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" ...cum Dumnezeu, dupã hotãrârea sa de 
nepãtruns, m-a lãsat fãrã copii, este voinþa 
mea fermã de a adopta un numãr oarecare de 
inºi ajunºi la maturitate ºi de tineri  pentru ca
ei sã satisfacã mai bine, prin educaþie ºi 
principii fundamentale, pe Dumnezeu, patria 
ºi  înaltele  cerinþe regale. Eu le las moºtenire 
întreaga mea avere mobilã ºi imobilã pe care, 
cu ajutorul atotputernicului har, am obþinut-o
prin modestul meu mod de viaþã ºi chibzuiala 
mea mãsuratã.
...Trupul meu, însã, care este luat din pãmânt, 

sã fie redat pãmântului ºi înmormântat în 
cripta bisericii din Sântana. 
Vreau, dar, sã fiu înmormântatã conform
rangului meu, totuºi, nu cu mare risipã de lux
ºi pompã, pe care în timpul vieþii mele, oricum,
nu le-am iubit.”

Margaretha  de  Tomyan  -  Bibics
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Primar, 
Viorel  Enache

SSâânnttaannaa,,  vvaattrraa  ººii  vviiiittoorruull  nnoossttrruu

Prin numele sãu binecuvântat, Sântana a fost, este ºi va fi
vatra în care s-au aºezat strãbunii, dar ºi locul  în care mulþi alþii
dintre noi, cei de astãzi, ne-am gãsit ºi împlinit rostul vieþii. 

Pe aceste locuri, s-au nãscut, se vor naºte ºi vor creºte copiii
noºtri. ªi tot aici, la rãdãcinile lor, se vor întoarce cei care au ple-
cat, cândva, în cãutarea unei vieþi mai bune. Este adevãrat, anii
trec, vremurile  se schimbã, dar Sântana va rãmâne mereu ºi va
pãstra în ea amintirile, dragostea ºi speranþele noastre. 

Da, Sântana are trecut, prezent ºi viitor. Trebuie sã ne îngrijim
împreunã ca acest lucru sã fie cât mai bine înþeles de cei de azi care
nu cunosc cum a fost Sântana de ieri. Cinstirea locului în care
ne-a fost hãrãzit sã trãim, sã avem copii, sã ridicãm o casã, sã
plantãm un pom, sã ne îngropãm morþii, este una dintre datoriile
sfinte care ne leagã pe fiecare dintre noi. Putem face aceasta,
împreunã, pe mai multe cãi: sã prezentãm localitatea prietenilor ºi
cunoscuþilor, sã continuãm tradiþiile strãbune, sã ne îngrijim de
amintirea celor care nu mai sunt, sã facem cu inima ºi mintea
noastrã, ceva mic, neînsemnat poate, dar bun pentru Sântana.
Sã muncim, sã ne rugãm ºi sã spunem cu mândrie oriunde ne-am
afla: eu sunt sântãnean!
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SS ântana îºi deapãnã povestea sa de douã
veacuri ºi jumãtate dincoace de Þara
Zãrandului, pe cuprinsul însorit ºi

bogat al Câmpiei de Vest, între râurile Mureº ºi Criºul
Alb.

Fosta localitate ºvãbeascã înfiinþatã în  imedia-
ta vecinãtate a mai vechii aºezãri a Comlãuºului a
devenit în decursul vremii purtãtoarea unor tradiþii
ºi modele de viaþã distincte, mãrturie a multiplelor
comunitãþi care convieþuiesc  pe aceste locuri.
Comlãuºenii, ºvabii, rromii, moþii, iar mai târziu,
moldovenii ºi bistriþenii sunt, astãzi, tot atâtea
feluri prin care se exprimã identitatea sântãnenilor,
ceea ce a fãcut ca aceºtia sã constituie un interesant
subiect de studiu, iar localitatea sã fie consideratã
de cãtre o serie de sociologi bucureºteni  un  veri-
tabil “paradis antropologic”. 
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AªEZATÃ ÎNTR-O ZONÃ DE CÂMPIE, CU HOLDE
BOGATE ªI ÎNTINSE, CU OAMENI “BUNI LA
MUNCÃ ªI LA JOC” ªI CROIÞI DUPÃ  TIPARE
FELURITE CE DAU AªEZÃRII UN  FARMEC
APARTE, SÂNTANA PRIVEªTE SPRE RÃSÃRIT LA
CULMILE PIERDUTE ÎN ZARE ALE MUNÞILOR
ZÃRANDULUI. SPRE APUS O ÎNCÂNTÃ 
PRIVELIªTEA NESFÂRªITÃ A LANURILOR
MÃNOASE, A BOGÃÞIEI CE SE SCALDÃ ÎN SOARE



Sântana se întinde pe cuprinsul nes-
fârºit al unui peisaj plin de desfãtare,
ce poartã emblema mai multor
veacuri de trudã ºi de
împliniri. Pare-se, des-
tinul i-a hãrãzit
acestei aºezãri un
loc anume, fe-
rit de urgiile
naturii, cu pã-
mânt roditor ºi
oameni de
ispravã. 

Aºezarea
Strãjuitã,

la rãsãrit, de
dealurile Zã-
randului, de
unde o vegheazã,
peste veacuri, cetatea
ªiriei,   Sântana coboa-
rã într-o zonã monotonã ca
relief, dând impresia de eterni-
tate ºi rãsfãþ în cuprinderea ce o
înconjoarã. 

De aici se deschide, spre apus, zarea
nemãrginitã a câmpiei, cândva un pãmânt
mlãºtinos ºi acoperit de pãduri, pe care oamenii
din partea locului l-au transformat, prin priceperea
ºi hãrnicia lor, în holde mãnoase.
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La  apus  de  începuturi



Complet lipsitã de ape curgãtoare - cele mai
apropiate fiind Criºul Alb, la 12 km spre nord ºi
râul Mureº, aflat la 20 de km spre sud, Sântana a
fost, de-a lungul timpului, la adãpost de inun-
daþii. În trecut, pe aceste locuri ar fi curs un râu
ce se vãrsa în Criºul Alb, însã acesta a secat în
decursul vremii, iar albia sa a fost transformatã
în pãmânt roditor.

Menþiuni asemãnãtoare sunt consem-
nate ºi cu privire la mlaºtinile care se

aflau în zonã, în absenþa lor,
aºezarea bucurându-se de un

aer curat ºi proaspãt.
Acest lucru  i-a fãcut pe

unii cãlãtori din se-
colele XVIII - XIX,
care au trecut prin
pãrþile locului, sã lau-
de clima din Sântana.

