătoşi 
Ai mei cei preaiubiţi 
Eu merg la loc curat 
Căci tatăl m-a chemat 
Unde-i locu mai curat 
Nici pe deal, 
Nici pă şes, 
Unde-i locu mai ales.24 
 

În sfârşit, cu ocazia cercetărilor efectuate în vara acestui an în satul 
Birchiş am intâlnit în caietul cantorului Preda, varianta locală de horă a 
mortului, cu următorul text: 

 
În planul cel secret 
Era un câmp verdios 
In jurul cel curat 
E un câmp de flori pompos 
Rămâi doar sănătos 
Al meu cel cu amar 
Eu plec la loc frumos 
Căci tatăl m-a chemat. 

 
Priviţi la acest mormânt 
Cum dânsul(a) doarme lin 
Ce vistier ascuns 
Cuprinde al său sân 
E fir cu flori uscat 
Fii binecuvântat 
Rămâi cu braţ înalt 
Aici înmormântat.25 
 

Aşa cum se poate constata, la o comparaţie simplă, cântecele de 
rămas bun cântate  azi  în vestul României au conservate în ele unele motive 

                                                 
24 Vezi şi Rodica Raliade, Mihaela Nubert Cheţan, Lecturi identitare.Românii din Ungaria, 
Ed.România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2004, p. 158. 
25 Caietul cantorului Preda, mort în 30 aug.2012. 
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proprii  vechilor cântece funebre româneşti din Transilvania din secolele 
XVI-XVII.  

Asemănările care există între variantele fixe din judeţul Arad  şi cele 
din satele româneşti din Ungaria sugerează circulaţia acestor vechi modele, 
multe preluate, cum se poate constata, după auz, pe o arie largă. 

În sfârşit, oricât de tentaţi am fi să le înscriem, în rândul creaţiilor 
semi culte, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că sunt cântate în grai, 
asemeni cântecelor de nuntă sau bocetelor şi răspund şi azi unei necesităţi 
proprii lumii rurale, ca secvenţă rituală, obligatorie despărţirii mortului de 
această lume. Conform mecanismul de gândire tradiţional, omul trebuie să 
fie înmormântat după datină, cu tot tipicul pe care îl presupune acest 
ceremonial, inclusiv cu luarea de rămas bun a mortului de la comunitate, 
făcută „aşa cum se cuvine” . 

Aşa se face că,  în localităţile în care pe moment cântecul a dispărut 
prin moartea cantorului care le scria, ele reapar în momentul în care un alt 
cantor priceput începe să le scrie. 

Aceeaşi obligativitate a cântării lor a făcut ca, în alte localităţi, unde 
comunitatea a optat pentru o formă fixă, precum satul Ostrov de pe Valea 
Mureşului, acestea să fie cântate azi de femei în cor, în locul cântecului 
Zorilor. 
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Obiceiuri calendaristice şi de familie din satul Voislova, 
judeţul Caraş-Severin 

 
 

Petru Opruţ, 
Voislova, judeţul Caraş-Severin 

 
 

            Obiceiuri de familie   
Naşterea şi botezul 
Viaţa fiecărei familii primeşte sens odată cu naşterea unui copil, care 

a fost totdeauna un prilej de bucurie în casa fiecăruia.  În timpul când femeia 
era greoaie (însărcinată), nu era scutită de nici un lucru, atât în casă cât şi la 
câmp. Aceasta în credinţa, că-şi uşurează sarcina la facere. Când se apropie 
timpul naşterii se practicau mai multe ritualuri care aveau în spatele lor 
anumite credinţe. Astfel,  moaşa punea un ou în spuza focului şi când acesta 
plesnea, zicea cu glas tare: „Noroc şi bine  să-i deie Dumnezeu şi cum a 
crăpat oul, aşa să crape toate relele, toate farmecele şi copilul să se nască, 
degrabă şi sănătos.” Înainte de naştere, se mai puneau sub pernă (la 
căpătâi), anumite obiecte cu valenţe magice precum: busuioc sfinţit, oglindă, 
piaptăn, etc., pentru ca mama, în noaptea naşterii, să cunoască ursita noului 
născut. Această credinţă este întărită peste întreg Banatul, şi este de 
asemenea o reminiscenţă a vechilor credinţe latine.  

Se mai credea că se poate prevedea sexul noului-născut prin 
introducerea unui ac într-un boţ de mămăligă, care urma să fie mâncat de 
femeia gravidă. Dacă aceasta ar fi apucat acul de vârf  se ştia că ar fi născut 
un băiat, iar dacă l-ar fi prins de urechi, ar fi avut fată. La fel, se ştia că 
gravida va naşte fetiţă „dacă-i buzată” şi are „burta buită în gios”.De 
asemenea, dacă i se pune gravidei sare pe cap fără ca ea să observe şi ea ar fi 
ridicat mâna la cap,se credea că ar fi  avut băiat, iar dacă lasă mâna în jos 
sau o pune pe burtă, fetiţă. 

 Ştiut fiind faptul că femeile însărcinate sunt foarte pofticioase, ele 
sunt îmbiace cu orice văd la cineva că mănâncă, ca „să nu li se dea” şi să 
piardă sarcina. I se interzicea gravidei să mănânce fructe îngemănate – 
prună – ca să nu nască gemeni; la fel nu era voie să mănânce nici ouă cu 
două gălbenuşuri.  

Scalda 
Tot moaşa, care de obicei este rudă de gradul I cu părinţii pruncului, 

îi face noului născut prima scaldă. Copilul era scăldat în trochiţă din lemn, 
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iar legat de scaldă sunt respectate şi acum anumite practici moştenite din 
străbuni: 

- după scaldă, apa se aruncă numai pe loc curat, ca „să nu umple 
copilul de bube”; 

- în prima scaldă se pune o pană de raţă (ca să nu fie copilul 
friguros), o oglindă (să fie frumos), monede şi inel de aur (să fie bogat), un 
ţău (clopoţel) să fie cântăreţ; 

- moaşa trebuie „să-l ţuce în buci” (pe obraz) să i se facă gropiţe; 
- în apa de scaldă se turna timp de şase săptămâni molitvă, apă 

sfinţită de preot, care se păstra într-un recipient cu busuioc; 
- după scaldă, copilul era înfăşat de către moaşă şi aşezat în leagăn 

unde era cuţulat, legănat cu piciorul, iar cu mâinile mama făcea altceva, 
lucra „lucru de mână”, împletea, cosea etc. 

„Aducerea mâncării” 
În primele trei zile, moaşa aducea mamei de mâncare cu cotoriţa 

(coş): dimineaţa scoverzi (clătite) cu lapte şi cacao sau cafea cicoare şi ouă 
fierte moi; la prânz supă de tăiţei sau găluşte, sarmale, o găină umplută cu 
pilaf de orez şi un tort, iar ca băuturi lichior sau coniac. 

Ursitoarele 
„Ursitoarele sunt personaje din mitologia românească învestite cu 

puteri supranaturale de a orândui destinul noului-născut. Conform 
credinţelor sunt înfăţişate ca fecioare purtând la brâu o furcă şi torcând un 
fir. Lungimea firului o indică pe cea a vieţii.” Înainte exista credinţa în 
ursitoare, bătrânele ziceau mereu „ce ţi-e scris aia păţeşti!” şi credeau că în 
a treia zi de la naştere, ursitoarele torc şi deapănă firul vieţii. 

Deochiul 
Copilul nebotezat nu se scotea din casă şi mai ales nu era voie să 

treacă „peste hotar” (afară din localitatea natală) sau să se traverseze cu el 
peste „cruce de uliţe” (intersecţii), ca să nu fie stricat de duhurile rele. 

 Când copilul plângea mult şi era foarte agitat, era semn că este 
geocheat. Atunci era chemată descântătoarea, o bătrână care „şcia să 
gescânce”, pentru a-l tămădui. Gescântatul era o practică „furată” de la cine 
ştia să descânte şi era însoţit de anumite gesturi: formula magică se rostea de 
trei ori, în acest timp, se masa uşor mijlocul frunţii cu degetul mare al mâinii 
drepte, de jos în sus. 
Se simula un scuipat şi se sufla de trei ori asupra „pacientului”, zicând: 

„Ptiu, Ptiu, Ptiu 
Cum piere scupiatu' 
Aşa să piară geochiatu'”. 

Apoi se căsca semn că într-adevăr „pacientul” a fost foarte geochiat. 
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Pentru a preveni deochiul, copilului i se punea la mânuţă aţa roşie 
pomenită anterior, deoarece culoarea roşie atrăgea privirea şi o abătea de la 
copil .Pentru a-l feri de deochi se spunea: 

„Ptui, Ptui, Ptui 
Să nu ce geochi!” 
Leacul împotriva deochiului( voluntar sau involuntar) se pregătea 

astfel: într-un pahar cu apă se stingeau trei cărbuni sau nouă beţe de chibrit 
şi se rostea rugăciunea „Tatăl Nostru”, apoi se dădea să bea din această apă 
de trei ori şi îi erau umezite tâmplele, mâinile, picioarele şi pieptul. 

Botezul 
Copilul se boteza după câteva săptămâni. Botezul era precedat de 

îmbisericirea la şase săptămâni, o ierurgie practicată de Biserică, prin care 
mama şi pruncul se curăţau şi nou-născutul era prezentat întregii comunităţi 
cu acest prilej. În dimineaţa botezului, moaşa de neam primeşte de la mamă 
copilul pe fereastră, ca să fie iubit ca lumina, ca fereastra. Din chituşul de 
flori nu lipseşte busuiocul purtător de noroc şi sănătate.  

La întoarcerea de la biserică mama primeşte copilul de la nănaşă tot 
pe fereastră şi huriedză de voie bună. Se spune că până la botez copii mici 
sunt ai diavolului, iar după botez sunt sub paza lui Dumnezeu. 

La botez luau parte moaşa şi nănaşa (aceeaşi persoană care i-a 
cununat pe părinţii copilului). Sunt rare cazurile când se schimbă naşii; dacă 
sunt prea în vârstă, atunci naşii se aleg, de obicei, din aceeaşi familie. Între 
fin şi naşi se stabileşte un sistem de legături de familie; naşii asistă copilul la 
botez şi la primii săi paşi în viaţă şi finii au obligaţia să le fie recunoscători, 
să-i trateze cu respect şi să le facă daruri cu prilejul sărbătorilor. Naşul este 
considedrat ca fiind al doilea părinte. Pe drumul spre biserică, copilul este 
dus de moaşă, iar în timpul slujbei şi la întoarcere nănaşa are rolul principal. 
Slujba Botezului este plătită de moaşă şi naşă. Nănaşa aducea pentru copil o 
lumânare de ceară învelită cu crâsmă (un metru de pânză albă) înfăşurată cu 
un caier de lână, precum şi cu câteva „motchiţe de vol” de diferite culori şi 
cu flori. Mai recent, naşa aduce lumânarea împodobită frumos cu flori 
(naturale sau artificiale) şi un costumaş pentru micuţ, prins de lumânare. 

