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Miºca nu are o istorie spectaculoasã. Sau  poate istoria ei
profundã s-a pierdut în negura timpurilor, o datã cu eroii sãi, în diferite
accidente ale acesteia.

Titus Popovici spunea, în romanul Setea, cã miºcanii (luncanii,
cum îi numea el), se ocupau în vremuri strãvechi cu jaful la drumul
mare.

 Dar el fãcea literaturã.
Bunicii îmi povesteau cum se luptau strãmoºii cu fiarele

înfometate ieºite din codrii nepãtrunºi care se întindeau pânã la
marginea satului.

 Dar ei spuneau poveºti.
Noi vã propunem o monografie. Adicã o lucrare care respectã

rigorile ºtiinþifice specifice acestui gen. Care se bazeazã pe
documente, relatând cât mai exact ceea ce a fost, nu ceea ce am vrea
noi sã fi fost.

Numai aºa aceastã carte va rezista  în timp, ducând cu ea o
urmã veritabilã.

 Ca orice monografie ea este perfectibilã, o provocare adresatã
celor care, sperãm, vor duce mai departe acest demers gãsind în
acelaºi spirit, al rigorii ºtiinþifice, noi dovezi istorice de civilizaþie ºi
culturã pe aceste locuri.

Este rodul muncii de ani de zile prin arhive, biblioteci sau pe
teren a celor care ºi-au legat onorabil numele de ea.

Un dar de suflet spiritului autentic miºcan, aflat în grea
cumpãnã...

Editorul
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I. CONDIÞIILE GEOGRAFICE

În decursul secolelor viaþa comunitãþilor umane, forma ºi
structura aºezãrilor acestora ºi  crearea bunurilor necesare pentru
trai au fost determinate, în primul rând, de condiþiile geografice. Dar,
într-o mãsurã importantã, ºi omul, prin truda sa zilnicã, a contribuit
la schimbarea condiþiilor geografice în care ºi-a desfãºurat viaþa. Prin
defriºãri, desþeleniri, desecãri, canalizãri sau îndiguiri comunitãþile
umane s-au strãduit sã extindã suprafaþa terenurilor cultivabile, în
raport cu creºterea populaþiei ºi a nevoilor de consum.

Zona geograficã în care se aflã comuna Miºca este una de câmpie,
cu  o altitudine de 115 – 120 metri faþã de nivelul mãrii ºi cu pronunþate
caracteristici de luncã bãltoasã, prin care curg râurile Criºul Alb,
Teuzul, Sartiºul ºi, spre nord, Criºul Negru. Din punct de vedere
geologic, zona s-a format spre sfârºitul erei terþiare, prin acumularea
de aluviuni pe fundul fostei Mãri Panonice. Solul zonei este, astfel,
bogat în pânze de apã freaticã ºi are o importantã componentã de
cernoziom brun care îi asigurã o fertilitate ridicatã; în unele zone s-
au format ºi mici sãrãturi.

Clima, sub influenþa vântului de vest, este semicontinentalã,
asigurând condiþii optime pentru agriculturã. Temperatura medie în
ultimul secol, în general, a fost cuprinsã între 10 – 10,5° C, luna cea
mai rece fiind ianuarie, cu o temperaturã medie de – 1,5° C, iar luna
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cea mai caldã a fost iulie, cu o temperaturã medie de + 22,2° C.
Datoritã  influenþei continentale au fost înregistrate ºi temperaturi
extreme, ca de pildã la 15 august 1952 (+ 40,1° C) sau la 11 februarie
1954 (- 26,8° C).

Nivelul mediu al precipitaþiilor este de 620 mm, lunile cele mai
ploioase fiind mai ºi iunie, iar cele mai secetoase martie ºi septembrie.

Flora ºi fauna sunt caracteristice stepei pãduroase. Fauna
originalã era reprezentatã prin iepuri, mistreþi, cerbi lopãtari, hârciogi,
popândãi ºi alte rozãtoare, iar dintre pãsãri se remarcau raþa ºi gâsca
sãlbaticã, prepeliþa, potârnichea, fazanul, uliul ºi eretele. În ape se
gãseau din abundenþã crapii, somnul pitic, ºtiuca, carasul etc. Înainte
de canalizãri ºi îndiguiri, în zonã se aflau pãduri întinse de stejar,
presãrate ºi cu ulm, paltin ºi frasin. Pe ridicãturile dintre ape ºi bãlþi
se formau pãºuni ºi  terenuri arabile care asigurau condiþii optime
pentru creºterea animalelor ºi pentru întemeierea unor mici aºezãri
rurale. Bineînþeles, în ultimul secol flora ºi fauna originale au fost
afectate foarte mult, mai ales ca urmare a intensificãrii activitãþilor
umane.

În acest cadru geografic propice, fiinþeazã comuna Miºca formatã
din patru sate: Miºca, Vânãtori, Satu Nou ºi Zerindul Mic. Comuna
se învecineazã cu comuna ªepreuº, la est, cu comuna Zerind, la
vest, cu satul Adea spre sud ºi cu comuna Apateu, spre nord-est.
Situatã la 13 km distanþã de Chiºineu Criº, comuna se întinde de-a
lungul drumului judeþean 14 A, ramificaþie a drumului naþional 75.
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 II. EPOCA STRÃVECHE ªI VECHE

De-a lungul anilor pe teritoriul satelor care aparþin comunei Miºca1

s-au efectuat descoperiri arheologice din diferite epoci. Aceste descoperiri
arheologice au fost fãcute în mod întâmplãtor, izolat sau prin sãpãturi
sistematice ºi mai jos prezentãm câteva aspecte legate de acestea.

Valea râului Teuz, care strãbate hotarul satului Miºca, a oferit
condiþii prielnice pentru dezvoltarea aºezãrilor omeneºti, iar urmele
arheologice descoperite pe aceste locuri dovedesc o locuire încã din
epoca strãveche2. Grupurile de oameni din acea vreme se ocupau
cu agricultura primitivã, culesul fructelor ºi rãdãcinilor, seminþelor,
creºterea animalelor domestice, vânãtoarea ºi pescuitul în râurile ºi
bãlþile din apropierea aºezãrilor.  În hotarul satului Miºca, la locul
„Imaºul boilor”, s-a descoperit întâmplãtor în anul 2001 un topor de
piatrã ºlefuit ºi perforat, probabil de la sfârºitul neoliticului. 3

De pe teritoriul loca-
litãþii, din trei puncte nepre-
cizate, provin urmãtoarele
piese numismatice: a. un
tezaur de monede antice,
descoperit în 1931, din care
face parte ºi o drahmã de
Apollonia 4; b. o monedã de
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la Constantin I 5. Într-un loc neprecizat de pe teritoriul localitãþii ar
exista o aºezare din secolul IV-IX6. O posibilã localizare ar fi la
intrarea în localitate, în perimetrul dintre locul „La Cruce” sau
„Cânepiºte” ºi  Asociaþia agricolã (sediul fostului C.A.P.) de unde
provin fragmente ceramice din secolele IV-VI.

În hotarul localitãþii Satu Nou au fost descoperite, fãrã precizarea
locului, cinci topoare neolitice de piatrã ºi douã greutãþi de plasã 7.
Aceste unelte ne indicã progresul realizat în perfecþionarea uneltelor
neolitice, dar ºi în cultivarea plantelor textile. Din perioada eneoliticã
s-au descoperit unelte de aramã, fãrã alte precizãri 8.

În vara anului 1932, cu ocazia desfundãrii unui teren din
apropierea Criºului Negru, a fost descoperit, pe pãmântul
agricultorului Angyal Gheorghe, un tezaur compus din denari romani
republicani, din imitaþii ale acestora ºi o imitaþie dupã moneda oraºului
Thasos. Tezaurul conþinând circa 180 de piese, a fost gãsit într-o
ulcicã, pe care descoperitorii au spart-o, iar monedele fiind împãrþite
între ei. Nestor Covaciu, pe atunci directorul Palatului Cultural din
Arad, aflând de descoperirea acestui tezaur s-a deplasat la faþa locului
pentru a achiziþiona monedele pentru Muzeul din Arad. Cu acel prilej
el a reuºit sã cumpere 124 de piese, iar ulterior s-au mai achiziþionat
ºapte monezi, în total deci au fost recuperate 131 de piese 9. Dintre
acestea, una s-a rãtãcit de-a lungul anilor, probabil în timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial când materialele au fost mutate în alt loc
pentru a fi protejate. Piesele monetare respective au fost emise în
intervalul dintre anii 229-50 î. d. Hr.

Deºi nu s-a pãstrat
în întregime, tezaurul de
la Satu Nou meritã toatã
atenþia, deoarece el pro-
vine dintr-o localitate
puþin cercetatã, aºezatã
într-o regiune bogatã în
descoperiri monetare, iar
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pe de altã parte tezaurul acesta conþine noi monede, emise cel mai
probabil în Dacia, contribuind astfel la cunoaºterea mai temeinicã a
gradului de dezvoltare a artei monetare pe teritoriul patriei noastre
10. Tezaurele monetare de acest fel sunt dovezi importante, confirmând
pe de o parte situaþia prosperã a unor locuitori care-ºi pun în siguranþã
acumulãrile în vremuri tulburi ºi de instabilitate, ºi pe de altã parte
indicã penetraþia monedei romane în lumea dacicã, simbol al
intensificãrii legãturilor autohtonilor cu lumea romanã 11.

Muzeul ºcolar din localitate deþine o bogatã colecþie ºcolarã de
piese muzeale rezultate din descoperiri întâmplãtoare sau în urma
sãpãturilor arheologice efectuate în hotarul satului, la care se mai
adaugã ºi obiecte de etnografie localã 12.

La Vânãtori sunt numeroase urme vechi. Între Vânãtori ºi
ªepreuº, lângã ferma Jozsi (Jozsimajor), se semnaleazã „o movilã
cu resturi antice”, fãrã alte precizãri. Poate fi vorba de „Cetatea de
pãmânt” menþionatã de I. Szendrei, unde s-ar fi descoperit „ un obiect
de joacã ornamentat pe ambele feþe, lung de 6 cm” 13. Este posibil
ca ºi alte piese menþionate ca fiind descoperite „la Vânãtori” sã
provinã din aceastã staþiune: mãrgele de lut, dinþi de animale folosiþi
ca pandantive, coarne de cerb (azi pãstrate la Complexul Muzeal
Arad).14

Plecând pe ºosea din Miºca spre Vânãtori ºi ajungând la locul
unde din ºosea drumul nemodernizat se îndreaptã spre stânga, cãtre
satul Zerindul Mic, orice trecãtor poate observa de o parte ºi de alta
a drumului, mai multe movile asemãnãtoare celor de la Vladimirescu
15. Tradiþia popularã, fãrã a avea un temei sigur, le atribuie tãtarilor
sau cumanilor16. În literatura de specialitate arheologicã acest tip de
movile este cunoscut sub numele generic de tumuli. Istoricul Márki
Sándor în lucrarea sa Aradmegye és Arad szabad király város
története,  apãrutã în 1892, semnaleazã 14 tumului necercetaþi 17.
Astfel de tumuli au fost ridicaþi din pãmânt având rolul de a adãposti
mormântul ºi inventarul funerar.

Pe teritoriul þãrii noastre ritul de înmormântare sub tumuli se
practicã din epoci strãvechi, continuându-se ºi în epocile urmãtoare
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cu întreruperi mai mari sau mai mici pânã spre secolele VIII-IX.
Construirea lor a însemnat întrebuinþarea unor mari forþe de muncã
din partea comunitãþii din care fãcea parte defunctul, care de obicei
era unul dintre vârfurile societãþii. Se cunosc situaþii când pe lângã
mormântul principal din movilã, în epoci ulterioare, au fost introduse
ºi morminte care ocupau o poziþie secundarã. Unele movile nu ascund
morminte, ci numai materiale ceramice, resturi de arme ºi obiecte de
metal fiind ridicate în cinstea rãzboinicilor morþi, indicând locul unei
bãtãlii.

Pânã în prezent între localitãþile Miºca ºi Vânãtori  au fost
identificate 81 movile. Nu excludem posibilitatea ca numãrul lor sã
fie mult mai mare, ele existând ºi în terenul din apropiere, acoperit
de pãdurea Adea. Deci, unele „se pierd” în pãdure. Amplasate într-
o zonã de câmpie joasã movilele la care ne referim sunt aºezate pe
un aliniament NE-SV, pe o distanþã de peste 2 km, fiind dispersate
în teren, sau uneori grupate.

Datoritã vechimii lor, movilele au suferit modificãri importante.
Cele mai mari transformãri asupra lor au avut loc de-a lungul anilor
în urma lucrãrilor agricole. În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
pe suprafaþa unora s-au sãpat tranºee ºi chiar amplasamente pentru
piesele de artilerie. Altele au fost „acoperite” de drumul ce duce din
ºoseaua Miºca – Vânãtori spre satul Zerindul Mic sau au fost
„secþionate” prin lucrãrile de canalizare.

Movilele au diferite dimensiuni, de la cele aplatizate parþial sau
total, având diametrul sub 10 m, pânã la cele cu diametre între 25-
35 m ºi înãlþimi de circa 3-5 m. Enigma care deocamdatã le
înconjoarã  nu se leagã de destinaþia lor, ci de vechimea lor. Aici
trebuie sã amintim faptul cã deºi unele movile au fost „cercetate” cu
ani în urmã de cãtre unii curioºi – una dintre ele fiind chiar nivelatã
cu lama buldozerului – pânã în prezent nu cunoaºtem informaþii
sigure în legãturã cu salvarea unor materiale de interes arheologic în
zonã, legate de ele. Cercetãrile noastre de suprafaþã, efectuate în
vara anului 1984, au dus la descoperirea unor fragmente ceramice ºi
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de cãrbune, etc. Dar acest material arheologic care poate fi încadrat
în perioada de tranziþie spre epoca bronzului a fost depistat numai
pe suprafaþa ºi în apropierea unei singure movile. Materialul salvat
ar putea aparþine ºi unei mici aºezãri din apropiere datând din
perioada menþionatã. De aceea în faza actualã a cercetãrilor
considerãm cã misterul movilelor va putea fi aflat numai prin
cercetarea acestui interesant complex tumular prin sãpãturi
arheologice sistematice. În urma lor vor putea fi elucidate diferitele
aspecte de interes arheologic pe care astãzi doar le bãnuim 18.

În punctul „Cãrãmidãrie” de pe malul stâng al Pârâului Frunzos
(Leveles) s-a descoperit în 1970 un depozit de bronzuri cuprinzând
o verigã cu capetele subþiate, o daltã, lungã de 9 cm, ºase fragmente
de seceri, un obiect fragmentar în formã de pâlnie, fragmente de
sârmã ºi de turte de bronz 19 J. Hampel atribuie în mod eronat ºi un
topor de luptã acestui depozit 20. Spre deosebire de alte depozite de
bronzuri din Transilvania ºi Banat, a cãror încadrare cronologicã, în
lipsa unor piese clar databile, rãmâne incertã sau este disputatã în
funcþie de criteriile de înseriere adoptate, depozitul de la Vânãtori
trebuie înscris printre descoperirile ce aparþin perioadei Hallstatt A21.

Din hotarul acestei localitãþi, fãrã a se cunoaºte locul
descoperirilor mai provin: o drahmã de Dyrrhachium din secolul II
î. d. Hr. 22; monede republicane romane 23 ºi câteva monede de la
Domiþian ºi Hadrian care probabil fac parte dintr-o descoperire mai
mare, de circa 150 monede romane din argint ºi bronz 24.

ªi la Zerindul Mic s-au fãcut descoperiri arheologice în urma
unor cercetãri de suprafaþã sau prin sãpãturi arheologice sistematice.
În toamna anului 1967 au fost duse la Muzeul „Þãrii Criºurilor” din
Oradea fragmente ceramice hallstattiene ºi dacice ºi un vârf de
sãgeatã din lut.25 Cercetãrile de teren efectuate la vest de sat, au
descoperit 3 puncte arheologice relativ apropiate denumite „La Sere”,
„Dâmbul Cetãþii” ºi al treilea pe malul stâng al Criºului Negru 26. În
toate cele trei puncte a fost efectuat câte un sondaj arheologic. La
punctul „La Sere” (Pãmântul Popii) se întinde o mare aºezare
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hallstattianã. Din sondajul arheologic au rezultat 3 straturi de culturã,
un cuptor de ars ceramicã ºi groapa lui. Materialul ceramic aparþine
unui orizont Gava ºi post Gava (Hallstatt A1- Hallstatt B) 27. Alãturi
de gropi menajere s-a dezvelit parþial o locuinþã de suprafaþã cu vatrã
de foc. Tot în acest punct s-a descoperit la suprafaþã un material
ceramic dacic.

În apropierea malului stâng al Criºului Negru, la circa 200 m de
cantonul nr. 19 au fost descoperite tot 3 straturi culturale. Materialul
ceramic recoltat aparþine, de asemenea, perioadei hallstattiene 28. Deci
în aceste locuri cercetãrile efectuate în 1967 au dus la descoperirea
unei aºezãri hallstattiene târzii în punctele: „Sub Dig”, „Pãmântul
Popii”, Dâmbul Cetãþii”, „Ferma lui Mateuþ” 29.

Al treilea punct numit „Dâmbul Cetãþii” este o movilã mai înaltã
ce se aplatizeazã spre vest ºi cuprinde 7 straturi de locuire, cu mai
multe niveluri culturale 30. Aºezarea hallstattianã a fost, probabil,
pãrãsitã din cauza inundaþiilor. Peste nivelul hallstattian descoperit
în toate cele trei puncte se aflã ºi urme de locuire dacicã în douã

puncte: „Dâmbul Cetãþii” ºi
„La Sere”. Aºezarea dacicã
ocupã un teritoriu destul de
întins. Aici s-au descoperit:
râºniþã de mânã, vârf de sã-
geatã pandantiv de lut, frag-

mente de la diferite tipuri de vase precum: strãchini, fructiere, ceºti
dacice, ceramicã dacicã de epocã romanã, etc.

Aºezarea ruralã de la Zerindul Mic dateazã din secolul IV î. d.
Hr., iar urmele de locuire atestã prezenþa comunitãþii dacice pe malul
Criºului Negru pânã în secolul IV d. Hr.31.

În sudul Criºanei, între Criºul Negru ºi Mureº (pe teritoriul
judeþului Arad) au fost cercetate arheologic prin sãpãturi sistematice
patru staþiuni dacice de epocã preromanã: Pecica, Berindia, Clit,
Zerindul Mic. Douã dintre ele, Berindia ºi Pecica sunt aºezãri de tip
oppidan, adicã târguri având rosturi preponderent economice ºi nu

Vârf de sãgeatã
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exclusiv militar, de apãrare. Ele dateazã din secolul II î. d.Hr. ºi îºi
încheie urmele de locuire descoperite în prima jumãtate a secolului
I. d. Hr. (Berindia) ºi la începutul sec. II d. Hr. (Pecica). Cetatea de
la Clit datând din sec. I î. d. Hr. – I d. Hr. îºi înceteazã existenþa la
începutul sec. II d. Hr.32 În satul dacic de la Zerindul Mic, deºi
sãpãturile sunt mai restrânse, se poate constata evoluþia formelor
ceramice ºi prezenþa lor permanentã, ca ºi influenþele sudice romane.

S-a dovedit cã aºezãrile rurale dãinuie în timp
(cetatea de la Clit este arsã). Acest fenomen se
observã ºi în provincia Dacia romanã, unde de
asemenea se menþin, pe acelaºi loc, aºezãri
dacice din epoca preromanã ºi sub dominaþia
imperialã, alãturi de noile aºezãri datorate
miºcãrilor demografice impuse de noua putere
politicã 33.

Astfel între aºezãrile dacice descoperite pe teritoriul judeþului
Arad se numãrã ºi cea de la Zerindul Mic. Satul dacic de la Zerindul

Mic îmbogãþeºte, astfel cunoº-
tinþele noastre despre istoria
dacilor din sudul Criºanei în
epoca preromanã, romanã ºi
postromanã 34.

Mai menþionãm faptul cã de
pe teritoriul satului Zerindul Mic,
în 1878 s-au mai gãsit într-o oalã
de lut, fãrã precizarea locului de

descoperire, 3 monede romane republicane de argint 35.
Rãmâne astfel un deziderat de viitor întreprinderea unor sãpãturi

arheologice sistematice care sã scoatã la luminã obiecte antice ºi
informaþii legate de acestea pentru a putea contura un tablou veridic
ºi bogat al evoluþiei acestui spaþiu în epocile strãveche ºi veche a
istoriei noastre.

Ceaºcã dacicã
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NOTE

1. În componenþa comunei intrã satele: Miºca, reºedinþa de comunã, Satu
Nou, Vânãtori ºi Zerindul Mic, vezi: Legea nr.2/1968 privind organizarea
administrativ-teritorialã a României; Gheorghe Toduþa, Vasile Grec, Nicolae
Lujanschi, Localitãþile judeþului Arad, Arad, 1972, p. 103 ºi Ion Iordan, Petre
Gâºtescu, D. I. Oancea, Indicatorul localitãþilor din România, Bucureºti, 1974.

2. În legãturã cu periodizarea ºi cronologia absolutã a epocii strãvechi ºi
vechi; vezi: Istoria Românilor, (coord. acad. Mircea Petrescu-Dâmboviþa,
Alexandru Vulpe), vol. I, Edit. enciclopedicã, Bucureºti, 2001, p. 67-779.

3. Piesa a fost gãsitã de Sorin Guiu din Miºca. Informaþie de la Dl. Teodor
Barburã, bibliotecar, directorul Cãminului Cultural al comunei Miºca.

4. SCIV, I, 1, 1968, nr. 11,  p. 172; Repertoriul arheologic al Mureºului
Inferior, judeþul Arad, Edit. Orizonturi Universitare, Timiºoara, 1999,  p. 84.

5. Gheorghe Lazin, Circulaþia monetarã în vestul României (sec. II-IV), în
Aluta, 1970, XXI, 1970, p. 110.

6. Vezi: Harta fizicã, economicã ºi administrativã a judeþului Arad, 1980;
Scara 1:100.000, întocmitã ºi executatã de cartograf ªtefan Poenaru (cu harta
arheologicã a judeþului Arad, dupã datele dr. Mircea Rusu de la Institutul de
Istorie ºi Arheologie, Cluj-Napoca).

7. Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior, judeþul Arad,  p. 106.
8. Idem,  p. 106.
9. Deºi tezaurul a fost adus la Muzeul din Arad ºi la determinat, Nestor

Covaciu  nu l-a mai publicat, piesele fiind puse la dispoziþie pentru studiu ºi
publicare mult mai târziu de cãtre arheologul Egon Dörner, numismatei Judita
Winkler de la Cabinetul de numismaticã al Muzeului de antichitãþi din Cluj,
vezi: Judita Winkler, Tezaurul de monede romane republicane de la Satu-Nou
(Reg. Oradea), în Studii ºi cercetãri de numismaticã, vol. I, Edit. Academiei
Române,1957, p. 79.

10. Ibidem, p. 79-111; Idem, în Jahrbuch für Numismatik und Geldge-
schichte, München, 17, 1967, p. 153.

11.  Mircea Barbu, Eduard Ivanof, Traco-dacii, în Aradul permanenþã în
istoria patriei, Arad, 1978, p. 62.

12.  Vezi: Mihail Toacsen, Eugen Glück, Simion Palcu, Meleaguri arãdene,
Ghid turistic, Arad, 1972,  p. 196-197.

13.  I. Szendrei, în Archaeologiai Értesitö, 9, 1889,  p. 152.
14.  Márki Sándor, Aradmegye és Arad szabad király város története,  I,

1892,  p. 4;  A. Gárdonyi, în Archaeologiai Értesitö, 34, 1914, p. 386; Repertoriul
arheologic al Mureºului Inferior, judeþul Arad,  p. 132.

15.  Mihail Toacsen, Eugen Glück, Simion Palcu, op. cit.,  p. 196.
16. Ibidem.
17.  Márki Sándor, op. cit.,  I,  Arad, 1892,  p. 4.
18.  Augustin Mureºan, Enigma movilelor de la Miºca-Vânãtori, în Adevãrul

(Arad), Anul VI,  nr. 1109 din 3 martie 1994, p. 7.
19. Mircea Petrescu-Dâmboviþa, Depozitele de bronzuri din România,



17

Bucureºti, 1977, p. 125 ºi bibliografia în Repertoriul arheologic al Mureºului
Inferior, judeþul Arad,  p. 133/2 la care noi mai adãugãm ºi noile date publicate
despre acest depozit ale arheologului dr. Carol Kacsö, Depozitul de bronzuri de
la Vânãtori, în Analele Banatului, Serie nouã, Arheologie-Istorie, II, 1993,  p.
171-177.

20.  Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior, judeþul Arad,  p. 132.
21.  Carol Kacsö, op.cit., p. 176.
22.  I. Glodariu, Relaþii comerciale ale Daciei cu lumea elenisticã ºi romanã,

Cluj, 1974,  p. 273.
23.  Márki Sándor, op. cit., p. 26; Gh. Lazin, op. cit.,  p. 112.
24.  J. Miletz, în Történeti és Régészeti a Délmagyarorszag Történeti és

Régészeti Museum társulata, Timiºoara, 1876, p. 168; Márki Sándor, op. cit., p.
26-27; Numizmatikai Közlöny, XI, 1912, p. 11; N. Covaciu, Urmele strãmoºilor
în judeþul Arad, Arad, 1944, p. 24; Egon Dörner, Urme ale culturii materiale
dacice pe teritoriul arãdean, Arad, 1969,, p. 18; Gh. Lazin, op. cit., p. 112;
Aradul permanenþã în istoria patriei, p. 72-73, nota 88, (punct Vânãtori cu
bibliografia); Sever Dumitraºcu, Dacia Apuseanã, Edit. Cogito, Oradea, 1993,
p. 124; Mircea Barbu, Peter Hügel, Monede romane imperiale descoperite în
zona arãdeanã, în Ziridava, XVIII, 1993, p. 71.

25. S. Dumitraºcu, N. Chidioºan, Aºezarea dacicã de la Zerindul Mic, com.
Zerind (jud. Arad),  în Crisia, VII, 1977, p. 45-64.

26.  Cercetãrile au fost conduse de N. Chidioºan. A participat D. Sava Ignat.
Vezi: Ibidem, p. 45,  nota 2.

27.  Ibidem, p. 45
28. Ibidem.
29. Dorin Popescu, Sãpãturile arheologice din R. S. România, în Studii ºi

Cercetãri de Istorie Veche, tomul XIX,  nr. 4, 1968,  p. 681. Aºezãri din prima
perioadã a fierului sunt numeroase în judeþul Arad, dar cea mai importantã este
cetatea de pãmânt de la Sântana, care prin dimensiuni o aºeazã printre cele mai
întinse fortificaþii de pãmânt de pe teritoriul þãrii noastre,  Vezi: Mircea Rusu, în
Manuel Enciclopedique de Prehistoire et Protohistoire, II, Prague, 1969, p.
169; Egon Dörner, Cu privire la tracii de pe teritoriul arãdean la începutul
hallstattului timpuriu, în Ziridava, VI, 1976, p. 41-43; Mircea Rusu, Egon
Dörner, Ivan Ordentlich, Fortificaþia de pãmânt de la Sântana-Arad în contextul
arheologic contemporan, în Ziridava, XIX-XX, 1996, p. 15-22.

30. S. Dumitraºcu, N. Chidioºan,  op. cit.,, p. 46.
31. Ibidem, p. 55-56.
32. Ibidem, p. 56-57.
33. Aprecierile aparþin arheologului orãdean,  prof. univ. dr. Sever

Dumitraºcu, ibidem,  p. 56.
34. Ibidem, p. 56
35. B. Czobor, în Archaeologiai Ertesitö, 13, 1879, p. 80; Judita Winkler, în

Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte,  München, 17, 1967,  p. 155;
Ion Glodariu, op. cit., p. 297.



18

III. ÎNCEPUTURI DE ISTORIE

Acolo unde natura asigurã condiþii optime de viaþã, apare ºi omul.
Mai multe documente din secolul XIII amintesc în zona actualei
comune Miºca câteva mici aºezãri precum Vânãtori, Zerindul Mic
ºi câteva alte sate care, în decursul secolelor au dispãrut.

Pentru prima datã comuna Miºca apare pe harta lui Lazarus
editatã la Viena, în 1528. Pe acest document cartografic poate fi
urmãritã întinderea mare a pãdurilor ºi bãlþilor din zonã. 1

Prezenþa omului în aceastã zonã este însã mult mai veche, fiind
atestatã încã din perioada neoliticã ºi fiind încadratã în Cultura Criº.
Din perioada bronzului, urmele de viaþã umanã se succedã neîntrerupt,
pânã în prezent. Asemenea urme au fost gãsite în hotarul satelor
Vânãtori ºi Zerindul Mic, iar în cel al Satului Nou au fost descoperite
monede romane, fapt care confirmã atât practicarea unui comerþ intens
între Dacia romanã ºi triburile dacice libere, cât ºi continuarea acestor
relaþii ºi dupã retragerea administraþiei ºi armatei romane din Dacia.

În decursul secolelor IV – IX au trecut prin aceastã zonã diferite
populaþii migratoare: goþii, sarmaþii, hunii, avarii, slavii, pecenegii
etc. Populaþia autohtonã a supravieþuit însã acestor secole întunecate,
aºa cum, de regulã, orice populaþii de agricultori reuºesc sã
supravieþuiascã invaziilor de pãstori rãzboinici ºi nomazi.
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Potrivit istoriografiei române, aceastã zonã s-a încadrat în
perimetrul etnogenezei poporului român. Cronica maghiarã a lui
Anonymus afirmã ºi ea prezenþa voievodatului lui Menumorut în
Þara Criºurilor. 2 Realitatea stãpânirii sale în aceastã zonã este
confirmatã ºi de unele toponime precum Moroda sau Moruch (sat
astãzi dispãrut), precum ºi prin numele bogatei familii Maróthy, care
avea moºii într-o serie de sate, printre care se aflau ºi Miºca, ºi
Vânãtori. 3

În secolul al X-lea pãtrund în zonã triburile maghiare. Luptele
purtate de acestea cu Menumorut sunt dovedite ºi de mormintele
maghiare descoperite la ªiclãu ºi Vãrºand ºi în care, pe lângã piesele
caracteristice maghiare, au fost gãsite ºi piese care provin de la
populaþia autohtonã subordonatã. Prezenþa timpurie a triburilor
maghiare este doveditã ºi de toponime caracteristice pentru
organizarea gentilico-tribalã maghiarã: Ineu, Iermata Neagrã,
Somoºcheº sau Zerind.

Organizarea statalã maghiarã s-a consolidat în vremea regilor
ªtefan cel Sfânt ºi Ladislau cel Sfânt. Baza statului era reprezentatã
de organizaþia comitatensã. Comitatul regal îºi avea centrul în castrul
Zãrandului. Comitatul Zãrand s-a extins pe valea Criºului Alb, de la
Giula pânã la Brad. Paralel cu organizarea comitatensã s-a trecut ºi
la organizarea bisericii romano-catolice care a primit domenii întinse
ºi în Zãrand. Donaþia regelui Bela al III-lea cãtre capitlul Aradului,
fãcutã în 1177 ºi reînnoitã în 1202 de regele Emeric, aminteºte
localitãþile Chiºineu Criº ºi Adea ºi satele Saros ºi Beseneu, situate
în vecinãtatea comunei Miºca, dar astãzi dispãrute. Neapãrat, trebuie
sã amintim cã în lista supuºilor menþionaþi prima datã apar nume
româneºti ca Fecior, Mic, Micuþa etc. 4

Începând din secolul al XIII-lea apar mai multe documente
referitoare la aceastã microzonã din jurul comunei Miºca; astfel, satul
Vânãtori este atestat pentru prima datã într-un document din anul
1214, ca având douã mori. 5 Miºca va fi menþionatã pentru prima
datã într-un document din 1249 6, iar Zerindul Mic într-unul din
anul 1326. 7

Invazia tãtarilor din 1241 a atins ºi aceastã regiune. Venind
dinspre Oradea spre Arad, aceºtia au pustiit toate satele din drumul
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lor. Populaþia ºi-a cãutat scãpare ºi refugiu prin pãduri ºi bãlþi.
Canonicul Rogerius din Oradea în cunoscuta-i „Carmen miserabile”
povesteºte cum a scãpat printre bãlþile din aceastã zonã. 8

Dupã retragerea tãtarilor, satele s-au refãcut destul de repede.
Date preþioase în acest sens sunt oferite de conscripþiile dijmelor
papale dintre anii 1332 – 1337. Astfel, la aceastã datã Miºca avea
deja o plebanie de sine stãtãtoare, cu preotul Csepan István („sacerdod
de ville Myske”)9. Vânãtori (Wadaz) este ºi el menþionat la fel, dar
fãrã a se da numele preotului. 10 În schimb, Zerindul Mic dispunea
de un preot propriu („sacerdos de Bel Zerind”) 11.