Bunãoarã, cãlugã-
rul piarist Chris-
tian Kacsor scria,

în 1782, urmã-
toarele  impre-
sii pe care ºi le-

a fãcut despre
Sântana: "Aerul
este curat ºi sãnã-

tos, apa din
b e l º u g ,
pãmântul
r o d i t o r .

Marea mân-
drie a comunei

sunt casa piariº-
tilor ºi biserica".
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* Sântana este situatã în vestul
României, în zona Câmpiei Aradului, la o
distanþã de 20 de km pânã la reºedinþa de
judeþ ºi tot atâþia pânã la graniþa cu
Ungaria. Se întinde pe o suprafaþã de
aproape 11.000 ha, dintre care 748 ha sunt
ocupate de vatra satului, ceea ce face  sã fie
cea mai mare localitate  din judeþ dupã
municipiul Arad.

* În privinþa cãilor de comunicaþie,
Sântana este întretãiatã, pe direcþia est -
vest de drumul judeþean 792, care face legã-
tura între localitãþile Pâncota ºi Curtici, iar
la ºapte km spre vest îºi desfãºoarã traseul
drumul naþional Arad - Oradea (DN 79).
Localitatea reprezintã ºi un important nod
feroviar prin bifurcaþia liniei Oradea  -
Timiºoara spre Þara Zãrandului.

* Teritoriul localitãþii se încadreazã
într-o câmpie slab ondulatã. Solul este com-
pus, într-o proporþie de peste 50%, din cer-
noziomuri, ceea ce oferã condiþii excelente
pentru practicarea culturilor agricole.

* Datoritã aºezãrii sale, Sântana face
parte din zona de climã temperat - continen-
talã, cu slabe influenþe oceanice.
Temperatura medie anualã este de 10,5
grade Celsius. În general,  verile sunt  lungi
ºi cãlduroase, iar iernile scurte ºi blânde,
particularitãþi ce fac ca  sã predomine vege-
taþia ierboasã. Aici îºi duce veacul o faunã
diversã, între  care poate fi amintit
popândãul, iepurele, vulpea, cãprioara, iar
dintre pãsãri, prepeliþa,  dropia  ºi  graurul.

dupã  Romeo  Trifa,  “Studiul  economico
-  geografic  al  comunei  Sântana”  -

Universitatea  din  Bucureºti,  1970

Sântana  se  prezintã



Cronicile de la începutul secolului al XVI-lea
vorbesc despre existenþa, pe aceste locuri, a unor
pãduri întinse care acopereau zona din jurul
Comlãuºului, pânã spre ªimand. De altfel, în
1514, familia Massay, stãpânii feudali din acele
vremuri a mai multor aºezãri  din zona comita-
tului Arad, se plângeau de pagubele fãcute în
pãdurile pe care le aveau în proprietate de cãtre
oamenii lui Gheorghe Hohenzollern de
Brandenburg. 

Cu timpul, pãdurile au fost tãiate pentru a
face loc culturilor agricole, ceea ce a fãcut ca, la
sfârºitul secolului al XIX - lea, localitatea sã nu
mai aibã nici o zonã împãduritã. Doar un pâlc
rãzleþ, aºa - numita, “pãdure de la Tocacs”, care se
întinde pe drumul Curticiului, mai pãstreazã, azi,
o parte din înfãþiºarea de altãdatã a locurilor.
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În prima  atestare documentarã a
Comlãuºului, ce dateazã din anul 1331, locali-
tatea este menþionatã cu denumirea de Komlos,
ceea ce în maghiarã înseamnã hamei, sugerând cã,
la vremea respectivã, în zonã erau câmpuri întinse
cu aceastã plantã.

Cât priveºte Sântana, istoria oralã reþine cã
localitatea era împãrþitã, încã, de la începuturile
sale, în mai multe  cartiere despãrþite de axa prin-
cipalã a drumurilor (actualmente strãzile
Ghioceilor ºi Muncii)  ºi având fiecare un nume
legat de specificul sãu.

Bunãoarã, se presupune  cã primii
coloniºti germani  s-au aºezat în partea de
nord - est a localitãþii. Astfel, a luat fiinþã
cartierul Eselseck, amintind, cel mai proba-
bil, de Elsenz, localitatea din regiunea
Kraichgau, de unde au venit cei mai mulþi
coloniºti. În continuarea acestuia, cam în
aceeaºi vreme, mai la sud, s-a format
cartierul  Fako, nume ce derivã, pare-se, de
la pãmântul de culoare gãlbuie întrebuinþat

la ridicarea caselor. De altfel, drept mãr-
turie a acestui fapt, au rãmas, peste ani,
gropile din apropierea cãii ferate ce duce
spre Arad, cât ºi  cea din centrul localitãþii,
pe  care s-a ridicat, în 2008, sediul noii
primãrii.

În nord - vest se afla cartierul Nincs,
locuit, cu precãdere, de meºteºugari lipsiþi
de putere financiarã. Cartierul ºi-ar fi
cãpãtat numele tocmai din cauza sãrãciei
celor care îºi duceau veacul în aceastã parte
a localitãþii. În prelungirea sa, spre  sud,
cartierul Schmeltz, ceea ce în traducere ar
însemna “unturã”, a primit aceastã denu-
mire în urma incendiului din anul 1858,
care a mistuit Sântana. Documentele
vremii aratã cã focul ar fi izbucnit în
aceastã parte a localitãþii, mai exact în
casa lui Anton Emeneth  ºi s-ar fi datorat
unturii folositã pentru prepararea
mâncãrii, care a luat foc într-o clipã
de neatenþie.

Despre  numele  locurilor



Pe    uliþele  imperiului
La început a fost Comlãuºul, sat menþionat pen-

tru prima datã în anul 1331, vreme la care
aparþinea de Arhidiaconatul catolic de la Pâncota.
În secolul al XVIII-lea, odatã cu colonizarea
Banatului ºi a regiunilor situate la nord de râul
Mureº, în imediata apropiere a Comlãuºului a fost
întemeiatã Sântana, cãreia împãrãteasa Maria
Theresa i-a  conferit titlul de târg în anul 1748.