În timpul când copilul este la biserică, acasă, mama copilului scrie, 
citeşte, socoteşte, lucrează (simulează doar anumite munci) pentru ca 
pruncul să fie înţelept, cu talent şi harnic. La întoarcere mama primeşte 
copilul pe fereastră (ca să fie iubit ca lumina) şi huriedză (chiuie) de voie 
bună. Înainte să-l primească, mama trebuie să întrebe: ştie să cânte? Să 
joace? Să scrie? Să muncească?, iar nănaşa încuviinţează toate acestea. 
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„Ospăţul” 
Botezul este urmat de ospăţ, care are loc în după-amiaza aceleiaşi 

zile, când moaşa de neam, nănaşa şi celelalte rude îl cinstesc pe copil cu 
daruri şi bani. La masă se serveşte răchie, zupă, sarme, carne (friptură), şi 
meşpaisuri. Unii tocmesc pentru această zi şi lăutari. Nu e bine să se 
cumpere pe banii primiţi acum răchie, pentru ca pruncul să nu fie băutor. E 
bine, în schimb, să se cumpere oglindă, ca fiul (fiica) să fie arătos (arătoasă), 
şi sare, ca să fie necesar familiei, ca sarea în bucate. 

Înţărcarea 
Înainte, copiii erau alăptaţi un an sau doi. Pentru a-i opri de la alăptat 

„a-i înţărca”, mama îşi punea pe sân farbă (vopsea) roşie, asemănătoare cu 
sângele şi spunea copilului că „au tăiat-o ţiganii” şi nu mai are de unde 
suge. Alteori, mama punea pe piept boia de ardei iute. 

 
Nunta 
 
Nunta fiind un eveniment social, îndelung pregătit, antrenează 

întreaga comunitate, stabileşte o comuniune bazată pe voie bună, păstrează 
distincţiile sociale din interiorul comunităţii şi contribuie prin darurile 
oferite la integrarea unei noi familii, având în acelaşi timp şi un caracter 
tradiţional, cu principalele personaje: mirele şi mireasa, naşii, cumnaţii, 
stăgariul, cuscrii mari şi cuscrii mici, etc. 

Căsătoriile între tineri de religii diferite nu erau o noutate în satele de 
pe valea Bistrei. Biserica ortodoxă recomanda moderaţie şi înţelegere între 
cei doi miri. Mai dificil era în ceea ce privea copii rezultaţi din căsătoriile 
mixte. Prin legile politico-bisericeşti din 1894 – 1895, statul se amesteca în 
problemele bisericeşti, impunând şi introducând legile căsătoriei civile 
precum şi „matricolele civile” (registrele de stare civilă, ulterior) şi a 
copiilor rezultaţi din căsătorii mixte. 

Tomna (căpara) 
Aşa i se mai spune logodnei la Voislova. Aceasta avea loc cu câteva 

luni înainte de nuntă. Tatăl feciorului şi al fetei îşi anunţau rudele apropiate 
cu 3-4 zile înainte să ia parte la acest eveniment. Numărul participanţilor la 
căpară depindea de câte neamuri aveau băiatul şi fata. Aici puteau participa 
şi bătrânii, care nu veneau la nuntă, decât dacă erau căsarnici (de-ai casei). 
Căpara se ţinea sâmbătă ori duminică seara, între posturi. În dimineaţa zilei 
respective, la casa feciorului  se umplea un butoiaş (chiar şi două) sau 
„dămigeana cu 30-40 litre ge răchie” şi se împodobea frumos cu flori şi 
primburi (panglici). La casa fetei se gătea masa pentru oaspeţi: „păpricaş ge 
oaie” şi colaci (cozonaci). Căpara putea fi „cu laută” (cu muzică plătită) 



 498 

sau fără, cum se înţelegeau cuscrii între ei. Când majoritatea invitaţilor 
feciorului s-au adunat la casa lui, două rude apropiate (moaşa sau cumnata, 
uneori sora) luau pe cap butoiaşul cu răchie bine chichit (ornamentat, gătit) 
sau dămigeanile (damigene) şi se îndreaptă cu toţii spre casa fetei, cântând 
şi huriedzân (chiuind).  

Contractarea unei căsătorii 
Căsătoria tinerilor se hotăra de către părinţi şi mai mult după starea 

materială. Foarte rare erau cazurile, când junele avea mână liberă de a-şi 
alege tovarăşa de viaţă, după „plac”. Prima condiţie era aceea de vârstă. 
Odinioară, după vârsta de doisprezece ani era admis ca fata să se mărite. 
Mai târziu, fetele care nu aveau împliniţi şaisprezece ani şi băieţii 
optsprezece ani nu se puteau căsători. De asemenea, gradul de rudenie între 
cei doi parteneri nu poate fi trecut cu vederea nici de familiile care urmează 
să se „încuscrească” şi cu atât mai mult de obştea sătească. Căsătoria este 
oprită între „vierii întâi”, chiar şi între rude de gradul doi, cei care nu 
respectau interdicţia riscând să nască „copii proşci”. 

Prilejuri de cunoaştere reciprocă 
Prilejurile de cunoaştere reciprocă dintre tineri în scopul întemeierii 

familiei erau nenumărate. Locurile de întâlnire erau  la fântână, pe uliţă, la 
săpat, la ospeţe, la nunţi, la jocurile de priveghi, la păzitul vitelor, la hore, la 
târguri şi nedei, la clăci şi şezători, la culesul fructelor de pădure (afine, 
fragi, zmeură), la chirvait (petrecere nemţească), etc. Cu toate acestea, 
părinţii erau cei care hotărau „alesul”, uneori fără consimţământul tinerilor. 
Când între tineri relaţiile erau atât de puternice încât nimeni şi nimic nu-i 
mai putea opri, flăcăul, de comun acord cu fata, o fura. 

Pieţâtul 
Viitorii „cuscri” iau contact indirect, prin intermediul rudelor şi 

prietenilor, pentru a discuta despre căsătorie. Dacă „intermediarii” aduc 
vestea unui deplin acord al familiei cu care urmează să se înrudească, încep 
demersurile pentru peţât. 
Peţitul avea loc între posturi, în orice zi din săptămână, seara, şi el se făcea 
de către părinţii băiatului – dacă fata mai are fraţi „în casă” şi trebuie să 
meargă noră – sau ai fetei – dacă îl pofteau pe fecior „ca jinierie”. Oaspeţii 
erau întâmpinaţi de gazde cu „răchie fiartă” (iarna) şi cu colaci (cozonaci), 
iar aceştia aduceau cu ei un mic cadou şi voie bună. Scopul vizitei nu era 
anunţat imediat, deşi  acesta este deja cunoscut. Se vorbea la început despre 
semănături, vite, vreme, diverse aspecte ale vieţii săteşti. Într-un târziu unul 
dintre peţitori zicea: 

„-O, nu nie-ntrăbaţ gi şie-am venit? 
-C-aşă-i Dzău, nie-am şî zoitat…”. 
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Urma încuviinţarea fetei, după care părinţii  vorbeau despre zestrea cu care 
va veni cel peţît în casa socrilor: cât pământ, câte „capicie gie vită”, galbeni 
etc. Tot acum se hotăra logodna, care se ţinea la 1-2 săptămâni după peţit. 

Chemarea la nuntă 
„Măi gemult”, junele avea obligaţia de a-şi pune 3 – 4 călăreţi, care 

înzorzonaţi şi îmbrăcaţi de sărbătoare, mergeau să invite la ospăţ, pe rudele 
şi prietenii amândurora, cinstindu-i cu rachiu din plosca (palască, ciutură) ce 
o purtau la ei cu acest prilej. Joi seara, înainte de nuntă, se „umbla cu 
plosca” (se invita) pe  la rude şi prieteni, în alte sate se mergea cu cocia 
(căruţa). Plosca , din lemn strunjit, sticlă sau ceramică,era chichită (gătită) 
cu o cârpă roşie cu şiocoţ (franjuri), o salbă de bani, mărgele, flori şi 
verdeaţă. 

„Gin bătrâni” (odinioară) givăru’ umbla cu plosca prin sat şi chema 
neamurile (rudele) numai cu 3-4 zile înainte( în joia nunţii), acum se fac 
invitaţiile cu două săptămâni înainte de nuntă, iar „cu plosca” umblă un 
întreg alai, format din 3-7 tineri, rude cu mirele. Este o lege aici, care nu 
poate fi încălcată: “şinie pringe şî bea gin ploscă, îi silit să vină la nuntă”. 

Pregătirile de  nuntă 
Mirele se îngrijeşte de arvunirea sau căpărirea muzicanţilor cu 

prilejul târgurilor ce se ţin în fiecare joi la Caransebeş. Lăutarii trebuie să fie 
şi renumiţi, şi mulţi şi să cânte din instrumente cu o sonoritate cât mai 
amplă. Socrii mari pregătesc costumul de mireasă şi părinţii acesteia, darul 
pentru mire –o cămaşă bărbătească cu gulerul cusut şi un brâu cusut. 

Ziua nunţii 
 Sosirea lăutarilor 

Nunta este şi azi anunţată, strigată, în biserică cu două săptămâni 
înainte. În dimineaţa nunţii, mirele cu prietenii săi îi aşteaptă pe lăutari. 
Uneori aceştia veneau de sâmbăta şi dormeau „în podu' grajdului”. După 
sosirea lăutarilor, duminica dimineaţa, mirele însoţit de prieteni şi veri, 
pleacă prin sat pentru o ultimă invitaţie. Invitaţiile încep de la casa 
nănaşului, apoi pe rând, la fiecare casă care va fi chemată la nuntă. Când  şi 
ultima casă a fost invitată, alaiul se îndreaptă spre casa mirelui. Aici, se dă 
de mâncare la muzicanţi şi tinerii se petrec, până se strâng nuntaşii şi pleacă 
„după nănaş”. 
           Acasă la „nănaş” 

Pe drumul parcurs înspre casa nănaşului, se alătură alaiului femei, 
bărbaţi şi copii, amplificând numeric grupul iniţial constituit, dându-i fast şi 
amploare. 

La casa nănaşului odinioară se mânca „păpricaş de oaie”, colaci 
(cozonaci) şi se bea răchie. Apoi, căpitanu’ (naşul) ia cu el plosca şi 
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împreună cu căpităniţa iau câte o lumânare fiecare, frumos chichice (ornate) 
cu materiale (stofe) şi flori, desprind stagul de la poartă şi mulţimea, în 
sunetele melodiei de marş cântată de lăutari, pleacă spre casa miresei. 

Stagu’ – obiect ritual de nuntă, este confecţionat de către rudele 
nănaşului, cu o seară înaintea evenimentului. Acest obiect ritual se compune 
din boată (bâtă), batic roşu înflorat cu ciocoţi (franjuri), dantelă din hârtie de 
formă circulară (prinsă în mijlocul baticului), panglici multicolore – 
primburi, coacăză şi iederă (să fie cinerii tari) şi busuioc (să aibă noroc) şi 
un ţău (clopoţel) în vârf. Steagul de nuntă astfel împodobit era arborat 
deasupra porţii casei naşului în dimineaţa nunţii. 