Începând din secolul al XIV, diferite documente menþioneazã
aceste trei sate precum ºi diferitele posesiuni nobiliare ºi schimbãrile
numeroase care se vor produce în acest sens pânã la instaurarea
dominaþiei otomane. Sã vedem pe rând câteva astfel de schimbãri.
La 1353, apoi în 1438, Miºca se afla în posesia familiei Miskeg,
probabil un mic nobil din localitate. 12 În 1453 satul se afla în posesia
familiilor Maróthy ºi Keczer, iar în 1480 ºi familia Czeczey dispunea
în sat de sesii iobãgeºti.13

Nu cunoaºtem cum ºi când a ajuns satul în stãpânirea Huniazilor,
însã Miºca ºi o serie de sate din jur sunt menþionate ca fiind în posesia
lui Ioan Corvin, fiu nelegitim al lui Matei Corvin. Ioan Corvin se
cãsãtorise cu Beatrice Frangepan însã, în scurt timp, a decedat.
Vãduva sa s-a recãsãtorit cu markgraful Gheorghe Brandenburg de
Hohenzollern. La moartea soþiei, markgraful a intrat în posesia tuturor
domeniilor Corvineºtilor. Dupã destrãmarea Ungariei, markgraful s-a
repatriat în Germania, luând cu sine ºi arhiva Huniazilor, pãstratã astãzi
la Nürnberg. Printre actele pãstrate aici am gãsit ºi date cu privire la
Miºca ºi la Vânãtori.14

La începutul secolului al XVI-lea Miºca era o localitate
însemnatã, populatã cu zeci de familii. Nu este astfel deloc
întâmplãtor faptul cã în 1528 ea figureazã pe mapa Ungariei ºi a
Transilvaniei. 15

Cele mai importante sunt însã „conscripþiile dicale” care cuprind
numele stãpânului ºi numãrul porþilor iobãgeºti, toate acestea având
menirea sã ajute la stabilirea impozitului regal. Ele provin din anii
1552 – 1564, deci de dinainte de instaurarea dominaþiei otomane.
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Din conscripþie reiese cã la Miºca nouã mici nobili dispuneau de
sesii iobãgeºti, ºi anume:

1. vãduva lui Móré János – 11 porþi;
2. Móré Farkas – 5 porþi;
3. Miskey Andras ºi ªtefan – 6 porþi;
4. Miskey Mark – 3 porþi;
5. vãduva lui Nadaby Lajos – 2 porþi;
6. Pörködy Miklos – 2 porþi;
7. Nadaby Istvan – 1 poartã;
8. Borbeky Feren – 1 poartã.

În total existau deci 31 de porþi iobãgeºti. 16 La vremea respectivã,
în general, pe o „poartã” sau sesie, trãiau 4 familii; astfel, în Miºca,
în 1564 putem considera cã trãiau 124 de familii.

În continuare sã luãm în cercetare satul Vânãtori (Wadaz). Dupã
conscripþiile papale, în anii 1341, 1347 ºi 1469 satul este amintit ca
aflat în posesia familiei Becsey. 17 Între 1404 ºi 1486 se afla în posesia
familiei Maróthy 18, apoi va fi al Corvineºtilor, de la care a trecut în
posesia markgrafului Gheorghe Brandenburg de Hohenzollern. 19

Dupã plecarea acestuia în Germania, satul trece în posesie regalã,
subordonat fiind cetãþii Giula. În 1552 ºi 1563 dispunea de 32 de
porþi iobãgeºti ºi ca jude este amintit „iudex Andreas”. 20

Pentru Zerindul Mic dispunem de date mai puþine. Márki Sándor,
în monografia sa, aminteºte acest sat pentru anii 1471, 1473, 1479,
1510 ºi 1512; în conscripþia porþilor, sub denumirea de Kys Zerind
este menþionat ca fiind în posesia familiilor Kutassy ºi Székely. 21

Satele medievale erau, în general, mici dar erau situate aproape
unul de altul. ªi în zona pe care o analizãm au existat multe sate mici
care, pe parcursul secolelor, s-au depopulat ºi au dispãrut. Datele de
care dispunem confirmã însã cã Miºca, Vânãtori ºi Zerindul Mic
aveau o populaþie permanentã ºi destul de însemnatã sub aspect
numeric.

Dintre satele dispãrute dispunem de date despre urmãtoarele:
Localitatea Bánhódos, lângã Vânãtori, se afla în posesia cetãþii

Giula ºi avea douã porþi iobãgeºti. 22 Localitatea Belenszeg, tot în
apropiere de Vânãtori apare menþionatã în anul 1429; în 1506 este
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al markgrafului Brandenburg de Hohenzollern. Între 1552 – 1561,
aºezarea figureazã ca subordonatã cetãþii Giula ºi ca având 8 porþi.23

Localitatea Berethya este menþionatã în 1244, apoi în 1552, când
avea douã porþi ºi se afla în posesia episcopului de Oradea. 24

Bodon sau Kisbodon, tot aproape de Vânãtori, este menþionat
în 1406 ºi 1453 când se afla în posesia familiilor Bethlen ºi Neczpály.
La 1456 ºi 1466 aparþinea familiilor Szokoly ºi Bajmóczy iar între
1471 ºi 1478 este din nou al familiilor  ºi Neczpály. În 1561, când
este menþionat ca având 16 porþi, se afla în posesia familiilor
Losonczy ºi Bethlen. 25

Localitatea Cseged, sau sub o altã formã Cyegedszeg, se afla
între Miºca ºi Vânãtori. Prima datã este atestatã în 1350. 26 În 1421
avea 3 mori. 27 Între 1462 ºi 1519 este a familiei Sárossy 28, iar în
conscripþia porþilor din 1562 cele 16 porþi din localitate erau împãrþite
între familiile nobiliare Maróthy, Nagy, Póka, Sághi, Sárossy  ºi
Társsy29.

În hotarul satului Vânãtori ºi astãzi existã toponimul „Teleki”.
Ca sat sub numele de Téluky este menþionat încã din 1230.30 În anii
1446, 1455 este în posesia familiilor Keczer ºi Miskey31, iar în 1561,
cu 12 porþi este în posesia familiilor Méreg ºi Moré. 32

În sfârºit, satul Saros (Naghsaros, Kyssaros) figureazã la 1266
doar ca terra. La 1552 apare ca posesie a familiilor Keczer ºi Miskey.
În 1557 – 1561 deja este pãrãsit (deserta) dar se afla ca posesie a
familiilor Doroszlay ºi Kerewzthely. 33

Între atâtea familii de nobili, evident cã au fost rãfuieli, fel de fel
de atrocitãþi ºi, fireºte, jefuirea iobagilor. Nu este de mirare cã în
1514, cu ocazia rãzboiului þãrãnesc condus de Gheorghe Doja,
þãrãnimea de peste tot s-a rãsculat, a atacat casele domneºti, a ars
privilegii, a incendiat ºi a ucis. Dupã înfrângerea rãscoalei, rãzbunarea
nobilimii a fost cumplitã. În primul rând, numãrul zilelor de robotã a
fost mãrit drastic, la 52 de zile pe an, iar strãmutarea liberã a iobagilor
a fost interzisã; legea aceasta n-a fost însã aplicatã în zona Miºca,
întrucât, în curând, a intervenit atacul concentrat al turcilor.

Nu ne angajãm în studierea situaþiei tulburi de dupã Mohaci
(1526), nici în luptele dintre regele Ferdinand  ºi Zapolya, mult prea
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bine cunoscute din istoria generalã a patriei. Menþionãm doar cã
Miºca, Vânãtori, Zerindul Mic ºi alte sate din jur au ajuns
subordonate cetãþii de la Giula, aparþinând regatului ungar, deci lui
Ferdinand. Aceastã situaþie a durat pânã la 1564, când a cãzut ºi
cetatea de la Giula iar turcii au pãtruns pe valea Criºului Alb, ocupând
cetãþile de la Ineu ºi Dezna  ºi organizând sangeacul de Giula, iar în
centrul acestuia „nahia Zãrandului”. Miºca, Vânãtori ºi Zerindul Mic
au rãmas în aceastã dependenþã vreme de 125 de ani.

Potrivit obiceiului otoman, imediat au apãrut defterdarii
sultanului, care trecând din sat în sat au luat în evidenþã toate familiile
ºi au stabilit impozitul global al fiecãrui sat, defalcându-l apoi pe
produse, dupã care au luat zeciuiala ºi alte diferite dãri. Ne pare cam
curios, dar aceste conscripþii turceºti au fost extrem de precise ºi
punctuale, nominalizând familiile, cu fraþii ºi fii majori necãsãtoriþi.

Nouã ni s-au pãstrat douã asemenea conscripþii, una din 1567,
cealaltã din 1579. Ambele au fost publicate în 1982 de cãtre Káldy
Nagy Gyula la Békéscsaba.

Dupã cum vom vedea, defterdarul a menþionat prima datã
numãrul familiilor ºi darea globalã a statului, defalcând apoi pe
diferite produse, menþionând la cereale ºi cantitatea exprimatã în
kile (aproximativ 25 kg) ºi menþionând valoarea dãrii exprimatã în
„akcse” (bani mãrunþi). Dãrile au fost urmãtoarele:

- darea dupã casã (familii), zeciuiala dupã grâu ºi amestec (grâu
cu secarã sau orz), zeciuiala dupã miei, darea dupã cânepã ºi varzã,
cea pentru stupii cu albine, cea dupã porci, dupã vin (hordóadó –
impozit dupã butoi). Urmau darea dupã fân, cea dupã lemne de foc,
darea dupã cãsãtorii (menyasszonyado sau darea de mireasã),
anumite pedepse, eventualele vãmi (podãritul) ºi alte venituri
sultanale, ca de exemplu darea dupã grãdini expropriate de la foºtii
nobili maghiare.

Sã vedem însã situaþia pe localitãþi. Miºca, în 1567, avea de
plãtit 18 000 akcse, pentru 50 de familii iar în 1579 plãtea 21 000
akcse, pentru 46 de familii. Þãranii aveau în proprietatea lor, în acelaºi
an, un numãr de 580 de oi, iar în 1579 numãrul acestora scãzuse la
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460 de oi. Producþia medie de cereale pe familii era evaluatã, în
1567 la 316 kile, iar în 1579 la 456 kile. 34

La Vânãtori, dãrile erau urmãtoarele:

35

La Zerindul Mic:

Denumirea dării Anul 1567 Anul 1579
Venitul global 9 845 akcse 19 000 akcse

45 familii, 50 akcse = 2700
akcse

41 familii cu 50 akcse
= 2 050 akcse

Zeciuiala din grâu 150 kile = 1500 akcse 800 kile = 8 800
akcse

Zeciuiala din amestec 270 kile = 1 350 akcse 450 kile = 2 700
akcse

Darea după cânepă şi
varză

115 akcse 235 akcse

Darea după stupi 160 akcse 200 akcse
Darea după porci 220 akcse 300 akcse
Darea de mireasă 50 akcse 60 akcse
Darea de vin 100 akcse 120 akcse
Darea după lemne de foc
şi fân

1 080 akcse 1 025 akcse

Din animale pierdute 100 akcse 110 akcse
Anumite pedepse 100 akcse 200 akcse
Vama podului 2 200 akcse 2 600 akcse
Numărul oilor 80 345

Denumirea dării 1567 1579
Venitul global 2 780 akcse 2 621 akcse

10 familii, 50 akcse = 500
akcse

17 familii cu 50 akcse
= 850 akcse

Zeciuiala din grâu 177 kile = 1770 akcse 160 kile = 1 760akcse
Zeciuiala din amestec 150 kile = 750 akcse 20 kile = 120 akcse
Darea după cânepă şi
varză

15 akcse 10 akcse

Darea după stupi 100 akcse 150 akcse
Darea după porci 220 akcse 300 akcse
Darea de mireasă 15 akcse 15 akcse
Zeciuiala după miei 65 akcse 60 akcse
Darea după lemne de foc
şi fân

200 akcse 425 akcse
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Dispunem de date ºi despre satele din zonã dispãrute în decursul
timpurilor:

Astfel, situaþia de la Csegedszeg, situat între Vânãtori ºi Miºca:
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La Bodon, între ªepreuº ºi Miºca:

ş
Din animale pierdute 100 akcse 110 akcse
Anumite pedepse 170 akcse 41 akcse
Vama podului 2 200 akcse 2 600 akcse
Numărul oilor 60 -
Venitul grădinii
sultăneşti

25 akcse

Denumirea dării 1567 1579
Venitul global 1 740  akcse 2 000 akcse

10 familii, 50 akcse = 500
akcse

9 familii cu 50 akcse
= 450 akcse

Zeciuiala din grâu 55 kile = 550 akcse 60 kile = 660akcse
Zeciuiala din amestec 10 kile = 50 akcse 20 kile = 120 akcse
Darea după cânepă şi
varză

15 akcse 35 akcse

Darea după stupi 25 akcse 50 akcse
Darea după porci 40 akcse 75 akcse
Darea de mireasă 15 akcse 15 akcse
Darea după lemne de foc
şi fân

200 akcse 225 akcse

Darea de vin 15 akcse 15 akcse
Anumite pedepse 130 akcse 150 akcse

Denumirea dării 1567 1579
Venitul global 2 727  akcse 3 000 akcse

12 familii, 50 akcse = 600
akcse

11 familii cu 50 akcse
= 550 akcse

Zeciuiala din grâu 117 kile = 1 170 akcse 150 kile =  1 650
akcse

Zeciuiala din amestec 50 kile =  250 akcse 10 kile = 60 akcse
Darea după cânepă şi
varză

25 akcse 50 akcse

Darea după stupi 50 akcse 50 akcse
Darea după porci 125 akcse 240 akcse
Darea de mireasă 15 akcse 15 akcse
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La Feltelek, între Vânãtori ºi pusta Saros:
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Adunând toate laolaltã, între cele douã conscripþii, în zona
studiatã, venitul global al sultanului a crescut de la 30 002 akcse la
49 531 akcse, deºi numãrul familiilor s-a redus de la 172 la 165.

Din datele producþiei de cereale ºi din numãrul animalelor reiese
clar cã dominaþia otomanã n-a provocat, iniþial, mari depopulãri. A
crescut simþitor producþia de cereale, ºi anume în totalitate:

Darea după lemne de foc
şi fân

240 akcse 275 akcse

Darea de vin 15 akcse 15 akcse
Anumite pedepse 100 akcse 275 akcse
Numărul oilor 13 -
Darea după miei 12 akcse 10 akcse
Darea după ghindărit 110 akcse 10 akcse

Denumirea dării 1567 1579
Venitul global 1 910  akcse 1 910 akcse

8 familii, 50 akcse = 400
akcse

10 familii cu 50 akcse
= 500 akcse

Zeciuiala din grâu 86 kile = 860  akcse 85 kile =  935akcse
Zeciuiala din amestec 12 kile =  60 akcse 15 kile = 90 akcse
Darea după cânepă şi
varză

12 akcse 9 akcse

Darea după stupi 21 akcse 5 akcse
Darea după porci 52 akcse 20 akcse
Darea de mireasă 30 akcse 15 akcse
Darea după lemne de foc
şi fân

160 akcse 250 akcse

Darea de vin 15 akcse 15 akcse
Anumite pedepse 50 akcse 75 akcse
Fosta moară a fraţilor Meregh şi Buda Ianos, o roată şi
un mai, acum a sultanului

idem
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Turcii, probabil pentru satisfacerea necesitãþilor de aprovizionare
a Constantinopolului, au încurajat creºterea producþiei cerealiere.
Nu s-a întrerupt nici exportul de vite spre Germania. În 1563, la
Vác, din zona Zãrandului au fost vãmuite 1 416 vite, printre care,
cu siguranþã, un numãr oarecare proveneau ºi din Miºca ºi Vânãtori.
40

Aceastã stabilitate relativã va dura doar pânã în 1591, când vor
reizbucni rãzboaiele dintre Imperiul Habsburgic ºi Imperiul otoman,
ºi care se vor întinde pe o duratã de 15 ani.

NOTE

1. Cartographia Hungariae, I. Budapest, 1972
2. Aradul, permanenþã în istoria patriei, Arad, 1978
3. Alexandru Roz, Kovách Geza, Dicþionarul istoric al localitãþilor din

judeþul Arad, Arad, 1997, 163, 263
4. Arhiva Naþionalã Ungarã (în continuare ANU), DL. 28 867
5. Roz – Kovách, op. cit., 263
6. Ibidem, 163
7. Ibidem, 274, Márki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város

története, I, ARAD, 1892, 359

Denumirea dării Anul 1567 Anul 1579
Grâu 670 kile = 6 900  akcse 1  445 kile = 15 895

akcse
Amestec 177 kile = 1 772 akcse 160 kile = 1 760

akcse
Zeciuiala din  miei 227  akcse 670 akcse
Darea după cânepă şi
varză

182 akcse 425 akcse

Darea după stupi 416 akcse 457 akcse
Darea după porci 567 akcse 785 akcse
Darea de vin 135 akcse 155 akcse
Darea de mireasă 125 akcse 120 akcse
Darea după lemne de foc
şi fân

1 880 akcse 2 200 akcse

Anumite pedepse 555 akcse 526 akcse
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8. Rogerius, Carmen miserabile
9. Monumenta Vaticana historia regni Hungariae illustratia, I. 50, 53;

Documente privind istoria României, Seria C Transilvania, b. III, 57, 60, 106,
110, b. IV, 60, Márki, op. cit., I, 381

10.  Monumenta Vaticana ..., I, 150, 152, 153, 156; Documente privind ..., b.
III, 56, 79, 95, 118

11.  Roz – Kovách, op. cit.,274
12.  Csánki Dezsö, Magyarország  története földrajza a Hunyadiak korában,

I. 740
13.  ANU, DL, 14715
14. Arhiva Naþionalã Nürnberg, Brandenburger Literalien, 1056
15. Ibidem
16. Maksay Ferenc, Magyarország birtokviszonyai a XVI század közepén, I,

1990, 1016 – 1023
17. Márki, op. cit., I. 747
18. Ibidem, I, 351, Roz – Kovách, op. cit.,263
19. Arhiva Naþionalã Nürnberg, Brandenburger Literalien,1056; Pataki

Iosif, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea, Bucureºti, 1973,
134; D. Prodan, Iobãgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, II, Bucureºti,
1968, 88

20. Maksay Ferenc, Urbáriumok, Budapest, 1959, 792
21. Kosma Pál, Zaránd vármegye léirása földrajzi, statisztikai tekintetben,

Kolozsvár, 1848, 13 – 33; Fábián Gábor, Arad léirása historiai geographiai és
statisztikai tekintetben, Arad, 1835, 31

22. Maksay, Magyarország birtokviszonyai ..., 1046
23. Csánky, op. cit.,I, 726; Márki, op. cit., I, 224; Pataki, op. cit., 134
24. Csánky, op. cit., 727
25. Ibidem; Maksay, Magyarország birtokviszonyai ..., 1016-1023; Márki,

op. cit., 224
26. Documente privind ..., Seria C, b. IV, 544; Márki, op. cit.,I, 226, Csánky,

op. cit., I, 728
27. Ibidem
28. ANU, DL, 15765, Márki, op. cit., 226
29. Maksay, Magyarország birtokviszonyai ..., 1016-1023; Márki Sándor,

Arad és Zaránd megye 1558 – 1564, Törtheti Tar, 1895
30. ANU, DL, 61127, Györffy György, Magyarország történeti földrajza az

Arpadok alatt, I, Budapest, 1963, 873
31. ANU, DL, 14719, Csánky, op. cit., 746
32. Maksay, Magyarország birtokviszonyai ...,1016 – 1023; Veress Endre,

Gyula varos okleveltára, Gyula, 1938
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VII.  ÎN VREMEA REVOLUÞIEI DIN 1848

Evenimentele din martie 1848 au avut un ecou imediat ºi în
localitãþile din regiunea Criºurilor. Þãrãnimea a aºteptat cu nerãbdare
desfiinþarea iobãgiei ºi a sarcinilor urbariale. În majoritatea satelor
populaþia n-a mai aºteptat aplicarea practicã a legilor revoluþionare
ºi a refuzat sã mai presteze robotele deºi, în unele locuri, din cauza
muncilor urgente de primãvarã, ispravnici au încercat sã forþeze
efectuarea lor.

Vicecomitele Török Gábor aflând vestea unor miºcãri þãrãneºti
cere, la 28 martie, autoritãþilor locale sã nu mai pretindã robotele ºi
nici celelalte servituþi iobãgeºti. Cu douã zile mai târziu, el a trimis
delegaþii comitatense aproape în fiecare sat cu misiunea sã explice
þãrãnimii conþinutul noilor legi cu privire la desfiinþarea iobãgiei.

Delegaþia care a sosit la Chiºineu Criº s-a deplasat aproape în
fiecare localitate, mai ales în cele care aparþineau domeniului
arhiducelui, printre care ºi la Miºca. Delegaþii au constatat cã
servituþile iobãgeºti ºi, în primul rând, robota erau deja suspendate.

Noile legi desfiinþau iobãgia, servituþile urbariale, robotele, dijma,
censul ºi scaunul domnesc ºi declarau egalitatea cetãþeneascã în faþa
legilor. Totodatã însã, aceste legi au avut ºi o serie de deficienþe. În
fond ele se referau doar la pãmânturile urbariale, deci cele alodiale
rãmâneau în proprietatea deplinã a moºierilor. Ele nu se referea nici
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la pãmânturile contractuale, defriºãri, etc. Jelerii scãpau doar de
robote ºi în afarã de lotul lor de casã nu se prevedea sã primeascã
ceva. Domeniile îºi pãstrau ºi drepturile regaliene (cârciumãritul,
morile, mãcelãriile, vãmile, etc.).

Problema cea mai gravã era reprezentatã de situaþia pãºunilor.
Dupã cum am vãzut, domeniul arhiducelui, pe baza legilor din 1836,
separase peste tot pãºunile alodiale de cele urbariale. Astfel, la Miºca,
din cele 1.240 de hectare de pãºuni doar 390 rãmãseserã urbariale.
Ori, legile din primãvara anului 1848, considerau aceastã problemã
definitiv rezolvatã.

Pãdurile, la fel, au rãmas toate în patrimoniul domeniului.
Aceastã situaþie a dus la o nemulþumire generalã, la suspiciune

faþã de nobilimea liberalã, forþa conducãtoare a revoluþiei maghiare,
ºi la neîncredere faþã de orice „nãdrãgar”.

O nouã nemulþumire a apãrut o datã cu înfiinþarea gãrzilor civile
care au încercat sã recruteze gardiºti ºi printre þãranii români.
Þãrãnimea nu era însã dispusã sã se prezinte în astfel de gãrzi civile,
la care recruþii erau obligaþi sã participe în hainele lor proprii ºi sã-ºi
asigure pentru câtva timp ºi hrana.

Forþarea recrutãrilor a produs o rezistenþã generalã, mai ales în
satele cu populaþie româneascã, evident deci ºi la Miºca. Aceastã
instituþie a gãrzii civile era odioasã þãranilor români cãrora le aducea
aminte de prinderea flãcãilor cu arcanul, obicei rãspândit cu decenii
în urmã, pentru a fi duºi în serviciu militar pentru numai ... 16 ani!

Þãrãnimea românã din zonã era credincioasã împãratului ºi
deseori trimite oameni în cetatea Aradului pentru a obþine informaþii
de la ofiþerii imperiali.

Conform legilor din aprilie, la 28 iunie au avut loc alegerile
pentru deputaþi în parlamentul ungar. Legea asigurase drept de vot
doar þãranilor cu peste ¼ sesie ºi meºteºugarilor care aveau angajat
mãcar un ucenic.

Cercurile liberale maghiare ºi intelectualitatea românã, la
concurenþã,  au dus o campanie largã pentru câºtigarea þãrãnimii de
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partea lor. Campania n-a adus însã succesul aºteptat. Þãranii români
nu s-au înghesuit sã se înscrie pe listele de alegãtori, temându-se cã
aceasta ar însemna ºi înscrierea pentru gãrzile civile. Sate întregi au
rãmas departe de alegeri. Din Miºca doar cinci alegãtori s-au prezentat
la urnã. Astfel, în circumscripþia din Chiºineu Criº alegerile au fost
câºtigate de Fábian Gabor, cu 500 de voturi, în vreme ce românul
Iosif Ambrus a obþinut doar 405. 1

Eforturile depuse pentru reînfiinþarea gãrzilor civile s-au lovit
de rezistenþa generalã a þãrãnimii ºi în timpul verii. 2 Când forþele
imperiale au pornit cu forþe armate împotriva revoluþiei maghiare,
guvernul ungar a ordonat recrutãri forþate pentru armata revoluþionarã
dar þãrãnimea românã a opus o rezistenþã îndârjitã faþã de aceastã
dispoziþie.

Veºtile din Transilvania despre adunãrile de la Blaj ºi despre
rãscoala românilor condusã de Avram Iancu au ajuns, fireºte, ºi în
aceastã parte a comitatului Aradului deºi, deocamdatã, populaþia
maghiarã ºi cea româneascã de aici nu  ºi-au întrerupt relaþiile paºnice
tradiþionale.

Când însã autoritãþile maghiare au forþat recrutãrile, þãrãnimea
românã s-a rãsculat în douã locuri: în Podgoria Aradului, cu centrul
la ªiria, ºi în regiunea Criºului Alb, cu centrul la Nãdab.

Autoritãþile maghiare, în loc sã caute sã liniºteascã þãrãnimea
prin metode paºnice, a trimis forþe militare pentru reprimarea
rãscoalei. La Nãdab au fost împuºcaþi mai mulþi þãrani ºi au fost
arestaþi zeci de oameni. În sprijinul celor din Nãdab s-au rãsculat ºi
þãranii din Cintei, Sintea Mare, Miºca, Socodor, Zãrand, etc., pornind
spre Nãdab dar la Pãdureni vor fi opriþi de forþele armate maghiare
care au împuºcat mai mulþi þãrani ºi au operat o serie de arestãri. 3

Situaþia s-a liniºtit doar când generalul Gaál a pãtruns în valea
Criºului Alb, reprimând cu cruzime miºcãrile românilor. 4 Astfel,
armata maghiarã îºi asigura dominaþia în zona Criºurilor ºi se va
menþine aici pânã la înfrângerea definitivã suferitã în faþa forþelor
austro-þariste la ªiria, la 13 august 1849. De remarcat:  cartierul
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general al armatei þariste, condusã de generalul Rüdiger, a fost instalat
chiar în castelul arhiducelui Iosif din Chiºineu Criº.

Dupã înfrângerea revoluþiei este reinstaurat absolutismul austriac
care va rezista pânã în 1860. Deºi acesta a trecut la represalii faþã de
revoluþionari, nu s-a mai putut reveni la vechea situaþie feudalã. În
vara anului 1853 împãratul Franz Joseph a emis „patenta imperialã”
pentru desfiinþarea iobãgiei. Ca urmare, foºtii iobagi ºi jeleri
deveneau proprietari liberi ai loturilor lor urbariale. În privinþa
pãºunilor însã, nici de aceastã datã, nu se fãcea nici o modificare.

Patenta reglementa, totodatã, despãgubirea moºierilor, fixând
pentru o sesie întreagã o despãgubire între 300 – 700 forinþi (în raport
cu calitatea pãmântului), ºi 50 de forinþi pentru loturile jelereºti. Foºtii
stãpâni primeau doar obligaþiuni de stat, care în 1875 vor fi schimbate
în acþiuni, iar pentru þãrani se introducea un impozit suplimentar.

NOTE:

1. Mérey, op. cit., 101-106
2. Arhivele Statului Arad, Acta Congregationum, 139, 540, 1357, 1365 /

1848
3. Ibidem, 1655 / 1848
4. Ibidem;  Bünfenyitö Törvenyszék, 148, 165, 425, 327/184
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33. ANU, DL, 30572, Wenczel Gusztav, Arpádkori Új Okmánytár, Pest, 1860,
I, 85

34. Káldy Nagy Gyula, A gyulai szandzsákság 1567 és 1579 évi összéirása,
Bekescsaba, 1982, 316

35. Ibidem, 390 – 392
36. Ibidem, 242 – 243
37. Ibidem, 63
38. Ibidem, 345
39. Ibidem, 324
40. Ibidem, 26 – 27
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IV. VREMURI DE RÃZBOAIE

Dupã ce oastea lui Mihai Viteazul a obþinut celebra victorie de
la Cãlugãreni vor începe luptele pentru izgonirea turcilor ºi în zona
Aradului ºi a Zãrandului. Atacul concentrat va fi plãnuit dupã 28
ianuarie 1595, zi în care Sigismund Bathory, principele Transilvaniei,
a semnat în mod oficial alianþa cu împãratul Rudolf al II-lea. Acest
act va fi aprobat de stãrile transilvãnene în Dieta din 16 aprilie 1595,
datã dupã care generalul Borbély porneºte atacul general prin valea
Mureºului, reocupând pe rând cetãþile, pânã la Cenad. Apoi trupele
transilvãnene au luat drumul spre cetatea Ineu, ocupând în cale cetãþile
de la ªiria ºi Pâncota. La 12 octombrie 1595 turcii au pãrãsit Ineul.1
Cetatea Giula ºi fortãreaþa de la Pãdureni, cu împrejurimile lor, au
rãmas însã în posesia lor.

Toate aceste lupte au provocat mari daune satelor ºi þãranilor
din zonã, mai ales dupã ce turcii au adus aici câteva hoarde tãtãreºti
din Crimeea care, rãmânând în zonã câþiva ani, vor provoca mari
distrugeri în incursiunile lor dupã pradã. În aceºti ani vor dispãrea,
din aceastã cauzã, câteva mici sate din partea vesticã a Zãrandului.

Nu putem stabili cu exactitate pe unde s-a stabilit noua graniþã
dintre posesiunile otomane ºi cele transilvãnene. Printre satele
aparþinãtoare cetãþii Ineului, aflatã deja în stãpânirea Transilvaniei,
nu figureazã nici Miºca, nici Vânãtori. Suntem de pãrere cã
dominaþia otomanã în aceastã zonã a rãmas intactã pânã la sfârºitul
secolului al XVII-lea, când trupele imperiale vor porni ofensiva
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pentru eliberarea Giulei.
Din secolul al XVII-lea nu dispunem decât de foarte puþine date

despre Miºca ºi Vânãtori. Istoricul Márki oferã date despre Miºca
pentru anii 1603, 1654, 1656, 1675 ºi 1681 iar despre Vânãtori
pentru anii 1603, 1654 ºi 1656.2

Încercãrile turcilor de a recuceri Ineul în timpul domniei lui
Gheorghe Rákoczy I s-au lovit de rezistenþa dârzã a trupelor
transilvãnene. S-a schimbat însã situaþia dupã 1658, când principele
Gheorghe Rákoczy II a pornit cu o mare armatã – fãrã
consimþãmântul sultanului – pentru a ocupa tronul Poloniei. Acþiunea
sa se va încheia cu un mare eºec iar Poarta, supãratã, a trimis forþe
numeroase pentru cucerirea Ineului ºi a Oradei. Aceste lupte vor
provoca din nou mari distrugeri în întreaga regiune a Zãrandului,
finalizându-se prin ocuparea vãii Criºului Alb pânã la Brad ºi prin
înfiinþarea sangeacului Ineului.3

Dupã reocuparea Budei de cãtre forþele imperiale habsburgice,
acestea vor trece la o puternicã ofensivã pentru izgonirea turcilor
din Ungaria. În curând, ele vor pãtrunde ºi pe valea Mureºului, însã
turcii vor reuºi sã menþinã sub ocupaþie cetãþile de la Giula ºi Ineu
pânã în anul 1694.4

ªi de aceastã datã, luptele au provocat mari distrugeri ºi au
determinat dispariþia altor sate mici din þinutul Zãrandului Într-o mare
mãsurã, la decimarea populaþiei ºi-au adus, din nou, contribuþia
hoardele tãtarilor crâmleni.