La acea  vreme, înfãþiºarea localitãþii  era carac-
teristicã perioadei medievale. Întocmai ca ºi
celãlalte aºezãri din pãrþile locului, Sântana se
compunea din vatra satului,  adicã teritoriul locuit,
ºi moºia satului, ce cuprindea þarina, întreg câmpul
semãnat, pãºunea ºi pãdurile. 

În schimb, sfârºitul secolului al XVIII-lea a
adus schimbãri majore. Ca urmare a unei decizii a
Curþii de la Viena de sistematizare a aºezãrilor din
estul imperiului, Sântana a dobândit un aspect
nou, cu strãzi perpendiculare, concepute ca o "tablã
de ºah". Centrul localitãþii îl reprezenta biserica,
alãturi de care se gãseau clãdirile importante ale
comunitãþii, grupate în jurul unei pieþe civice. Nu
la mult timp dupã aceasta, în 1791, un incendiu
devastator a distrus localitatea, lãsând, dupã
mãrturiile vremii, doar cinci case în picioare.
Reclãditã din cenuºã, o jumãtate de secol mai
târziu, Sântana a fost, din nou, nãruitã de
flãcãri. Dar 1858 -  anul marelui incendiu, a
rãmas în memoria localni-
cilor, mai ales ca semn

Sântana. Cu î din i, cu â din a14

În prima
decadã 
a secolului XX,
în imediata
apropiere 
a pieþei  civice,
situatã 
în centrul
localitãþii,
a fost 
amenajat un
parc,
iar zonele
mlãºtinoase
desþelenite



În  numele  credinþei

al unui nou început: reconstrucþia, pe locul
ruinelor, a impunãtoarei biserici catolice, eveniment
ce reprezintã marele praznic al comunitãþii
ºvãbeºti.

La începutul secolului XX, cu sprijinul
unor meºteri veniþi din Italia, pe strada prin-
cipalã a fost amenajatã “aleea castanilor”, iar
centrul localitãþii a fost pietruit. Treptat,
vechile case din pãmânt bãtut, cu acoperiº de
paie ºi trestie, au fãcut locul unor locuinþe cu
forme arhitecturale moderne, bogate în orna-
mente decorative.

Dupã mai bine de douã secole, în urma
raionãrii din 1950, cele douã loca-
litãþi, între care se aflã doar drumul
ce leagã Pâncota de Curtici, au fost
unificate, constituindu-se o singurã
aºezare: Sântana. În schimb,
locuitorii sãi  continuã sã poarte ºi
astãzi un specific aparte ºi o istorie
proprie.
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Dincolo de numele localitãþii, aplecarea
cãtre cele sfinte a sântãnenilor este ilus-
tratã ºi de grandiosul monument al Sfintei
Treimi.  Ridicat în  anul 1888, cu sprijinul
financiar al lui Anton ºi Barbara Ferkola, o
familie foarte bogatã care ºi-a donat o mare
parte din avere Bisericii, monumentul a fost
amplasat în centrul civic al localitãþii, între
primãria veche, biserica catolicã “Sfânta
Ana” ºi capela Sf. Ioan de Nepomuk (înde-
pãrtatã în timpul regimului comunist, sub
pretextul stânjenirii circulaþiei).

Datoritã caracterului sãu reprezenta-
tiv, monumentul a fost preluat în toate
hãrþile ºi legendele acelei vremi  ºi pus sub
ocrotire.



În decursul timpului, pe teritoriul oraºului
Sântana  au convieþuit, cu bune ºi rele, mai multe
naþionalitãþi, conferind aºezãrii un farmec aparte.
Acestea s-au aºezat în partea locului, mai ales, din
raþiuni economice, întrucât aici se organizau
numeroase târguri, ceea ce deschidea calea unei  vieþi
mai uºoare.

Însemnãri  în    colbul  vremii
Date despre populaþia  loca-

litãþii Sântana ºi  care sã permitã
punerea în luminã a evoluþiei aces-
teia, atât din punct de vedere al
componenþei, cât ºi sub raport
demografic, existã doar de la
mijlocul secolului al XVIII-lea. 

La fel ca ºi în cazul altor
aºezãri, primele menþiuni de
aceastã naturã au fost cuprinse
odatã cu întocmirea conscripþiilor.
Astfel, un "Conscriptio"  imperial
din 1746 aminteºte de localitatea
Comlãuº, în care se aflau 112 gos-
podãrii þãrãneºti, dintre care 99
româneºti, 10 maghiare ºi 3
sârbeºti. Erau familii formate din

3 - 4 persoane, ceea ce însemna o populaþie totalã de
400 - 450 de locuitori. Cât priveºte  Sântana, începu-
turile  sale  se leagã de iniþiativa privatã a nobilului
Jakob Bibics, stãpânul feudal al unei întinse regiuni
de pe cuprinsul comitatului. În anul 1736, acesta a
adus primele ºase familii de coloniºti germani, aºa -
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Cine  sunt,  de  fapt,  sântãnenii?



numiþii ºvabi, care proveneau, mai ales, din
Kraichgau, Bavaria, Alsacia-Lorena, dar ºi din
Westfalia ºi chiar din Tirol. Acestora le-au urmat, în
anul 1742, alte 29 de familii de coloniºti germani,
fapt ce avea sã marcheze naºterea noii localitãþi.

Din anul 1760, autoritãþile imperiale au
început sã þinã evidenþa populaþiei, atât în
"Sanktanna Germanici" - localitatea ºvãbeascã
recent înfiinþatã, unde erau înregistrate 173 de
familii, cât ºi în "Sanktanna Valachicum" - vechiul
Comlãuº, care numãra, la acea vreme, 61 de familii.
Dacã în primii ani de la colonizare, numãrul popu-
laþiei din cele douã localitãþi nu trecea de 2.500 de
locuitori, la în-
ceputul seco-
lului al XIX-
lea, situaþia
era cu totul
alta: potrivit
manuscrisului
lui Fabian Ga-
bor, aflat la
Muzeul din
Arad, la  nive-
lul anului 1835,
populaþia din
Sântana trãia
în 460 de case
de iobagi ºi 80
de case de jeleri, numãrând, în total, 4.882 de
locuitori. Dintre aceºtia, se aratã cã o pãtrime erau
maghiari, iar ceilalþi germani care "au pornit la
maghiarizare". De asemenea, se menþioneazã cã "în
ce priveºte Sfânta Ana Veche, erau 405 case de
iobagi ºi 48 de locuinþe de jeleri în care trãiau 2.734
de suflete, în majoritate români, între care mulþi
þigani ºi puþini catolici".
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Actele
încheiate
de autoritãþile
imperiale cu
privire la
populaþia de

pe aceste locuri
oferã date
preþioase
despre
primii
locuitori
ai aºezãrii
Sântana.
Sunt avute
în vedere
statutul
social, 

ocupaþiile ºi
comunitatea
etnicã a 
localnicilor
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La recensãmântul efectuat în anul
1900, populaþia din Comlãuº ºi Sântana
depãºea 12.000 de locuitori, reprezentând
o creºtere de peste 30% faþã de anul 1835.
Evenimentele petrecute pe parcursul
secolului trecut (cele douã rãzboaie
mondiale, la care se adaugã ºi pãrãsirea,
în special, de cãtre ºvabi, a localitãþii)
au determinat, atât o scãdere a populaþiei,
cât ºi  o regrupare a componenþei acesteia.