Acasă la „cinără” (mireasă) 
Uneori cinăra se mai îmbrăca şi la moaşă. Moaşa era de obicei o 

mătuşă a miresei (sora părinţilor săi sau rudă de gradul I), căreia i se acorda 
atenţie şi respect din partea mirilor, aceasta fiind cea care le-a tăiat buricul 
(ombilicul). 

La casa miresei, porţile sunt închise. Deasupra intrării stă atârnată 
prăjâna (băţ) cu un ou agăţat de ea şi o uiagă (sticlă) care trebuiau neapărat 
doborâte pentru a putea intra în curte. Pe un scaun se găsea de altfel şi 
şofeiul (găleata) cu apă, în care cei ce intrau trebuia să arunce câte o 
monedă. 

În şură (care era acoperită), nuntaşii se „băgau după masă” (beau 
răchie), iar doi giveri căutau mireasa. Mai întâi era scoasă afară o mireasă 
mică, care primea bani de la giveri. Apoi ieşea adevărata cinără, care săruta 
mâna nănaşului, a nănaşei, a socrilor ei, apoi a naşilor ei şi era ţinută sălia. 
Sălia era o bucată de pânză albă, care serveşte la stabilirea unei comuniuni 
simbolice între tinerii căsătoriţi. Sălia era ţinută doar de rudele care aveau 
părinţi în viaţă, în timpul acesta mirii o împing cu o crenguţă cu doi sau trei 
craci de măr dulce, de trei ori, aşa încât să le acopere capetele, moment 
marcat de chiotele de bucurie ale alaiului şi de cântecul lăutarilor – „Mulţi 
ani trăiască!”. Mirele săruta apoi mireasa, care de acum va fi a lui şi plecau 
spre biserică. În drum spre biserică, în primul rând la mijloc merg mirele şi 
mireasa, în dreapta lor naşii, giverii şi stăgariul, iar în stânga celelalte 
„neamuri gin scurt”. 
            La biserică 

La biserică, în faţa Sfântului Altar, mirele şi mireasa aşteaptă 
momentul cu mare emoţie. În spatele lor sunt naşii, care le ţin lumânările 
aprinse. 

În legătură cu acest moment în satul Voislava existau următoarele 
credinţe: 
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- va fi supus toată viaţa partenerului, acela care în timpul cununiei se 
lasă călcat pe picior; 

- dacă plouă când se merge cu nunta la cununie, tinerii n-au fost 
cuminţi înainte de nuntă, adică mireasa nu mai este virgină; 

- dacă în timpul ceremonialului se stingea lumânarea naşilor, se 
credea că mirii nu vor trăi mult. 

„Petrecerea” 
După slujba religioasă, mirii, naşii şi întreg alaiul ies în faţa bisericii, 

unde sunt întâmpinaţi cu flori, iar muzica le cântă „Mulţi ani trăiască!”. De 
la biserică, alaiul merge la casa băiatului sau a miresei (dacă acesta se  
ducea ginere) ducând ei lumânările. Când ajungeau acasă, lumânările se 
stingeau de pragul uşii.Se credea că  va trăi mai mult acela a cărui lumânare 
se stingea mai greu. Aici se servea răchie şi „se ieşea la jioc”. 

 În zilele noastre, masa se serveşte la Căminul Cultural din localitate, 
iar de la casa mirelui (miresei) până acolo se merge în ritm de horă, „hora 
miresei”. Odinioară, înainte de masă „să strâgau cinstăle” (darurile) miresei 
primite de la bunici, moaşă sau alte rude apropiate. 

Cinstăle erau aduse în cotoriţi (coşuri) cu două torţi (toarte), legate 
pe margini cu „măsaie cusuce” (ştergare), turte dulci cu oglinzi sau în formă 
de păpuşi, iar la torţi, de o parte şi de alta, se puneau două şoluri (căni). În 
cotoriţe puneau o găină, o litră (uiagă, adică o sticlă) cu răchie, doi colaci 
rotunzi şi 6-8 colaci (cozonaci) cu dulceaţă de prună, mere, caş, nucă, 
colacii fiind făcuţi acasă. 

„Jocul stagului” 
Era un ritual care avea loc luni dimineaţa pe la ora 400 a.m., la casa 

mirelui. Acum „se desfacea” steagul şi începea petrecerea. Prezenţa la 
„jocul stagului” era obligatorie, cine nu venea era pedepsit drastic. Alţii, de 
frică să nu adoarmă şi „să fie luaţi cu dricu’”, mai bine nu se mai duceau 
acasă. Cel care nu se prezenta la ora stabilită pentru ritual, era vânat cu 
muzicanţii din pat. Dacă era poarta închisă la el, se intra pe la vecini şi prin 
grădină ajungeau în soba unde acesta dormea, fiind luat „pă sus” în izmene 
şi desculţ, chiar de lângă soţie. Dezbrăcaţi şi desculţi, erau purtaţi „cât îi 
satu’” pe dricul din faţă de la cocie (căruţă) cu rudă cu tot şi erau puşi să 
plătească la muzică şi să le cânte celorlalţi şi jucau leuca. 
„Jocul cu leuca” (loitra căruţei) de desfăşura astfel: un tânăr conducea 
muzica şi dădea comenzi de executare a unor figuri de dans, iar ceilalţi 
trebuia să-i imite mişcările. Când el striga leuca, dacă surprindea pe cineva 
neatent, îl lovea cu leuca peste picioare şi la fund. Umblau astfel cântând, cu 
muzica după ei, cu „canta cu răchie”, până la orele 900-1000 a.m. a doua zi. 
Apoi mergeau acasă la cinăr (mire), unde unul care avea oi mai multe 
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aducea „o fălie de brânză”, făceau coleşă şi mâncau cu brânză şi beau 
răchie. Obosiţi şi răpuşi de beutură uneori, abia spre prânz mergeau la 
culcare. 

A doua zi, lunea după-amiază, givăru’, cumnatul mirelui, umbla cu 
plosca pentru „invitaţia de a doua zi”. 
            „Periatul” miresei 

Luni dimineaţă, femeile din sat şi neamurile o pieriau (pieptănau) pe 
mireasă cu şierc, semn că de acum nu mai e fată, ci a devenit femeie, 
nievastă. 

Coafura „cu şierc” îi succede, sub aspect evolutiv celei cu şiapţă şi 
se execută astfel: se aşează pe ceafă un cerc de sârmă mai groasă şi de el se 
cos cu andreaua cozile împletite din părul tinerei femei. Deasupra se leagă o 
cârpă în „tri colţuri”, peste care se pune cârpa sau şiepţuica. 

Cârpa – de culoare roşie, cu ciucuri, purtată sub şiepţuică, cu 
ciucurii atârnând pe umeri în jos: Şiapţa – piesă vestimentară caracteristică 
portului din Banat, bogat ornamentată cu motive geometrice în care 
predomină roşul de toate nuanţele; fundu’ sau şiepţuica – conciul femeii din 
pusta bănăţeană, variantă mai nouă a cepsei, toate aceste patru elemente de 
costum propriu femeilor căsătorite, îndeplinesc acelaşi rol de diferenţiere 
din punct de vedere al stării civile.  

 
Moartea şi înmormântarea 

 
Semne prevestitoare ale morţii 
Misterul morţii a dus la apariţia  unor credinţe, după care viaţa este 

continuată de către mort pe o altă lume. Moartea este un moment de durere, 
de jale pentru familie, pentru întreaga colectivitate. Din momentul naşterii, 
omul este inevitabil supus morţii. În credinţa populară, moartea este 
prevestită de o mulţime de semne: 

-dacă visezi cu apă tulbure, carne, extracţii dentare, mort, taur sau 
vaci negre, urs, moare cineva din sânul familiei, dintre rude sau cunoscuţi; 

-dacă ţi se zbate ochiul intens şi repetat sau pocnesc prin casă 
obiectele de mobilier, la fel este semn rău, semn că va muri cineva dintre cei 
apropiaţi. 

Pregătirea mortului 
Mortul este spălat în  ziua în care a survenit decesul şi este aşezat pe 

o pânză albă umedă, poneavă, cu care este învelit, pentru a preveni 
descompunerea. Dacă mortul este bărbat este tuns şi bărbierit de către o 
persoană de acelaşi sex. Mortul nu se pune „la fereastă” decât după ce a fost 
îmbrăcat cu „un rând gie ţoalie curace”. Hainele mortului sunt cele 
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tradiţionale ( şierc acoperit cu batic de culoare neagră, şiupag, „pieptari cu 
roţ”, poalie, cătrânţă, oprieg, păpuci– la femei; clăbăţ sau pălărie, cămeşă, 
laibăr, izmene, încălţări – la bărbaţi) pregătite din timpul vieţii . 

 Mâinile şi picioarele mortului erau legate cu sfoară, ca să stea 
drepte. După ce era îmbrăcat,era aşezat în copârşeu. Alături de el se mai 
puneau şi unele obiecte personale, săpun, brici, piaptăn, oglindă, batistă 
pentru a se folosi de ele în cealaltă lume.De asemenea se mai puneau 
monede, necesare pentru plata vămilor; bomboane, biscuiţi pentru a asigura 
hrana drumeţului sau pentru rudele care îl aşteaptă. Apoi „se chicheşce” 
mortul pentru a nu se face strigoni.  

Priveghiul 
Supravegherea mortului este o problemă deosebit de importantă, 

care îi preocupă pe membrii familiei. Tot timpul Mortul un putea fi lasat 
singur, el trebuia să fie privegheat de către rude şi cunoscuţi, ca nu cumva 
duhul răului să-i stea în preajmă.  

Numărul participanţilor depinde de vârsta mortului şi de renumele de 
care se bucură familia respectivă în cadrul colectivităţii. Vârsta decedatului 
condiţionează atmosfera de totală compasiune sau de oarecare nepăsare şi 
apatie. De cele mai multe ori însă, copiii şi tinerii sunt aceia care 
estompează acea stare sufletească extrem de apăsătoare prin jocurile lor de 
priveghi  

În cele trei zile cât mortul stă pe masă, preotul vine în fiecare seară 
pentru a-i citi o ectenie pentru morţi. Bătrânele cu talent şi pricepere bocesc 
după cel mort mai ales în ziua înmormântării. 