În sfârºit, în 1694, turcii au cedat Giula, retrãgându-se la
Timiºoara, dar, dupã obiceiul vremii, au pustiit tot ceea ce mai
rãmãsese în calea lor. Un secol de rãzboaie se încheia, deci, pentru
satele zãrãndene cu distrugeri, depopulãri ºi chiar cu dispariþia
definitivã a unora.

NOTE

1. A törökök kiuzése a Körös-Máros Közéböl, 1686 – 1695, Gyula, 1995
2. Roz – Kovách, op. cit., 264
3. Aradul permanenþã ...,
4. A törökök kiuzése ...,
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V. DOMINAÞIA HABSBURGICÃ

Dupã izgonirea turcilor, în Zãrand este instauratã stãpânirea
habsburgicã. Primele conscripþii despre starea populaþiei au fost
efectuate în anii 1715 ºi 1720 ºi descriu o situaþie jalnicã. În 1715,
de exemplu, Miºca era încã depopulatã iar la Vânãtori sunt recenzate
doar 19 familii de iobagi ºi 4 de jeleri, iar satul dispunea de o
semãnãturã echivalatã la 221 câble de cereale ºi de o fâneaþã
echivalatã la 115 zile de coasã. 1

În cea de a doua conscripþie, cea din 1720, la Vânãtori sunt
menþionate 28 de familii de iobagi, cu o semãnãturã de 307 câble de
cereale ºi cu o fâneaþã de 195 zile de coasã.2 De aceastã datã apare
ºi Miºca, recolonizatã, deocamdatã, cu nouã familii bãnãþene ºi având
o semãnãturã de 63 câble de cereale ºi o fâneaþã de 20,5 zile de
coasã.3

Dacã pânã acum am analizat situaþia întregii zone din jurul
comunei Miºca, de acum înainte, dupã repopularea anterioarã anului
1720 ºi continuatã dupã acest an, vom analiza doar situaþia aºezãrii
propriu-zise Miºca, pentru care existau noi speranþe.

Conscripþia din 1720 reprezintã punctul de plecare al analizei
noastre,  dar datele cele mai importante despre satul Miºca ne sunt
furnizate de conscripþia „dicalã” (pentru stabilirea de impozit),
efectuatã în 1746, publicatã de eminentul istoric Gheorghe
Ciuhandu.4
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Datele sunt grãitoare, întrucât sunt nominalizate familiile ºi sunt
precizate semãnãturile de care acestea dispun, precum ºi zestrea lor
în animale.

Iatã, aºadar, situaþia din 1746:

Numele Pământurile însămânţate exprimate în

câble de cereale

(o câblă = 118 litri)

Grâu Orz Porumb Mei

Judele Duma Iona Scutit de dări

Kirila Paszk 12 6 6 2

Barbura Albu 14 6 3 2

Boldan Ion 16 - 6 2

Kapotha Togyer 6 - 1 4/8 1

Buth Paszk 7 2 5 -

Krisan Petru 4 4 1 -

Pop Blaga 10 4 - -

Balas Onn - - 2 -

Vlad Mark 6 3 4 6/8

Buth György 5 4 2 6/8

Sandor Ioan 4 3 - -

Vlad Ioan 5 2 3 2

Vlad Krecsun 10 3 3 2

Popa Ioan 6 2 3 1

Imre Krecsun 2 1 4 -

Besan Ion 6 4 2 -

Urszucz Togyer 4 3 - 1

Gyeso Ion 8 6 4 -

Monyas Togyer - - 1 -

Krisan Ion 4 2 3 -
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Forsin Simion - - 6/8 -

Szabo Nica 4 2 2 1

Motz Janko 6 - 2 -

Vladucz Flore 4 4 2 1

Kaprar Mark 4 2 3 2

Numele Pământurile însămânţate exprimate în

câble de cereale

(o câblă = 118 litri)

Grâu Orz Porumb Mei

Csontucz Gavril 3 - 2 -

Tamas Ion - - - -

Igrecz Togyer 5 - 2 -

Igrecz Nikora 3 - 2 -

Csucs Paszk 2 1 2 4/8

Besan Dumitru 4 1 3 -

Farkas György 2 1 1 4/8 -

Simon Ioan - - - -

Racz Janos 6 2 4 -

Meleg Dumitru - - 3 -

Gui György 9 10 4 -

Meleg Igna 6 2 3 6/8

Csipe Ursz 5 2 4 2

Birta Ilie 2 - 1 -

Malajas Flore - - - -

Malajas Mihaly 4 - 2 2
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Numele Pământurile însămânţate exprimate în

câble de cereale

(o câblă = 118 litri)

Grâu Orz Porumb Mei

Krisan Petru - - 2 -

Csukla Togyer 4 3 2 2

Bregyan Flore - - - -

Kigyis Dumitru - - 1 -

Puj Simion - - 2/8 -

Frank Petru - - 1 -

Besan Flore 4 3 2 -

Lung Petru - - 2/8 -

Duma Flore 4 2 4 -

Bregyan Togyer - - 2/8 -

Muszan Gyorgy 2 2 2 -

Pop Vaszilie - - - -

Olah Andras 6 - 3 -

Olah Mark 5 - 3 -

Bregyan Mitru - - - -

Mocz Simion 3 2 - -

Argyelan Simion - - - -

Ivan Togyer - - - -

Lutyan Ioan - - 2 -

Tau Gyorgy 4 3 2 2
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 Besan Ion 3 2 1 2

Mihalcsa Simion - - - -

Triphucz Flore - - - -

Szava Ion - - 2 -

Korla Janos - - 2 -

Maxim Simion - - 2 -

Sinye Ursz - - - -

Total 233 94 114 4/8 29 6/8

Numele Pământurile însămânţate exprimate în

câble de cereale

(o câblă = 118 litri)

Grâu Orz Porumb Mei

Pe baza datelor aceleiaºi conscripþii, zestrea de animale, în care
erau luate în evidenþã doar boii de jug, vacile de peste 3 ani, caii de
peste un an, viþeii de 2 ºi 3 ani, porcii  de peste un an ºi stupii de
albine, fãrã a semnala numãrul oilor, era urmãtoarea:
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Numele Boi Vaci Cai Viţei Porci Stupi
Judele Duma Iona Scutit de dări
Kirila Paszk 4 2 1 - 4 -

Barbura Albu 10 2 - 12 10 -

Boldan Ion 6 4 - - 6 7

Kapotha Togyer 2 1 1 - 1 -

Buth Paszk 2 2 - 1 1 -

Krisan Petru 1 2 - - 1 -

Pop Blaga 4 2 - - 1 -

Balas Onn 2 1 - - 1 -

Vlad Mark 2 1 - - 3 -

Buth György 2 1 1 - 3 -

Sandor Ioan 1 - - 2 4 -

Vlad Ioan - 2 - 3 4 1

Vlad Krecsun 2 1 - - 2 -

Popa Ioan 2 1 - - 2 -

Imre Krecsun 2 1 - - 3 -

Besan Ion 2 1 1 - 2 -

Urszucz Togyer 2 2 1 - 3 -

Gyeso Ion - - 2 - 3 1

Monyas Togyer - 1 1 - 4 -

Krisan Ion 2 1 - 1 1 -

Forsin Simion 1 2 - - 2 -

Szabo Nica 1 2 - - 2 -

Motz Janko 2 2 2 - 3 -

Vladucz Flore 2 1 - - 2 -

Kaprar Mark 2 2 - - 1 2

Csontucz Gavril 1 2 - - 2 -

Tamas Ioan - 1 - 2 1 -

Igrecz Togyer 2 1 - 1 4 -
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Igrecz Nikora 2 - - - - -

Csucs Paszk 2 - - - 1 -

Besan Dumitru 2 1 1 - 3 -

Farkas György 2 1 - - 1 -

Simon Ioan - - - - 1 -

Racz Janos 1 2 - - 2 -

Meleg Dumitru - 6 - 2 2 3

Gui György 2 2 1 1 2 -

Meleg Igna 2 1 - - 2 -

Csipe Ursz 2 2 - - 2 -

Birta Ilie 2 2 - - 1 -

Malajas Flore - 1 - - 1 -

Malajas Mihaly 4 2 1 1 5 -

Krisan Petru - 1 - - 1 -

Csukla Togyer 2 2 1 - 2 -

Bregyan Flore - 1 - - 1 -

Kigyis Dumitru - - - - - -

Puj Simion 2 - - - 2 -

Frank Petru - - - - - -

Besan Flore 2 1 - - 2 -

Lung Petru - - - - 1 -

Duma Flore 2 1 - - 1 -

Bregyan Togyer - - - 2 1 -

Muszan Gyorgy 2 2 - 2 2 -

Pop Vaszilie - 2 2 1 - -

Olah Andras 2 1 - - 6 -

Olah Mark - 1 2 1 - -

Bregyan Petru - 1 2 1 - -

Numele Boi Vaci Cai Viţei Porci Stupi
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Mocz Simion 2 1 - - 2 -

Argyelan Simion - 1 - - - -

Ivan Togyer - - - - - -

Lutyan Ioan - 1 - - - -

Tau Gyorgy 2 2 - 1 - 2

 Besan Ion 2 1 - - 2 -

Mihalcsa Simion 4 - - 1 - -

Triphucz Flore - - 1 1 1 -

Szava Ion 2 2 - - 2 -

Korla Janos - - 1 - 1 -

Maxim Simion 2 1 - - 2 -

Sinye Ursz - - - - - -

Total 108 93 21 35 133 14

Numele Boi Vaci Cai Viţei Porci Stupi
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Potrivit conscripþiei, structura populaþiei era urmãtoarea:
1. 64 iobagi vechi;
2. 14 iobagi nou veniþi;
3. 4 jeleri cu casã;
4. 9 feciori cu vârsta peste 18 ani, necãsãtoriþi;
5. 10 fraþi necãsãtoriþi, în aceeaºi familie. 5
Din datele oferite de conscripþia din 1746 se pot trage urmãtoarele

concluzii:
1. productivitatea, la acea vreme, era, în general, de 3 ori

sãmânþa; abia spre mijlocul secolului al XIX ea va ajunge la de 5 –
6 ori sãmânþa;

2. totalizând datele, ajungem la o producþie totalã de 699 câble
grâu ºi 282 câble de orz, ceea ce raportat pe numãrul de familii
conduce la o medie de 8,96 câble de grâu ºi 3,61 câble de orz, deci
o producþie foarte micã, din care trebuia reþinutã ºi sãmânþa pentru
recolta urmãtoare; un progres este reprezentat de rãspândirea culturii
porumbului în Miºca, pe când în alte zone, în special în cele muntoase,
porumbul va pãtrunde abia din a doua jumãtate a secolului al XVIII;

3. baza principalã a gospodãriei þãrãneºti o constituia creºterea
animalelor; iobagii, în general, dispun de animale de tracþiune, mai
ales de boi, numãrul cailor fiind încã redus;

4. porcii erau þinuþi vara pe câmp iar toamna erau duºi în pãduri
pentru îngrãºarea cu ghindã; rasa din zonã era una inferioarã, de
baltã, cu râtul lung; rasa Mangaliþa se va rãspândi doar dupã 1830.

Toate aceste date au însã o valoare relativã, estimativã. Un fapt
este însã cert: în 1746 Miºca era un sat format, relativ populat, cu un
hotar întins, cu un numãr important de animale ºi intrat într-un proces
lent de dezvoltare.

NOTE

1. Roz – Kovách, op. cit., 264; Acsády Ignac, Magyarország népessége a
Pragmatica Sanctio korában, Magyar Statisztikai Közlemények, Budapest,
1890

2. Ibidem
3. Ibidem
4. Dr. Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum douã

veacuri, Arad, 1940
5. Ibidem
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VI. REGLEMENTÃRI URBARIALE

Situaþia juridicã a comunei Miºca în vremea stãpânirii austriece
era similarã cu cea a majoritãþii localitãþilor din Zãrand. Dupã
izgonirea turcilor, ea a intrat în întregime în proprietatea statului sau,
dupã cum se spunea atunci, a „Camerei regale”. Începând din 1720,
statul a fãcut unele donaþii ºi vânzãri, ca în cazul ªimandului sau al
Socodorului. În 1732, 122 de sate ºi 82 de puste din Zãrand au fost
donate ducelui Rinaldo de Modena (Mutina); printre acestea se aflau
Miºca, Vânãtori, Zerindul Mic, Adea, Pãdureni, Chiºineu Criº, Cintei
etc., precum ºi pustele Bököny (între Pãdureni ºi Miºca) ºi Bodony
(între Vânãtori ºi Miºca).1

Întrucât în rãzboiul austriac pentru succesiune (1740 – 1746)
ducele Rinaldo a trecut în tabãra adversarilor Mariei Tereza, dupã
victoria acesteia el va fi dizgraþiat. Drept urmare, întregul sãu domeniu
a revenit în posesia erariului, pãstrându-ºi însã denumirea de
„domeniul Mutina”.

Dupã cum am vãzut în tabele anterioare, camera efectuase în
1746 o conscripþie generalã a posesiunilor iobãgeºti care a servit
pentru stabilirea impozitului regal. Din datele conscripþiei nu reiese
însã ce anume a fost considerat urbarial ºi ce anume era contractual.
Dar reiese cu uºurinþã faptul cã mãrimea terenurilor cultivate era
redusã iar baza gospodãriei þãrãneºti era datã de creºterea animalelor.
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Dãrile urbariale se caracterizeazã printr-o confuzie generalã.
Dregãtorii erariali aveau mânã liberã sã stabileascã, deci în mod
arbitrar ºi neuniform, mãrimea sesiilor, numãrul zilelor de robotã,
precum ºi celelalte servituþi iobãgeºti. Deºi hotarul întins a stat la
dispoziþia iobãgimii ca, prin defriºãri ºi desþeleniri, sã-ºi poatã mãri
loturile, ei vor prefera sã rãmânã predominant pe creºterea animalelor.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, însã, erariul a recurs ºi
la arendarea pustelor ºi a pãdurilor, mai cu seamã unor armeni, care
la rândul lor se târguiau cu comunitãþile sãteºti pentru subarendarea
pustelor, pãºunilor, pãdurilor ºi a altor terenuri. Aºa a fost în anul
1786 când comuna Miºca a luat în subarendã terenuri de la armeanul
Martin Gengehar, arendaº principal al camerei.2

Pentru clarificarea ºi uniformizarea situaþiei urbariale în 1767 a
intervenit statul legiferând reglementarea urbarialã, care în cazul
comitatului Arad va fi aplicatã începând din 1771. Prealabil, în scopul
pregãtirii conscripþiilor, în fiecare sat (deci ºi în Miºca) au fost trimise
chestionare, conþinând nouã întrebãri. De la Miºca au fost expediate
urmãtoarele rãspunsuri:

1. Comuna nu dispune de urbariu.
2. Comuna nu are nici un fel de contract.
3. Nu se cunoaºte numãrul zilelor de robotã; aceasta era prestatã

dupã cum se cerea.
4. Comuna suferã foarte mult din cauza inundaþiilor, în general

douã pe an. Hotarul este slab, nu este gunoit, ºi dacã oamenii n-ar
avea posibilitatea de a folosi ºi pustele neurbariale ar muri de foame.
Lemne de foc ºi de construcþie primesc din pãdurea cameralã.

5. Un iobag cu poartã întreagã dispune de o semãnãturã de 4
mãsuri de Pojon de grâu, tot atâta de porumb ºi mai are ºi ceva
cânepiºte. Iobagul cu o jumãtate de poartã are semãnãturi pe jumãtate.
Iobagul cu poarta întreagã, în general, coseºte pe an 20 de care de
fân, cel cu poarta jumãtate 10 care, cel cu un sfert 5 care de fân.

6. Oamenii nu cunosc numãrul de zile nici al robotelor cu jug,
nici al celor cu palmele; ce pretinde domeniul fac.

7. Dãrile din grâu, porumb, cânepã: dau dijma de a ºasea parte
a producþiei. Censul dupã casã în total se adunã la 255 florini. Pentru
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notar mai plãtesc 4 florini ºi 15 creiþari, ispravnicul domnesc mai
cãpãta ºi el 2 forinþi ºi 3 mierþe de grâu ºi 3 de porumb iar pentru
erariu fiecare iobag este dator cu 2 pui, 6 bucãþi de ou ºi o jumãtate
itie de unt, iar comuna în întregime este datoare sã asigure 40 care
de lemne ºi 40 de zile de coasã.

8. Comuna nu are sesii pãrãsite.
9. Oamenii nu sunt legaþi de glie, toþi au drept la liberã strãmutare.
Toate aceste rãspunsuri explicã de ce era nevoie de o

reglementare unitarã a relaþiilor ºi obligaþiilor iobãgeºti.
Legea urbarialã clasifica terenurile în patru clase. Atât Miºca,

cât ºi Vânãtori au fost clasificate în clasa a II-a. Drept urmare, o
sesie întreagã trebuia sã cuprindã douã mãsuri de Pojon intravilan,
28 de iugãre de arãturi (1 100 stânjeni pãtraþi) ºi 12 zile de coasã
fâneaþã (o zi de coasã era, în general, egalã cu un iugãr mic de 1 100
stânjeni pãtraþi).

Pãºunea nu era mãsuratã, ea fiind la dispoziþia comunitãþii.
Evident, iobagii nu dispuneau de sesii întregi, mulþumindu-se

cu optimi, sferturi sau, cel mult, cu jumãtãþi de sesii.
Intravilanele, arãturile ºi fâneþele doar împreunã trebuiau sã

ajungã la mãrimea stabilitã de urbariu. La Miºca, de exemplu,
intravilanele erau foarte mici iar fâneþele mari, în detrimentul
arãturilor.
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Conscripþia din 1771, de fapt, ne aratã doar o situaþie oarecare
care, în anii urmãtori, pe baza paragrafelor din legea urbarialã se va
modifica, mai ales dupã ce domeniul a fost vândut de cãtre erariu.
Acest fapt va determina dese remãsurãri de sesii ºi va atrage dupã
sine modificãri ale mãrimii obligaþiilor iobãgeºti.

În privinþa folosirii pãdurilor urbariul permitea tãierea lemnelor
pentru folosul familiei. Îngrãºatul porcilor cu ghindã era, la început
permis dar, cu timpul, ºi pentru acest drept se vor percepe taxe.

Urbariul reglementa în mod uniform ºi servituþile iobagilor. În
aceastã privinþã, cea mai mare importanþã o prezintã robotele. Legea
urbarialã prevedea pentru fiecare sesie, anual, 52 de zile de robotã
cu jug, respectiv 104 zile robotã cu palmele, reglementând în acelaºi
timp ºi modul de efectuare a acestora. Astfel, în cazul unei munci
simple iobagul era obligat sã slujeascã cu douã vite însã la arat era
obligat sã vinã cu patru vite de tracþiune ºi, fireºte, cu carul, plugul ºi
grapa sa. În cazul în care un iobag nu avea patru vite de tracþiune, urbariul
îi permitea sã se asocieze cu un alt iobag. În asemenea cazuri, el era însã
obligat sã slujeascã douã zile. Urbariul prevedea ca obligaþiile de robotã
sã fie pretinse proporþional ºi interzicea ca zilele de robotã restante sã fie
prestate dintr-o singurã datã.

În cazul muncilor de varã, când iobagul a prestat într-o sãptãmânã
cele patru zile cuvenite pentru douã sãptãmâni, în sãptãmâna urmãtoare
el nu putea fi stingherit în lucrãrile pe care le fãcea pentru propria-i
gospodãrie.

La robota fãcutã cu un atelaj cu patru vite, urbariul pretindea
încã un om care sã mâne vitele, ceea ce însemna cã la toate robotele
cu patru vite participau, în fapt, la muncã douã persoane.

Independent de toate acestea, urbariul se strãduia sã punã frâu
abuzurilor comise în privinþa robotei. Astfel, el permitea ca iobagul
venit de departe sã facã patru zile fãrã întrerupere, inclusiv drumul,
iar domnul de pãmânt era obligat sã asigure adãpost corespunzãtor
ºi pentru iobagul respectiv, ºi pentru vitele acestuia.

În legãturã cu dijma, urbariul prevedea nona (a noua parte) din
toate produsele dar, întrucât asigura sesii libere pentru bisericã ºi
preot, zeciuiala bisericeascã era perceputã tot de cãtre domnul de
pãmânt; deci, în fapt, iobagii din Miºca erau dijmuiþi cu a cincia
parte din produse, faþã de a ºasea parte ca înainte de urbariu, fapt
care reprezintã o înrãutãþire a situaþiei lor.
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Capitolul V al urbariului descria modalitãþile dijmuirii, care
trebuia fãcutã între 21 iunie ºi 20 august. Iobagul nu putea fi dijmuit
dupã a doua semãnãturã.

La data urbariului, la Miºca se practica o agriculturã cu douã
asolamente ºi se cultivau doar grâul ºi porumbul, respectiv cânepa
pentru care pe lângã lotul þãrãnesc era asiguratã, separat, o cânepiºte.

Pe lângã dijma obiºnuitã, urbariul mai prevedea ºi aºa zisa „dijmã
micã” (sau daturi) care constau, pentru fiecare sesie întreagã, într-
un car de lemne, o itie de unt, doi cocoºi, doi pui, 12 ouã. Daturile
erau, bineînþeles, în funcþie de mãrimea realã a sesiei.3

Iobagii mai erau datori pentru fiecare 30 de sesii întregi cu un
viþel sau 1 florin ºi 30 de creiþari anual.

O altã obligaþie era cãrãuºia la distanþe mari (hosszu fuvar) ºi
urbariul pretindea ca acestea sã se efectueze în afara robotelor
obiºnuite, o datã pe an, cu patru vite pentru fiecare sesie întreagã.
Urbariul cerea însã ca aceste cãrãuºii sã nu fie pretinse la vremea
seceriºului ºi a cositului iar taxele de vamã ºi de podãrit trebuiau
plãtite de stãpânul feudal.

Textul uniform al urbariului a reglementat ºi unele probleme
legate de autonomia internã a comunitãþii iobãgeºti. Problema
autoconducerii satului era reglementatã de paragraful IX în care se
preciza cã judele va fi ales de comunitatea sãteascã dintre trei þãrani
desemnaþi de domeniu. Dacã judele nu-ºi îndeplinea îndatoririle,
stãpânul feudal avea dreptul de a-l destitui. Judele era scutit de darea
„porþiei militare”. Notarul ºi juraþii erau aleºi sau angajaþi de comunã.

Paragrafele VII ºi VIII se refereau la jalbele þãranilor ºi la
pedepsirea angajaþilor domneºti, dacã aceºtia ar fi avut o comportare
nedemnã faþã de þãrani.

Pedepsele aplicate iobagilor sunt reglementate în capitolul VIII.
Judecata cãdea în competenþa scaunului domnesc, iar apelul direct
se fãcea cãtre comitat. Pentru rãufãcãtori, comuna nu putea fi obligatã
la „gloabã”. Pentru pãºunatul în locurile interzise se aplicau amenzi
în bani, iar pentru infracþiuni se aplica bãtaia. Urbariul însã preciza
ca bãtaia sã se poatã aplica numai oamenilor sãnãtoºi ºi cu un
maximum de 24 de lovituri. Iobagul arestat nu putea fi obligat la
plata cãtuºelor.

De interzicerea abuzurilor domneºti se ocupa capitolul VII al
urbariului. Astfel, domeniul nu putea percepe taxe asupra moºtenirilor
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orfanilor. Iobagii nu puteau fi vãtãmaþi în vânzarea mierii, a cerii, untului,
cânepii, tutunului etc. Ei nu puteau fi obligaþi sã foloseascã doar moara
domneascã, nici la arendarea cârciumii domneºti ºi aveau dreptul la
vânzarea bãuturilor între 28 septembrie (Sfântul Mihail) ºi Crãciun. Se
interzicea dijmuirea gunoiului de grajd ºi a penelor.

Iobagii nu puteau fi obligaþi la paza clãdirilor domneºti, nici la
adãpostirea ºi aprovizionarea angajaþilor domneºti.

O mare importanþã are ºi paragraful XIX care permitea schimbarea
liberã a apartenenþelor iobãgeºti între ele, cu aprobarea domeniului.
Practic, pãmântul era proprietate domneascã dar se afla în folosinþa
neîngrãditã a comunitãþii iobãgeºti.

Jelerii cu casã erau obligaþi la 18 zile de robotã cu palmele, iar cei
fãrã casã doar la 12 zile de robotã cu palmele pe an.4

Tabelul urbarial al comunei Miºca din anul 1771
Numele familiei Mărimea

sesiei
Intravilan
măsuri de

Pojon

Arătură
iugăre

Fâneaţă
zile de
coasă

Robotă cu
jug

Robotă cu
palmele

Alb Kretsun, jude 3/8 2/8 3 10 17 2/40 35 2/20
Matyucz Ursz 2/8 1/8 2 8 12 27/40 24 4/20
Dumbrava Paszk 2/8 1/8 3 8 13 29/40 27 19/20
Dumbrava Andrej 2/8 1/8 4 10 17 22/40 35 11/20
Lunkan Ion 1/8 1/8 1 5 8 5/40 16 5/20
Matias Petru 3/8 2/8 3 1/2 10 17 9/40 34 9/20
Popa Petru 1/8 1/8 1 1/2 5 8 18/40 16 18/20
Olah Onysifor 1/8 1/8 2 4 17 19/40 14 19/20
Mocz Gavril 1/8 1/8 1 1/4 4 6  23/40 13 13/20
Mocz Petru 2/8 1/8 2 1/2 7 12 11/40 24 11/20
Olah Andrejka 3/8 1/8 4 10 17 35/40 35 15/20
Janos Mikora 3/8 1/8 4 10 17  22/40 35 2/20
Mocz Simion 3/8 1/8 6 10 20 6/40 40 6/20
Matyucz Vaszil 1/8 2/8 1 1/2 5 8 18/40 16 18/20
Kotle Ilie 3/8 2/8 3 10 16 23/40 33 3/20
Igrecz Ion 1/8 1/8 3 4 8 31/40 17 11/20
Lunkan Gyurcs 1/8 1/8 2 5 8 31/40 17 11/20
Olah Ion 2/8 2/8 5 5 12 24/40 25 4/20
Csontucz Flore 2/8 2/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Csontucz Nika 2/8 2/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Bragy Petr 2/8 2/8 2 1/2 8 13 13/40 26 13/20
Igrecz Togyer 4/8 1/8 6 15 26 26/40 53 6/20
Gigye Ion 1/8 1/8 3 5 7 19/40 14 19/20
Melak Gavrila 1/8 1/8 3 8 13 39/40 27 19/20
Melak Ion 1/8 1/8 2 5 8 31/40 17 11/20
Kotla Ion 3/8 3/8 3 10 16 10/40 32 10/20
Melak Petru 3/8 1/8 3 10 16 10/40 32 10/20
Deme Ion 1/8 1/8 1 1/2 5 8 5/40 16 5/20
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Numele familiei Mărimea
sesiei

Intravilan
măsuri de

Pojon

Arătură
iugăre

Fâneaţă
zile de
coasă

Robotă cu
jug

Robotă cu
palmele

Turkas Gyorgy 2/8 2/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Holuban Togyer 2/8 2/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Trifucz Filip 2/8 4 2 6 12 27/40 25 4/20
Guj Gyurcs 1/8 1/8 2 1/2 3 5 33/40 11 13/20
Gyerman Gligor 2/8 1/8 3 7 17 27/40 35 4/20
Beszan Gyurcs 2/8 2/8 3 7 17 27/40 35 4/20
Tamas Gyorgye 1/8 1/8 1 1/2 5 8 5/40 16 5/20
Igrecz Nyika 2/8 1/8 4 8 15 11/40 30 11/20
Csoban Simion 2/8 1/8 2 7 11 15/40 22 11/20
Bezsan Nika 2/8 1/8 1 7 10 3/40 20 3/20
Guj Ilie 3/8 2/8 6 7 16 24/40 33 3/20
Guj Togyer 4/8 2/8 6 14 25 14/40 50 14/20
Guj Flore 2/8 1/8 5 7 15 11/40 30 11/20
Urszutza Kretsun 2/8 2/8 4 6 12 27/40 25 7/20
Csorba Onn 1/8 1/8 3 6 11 15/40 22 15/20
Jank Ion 4/8 2/8 6 14 25 14/40 50 14/20
Vladucz Mihai 2/8 1/8 5 7 15 11/40 30 11/20
Vladucz Gavrila 1/8 2/8 2 3 6 20/40 13
Vlad Ion 3/8 2/8 5 9 17 37/40 35 15/20
Vlad Marian 3/8 2/8 5 9 17 37/40 35 15/20
Vladucz Flore 2/8 1/8 4 7 13 3/40 26 3/20
Vergye Lupp 2/8 1/8 2 6 10 3/40 20 3/20
Urszutza Togyer 2/8 2/8 4 6 12 27/40 25 7/20
Bezsan Flore 3/8 1/8 5 10 18 34/40 37 14/20
Dezsan Dumitru 3/8 1/8 4 10 17 22/40 35 2/20
Bezsan Onn 3/8 1/8 3 8 13 39/40 27 19/20
Racz Janos 3/8 1/8 5 10 18 34/40 37 14/20
Imre Togyer 2/8 1/8 3 10 16 15/40 32 15/20
Ionas Ion 2/8 1/8 3 7 12 27/40 25 7/20
Duma Gavrilă 2/8 1/8 4 8 15 11/40 30 11/20
Duma Ion 2/8 1/8 4 8 15 11/40 30 11/20
Barbura Togyer 4/8 1/8 4 15 24 2/40 48 2/20
Öreg Pop Togyer 2/8 1/8 2 8 12 27/40 25 7/20
Kiss Petre 1/8 1/8 3 3 7 29/40 15 15/20
Krizsan Mihaly 2/8 1/8 3 6 11 15/40 22 15/20
Matejas Onn 2/8 1/8 3 7 12 27/40 25 7/20
Argyelan Gliga 3/8 2/8 4 9 16 23/40 33 3/20
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Numele familiei Mărimea
sesiei