Potrivit recensãmântului din anul 2002,
populaþia oraºului Sântana numãra 11.907
locuitori, la care se adaugã încã 1.210
locuitori din satul aparþinãtor Caporal
Alexa. În ceea ce priveºte reprezentarea
etnicã a populaþiei, deºi evenimentele
petrecute în decursul secolului trecut au
determinat schimbãri de anvergurã în viaþa
comunitãþilor locale, pânã la dispariþia unor
astfel de grupuri, Sântana ºi-a continuat
istoria sa plurietnicã. Conform datelor mai
sus amintite, în anul 2002, în localitate
convieþuiau 10.405 de români, 1.917 rromi,
465 de etnici germani, 289 de etnici

maghiari, plus 41 de alte naþionalitãþi,
între care figurau ºi 15 ucrainieni, trei
spanioli  ºi  câte un polonez, un rus ºi un
italian.

Meritã menþionat faptul cã pânã la
crearea statului unitar român, în  anul
1918, la  Sântana a existat un puternic
grup etnic maghiar, al cãrui numãr s-a
ridicat, potrivit statisticilor vremii, la
aproximativ 1.000 de persoane. Deoarece,
cei mai mulþi maghiari au fost angajaþi în
funcþii publice, ei s-au retras, între anii
1918 – 1920, în comuna învecinatã Olari,
în oraºul Arad sau chiar în Ungaria. 

De asemenea, documentele consemneazã
ºi prezenþa unei comunitãþi evreieºti, care se
ridica la câteva zeci de persoane. Originile ºi
data stabilirii primilor evrei în Sântana au
rãmas necunoscute. Nu este însã un secret
faptul cã principala activitate a comunitãþii
evreieºti din localitate a fost reprezentatã de
comerþ. Începând din 1941, majoritatea au
fost mutaþi forþat la Arad ºi puþini s-au mai
întors în comunã dupã sfârºitul rãzboiului.

SSâânnttããnneenniiii::  „„ccââþþii””  ººii  „„ccee  ffeell  ddee””



Comlãuºul  ºi  habsburgii
Populaþia iniþialã din Comlãuº, dinainte de co-

lonizarea ºvabilor ºi întemeierea comunei Sântana,
era alcãtuitã din români ºi unguri. 

În decursul timpului, ungurii au fost, în mare
mãsurã, asimilaþi de ºvabii stabiliþi în zonã.
Aceºtia au fost aduºi în partea locului în trei valuri
succesive dintre care primele douã au fost aºezate
pe teritoriul actual al localitãþii Sântana, iar
ultimii veniþi, în anul 1744, au constituit partea
germanã a Comlãuºului. 

Motivele pentru care locuitorii celor douã
localitãþi - Sântana ºi Comlãuº au fost  aºezaþi
separat sunt neclare ºi nesigure, fiind luate de
stãpânii feudali. Aceste aspecte au constituit ºi
obiectul unor cercetãri sociologice. Potrivit lui

Liviu Chelcea ºi Puiu Lãþea,
care au realizat un studiu inte-
resant pe tema aºa-numitelor

“dileme identitare” de la
Sântana, "privitã prin
ochii bãºtinaºului, sosi-
rea ºvabilor a avut sem-
nificaþia unui eveniment

fondator de grad se-
cund. Dacã a existat

aici o comunitate a
comlãuºenilor, despre
care nu se ºtie când
ºi cum a început sã
funcþioneze, se pare
cã întâlnirea cu ºvabii
a interzis indiferenþa,
vechea ordine socialã
fiind reconsideratã".
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Douã secole mai târziu, un lucru asemãnãtor
avea sã se întâmple ºi în sânul comunitãþii ºvabilor
din localitate, care s-a vãzut pusã în situaþia de a
convieþui, volens nolens, cu noul val de coloniºti
stabiliþi în  zonã.

Coloniºtii  vechi  ºi  noi
Începând cu primãvara anului 1945, pe teritori-

ul comunei a sosit un nou grup etnic format, de
aceastã datã, din populaþie româneascã -  cu
precãdere moþi,  din judeþele învecinate Bihor ºi
Alba, precum ºi  din zona Zãrandului. Peste ºapte
sute de familii tinere de soldaþi întorºi din rãzboi
sau vãduvele celor cãzuþi pe front au fost atrase, în
decursul a câþiva ani, de vajnica propagandã comu-
nistã, la Sântana.
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Întors acasã, am
intrat scrietor la notarul
din Comlãuº, un sat româ-
nesc în care sunt ºi  ºvabi,
precum  ºi þigani, cei mai

mulþi geambaºi  înstãriþi. 
ªcoli aºa-zise mari la

Comlãuº, ce-i drept, nu erau,
dar eu tot am învãþat acolo
neasemãnat mai multe decât la
Universitatea din Pesta, cãci trã-
iam în cea mai strânsã legãturã cu
lumea cea adevãratã ºi vedeam în
fiecare zi lucruri care mã ajutau
sã cunosc oamenii ºi împrejurãrile
dupã adevãrata lor fiinþã.

"Principalul" meu, adecã notarul,
absol-vent al Teologiei din Arad, cânta
foarte frumos ºi vorbea mai bine ungureºte
decât româneºte. El þinea la mine, atât pen-
tru cã scriam bine româneºte, cât ºi pentru

cã eram în stare sã mã-nþeleg cu ºvabii ºi-n
limba lor, deºi dânºii vorbeau româneºte mai
bine decât mine nemþeºte. Limba protocolarã
a comunei fiind cea româneascã, purtam
întreaga  corespondenþã tot în româneºte. În

româneºte  scriam actele cerute
de particulari, adeverinþe,  con-
tracte, testamente, extracte din
cãrþile fonduare ºi alte acestea.