 Înmormântarea  
Rudele cele mai apropiate vor să-i păstreze amintirea celui decedat, 

crezând că viaţa lui pe lumea cealaltă depinde de comportarea lor, în ceea ce 
priveşte înmormântarea şi darea pomenii în anumite intervale. 
Înmormântarea are loc, de obicei, în a treia zi de la deces. Dimineaţa se sapă 
groapa de către 3, 5, 7, 9 sau 11 gropiţaşi. Aceştia se aleg dintre rude şi 
cunoscuţi. Înmormântarea este fastuoasă. În timpul slujbei fiecare 
participant ţine în mână câte o lumânare aprinsă, învelită cu un prosop, 
primită de la membrul de familie cel mai apropiat. Lumânările primite sunt 
cele pe care fiecare le-a adus la priveghi şi le-a aprins în amintirea celui 
răposat. La intrarea în casă se zice: „Dumnezău să-l ierce!”. Ard lumânări şi 
pe colţurile sicriului, ba chiar şi în „blide” aşezate pe pieptul şi pe picioarele 
răposatului. Slujba de la biserică este precedată de cea din curtea casei. 
Sicriul este scos din casă şi purtat pe braţe de patru dintre gropiţaşi în 
plânsetele şi strigătele de durere ale tuturor. Ca să nu mai moară cineva din 
casă, în urma sicriului se sparge o cană de pământ. 
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În curte, sicriul cu corpul neînsufleţit este aşezat „pă ţagră”, 
deasupra căreia se aşterne un covor ţesut în casă. Aici se oficiază slujba; 
apoi corpul defunctului este scos pe umeri în stradă unde se constituie 
cortegiul funerar: crucea, prapurii (3-5), coroanele cu flori, copiii îmbrăcaţi 
în odăjdii bisericeşti (5-10 copii), preotul, cantorii (1-3), copârşăul, jălnişii, 
mulţimea. Toţi merg la biserică. După terminarea slujbei la biserică, mortul 
este scos afară şi i se dă „sărutarea gi pă urmă”, iertăciunea; adică fiecare 
om din biserică trebuie să treacă pe lângă sicriul mortului, să sărute Sf. 
Cruce de pe pieptul acestuia, să-i ceară iertare mortului pentru tot ce i-a 
greşit, adresându-i un ultim gând şi punând bani în tasul aşezat pe pieptul 
mortului. Apoi urmează drumul spre progage (cimitir). Pe drum se fac atâţia 
stâlpi (opriri) câţi plăteşte familia. La cimitir, în faţa gropii se rupe mai întâi 
obrăzariu de pe faţa mortului şi se stropeşte cu vin, apoi se bate capacul 
copârşăului în cuie. Participanţii aruncă monede şi bulgări de pământ peste 
sicriu „să nu lase urât”. Groparii aşează uneltele încrucişate pe mormânt şi-
şi îşi spală mâinile deasupra lor. Gropiţaşul care a început groapa primeşte 
de pomană o vădruţă de plastic sau o cană de sticlă, de a cărei toartă stau 
legate o lingură şi o cârpuţă (batistă). 

Hrana mortului 
 Credinţa că după moarte sufletul rămâne o vreme în preajma casei, 

i-a determinat pe localnici să-i lase mortului, la un „loc curat”, un pahar cu 
apă şi o felie de pâine, ca să aibă cu ce se hrăni. Iar în camera în care a murit 
şi în cea care a fost privegheat se păstrează lumina aprinsă până la nouă zile. 

Pomana 
La plecarea de la cimitir, rudele mortului nu au voie să privească 

înapoi, ca să nu mai moară cineva din familie. La uşa cimitirului se cheamă 
„la pomană” toţi participanţii la înmormântare. Pomana are loc la casa 
mortului, unde preotul sfinţeşte mâncarea şi face slujba. Masa pomenii este 
gătită de coc (care de regulă este bărbat la prima, femeie la celelalte), 
priceput în arta culinară, cinstit, înrudit sau nu cu mortul şi înzestrat cu 
simţul ordinii şi curăţeniei. Mai demult, bucatele se fierbeau în vatra focului 
sau în cuina de vară. De o vreme încoace, se găteşte în bucătăria de vară. 
Bucătarul este ajutat în toate de către rudele cele mai apropiate. Este o 
regulă obligatorie să nu participe la gătirea mâncării cineva care a atins 
trupul mortului. Unii procură vasele şi alte lucruri necesare pentru gătitul 
mâncării: oală de pământ (odinioară), emailată (astăzi); căldare de aramă, 
ferostăie (pirostrii), raină (cratiţă), ţăst; alţii aduc vesela, linguri pentru 
vârstnici (căci copiii îşi aduc de acasă „sămn că să duc la pomană”), blige 
(farfurii). Furculiţe nu se foloseau în trecut la pomană, decât la „ăi măi 
fişcali”, iar cuţite nici atât.  
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Cineva se îngrijeşte de aranjatul meselor şi scaunelor. Numărul 
participanţilor la pomană era condiţionat de puterea financiară a gazdelor. 
Întotdeauna, la pomana de nouă zile, şase săptămâni, jumătate de an, un an, 
numărul de participanţi a fost mult mai redus. La „pomana mare” participă 
deopotrivă bărbaţi şi femei, care mănâncă împreună.  

 
Obiceiuri calendaristice 

 
Acestea au un substrat mitico-magic străvechi, constituite fie dintr-o 

serie de acte rituale, fie din credinţe şi mituri, chiar dacă astăzi şi-au pierdut 
mult semnificaţiile iniţiale. Ele au avut un rol deosebit în stabilirea 
echilibrului colectivităţii în care s-au practicat şi se practică, în stabilirea 
comportamentelor şi atitudinilor necesare pentru buna desfăşurare a vieţii 
acestora, în menţinerea normelor de convieţuire firească în familie şi în 
colectivitatea sătească. 
 

Obiceiuri de primăvară şi vară 
Strechenia 
Pentru a şti cum va fi vremea, de la sfârşitul iernii încolo, dacă 

începe mai devreme primăvara şi dacă se pot pregăti de arat, de semănat, de 
a porni turmele la munte, ţăranii din satul Voislova citesc vremea după 
anumite semne. Astfel, la 2 februarie, când iese pentru prima dată ursul din 
bârlog „dacă îşi vege umbra, să şcie că nu vine căldura, îi tot frig măi şasă 
săptămâni”. Dacă îi „nooreală şî frig, şî iel nu-ş vege umbra, vremea să 
îndreaptă, vine primăvara măi iuce”. Această zi, cunoscută drept „Ziua 
ursului” se numeşte Strechenia iar  ursul în acestă zi devine un prevestitor 
de vreme. 

Babele 
Alte credinţe, datini şi practici se leagă de „zilele babelor” (1-9 

martie) şi de cele ale moşilor care le urmează. Sătenii ştiu că babilie pică la 
1 martie, pentru că atunci este Baba Dochia ( o veche divinitate urâcioasă şi 
rea, fapt pentru care a fost aspru pedepsită). Există nouă babe, după cum 
Baba Dochia a avut nouă cojoace. Femeile obişnuiesc să-şi aleagă câte „o 
babă”, câte o zi din această perioadă (1-9 martie), zi ce întruchipează şi 
relevă caracterul femeii respective.  

Sângiorz 
În concepţia poporului nostru, plantele au puteri magice deosebite, 

cu ajutorul cărora pot exercita acţiuni benefice asupra oricărui om care 
îndeplineşte un anumit ceremonial. De aceea, în ziua de „Sângiorz” (Sf. 
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Gheorghe), fiecare poartă trebuia împodobită cu o crenguţă de fag timpuriu 
înfrunzit, semn de primăvară, de renaştere a naturii. 

Împrăuratu' de Sânjorj 
Alt obicei local este Împrăuratu', care are loc tot la Sf. Gheorghe( 23 

aprilie) cu ocazia căruia feciorii satului, pândeau fetele nemăritate şi când 
"ieşeau în sat schimbace ge sărbătoare, cu ţoale noi făcuce numa păntru 
sărbători, le pângeau şi le udau cu câce o vadră ge apă". Unii le ţineau, iar 
alţii le împrăurau cu apă, neuitând totuşi să le fure şi câte un sărutat. 

Măsuratul oilor 
Voislovenii s-au ocupat dintotdeauna cu agricultura şi creşterea 

animalelor, respectiv creşterea oilor. În vremurile trecute în sat au existat şi 
peste o mie de oi, astăzi numărul lor ajungând la 300 – 400 de oi. Stabilirea 
datei şi locului pentru “măsurat” îi preocupa pe crescătorii de oi încă din 
zilele când se ivesc primele semne ale primăverii. „Măsuratul oilor” are loc 
de obicei în luna mai, când oile se pregătesc de transhumanţă, plecarea spre 
păşunile alpine. Acum aproape 100 de ani, în sat erau 3 stâne: a lu' Chirilă, 
a lu' Ţuruconi şi a lu' Romeşci. Peste ani, au mai dispărut unele, dar s-au 
înfiinţat altele: a lu' Radu, a lu' Creţu, a lu' Băneşu, a lu' Florei. 
Apartenenţa la stână se făcea pe criterii de neam sau de vecinătate.  

Măsuratul avea loc de fiecare dată sâmbăta dimineaţa, prelungit până 
seara la orele 22 - 23, fiind precedat de „petrecutul oilor”, care avea loc 
vineri seara pe la orele 18, când la băcioni (şeful stânei) acasă se adunau 
păcurarii (cei ce vor păzi oile peste vară la munte), în număr de şase, alteori 
chiar şi nouă şi plecau cu găleţile împodobite cu flori pe la fiecare proprietar 
de oi din sat, pentru petrecut, respectiv pentru a supraveghea dacă acesta îşi 
mulgea oile seara dinaintea măsuratului pentru a nu trişa şi dimineaţa oile 
sale să aibă cumva laptele adunat de seara. Păcurarii se împărţeau, astfel 
încât fiecare să ajungă pe la câte un proprietar ca toţi să fie verificaţi. Cum 
am mai spus, ei erau „aprovizionaţi” cu „litra cu răchie” şi cu „găleata 
chichită cu flori”. În dimineaţa zilei de măsurat pregătirile crescătorilor se 
desfăşoară în mai multe planuri. Acasă femeile termină gătitul bucatelor, 
început cu 2 – 3 zile înainte. Bărbaţii merg la locul ales pentru măsurat, fac 
staurii, strunga şi şopru la strungă dacă timpul se arată a fi ploios. Când 
toate pregătirile au fost terminate ciobanii bagă oile la strungă. Aici sunt 
pregătite găleţile de muls şi ceva mai departe şiubăru pe care este pusă o 
străcătoare. 