Intravilan
măsuri de

Pojon

Arătură
iugăre

Fâneaţă
zile de
coasă

Robotă cu
jug

Robotă cu
palmele

Matejas Pintze 2/8 2/8 3 7 12 27/40 25 7/20
Matejas Andrej 1/8 1/8 1 1/2 5 8 5/40 16 5/20
ifj. Popa Togyer 2/8 2/8 4 4 10  3/40 20 3/20
Alb Togyer 2/8 2/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Maxim Onn 1/8 1/8 2 6 10 3/40 20 3/20
Mocz Togyer 1/8 1/8 1 5 7 19/40 14 1920
Kirilla Onn 1/8 1/8 1 1/4 6 9 4/40 18 4/20
Öreg Alb Kretsun 2/8 1/8 1/4 10 13 26
Fildan Ilie 2/8 1/8 1 1/4 7 10 6/40 20 6/20
Deszo Gyurgy 1/8 1/8 2 4 7 17/40 14 17/20
Mihancsa Vasilie 2/8 1/8 2 8 12 27/40 25 7/20
Imre Ilie 1/8 1/8 1 1/2 6 9 17/40 18 17/20
Mihancsa Paszk 2/8 1/8 2 8 12 27/40 25 7/20
Lung Simion 2/8 1/8 3 8 13 39/40 27 19/20
Kokos Gavrila 2/8 2/8 3 8 13 30/40 27 19/20
Torszimn Nyetyitya 4/8 2/8 5 14 24 2/40 48 2/20
Buth Paszk 2/8 2/8 3 7 12 27/40 25 7/20
Lung Gavrila 2/8 2/8 4 1/4 8 15 24/40 31 4/20
Duma Ioan 2/8 1/8 4 6 12 27/40 25 7/20
Lung Petru 1/8 1/8 3/4 5 7 6/40 14 6/20
Bragya Gyurcs 3/8 1/8 7 10 21 18/40 42 18/20
Motozo Togyer 2/8 1/8 2 1/2 9 14 25/40 29 5/20
Burdan Ion 2/8 1/8 2 6 10 3/40 20 3/20
Hass Andrej 1/8 1/8 3/4 5 7 6/40 14 6/20
Firuszan Mikora 2/8 1/8 2 6 10 3/40 20 3/20
Gale Gavrila 2/8 2/8 2 7 11 15/40 22 15/20
Bragye Togyer 2/8 2/8 2 7 12 27/40 25 15/20
Gavra Ion 3/8 1/8 5 9 17 35/40 35 15/20
Valkan Mihai 2/8 1/8 4 1/2 9 14 25/40 25 5/20
Argyelan Mitru 1/8 1/8 1 1/4 4 6 20/40 13
ifj. Igrecz Togyer 2/8 1/8 3 5 10 ľ 20 3/20
Dume Togyer 1/8 1/8 1 1/4 4 6 20/40 13
Barbura Flore 1/8 1/8 1 1/4 6 9 4/40 18 4/20
Igrecz Mikora 1/8 1/8 1 1/4 6 9 4/40 18 4/20
Jank Lup 1/8 1/8 3 4 6 20/40 13
Csuklye Togyer 2/8 1/8 2 8 12 27/40 25 7/20
Krizsan Ion 3/8 1/8 7 8 19 7/40 38 7/20
Jank Onn                                   3/8                     1/8            2                     6             10 3/40              20 3/20
Csipe Onn                               1/8                    2/8           2                     10           15 11/40            30 11/20
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Numele familiei Mărimea
sesiei

Intravilan
măsuri de

Pojon

Arătură
iugăre

Fâneaţă
zile de
coasă

Robotă cu
jug

Robotă cu
palmele

Kriszan Simion 3/8 2/8 5 12 21 31/40 43 11/20
Fildan Onn 4/8 2/8 8 12 23 31/40 46 11/20
Mihucz Simion 2/8 2/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Kirilla Paszk 3/8 2/8 6 11 21 31/40 43 11/20
Vlad Iov 3/8 2/8 4 10 17 37/40 35 15/20
Nyetyetye Flore 2/8 2/8 1 1/2 8 11 28/40 30 11/20
Nyetyetye Flore 2/8 2/8 3 9 15 11/40 30 11/20
Puj Csebe 2/8 2/8 2 7 11 28/40 22 15/20
ifj. Deszo Gyurgy 2/8 1/8 3 5 10 3/40 20 3/20
Deszo Gyurgy 1/8 1/8 2 4 7 17/40 14 17/20
Szava Ion 1/8 1/8 3 3 7 19/40 14 19/20
Barbura Panyila 1/8 1/8 1 6 8 31/40 17 11/20
Trifutz Lup 1/8 1/8 1 1/2 4 9 17/40 18 17/20
Kottla Toma 1/8 1/8 1 6 8 31/40 17 11/20
Trifutza Paszk 2/8 1/8 2 6 10 13/40 20 13/20
Brendas Prekup 1/8 2/8 1 4 6 20/40 13
Csontucz Dumitru 2/8 2/8 3 4 9 4/40 18 4/20
Blidar Gliga 1/8 2/8 2 4 7 32/40 15 12/20
Puj Ursz 4/8 2/8 2 6 10 3/40 20 3/20
Sarga Simion 1/8 2/8 2 4 7 32/40 15 12/20

Total general:
1) 127 iobagi;
2) 31 7/8 sesii;
3) 24 1/8 mãsuri de Pojon;
4) 382 1/4 iugãre de arãturã;
5) 895 zile de coasã fâneaþã;
6) 1 620 34/40 zile de robotã cu jug;
7) 3 241 14/20 zile de robotã cu palmele.
Obligaþiile iobagilor cu sesii erau urmãtoarele:
8) censul – 127 florini pentru case;
9) a cincia parte din toate produsele ca dijmã, inclusiv din cânepã;
10) 31 28/160 care de lemne;
11) 31 28/160 iþii de unt;
12) 62 28/80 cocoºi;
13) 62 28/80 pui;
14) 378 24/40 bucãþi de ou.
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Conscripþia îi lua în evidenþã ºi pe jelerii cu casã a cãror situaþie
era urmãtoarea:

Jeleri cu casã înscriºi în Tabelul urbarial al comunei
Miºca din anul 1771:

Numele Intravilan,
măsuri de

Pojon

Iugăre
arătură

Zile de coasă
fâneaţă

Luka Flore 1/8 1 2
Csontucz Gyorgye 1/8 1/2 4
Szpatar Mihai 1/8 - 1
Macskan Ion 1/8 1/2 2
Urszutza Mihai 1/8 1 3
Tzermura Mihai 1/8 1/4 2
Vlad Maria 1/8 1/2 2
Urszutza Krista 1/8 - -
Vladucz Vaszilie 1/8 1 1/2 3
Tamas Gavrila 1/8 1/4 3
Kapota Togyer 1/8 1 3
Kriszan Dumitru 1/8 1/4 3
Maka Mihai 1/8 1/2 1
Macskan Flore 1/8 1/4 1
Kapota Gyurcs 1/8 1 3
Simandan Flore 1/8 - -
ifj. Popa Gavrila 1/8 1/2 3
Motozo Alexa 1/8 - 4
Öreg Pop Gavrila 1/8 3 -
Pop Blaga 1/8 1/2 3
Rusz Laczi 1/8 - -
Bonta Gyorgye 1/8 1 1/2 2
Mercsa Dumitru 1/8 - -
Buth Onn 1/8 1/2 3
Bragya Simion 1/8 1 2
Torszan Petru 1/8 - 2
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Numele Intravilan,
măsuri de

Pojon

Iugăre
arătură

Zile de coasă
fâneaţă

Flore Vid 1/8 3/4 3
Lung Blaga 1/8 - 2
Gaboras Gyugy 1/8 1 3
Kornya Lupp 2/8 2 2
Puj Togyer 1/8 1/8 2
Firusza Vaszilie 1/8 1 2
Lunkan Petru 1/8 1 2
Gligucza Petru 1/8 - -
Ioan Vaszilie 1/8 - -
Marusan Onn 1/8 2 1
Heregye Paszk 1/8 1/2 4
Sarga Mikora 1/8 1 3
Luka Goja 1/8 1/2 -
Matyucz Simion 1/8 1/2 2
Deszo Gavrila 1/8 - -
Heregye Gligor 1/8 - -
Deme Alexa 1/8 1 1/2 3
Maxim Gavrila 1/8 1 1/2 3
Sandor Gyorgy 1/8 1 1/4 3
Deme Togyer 2/8 1 3
Bonta Ion 2/8 1 2
Total – 47 familii 6 2/8 28 96

Obligaþiile de robotã ale familiilor de jeleri cu casã erau de 18
zile / familie pe an, ceea ce conduce la un total de 846 zile iar censul
reprezenta 1 florin pe casã, deci un total de 47 florini.

Dupã cum se observã, ºi jelerii dispuneau de mici loturi de arãturã
ºi de fâneþe. De fapt, orice jeler care prin desþelenirea pârloagelor
sau prin cumpãrare atingea limita de posesie a iobagului cu 1/8 sesie,
era trecut imediat pe lista iobagilor, la fel cum iobagul sãrãcit era
trecut pe cea a jelerilor. 5

*  *  *
Datele urbariului din 1771 ne aratã o creºtere simþitoare faþã de

situaþia din 1746. Din punct de vedere al culturii cerealelor, situaþia
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este ºi acum destul de precarã. Þãranii nu fãceau arãturi decât atât
cât aveau nevoie pentru întreþinerea familiei, cu toate cã hotarul era
întins iar defriºãrile nu erau interzise de erariu. ªi toate acestea, în
condiþiile unui asolament cu 3 tarlale.

A crescut însã simþitor numãrul jelerilor cu casã, adicã al acelor
familii care se mulþumeau cu lotul de intravilan, eventual cu un ogor
mic sau cu o fâneaþã care, în orice caz, reprezentau mai puþin de o
optime de sesie. Astfel, cele 47 familii de acest tip reprezentau 27 %
din numãrul total al familiilor din Miºca anului 1771.

Din familiile de iobagi cu sesii:
1. 36 de familii dispun doar de o optime de sesie, adicã de 5

iugãre mici  (2 hectare); ele reprezintã 28, 35 % din totalul familiilor
iobãgeºti;

2. 60 de familii dispun de un sfert de sesie, adicã de 10 iugãre mici
(4 hectare); ele reprezintã 47,25 % din totalul familiilor iobãgeºti;

3. 25 de familii dispun de 3 optimi de sesie, adicã de 20 iugãre mici
(6 hectare); ele reprezintã 18,89 % din totalul familiilor iobãgeºti;

4. 7 familii dispun de jumãtate de sesie, adicã de 20 iugãre mici
(8 hectare); ele reprezintã 5,51 % din totalul familiilor iobãgeºti.

În timpul stãpânirii erariale, comunitatea avea posibilitatea sã
contracteze pãmânturi neurbariale, în special puste ºi pãduri, prin
subarendã, aºa cum am arãtat în cazul cu arendaºul armean Martin
Gergehar. Acestea contribuiau probabil la o rotunjire a veniturilor ºi
explicã de ce þãranii aveau reticenþe faþã de arãturi ºi explicã, probabil,
ºi de ce baza gospodãriilor þãrãneºti rãmâne deci, în continuare, axatã
pe creºterea animalelor, fapt care va fi dovedit ºi de datele conscripþiei
din 1828.

Nu cunoaºtem decât superficial provenienþa familiilor din Miºca,
ceea ce se datoreazã în bunã mãsurã faptului cu nu a fost vorba de o
colonizare organizatã. Dupã datele sporadice de care dispunem,
primele familii, nouã la numãr, au venit din Banat.

Din analiza numelor de familii putem vedea cã existã ºi alte
provenienþe. În primul rând gãsim multe nume de familii ardeleneºti
(Ardelean, Brãdean, Moþ, Ursuþ, Vlad, Vlãduþ etc.) iar o serie de
nume de familii sunt din zona Zãrandului (Criºan, Bejan, Duma,
Igreþ, Pop, Popa etc.).
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Comuna s-a populat neîntrerupt, cu noi ºi noi familii, pânã la
1828. Între familiile din 1746 ºi cele înºirate în urbariul din 1771
gãsim ºi o oarecare stabilitate:

Nume de familii Numărul lor în: 
 1746 1771 

Ardelean 1 3 
Barbura 1 3 
Besan 4 7 
Brădean 3 4 
Buth 2 2 
Ciupe 2 1 
Ciontuţ 1 3 
Duma 1 4 
Gui 1 4 
Igreţ 2 5 
Imre 1 2 
Capotă 1 2 
Chirilă 1 2 
Cotle 1 3 
Crişan 3 4 
Lung 1 4 
Luncan 1 3 
Moţ 2 4 
Olah 2 3 
Pop 2 3 
Popa 1 3 
Pui 1 2 
Raţiu 1 1 
Şandor 1 1 
Sava 1 1 
Tămaş 1 2 
Trifuţ 1 3 
Vlad 3 3 
Vlăduţ  1 4 
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Conscripþia generalã din 1828

Reglementarea urbarialã a avut drept scop delimitarea riguroasã
a apartenenþelor iobãgeºti ºi fixarea uniformã a servituþilor, având la
bazã sesia iobãgeascã.

În 1784 / 1785, împãratul Iosif al II-lea a ordonat recensãmântul
general al populaþiei, care a înregistrat nu familii ci persoane fizice.
Din pãcate, datele referitoare la comunele din comitatul Aradului nu
ni s-au pãstrat, întrucât imediat dupã moartea împãratului nobilimea
a distrus listele.6 Luând în considerare aceastã pierdere, trebuie sã
ne mulþumim cu datele conscripþiei generale din 1828.

Datoritã faptului cã pe domeniile erariale defriºãrile ºi
desþelenirile nu erau oprite, ci chiar încurajate, între anii dintre 1771
ºi 1828 numãrul sesiilor iobãgeºti va cunoaºte o creºtere neîntreruptã.

În afarã de servituþile urbariale, þãrãnimea mai avea ºi alte sarcini,
printre care porþia militarã (ovãz, fân ºi lemne) ºi contribuþia generalã
la finanþele statului, adicã impozitul regal, erau cele mai importante.
Sistemul de impunere se baza însã, ºi pe mai departe, pe metode
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învechite, fapt pentru care o reglementare nouã era absolut necesarã
deoarece întreþinerea armatei cerea noi ºi noi impozite; acestea erau
categorisite în aºa zisa „contributio” (impozit permanent) ºi în
„subsidium” (impozit suplimentar).

Aceste douã impozite erau fixate de dietele nobiliare, respectiv
de Locotenenþa Regalã. La baza stabilirii impozitelor serveau
conscripþia sesiilor din 1696, estimativã indiferent de numãrul
recalculãrilor, ºi conscripþiile dicale, aºa cum în cazul Miºca baza
stabilirii impozitului a fost conscripþia din 1746.

În 1827, prin articolul VII, sunt adoptate un îndrumãtor general,
apoi unul suplimentar pe baza cãrora o comisie pe þarã (Regnicolaris
Deputatio) avea sã demareze acþiunea de conscriere la 20 martie
1828.

Munca operativã a fost efectuatã de forurile comitatense. În
conscripþie urmau sã fie trecute, în general, urmãtoarele categorii de
populaþie:

1. nobilii opincari, care trãiau pe sesii urbariale;
2. orãºenii;
3. preoþii ortodocºi, dacã nu practicau profesiunea;
4. arendaºii morilor ºi ai cârciumilor;
5. iobagii cu sesii;
6. jelerii cu casã;
7. jelerii fãrã casã;
8. grãdinarii de tutun;
9. zilerii ºi slugile;
10. liber-profesioniºtii (honoratiori);
11. evreii.
Conscripþia era detaliatã ºi avea rubrici pentru persoane fizice

cu vârste între 18 – 60 de ani, dar ºi pentru cei de peste 60 de ani
dacã erau capi de familie. Între iobagi erau cuprinºi toþi þãranii cu
peste o optime de sesie, jelerii cu casã ºi bunurile lor imobile (grãdinã,
acareturi, fâneþe) dacã era cazul, jelerii fãrã casã ºi slugile, apoi
meºteºugarii ºi negustorii.
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La rubrica 4 erau trecute casele, menþionându-se ºi valoarea
arenzii, socotind 1/10 din valoarea realã. Bisericile, locuinþele
parohiale, ºcolile, casele nobiliare, clãdirile publice nu erau luate în
evidenþã.

La rubrica 5 au fost evidenþiate terenurile însãmânþate. Nu erau
luate în considerare defriºãrile, desþelenirile ºi pãmânturile
contractuale.7

Comisarii de conscripþie au cerut informaþii ºi asupra
productivitãþii diferitelor asolamente, productivitatea în raport cu
sãmânþa, modul de arat, preþul muncilor de arat ºi de cosit, transportul.
Acestea priveau însã comuna în ansamblu, nu familiile în parte.

La rubrica 7 erau trecute fâneþele, cu mãrimile estimate în zile
de coasã. La rubrica 8 erau înregistrate viile, iar în rubrica 9 livezile
de pruni (la Miºca nu era cazul).

În cea de a 10-a rubricã erau trecute animalele mari (boi de jug,
vaci de muls ºi sterpe, juninci peste 2 ani, cai peste 2 ani). Animalele
mici erau trecute în rubrica 11 (oi, capre, porci, toate cu vârsta de
peste un an).

Pãºunile nu sunt încã evidenþiate.
Conscripþia mai cuprindea ºi alte date: ce posibilitãþi de câºtig

mai are comuna în afarã de agriculturã, de ce calamitãþi suferã
comuna, care este venitul estimativ dupã animale (câte zile dintr-un
an sunt mulse vacile). Erau cerute informaþii ºi despre veniturile aduse
de cãldãrile de fiert þuica, de mori, de vama la târg etc.8

Datele despre Miºca cuprinse în conscripþia anului 1828 erau
urmãtoarele:

Categoria de recenzare Număr
Numărul persoanelor între 18 – 60 de ani 598
Numărul caselor 252
Numărul iobagilor cu sesii 220
Numărul jelerilor cu casă 32
Numărul jelerilor fără casă 3
Numărul slugilor 3
Numărul meşteşugarilor -
Numărul negustorilor -
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Raportând aceste date la cele ale urbariului din 1771, se observã
cu uºurinþã scãderea suprafeþelor fâneþelor ºi creºterea substanþialã a
suprafeþei arãturilor.

Studiind comparativ cele trei conscripþii de care dispunem, gãsim
urmãtoarea situaþie privitoare la Miºca:

Pământuri  
folosite 

Suprafaţă 

Arături 825 1/8 iugăre 
Fâneţe 353 5/8 zile de coasă 

Animale Număr total pe comună 
Boi 231 
Vaci 288 
Juninci, peste doi ani 210 
Cai, peste doi ani 186 
Oi, peste un an 301 
Capre, peste un an 54 
Porci, peste un an 215 

Anul Iobagi Jeleri  
1746 76 4 
1771 127 47 
1828 220 35 

Anul Pământuri folosite 
 Arături Fâneţe 
1746 470 câble ? 
1771 425 iugăre 895 zile de coasă 
1828 825 iugăre 353 zile de coasă 
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Deci, în secolul cuprins între repopularea satului ºi conscripþia
din 1828, numãrul familiilor a crescut de trei ori, terenul urbarial ºi-
a dublat suprafaþa, zestrea în animale a crescut ºi ea simþitor. Numãrul
animalelor, comparativ cu suprafaþa restrânsã încã a pãmânturilor
urbariale, dovedeºte încã o datã cã baza existenþei þãranilor din Miºca
rãmânea, ºi pe mai departe, tot creºterea animalelor ºi valorificarea
acestora la târguri sau pe alte cãi.

Miºca sub stãpânirea arhiducelui Iosif

Sub administraþia erarialã iobagii nu erau stânjeniþi în folosirea
liberã a pãºunilor, fapt confirmat ºi de numãrul relativ mare al
animalelor recenzate în 1828. Erariul nu s-a strãduit în formarea
alodiilor, adicã a unor gospodãrii proprii bazate pe robotele þãrãnimi.
Dintr-un act din 1801 reiese cã în Zãrand cel mai dezvoltat alodiu
erarial era în districtul de la Chiºineu, de care aparþinu-se ºi Miºca.
În cadrul acestui district producþia alodialã se ridica la 4 085 mãsuri
de Pojon grâu, 271 mãsuri de Pojon orz ºi 138 mãsuri de Pojon
ovãz, iar în districtul de la Zerind se obþineau 456 mãsuri de Pojon
grâu, 16 6/8 mãsuri de Pojon orz ºi 143 mãsuri de Pojon ovãz.9

Erariul obþinea venituri mai importante din arendarea pustelor
ºi din perceperea drepturilor regaliene (ºi acestea, în general, erau
arendate), respectiv cârciumi, mori, mãcelãrii, vãmile la târguri etc.

 Numărul 
animalelor 

1746 1771 1828 

Boi 108 ? 236 
Vaci 93 ? 288 
Juninci 35 ? 210 
Cai 21 ? 186 
Oi - ? 301 
Capre - ? 54 
Porci 133 ? 215 
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Cum gospodãriile alodiale se dovedeau nerentabile pentru erariu,
încã din 1782 s-a hotãrât vânzarea acestora cãtre particulari. Hotãrârea
a fost transpusã în practicã abia dupã 1795, când rãzboaiele cu Franþa
creau Austriei mari dificultãþi financiare.

Vânzãri masive vor avea însã loc abia dupã 1810. În districtul
Chiºineu, în 1819 au fost vândute Vânãtori ºi Zerindul Mic,
cumpãrãtor fiind baronul Simonyi, vestit colonel din vremea
rãzboaielor antinapoleoniene.10 În 1882, în urma unor tranzacþii
particulare, în partea nordicã a Vânãtorilor se va forma aºezarea
Satul Nou.

Cea mai masivã vânzare a fost efectuatã în districtul Chiºineu Criº
între 1817 ºi 1828 când 11 comune ºi 2 puste au fost cumpãrate de
arhiducele Iosif. Arhiducele a cumpãrat în 1817 Chiºineul, ªiclãul,
Pãdurenii ºi Zerindul. În 1822 cumpãrã pusta Bancut, comunele Sintea
Mare, Adea, Iermata Neagrã, Nãdab ºi satul ªomoº (desfiinþat în 1828).
În 1825 vor ajunge în proprietatea sa Miºca ºi Cintei, iar în 1827 pusta
Kiskakucs.11

În evidenþa arhiducelui la Miºca figurau 37 1/8 sesii iobãgeºti,
127 de familii de iobagi cu sesii, 122 de jeleri cu casã ºi 33 de jeleri
fãrã casã. Datele corespund cu aproximaþie celor ale conscripþiei
din 1828, cu o scãdere masivã a numãrului iobagilor cu sesii ºi cu o
creºtere semnificativã a numãrului jelerilor cu casã.12

Noul stãpân nu a recunoscut defriºãrile, doar pãmânturile
iobãgeºti care figuraserã în urbariul din 1771. Pentru comuna Miºca
trecerea în proprietatea particularã a arhiducelui Iosif va însemna un
adevãrat dezastru. Arhiducele, care îºi stabilise o reºedinþã la Chiºineu
Criº, a organizat o gospodãrire alodialã foarte modernã în raport cu
standardele vremii. Mai întâi, peste tot, a delimitat pãmânturile alodiale
de cele urbariale. Pãdurile, în întregime, intrau în patrimoniul
alodiului iar pãºunea, folositã pânã atunci fãrã restricþii de þãrani, a
fost împãrþitã în douã. Pentru comunitatea þãrãneascã din Miºca se
fixau în jur de 12 iugãre pentru o sesie, restul fiind trecut în
patrimoniul alodiului.
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Statisticianul Fenyes Elek ne oferã urmãtoarele informaþii despre
Miºca din preajma revoluþiei de la 1848: hotarul comunei, în
întregime avea 10 891 iugãre mici (1 iugãr mic = 1 100 stânjeni
pãtraþi), din care 1 836 iugãre mici arãturã,       1 464 iugãre mici
fâneaþã, 3 100 iugãre mici izlaz, 4 500 iugãre mici pãdure. Din toate
acestea suprafaþa deþinutã de alodiul se ridica la 7 639 iugãre mici,
iar pãmânturile urbariale reprezentau 3 252  iugãre mici.13

Situaþia nu era mai bunã nici în satele din jur. Astfel, la Adea din
9 309 iugãre 5 193 erau alodiu, la Vânãtori din 11 000 iugãre 8 524
erau alodiu iar la Zerindul Mic din 4 000 de iugãre alodiul ocupa 3
714.14

Situaþia nu se va schimba nici dupã desfiinþarea iobãgiei. În 1897,
domeniul arhiducelui de la Chiºineu Criº  mãsura 27 048 iugãre
cadastrale, din care la Miºca se aflau 5 215. Dintre acestea:

1) 1 152 iugãre cadastrale arãturi;
2) 35 iugãre cadastrale grãdini;
3) 754 iugãre cadastrale fâneþe;
4) 1 466 iugãre cadastrale pãºuni;
5) 1 477 iugãre cadastrale pãduri;
6) 354 iugãre cadastrale neproductiv.

Întrucât în 1848 iugãrul era echivalat cu 1 100 de stânjeni pãtraþi
iar în 1897 iugãrul cadastral era echivalat la 1 600 stânjeni pãtraþi,
recalculând în hectare obþinem, pentru 1848, o suprafaþã de 3 055
hectare iar în 1897 o suprafaþã de 3 024 hectare.15

Deºi în perioada domeniului arhiducelui avem de a face cu o
pauperizare generalã a þãrãnimii, trebuie sã recunoaºtem cã domeniul
a fost foarte bine organizat ºi administrat. El era împãrþit în opt ferme,
una dintre acestea fiind la Miºca. Au fost organizate ferme pentru
creºterea vitelor, oilor ºi porcilor. S-au introdus gunoirea sistematicã
a pãmântului, cultivarea plantelor furajere, au fost construite clãdiri
corespunzãtoare ºi au fost angajaþi ispravnici, iºpani, pãdurari etc.16

La Miºca, de pildã, pe lângã clãdirea ispravnicului au fost
construite grajduri, cocini, locuinþe pentru angajaþii permanenþi,
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pivniþe, casa pãdurarului, cârciumã, mãcelãrie etc.17

Alodiul avea inventar propriu pentru munci: 109 juguri (o treime
pentru cai), peste 30 de cãruþe, pluguri, grape, maºinã de semãnat,
iar spre sfârºitul veacului ºi batozã.

Productivitatea era estimatã la 10 – 14 chintale de cereale ºi la
15 – 20 chintale de porumb, pe un singur iugãr cadastral.

Salariile angajaþilor ºi muncitorilor sezonieri erau variate.
Ispravnicul ºi iºpanii primeau 600 – 880 forinþi pe an, meºteºugarii
(fierari, rotari) primeau între 300 – 600 forinþi, cãruþaºii în jur de 150
forinþi, vãcarii, pãcurarii, porcarii între 120 – 200 forinþi, slugile ºi
zilerii în jur de 100 de forinþi pe an. Mare parte a salariilor era însã
acordatã în naturã (inclusiv în îmbrãcãminte ºi încãlþãminte).

Venitul net anual al fermei de la Miºca se ridica la 25 116
forinþi.18

Printre activitãþile de pe domeniu au fost ºi unele eforturi care
au adus folos ºi comunitãþii þãrãneºti. În acest sens, trebuie sã amintim
îndiguirile, ºi canalizãrile pentru care, în mare mãsurã, s-au folosit
obligaþiile de robotã ale þãranilor. În urma acestor lucrãri, mare parte
a hotarelor au fost ferite de desele inundaþii, care în deceniile
anterioare provocaserã multe ravagii în satele din zona Criºului ºi a
Teuzului.19

NOTE:

1. Márki, op. cit., II, 304 – 305
2. Kovách Géza, Erdélyi jobbágyok panaszlevelei, Bukarest, 1971, 61 – 62
3. Kovách Géza, Ahol Dosza és Horea hadai jártak, Bukarest, 1976, 22
4. Arhivele Statului Arad, Urbariul comunei Miºca
5. Ibidem
6. Dr. Thirring Gusztáv, Magyarország népessége II József Korában,

Budapest, 1938; Dányi Dezsö, David Zoltan, Az elsö magyarországi
népszámlálás, Budapest, 1960

7. Kovách Géza, Conscripþia satelor arãdene în 1828, Ziridava, XV – XVI,
Arad, 1987, 105 – 108
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8. ANU, Archivum Palatinale Regnicolaris
9. Kovách Géza, Conscripþia satelor..., 110 – 115
10. ANU, Oeconomica, Fons 6, 1801
11. Kovách Géza, Ahol Dozsa ..., 99
12. Méray Gyula, Mezögazdaság és társadalom Magyarországon, Budapest,

1948, 65 – 67; Kovách Géza, Ahol Dozsa ..., 101 – 106
13. Conscripþia din 1828
14. Fényes Elek,  Magyarország geographiai szótára, Pest, 1851, II, 93
15. Ibidem, I, 15, II, 252, 326
16. Magyarország mezögazdasagi Statisztikaja, Budapest, 1897
17. Jószágismertetés, Pest, 1864
18. Ibidem
19. Ibidem
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VIII. SITUAÞIA DEMOGRAFICÃ A COMUNEI
MIªCA DUPÃ ANUL 1825

Începând din anul 1848, pe baza recensãmintelor, dispunem de
date concrete privind situaþia demograficã din Miºca. Astfel, pentru
intervalul 1848 – 1922, situaþia populaþiei din comunã era urmãtoarea:

1848 1886 persoane
1857 1937 persoane
1869 1967 persoane
1880 1664 persoane
1890 1633 persoane
1900 1704 persoane
1910 1774 persoane
1922 1925 persoane.
Dupã cum se poate observa, dupã 1869 se constatã o scãdere

însemnatã a numãrului de persoane din comunã 1, scãdere care trebuie
pusã atât pe seama unei epidemii de holerã, cât ºi pe cea a migraþiei
de populaþie cu determinare economicã. Altfel, nu s-ar putea justifica
sporul natural real al populaþiei aºa cum acesta reiese din cercetarea
matricolelor bisericeºti ºi a datelor de stare civilã.

Matricolele bisericeºti, pãstrate incomplet, oferã date despre
cãsãtoriile care au avut loc între anii 1821 – 1852, despre numãrul
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celor botezaþi în intervalul 1824 – 1868 ºi despre numãrul celor
înmormântaþi între anii 1825 – 1895. Pe baza acestor matricole, putem
calcula sporul natural real al populaþiei pentru intervalul de timp
1825 – 1852:

Anul botezaþi cãsãtoriþi înmormântaþi spor real
1825 44 5 12 + 32
1826 69 4  8 + 61
1827 49 4 11 + 38
1828 76 2 43 + 33
1829 64 8 26 + 38
1830 62           12 41 + 21
1831 47 6 45 +  2
1832 44 4 25 + 15
1833 61 8 21 + 40
1834 43           13 15 + 28
1835 43           11 37 +  6
1836 99           13 40 + 59
1837 60 7 29 + 31
1838 97 8 15 + 82
1839 97 8 28 + 69
1840 62 6 22 + 40
1841 95           17 28 + 67
1842 60 8 25 + 35
1843 83           16 12 + 71
1844 94           19 28 + 66
1845 86           12 23 + 63
1846 51 6 43 +  8
1847 65           10 46 + 19
1848 41           23 72 – 31
1849 83           14 76 +  7
1850 71           17 34 + 37
1851 96           30 51 + 45
1852      119                  26 26 + 93
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Pentru anii de dupã 1853 ni s-au pãstrat doar matricolele celor
botezaþi care ne prezintã urmãtoarea situaþie:

1853 102 copii botezaþi
1854 101 copii botezaþi
1855 100 copii botezaþi
1856   86 copii botezaþi
1857   92 copii botezaþi
1858 114 copii botezaþi
1859   91 copii botezaþi
1860   91 copii botezaþi
1861   64 copii botezaþi
1862 104 copii botezaþi
1863   85 copii botezaþi
1864   85 copii botezaþi
1865 111 copii botezaþi
1866   98 copii botezaþi
1867   88 copii botezaþi

Pentru perioada anilor 1868 – 1875 avem doar datele privitoare
la cei înmormântaþi dar ºtim ºi faptul cã în acest interval în 4 ani
consecutivi holera a decimat populaþia din zonã, inclusiv în cazul
comunei Miºca, unde situaþia înmormântãrilor a fost urmãtoarea:

1868 119 decedaþi
1869   75 decedaþi
1870   82 decedaþi
1871 155 decedaþi
1872 142 decedaþi
1873 239 decedaþi
1874 113 decedaþi

Pentru anii 1875 – 1895 avem din nou matricolele pentru cei
botezaþi ºi pentru cei înmormântaþi, deci putem din nou calcula sporul
natural al  populaþiei:
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Anul botezaþi / ‰            înmormântaþi / ‰                   spor / ‰
1875 28 / 14,23 103 / 52,31 – 75 /  – 37,76
1876 119 / 60,51 87 / 44,23 + 38 / + 19,31
1877 91 / 46,26 70 / 35,59 +21 /  + 10,67
1878 91 / 46,26 96 / 48,80 –  5 /  –   2,54
1879 110 / 55,92 108 / 54,90 +  2 /  +  1,02
1880 93 / 55,88 121 / 72,71 – 28 / – 16,83
1881 84 / 50,48 102 / 61,29 –18 / – 10,81
1882 82 / 50,21 112 / 57,38 – 30 / – 17,12
1883 88 / 52,88 57 / 34,25 + 31 / + 18,63
1884 62 / 37,26 41 / 24,64 + 21 / + 12,62
1885 119 / 71,53 72 / 43,26 + 47 / + 29,27
1886 86 / 51,68 64 / 37,87 + 23 / + 13,81
1887 80 / 48,07 84 / 50,48 –  4 / –   2,41
1888 93 / 55,88 77 / 46,27 + 16 / +  9,61
1889 83 / 49,88 91 / 54,68 –   8 / –  4,80
1890 70 / 41,17 112 / 65,76 – 32 / – 24,59
1891 74 / 54,45 102 / 59,89 – 28 / – 16,44
1892 82 / 48,15 88 / 51,67 –   6 / –   3,22
1893 67 / 39,34 76 / 43,93 –   9 / –   4,59
1894 86 / 50,50 51 / 29,95 + 35 / + 20,55
1895 84 / 49,32 68 / 39,90 + 16 / +  9,42

La datele matricolelor bisericeºti trebuie luat în considerare
faptul cã ele se referã doar la ortodocºi (majoritatea covârºitoare a
populaþiei), deºi din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, mai ales
prin intermediul administraþiei ºi al domeniului arhiducelui, în
comunã se stabilesc ºi reprezentanþi ai altor naþionalitãþi, deci ºi ai
altor confesiuni religioase, fapt ce va fi confirmat ºi de recensãmântul
din anul 1900.