Dupã revoluþiunea de la
1848, spiritul de ordine a
rãmas zdruncinat, iar în tim-
pul celor 10 ani de absolutism
era un fel de virtute patrioticã
sã nu te supui legilor ºi dregã-
torilor. Pustele erau, deci, pline

de tot felul de  fãcãtori-de-rele. În  urmã, a
fost organizatã o poliþie, care a angajat
chiar ºi pe unii dintre fãcãtorii de rele, care
cunoºteau apucãturile foºtilor tovarãºi  ºi
ascunziºurile.

Povestiri  din  Comlãuº„



Pentru cei mai mulþi, colonizarea a însemnat
ºansa de a scãpa de  sãrãcia din locurile natale ºi de
a începe o viaþã nouã rânduitã dupã însemnele
epocii pe cale de a se naºte.

Canoanele vremii  aveau sã aducã schimbãri pro-
funde la Sântana. Nou - veniþii au fost împropri-
etãriþi pe pãmânturile expropriate de la ºvabi ºi
aºezaþi în casele acestora, unde erau îndreptãþiþi la
"camera din faþã", cât ºi la jumãtate din grãdinã.
Dupã cum aratã Cãlin Goina într-un studiu despre
perioada colectivizãrii la Sântana, "aceastã stare de
coabitare forþatã a produs conflicte între coloniºti
ºi germani", o aplanare  fiind vizibilã, în special,
dupã anii 1955 - 1956, când coloniºtilor le-au fost
repartizate locuri de casã pe care au construit
partea de sat numitã "colonie".
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Într-una din zile, birãul de la Comlãuº,
Petru Musca, un om cumsecade, cu scaun
la cap ºi destul de bogat, s-a pomenit cu
patru boi frumoºi în grajdul lui.Era înve-
derat  cã acei  care îi furaserã, simþind cã
persecutorii îi cautã, i-au bãgat în grajdul
birãului, unde, dupã pãrerea lor, persecu-
torii nu îndrãzneau sã-i caute. Ar fi fost
lucru uºor ca Musca sã scoatã boii din graj-
dul sãu ºi sã-i deie de pripas. N-a
îndrãznit însã, cãci ºtia cã are de-a face
cu oameni  care nu o sã-l ierte. A plecat,
deci, cu treburile satului, la Arad, de unde
nu s-a întors decât dupã ce a primit
vestea cã, peste noapte, boii au fost scoºi
din grajdul lui.

Lângã primãrie, era cârciuma satului,
care era þinutã de un evreu. Într-una  din
zile, s-au întâlnit acolo câþiva Fericeni  ºi
câþiva Romaneºti, douã  familii care aveau

tot felul de
socoteli. Cei
învrãjbiþi s-au încãierat ºi s-a fãcut vãrsare
de sânge, în care Roman Gheorghe Lungul a
rãmas mort. Niciodatã judecãtorii nu au
putut afla cine anume a luat parte la
încãierare. Chiar nici cârciumarul nu ºtia
nimic, cãci, dacã ar fi spus ceva, ar fi tre-
buit sã fugã cât mai curând din sat ºi sã nu
se opreascã decât în America, bunãoarã. 

De acestea sunt multe, încât s-ar putea
scrie  cãrþi întregi despre ele (...) Mai ales
acestea ne-a rãmas din cele câteva luni
petrecute la Comlãuº, cãci lucrurile au venit
aºa cã m-am lepãdat de gândul de a-mi
petrece viaþa ca notar comunal, fie la
Comlãuº, fie pe aici prin apropiere.

I.  Slavici,
“Lumea  prin  care  am  trecut”,

Bucureºti,  Editura  Minerva,  1983

  



Istoria localã a mers mai departe. În anul 1967,
au sosit locuitorii  fostei aºezãri bihorene Criºana,
distrusã în urma unei inundaþii a Criºului Alb.
Beneficiind de ajutorul statului, "grupul criºenilor",
format din peste o mie de români,  s-a aºezat în nor-
dul comunei. Astfel, a apãrut un cartier nou, în pre-
lungirea celui ridicat de primul val de coloniºti
dupã rãzboi, denumit "Criºana".

La sfârºitul anilor ‘70, odatã cu creºterea
numãrului de ºvabi care au ales sã emigreze în
Germania, în localitate s-au stabilit noi grupuri de
coloniºti din diferite  zone ale þãrii, între care cei
mai mulþi din judeþele din nordul Moldovei.
Denumiþi "vinituri", în scurtã vreme, aceºtia au
câºtigat o apreciere nu tocmai favorabilã din partea
localnicilor. Spre deosebire de primele douã valuri
de coloniºti, care s-au dovedit a fi cooperatori frun-
taºi  ºi oameni destoinici, nou-sosiþii  au fost cata-
logaþi, mai ales, drept pierde - varã, neserioºi ºi
“gospodari  îndoielnici”.
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Cercetarea noastrã a
început cu urmãtoarea
întrebare: "dacã ar fi
sã-i grupaþi pe cei din
Sântana în mai multe

categorii, cum a-þi face-o?" Rãspunsurile
au fost aproape identice: chiar dacã unii
vedeau doar români, þigani ºi nemþi (rareori
maghiari), majoritatea interlocutorilor a
preferat sã se refere la comlãuºeni, nemþi,
þigani, coloniºti, criºãneni ºi vinituri. 

Respectând categoriile locale, am încercat
sã mergem  mai departe pentru a vedea care
sunt atributele asociate fiecãrei categorii.
De aici încolo, un astfel de demers a devenit
problematic.Bineînþeles, referirile la vinituri,
coloniºti, comlãuºeni sau criºãneni, se fãceau

în termenii unei românitãþi moºtenite de
toate aceste comunitãþi. Ar fi de fãcut,
totuºi,  câteva distincþii... 

Comlãuºeanul generic este descris în
atâtea feluri, încât alcãtuirea unui portret
coerent este imposibilã: el este conservator,
blajin, bun gospodar, religios, disciplinat, om
de încredere etc. Veneticul este dezordonat,
român de-al nostru, moldovean, gãlãgios,
beþiv, hoþ ºi gospodar îndoielnic. Criºãneanul
îºi vede de treabã, carã iarbã cu bicicleta,
gospodar, cam introvertit, bãnuitor ºi de
încredere. Colonistul este ºi el gospodar,
C.A.P.-ist, patriot, iute la mânie, muncitor,
resentimentar sau moþ.