A doua zi, sâmbăta dimineaţa, proprietarii îşi luau oile şi le păşteau 
în grădinile proprii, păstrate neatinse, cu iarbă bogată, erau gătiţi frumos cu 
flori la pălărie şi cu găleţile la fel împodobite, cu nelipsita „litră ge răchie” şi 
cu toporul în mână. Aici fiecare îşi aducea oile sătule şi le împreunau nu 
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înainte de a le însemna, boindu-le (vopsindu-le) cu o culoare aleasă ca să fie 
diferită de a celorlalţi şi se pregăteau pe scăunele să-şi mulgă fiecare 
propriile oi, alături de păcurari. Proprietarii aveau apă în găleţi cu care-şi 
spălau iniţial mâinile înainte de muls, iar apoi baciul (şeful stânei) trebuia să 
verifice ca nici unul să nu-şi păstreze apa în găleată spre a nu-şi înmulţi 
laptele, răsturnându-le găleţile cu „gura-n vale”. După ce era mulsă ultima 
oaie, începea măsuratul, respectiv se cântărea laptele cu un instrument 
confecţionat dintr-un băţ aşezat orizontal şi crestat din loc în loc, de care era 
atârnată o boabă de fier de 1 kg, legată cu o sârmă. Se punea laptele în 
găleată şi se cântărea la fiecare cu acest cântar, stabilindu-se câte oche avea 
să ia la munte, câtă brânză va face. Un kilogram de lapte era egal cu o ochă. 
După cântărire, biţăraşu (proprietarul oilor) ştia cât caş va face la munte 
vara. După ce se cântărea tot laptele, la fiecare în parte, se confecţiona 
haragul (măsura) sau ţancul cum se mai numea, care consta dintr-un băţ 
dispus vertical, cu înălţimea de 1 m, iar pe la mijlocul său se făcea măsura, 
prin introducere în şiubăru’ (butoi) cu apă, turnându-se cu o cană de 13 deţi 
atâta apă cât să se ajungă la o măsură de aproximativ 15 oche, numerotată şi 
din jumătate în jumătate de ochă. Cu acest băţ cioplit astfel se măsura la 
stână laptele oilor pentru a şti când „te-ai umplut”, adică ai luat cât ai 
meritat în urma măsurătorii corecte. Laptele de la măsurat se închega şi se 
făcea caş cu cel de dimineaţa care se dădea muzicanţilor ca plată pentru 
cântat; iar de seara începea să „ia brânză” şeful stânei până „se umplea”, 
fiind urmat de ceilalţi în ordine ierarhică. După măsuratul laptelui începea 
petrecerea. Pentru a întâmpina cum se cuvine măsuratu, femeile 
crescătorilor de animale sunt preocupate din vreme cu confecţionatul 
hainelor de sărbătoare şi se îngrijesc de pregătirea bucatelor. Femeile 
veneau de acasă cu cotoriţăle (coşuri) pline cu mâncare, purtate pe cap 
(conform obiceiului); adică „zupă ge hoară” (păsări) cu tăiţei, sarme, carne 
şî prăjâturi. Femeile ciocneau şi închinau cu lichioruri, pe care le şi serveau, 
iar bărbaţii beau răchie şi bere, după care mâncau şi jucau toată după-
amiaza. Spre seară, ameţiţi de soare şi băutură, porneau întreg alaiul spre sat 
(măsuratul având loc într-o grădină a baciului, pe o colină, de obicei), 
însoţiţi de muzică, unde se întâlneau toţi participanţii celorlalte stâne, iar 
fiecare şef de stână comanda mai grozav muzica sa şi credea că a lui este 
„măi tare”, concurând unii cu alţii, cântând şi jucând până spre miezul 
nopţii. Acest străvechi obicei de obşte în Voislova s-a pierdut în timp, dar 
mai continuă în unele sate şi comune de pe valea Bistrei. 
            Floriile 

La sărbătoarea Floriilor copiii satului aduc ramuri de salcie la 
biserică pentru a fi sfinţite care apoi se dau  animalelor să le mănânce. 
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Strâgatul în „Joi Mari” 
Vechimea obiceiului este confirmată de spusele bunicului meu, care 

sustţine că de când s-a născut el s-a “Strâgat în Joi Mari”, în fiecare an. 
Tradiţia continuă şi astăzi. Întotdeauna s-a strigat în seara de miercuri spre 
joi, din săptămâna Paştelor. Locul de unde s-a strigat şi se strigă sunt 
culmile de deal: Cocin, Gai, Şuvăru. Obiceiului urmăreşte să îndrepte cu 
ajutorul satirei „năravurile rele” ale tinerelor fete, văduvelor şi pe vremuri, 
chiar ale femeilor căsătorite.. Participanţii, feciori, bărbaţi însuraţi şi copii 
adună lemne şi aprind focul, care arde timp de câteva ore. 

„Strâgatu' fecilor în Joi Mari” are loc miercuri seara, când tinerii se 
duceau pe vârful dealului Cocin sau Gai şi se împărţeau în două grupe, unii 
dispuşi mai sus, alţii mai jos şi începeau să strige: 

„- Măă… 
- Ce-i mă? 
- Mă, are şi cutare o fată 
- Ce-i cu ea mă? 
- Trăbuie s-o ducem la turnătorie la Oţălu să-i lungim picioarele ca 
să nu-i mai mânce răţâle din cotoriţă când vine cu prânzu' la holdă 
- Aşa-i mă” 

sau 
„- Mă. Are cutare o fată, o trecut ge vreme şi s-ar mărita şi n-o ia 

nime' că s-o ţânut cu nasu' pă sus” 
sau 

„- Are şi cutare două fece ca două turigi (buturugi) şi s-ar mărita 
dar nu le iau copiii că-s grase şi îi flecesc (zdrobesc) în pat”. 

Fetele împreună cu mamele mergeau pe podul de peste râul Bistra 
care trece pe sub valea Cocinului pentru „a da ureche” (a auzi, a asculta) 
cum le băgiucureau (batjocoreau) copiii. Dimineaţa spre a le îmbuna, 
feciorii le duceau şoluri legate cu flori. 

Obiceiul nu mai prezintă azi aceeaşi importanţă în viaţa satului. 
Tot în joia Paştelui, „Joi Mari”, fiecare mergea cu şoluri pe la 

neamuri, pentru a le da „ge pomană” în amintirea celor răposaţi. Fiecare şol 
era numit de pomana unui membru drag din familie, răposat cu ceva timp în 
urmă. Şolurile erau umplute cu compot de fructe proaspete sau uscate – 
poame, cafea cu lapte, tăiţei dulci (mai nou suc) şi erau însoţite de o 
lumânare şi un colăcel (mai nou eugenii sau alte dulciuri). 
            Sf.Paşti 

Cu prilejul Sfintelor Paşti, se iau acasă şi se păstrează flori de la 
mormântul Domnului, care l-au împodobit, cu credinţa că acestea ocroteau 
casa de rău şi de trăsnete. 
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„Mersul la nănaş” 
În ziua de Paşti, după-amiaza , după ce veneau de la biserică şi se 

odihneau puţin,  fiecare familie „mergea la nănaş” cu daruri, adică colac 
(cozonac), ouă roşii, un litru de răchie. La fel se mergea şi pe la rude, la 
nepoţi în special, cu câte o bucată de cozonac şi ouă roşii. 

Ieşitul la cimitir 
 La Paşti se mergea (ca şi acum, de altfel) la cimitir, împreună cu 

părintele care „ieşea cu licea” pentru a face o ectenie pentru răposaţi, iar 
atunci se practica „împărţitul de pomană” pentru morţi. Se împărţesc 
colăcei, ouă roşii, bomboane sau alte dulciuri şi se spune „Să fie pomană!” 

Sânzienele 
În ziua de 24 iunie, în preajma solstiţiului de vară, calendarul 

popular consemnează sărbătoarea cunoscută sub denumirea de Sânziene. 
Denumirea este preluată probabil, de la Sancta Diana, zeiţa silvestră. 
Sânzienele erau considerate, încă din vremea lui Cantemir, ca reprezentări 
fitomorfe (florile de sânziene) şi divinităţi antropomorfe. În credinţa 
populară, Sânzienele erau considerate a fi nişte femei frumoase, nişte 
adevărate preotese ale soarelui, divinităţi nocturne ascunse prin pădurile 
întunecate, neumblate de om. 
 La Sânziene, dimineaţa fetele mergeau în livadă şi îşi spălau faţa şi 
braţele cu rouă zicând: 

- Bună gimineaţa, flori frumoasă! 
- Să trăieşti, fată frumoasă! 
- Şădz pă scaun frumos! 
- N-am vienit să şăd; 
- Ş-am venit ca să mă spăl: 

- Pă faţă, pă braţă, 
- D'albii ochişori 
- Să fiu dragă la fişiori. 

Femeile în vârstă, cu reumatism se dezbrăcau şi se rostogoleau prin 
roua dimineţii, aceasta având puteri tămăduitoare. Tot femeile iertacie 
aruncau pe semănături flori şi rouă ca să fie “gie leac”. 

Acest obicei a dispărut, îşi mai amintesc câteodată de el oamenii mai 
în vârstă din sat. 
 

Obiceiuri de toamnă şi iarnă 
 

Datinile şi obiceiurile legate de frumoasa toamnă care se aşterne an 
de an în Voislova cât şi cele ale sărbătorilor religioase de iarnă sunt 
aşteptate cu multă bucurie şi nerăbdare şi astăzi, ca şi în vechime, de toată 
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lumea, ele prilejuind o serie de manifestări, datini şi obiceiuri la care 
participă întreaga colectivitate, de la copii până la bătrâni.  

 Negeia gi la Voislova  începe în fiecare an în data de 26 octombrie, 
când este şi hramul bisericii „Sf. M. M. Dimitrie”, şi ţine încă două zile. 
Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dumitru este una dintre cele mai 
îndrăgite de către credincioşii din întreg Răsăritul creştin, iar numele 
Dumitru este purtat, în diferite variante, de către foarte mulţi bărbaţi, 
existând şi o formă feminină – Dumitra, de asemenea foarte răspândită. Este 
cea mai importantă sărbătoare din an pentru localnici. 

 Fiind un prilej de petrecere şi ospătare colectivă, cu dansuri şi cu 
lăutari, negeia nu se deosebeşte cu nimic de hora satului decât prin aceea că 
durează trei zile. La petrecere, alături de voisloveni, iau parte goşcii veniţi 
din mai multe localităţi vecine chiar şi mai îndepărtate. 

Era şi este sărbătoarea cea mai mare şi cea mai aşteptată, din cursul 
anului, de către localnici, dar şi de rudele acestora, care veneau în cocii 
(căruţe) trase de cai frumoşi împodobiţi cu ţăuri (zurgălăi) cu boncioace 
(ciucuri) colorate şi cu covoare ţăsuce în culori vii şi cu motive florale. 
Goşcii (musafirii) erau la rândul lor frumos gătiţi în ţoale noi făcute special 
pentru aceste ocazii. Cuvântul negeie provine de la latinescul „nundina, -
ae” – bâlci, târg, însemnând „o numeroasă adunare de oameni”. 

În dimineaţa zilei de 26 octombrie se mergea la biserică, unde 
gospodinele duceau o pâine de casă rotundă deasupra având o cruce făcută 
tot din aluat (i se mai spunea şi stolnic) pentru a fi binecuvântată de către 
preot, simbolizând sfinţirea bucatelor pentru serile următoare, apoi mergeau 
acasă şi se pregăteau pentru goşci. Înainte cu o săptămână se pregăteau 
colaci (cozonaci) şi prăjâturi (cine ştia să le pregătească) şi locşe (tăiţei laţi 
de casă). În ziua de negeie soseau goşcii cu cociile cu cai frumos gătiţi (cum 
am mai spus), care erau aşteptaţi cu păpricaş (ciorbă de oaie) cald şi se 
pleca la gioc (dans) în locul unde se ţinea acesta. După ce reveneau de la 
gioc se servea masa care consta din: locşă cu carne de porc sau oaie; sarme 
sau curechi (varză) cu carne de oaie şi colaci, stropiţi din belşug cu „răchie 
fiartă” cu boabe de piper, scorţişoară sau cuişoare şi zahăr. După masă se 
relua petrecerea până dimineaţa, se mergea pe la neamuri împreună cu 
goşcii proprii, unde se bea răchie şi se ascultau cântece de petrecere. 