În toamna anului 1895 se introduc actele de stare civilã. Datele
de aici sunt absolut punctuale ºi se referã la fiecare cetãþean, indiferent
de naþionalitatea sa ºi de confesiunea religioasã. Sã urmãrim în
continuare, pe baza datelor de stare civilã, evoluþia demograficã a
comunei Miºca între anii 1896 – 1920 (anul în care limba românã
începe sã fie folositã la redactarea actelor de stare civilã):
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        Anul        naºteri / ‰  decese / ‰        spor / ‰
1896       77 / 47,15 57 / 34,90   + 20 / + 12,25
1897       90 / 55,11 70 / 42,86   + 20 / + 12,85
1898       63 / 38,58 77 / 47,15   – 14 / –   8,57
1899       92 / 56,30 59 / 36,12   + 33 / + 20,24
1900       81 / 47,53 52 / 30,51   + 29 / + 16,84
1901       73 / 42,84 56 / 32,86   + 17 / + 16,82
1902       76 / 44,60 54 / 31,64   + 22 / + 12,96
1903       74 / 43,42 57 / 33,45   + 17 / +   9,97
1904       76 / 44,60 69 / 40,49   +   7 / +   4,11
1905       87 / 51,05 29 / 17,01   + 58 / + 34,04
1906       66 / 38,06 71 / 41,60   –   5 / –   3,54
1907       73 / 42,84 61 / 35,80   + 12 / +   7,04
1908       77 / 45,18 39 / 22,88   + 38 / + 22,30
1909       82 / 48,12 51 / 29,93   + 31 / + 18,19
1910       85 / 47,91 79 / 44,53   +   6 / +   3,38
1911       80 / 45,09 49 / 27,62   + 31 / + 17,47
1912       72 / 40,58 48 / 27,05   + 24 / + 13,53
1913       88 / 49,60 41 / 23,11   + 47 / + 26,49
1914       83 / 46,78 57 / 32,13   + 26 / + 14,65
1915       64 / 36,07 63 / 35,51   +   1 / +   0,56
1916       35 / 19,72 43 / 24,24   –  8  / –   4,52
1917       47 / 26,49 72 / 40,58   – 25 / – 14,09
1918         39 / 21,98 83 / 46,78   – 44 / – 24,80
1919       92 / 51,86 60 / 33,82   + 32 / + 18,04
1920       67 / 37,76 49 / 27,64   + 18 / +   9,92  2

Dupã cum se poate observa, natalitatea era, în general, ridicatã,
ajungând adeseori la peste 40 ‰, însã ºi mortalitatea atinge valori
mari, în special cea infantilã. Dupã cum reiese din statistica stãrii
civile, aproape un sfert din nou-nãscuþi au murit înainte de a atinge
vârsta de un an. Cauza înregistratã în certificatele de deces este
stereotipã: „nãscut slab”. Pe de o parte, femeile gravide munceau
pânã în ultima lunã de sarcinã, câteodatã copiii fiind nãscuþi chiar în
câmp, pe de altã parte condiþiile de locuit, de igienã ºi alimentaþie
erau complet nesãnãtoase. La naºtere asista – când asista – o moaºã,
deºi dupã 1880 fiecare comunã era obligatã sã aibã o moaºã
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specializatã prin urmarea unui curs cu duratã de câteva luni.
Mortalitatea infantilã se datora ºi unor epidemii de scarlatinã ºi difterie
care fãceau ravagii printre noii nãscuþi.

Situaþia mortalitãþii infantile între anii 1896 ºi 1918 se prezintã
astfel:

Anul numărul total decedaţi decedaţi  

 de născuţi sub 1 an / % între 1 – 7 ani / % total /%  3 

1896 77 18 / 23,37 12 / 15,58 30 / 38,95 

1897 90 27 / 30 18 / 20 45 / 50 

1898 63 20 / 31,74 28 / 44,44 48 / 76,18 

1899 92 19 / 20,62 6 / 6,66 25 / 30,28 

1900 81 17 / 20,98 6 /  7,40 23 / 28,38 

1901 73 21 / 25,92 4 /  5,47 25 / 21,29 

1902 76 20 / 26,31 9 / 11,82 29 / 28,13 

1903 74 15 / 20,27 7 /  9,46 22 / 30,13 

1904 76 27 / 35,52 12 / 15,78 39 / 51,30 

1905 87 19 / 21,83 8 /  9,19 27 / 31,02 

1906 66 15 / 22,72 8 / 12,12 23 / 34,84 

1907 73 19 / 26,02 8 / 10,96 27 / 36,98 

1908 82 19 / 24,67 7 /   9,08 26 / 33,76 

1909 82 19 / 23,17 6 /   7,31 25 / 30,48 

1910 85 25 / 29,41 15 / 17,65 40 / 47,06 

1911 80 16 / 20,00 8 / 10,00 24 / 30,00 

1912 72 18 / 25,00 6 / 8,33 24 / 33,33 

1913 88 15 / 17,04 6 / 6,81 21 / 23,85 

1914 83 26 / 31,32 8 / 9,63 34 / 40,95 

1915 64 33 / 51,56 16 / 25,00 49 / 76,56 

1916 35 11 / 31,42 18 / 51,42 29 / 83,84 

1917 47 19 / 40,42 11 / 23,40 30 / 63,82 3
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La Miºca nu exista cabinet sanitar, doar la Vânãtori se înfiinþase
o circumscripþie medicalã de unde medicul se deplasa, în caz de
necesitate, ºi la Miºca. În comunã nu exista nici farmacie. Nu este
deci de mirare cã în timpul primului rãzboi mondial mortalitatea
infantilã din comunã a înregistrat cote alarmante. O statisticã din
anul 1910 ne aratã cã media anualã a celor decedaþi care fuseserã
consultaþi de medic era de doar 32 de persoane.

Între anii 1900 ºi 1910 cunoaºtem ºi cauzele deceselor. Astfel,
bolile infecþioase sunt responsabile pentru:

Boala infecþioasã numãrul de decese
Scarlatinã 12
Difterie   9
Dizenterie   1
Tuberculozã           105
Alte boli   2

Alte cauze de decese au fost urmãtoarele:

Cauza numãr de decese  4
„nãscut slab”  104
bãtrâneþe    33
hemoragie cerebralã      2
convulsii    83
pneumonie ºi pleuritã    79
boli neidentificate  160
accidente     4
omoruri     2



74

NOTE

1. Roz, Kovacs, op.cit., 164
2. Direcþia Judeþeanã Arad a Arhivelor Naþionale, registrele Stãrii Civile,

ortodocºi, Miºca
3. Arhiva comunei Miºca, Registrele stãrii civile
4. Magyar Statisztila Közlemenyek, vol. I
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IX. SITUAÞIA DEMOGRAFICÃ A COMUNEI
MIªCA LA RECENSÃMÂNTUL DIN 1900

Suprafaþa comunei: 8087 iugãre cadastrale
Numãrul locuitorilor:  1704 persoane, din care:

     840 bãrbaþi,
     864 femei

Repartiþia populaþiei dupã vârstã:

Categoria de vârstã         numãrul       % din totalul populaþiei
  0 – 7 ani 287 16,84
  7 – 11 ani 211 12,38
12 – 14 ani 106   6,22
15 – 19 ani 203 11,92
20 – 30 ani 483 28,34
31 – 59 ani 325 19,08
peste 60 ani   89

  5,22

starea civilã:
necãsãtoriþi 860
cãsãtoriþi 722
vãduvi 120
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divorþaþi     2
Repartiþia populaþiei dupã limba maternã:

români 1514
unguri   186
germani      4

Repartiþia populaþiei dupã confesiunea religioasã:
ortodocºi  1512
romano-catolici     54
greco-catolici       7
reformaþi   110
izraeliþi     22

Dintre locuitori, ºtiu sã scrie ºi sã citeascã 339 de persoane, adicã
26,33 % din populaþie.

Numãrul caselor se ridicã la 347, dintre care:
din piatrã sau cãrãmidã   22
din lemn 120
din vãiugã sau pãmânt 205
cu acoperiºul din: þiglã 168

    ºindrilã    61
                                             stuf, paie        347

Infrastructura populaþiei:
lucreazã în agriculturã:  678 activi  933 întreþinuþi
în alte sectoare legate  5 activi 23 întreþinuþi
de agriculturã
în meserii 14 activi 11 întreþinuþi
în comerþ ºi credit  11 activi 11 întreþinuþi
în transporturi 4 activi 11 întreþinuþi
funcþionari 7 activi 17 întreþinuþi
servitori de casã 13 activi 12 întreþinuþi
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altele 2 activi 1 întreþinut
structura agriculturii:
lucreazã activ 402 bãrbaþi 174 femei
întreþinuþi 304 bãrbaþi 648 femei

Dintre proprietari:
între 10 ºi 100 iugãre cadastrale 18 gospodãrii
sub 10 iugãre cadastrale 197 gospodãrii
total gospodãrii 215

În agriculturã sunt angajaþi 3 funcþionari ºi 133 slugi, ca zileri
ocazionali lucreazã 43 de persoane sub 16 ani ºi 12 de persoane cu
vârste peste 16 ani. 1

NOTE:

1. Idem, vol. II, 41, 42, 46
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X. SITUAÞIA DEMOGRAFICÃ
ÎNTRE ANII 1901 - 1910

Datele recensãmântului din 1910 nu coincid în totalitate cu datele
registrelor de stare civilã, fapt pentru care le redãm ºi pe acestea:

Anul nãscuþi        decedaþi      spor natural
1901   72 53 + 19
1902   77 54 + 23
1903   70 56 + 14
1904   67 65 +   2
1905   86 78 +   8
1906   64 69 –   5
1907   72 61 +   9
1908   78 39 + 39
1909   79 51 + 28
1910   82 79 +   3
Total  747 605 + 142

În realitate însã, între 1900 ºi 1910, populaþia a crescut cu doar
70 de persoane, faptul datorându-se migraþiei determinate economic.1

La rãscrucea dintre secolele XIX ºi XX s-au efectuat ºi
recensãminte ale animalelor, mai precis în anii 1895 ºi 1911. Datele
s-au pãstrat doar de la recensãmântul din anul 1911 ºi ele reflectã
urmãtoarea situaþie:
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Numãr de animale 1895 1911 diferenþa
vite cornute 1097 1332 + 235
cai 316  244 –   82
mãgari  4 7 +     3
oi 2667 3093 + 416
capre 45 83 +   38
porci 3106 3858 + 752

Situaþia vitelor cornute în anul 1911 se prezenta astfel:
–  viþei din anul respectiv au fost 301, dintre care au fost

sacrificaþi 65 iar pentru creºtere au fost pãstraþi 236;
–  tauri: 30, dintre care 8 pentru montã;
–  vaci de muls: 485;
–  boi ºi junci sub 3 ani: 242;
– boi ºi junci peste 3 ani: 274;
– total boi ºi junci: 586;
– vaci sub 2 ani: 230;
– viþei în alãptare: 64
– din totalul de 1332 de vite cornute, 1325 erau de rasã Podolianã.
Situaþia la cabaline:
– armãsari: sub un an – 13; peste 1 an – 2;
– iepe: sub un an – 73; sub 2 ani – 70; pentru tracþiune – 137;
– cai castraþi: sub un an – 7; sub 2 ani – 7; pentru tracþiune – 55.
Caprine: 2 þapi; 79 capre de muls; 2 iezi.
Ovine: oi de muls ºi pentru lânã – 2088; berbeci castraþi – 610;

miei – 402.  Din totalul de 3093 de oi, 2177 erau de rasã Merinos.

Studiind cifrele acestui recensãmânt al animalelor, ne dãm seama
cu uºurinþã de faptul cã în comunã exista un ºeptel bogat ºi variat
însã statistica nu specificã câte animale aparþineau domeniului ºi câte
erau în proprietatea þãranilor din comunã. Anumite date privind
gospodãria domenialã ne indicã totuºi cã majoritatea animalelor
aparþineau domeniului. 2
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Starea de sãrãcie  generalã a þãrãnimii ºi a comunei propriu zise
reiese ºi din datele despre gospodãrirea autonomã din anul 1908.

Astfel, sarcinile fiscale ale comunei se ridicau la 39 652 de
coroane anual, ceea ce pe cap de persoanã reprezenta 29,5 coroane.
La aceasta se adaugã impozitul suplimentar de 9607 coroane, precum
ºi 49 de zile de corvoadã cu palmele ºi 122 de zile cu jug, ca muncã
obºteascã.

Veniturile comunei pe anul 1908 se ridicau la 15 991 coroane
iar suma aceasta provenea din:

– imobile 927 coroane
– întreprinderi 550 coroane
– administraþie 11 947 coroane
– rãscumpãrarea muncii obºteºti 614 coroane
Cheltuielile comunei se ridicau la suma de 13 674 coroane,

repartizate astfel pe domenii:
– pentru administraþie 12 674 coroane
– pentru sãnãtate publicã 202 coroane
– pentru drumuri 650 coroane
– pentru ajutorare  20 coroane
Comuna dispunea de 50 iugãre cadastrale de pãmânt obºtesc

care aducea un venit anual de 666 coroane. Valoarea de piaþã a
acestuia a fost estimatã la 79 520 coroane.

Datoria publicã a comunei se ridica la suma de 71 118 coroane,
adicã la o valoare sensibil apropiatã de cea a pãmântului obºtesc. 3

La începutul secolului al XX-lea s-a construit calea feratã
îngustã dintre Giula ºi Berechiu, cu staþie ºi la Miºca. Tot dupã 1900,
în comunã s-au introdus ºi poºta ºi telefonul. În schimb,
circumscripþia sanitarã ºi postul de jandarmi se aflau în Vânãtori. 4

NOTE:

1. Ibidem, 41
2. Ibidem, 46
3. Ibidem, 39
4. A Magyar Szent Korona Országainak Helysegnevtara, Budapest, 1913
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XI. TENSIUNI SOCIALE LA SFÂRªITUL
SECOLULUI XIX ªI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Spre sfârºitul secolului al XIX-lea, dupã formarea Partidului
Social -   Democrat, unele idei socialiste au pãtruns ºi în satele din
plasa Chiºineului, în special în Pãdureni, Nãdab, Miºca, ªepreuº,
Satul Nou. La Miºca au fost înregistrate adeziuni încã din 1893. 1  În
1899, cu ocazia alegerilor pentru primar, jandarmeria a intervenit cu
brutalitate, tocmai din cauza rãspândirii acestor idei. 2

Frãmântãrile sociale au luat o amploare mai mare dupã anul
1901, când s-a format aripa socialistã auto-denumitã „Partidul Social
– Democrat Reorganizat”, condus de Mezöfi Vilmos. De altfel, în
istoria miºcãrii muncitoreºti, aceastã aripã mai este cunoscutã ºi sub
denumirea de „agrarosocialism”, întrucât se baza pe proletariatul
agricol ºi întreþinea legãturi strânse cu satele prin ziarele „Szabad
Szo” ºi „Voinþa poporului”. Aceste douã ziare au reuºit sã întreþinã
o corespondenþã bogatã cu membrii de la sate. Congresul acestui
nou partid a fost organizat la Salonta, în 1903, ºi la el au participat
503 delegaþi, dintre care 158 erau români. Dezbaterile congresului
s-au desfãºurat atât în limba maghiarã cât ºi în limba românã. În
cursul acestora, delegaþii þãrani au acuzat lipsa de pãmânt, simbriile
foarte scãzute din agriculturã, aservirea nemiloasã la care moºierii
îºi supuneau þãranii. 3

În urma congresului PSDR, în anii 1903 – 1904 au izbucnit
mari miºcãri greviste, mai ales în timpul seceriºului. Au fost
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organizate fel de fel de adunãri ocazionale, una dintre acestea þinându-
se la Miºca. Dintr-un raport al prim-pretorului, din 27 februarie 1903,
aflãm cã la Miºca ºi la Zerindul Mare muncitorii agricoli s-au adunat
în diferite grupuri, discutând despre situaþia gravã a poporului. Ei
pretindeau cã fiecare om trebuie sã aibã câte douã iugãre de pãmânt
pentru fiecare dintre copiii sãi. De asemenea, ei considerau cã
muncitorii trebuie sã fie angajaþi permanenþi ai domeniului, cu un
salariu corespunzãtor. În aceastã adunare au fost aleºi ºi delegaþii
care urmau sã participe la congresul de la Salonta.

Prim-pretorul de la Chiºineu a dat dispoziþii ca autoritãþile ºi
jandarmeria sã supravegheze adunãrile ºi acþiunile muncitorilor
agricoli ºi din douã în douã sãptãmâni sã-l informeze prin rapoarte
despre acestea. Potrivit lui, principalul motiv de nemulþumire a acestei
categorii sociale trebuia cãutat în faptul cã la sfârºitul iernii ºi începutul
primãverii situaþia muncitorilor agricoli se agrava datoritã epuizãrii
proviziilor alimentare ºi datoritã faptului cã în aceiaºi perioadã nu
gãseau nimic de muncã. Pentru a contracara aceastã situaþie, a fost
înaintat cãtre comitat un memoriu în care se solicita aprobarea unui
ajutor bãnesc pentru demararea unor lucrãri secundare în vederea
angajãrii acestei pãrþi a populaþiei pentru efectuarea unor munci
publice. 4

La 8 mai 1904 PSDR þine un nou congres la Arad. Ca ºi în anul
precedent, au participat delegaþi þãrani din Miºca, Pãdureni, Nãdab,
Þipari, ªepreuº, Satul Nou etc. 5

Alte ºtiri despre agitaþiile þãrãneºti din zona Chiºineului dateazã
din anul 1907, când la Miºca, Adea ºi Vânãtori au fost redactate
petiþii semnate de mulþi localnici, adresate dietei ºi acuzând legile ºi
mãsurile aspre adoptate împotriva argaþilor. 6

În preajma primului rãzboi mondial, elanul revoluþionar cu suport
social – democrat s-a mai potolit iar partidul lui Mezöfi intrã într-o
dezmembrare treptatã. Dupã atentatul de la Sarajevo, Austro-Ungaria
va declara rãzboi Serbiei, iar în câteva zile doar rãzboiul s-a
mondializat. Acesta va avea consecinþe grave asupra agriculturii,
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þãrãnimea având de suferit în mod deosebit. În primul rând, majoritatea
populaþiei masculine fiind incorporatã ºi trimisã pe front, se va ajunge
– aºa cum arãta subprefectul Aradului în rapoartele sale – la o acutã
lipsã a braþelor de muncã. În asemenea situaþie, greutatea muncilor
agricole ajunge sã apese asupra femeilor, a bãtrânilor ºi copiilor.
Gospodãriile þãrãneºti au fost lovite ºi prin rechiziþionarea animalelor
de muncã ºi a inventarului agricol. Drept urmare, suprafeþele
însãmânþate ºi producþia agricolã vor înregistra scãderi semnificative.

Prin rechiziþionãrile ordonate de statul aflat în rãzboi vor avea
de suferit mai ales gospodãriile mici, care erau majoritare în zona în
care se aflã comuna Miºca. În ultimul an al rãzboiului, comisiile de
rechiziþii au trecut la adevãrate percheziþii, patronate de armatã ºi
soldate chiar ºi cu confiscarea cerealelor direct de la batozã.

Lipsa cerealelor ºi a celorlalte produse supuse rechiziþiilor era
resimþitã în primul rând de cãtre þãrãnimea sãracã, foametea, lipsurile
de tot felul ºi scumpetea insuportabilã agravând viaþa celor mulþi, în
vreme ce pentru unii rãzboiul adusese „bogãþie mare ºi huzur”, dupã
cum se exprima protopopul de la Chiºineu Criº într-un raport din 20
februarie 1918. 7

Dureroase ºi irecuperabile au fost însã pierderile de vieþi umane,
rãzboiul îndoliind sute de familii din þinuturile arãdene. Iatã doar
câteva date din satele româneºti din zona Chiºineului:

Localitatea         nr. locuitorilor  nr. caselor nr. de morþi
Cermei 4609 624 51
Grãniceri 4260 854 71
Miºca 1704 390 68
Moroda 1565 242 56
Nãdab 2220 320 69
Socodor 5207 838 139
ªepreuº 4238 887 97
Zãrand 3168 666 78
Sintea Micã 810 200 25
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Dacã pentru satele prezentate numãrul morþilor în rãzboi se ridica
la 654, foarte mare a fost ºi numãrul invalizilor, al orfanilor ºi al
vãduvelor de rãzboi. În plasa Chiºineu Criº se gãseau 129 de orfani
de ambii pãrinþi, numai în Miºca fiind opt dintre aceºtia. 8

Dupã intrarea României în rãzboi de partea Antantei, represiunile
autoritãþilor maghiare asupra populaþiei româneºti se vor înãspri, grav
afectaþi fiind intelectualii satelor (preoþii ºi învãþãtorii)

NOTE:

1. E. Glück, Al. Roz, Aradul muncitoresc, Bucureºti, 1982, p. 30
2. Ibidem, p. 32
3. Egyes Akos, A parasztsag Erdelyben a századfordulon, Bucureºti, 1975,

p. 246
4. Ibidem, p. 249
5. Ibidem, p. 254 – 255
6. Ibidem, p. 256
7. Alexandru Roz, Aradul – cetatea Marii Uniri, Timiºoara, 1993, p. 87 – 91
8. Ibidem, p. 94 - 96
.
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XII. COMUNA MIªCA DUPÃ 1918

Datele ºi informaþiile istorice relative la evoluþia demograficã,
economicã, socialã ºi culturalã a comunei Miºca dupã anul 1918
sunt relativ numeroase însã pãstrarea ºi sistematizarea lor în arhivele
locale (primãrie, ºcoalã, bisericã) se înscrie în atitudinea generalã
faþã de documente ºi pãstrarea lor – indiferenþa, neglijenþa, lipsa de
preocupare. Pentru acest motiv, pentru perioada de dupã 1918 ne
vom mulþumi cu date selectate dintr-un material imens care îºi va
aºtepta încã sistematizarea ºi cercetarea ºi cu date oferite prin
chestionarea unor localnici în vârstã, deci cu o istorie localã oralã.

Din punct de vedere demografic, numãrul naºterilor ºi al
deceselor înregistrate la primãrie pentru satul Miºca denotã o
încetinire sensibilã a ritmului creºterii naturale a populaþiei ºi o
îmbãtrânire a acesteia, fenomene vizibile mai ales din anii 1960 –
1970 ºi concretizate în faptul cã în anul 2002 în satul Miºca erau
înregistraþi 1215 locuitori, numãr aproape egal cu cel al locuitorilor
înregistraþi de conscripþia din 1828 1 ºi sensibil mai mic decât al
celor înregistraþi în 1918 2.

Pe baza datelor înregistrate în registrele de naºteri ºi decese se
poate observa oscilaþia sporului natural al populaþiei, determinatã de
scãderea relativã a natalitãþii ºi de menþinerea mortalitãþii, în special
a celei infantile, la valori extrem de ridicate: 3



86

Anul Număr

naşteri

Număr

decese

Spor

natural

1919 94 60 + 34

1920 67 49 + 18

  1921∗ 94 68 + 26

1922 63 37 + 26

1923 93 48 + 45

1924 73 60 + 13

1925 61 40 + 21

1926 78 51 + 27

1927 82 34 + 48

1928 72 36 + 36

1929 72 72 -

1930 61 49 + 12

1931 66 58 + 8

1932 81 77 + 4

1933 59 35 + 24

1934 72 37 + 35

1935 66 45 + 21

1936 63 36 + 27

1937 54 35 + 19

1938 60 55 + 5

1939 57 33 + 24

1940 45 30 + 15

1941 35 39 - 4

* Începând cu acest an, datele din registrele de stare civilã sunt redactate în
limba românã
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Imediat dupã 1918, satul ºi comuna Miºca nu se diferenþiau de
celelalte sate din pãrþile vestice ale României întregite. Aspecte
semnificative despre viaþa din Miºca din perioada interbelicã ne sunt
oferite în mãrturiile lui Ioan Haº, colonel în rezervã, localnic. Pentru
acesta „Oamenii erau într-o crizã financiarã, sãrãcie, din
agriculturã nu s-a putut face avere  dupã primul rãzboi mondial.
Îmi povestea taicã-meu cã dupã ce a venit din  armatã dupã
terminarea rãzboiului aveau o singurã pereche de pantaloni care la
munca câmpului erau folosiþi pe dos ºi duminica erau folosiþi pe
cealaltã parte. Uliþele satului (strãzile de azi) toamna ºi iarna, chiar
ºi primãvara,  erau pline de noroi, accesul  spre centru se fãcea  cel
mai  adesea  doar pe lângã garduri ºi prin grãdini,  fãrã sã se þinã
seama de încãlcarea proprietãþii dar ºi  fãrã a  aduce supãrare
vreunui concetãþean. Pe timp  de varã,  uliþele erau pline de praf
(colb), care  þinea  drept loc de scaldã pentru pãsãrile de curte ºi
totodatã era   locul de joacã al copiilor de pe  uliþe.

Casele erau acoperite cu paie ºi compuse din douã camere,
rareori din trei  camere la cei mai înstãriþi, cu gemuleþe mici  ºi
foarte scunde, iar iarna  dormeau ºi câte patru – cinci într-o camerã,
pentru a economisi combustibil. Sobele erau zidite, lipite ºi vãruite
ºi aveau o lespede deasupra pe care se putea fierbe mâncare, iar în
curte familiile mai înstãrite ºi-au clãdit cuptoare de pâine în care la
sfârºit de sãptãmânã, când era posibil, coceau tradiþionala pâine
fãcutã din  aluat de ziuã pe timp de iarnã ºi din aluat de noapte pe
timp de varã ºi tradiþionala plãcintã coardã cu mac, brânzã ºi
scoacã” . 4

Tot despre viaþa satului de dinaintea primului rãzboi mondial ºi
a celui interbelic îºi aminteºte ºi localnicul Gâd Ioan, acum în vârstã
de 74 ani. „Pe locul intravilan  de casã actual al lui „ Ghina”
(lãngã Voana) prin anii 1800 funcþiona Primãria localitãþii Miºca
iar în imobilul situat la nr. 125 a funcþionat jandarmeria care avea
o încãpere pentru arest pe termen scurt. În anul 1832 s-a nãscut
Nikolaie Imbre,  poreclit Klau,  care mai târziu a devenit proprietarul
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acestui imobil, care era o clãdire imensã acoperitã cu ºindrilã. Era
mare gospodar, avea pãmânt ºi se ocupa cu creºterea porcinelor,
care atunci era o ocupaþie de bazã la miºcani. Spre toamnã, odatã
cu cãderea frunzelor,  turmele  de porci ale lui Klau  erau  deplasate
spre dealul Ineului  ºi pânã în apropiere de Beliu. Se spune cã la
plecare aveau un  efectiv  în jur de 200 de porcine iar la întoarcere
efectivul era mult mai mare; neexistând diferenþe între însemnele cu
care erau marcaþi porcii se zvonea cã sporurile erau rezultate din
comerþul „la negru ” cu Licã Sãmãdãu, personajul din nuvela
„Moara cu noroc” de Ion Slavici, care de-asemenea face
prezentarea evenimentelor din acea vreme, Ion Slavici fiind nãscut
în localitatea ªiria,  judeþul Arad .

ªtiindu-se cã Nikolaie Imbre (Klau) prosperase din afacerea cu
porci  ºi avea mulþi bani, cei cu îndeletniciri de hoþi n-au stat pe
gânduri ºi s-au gândit sã-i facã o vizitã, fiind însã induºi în eroare
deoarece, de regulã, Imbre  când îºi planifica o plecare  populariza
o direcþie capcanã pentru a nu se ºti pe ce drum cãlãtoreºte pentru
a preveni atacul hoþilor; aºa întâmplându-se ºi acum când cei trei
hoþi ºtiind exact în ce loc se aflã casa de bani au dat sã spargã
peretele  pentru sustragerea banilor, însã Imbre  a fost vigilent, a
pândit de sub gardul  de nuiele al fostei primãrii ºi când sã aibã loc
atacul asupra casei de bani i-a surprins pe hoþi : „-Mããã !!!, ce
face-þi?”  Auzindu-l, hoþii speriaþi au dat sã fugã dar el a tras cu
revolverul  un foc  împuºcându-l pe ultimul dintre hoþi. Casa  de
bani a lui Nikolaie Imbre (Klau)  a fost predatã de  fiul lui (Mitru
Bârcii) la CAP Miºca unde se aflã ºi în prezent.

Revenind la povestea legatã de locul vechii primãrii, bãtrânii
spun cã pe locul actualului nuc noaptea þâºnea o flacãrã, semnalând
cã ar exista o comoarã îngropatã, unde într-adevãr s-au ºi gãsit
câteva monede datând  de pe vremea Mariei Tereza.

Pe aceleaºi locuri când s-au fãcut sãpãturi pentru diferite
construcþii s-au gãsit schelete  care pãreau a fi îngropate mai multe
împreunã, ºi care dupã dantura intactã ºi dimensiunile osoase
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indicau cã victimele  au fost rãpuse în jurul vârstei de 12 - 14 ani.
Se presupune cã acestea ar fi fost cu sute de ani înainte victimele
ciumei sau holerei ce s-a abãtut asupra acestei zone.

Nobilul maghiar care avea domeniul Miºca avea  trei
gospodãrii mari, una era pe locul actualei pãduri „Livada” ºi avea
legãturã cu târgul din Chiºineu Criº pe drumul numit „Corhana”,
care era mãrginit de un soi de arbust ornamental (brãduleþ), a doua
gospodãrie era în apropiere de „Holumburi”, iar a treia „La
Guieºti” care  era tabãra de varã a tineretului bovin. Periodic, când
tineretul bovin atingea greutatea de 100 kg se pregãteau  loturi pentru
a fi duse  la târg, la Bekescsaba  sau în Austria,  fiind folosiþi pentru
prepararea mâncãrii tradiþionale „Gulas”

O altã fermã, tot  proprietate a nobilului maghiar, era situatã
lângã locul unde astãzi se gãseºte  ferma de la  Trestie  ºi acolo  era
o crescãtorie imensã de porci  în apropierea cãreia era ºi o staþie  de
cale feratã pentru trenul  care fãcea legãtura între Satu Nou ºi Jula.
Aici trenul staþiona pentru a  alimenta locomotiva  cu apa necesarã
motorului din fântâna care existã încã, iar în graiul  localnicilor
alimentarea locomotivei  era numitã „adãparea bicii”.