L.  Chelcea  ºi  P.  Lãþea  –  „România
profundã  în  comunism.”,  Ed.  Nemira,  2000

RRoommâânniiii  ddee  llaa  SSâânnttaannaa„



Rromii,  încotro?
În partea de nord - est a Comlãuºului trãiesc

rromii, care ºi-au constituit, în timp, cartierul lor. Se
presupune cã au fost aduºi pe aceste locuri la jumã-
tatea secolului al XVIII - lea, de cãtre stãpânii feudali
ai regiunii, pentru a ajuta la construcþia caselor. În
sprijinul acestei afirmaþii se aflã un “conscriptio”
imperial din anul 1726, care atestã existenþa unui
numãr de 112 gospodãrii în Comlãuº, dintre care 99
româneºti, 10 maghiare ºi 3
sârbeºti, fãrã a fi menþi-
onatã nici o familie de etnie
rromã. În schimb, un secol
mai târziu, Fabian Gabor
precizeazã, referindu-se la
Comlãuº, cã populaþia
majoritarã o formau românii,
“între care foarte mulþi
þigani nomazi ºi puþini
catolici”.

În trecut, fiecare gos-
podãrie de români înstãriþi avea familia sa de rromi,
care executa diferite munci ºi activitãþi casnice. De
altfel, rromii din localitate au trãit dintotdeauna mai
rãu decât restul populaþiei. În timpul perioadei comu-
niste, cei mai avuþi dintre rromi se îndeletniceau cu
biºniþa - micul trafic cu diverse produse din strãinã-
tate, ocupaþie pe care au continuat-o, mai apoi, în
zorii democraþiei.

Tot dupã 1990, mai multe familii de rromi au
migrat spre þãrile Europei Occidentale, prima desti-
naþie aleasã fiind Germania. Odatã cu desfiinþarea
vizelor, numãrul rromilor care au ales  sã  “se mute” în
Vest, a crescut vertiginos, de aceastã datã þãrile
preferate fiind Franþa ºi Belgia, iar mai recent, Spania
ºi Portugalia.
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O problemã
majorã

pentru toate 
administraþiile

care 

s-au succedat
la cârma obºtii,

integrarea
rromilor

continuã 
sã dea

bãtãi de cap
autoritãþilor

locale



Capitolul  II

Din  vremea  altor  vremuri
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LL ocuit încã din cele mai vechi timpuri,
teritoriul aºezãrii Sântana, poartã
urme însemnate ale istoriei sale.

Pe aceste locuri, în urmã cu peste douã
milienii, înfloritoarea civilizaþie a tracilor a ridicat
un important centru de comandã, iar câteva secole
mai târziu, romanii ºi-au fixat, la doar câþiva km
depãrtare, “limes” - ul, graniþa imperiului, dincolo
de care continuau sã trãiascã dacii liberi.

Dupã stãpânirea otomanã ºi cei din pãrþile
locului au intrat sub “pavãza” puternicului
împãrat de la Viena. Din pãcate, un scut insufi-
cient de cuprinzãtor pentru toate naþiunile impe-
riului, ceea ce a determinat populaþia româneascã
sã îºi revendice drepturile, iar mai târziu, în timpul
rãzboiului de reîntregire a neamului, sã le câºtige pe
câmpul de luptã.
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ISTORIA LOCALITÃÞII SÂNTANA DEZVÃLUIE

EVENIMENTE IMPORTANTE CE AU AVUT LOC,

ÎN DECURSUL TIMPULUI, PE ACESTE

MELEAGURI.PRIN NATURA ÎMPREJURÃRILOR

SAU POATE A FORÞEI DESTINULUI CE I-A FOST

DAT, SÂNTANA ªI-A ÎNSCRIS NUMELE ÎN

MULTE DINTRE PAGINILE ÎNSEMNATE  ALE

ISTORIEI NEAMULUI



Sântana îºi pierde originea în trecutul îndepãr-
tat al vremii, coborând pânã dincolo aºa-numitul
"illo tempore" al formãrii neamului românesc.
Teritoriul sãu se înfãþiºeazã celui avizat precum  o
imensã arhivã a existenþei umane care s-a dezvãluit
prin cercetãri arheologice sau prin descoperiri
întâmplãtoare ce au avut loc în decursul timpului.

Ce  "spun"  pietrele
Primele mãrturii despre trecutul localitãþii

dateazã încã din perioada neoliticã, ultima parte ce
constituie epoca pietrei. 

Astfel, în locul numit de cãtre localnici
"Holumb" -  la aproximativ 800 de metri de ºoseaua
Arad - Oradea, a fost identificatã o aºezare preis-
toricã pe patru nivele, al cãrei perimetru se întinde
de-o parte ºi de alta a drumului Sântana - Curtici.
Sãpãturile arheologice fãcute, în anii ‘60, de cãtre o
echipã de cercetãtori de la Muzeul din Arad au dus

la descoperirea, în zona respectivã, a
unor oase ºi coarne de cãprioarã,

cioburi, vase din lut ºi vetre de
aºezãri realizate în cunoscu-

tul stil al culturii Tisa. Nu
mai puþin lipsite de impor-
tanþã s-au dovedit a fi ºi
sãpãturile întâmplãtoare
care au avut loc pe raza
localitãþii ºi care au dus la
descoperirea unor unor ves-

tigii aparþinând epocii bronzului, cel
mai de seamã fiind un brâu de bronz
bogat ornamentat. 
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Între  Roma  ºi  Bizanþ

·Centrul Multicultu-
ral Sântana adãposteºte
mai multe obiecte  datând
din epoca pietrei, care
au fost descoperite în
perimetrul aºezãrii
neolitice situate în
apropierea localitãþii



Fãrã îndoialã, cea mai mare descoperire arheo-
logicã din pãrþile locului o reprezintã "Cetatea de
Pãmânt"  situatã la 4 km sud de vatra satului, în
apropiere de fosta fabricã de cãrãmidã. Potrivit
datãrii  sale - în sec. XII î.e.n., fortificaþia a fiinþat
în aceeaºi perioadã de timp cu vestita cetate a
Troiei, spre deosebire de care era de trei ori mai
mare. Potrivit lui Mircea Barbu, construirea imen-
sei cetãþi de pãmânt de la Sântana, cea mai întinsã
cetate halstattianã identificatã pe continent pânã
în momentul de faþã, "este legatã
de procesul de unificare politico -
militarã  a triburilor  tracice".
Autorul menþionat nu exclude ca
aceastã fortificaþie sã fi fost
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Potrivit lui Marki Sandor, primele
informaþii despre  comoara din Sântana
au apãrut în ziarul arãdean “Alfõld”. În
numãrul  95/1888, acesta  relata cã în urma
lucrãrilor care au avut loc pentru construcþia
cãii ferate Arad – Oradea, în apropierea
comunei Sântana - pe locul unei vechi
fortificaþii identificatã drept ring avar,
a fost descoperitã o coroanã din aur ce ar
data din „epoca barbarã”.