Înainte jocul se ţinea în „colţ la Nandru’”, dar acum se ţine la 
Căminul Cultural. Se jucau diferite dansuri ca : „brâul lui Nicoară”, „brâul 
din bătrâni”, sârbe, ardeleana, joc de doi, hore. La aceste jocuri participa 
întreaga colectivitate: atât tinerii (băieţi şi fete), cât şi cei căsătoriţi, precum 
şi cei bătrâni. Uneori aceste dansuri erau întrerupte de doine (cântece lente) 
care se dau în memoria celor care au plecat dintre noi, de către rudele 
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acestora. Atunci când se numea un joc în sănătatea unei anumite persoane, 
persoana respectivă mergea prin mulţime cu vadra (găleata) cu răchie şi cu 
caucul (polonicul) şi servea pe fiecare. Fiecare persoană, la rândul său, avea 
câte o uiagă (sticlă) cu răchie în mână. Muzicanţii erau aduşi de la 
Caransebeş de cei care organizau negeia (de obicei, junii satului), uneori 
fiind aduşi cântăreţi renumiţi. Negeia ţinea trei zile. Goşcii dormeau în 
sobele (camerele) dinainte, iar dimineaţa când se trezeau, după prima zi, se 
mânca „papricaş ge oaie” cu coleaşă. 

Mai nou niegeile nu mai sunt ca altă dată. 
Vergelatu’ 
Acest obicei se ţine în Postul Crăciunului, cam în a doua săptămână 

a postului. Atunci fetele se adunau la câte o casă şi-şi pregăteau diferite 
obiecte ca: piaptăn, creion, pământ, cărbune, bani, oglindă şi pentru fiecare 
obiect câte un blid (farfurie). Toate ieşeau afară, iar mama, gospodina casei 
le aranja obiectele sub farfurii şi fiecare îşi alegea câte o farfurie, iar ce 
găsea dedesubt, acest obiect îi prevedea cum îi va fi ursitul: 

Piaptăn – va fi ghinţos (cu dinţii mari) 
Creion – va fi domn (cu şcoală) 
Pământ – va fi bogat 
Cărbune – va fi negru la piele 
Bani – va fi bogat 
Oglindă – va fi frumos şi drăgăstos 
Se mai vergelau tinerele şi cu boabe de grâu astfel: fiecare boabă era 

numită cu numele unui băiat şi una primeşte numele tău. Boabele se pun pe 
plita sobei câte două, tu şi băiatul, iar dacă boaba care reprezintă băiatul se 
apropie de boaba ta, atunci acesta te iubeşte, iar dacă sare în direcţia opusă, 
nu este pentru tine. Alt obicei, era să meargă tinerii în grădina casei, legaţi la 
ochi, însoţiţi de cineva şi să-şi aleagă un par din gard, iar cum era parul, aşa 
era şi alesul: dacă parul era înalt şi drept, aşa era şi trupul băiatului, iar dacă 
era mic şi strâmb, aşa era şi el, mic şi cocoşat. De obicei, din această seară, 
urmau să umble moşii - copii costumaţi în cojoace de oaie, încinşi la mijloc 
cu cât mai multe şi mai mari clopote, ca să facă zgomot cât mai înfricoşător, 
pe cap având o mască din piele de miel ornamentată cât mai respingător, iar 
în mâini bâte cu lanţuri. Astfel costumaţi, în fiecare seară moşii pândeau 
fetele care ieşeau pe uliţă pentru a le alerga şi a le săruta, iar uneori le căutau 
acasă, ca să le facă frică. 
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Tăiatul porcului – pomana porcului 
 
Această datină începe cu aproximativ o săptămână înainte de 

Crăciun, la Ignat şi are un ceremonial specific. Când se luminează, gazda 
cheamă 2-3 vecini sau neamuri pentru a-i ajuta la tăiatul porcului, fiindcă 
acesta este cel mai greu lucru. După ce porcul a fost tăiat, el este pus pe 
butuci, apoi este pârlit, adică este acoperit cu paie cărora li se dă foc. Apoi 
se spală cu apă fierbinte; se curăţă cu un cuţit părul ce a mai rămas şi i se 
smulg unghiile, după care este aşezat pe o masă specială pentru a fi tranşat. 
La acest capitol, localnicii sunt foarte pricepuţi, ei nu cheamă şi nici nu 
plătesc un măcelar priceput din alte locuri, pentru că se pricep foarte bine, 
păstrând şi transmiţând această meserie din tată în fiu.  

Pregătirea porcului este urmată de masa în cinstea porcului – 
„pomana porcului” unde se mănâncă „păsulă slăită” (fasole bătută), „curechi 
cu zamă” (ciorbă de varză) cu bucăţi de carne şi slănină, apoi tocăniţa 
preparată din bucăţele de carne şi ceapă, servite cu mălai (plăcintă din făină 
de porumb făcută în cuptor, din mălai, sare, puţină apă caldă pentru 
frământat şi făină albă) sau coleşă (mămăligă) şi se bea vin de casă sau must 
şi „răchie fiartă” cu cuişoare. La „pomana porcului” iau parte cei ce 
pregătesc porcul şi rudele mai apropiate: cumnaţi, socri, verişori primari. 

 
Crăciunul 
 
Piţărăii 
În Ajunul Crăciunului (24 decembrie), dis-de-dimineaţă, copii de 

toate vârstele se deplasează înspre locul din capătul satului adică „La gară”, 
unde în zorii zilei, vor porni să ureze gospodarilor sănătate şi rodnicie. În 
trecut, până la plecare se aprindea un foc mare peste care trebuiau să sară 
toţi cei care se simţeau în stare. În zilele noastre acest foc a dispărut, dar se 
fac altele cu o zi înainte de piţărăi, mai precis în seara dinaintea Ajunului, 
tinerii satului se adună într-un loc („în Susuon” sau „la progage”) unde fac 
un foc mare, în jurul căruia aleargă „îmbrăcaţi moşi” (costumaţi cu un cojoc 
din piele de oaie cu lână cu tot, încinşi la mijloc cu o sârmă sau curea pe 
care agaţă mai multe clopoce – talăngi, iar pe faţă îşi pun măşti cât mai 
respingătoare) după fete ca să le ţuce (sărute), rostesc glume, poveşti şi 
cântă. Acest ritual se numeşte Focurile. Ele se făceau şi se fac din 
cauciucuri şi tulei adunaţi de către junii satului cu câteva săptămâni înainte 
de pe la fiecare gospodar al satului. Aici se discută planul colindatului de a 
doua zi, când vor merge „în piţărăi”. Dialogul decurge cam aşa: 
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„- Mă, voi mergieţi mâne în Piţărăi? 
- Auz  vorbă, cum să nu mergiem? 
- Eu mi-am pregăcit straiţa şî o boată nouă. 
- Eu zâc să plecăm măi ge giminiaţă, că satu-i mare şî împrăşchiat şî 
abia agiungiem pi la toace căşâle. 
- Vom pleca pi la 6,00. Am să vin să vă strâg, dar voi să fiţi gata, să 
nu mă faceţ să aşcept atâta după voi. 
- Să ne adunăm toţi la gară ca anu’ trecut? 
- Sigur că da. Facem acolo un foc mare şî şine săre măi mult păstă 
foc, acela va fi căpitanul „piţărăilor” gin anul ăsta. 
- Aşa să fie, atunci ne întâlnim gimineaţă”. 

Dimineaţa: 
„- Aţi venit, mă? 
- Am venit. 
- Facem focu’? 
- Facem. 
- Une-s lemnile? 
- Afară. 
- Hai după ele. 
- Bine că s-o aprins focu’. 
- Hai mă măi iut’, că acuş să face zâuă şi noi nu am măi plecat. 
- Stai, că nu mergie aşa, prima dată trăbuie să nie alegiem 
căpitanu’. 
- Şine să fie? 
- Să fie cutare… 
- Ba nu, să fie cutare. 
- Ca şî anu' triecut şi ca întotgeauna, căpitanu' îi şine săre măi mult 
păstă foc. 
- Hai să înciepem să sărim. 
- Stai să alegiem pin numărare şine săre primu' păstă foc. 
- Pă mine nu m-aţ numărat, dar vreau să săr şi eu. 
- Poace cazî în foc şî-ţî arzî opinşile? 
- N-ai nişi o grijă. 
- Şî eu vreau să săr. 
- Tu ai sărit şi anu’ trecut şi ai căzut pă foalie…. Ce v-am spus eu? 
- Să vă arăt eu cum să săre. 
- Bravo, tu eşci căpitanu’ piţărăilor. 
- Ei, acum plecăm, dar vreau să văd dacă aveţi toţi straiţă şi boată. 
- Avem, avem.” 



 514 

Apoi, tot alaiul de copii pleacă din capătul de jos al satului în sus, pe la 
fiecare casă, unde vor primi: mere, nuci, bomboane, colăcei mici. „Piţărăii” 
merg de la casă la casă, tot cântând: 

„Hăi, pui, pui 
Găina nui, 
O furat-o dumnealui. 
Bună ziua lui Ajun 
Că-i mai bună a lui Crăciun 
Că-i cu miei, cu purcei 
Cure baba după ei. 
Că-i cu mere şi purşiele 
Cure moşu’ după iele. 
Dă-mi nuşi, că-s măi dulşi;. 
Dă-mi alune, că-s mai bune. 
Să trăiască gazda, 
Că ni-o umplut straiţa; 
Să trăiască găzdăriţa, 
Că ni-o umplut cotoriţa”. 
 
Mersul în Piţărăi de către copii satului este un obicei practicat şi de 

celelalte localităţi învecinate Voislovei. 
 
 În seara de Piţărăi(Ajunul Crăcinului) se merge cu Colinda. Gazda 

fiecărei gospodării le oferă copiilor: mere, nuci, piţărăi, biscuiţi, bomboane, 
etc. Se crede că în această zi copii nu e bine să mănânce nuci că îi vor durea 
măselele peste an şi le vor apare purşielie pe limbă. Din dorinţa de a avea în 
anul respectiv rod în fructe unii gospodari duceau în livada proprie câţiva 
piţărăi şi aruncau cu boabe de porumb printre ramurile pomilor pentru a 
avea un an mai roditor.  Obiceiul continuă şi în zilele noastre.  
          Colindatul 

Vechimea obiceiului se pierde în negura timpului: „Aşa ne-am 
pomenit cu colinda”, mi-au spus bunicii mei şi locuitorii satului cu care am 
vorbit. În perioada de după 1900, în timpul primului şi celui de-al doilea 
Război Mondial, unele sate au avut de suferit deoarece obiceiul nu a mai 
avut loc pentru că mulţi din cei care urmau să-l practice au fost luaţi în 
armată. Se colindă în Ajunul Crăciunului cu începere de la orele 20ºº şi până 
la 3ºº - 4ºº noaptea. Grupul de tineri care luau parte la colindat, înainte de 
1900, se compunea din 10 – 12 inşi, bărbaţi căsătoriţi şi juni. În ultima 
vreme numărul participanţilor a crescut. Este primit în ceată, orice tânăr care 
a împlinit vârsta de 18 ani. Locul unde se colindă este fereastra dinspre 
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stradă ori dinspre curte. Dacă gazda are o cameră mai spaţioasă în care încap 
toţi colindătorii şi s-a pregătit pentru a-i servi cu cozonac şi ţuică fiartă, se 
colindă în casă. La Voislova, 1 – 2 colindători din ceată se îmbracă cu 
cojoace şi căciuli întoarse cu lâna în afară. Numiţi moşi  ei sunt îmbrăcaţi în 
cojoc,au clopote şi mască din piele de miel, cu dinţi de fasole, nas din 
material roşu şi ochi decupaţi şi vopsiţi în culori tari,pe faţă). Moşii merg 
înainte alergând şi scuturându-şi clopotele pentru a da de ştire oamenilor că 
se apropie „colinda”, bătând în porţi şi în ferestre şi întrebând: „Primiţi 
colinda?”. Moşii ţin într-o mână boata iar în cealaltă „dămigeana cu 
răchie”. La un răspuns afirmativ al gazdei grupul începe să colinde. Din 
repertoriul colindătorilor fac parte mai multe colinde ca: O, ce veste 
minunată!, Mare minune, Trei păstori, Sculaţi gazde, Am plecat să 
colindăm, Deschide uşa creştine, Umblă Maica după fiu, Cerul şi pământu, 
ş.a. Cel mai vârstnic alege colinda care va fi cântată şi dă tonul. Dacă gazda 
are vreun colind preferat, i se cântă acesta. Urările adresate gazdelor sunt: 
„Sărbători fericite!” , „La mulţi ani!” , „Un an nou fericit!”. Aceste urări 
sunt de bun augur şi completează finalul colindelor şi cântecelor.  