La marginea satului era o moarã, care era pusã în miºcare
prin învârtire de cãtre cai înjugaþi ºi avea  un mecanism compus din
„mãsele”  de  piatrã, care deservea  localnicii mãcinând porumb ºi
alte cereale; finalizarea procesului de mãcinat era semnalizatã sonor
printr-un clopoþel  care indica faptul cã urmãtorul client poate
alimenta. Moara era situatã în locul  unde astãzi se aflã  casa cu nr.
625, la capãtul cimitirului pentru neoprotestanþi.

Se mai spune cã  pãdurea Adea  s-a întins pânã la marginea
localitãþii, liziera fiind populatã mai ales cu specii de peri, ale cãror
fructe  erau folosite cu succes în obþinerea  þuicii tradiþionale, printr-
un proces  care se desfãºura  în cazane special  amenajate ºi deþinute
în regim privat.

Tratamentele medicale  se fãceau mai mult cu plante (ceaiuri)
ºi chiar cu descântece  (boboane). Dupã medicamente miºcanii se
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deplasau în localitatea Zerind unde funcþiona  o unitate care vindea
produse farmaceutice  numitã „Potica”; în lipsa banilor vânzarea
se fãcea la schimb cu produse,  de exemplu  pentru þigãri medicinale
folosite la tratarea „chehei” (astmã)  se plãtea cu douã ouã de
gãinã, un pachet de þigãri Mãrãºesti  la fel, ca ºi un pachet de chibrite.
Pentru a economisi beþele de chibrit care reprezentau un lux la acea
orã, la aprinderea lãmpii ori a þigãrii transportul focului de la sobã
la aceste  nevoi  se fãcea cu aºchii din tulpini din cânepã  tãiate la o
lungime de aproximativ 25 cm, numite „pãzdãr”.

Se mai spune  cã bãrbaþii aveau un fizic foarte bine dezvoltat  ºi
rezistau foarte bine eforturilor fizice peste puterea normalului. Un
exemplu: Onuþu Vidului cãra pe umãr pomi din pãdure, tulpini
întregi de o lungime ºi grosime impresionantã, din haltã în haltã
lãsând rând pe rând  câte unul ºi pânã seara  ajungea cu toþi acasã.5

Bãtrânul Gui Traian, nãscut în anul 1905 ºi stabilit acum 25 de
ani în Chiºineu Criº, îºi aduce ºi el aminte: „Îmbrãcãmintea de cele
mai multe ori era confecþionatã manual din þesãturi prelucrate  cu
ajutorul rãzboiului de þesut ºi mai rar confecþionatã la comandã, de
asemenea ºi încãlþãmintea care era o mare grijã pentru pãrinþi,
mai ales când se apropia toamna.
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Cu tot greul, miºcanii aveau însã mândria de a nu se lãsa pradã
sãrãciei ºi cum puteau fãceau faþã în aºa fel încât atunci când ieºeau
între lume erau bine îmbrãcaþi ºi încãlþaþi. În vremea când ruºii
treceau cu trenul prin  staþia de cale  feratã Zerind, se  dãdeau jos  ºi
întrebau „sat românesc îi? „ ºi dacã rãspunsul era da, se îndreptau
spre el cu grãmada ºi cereau de mâncare, de cele mai multe ori
înnoptau ºi pe la casele miºcanilor. Se mai mutau cu frontul, iarãºi
se întorceau ºi se luptau împotriva ungurilor.

Mi-amintesc cum trãgeau cu tunurile, podurile au fost minate,
podurile construite demult  aveau un loc pentru minã, o cutie  unde
în caz de nevoie, se punea mina ºi reuºita distrugerii  acestuia era
sigurã. Treaba asta n-o ºtia toatã lumea.

În perioada interbelicã prin Miºca circula un tren  pe linie
îngustã, care transporta mai mult marfã, adicã material lemnos. Se
spunea cã este cel mai bun lemn de lucru lemnul din  pãdurile de
ºes, deoarece  este foarte îndesat, acesta  era dus pânã la Jula de
unde se spunea cã  lua alte direcþii.

La târg  miºcanii mergeau cu animalele pe jos sau cu cãruþa.
Drumul strãbãtut era prin Zerind – Iermata Neagrã – Jula. Mai
târziu, târguri bune erau ºi  la Zerind (pe locul actualelor clãdiri de
primãrie ºi dispensar unde se þinea târgul de animale),  de-asemenea
ºi la Vânãtori, prin anii ’30.

Drumul din Zerind era pietruit, cãruþele erau trase mai mult de
boi, caii erau mai rari ºi se gãseau la gospodãrii puternice. ªi pãrinþii
noºtri s-or ocupat cu boii, însã dupã ce-am crescut noi, eu ºi frate-
meu,  nouã nu ne-o plãcut cu boii cã bunul nostru,  tatãl lui mama,
avea cai, ºi apoi ne-o dat a pereche de cai, la schimb pe una de boi;
ne plãcea la copii cu caii. În acea vreme, caii tineri nu s-au prins
(înhãmat) la cãruþã pânã nu împlineau 3 ani.

Ocupaþia principalã, de fapt singura, era agricultura. Se cultivau
cerealele, printre care ºi orezul în câmpul mare (tarlaua de dincolo
de Teuz, dintre Zerindul Mic ºi Vânãtori). Orezãriile erau în
administrarea statului, parcelele  au fost fãcute  cu roaba, distribuirea
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apei în parcele era foarte bine organizatã prin stãvilare, cum era la
colþul pãdurii Lunca, la podul lui Cãsoaie, numele acestuia derivând
exact de  la clãdirea imensã din cãrãmidã care a fost construitã pe
latura stângã înainte de acest pod ºi folosea ca centru pentru
administrarea orezãriei   ºi de asigurarea acesteia cu apa necesarã.

Arãturile se fãceau toamna sau primãvara, se pregãteau bine, apoi
se semãna cu mâna grâul, prin împrãºtiere, iar porumbul se punea
sub brazdã, lãsându-se între fiecare ºir douã brazde interval de sapã.

Plugurile erau la început ºi din lemn, dar mai apoi s-au procurat
din fier, din târg de la Jula ºi erau fabricate la Debreþin ºi cele mai
cãutate erau  mãrimea 6 deoarece erau mai uºoare pentru animale.

Recoltatul se fãcea manual, ºi la pãioase partea de  scoatere a
bobului din spice se fãcea cu ajutorul batozelor tatãlui lui Piºta
Petrii ªimii,  care a avut douã batoze. Cu timpul, s-au asociat  ºi
alte familii ºi au reuºit sã mai aducã câteva batoze în sat. Pãioasele
erau tãiate manual, adunate în chite, mãnunchiuri ºi depozitate
pentru a fi deplasate la batoze.

Deplasarea batozelor se fãceau cu 6 cai ºi cel mai bine cu boii
deoarece pornirea de pe loc o fãceau fãrã prea mult efort.
Funcþionarea mecanismului batozei care scotea boabele din spice
era pe baza unui motor cu aburi care funcþiona prin arderea în
cazanul  acestuia a resturilor de paie rezultate din curãþitul boabelor.

Printre alte culturi se cultiva ºi cânepa pentru fuior care dupã
ce era topitã ºi trecutã apoi prin toate  procesele de meliþare,
scãrmãnare, pieptãnare,  ajungea la stadiul de fuior ºi era toarsã
iarna de cãtre femei, firul folosindu-se la diverse þesãturi  simple
sau cu alesãturi (motive populare). Topitul cânepii se fãcea de regulã
în baltã  „la þigani”, se dãdeau la fund  snopii pânã se ajungea la
muierea tulpinilor, asta dupã timp de câteva zile; odatã cu  aceastã
operaþie, datoritã concentraþiei de substanþe rezultate din topirea
cânepii, peºtii ieºeau  în majoritate ameþiþi deasupra apei înspre
bucuria copiilor care le veneau de hac.

Se ºtia cã lângã Holumburi era un baron, nu i s-a cunoscut
numele, se ºtia însã cã centrul lui era în Chiºineu Criº. Oamenii îi
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ziceau Hãrþãg, care a crescut mai mult oi ºi boi. Hãrþãgul îºi lucra
cele 3 moºii Holumburi, Livada ºi  Trestia cu pãrinþii noºtri; la Trestie
a avut clãdiri mai mici, pe lângã astea mai avea încã o hodaie ºi la
ªanþuri unde þinea boi ºi vaci. Hodãile erau fãcute din piatrã ºi
curþile erau împrejmuite cu pruni, meri ºi peri.

La Livadã Hãrþãgul avea o hodaie mare unde jumãtate  satul
lucra mai târziu. Se spunea cã livada a fost ocupatã de „vagabonzi”
nu ºtiu cât timp, însã se cunoºtea  cã în livadã a luat fiinþã un
sanatoriu pentru cei cu probleme psihice. La Trestie era ferma pentru
porci care avea o groapã destul de latã  unde porcii se puteau scãlda
în voie .

Dupã Hãrþãg, ne mai amintim de Klau (Nicolae Imbre) care îºi
þinea porcii dincolo de Teuz, unde astãzi  pot  fi vãzuþi câþiva duzi
rãsfiraþi. Iarna îmi amintesc cã-ºi ducea porcii la deal, el avea
legãturi cu acei de pe dealuri de la Ineu încolo, zonã în care se ºtia
de furturi de porci.

Clasele ce diferenþiau localnicii  gospodari  erau  nominalizate
pe douã criterii: de agricultor ºi  econom, al doilea însemnând un
gospodar cu cunoºtinþe multilaterale ºi destul de descurcãreþ.

În sat funcþiona o moarã care producea ulei din floarea soarelui,
seminþe de dovleac, precum ºi uruialã.  Funcþionarea morii era
asiguratã cu caii.

Pe la începutul  anilor  1920 se cunoaºte cã printre alte
îndeletniciri miºcanii s-au ocupat ºi cu albinele (apicultura).
Familiile erau adãpostite într-un fel de coºuri þuguiate din împletiturã
de salcie, bine lipite la exterior cu lut. Acestea erau aºezate pe niºte
bãncuþe din lemn ºi  pe timp de iarnã erau învelite cu tulei (resturi
de  tulpini de porumb).

Se spune cã  starea economicã  a localitãþii  noastre nu  era
prea bunã datoritã sprijinului redus din partea  autoritãþilor din
acea vreme, pe motivul cã  nu aveam  în localitate decât 6 unguri.

O altã populaþie, numitã de cãtre  localnici „þigani”,  s-a stabilit
mai târziu în numãr  neînsemnat, pânã la 7  familii, care au primit
loc pentru a se stabili la  marginea satului lângã balta de lângã nr.
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1. Aceºtia îºi câºtigau existenþa prin prestarea diverselor munci,
produceau vãiuguri (cãrãmizi din chirpici), finisau locuinþele
oamenilor prin lipirea podurilor, faþadelor etc. Puþini erau cei care
trãiau din  cerºit. De asemenea, tot din rândul lor era compusã ºi
orchestra de muzicã care în acea vreme se numea „ hidede „, ºi
înveselea pe toþi cei dornici de distracþie ºi joc în zilele de sãrbãtoare.

Teuzul, înainte de îndiguirea pãrþii  dinspre sat, fãcea mari
stricãciuni, începând  de la Sintea încoace toate apele se adunau în
cursul Teuzului ºi al  rãstocii, ºi practic între ele pe timp ploios se
forma o adevãratã „deltã” care se revãrsa, prin intermediul
ºanþurilor spre gospodãriile populaþiei  din vetrele mai joase, ale
cãror locuinþe erau afectate ºi dãrâmate de cele mai multe  ori,
aceºtia cãutând sã se mute în locuri mai  ridicate. Pentru îndiguirea
Teuzului s-a început acþiunea de la Sintea  Mare încoace ºi timp de
câþiva ani s-a ridicat digul cu roaba.

Spãlatul hainelor se fãceau în curte sau la Teuz, hainele fiind
cãrate cu cãruþele, punând ºi hranã animalelor pentru perioada
cât dura spãlatul acestora. Hainele fiind þesãturi  destul de  groase
ºi greu de spãlat la mânã erau lãsate la înmuiat, dupã care pe o
mãsuþã cu 4 picioare din þãruºi, care era fixatã în apã se întindeau
hainele pentru a fi sãpunite cu sãpun de casã ºi dupã ce erau
bine înmuiate ºi înspumate li se aplicau niºte lovituri cu un obiect
numit „mai”,  care semãna cu o lopatã îngustã  ºi destul de
greoaie fiind  din lemn de esenþã tare, de regulã din stejar. Dupã
batere hainele se  clãteau bine în Teuz  ºi se storceau. În aceastã
operaþie era nevoie de încã o persoanã, deoarece una þinea un
capãt ºi cealaltã rãsucea  de la celãlalt pânã nu se mai scurgea
apã din ele, apoi erau întinse  pe iarbã pe malul Teuzului sau pe
sãlciile din apropiere, iar în timp ce se uscau spãlãtorii fãceau o
scaldã pe cinste.

Locul de scaldã cel mai vechi se cunoaºte  ca fiind pe vechiul
curs al Teuzului,  astãzi  în spatele ºcolii generale, în spatele
grãdinilor; mai târziu se amintesc încã douã locuri, scãriþa fetelor
ºi scãriþa bãieþilor, precum mult mai târziu „ochiul Sâii”.

Pescuitul ºi vânatul au fost din totdeauna o preocupare ce fãcea
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parte din plãcerile miºcanilor. În partea susanilor se aminteºte cã
erau feciori care  prindeau iepurele  cu fuga, printre aceºtia amintesc
pe Pavelea Bãbarului (Toma), pe Petrea Fraicon (Barburã)  ºi alþii.
6

Prezenþa pãdurilor ºi a fondurilor de vânãtoare în zonã asigura
lemnul necesar încãlzirii pe timp de iarnã ºi cel necesar construcþiilor
ºi tâmplãriei, în vreme ce vânãtoarea era practicatã de puþini dintre
localnici. Trupurile de pãdure ce formeazã Ocolul Silvic Criº au
aparþinut grofilor maghiari (se poate afla aceasta ºi din hãrþile
existente din acea vreme în arhiva Ocolului Silvic Criº). Dupã primul
rãzboi mondial aceste trupuri de pãdure (Socodor, Somoº, Sintea,
Adea, Holumburi, Lunca, Livada,  Pereº) au fãcut parte integrantã
ca anexã  sau  brigadã care a fost  sub îndrumarea ºi administrarea
Ocolului Silvic Ceala.

ªi, dupã cât se cunoaºte, în Chiºineu Criº pe strada Swaier nr. 8
(actualmente strada „Primãverii” nr.8) s-a aflat sediul Brigãzii Silvice
(„Casa Pãdurilor Statului”) de unde au fost conduse toate aceste
trupuri de pãdure de un singur brigadier cu numele de Lãzãrescu.

Menþionãm cã nu toate aceste trupuri au avut sediu de canton  ºi
nici pãdurari titulari asupra pazei ºi gestiunii lor; astfel, de exemplu,
trupul de pãdure Lunca a aparþinut trupului de pãdure Holumburi, de
asemenea trupul de pãdure Sintea a aparþinut  trupurilor de pãdure Adea
ºi Holumburi.

Toate aceste trupuri de pãduri, aºa  cum am arãtat mai sus, au
aparþinut statului român.

Vânãtoarea de asemenea era sub controlul  statului român  ºi
dupã câte se cunoaºte trupul de pãdure Socodor  cu fondul de
vânãtoare aferent a fost închiriat familiei Brãtienilor, aceastã
concesionare prelungindu-se pânã la abdicarea regelui. Domnul
Vãlcan Ioan ne-a oferit informaþiile urmãtoare: „Fondul de
vânãtoare l-a avut ca administrator pe Bobu Ardelean, cu doi paznici
de vânãtoare. Amintim aici cã unul dintre ei a fost Tãmaº Ioan,
celãlalt fiind din Socodor. Dupã cum ne amintim, în anul 1935 aceste
trupuri de pãdure  s-au desprins de Ocolul Silvic Ceala formând
Ocolul Silvic „Criºul Alb”. Ca organ de conducere a fost inginerul



96

ºef Teodorescu, transferat de la Ocolul Silvic Lipova, iar ca sediu în
Chiºineu Criº a fost folositã clãdirea din cartierul Pãdureni, strada
Înfrãþirii, pe actualul loc al asociaþiei agricole. Acest sediu a început
sã funcþioneze chiar din ziua de 1 mai 1944 .

Dupã naþionalizare, sediul a fost stabilit pe strada Înfrãþirii  pe
locul protopopiatului , care a fost mutat pe locul unde este situat
noul spital din Chiºineu Criº.

Odatã cu instalarea inginerului ºef, pãdurari subordonaþi au
început sã-l urmeze în continuare în funcþiile care erau ºi sã-ºi
desfãºoare activitatea ca pãdurari la trupurile din pãdure.

Dupã cum bine ne amintim,  ca pãdurar silvic la Holumburi  s-
a stabilit Bradin Vasilie din Cuvin, la pãdurea Adea pãdurarul
Mircea, la Socodor  Rica - Vuculescu ºi Ciorãu Lazar.

Noua structurã între anii 1935-1937 a Ocolului Silvic s-a
reaºezat cu excepþia trupului de pãdure Socodor, care aparþinea cu
fondul de vânãtoare Brãtienilor, din  restul trupurilor de pãdure cu
fondurile de vânãtoare aferente  a luat fiinþã  „Ocolul Silvic Regal
de Vânãtoare” ºi odatã cu aceasta a avut loc încadrarea paznicilor
de vânãtoare, care ca obligaþii aveau în sarcinã  paza, ocrotirea ºi
dezvoltarea vânatului  (în special vânatul mic – iepure, fazani,
potârnichi). Astfel, îl amintim pe pãdurarul Bejan Petru (a Silai),
cel mai iscusit paznic de vânãtoare din acea vreme, amintim cã
dânsul din tinereþe a funcþionat ca paznic  în regat  ºi odatã cu
formarea „Ocolului Silvic Regal de Vânãtoare” ºi în zona noastrã
a fost transferat în cadrul Ocolului Silvic, luând în pazã ºi
administrare fondul de vânãtoare  Lunca; mai târziu pentru a-i fi
mai uºor în exercitarea serviciului ºi profitând de faptul cã avea o
suprafaþã de teren în apropierea digului (rampa spre Ciocoi) ºi-a
construit o casã  de locuit proprietate personalã.

Mulþi miºcani au fost angajaþi ca pãdurari  în timpul
brigadierului Bejan  Petru  (a Silai), datoritã influenþei sale favorabile
pe lângã superiorii din acea vreme. Trebuie sã menþionãm cã dupã
circa 2 ani el s-a transferat la cantonul Holumburi unde ajunsese
vecin  cu Bradi Vasilie, ºi a funcþionat acolo pânã la instalarea
regimului comunist când s-a pensionat.
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În locul lui Bejan, la „Lunca” a fost adus  pentru a lua în pazã
ºi administrare Gui Petru (Petre Bubulichii), dupã care a urmat
Gui Teodor (Pircu), pe acesta urmându-l Mãtiuþ Teodor (Ciocoi).

Amintim contribuþia unor pãdurari  la paza ºi ocrotirea
vânatului de pe  raza Ocolului Silvic Chiºineu Criº : Mãtiuþ Samoilã,
Gui Dumitru (al lui Mitru Mihai ), Gui Petru (Petrea Bubulichii),
Lung Teodor (Todor a Jupunului,  cãzut în al doilea rãzboi mondial),
Haº Petru (al ªopotii, cãzut tot în cel de al doilea rãzboi mondial),
Albu Petru (Petruþa Homnoj), Albu Ioan (Onuþu Homnoj), Lung
Petru (Jupunu), brigadieri din 1964 pânã  la pensionare. Vãlcan
Ioan, brigadier din 1986, a funcþionat  la brigada Somoº iar  Fãrcaº
Pavel (a Grofului) la pãdurea Lunca ºi alþii.

 Ca pãdurari, atât silvici cât ºi de vânãtoare, îi mai  amintim pe
Gui Aurel (al  Murgului), Gui Mihai (al Piºtii), Tãmaº Traian (al
Anuºchii), Tãmaº Teodor (al  Anuºchii), Vlad Ioan (al Aurelii), Haº
Dumitru (Cioara), Gui Teodor ( a Bubulichii),  brigadier la pãdurea
Socodor, Bejan Teodor, Moþ Dumitru.

Se cunoaºte, de asemenea, cã asociaþia vânãtorilor ºi pescarilor
sportivi l-a avut  ca secretar de filialã  ºi pe miºcanul  Lung Pavel
(Veluþu Jupunului), iar  astãzi tot miºcani continuã  sã ocupe  funcþii
importante  în administraþia acestei instituþii.” 7
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Ocolul silvic regal de vânãtoare îl avea ca administrator pe
cãpitanul Ciorogaru, care îndruma toatã activitatea de pe terenurile
de vânãtoare ale Ocolului Chiºineu Criº, fãcând periodic inspecþii ºi
bazându-se pe sprijinul brigadierului Bejan Petru.

Domnul Vãlcan Ioan continuã: „Prin anii1936 – 1937 ei au stabilit
locul în care a luat fiinþã crescãtoria de fazani, unde a fost construit
actualul pavilion. S-a pornit în primii ani cu 800 de fazaniþe ºi 200 de
cocoºi. A început construcþia volierelor pentru iernat care erau
împrejmuite pe o suprafaþã de aproape 2 hectare ºi acoperite cu plasã.
De asemenea, au fost construite volierele pentru reproducþie, cu boxele
necesare pentru clocirea ouãlor, iar cloºtile necesare erau procurate
din localitãþile învecinate. Dupã fiecare clocire se obþinea un efectiv de
1 200 de pui pe serie iar dupã 6 – 8 sãptãmâni aceºtia erau lãsaþi în
libertate. La început, când crescãtoria ºi-a pornit producþia, din Miºca
au fost responsabili „fazanierii” Albu Petru (Petrea Homnoj), Vãlcan
Teodor (a Trocului), Lungu Petru (Jupunu), iar ca muncitori Floarea
Buºtii, Floriþa Cucurbetii ºi, mai târziu, Meleag Sofia, Meleag Saveta,
Lung Ana, Barburã Petru ºi Tamaº Traian.” 8

Fiind situat între cursuri importante de apã, satul Miºca nu era
ameninþat doar de inundaþii ci beneficia ºi de posibilitãþi de practicare
a pescuitului, sursã importantã de hranã dar ºi posibilitate de
divertisment într-o lume ºi o vreme care ofereau prea puþin în acest
sens. În acest sens, Gui Traian îºi aduce aminte cã: „Pescuitul  era
o mare tradiþie încã de la  copii începând, aceºtia având o metodã
tare iscusitã ºi care nu  necesita nici o momealã, nici obiecte de
pescuit deoarece consta în strãbaterea dintr-o laturã în cealaltã a
porþiunilor mai scãzute ale râului Teuz  prin împingerea cu mâinile
în poziþia ºezând  a corpului ºi cu picioarele desfãcute pentru a
intra peºtii ºi când se ajungea la mal era nevoie de o a doua persoanã
care sã blocheze ieºirea peºtilor pe sub genunchi ºi aºa peºtii rãmaºi
între picioare nu mai aveau scãpare. Aceastã metodã specialã s-a
numit prinsul peºtilor cu „cracii” ºi era practicatã numai de copiii
miºcani,  cu vârste de pânã la 8 –  9 ani.
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Pescuitul de cãtre adulþi se mai practica cu undiþa, mai rar cu
plasa, ºi cei mai iscusiþi se foloseau de mâini,  cãutând în scobirile
din malurile apei sau pe sub pietrele de pe fundul râului.

Pe timpul cald de primãvarã ºi toamnã se  obþineau rezultate
bune la crap, lin, biban, roºioarã, caras, plãticã, þipar, somn
pitic, somn (harcã) ºi alte specii de peºti de apã stãtãtoare. Pe
timp de iarnã se practicau pescuitul la copcã, capcanele la copcã
cu paie, urmãrirea peºtilor prin gheaþã ºi aplicarea aproape de
aceºtia a loviturilor de topor pentru a-i ameþi  ºi alte metode
nepermise de lege.

Pe timp de iarnã ºi primãvarã cea mai „vânatã” specie  era
ºtiuca.

Cea mai performantã capturã cunoscutã pe râul Teuz a fost un
somn  în greutate de 45 kg ºi  cu multã ostenealã s-a reuºit a fi scos
din apã.” 9

Alte aspecte ale localitãþii Miºca din perioada interbelicã sunt
surprinse de Domnul Haº Ioan, atunci când vorbeºte despre hora
duminicalã a satului: „Era întreþinutã de  aºa zisã „hidedea micã”,
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orchestrã popularã ce distra  tinerele fete ºi feciorii ºi de „hidedea
mare” care de asemenea era o orchestrã  de muzicã popularã  care
întreþinea dansul pentru cei însuraþi. Locul horei era lângã Laboº,
între artezianã ºi primãrie, mai târziu urmând a fi mutat pe colþ
înainte de parohia ortodoxã ºi se numea „salã de joc”, unde mamele
care îºi însoþeau fetele,  în timp ce acestea dansau, comentau
comportamentul diferitelor perechi precum ºi desfãºurarea jocului.
Pe acest aºezãmânt, mai târziu,  ºi-a desfãºurat cursurile ºcoala
primarã cu învãþãtorul Lentz,  timp de trei ani, dupã care s-a
continuat activitatea ºcolarã pe locul  actualei primãrii,  unde în
partea dinspre curte era o singurã salã ºi în actuala salã de ºedinþe
era o altã sala de clasã; pe locul actualei  remize de pompieri
respectiv al poliþiei era grajdul directorului, unde acesta îºi þinea
calul cu hinteul (trãsura pentru deplasare).” 10

Cu toate acestea, aºa cum o spune ºi bãtrânul Gui Traian, cu
tot greul, miºcanii aveau însã mândria de a nu se lãsa pradã
sãrãciei. Însã pentru ei greul cel mare de-abia începea. Cel de al
doilea rãzboi mondial a afectat în ultima sa parte ºi comuna Miºca.
Colonelul în rezervã Ioan Haº îºi aminteºte acest moment: „Dupã
al doilea rãzboi mondial (de fapt, imediat dupã 23 august 1944
– n. a.) s-a stabilit armistiþiul de la Bucureºti (armistiþiul a fost,
în realitate, semnat la Moscova, la 12 septembrie 1944, n.a.),
perioadã în care directorul ºcolii a trecut pe la taicã-meu  care
era casier la cooperativã ºi a zis: „ - …bace Ianoº sã ºtii cã s-a
pus pacea „,  în înþelesul lor  s-a spus cã s-a terminat rãzboiul,
însã nu s-a prevãzut cã în partea de vest au rãmas aºa ziºii
grãniceri în numãr mic; armata ungarã fiind mai numeroasã a
trecut graniþa la  noi ºi în momentul respectiv am intrat într-un
fel de alarmã, grãnicerii au fost obligaþi sã se retragã fiind puþini
la numãr, veºtile au circulat, telefonul a funcþionat, pe la primãrie
s-a zvonit cã vin ungurii ºi cu toþii ne-am împachetat ce am putut
fiecare, alãturi de pãrinþii noºtri, care au pus în cãruþe strictul
necesar ºi ne-am refugiat alãturi de alþi miºcani dincolo de
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Bocsig, pe  Valea Iarcoºului, în apropierea unui conac de lângã
o pãdure. În acest loc ne-am întâlnit ºi cu Titus Popovici, refugiat
pentru acelaºi motiv, ºi care a stat cu noi aproximativ douã
sãptãmâni. Dupã ce înaintase armata sovieticã s-au dat lupte în
zona Gurahonþului, ungurii s-au retras ºi ne-am întors acasã, în
fruntea  celor refugiaþi a fost  îndemnat sã stea tatãl meu deoarece
cunoºtea perfect limba maghiarã. În timpul întoarcerii din refugiu
ne-am întâlnit doar cu un biciclist maghiar, care avea o bicicletã
foarte rezistentã, cu cauciucuri pline; noi circulasem pe drumuri
de þarã,  ocolind ºoselele ºi ajunºi în sat am auzit cã la primãrie
fusese instalat steagul maghiar, însã  bineînþeles cã acesta fusese
înlocuit imediat dupã sosirea refugiaþilor cu cel românesc.

Din cele povestite de bunica Estera, am aflat cã ea a rãmas acasã
ºi cã nu au fost nici un fel de probleme în perioada trecerii ungurilor
prin Miºca. Estera Haº, nãscutã în 1879, a slujit ca bucãtãreasã ºefã
la Conacul Herþãgului  al domeniului Musai Tãnear, ºi, printre alte
atribuþiuni,  supraveghea pregãtirea hranei pentru proprietarii moºiei
ºi pentru muscalii care  munceau pe moºie. Într-o  bunã zi aceºtia s-au
rãsculat,  refuzând sã mai lucreze pe motivul cã pâinea era de proastã
calitate, ceea ce era adevãrat deoarece bucãtãreasa ºefã era de câteva
zile lipsã din cauza unei boli. Mulþumirea tuturor a fost  când Estera,
bucãtãreasa  ºefã, a revenit, îmbunãtãþindu-se imediat calitatea tuturor
preparatelor pregãtite la moºie.

Retragerea ungurilor s-a fãcut prin Zerind pe malul drept al
Criºului Negru; ei ºi-au instalat dispozitive de luptã inclusiv în turnul
bisericii de la Zerind, ºi au opus rezistenþã destul de serioasã. Ruºii
au înaintat ºi au fãcut o cercetare, stabilind care ar fi noua linie a
frontului. Ei erau cu armatã numeroasã ºi aveau în dotare o armã
deosebitã ca eficienþã numitã katiuºã. Aceasta a fost instalatã  pe
marginea drumului mare deoarece era purtatã de maºini grele care
nu puteau circula pe un drum de þarã care era doar pietruit în acea
vreme, iar acuma þine loc de ºosea naþionalã.
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Într-o dimineaþã ne-am trezit pur ºi simplu într-un zgomot
sacadat ºi continuu încât trepida pãmântul ºi geamurile, înþelegând
cu mult mai târziu cã s-ar putea sã fi fost proiectile  reactive nedirijate
pentru cã plecau pe un sistem de ºinã, nu erau expulzate pe þeavã
cu ghinturi ºi se spunea cã bat pe metru pãtrat. În procesul de
retragere ungurii au minat toate podurile, printre care ºi cel de la
Tãmajda, de cale feratã, podul de legãtura rutierã peste Criº cu
Tãmajda  ºi podul Roºu, situat peste râul Teuz  înainte de vãrsare în
Criºul Negru, acolo unde  pânã ºi astãzi se pot vedea urmele
bombardamentelor. Bubuiturile exploziei au fost foarte puternice
în Miºca  încât au crãpat la unele locuinþe geamurile de la ferestre.
Dupã aceea s-a aflat cã  datoritã armatei ºi a tehnicii din dotare
sovieticii au reuºit sã oblige  armata  maghiarã sã se retragã înspre
partea Tisei.