O prezentare mai amplã a descoperirii a
avut loc, în acelaºi an, în paginile publicaþiei
„Arheologiai Ertesitõ”, menþionându-se  cã,
în perimetrul amintit, au fost gãsite bucãþi de
vase primitive, resturi de schelete ºi o comoarã
constând din inele ºi o coroanã din aur ce ar
proveni dintr-un mormânt rãvãºit. Sãpãturile
ulterioare de la faþa locului, desfãºurate sub
conducerea lui Aurel Tõrõk, nu ar mai fi

reuºit sã scoatã la suprafaþã decât osemintele
împrãºtiate ale unui copil ºi ale unui adult.

Un an mai târziu aceeaºi publicaþie avea
sã menþioneze cã în colecþia arheologicã a
Muzeului Naþional din Budapesta se aflã,
alãturi de alte piese, ºi coroana plus mai multe
inele din aur descoperite la Sântana. De
atunci, comoara din Sântana nu a mai fost
menþionatã în lucrãrile de specialitate,
continuând sã rãmânã ºi astãzi o cvasi -
necunoscutã  pentru publicul larg.

Din anul 1957, Muzeul Arad dispune de
un model galvanoplastic al coroanei din aur ºi
de o fotografie a celorlalte  obiecte de podoabã
care au fost descoperite la Sântana. 

dupã  Egon    Dõrner,  „Der  Goldfund  von
Sanktanna  –  Arad”,    în  „Dacia”,  nr.  IV/1960

OO  nneeccuunnoossccuuttãã::
ccoommooaarraa  ddiinn  SSâânnttaannaa

·Coroana de aur,
formatã din 12 frunze de

laur prinse împrejurul unui
cerc, aparþinând, probabil,

unei cãpetenii locale, se aflã
în Muzeul Naþional din

Budapesta



"opera comunã a cuprinzãtoarei uniuni tribale  si-
tuate între vestul Munþilor Apuseni ºi râul Tisa,
sugerând, prin  dimensiunile  sale, rolul ei de centru
militar, economic, politic ºi religios al tracilor din
zona arãdeanã".

"Barbarii"    liberi  
Odatã cu constituirea statului sclavagist dac ºi

teritoriul localitãþii Sântana a intrat în compo-
nenþa acestuia, fapt atestat, de asemenea, de
descoperirile arheologice. 

Rãzboaiele daco-romane de la sfârºitul secolului
I ºi începutul veacului urmãtor au avut drept
urmare anexarea celei mai mari pãrþi a Daciei la
Imperiul Roman. Dar unele teritorii, precum
Criºana ºi Maramureº, au rãmas, în continuare,  în
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La aproximativ  4
km  sud – vest de biserica
din Sântana, în imediata
apropiere a drumului ce
duce spre Zimand, la

punctul unde a fost amplasat cantonul
CFR “Cetatea Veche”, se aflã o fortificaþie
ce poate fi observatã de la mare distanþã
deoarece terenul din zonã este o câmpie
netedã.Valul de pãmânt ce înconjoarã
incinta de cca. 78 ha se mai pãstreazã pe o
suprafaþã de 30 – 40 de metri ºi o înãlþime
de 2 – 5 metri , în funcþie de aplatizarea
terenului de  cãtre arãturile intensive fãcute
cu tractorul.

Secþiunile trasate au pus în evidenþã
modul în care s-a construit aceastã enormã
cetate. Iniþial, pe întregul perimetru al
viitoarei fortificaþii, s-a realizat o palisadã
(îngrãditurã) de trunchiuri de copaci aºezate
vertical. Masa lemnoasã - nu mai puþin de
22.000 de arbori ajunºi la maturitate, a fost
apoi acoperitã cu pãmânt, rezultând un val

înalt de 10 metri. Partea exterioarã a
fortificaþiei a fost consolidatã prin calcinare
(ardere puternicã), aducând-o la consistenþa
cãrãmidei.

Datoritã bunei conservãri ºi a
dimensiunilor sale impresionante,
fortificaþia de la Sântanaa  a fost semnalatã
în literatura de specialitate, încã, din anul
1835, dar ea a devenit mai bine cunoscutã
dupã ce istoricul arãdean Marki Sandor a
publicat douã studii în care a încercat sã
demonstreze cã fortificaþia rspectivã, ca ºi
cea de la Corneºti (jud. Timiº), ar fi ringuri
avare în care aceºtia s-au refugiat dupã
înfrângerea suferitã în faþa lui Carol cel
Mare. Acelaºi autor fãcea legãtura dintre
cele douã fortificaþii ºi valurile de pãmânt
ce strãbat Banatul ºi Criºana de la sud spre
nord, pe care localnicii le numesc “Drumul
lui Traian”, “ªanþurile Romane” sau
“Drumul Dracului”.

Descoperirea, la 21 aprilie 1888, a unui
tezaur din aur, cu ocazia efectuãrii

CCeettaatteeaa  ddiinn  ccââmmppiiee„



afara stãpânirii romane. Autoritatea imperialã se
întindea pânã la sud de râul Mureº, zonã în care au
fost construite o serie de  puncte de fortificaþie pen-
tru a preveni desele incursiuni rãzboinice ale dacilor
liberi împotriva teritoriului ocupat. 