Steaua 
Umblatu cu Steaua ca şi colindatul este un obicei specific Voislovei 

cât şi zonei văii Bistrei, ocupând un loc aparte în obiceiurile de Crăciun. 
Grupul de colindători este format din 8 prunci de şcoală, care interpretează o 
scurtă scenetă, ce reprezintă discuţia dintre Irod şi magi. Dialogurile sunt 
intercalate de cântece de Stea. Stelaşii merg din casă în casă în ziua de 
Crăciun, şi după ce interpretează sceneta primesc în dar bani, cârnaţi, 
colăcei şi răchie. Darurile vor fi transportate de moşii – personaje nelipsite 
din această perioadă a sărbătorilor de iarnă – care îi însoţesc şi care le cară 
în străiţâle (traistă) legate după gât. 
           Personajele 

Personajele scenetei sunt: Irod, Craiul unu – Gaşpar, Craiul 2 – 
Melchior, Craiul 3 – Baltazar, Craiul 1 de veselie, Craiul 2 de veselie, 
„Sfetnicul”, „Piciricul”. 
           Cântece de stea 

Cântece de stea cântate de stelaşii din Voislova sunt „Naşterea”, 
„Mare minune”, „O ce veste”, „Aceşti trei crai”, „Edene, Edene”, „Veniţi 
astăzi credincioşi”, „Deschide uşa creştine”. 
           Costumele şi accesoriile 

Stelaşii sunt îmbrăcaţi în cămaşă albă până la genunchi, din pânză, 
ornată cu roşu la guler, pe piept, la mâneci şi la poale. Ornamentaţia este 
identică cu cea folosită la cămăşile de odinioară, cusută cu vol (melană), 
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roşie cu alb, în diferite modele, „cu pui”. La mijloc se încing cu un brâu lat 
de circa 5 cm, cusut cu aceleaşi motive ca şi restul cămăşii. 

Piciricul, persoana cea mai scundă, poartă Steaua şi lada cu bani. 
Steaua este un astru cu patru raze mari şi patru raze mici intermediare. Este 
confecţionată din ramă de lemn, pe care sunt fixate cele patru raze ale stelei, 
din lemn sau polistiren. Steaua este înfăşurată cu staniol, peste care se pune 
hârtie glasată; în mijlocul stelei se pune o icoană care reprezintă Naşterea 
Domnului. În partea de jos e fixat un băţ de 1,5 metri cu care steaua este 
purtată de tânărul care interpretează rolul de piciric. 

Irod are pe cap o coroană( un carton în formă trapezoidală, îmbrăcat 
în hârtie glasată de diferite culori, ornată cu mici figurine din acelaşi 
material, viu colorate, care reprezintă aştrii de diferite mărimi: steluţe, 
semiluni, sori). În vârf „mitra” este prevăzută cu o toartă din sârmă 
îmbrăcată în beteală argintie. Ceilalţi crai poartă pe cap comănace, cilindrii 
din carton lungi de 40 cm înveliţi în aceeaşi hârtie glasată frumos 
ornamentată cu figuri astrale de diferite mărimi şi culori. În vârf, comănacul 
este ornat cu beteala argintie, care îl înconjoară de jur împrejur. La brâu au 
legate săbii băgate în teacă. 

Căpriţa 
Memoria colectivităţii din Voislova atestă că obiceiul s-a manifestat 

cu oarecare intermitenţe. Grupul de participanţi era alcătuit din 4 – 5 inşi 
între care unul era “Căpriţă” iar restul colindătorilor doar interpreţii 
cântecului intonat la unison. Împodobirea căpriţei este simplă: pe un covoraş 
– veştmântul mascatului – se prind panglici multicolore de hârtie şi flori, 
capul animalului fiind confecţionat ca pretutindeni.  

Colindatul cu căpriţa se mai practică şi astăzi, dar nu de locuitorii 
satului Voislova ci de tineri din satele învecinate. 

Aşezarea localităţii este reprezentativă, din punct de vedere 
etnologic, pentru folclorul şi etnografia Banatului, deşi înspre Voislova 
converg forme felurite de cultură populară aparţinând Ţării Haţegului, 
Pădurenilor şi Banatului care din totdeauna s-au influenţat reciproc.  

 
Anul Nou  
Pluguşoru' şi Sorcova 
Urarea cu plugul sau cu buhaiul, Pluguşoru' cum i se spune în popor, 

este un străvechi obicei agrar prin excelenţă, care se practică şi azi. În 
Voislova, în ziua de Anul Nou, ceata de urători formată din doi până la zece 
copiii, pleacă din casă în casă să ureze cu Pluguşoru'. Sorcovitul este, la fel 
ca şi Pluguşoru' , un obicei frumos al satului, practicat şi de fetele din 
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localitate, numărul participanţilor la colindat fiind până la cinci persoane. 
Textele acestor urări sunt următoarele: 

 
Aho, aho copii şi fraţi 
 
Aho, aho copii şi fraţi, 
Staţi puţin şi nu mânaţi, 
Lângă boi v-alăturaţi. 
Şi cuvântul mi-ascultaţi. 
Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi... 
S-a sculat mai an, 
Bădica Traian 
Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat, 
Cu şeaua de aur, 
Cu nume de Graur, 
Cu frâu de mătase, 
Împletit în şase, 
Cât viţa de groasă, 
El în scări s-a ridicat, 
Peste câmpuri s-a uitat, 
Să aleaga-un loc curat, 
De arat şi semănat. 
Şi-a pornit într-o joi, 
Cu un plug cu doispreceze boi. 
Boi boureni, 
În coadă codălbeni, 
În frunte ţintăţei, 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi... 
La lună, la săptămână, 
Îşi umplu cu aur mâna. 
Şi el vru să vadă, 
De-i dete Dumnezeu roadă. 
Era-n spic cât vrabia, 
Era-n bob cât trestia. 
Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi... 
Traian iute s-a întors 
Şi din grajd alt cal a scos, 
Un alt cal mai năzdrăvan, 
Cum îi place lui Traian, 
Negru ca corbul, 
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Iute ca focul, 
De nu-l prinde locul. 
Cu potcoave de argint, 
Ce dă sporul la fugit. 
Traian iute-a-ncălecat, 
La Tinchin a apucat 
Şi oţel a cumpărat, 
Ca să facă seceri mari, 
Pentru secerători tari. 
Şi-altele mai mititele, 
Pentru fete ocheşele 
Şi neveste tinerele. 
De urat, am mai ura, 
Dar mă tem că va-nsera, 
Pe aici, pe la dumneavoastră, 
Departe de casa noastră. 
Şi ne-aşteaptă şi-alte case, 
Cu bucate mai gustoase, 
Cu pâine caldă pufoasă, 
Cu vinul de viţa-aleasă, 
Cu cotnar de Drăgăşani, 
La anul şi La Mulţi Ani! 
 
Sorcova 
 
Sorcova, 
Vesela 
Să trăiţi, 
Să-mbătrâniţi: 
Ca un măr, 
Ca un păr, 
Ca un fir de trandafir. 
Fiţi tare ca piatra, 
Iute ca săgeata; 
Fiţi tare ca fierul, 
Iute ca oţelul. 
La anul şi La Mulţi Ani!  
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Obiceiuri sociale 
 
Alături de obiceiurile de familie şi a celor calendaristice în viaţa 

comunităţii au existat şi obiceiuri de socializare, de cunoaştere, de 
întrajutorare. Cu ocazia acestor întâlniri colective, participanţii făceau 
schimb de informaţii referitoare la viaţa cotidiană din sat şi comentau 
evenimentele cele mai importante petrecute în propria comunitate sau în 
localităţile învecinate. 
            Clăcile de întrajutorare 

Locuitorii din Voislova s-au ocupat în primul rând cu agricultura. 
Muncile agricole au cunoscut perioade de vârf, când se lucra din zori până 
noaptea.  

Iarna,când munca era mai puţină localnicii se ocupau cu legatul de 
mături, tăiatul lemnelor, activităţi casnice. Pentru muncile care necesită 
prezenţa mai multor persoane, în sat există şi azi tradiţia întrajutorării între 
vecini şi rude. Dintre aceste munci fac parte: construirea de case, despoiat, 
tors, ţesut etc. 

Uneori, chiar şi vara se organizează clăci în sărbători mai mari ca Sf. 
Ilie, Sf. Petru, Sf. Maria pentru a ajuta femeile văduve sau familiile mai 
sărace să-şi termine lucrul câmpului: cosit, adunatul fânului, culesul 
livezilor şi al câmpului, urcatul cerealelor în podul casei, urcatul fânului în 
pod. 
           Şezătorile 

Şezătorile erau întâlniri comunitare cu caracter lucrativ dar şi 
distractiv, lumea satelor îmbinând în mod plăcut lucrul cu distracţia. În 
postul Crăciunului principala preocupare casnică era legată de industria 
textilă, iar torsul cânepii, a inului şi a lânii se făcea cu mai multă plăcere, cu 
mai mult spor şi în condiţii mult mai bune în cadrul unor întâlniri 
comunitare. Şezătorile puteau fi organizate ad-hoc, în zilele lucrătoare, la 
una sau mai multe case şi erau de mai multe feluri. Ele puteau să aibă un 
caracter de întrajutorare, când mai multe femei sau tinere participau la torsul 
cânepii sau a lânii unei gospodine, operaţia repetându-se, apoi la casa 
fiecărei participante sau puteau să fie întâlniri în cadrul cărora fiecare 
participantă îşi torcea propriul material. Şezătorile se organizau nu numai 
pentru torsul fibrelor textile ci şi pentru scărmănatul  lânii, scărmănatul 
penelor, etc. niciodată în şezători nu se coseau cămăşi, această operaţie 
făcându-se în mod individual de către fiecare gospodină sau tânăra fată, în 
casa proprie. Şezătoarea odată începută, participanţii făceau schimb de 
informaţii referitoare la viaţa cotidiană din sat şi comentau evenimentele 
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cele mai importante petrecute în propria comunitate sau în localităţile 
învecinate. 