Refacerea podurilor n-a durat mult, pentru cã oamenii din
comunã au fost obligaþi sã meargã sub pazã sovieticã ºi sã refacã
podurile iar în douã sãptãmâni s-au dat în folosinþã podul din lemn
cu calea feratã peste care  trenul trecea la pas,  aprovizionând frontul.
În perioada în care podurile peste Criº au fost distruse, trupele care
mergeau spre front veneau dinspre ºoseaua principalã din Miºca  ºi
treceau peste Criºul Negru folosindu-se de comp (plutã – bac). Pânã
când s-a refãcut podul, soldaþii sovietici erau repartizaþi la diferite
familii de miºcani sã înnopteze. Ce s-a mai sesizat la armata rusã a
fost faptul cã tot timpul se þinea legãtura cu frontul prin staþie de
emisie ºi recepþie  cu antene  ºi se conversa în limba rusã. În trecerea
lor, printre soldaþii ruºi au fost cazuri de necinste, hoþie, confiscau
sub ameninþarea armei pasãri, animale, mai ales cai.” 11

Odatã cu începutul celui de al doilea rãzboi mondial, sporul
natural al populaþiei satului Miºca înregistreazã valori extrem de
scãzute ºi în mulþi ani, aºa cum se poate observa din tabelul urmãtor,
înregistreazã chiar valori negative 12:
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Anul Număr naşteri Număr decese Spor natural

1942 30 46 - 16

1943 23 28 - 5

1944 44 40 + 4

1945 39 36 + 3

1946 55 30 + 25

1947 50 32 + 18

1948 42 30 + 12

1949 41 14 + 27

1950 50 27 + 23

1951 29 21 - 8

1952 37 31 + 6

1953 34 14 + 20

1954 41 23 + 18

1955 31 15 + 16

1956 35 16 + 19

1957 30 28 + 2

1958 33 14 + 19

1959 24 5 + 19

1960 24 8 + 16

1961 3 7 - 4

1962 15 26 - 11

1963 18 26 - 8

1964 9 12 - 3

1965 4 12 - 8

1966 6 11 - 5

1967 9 12 - 3

1968 31 40 - 9

1969 60 62 - 2
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Sporul natural constant negativ dintre anii 1961 – 1969, precum
ºi numãrul mic al nou-nãscuþilor se datoreazã ºi faptului cã multe
naºteri încep sã aibã loc la maternitatea spitalului din Chiºineu –
Criº, înregistrarea nou-nãscuþilor fãcându-se tot acolo, în vreme ce
majoritatea deceselor se produc la domiciliu ºi continuã sã fie

înregistrate la primãria co-
munei. O altã explicaþie a
scãderii natalitãþii este datã de
faptul cã multe familii tinere
preferã sã se mute în oraºele
din apropiere (Chiºineu Criº,
Salonta, chiar ºi Arad) unde
bãrbaþii, mai ales, puteau sã-
ºi gãseascã cu uºurinþã un
serviciu sigur, cu salariu
atractiv, evitând astfel ofen-
siva colectivizãrii agriculturii
ºi posibilitãþile restrânse ºi
mizere oferite de rãmânerea
în satul care începea sã se
schimbe, dar nu în bine.

Fenomenul stagnãrii ºi al
descreºterii demografice con-
tinuã ºi se accentueazã dupã
1970, cauzele sale fiind, în
continuare, scãderea nata-
litãþii ºi accentuarea migraþiei

tinerilor spre oraº. Acest ultim aspect înscrie Miºca în curentul general
care se produce la nivelul tuturor satelor româneºti din ultimele
decenii ale secolului XX ºi din primii ani ai secolului XXI –
îmbãtrânirea populaþiei.

Una dintre cele mai grave probleme demografice cu care s-a
confruntat comuna Miºca, dar care era ºi o problemã generalã, a
fost mortalitatea infantilã extrem de ridicatã. În acest sens, registrele
de stare civilã indicã urmãtoarele cifre ale deceselor survenite la copii
înainte de împlinirea vârstei de douã luni, respectiv de doi ani 13:
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Atunci când mortalitatea aceasta, care secera vieþi care nu apucau
nici mãcar sã ºtie ce este viaþa, a fost adusã la un indice acceptabil
prin anii 1960 – 1970, demografia comunei Miºca va ajunge sã se
confrunte cu un alt fenomen: scãderea constantã a natalitãþii, cauzã
a creºterii severe a mediei de vârstã a locuitorilor.

Dupã anul 1918, comuna Miºca a intrat sub administraþia
româneascã însã vor mai trece trei ani pânã ce limba românã s-a
impus definitiv ca limbã oficialã în administraþie ºi ºcoalã. Pânã în
anul 1930 în localitate va funcþiona o ºcoalã confesionalã cu o singurã
clasã ºi un singur post de învãþãtor. Cel mai vechi catalog care se
mai pãstreazã în arhiva ºcolii din acea perioadã dateazã din anul
ºcolar 1923 – 1924. În singura clasã care funcþiona atunci în ºcoala
ºi la care preda tânãra învãþãtoare Ecaterina Ciupe erau înscriºi un
numãr de 76 de elevi, dintre care bãieþi erau 47. La sfârºitul anului
ºcolar un numãr de 13 elevi au obþinut calificativul foarte bine, iar
15 elevi au fost declaraþi repetenþi, fapt care denotã o pregãtire de
nivel mediu a elevilor. Catalogul pentru anul ºcolar 1924 – 1925,
completat de aceeaºi învãþãtoare prezintã o situaþie asemãnãtoare:
62 de elevi înscriºi, însã doar doi au calificativul foarte bine, 20 de
elevi fiind declaraþi repetenþi iar 3 neºcolarizaþi. În plus, apare o clasã
de adulþi pentru ºcolarizare în care sunt înscriºi 40 de „elevi” dar la
examenul de absolvire s-au prezentat doar 12 dintre aceºtia.  14

Dupã anul 1930 ºcoala confesionalã este desfiinþatã iar instituþia
ºcolarã de stat dobândeºte o importanþã mai mare, fapt care reiese ºi
din diferenþierea elevilor pe clase de studiu (I – VII) ºi din angajarea

Anul Total decese Decese copii până în două

luni / până în doi ani

1922 37 12 / 9 (total = 21)

1923 48 12 / 7 (total 26)

1924 60 19 / 8 (total = 27)
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unui numãr de doi învãþãtori ºi trei profesori care predau fiecare mai
multe discipline ºcolare. Printre primii învãþãtori meritã menþionaþi
Gheorghe Costa, Petru Buga, de origine gorjanã, cãsãtorit cu
învãþãtoarea Ecaterina Ciupe, ºi Petru Vãlcan, deoarece toþi au activat
pânã la pensionare la ºcoala din Miºca. În acelaºi timp, copiii de
vârstã ºcolarã sunt obligaþi sã frecventeze cursurile ºcolii, gradul de
ºcolarizare depãºind  85 %. Acest grad era mai ridicat la clasele
mici, el scãzând pentru clasele a VI-a ºi a VII-a din diferite cauze,
principale fiind folosirea copiilor la muncile agricole. 15 Astfel, în
anul ºcolar 1938 – 1939, în clasa a V-a erau 42 de elevi, în a VI-a
doar 32 de elevi, iar într-a VII-a numai 15. În privinþa pro-
movabilitãþii, potrivit normelor ministerului de resort, între 3 ºi 8
elevi obþineau medii de peste 8, în vreme ce 3 – 8 dintre ei rãmâneau
repetenþi, repetenþia devenind ºi ea o cauzã deloc neglijabilã a
abandonului ºcolar ºi a neºcolarizãrii integrale. 16 Pentru remedierea
acestor aspecte, au fost adoptate mai multe ordine ale ministerului
învãþãmântului, unul dintre acestea  prevãzând ca pãrinþii elevilor
care absenteazã de la ºcoalã fãrã motive medicale sã fie obligaþi sã
presteze munci în folosul comunitãþii atâtea zile câte au lipsit
nejustificat copiii lor. 17

Pentru unele aspecte ale ºcolii din perioada interbelicã
semnificative sunt amintirile lui Gui Traian, 95 ani, localnic (nãscut
în 1905, stabilit în Chiºinu Criº  în urmã cu 25 ani). Astfel, „dupã
1900 ºcoala funcþiona în douã localuri, unul cu  predare în limba
românã, celãlalt în limba maghiarã. ªcoala româneascã funcþiona
lângã actuala  bisericã ortodoxã, pe locul parohiei, ºi învãþãtor era
Gui Aurel (Penii), care era un bun român ºi  învãþãtor  bun, stãruia
de elevi sã  înveþe, cu toate cã  mentalitatea celor mai mulþi pãrinþi
nu era tocmai  cea cu privire spre carte,  cum ziceau unii: „Lasã cã
nu l-oi face dascãl, nici popã, dãstul îi cât învia”. Deci îndemnul
pentru carte de acasã nu prea exista.

ªcoala ungureascã funcþiona pe locul actualei primãrii, unii
mergeau acolo la ºcoalã, unii dincoace, n-o fost chiar uºor cã pânã
la clasa a III-a ºi eu am învãþat sã citesc româneºte ºi ungureºte, pe
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undeva  era bine deoarece cunoscând încã o limbã te descurcai
mai uºor. Cunoscând limba maghiarã duminica mergeam ºi la
biserica baptistã din Adea, cu ai cãrei membri aveam o bunã relaþie.

ªcolile româneºti au fost mai slabe, precum era ºi administraþia
din acea vreme, comuna era slab bãgatã în seamã.” 18

Tot despre ºcoalã îºi aduce aminte ºi domnul Ioan Haº: „În
perioada de dupã rãzboi, directorul Buga  a fost prizonier ºi  a
revenit în sat la mult timp dupã terminarea rãzboiului. In acest timp
ºcoala a fost condusã de soþia sa care cu greu fãcea faþã, într-o
singurã salã fiind cinci clase de elevi. Clasele erau ordonate dupã
rândurile de bãnci, pe primul rând era clasa I ºi în ordine crescãtoare
celelalte clase pe celelalte rânduri, ºi la fiecare în parte  li se da de
lucru în rezolvarea diferitelor  probleme  iar învãþãtoarea era foarte
exigentã, se aplica bãtaia în ºcoalã prin lovirea cu bãþul la palmã
sau îndoirea elevului peste bancã aplicându-i-se  lovituri în partea
dorsalã. Dascãlii erau  atât calificaþi,  cât ºi necalificaþi, însã cu o
pregãtire bunã cât sã dea o bunã calitate predãrii.

Orele de educaþie fizicã, care în acea vreme se numeau  exerciþii
corporale ºi jocuri gimnastice, se desfãºurau pe actualul amplasament
de la dispensarul uman care era numit „strãjerie”. Aliniamentul  era
marcat prin niºte þãruºi  înfipþi în pãmânt la nivelul solului,  pãstrând
distanþa necesarã  permiterii executãrii  exerciþiilor fizice.

 Notarul satului avea locuinþã pe actualul loc al lui Nicu Deme
din Miºca nr. 437,  avea trei copii  dintre care unul era învãþãtor ºi
se numea Tatu.” 19

Dupã anul 1945, ºcoala din localitate este supusã mersului
general al învãþãmântului românesc reformat dupã modelul sovietic.
Între anii 1949 – 1952 au continuat ºi cursurile de alfabetizare a
adulþilor, anul cu cea mai intensã activitate în acest sens fiind 1949,
când din 242 de înscriºi la un asemenea curs  s-au prezentat 239 de
„elevi”, majoritatea reuºind sã promoveze cu cunoºtinþe minimale
de scris – citit – socotit.20

În perioada postbelicã, în ºcoala veche a fost amenajatã o
grãdiniþã, într-o salã spaþioasã, ºi a fost construitã o ºcoalã generalã
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nouã cu 8 sãli de clasã, dotatã corespunzãtor. Aceastã ºcoalã va
funcþiona atât cu cadre didactice de specialitate, cât ºi cu suplinitori
la unele discipline. În ultimii ani ai secolului XX, scãderea natalitãþii
precum ºi plecarea tinerilor spre oraºe au determinat o scãdere
sensibilã a populaþiei de vârstã ºcolarã, fapt observabil din numãrul
relativ scãzut de elevi pe clasã ºi din compoziþia etnicã a acestora.
Biblioteca ºcolii dispune azi de 250 de volume, în majoritate fiind
vorba de titluri din bibliografia ºcolarã ºi de material didactic în curs
de reactualizare, conform cerinþelor reformei din învãþãmânt.

În urma reformei agrare din 1946, multe familii miºcane ºi-au
sporit suprafeþele din proprietate însã au continuat sã lucreze
pãmântul dupã metodele tradiþionale ºi cu mijloacele clasice, cu
tracþiune animalã. Colectivizarea agriculturii a fost întâmpinatã cu
reticenþã, chiar dacã nu s-a ajuns la o rezistenþã fãþiºã precum la
ªepreuº, Somoºcheº ºi Cermei ori ca în satele învecinate din Bihor.

Câteva aspecte ale acestui moment ne sunt prezentate tot de
domnul Ioan Haº: „prima etapã numitã întovãrãºirea, premer-

Vechea ªcoalã Generalã
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gãtoare colectivizãrii,  a fost primitã cu mai multã înþelegere de
cãtre sãteni. Din partea Regiunii Criºana era desemnat un activist
de partid  cu munca de lãmurire în teritoriu, pe nume Þubuleac,
care avea drept misiune sã lãmureascã sãtenii „pilon” sã intre în
colectiv, pentru a fi luaþi  exemplu de cãtre ceilalþi. „Am venit acasã
în concediu ºi exact atunci a venit la noi acasã cu munca de lãmurire
ºi m-a luat pe mine la întrebãri. Fiind cadru militar, am fost obligat
sã-l lãmuresc  pe tatãl meu sã intre în colectiv pentru cã toþi vecinii
pe la care a fost activistul au spus cã dacã nu  intrã Ianoº Haº  în
colectivã, nu intrã nici ei, deci punctul de plecare pentru colectivizare
ar fi fost tatãl meu. Eu i-am spus acestuia urmãtoarele:

- Acum am terminat ªcoala Militarã ºi  acolo  am învãþat la
marxism –leninism cã nu este obligatoriu ca oamenii sã intre în
colectiv.

Rãsplata  pentru refuzul intrãrii în colectiv era schimbarea
suprafeþei deþinute  inclusã în perimetrul suprafeþei colectivizate cu
o altã suprafaþã situatã în locuri mãrginaºe cu sol de slabã calitate
ºi neproductive.

Þubuleac  mi-a replicat:
-  Dacã lãmureºti pe taicã-tãu sã intre în colectiv, eu intervin ºi

te avansãm la gradul urmãtor, dacã nu reuºeºti sã faci treaba asta,
te vom da afarã din armatã.

În aceastã situaþie m-am dus la Teodor Haº,  care a fost prim-
secretar de judeþ pe Raionul Criº, Regiunea Criºana, la Oradea,
care mi-a rezolvat problema ºi nu am fost dat afarã din armatã.”21

Iatã ce ne spune domnul Mihai Haº, pensionar:
Locuitorii comunei posedau, înaintea primului rãzboi mondial

750 ha. de teren arabil. Moºiile nobililor maghiari erau de 786 ha.
În Livada era domeniul lui Herþeg Major de 236 ha.; Nadeº Major
202 ha.; iar domeniul lui Riffer cuprindea 348 ha. în Livada,
Holumburi ºi Piþigoi.O parte din  terenuri au fost date agriculturii
prin defriºare. Acest proces a început în Lunca, în anii 1880 – 1890.
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În partea de vest a actualei vetre a satului, pãdurile se întindeau
pâna la marginea acestuia, prin anul 1770 ºi se spunea cã animalele
uitate afarã peste noapte, erau devorate de fiare pânã dimineaþa.

Numele cele mai cunoscute prin anii 1820-1850, erau: Maxim,
Torsan, Moþ, Gui, Pop, iar familii mai înstãrite erau: Fildan Mihai
(moºul lui Pirici), Lung Flore (tata lui Clondor), Ianoº Teodor (tata
lui Ciuhelea), Imbre Nicolae.

Prizonierii ruºi din primul rãzboi mondial au fost obligaþi sã
lucreze pe moºia de la Livada.

Denumirile unor terenuri au pãstrat numele familiilor care au
locuit acolo: Guieºti, Fildãneºti etc.

Prin anul 1880, lângã pãdurea Livada, dinspre Chiºineu Criº,
funcþiona o moarã pe apã, care era alimentatã din Teuz prin canalul
Rãstoaca.

Ocupaþia de bazã a miºcanilor a fost creºterea animalelor.
Numãrul animalelor a crescut dupã al doilea rãzboi mondial. Astfel,
în anul 1956 existau 703 vaci de lapte, peste trei ani, 230 juninci
sub trei ani, 190 de boi, 368 de  atelaje ºi în jur de 200 de cai.

În anul 1962 s-a încheiat colectivizarea în Miºca.

Munca agitatorilor de partid pentru colectivizare a avut un rezultat
timid, doar în 1952, când în Miºca a luat fiinþã întovãrãºirea „8 Mai”
cu doar 7 familii înscrise, ºi în 1959 când lua fiinþã o cooperativã
agricolã de producþie cu 32 de familii ºi 72 hectare teren arabil. 22

Însã, în 1962 colectivizarea se încheie festiv, când „populaþia intrã
în bloc”, iar „blocul” cuprindea 95 % din totalul locuitorilor satului.

Anii „epocii de aur” a socialismului multilateral dezvoltat nu au
adus îmbunãtãþiri substanþiale în viaþa localitãþii, CAP-ul, SMA-ul
ºi Cooperaþia fiind singurele instituþii care foloseau forþa de muncã
ºi satisfãceau într-o mãsurã relativã necesitãþile localnicilor. Aceºti
ani se caracterizeazã printr-o migrare intensã a tineretului spre oraºe,
fie pentru a urma cursurile unor ºcoli profesionale, licee ºi facultãþi,
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fapt care însemna ºi o pãrãsire a satului natal de cele mai multe ori
definitivã, fie în cãutarea unui loc de muncã la oraº. Ca urmare, în
plan demografic se vor accentua cele douã fenomene conexe:
creºterea mediei de vârstã a populaþiei ºi scãderea natalitãþii, fenomene
care au generat efecte care vor fi încã mult timp vizibile.

Dupã 1990, desfiinþarea cooperativei agricole „Recolta” ºi
aplicarea legii fondului funciar a dus în mare mãsurã la reconstituirea
vechilor proprietãþi pe vechile amplasamente sau prin compensare.
Acest fapt nu a fost însã urmat de o revigorare ºi o modernizare a
agriculturii, aºa cum ar fi fost de dorit. Agricultorii mai tineri ºi cu o
situaþie financiarã bunã, destul de puþini la numãr, ºi-au cumpãrat
tractoare ºi utilaje agricole însã o bunã parte din locuitori continuã
sã lucreze pãmântul folosind încã tracþiunea animalã ºi metodele
tradiþionale. În asemenea condiþii, productivitatea muncii, în ciuda
calitãþii pãmântului, este încã redusã iar profiturile obþinute de
agricultori, dat fiind raportul extrem de defavorabil lor dintre preþul
produselor agricole ºi preþul bunurilor necesare desfãºurãrii
activitãþilor agricole, sunt foarte mici. Tocmai ca urmare a acestui
fapt, unele asociaþii agricole ºi familiale încheiate în anii 1992 –
1997 s-au desfiinþat.

Suflul reformelor din perioada de tranziþie nu a fost la Miºca
mai dinamic decât în restul satelor româneºti. Populaþia are o medie
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de vârstã de circa 52 de ani iar faptul acesta se resimte în
conservatorismul majoritãþii locuitorilor. Iniþiativele celor mai tineri
gãsesc în cale tot felul de piedici legislative ºi birocratice. Totuºi, în
Miºca activeazã douã societãþi comerciale, douã asociaþii familiale
ºi trei locaþii de gestiune, fapt care contureazã un sector comercial ºi
unul prestator de servicii în curs de constituire ºi care pregãtesc
localitatea pentru un alt mod de viaþã, mai adecvat viitoarei integrãri
în Uniunea Europeanã.

Astãzi, potrivit datelor ultimului recensãmânt 23, care a avut loc
în anul 2002, situaþia demograficã ºi economicã din Miºca este
urmãtoarea:

- populaþia comunei Miºca – 3 557 locuitori, distribuiþi astfel:
- Miºca = 1 215 locuitori;
- Vânãtori = 1 261 locuitori;
- Satu Nou = 859 locuitori;
- Zerindul Mic = 222 locuitori.

Dupã naþionalitate, populaþia comunei este distribuitã astfel:
- români = 1 458 (42 %), dintre care 1 199 în Miºca, 779 în

Vânãtori, 52 în Satul Nou ºi 14 în Zerindul Mic;
- maghiari = 1 559 (45 %), dintre care 17 în Miºca, 441 în

Vânãtori, 787 în Satul Nou ºi 208 în Zerindul Mic;
- germani = 35;
- slovaci = 15;
- þigani = 401 (11,25 %), dintre care 329 în Miºca, 43 în Vânãtori

ºi 29 în Satul Nou.
Dupã apartenenþa religioasã, situaþia se prezintã astfel:

-    ortodocºi = 1 581;
- catolici = 776;
- reformaþi = 761;
- baptiºti = 164;
- evangheliºti = 41;
- penticostali = 60;
- adventiºti de ziua a ºaptea = 37.
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Populaþia cu drept de vot este distribuitã în cele 4 sate astfel:
- Miºca = 855;
- Vânãtori = 975;
- Satul Nou = 689;
- Zerindul Mic = 172.

Zestrea de animale  a comunei, cuprinzând animale
reproducãtoare ºi tineret pentru reproducþie este repartizatã pe sate
în modul urmãtor:

- la Miºca = 3 vieri, 1armãsar, 2 tãuraºi a 250 kg fiecare;
- la Vânãtori =  1 vier, 2 scroafe, 2 grãsune, 1 armãsar;
- la Satul Nou = 1 taur mare (peste 900 kg), 1 tãuraº (250 kg), 1

vier, 1 grãsunã, 2 mânji pânã într-un an.
Pãmântul disponibil reprezintã 10 828 de hectare, dintre care:
- 6 404 ha arabile;
- 2 494 ha pãºuni;
- 37 ha vii;
- 14 ha livezi.
- restul suprafeþei de care dispune comuna este ocupat de:

- 630 hectare cu pãduri;
- 294 de hectare cu bãlþi ºi terenuri inundabile;
- 206 de hectare cu cãi de comunicaþii;
- 268 de hectare construcþii ºi curþi aferente;
- 149 de hectare sunt clasificate drept terenuri degradate.

O comunã ºi un sat omonim, Miºca, aºezate în vestul României,
destul de aproape de graniþa cu Uniunea Europeanã. Dar diferenþele
dintre aceastã lume a satului românesc încã tributar tradiþiilor ºi încã
încremenit într-un ritm lent de evoluþie ºi lumea spre care nãzuieºte
þara – Uniunea Europeanã – sunt încã uriaºe, sensibil de dureroase.
Însã miºcanii, încã de la prima atestare documentarã a localitãþii, au
biruit timpuri ºi mai grele, au înfruntat obstacole ºi mai mari decât
cele care le stau astãzi în faþã. Dat fiind fondul sãnãtos, datã fiind
experienþa lor de muncã, ei aºteaptã doar condiþii mai bune –
legislative, economico-financiare – pentru a valorifica la maximum
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potenþialul de care dispun. Dacã în primul rãzboi mondial localitatea
a jertfit 68 dintre fiii sãi pentru împlinirea integralã a idealului
naþional, dacã în cel de-al doilea rãzboi mondial 51 de bãrbaþi ºi-au
închinat þãrii viaþa, de la Cotul Donului ºi pânã în Tatra, este vremea
ca aceste jertfe sã nu se fi dovedit zadarnice ºi localitatea ºi comuna
Miºca sã se bucure de o viaþã nouã, cu un ritm alert, racordat la cel
general, european. Pentru aceasta însã poate cã este bine ca cei tineri
sã ia aminte la îndemnurile domnului Ioan Haº: „Localitatea  Miºca
s-a modernizat, a fost introdusã reþeaua  electricã,  s-a construit
ºoseaua, locuinþele  beneficiazã de curent electric, reþele de telefonie,
cablu TV. Actuala conducere a continuat pietruirea strãzilor,
construirea de podeþe, a realizat accesul acolo unde nu exista.

ªcolarizarea ºi cultura, factori educativi de masã, legãturile
rapide între oraº ºi sat  prin mijloace auto moderne sunt bune; ar fi
de preferat sã mai punem ºi noi mâna la lucru  sã mai contribuim ºi
noi atât cât se poate  ºi acolo  unde este nevoie, dând ajutor
consiliului local, primãriei, nu mereu sã ne plângem  ºi sã aºteptãm
unul dupã altul, cu toate cã  în orice situaþie  beneficiari suntem cu
toþii.

Primãria
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Viitorul satului va  fi schimbat odatã cu intrarea în U.E. însã
tot cu oamenii din localitate ºi cu contribuþia tuturor se va face.
Parcelarea va fi înlocuitã prin  gruparea pãmântului, care va fi o
formã sigurã  ce va duce la competitivitate ºi beneficiu în agriculturã
ºi zootehnie.

O altã acþiune sugeratã conducerii primãriei ar fi sã  ajute
oamenii cu probleme, chiar dacã ale lor sunt rezolvate ºi sã nu
priveascã pe acei cu astfel de probleme de sus, cu dispreþ.”

Aspecte din viaþa religioasã

Întemeiatã, conform bazei documentare, în secolul al XIII-lea,
localitatea Miºca, precum ºi satele din jur aparþinãtoare actualei
comune,  a fost populatã, pe lângã români, de diferite neamuri –
italieni (familii cu numele Costa), francezi (familii cu numele Gui),
maghiari (Imbre, Ianoº) ºi altele – aduse pe aceste meleaguri de
capriciile istoriei. Acest fapt a avut drept consecinþã ºi o diversitate
religioasã, în general fiecare „neam” avându-ºi ºi pãstrându-ºi
confesiunea religioasã tradiþionalã dar dovedind ºi o anumitã
deschidere spre noile confesiuni religioase care au uzat intens de
misionarism ºi prozelitism, mai ales în secolul trecut.

Biserica ortodoxã. Primele date istorice relative la viaþa
religioasã sunt cele din prima jumãtate a secolului al XIV-lea care
menþioneazã existenþa unei parohii ºi a unui preot paroh la Miºca în
anul 1337, aparþinând, cu certitudine, catolicismului. Cu siguranþã,
la data respectivã ºi românii aveau bisericã, chiar dacã date despre
organizarea acesteia nu transpar în documente. În fapt, referirile la
bisericã din documentele perioadei medievale ºi moderne sunt extrem
de puþine iar majoritatea lor au o pronunþatã legãturã cu fiscalitatea
vremii respective. Datele devin mai numeroase ºi mai precise din a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea când, pe lângã parohia ortodoxã,
în anul 1880 a luat fiinþã ºi ºcoala ortodoxã românã care a funcþionat
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pânã în anul 1930. odatã cu acest an, în locul fostei ºcoli a fost
amenajatã actuala casã parohialã.

În vechiul sat, pânã ce acesta nu a fost strãmutat în actualul loc, a
existat o bisericã din lemn, fapt care înscrie Miºca în cadrul general
al þinuturilor româneºti aflat sub stãpânire ungarã, apoi austriacã ºi
austro-ungarã în care ortodocºilor în general, ºi românilor ortodocºi

Biserica Ortodoxã actualã
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în special le era interzisã construirea lãcaºelor de cult din piatrã sau
din cãrãmidã. Din vechea bisericã de lemn se pare cã se pãstreazã
unele icoane pe lemn încastrate în iconostasul actualei biserici.
Existenþa vechii biserici este amintitã în conscripþia episcopului
Sinesie Jivanovici care nota cã la anul 1755 aceasta era veche ºi
avea hramul „Bunavestire”. Aceeaºi conscripþie aminteºte ºi biserica
de lemn din Vânãtori care era mai nouã, fiind înãlþatã dupã refacerea
satului distrus de curuþii lui Rakoczy.  Având hramul „Sf. Arhangheli”,
aceasta a fost înlocuitã cu actuala bisericã de zid în anul 1829. 24

Biserica de azi a fost ziditã în anul 1855, prin contribuþia
financiarã, materialã ºi în muncã a credincioºilor. Amplasatã pe strada
principalã, biserica este ziditã din cãrãmidã arsã, în plan
dreptunghiular, cu absida altarului uºor reliefatã. Picturã existã doar
pe boltã, numele pictorului executant, ca ºi cel al arhitectului,
rãmânând necunoscut. Biserica nu posedã obiecte de cult sau de

Corul  bisericesc – 1955
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inventar de mare valoare, majoritatea acestora ºi a icoanelor
praznicare fiind de datã relativ recentã ºi de valoare artisticã redusã.
De asemenea, nu se pãstreazã inscripþii, însemnãri sau pomelnice
vechi.

În faþa bisericii sunt amplasate monumentele închinate eroilor
din primul ºi cel de al doilea rãzboi mondial, ridicate prin contribuþia
enoriaºilor bisericii ortodoxe în care slujeºte cu devoþiune, de peste
douã decenii, preotul paroh Gheorghe Câmpan.

Cum localitatea Miºca a fost locuitã întotdeauna ºi într-o puternicã
majoritate de români, biserica ortodoxã, fie ea una din lemn, fie una
din zid, a fost instituþia religioasã situatã în centrul comunitãþii,
ocupându-se de nevoile spirituale ºi religioase ale enoriaºilor sãi.
De la sfârºitul secolului al XIX-lea însã, în Miºca au început sã se
formeze ºi alte comunitãþi religioase, în special cea baptistã ºi cea a
adventiºtilor de ziua a ºaptea.

Cultul baptist. În 1920 sunt menþionaþi primii baptiºti din Miºca:
ªarga Petru, Corle Floare, Pop Ana, Haº Mihai. În anul 1930,
numãrul aparþinãtorilor acestei confesiuni  urcase la 130, iar în anul
1935 comunitatea baptistã numãra 170 de membri ºi circa 30 de

Biserica baptistã
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„simpatizanþi”. Pentru aceºtia, între anii 1925 – 1927 se construise o
casã de rugãciuni cu o capacitate de 150 de locuri, aflatã la actualul
numãr 120. înfiinþarea cultului ºi ridicarea casei de rugãciune fuseserã
impulsionate de baptiºti veniþi din Curtici ºi Salonta.

Pentru perioada interbelicã, evoluþia cultului baptist poate fi
urmãritã ºi prin consultarea registrelor de stare civilã care, începând
din anul 1925, au o rubricã dedicatã apartenenþei religioase a
persoanelor. Astfel, putem afla cã numãrul copiilor nãscuþi în familii
baptiste a fost, de exemplu, de 1 în 1932, de 6 în 1935, 10 în 1936
sau 5 în 1941. De asemenea, numãrul decedaþilor baptiºti este posibil
de urmãrit, acesta fiind de 2 în 1932, 4 în 1935, 7 în 1936 ºi 6  în
1941. 25

Cum în perioada 1956 – 1960 numãrul credincioºilor a crescut
la peste 200, vechiul lãcaº, devenit neîncãpãtor, a fost înlocuit de o
nouã casã de rugãciuni. Dupã 1970, numãrul baptiºtilor a scãzut,
cauzele principale fiind migrarea spre oraº sau migrarea spre cultul
penticostal sau spre cel adventist, fapt care a redus ponderea acestui
cult în totalul populaþiei miºcane.

Corul bisericii baptiste – 1948
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Cultul adventist de ziua a ºaptea.  în 1940, Deme Nicolae
(zis Micula Velului) s-a întors în sat dupã ce muncise câtva timp în
localitatea Tincãnãu, din judeþul Dolj. Acolo trecuse la cultul adventist
ºi revenit în sat a început sã rãspândeascã învãþãturile acestui cult
care, în timpul regimului antonescian, era unul interzis legal.

În 1946, la 13 iunie, ia fiinþã, în mod oficial, Biserica Creºtinã
Adventistã de Ziua a ªaptea din Miºca. Aceasta avea 12 de membri
ºi figura ca grupã a bisericii omonime din ªepreuº. Adunãrile
membrilor se desfãºurau prin casele aderenþilor, pânã în anul 1954
când aceastã bisericã a primit un loc de construcþie printr-o donaþie
a lui Ardelean Gheorghe, situat la numãrul 165. materialele de
construcþie au fost strânse tot ca urmare a unor donaþii, ºi prin munca
credincioºilor, sub îndrumarea meºterului Bejan Flore (Cãpoc) a fost
înãlþatã casa de rugãciuni inauguratã la 12 octombrie 1956.

Astãzi, aceastã bisericã are un numãr de 35 de credincioºi care
frecventeazã casa de rugãciuni bine întreþinutã de la numãrul 165 B.
Activitatea bisericii adventiste se desfãºoarã pe baza autorizaþiei de
funcþionare eliberate de Ministerul Culturii ºi Cultelor, bucurându-
se astfel drepturile ºi protecþia conferite prin legile statului.

Membri bisericii penticostale, la începuturi
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Biserica Penticostalã. A fost fondatã în perioada interbelicã,
având printre primii membri pe: Fildan Petru (Burdanu), Toma
Nicoarã, ªarga Petru (Paºcu), Ursuþa Gheorghe (Bunu).

La începuturi, întâlnirile aveau loc pe la casele diferiþilor
membrii, apoi locaºul de rugãciune a fost stabilit în locuinþa familiei
Dumbravã Ioan ºi Elena (a Chinþirii). Odatã cu creºterea numãrului
de membri, spaþiul a devenit insuficient ºi s-a obþinut o casã mai
mare în chirie pânã când familia Chirilã Mihai a donat un teren pe care
s-a construit, din donaþiile membrilor bisericii, locaºul de cult care existã
ºi astãzi. Numãrul actual de membri este de aproximativ 60.

În timpul prigoanei comuniste, o parte din membri au fost
persecutaþi, duºi pe jos din post în post de miliþie pânã la Timiºoara
unde au fost întemniþaþi pe perioade scurte alãturi de hoþi ºi criminali.

Aspecte din viaþa culturalã

Ca în toate satele, viaþa culturalã a fost dominatã de manifestãrile
folclorice prilejuite de momentele importante ale vieþii oamenilor,
de cele ale activitãþilor economice importante ºi de sãrbãtorile

Cãminul cultural



122

religioase. Conservatoare ºi tradiþionaliste, satele au avut astfel o
importanþã deosebitã în pãstrarea identitãþii ºi a specificului naþional
iar meritul îndeplinirii acestei misiuni revine în mare mãsurã
animatorilor culturali ai satului din-totdeauna: dascãlii, preoþii, þãranii
cu ºtiinþã de carte ºi cu dragoste de frumos.

Dupã ce viaþa culturalã sãteascã a primit un cadru formal prin
înfiinþarea cãminelor culturale ºi a bibliotecilor comunale au apãrut
ºi manifestãrile culturale organizate ºi întreþinute de formaþii artistice
de amatori, dintre care multe au reuºit sã-ºi asigure o existenþã
îndelungatã, schimbându-ºi doar componenþa odatã cu schimbul de
generaþii ºi asigurând o conservare ºi perpetuare a valoroaselor tradiþii
ºi obiceiuri locale.

În planul vieþii culturale, centrul acesteia poate fi considerat
Cãminul Cultural Miºca, care funcþioneazã în localul construit în
1957. Formaþiile artistice de amatori (dansuri de societate pentru
începãtori ºi avansaþi, dansuri populare, instrumentiºti, soliºti vocali),
care organizeazã uneori spectacole,  sunt concurate de activitãþile
cultural sportive (spectacole de circ, muzicã popularã cu diverºi
colaboratori, satirã ºi umor, tenis de masã) ºi de organizarea de
discoteci, nunþi ºi botezuri. ªcoala ºi Grãdiniþa sunt cei mai fideli
colaboratori. De fiecare datã, serbãrile ºi programele lor artistice sunt
de cea mai înaltã þinutã ºi se bucurã de un public numeros, constituit
din pãrinþi ºi bunici.

Tot în cadrul Casei de  Culturã funcþioneazã ºi biblioteca
comunalã, sub direcþia inimosului Teodor Barburã; în prezent existã
un fond de carte de 7 200 de titluri (dintre care peste 1 000 sunt în
limba maghiarã), frecventat de un numãr de 200 de cititori cu fiºe de
împrumut. 26

Pe viitor, se intenþioneazã cumpãrarea unei locuinþe vechi care
sã fie restauratã ºi conservatã pentru a putea adãposti un mic muzeu
al satului. Dar, ºi în acest domeniu se constatã o restrângere a
activitãþilor, fapt datorat atât îmbãtrânirii populaþiei, cât ºi lipsei de
fonduri pentru susþinerea unor activitãþi continue, de anvergurã.



123

Nu putem încheia fãrã sã amintim câteva personalitãþi culturale
ºtiinþifice ºi sportive legate de aceste locuri.

Din lipsã de informaþii suficiente nu vom prezenta, în
aceastãprimã ediþie, date despre alte nimeroase personalitãþi, pe care
Miºca le-a dat în diferite domenii. Un capitol amplu pe aceastã temã
se va regãsii în editia a II a a acestei monografii.

Titus Popovici (1930-1994), un
important scriitor al literaturii române, ºi-
a petrecut copilãria în Miºca, la bunicii
din partea mamei (a Tinchii), cea ce ia
marcat bogata ºi valoroasa producþie
literarã. Multe din operele sale (Setea,
Moartea lui Ipu...), au fost inspirate de
întâmplãrile ºi oamenii locului.

Miºca a dat culturii române alþi trei scriitori profesioniºti,
membrii ai Uniunii Scriitorilor din România: Petru M.Haº, Ioan
Matiuþ ºi Mircea M. Pop, autori ai mai multor cãrþi de poezie, cu o
prezenþã activã ºi performantã în peisajul cultural actual. Un interesant
poet, Sorin Fildan, a debutat editorial cu succes, promiþând  o
frumoasã carierã literarã.
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Doi emisari ai folclorului miºcãnesc, au reuºit sã se afirme pe
marile scene ale þãrii.

Florica Meleag-Mureºan, interpretã de muzicã popularã, laureatã
a muneroase premii, în prezent educatoare în Arad ºi Radu Barburã,
(Tãºibocu) saxafonist, component al mai multor orchestre
profesioniste de muzicã popularã, au fãcut cunoscute frumoasele
cântece ºi tradiþii populare care au însoþit istoria acestor locuri.

Pe plan ºtiinþific nu putem sã nu o
amintim  pe doamna prof. univ. dr. Maria
Dogaru, nãscutã în Miºca la 09.08.1934.
Este membrã fondatoare a Comisiei
Naþionale de Heraldicã, geneologie ºi
sigilografie (1971) ºi secretarã a Comi-
tetului Internaþional de Sigilografie de pe
lângã Consiliul Internaþional al Arhivelor.

Miºca a dat þãrii ºi un sportiv de
excepþie: Teodor Blidaru (1928-1992),
câºtigãtor al mai multor consursuri interne
ºi internaþionale de lupte greco-romane,
component al Cluburilor UVA ºi Dinamo
Bucureºti. În ultima parte a vieþii a fost
antrenor de lupte greco-romane, iar în
cinstea sa s-a iniþiat un Turneu Inter-
naþional de lupte greco-romane „Memo-
rialul Teodor Blidaru”.

O carierã profesionalã deosebitã, o
realizeazã Teofil Parasca. Absolvant a Academiei de Poliþie
"Alexandru Ioan Cuza", singurul poliþist român atestat "Instructor
Internaþional de Poliþie"
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A fost decorat cu ordinul Organizaþiei Naþiunilor Unite "În
serviciul Pãcii" pentru participarea ca voluntar la Misiunea ONU în
Kosovo iar Preºedintele Romaniei i-a decernat Ordinul Naþional ºi
Medalia "Pentru Merit" în grad de Cavaler pentru merite importante
în calitate de diplomat OSCE în Macedonia.

NOTE

1 - 3. Datele au fost selectate din registrele Primãriei Miºca
4. Mãrturie înregistratã de Teodor Barburã, bibliotecarul comunei Miºca
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
9. Idem
10. Idem
11. Idem
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12. Datele au fost selectate din registrele Primãriei Miºca
13. Idem
14. Catalog, an ºcolar 1923 – 1924, Arhiva ªcolii Generale din Miºca
15. Catalog, an ºcolar 1924 – 1925, Arhiva ªcolii Generale din Miºca
16. Catalog, an ºcolar 1938 – 1939, Arhiva ªcolii Generale din Miºca
17. Act nr. 51 / 943, Registrul acte intrãri, Arhiva ªcolii Generale din

Miºca
18. Mãrturie înregistratã de Teodor Barburã, bibliotecarul comunei Miºca
19. idem
20. Copie dupã o informare trimisã de ªcoala Miºca Secþiei de învãþãmânt

a raionului Chiºineu – Criº, Registru acte / 1949, Arhiva ªcolii Generale din
Miºca

21. Mãrturie înregistratã de Teodor Barburã, bibliotecarul comunei Miºca
22. Flacãra Roºie, an XVI, nr. 4665, 18 martie 1959
23. Date selectate din registrele Primãriei Miºca
24. Vezi Pavel Vesa, Bisericile de mir arãdene între tradiþie ºi modernitate,

Editura Mirador, Arad, 2000, p. 151 (pt. Miºca) ºi 179 (pt. Vânãtori)
25. Date selectate din registrele Primãriei Miºca
26. Informaþii oferite de Teodor Barburã, bibliotecarul comunei Miºca
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XIII. OBICEIURI, TRADIÞII ªI FOLCLOR LOCAL

Obiceiuri ºi tradiþii
Informaþii culese de la localnici în vârstã de cãtre Teodor Barburã,

41 ani, localnic, bibliotecarul comunei.
Portul fetelor
Adolescenþa fetelor era marcatã prin purtarea pãrului în codiþe

libere, ºi asta se respecta pânã când fata atingea momentul gândului
de mãritiº, iar în perioada pre-
mergãtoare mãritiºului, pentru a
lega o prietenie cu un fecior trebuia
sã-ºi adune codiþele în spatele  cefei,
acestea fiind cuprinse într-un fel de
sãculeþi, dintr-un material trans-
parent  numit ceapþã.  Peste cap se
purta o cordeluþã înfloratã cu
diferite panglici ondulate  împo-
dobitã  cu paiete  numit „barºon”.
Acest ansamblu de schimbare de la
portul  de copilã  la cel de ado-
lescenþã al fetelor  axându-se  sim-
bolic pe schimbarea podoabei
capilare  era numit  „încruciºere”,
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dupã modul de adunare a codiþelor
ºi renunþarea la lãsarea lor liberã pe
umeri. Portul de sãrbãtoare pentru
fete  se mai compunea  din „spã-
toi”, „zobon”, „poale” ºi   „zadie
peºcãneascã”. Ca dar de nuntã din
partea soþului se obiºnuia ca
mireasa sã primeascã un batic din
„ pliº” numit „batic peºcãnesc”.

Duminica  în bisericã, fetele
pânã la vârsta de 14 –  15 ani  erau
obligate sã se aºeze în partea
dreaptã a  sãlii bisericii sau  sus  la
balcon,  în locul unde cânta corul
bisericesc.

ªezãtorile

Erau munci de întrajutorare între mai multe fete însoþite ºi de
feciori ce ajutau ºi ei cu ce puteau. Muncile desfãºurate în cadrul

ºezãtorilor erau pregãtitul iþelor,
torsul cânepii, la pregãtitul þevilor
cu socala, ºtricãlitul, croºetatul,
depãnarea jirebiilor, pregãtirea
mânjelii (apretarea cu o pastã fluidã
rezultatã din tãrâþe ºi fãinã de mãlai).
De regulã feciorii soseau mai târziu
ºi fetele îi pofteau cu urmãtoarele
strigãturi în funcþie de  fizionomia
feciorului :  („Mãi bãdiþã pãr sucit,
stai la noi dac-ai venit, ia-þi un
scãunel  de fag ºi te aºeazã und’ þi-
e drag”), sau  cu urmãtorul îndemn
(„ia-þi un scãunel de tei  si te-aºeazã



129

unde vrei, nu ºedea aºa pe ducã cã îmi faci umbrã la furcã !!! ”).
ªezãtorile  se compuneau din douã tabere, prima formatã din  feciorii
cei mai tineri, începãtorii iar a doua era compusã din cei mai
experimentaþi în ºezãtori ºi  mai în vârstã. Munca era întreþinutã
spiritual prin diverse cântece, strigãturi ºi jocuri practicate  întru
amuzamentul celor prezenþi, iar cântecele, prin conþinut, anticipau
momentul  cãsãtoriei, de exemplu:

„creºti pãdure ºi te-ndeasã
numai’ loc de-o casã-mi lasã,
loc de-o casã ºi-o  cãrare
 sã mã duc  cu mândra-n  vale,
loc de-o casã ºi-o pãdure
sã mã duc cu mândra-n lume”
 sau:
 „rozmarin  în colþul mesei,
au cum plâng ochii miresei”.
Unele fete, nemulþumite  de absenþa feciorului dorit  grãiau

urmãtoarea strigãturã:
„Luna-i sus,
 badea s-o dus
 la fetele  cele de sus,
 luna-i jos,
 badea  s-o-ntors
la fetele cele de jos”.
Printre jocurile cele mai des

frecventate în cadrul ºezãtorilor era
jocul de-a „ciuberele”,  cel pedepsit
trebuia sã care  stând în poziþia  pe
genunchi ºi coate,  în spinare doi
feciori care se echilibrau  pe spatele
celui ce cãra apucându-se  reciproc
de talpa picioarelor, imitând un
mãgar ce cãra douã ciubere. Un alt
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joc era numit „de-a fântânuþa”: printr-o regulã anume  câte-o fatã
era numitã ºi trebuia sã stea ghemuitã  legatã la ochi  într-un anume
loc  din încãpere, de regulã în centrul acesteia ºi feciorii se învârtea
în cerc dupã ea, pe  cine se nimerea sã-l atingã cu palma  trebuia sã
o ridice  din aºa presupusa fântânã  ºi  drept rãsplatã  fata trebuia  sã
sãrute feciorul.

Tot în cadrul ºezãtorilor,  obiceiul era  ca la pãrãsirea  acestora
de cãtre un fecior,  la  ieºire  acesta trebuia sã fie însoþit de o fatã,
însã câte-odatã în loc de recompensa unui sãrut dat de fatã (conform
cu comportamentul)  risca sã mai fie ºi pãlmuit; tot datoritã isteþimii
lor fetele, dupã ce reveneau în ºezãtoare, ele îl  bârfeau pe câte-un
fecior  cã  este „mutãlãu” ºi „a stat  pe timpul discuþiilor de afarã cu
mâinile subsuoarã”. Tot în timpul ºezãtorilor,  feciorii mai bãtrâni
instruiau ºi pe cei tineri  sã fure fetelor  fusele, croºetele, obiectele cu
care lucrau ºi, conform regulii,  acestea îºi obþineau înapoi obiectul
în schimbul unui sãrut dat feciorului cu pricina.

Alte jocuri copilãreºti  ce umpleau timpul liber al tinerilor  erau
jocul de-a „griþarii la groapã” (banii care erau mai aproape de groapã
puteau fi împinºi ºi cu unghia) ºi jocul de-a „bumbii la cãput” în
care în locul griþarilor  se juca cu bumbi (nasturi). Jocul de-a „poarca”,
(din  cinci în cinci metri erau locuri numite hazã (scobituri în pãmânt)
ºi în mijloc o groapã având o dimensiune  corespunzãtoare cu cât
încap picioarele unei persoane; porcarul mergea sã aducã „lopta”
(minge din pãr de cal), s-o bage în „homoruºcã” (în groapa din
mijloc), lopta fiind trimisã cu o bâtã cu o lungime  de 1 - 1,5 m  cãtre
una din haze  ºi în a cui hazã nimerea cel ce era vizavi  aducea lopta
la marcator, dacã se întâmpla ca marcatorul sã nu nimereascã haza
atunci  se schimbau rolurile  ºi intra la marcat cel din hazã.

Duminica  dupã bisericã,  pe lângã jocurile  cu orchestrã, cei
mai vârstnici îºi fãceau vizite unii altora; datoritã condiþiilor de trai
exista un spirit de înþelegere ºi armonie  ºi nu se obiºnuia descãlþatul
înainte de intrare, deoarece vetrele interioare erau din pãmânt lipit
finisat cu pleavã (resturi de la spicele de grâu).
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Strigãturi de nuntã

Hai sã zicem Doamne-ajutã,
Cã-aºe se zice la nuntã
Înghe-ajutã Dumnezãu
Nu cota sã fie rãu.
Noi merem dupã mireasã
Da nu ºtiu lasãnea-n casã
D-om face cum om pute
ªi n-om vini fãrã ea.

Soacrã micã, soacrã micã,
Sã sileºte ºi ridicã
Rãmîne fãrã nimicã

Vai mireasã mândrã eºti
Ca o zânã din poveºti
Eºti o floare eºti un crin
Eºti parfumul cel mai fin.

* * *
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Hai mireasã-n cununie
Pânã-i verde frunza-n vie
Cã dacã frunza-pica
Nu-i cine te mai chema.

Poþi sã fii june fãlos
C-ai intrat în neamul nost
Neamul nost îi neam de frunte
Ca-ºi bradul de la munte.

Cât neamul de-a nost în sat
Harnicu-i ºi-i lãudat
Cât neamu-i de-a nost în lume
Frumosu-i ºi-i mere bine

Noi merem la cununie,
Dumnezãu cu noi sã fie

Dã amu de la-nceput,
Pînã-i lume la sfârºit.

* * *

De cându-i primãrie
No mai fost primar aºe,
Nici o fost, nici o mai fi
Pã meleagurile chiºchii.

Fii primare lãudat,
 Ce pereche a-i cununat
Frumoºi ca doi porumbei
S-au iubit de tinerei.

Frunzã verde ºi una
Ieuã june cã-i a ta
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Ieuã june du-o-acasã
Cã amu-i a ta nevastã.

Spusu-mi-o omu de-acasã
Cã dacã no-i dãscânta
La nuntã nu m-a lãsa.
Da ºi mie aºe m-i drag
Voie la bãrbat s-o fac.

* *  *

Cine stã ºi ne priveºte
Sã vede cã ne iubeºte,
Cine se uitã la noi
Doamne vini-ne-ar cu noi
Dar vini, dã n-ar vini
Nouã nu ne-a trebui

Cei frumoºi tãþi-îs la nuntã,
Cei urâþi stau ºi se uitã.

Soacrã mare ieºi afarã,
ªi te-aºazã pã butuc
ªi vezi ce norã-þi  aduc,
Cã-i harnicã ºi frumoasã
Bunã gãzdoaie la casã.

Dãºchide-þi cãputurile,
Cã venim cu dosurile.
Dosuri þãsute-n rãzboi,
Cum se face pe la noi.

* * *
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Cîtu-i satu-aista-nost
Aºe nãnaºi n-or mai fost,
Numai doi în Palestina,
Ce-or cunat pe regina.

Naºule, nãnaºule,
Suceºte-þi musteþele
ªi þucã nevestele,
ªi þi le suceºte bine,
Mã sãrutã ºi pe mine.

Pãla noi pã la cãtreaþã,
Ieste-o poþocoaie creaþã,
Ca nãnaºe dã mãreaþã.

La nãnaºe pã cãrare,
Mãrg pãduchii la plimbare,

Nici aceea nu-i aºe
Numai gura ta cea re.

* *  *

Dã cându-s tãt prost-am fost,
Om frumos tãt drag mi-o fost.
Din proste n-oi ieºi,
Om frumos tãt drag mi-o fi.

Înghe-am vãzut om frumos,
Pusu-m-am lîngã el jos,
ªi i-am minþit mii ºi sute,
Pânã ce l-am scos din minte.
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Mînce-te focu’ om drag
De mânã mã duci la iad,
Duce-te  amaru de mânã
Cã mei tu de voie bunã

Zori de ziuã sã revarsã
Vreme-ar fi de mãrs acasã,
Vreme-o fost ºi mai demult,
Numai nu ne-am priceput.

Strigãturi de joc

Haida fatã sã te joc,
Deie-þi Dumnezãu  noroc.

ªi la mã-ta sãnãtate,
Cã ti-o fãcut latã-n spate.

Mânci-o focu’ higheghe,
Mîndru zîce-o coardã-n ie,
Coarda cea mai subþiricã,
Calcã ice ºi colea.

Asta fatã joacã bine,
ªi mã-nvaþã ºi pã mine.
Asta fatã ºti juca,
Cã-o-nvãþat-o maicã-sa.

Ce-i în lume lãcomos,
Banu ºi omu frumos,
Banu-þi treabã sã trãieºti,
Om frumos ca sã iubeºti.

* * *
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M-o fãcut mama bine,
ªi-mi fie dragã lume.
ªi pã mîndr-o fãcu joi,
Sã ne lovim amândoi.

Ce mi drag nu mi urât,
Fie-n tinã ciosmolit
Ce mi urât nu mi drag,
Fie ca neaua de alb.

Zî-m higheghe mie des,
Cã eu trãiesc cum gândesc.
Stau la pom care-i umbros,
Iubesc numai cei frumos.

Stau feciorii pângã joc,
Ca butuci pângã foc.
Ce stãte-þi ºi vã uitaþi,
Ca niºte broscoi umflaþi?

* * *

Mîndru-i jocu pã podele,
Cine ºti juca pã ele.
Dar care nu ºti juca,
Nu sã leje-a le-ntina.

Bagã samã dupã danþ,
Ca mîþa dupã cîrnaþ.
Fuji-da-ci nu mã-ncãlci,
Rupã-þi dracu’ cioarecii!!!
Jucaþi picioare, jucaþi,
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Cã la  moarã nu cãraþi.
Da ista picior mã doare,
Cã cu-aista dau mai tare.

Înghe joacã om frumos,
Creºte iarbã-n loc pietros.
Înghe joacã om urât,
Rãmâne negru pãmânt!

* * *

Naltu-i bade co-n husar,
Mîndra-i pânã-n brãcinar.
Naltu-i bade ºi sã þine,
Lasã fie cã-i stã bine.

Dragã mi mie lume,
Ca lupului pãdure
Cînd îi plin de miei în ie.

Tãt aºe-am jucat dã ieri,
ªi-aº juca doauã trei veri.

Vai dã mine iar-i sarã
Bati-m-or duºmanii iarã,
Cã ºi-asarã m-or bãtut
C-am ºezut la mîndra mult.

* * *
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Strigãturi vechi de nuntã

Naºule, nãnaºule,
Suceºte-þi mustãþile,
Sãrutã nevestele.
Da þi le suceºte bine,
Mã sãrutã ºi pe mine.

* * *

Uiuiu c-aºe mã cheamã,
Iepurele-i bun de zeamã.
Iepuroaica-i de fripturã,
Mîndra-i de þucat pe gurã.

* * *
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Scândura dintre pomiºori
ªi-o luat zobon cu flori,
Ca s-o placã domniºori.
Domniºori nu or luat,
ªi-o venit de unde-o lãsat.

* * *
Cine stã ºi ne priveºte,
Se vede cã nu ne iubeºte.

* * *

Socãciþa de la oale,
Toatã furã carnea-n poale!

* * *

Am un bãrbat ca ºi-on brad,
ªi la Dumnezeu i drag,
Da cum ºi nu-mi fie mie,
Cã þi drag Doamne ºi þie!

* * *

Siliþi voi cu cununatu’
Cã va ajunge botezatu!

Zicalã

Hai la noi,
Cã mi da la voi
Plãcintã.



140

Unde-i plãcinta?
În cuptor.
Unde-i cuptorul?
Dupã uºã.
Unde-i uºa?
O ars focul.
Unde-i focul?
L-a stins ploaia.
Unde-i ploaia?
O bãut boii.
Unde-s boii?
I-au mâncat lupii.
Unde-s lupii?
I-am-puºcat cu puºca.
Unde-i puºca?
O ros ºoarecii.
Unde-s ºoarecii?
I-o mâncat mâþa.
Unde-i mâþa?
În ocol la Piºta!

* * *

Cântec de jale pentru cei
plecaþi in primul rãzboi mon-
dial

Mãi soldat unde-ai sã mori
(bis)

Pe vârvuþul munþilor.
Eu acolo am sã mor,
ªi apoi Linã, draga mea.
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Mãi soldat cine te-o spãla (bis),
Ploiþa când o cãdea.
Ea pe mina m-a spãla
ªi apoi Linã, draga mea.

Mãi soldat cine te-a-mbrãca  (bis),
Codrul când s-a scutura.
M-a-mbrãca cu frunza sa,
ªi-apoi Linã, draga mea.

Mãi soldat cine te-a plânge (bis),
Pãsãricile când s-or strânge.
Ele pe mine m-or plânge,
ªi-apoi Linã, draga mea.

Mãi soldat und-þi-o fi groapa,
Granade unde-or pica.
Ele groapa mi-or sãpa,
Si-apoi Linã, draga mea.

Culeasã de la Florica Piºti (nãscutã în 24 iunie 1910, nu ºi-a
cunoscut tatãl care a murit în rãzboi).

             * *  *

Descântec

Doamne ajutã, Maria Maica Sfântã,
Cu cuvântul tãu cu lec de la Dumnezeu
Sã luã o fatã mare, pe cale, pe cãrare,
Când  fu la jumãtate de cale,
Se-ntîlni cu Maica Sfântã.
Maica Sfântã o-ntrebã: unde mergi tu fatã mare?
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O, Maicã Sfântã bine fãcu-ºi cã
mã-ntrebaºi,

Cã eu nu sunt fatã mare
Ci sunt buba ºi zgaiba,
De 99 de chipuri, de 99 de feluri,
Buba cea râioasã, buba cea

pietroasã,
Buba prin ustenealã,
Buba prin fierbânþealã,
Acu nu-i lua vederea,
Nu-i lua puterea,
Nu bugui, nu coace,
Nu-npunge, nu strãpunge,
Ci pieri cum piere roua sub soare,
Scopitu sub picioare,

Cu aburi suflate,
În fundul mãrii aruncate.
….Sã rãmânã curat, luminat,
Cum Dumnezeu l-a dat.
Din ceasul acesta amin!

           * * *

Descântec de soare sec

Doamne ajutã Mãrie,
Maicã Sfântã cu cuvântul tãu cu leac de la Dumnezeu.
Ieºi soare sãc,
Din creºtetul capului,
Din faþa obrazului.
Ieºi, cã te-ai pus prin ustenealã ºi te-ai pus prin fierbinþealã.
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Sã rãmânã fãrã dureri,
Din creºtetul capului,
Din faþa obrazului,
Din ceasul ãsta amin.

Culese de Pãcurariu Marioara, nãscutã Gui, de la bunica ei,
Chirilã Maria - Mãriuþa Marti, aceasta învãþându-le de la bunica ei
Marta Mihai.)

Striga domnii-n gura mare –
Cântec bãtrânesc

Striga domnii-n gura mare
Ieºi afarã, mãi plugare,
Ieºi afarã ºi-mi dã dare.
Darea mare rãu m-apasã,
De stã sufletul sã-mi iasã.

Vin biraiele cu carul,
Duce-mi toate, lasã amarul.
Duce-mi patul ºi buhaiul,
Duce-mi casa ºi mãlaiul.
Mi-aº da pruncii la iºcoalã,
Dar nu-i pot cu straiþa goalã.
Nu am pâine, nu am sare,
Tãte le-o dus darea mare.

Într-o pãduriþã deasã – Doinã

Într-o pãduriþã deasã,
Mare ploiþã sã varsã,

Solista
Florica Meleag-Mureºan
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Da’zo’aceea nu-i ploiþã
Ci-s lacrimi de la o fetiþã.
Cã-i de-asearã-ncredinþatã
De pãrinþi cu sâla datã.

Decât mamã cu sâla
Mai bine mai spânzura.
De creanga alunului,
În mijlocul târgului,
Ca sã vadã tãt târgu’
De ce face d’urâtu.
Sã se mire ºi fetile,
De ce face dragostile.

Teuzule, apa mea

Teuzule, apa mea,
Dacã te-o-ntreba cineva,
Cum trãiesc oamenii-n sat,
Tu sã spui ,,ca niciodat”.

Iar tu mândrã ciocârlie
Zbori deasupra de câmpie,
Peste munþi cu creste-nalte,
ªi du-mi cântecul departe.

Din înalt tu sã priveºti,
Cum cresc florile-n fereºti.
Florile dalbe de crin,
Ce cresc sub cerul senin.
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Astã varã ce-o trecut

Astã varã ce-o trecut,
Dus-am dor de badea mult,
Dar la vara care vine
Duce-a badea dor de mine.

Câtã boalã-i pe sub soare
Nu-i ca dorul arzãtoare,
Cã dorul unde se pune
Face inima cãrbune.

Ardã-te focul de dor
N-am topor sã te omor,
Nici secure ºi te tai
Sã nu-mi faci atâta bai.

(Culese de interpreta ºi solista de muzicã popularã Florica
Meleag-Mureºan).
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Colinde – variante  mioriþa

Flori dalbe de mãr

La fântâna lui Lâncet,
Este un stan de pãcurari,
Pãcurari mãrari.
Pãcurarii ºuierau,
Tãte oile-ncrestau.
Numai oaia cea mai micã
Stãtea-n loc ºi suspina,
Pãcurariu o-ntreba:
- Ce suspini tu, oaia mea?
- Da’io cum n-oi suspina,
C-am avut doi puiºori,
ªi i-am crescut mãriºori.
Puiºorii or zburat
Pe cetate la Arad.
ªi i-o vãzut hingherii
Chiar pe la miezul nopþii.
ªi i-o prins ºi i-o legat
ªi-n temniþã i-o bãgat.
Puiºorii s-or rugat
Sã-i lase pânã-n ocol
Sã-l vadã pe tata lor.
Sã-i lase pânã-n uliþã
Sã vadã pe a lor mãicuþã.
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Patru boi cu lanþ în coarne –Doinã

Patru boi cu lanþ în coarne
Stau în codru morþi de foame.
Nu ºtiu cine s-ar afla,
Sã le-aducã mâncarea.
De’ s-ar afla bãdiþa
Bunã platã ar cãpãta.

Colind

Pe rãzor de vie – Variantã  Mioriþa

Pe rãzor de vie
Este un pom rotund
La frunzã-i mãrunt.
Da’i la d’umbra lui
Cine sã d’umbrele,
Vreo trei pãcurari,
Pãcurari marari.
Doi sã voroveau
Cã pe cel mai mic
Treabã d’omorât,
C-are oi mai multe
Mândre ºi cornute.
- Oi, voi , fraþii mei,
- Dã mi-þi d’omorâ,
La cap îmi puneþi
Fluieriþa mea.
Vântul d’abura
Maica d’o-ntreba :
- D’anghe-i cel mai mic,
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- O rãmãs ’napoi
Cu o turmã de oi .

       Da’i din sara lui Ajun – Colind

 Da’i din sara lui Ajun,
Nimerii la un gazdã bun,  corinde-mi, Doamne, corind.
Cel bun gazdã nu fu acasã,
Cã fu-n codru de a vânale, corinde-mi, Doamne, corind.
Dupã el cine-o mânale,
Fiica gazdii cea mai mica, corinde-mi, Doamne, corind.
Sã-l aducã tãt mai sus,
Sus mai sus pe lângã lunã,
Cu-o mânã-mpledind cununã, corinde-mi, Doamne, corind.
Cu alta þânând de lunã.
Da’ cununa cui i-om da,
Fetii gazdii cea mai micã, corinde-mi, Doamne, corind.
Sã-i fie de bucurie,
Fraþilor de veselie.
Sã fii gazdã sãnãtoasã,
Sã plãteºti corinda noastrã, corinde-mi, Doamne, corind.
Gazdã, dacã ieºi afarã
Nu ieºi cu mâna goalã,
Numai cu colaci în poalã
Cu cârnaþu subsuoarã,  corinde-mi, Doamne, corind.
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Cântece de hidede
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Formaþia de dansuri populare din Miºca la
Casa de Culturã din Chiºineu-Criº - 1975

Formaþia de fluieraºi ai Cãminului Cultural din Miºca – 1975
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