Întâlnirea la şezători s-a denumit: „mergiem în sat”. Tinerii se 
întâlneau în fiecare seară la alt membru al grupului. Fetele erau adesea 
însoţite şi de mamele prea grijulii, când mergeau în casele băieţilor la tors 
cânepa sau pentru o face fuior pentru ţesut, acolo torceau, coseau, croşetau, 
împleteau, tricotau, meliţau etc. În timp ce fetele lucrau de zor, flăcăii jucau 
cărţi, stăteau în jurul fetelor, glumind şi ţinându-se de pozne. De exemplu, 
încâlceau ghemurile (ghemele) de lână ale fetelor; le furau ghemele şi le 
dădeau înapoi numai după ce erau sărutaţi. 

 La şezători, fetele şi băieţii cântau „pă întrecuce” şi jucau anumite 
jocuri: fântâna, bâza, „învârci-ce puric”, etc. La sfârşitul lucrului atât la 
clăci cât şi la şezători se mânca mălai cu brânză, colac (cozonac) cu nucă, 
măr, pesmet (dulceaţă), coleaşă cu brânză; se bea must de struguri, compot 
de poame etc. 
            Privite în ansamblu lor, obiceiurile tradiţionale au făcut şi fac 
încontinuare parte din viaţa acestui sat. 
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Ispasul la Mohu 
 
 

Andreea Buzaş, 
Institutul de Studii Socio-Umane, Sibiu 

 
 

Sărbătoarea Ispasului face parte din ciclul obiceiurilor populare de 
peste an, cu dată mobilă, celebrată în ziua de joi, la 40 de zile după Paşti, 
dedicată personajului mitic cu acelaşi nume – Ispas, despre care se crede că 
a asistat la Înălţarea Domnului. Fiind una dintre cele mai vechi şi mai 
importante sărbători ale creştinătăţii, Ispasul abundă în obiceiuri şi practici 
magice legate de cultul morţilor. Se fac pomeni, iar mormintele sunt 
curăţate şi împodobite cu flori şi ramuri de paltin (arbore funerar, scară spre 
cer pentru sufletele morţilor), în ideea invocată şi de Mircea Eliade, conform 
căreia morţii şi puterile lumii de dincolo generează rodnicia şi bogăţiile 
pământului. 

Cuvântul Ispas provine din slavul sŭpasŭ care înseamnă Mântuitor, 
iar sărbătoarea, echivalentă cu „Înălţarea Domnului” din calendarul creştin, 
este respectată cu interdicţii severe de muncă. De asemenea, de Ispas este 
legat cultul vegetaţiei, al holdelor, dar şi cultul eroilor – „o formă de 
desfăşurare a sărbătorii ceva mai nouă, dar o resemantizare benefică pentru 
menţinerea acesteia”1. În mentalitatea arhaică, „jertfa eroilor a rodit 
asigurând liniştea sătenilor, asemenea bobului de grâu ce moare în pământ 
pentru a rodi şi a fi folositor oamenilor”2. 

În judeţul Sibiu, sărbătoarea Înălţării Domnului este consemnată la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, de folcloristul George Pitiş într-o lucrare 
despre localitatea Sibiel3. În perioada interbelică o regăsim la Mohu, 
prezentată de către etnologul Ion I. Ionică în teza de doctorat, Dealu 
Mohului. Ceremonia agrară a cununii în Ţara Oltului din 1943: „În ziua de 
Ispas, la Mohu, când e holda cu spic”4, se fac cununi din grâu verde care, în 

                                                           
1 Ilie Moise, Sub semnul ceremonialului, Cluj-Napoca, Editura Aronda, 2007, p. 58. 
2 Inf. Ilie Popescu, preot, 80 ani, Alţâna, 1995 – apud Aurelia Marcu, Ceremonia agrară a 
cununii la Ispas, în „Studii şi comunicări de etnologie”, tomul XIII, Sibiu, Editura Imago, 
1999, p. 38. 
3 I. Muşlea, G. Pitiş – folclorist şi etnograf, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968. 
4 Ion I. Ionică, Dealu Mohului, 1943, p. 35. 
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cadrul unor procesiuni, sunt duse la câmp, sunt sfinţite, iar satul întreg este 
botezat („se botează şi oamenii să crească asemenea holdelor”)5. Tot în ziua 
de Ispas, „fetele trec în rânduri de 30-40 printre holde, purtând cu ele cununi 
de holdă verde”6. Cununile se pun la crucile de pe hotar, altele la prapori şi 
sunt aduse în biserică unde „se duc boresele bătrâne şi iau cununa şi fac 
abureli pentru copii şi bătrânii bolnavi şi scăldături la copii mici”7. 

Actualmente, Ispasul de la Mohu este practicat de tinerii din 
localitate, sub atenta supraveghere a bisericii, obiceiul desfăşurându-se după 
slujba „Înălţării Domnului”, prin ieşirea la holde. În dangătul clopotelor, 
sătenii se deplasează spre troiţa din preajma holdelor –cântând Sus în poarta 
Raiului sau Cântecul holdelor. Aici, preotul oficiază „slujba holdelor” şi 
sfinţeşte apa cu care stropeşte cele 4 zări ale hotarului, iar fiecare sătean 
primeşte taina botezului. În acest răstimp feciorii satului, ajutaţi de fete, 
împletesc cruci din spice, atâtea cruci câte troiţe sunt în localitate. La 
întoarcerea alaiului în sat, procesiunea religioasă continuă cu înconjurarea 
bisericii şi aşezarea cununilor pe fiecare troiţă din localitate. În timp ce 
fetele se deplasează pe uliţele satului cântând Sus în poarta Raiului, 
gospodarii deschid larg porţile curţilor şi aruncă boabe de grâu asupra 
fetelor, al căror alai trimite cu gândul la Paparudă – divinitate sezonieră care 
dezleagă ploile. Întreg ceremonialul este impresionant, permanent însoţit de 
cântece prin care este invocat sprijinul divinităţii: „Dă, Doamne, rod în 
codru / Rod în codru, mană-n holde”. 

Din cele două descrieri se poate observa că structura obiceiului 
cuprinde, în mare, aceleaşi elemente fundamentale dintre care cel mai 
important este legat de folosirea rituală a cununii de spice verzi (de holdă 
verde), destinată apărării culturilor în perioada coacerii, dar şi atragerii 
forţelor benefice şi fertilizatoare asupra grâului. 

Efectuarea ritului este legată de un anumit loc: hotarul cu holda de 
grâu sau, în zilele noastre, troiţa din sat, ca spaţiu simbolic al trecerii din 
lumea profană în cea sacră – ambele locuri cu valenţe sacre ce dăruiesc 
oamenilor belşug, viaţă, hrană şi sănătate. 

Cununa – ca obiect ritual – are, contrar denumirii, formă de cruce 
simplă. Însă derivaţia crucii din cerc este firească, dacă ne gândim că, în 
arheologie, crucea este echivalentă cu cercul, în reprezentarea simbolurilor 
                                                           
5 Ibidem, p. 253. 
6 Ibidem, p. 160. 
7 Ibidem, p. 132. 
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solare. 
În cazul în care la celebrarea Ispasului grâul nu este înspicat, cununa 

se face din orz. Cu toate acestea, sătenii atrag atenţia că cine a avut grâu, a 
făcut cunună – vitalitatea obiceiului fiind astfel strâns legată de cultura 
grâului. Existau sate care, de dragul obiceiului, cultivau în mod special 
câteva holde de grâu, dar şi sate de sub munte, precum Oprea-Cârţişoara, 
neprielnice grâului, unde cununa se făcea din secară. 

Deşi a suferit importante mutaţii, cununa de spice verzi îşi mai 
păstrează totuşi semnificaţia iniţială, aceea de a avea o influenţă benefică 
asupra noii recolte. Cununa se stropeşte pentru ca holdele să fie bogate. 

În legătură cu întrebuinţarea cununii, la Mohu se aşează câteva fire 
din aceasta în şură, locul de depozitare a snopilor de grâu. Ele vor avea, 
consideră sătenii, o influenţă benefică asupra noii recolte. S-au menţinut 
calităţile fertilizatoare şi apotropaice, dar s-au pierdut cele etnoiatrice prin 
care, din grâul verde dus la biserică de Ispas, se făceau fierturi pentru copiii 
şi bătrânii bolnavi.  

Alte elemente vegetale ale sărbătorii sunt alunul, nucul şi leuşteanul, 
cu acesta din urmă lovindu-se simbolic oamenii şi vitele. De altfel, la Sibiel, 
Ispasul se identifică cu un fel de sărbătoare a leuşteanului, prin folosirea 
abundentă a acestuia la împodobirea troiţelor din sat, a crucilor şi a caselor. 

Tot legat de Ispas trebuie amintit şi Paştele Cailor sau Joia Iepelor. 
În legendele nativităţii şi în unele colinde, există un sens al sărbătorii pus pe 
seama blestemului cailor de către Maica Domnului care a fost incomodată 
de tropotul, nechezatul şi ronţăitul nutreţului în timpul naşterii lui Iisus, fapt 
pentru care se crede că doar la Ispas, caii se satură de păscut iarbă. Sătenii 
din Mohu au, însă, o altă explicaţie pentru această sărbătoare: când saşii îşi 
serbau Paştele, românii cereau de la ei caii, ca să-şi lucreze pământul, iar 
când venea rândul românilor să îşi serbeze Paştele, aceştia îşi împrumutau 
caii saşilor. Atunci când se întâmpla ca Paştele să cadă la aceeaşi dată 
pentru ambele etnii, era un an în care şi caii se odihneau. Sunt interesante 
aceste aspecte legate de Paştele Cailor, cu atât mai mult cu cât, în general, 
nu i se cunoaşte semnificaţia, expresia fiind deseori utilizată greşit cu sensul 
de niciodată. 

Având posibile rădăcini în ceremonialul agrar al Drăgaicei şi un rol 
important în asigurarea rodului bogat prin provocarea ploii, obiceiurile 
cununii practicate la Ispas în localitatea Mohu au conservat câteva forme 
arhaice, cu străvechi elemente de cult solar, peste care s-a suprapus o 
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sărbătoare creştină transformată, la rândul ei, într-o cinstire a eroilor, urmată 
de o petrecere a tineretului8. 
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Satul Mohu este atestat documentar la 1494, situat în partea centrală a judeţului Sibiu, 
în Depresiunea Sibiu, face parte dintre localităţile care au aparţinut, până în 1876, de 

„Scaunul Sibiului” – unitate administrativă componentă a organismului de 
autoadministrare al saşilor transilvăneni, numit „Şapte Scaune” şi care a fost înglobat, 

din 1486, în „Universitatea Săsească” 

 
 

Deplasarea alaiului la troiţa 
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Sfinţirea apei şi a sătenilor 
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