Existenþa dacilor liberi în pãrþile arãdene poate
fi urmãritã în baza descoperirilor arheologice, în
întreaga perioadã cuprinsã între secolele  II-VI  e.n.
Hadrian Daicoviciu, de exemplu,  afirma, într-o
lucrare de sintezã,  cã “dacii rãmaºi în afara imperi-
ului sunt atestaþi pentru
prima datã în vestul þãrii
noastre datoritã desco-
peririlor de la Sântana”.
În urma sãpãturilor care
au avut loc în anul 1954
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lucrãrilor de terasament la
linia feratã Oradea  - Arad, ce
traverseazã fortificaþia, a
atras, din nou, atenþia
specialiºtilor asupra ei. Din
relatãrile publicate, rezultã cã
piesele de aur au fost descoperite în asociere
cu oase umane ºi fragmente ceramice
grosiere, iar în apropiere se afla scheletul
unui adult. În sondajul de verificare
efectuat de  A. Tõrõk, au mai fost
descoperite alte douã schelete aºezate în
poziþie chircitã, unul de copil, altul de
adult (probabil mama ºi copilul). Ar
rezulta, deci, cã tezaurul respectiv provine
dintr-o necropolã ºi cã putea fi inventarul
funerar al unei cãpetenii sau preot - ºaman.    

Fortificaþia ºi piesele din aur au
continuat sã fie considerate de sorginte
avarã  pânã în anul 1952, când o echipã
de cercetãtori de la Muzeul Judeþean Arad
a efectuat o cercetare la faþa locului ºi a
constatat cã în interiorul incintei, pe

arãturã, nu existau urme de locuire din
perioada migraþiei popoarelor. Ca urmare a
acestor descoperiri, s-a hotãrât efectuarea
unor sãpãturi arheologice sistematice care,
însã, au fost posibile numai  în vara anului
1963. Din pãcate, acestea au avut mai
degrabã un caracter de sondaj ºi abia
desfãºurarea unor cercetãri pe suprafeþe
întinse de teren vor putea contribui la
cunoaºterea temeinicã a complexului
arheologic de la Sântana. 

Mircea  Rusu,  Egon  Dõrner,  Ivan
Ordentlich,  “Fortificaþia  de  pãmânt  de  la

Sântana  –  Arad  în  contextul  arheologic
contemporan”,  Ziridava  nr.  XIX  –  XX,

Muzeul  Arheologic  Arad

  



pentru lãrgirea spaþiului  gãrii CFR Sântana, a fost
scoasã la ivealã o aºezare a dacilor liberi datând din
secolele II-III e.n., vase de lut nears ºi fragmente de
"terra sigillata" obþinute prin schimburi comerciale
cu romanii. Tot în acelaºi loc au mai fost identifi-
cate ºi urmele unei fortificaþii dacice, precum ºi un
cimitir de incineraþie din perioada secolelor II-III
e.n. Analiza acestor vestigii a permis conturarea
opiniei cã în cursul secolelor II - IV ºi  sub influ-
enþa lumii romane, dacii liberi de pe teritoriul
arãdean au creat o culturã materialã dintre cele mai
înfloritoare. Cu timpul, ºi aceºtia au fost asimilaþi
în masa populaþiei romanizate. Mai târziu, dupã
pãrãsirea oficialã a provinciei Dacia, când barierele
militare ºi administrative existente între populaþia
supusã ºi teritoriile neocupate au fost înlãturate, a
avut loc o întrepãtrundere fireascã între daco-
romani ºi dacii  liberi.

În  negura  istoriei
Potrivit istoricului Jordanis Closs, dupã

retragerea aurelianã, o  parte a Daciei - între Mureº
ºi Criº, a fost ocupatã vremelnic de cãtre vandali.
De altfel, aceºtia se  apropiaserã de provincia Dacia
încã din timpul rãzboaielor marcomanice, stabilin-
du-se în Criºana, alãturi de dacii liberi. În acest
sens, Marki Sandor situeazã în apropiere de
Sântana o puternicã fortificaþie a avarilor, loc în
care aceºtia s-ar fi refugiat în urma înfrângerii
pricinuite de cãtre Carol cel Mare. 

În perioada cuceririi Transilvaniei de cãtre
maghiari - secolele X - XIII, teritoriul actualei
localitãþi Sântana a fãcut parte din cadrul
primelor structuri statale româneºti - voievodatele,
acestea constituind germenii organizãrii feudale
ulterioare. 

Datele furnizate de cronica lui Anonymus -
notarul regelui ungar Bela, demonstreazã cã în
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Descoperirile
arheologice 
de la Sântana
au contribuit,
în mod decisiv,
la clarificarea
aspectelor
legate de 
teritoriul
ocupat de dacii
aflaþi dincolo
de graniþele
Imperiului
Roman, 
cât ºi  cu
privire la modul
de viaþã al
acestora ºi 
legãturile cu 
lumea romanã



jurul anului 900, teritoriile situate la nord de râul
Mureº se aflau în stãpânirea lui Menumorut.
Despre acesta, Anonymus aratã cã se afla în relaþii
apropiate cu Imperiul Bizantin, în care vedea un
sprijin împotriva incursiunilor cãlãreþilor unguri.
Lãsat de izbeliºte de cãtre împãratul din
Constantinopol, voievodul român, iar mai apoi
urmaºii acestuia, au dus lupte grele de apãrare
împotriva ungurilor care ºi-au extins, treptat, do-
minaþia asupra teritoriului dintre Tisa ºi Mureº.

La mijlocul secolului al XIII-lea, asupra
Europei s-au nãpustit hoardele de cãlãreþi mongoli
ale lui Gingis Han. În incursiunile lor dupã pradã,
acestea au semãnat groaza printre localnici.
Rogerius, canonicul episcopiei catolice din
Ungaria, a descris în "Carmen Miserabile"
(“Cântec de jale”) nãvãlirea tãtarilor în regiunile
Mureºului ºi a Criºurilor, arãtând distrugerile
provocate de aceºtia. 

Din  perioada  amintitã, se cunoaºte cã în
pãrþile Aradului erau mai multe aºezãri aflate în
posesia unor nobili bogaþi. Mai marii vremii locuiau
în clãdiri impunãtoare prevãzute cu sisteme de for-
tificaþie, astfel de urme fiind descoperite ºi pe teri-
toriul localitãþii Sântana.  
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· Invazia tãtarilor,
unul dintre episoadele

istorice  care au adus jale
ºi suferinþã pentru 

populaþia din pãrþile
arãdene 



La jumãtatea secolului al XVI - lea, puterea
Semilunei s-a întins ºi peste þinuturile din zona
arãdeanã. O sutã cincizeci de ani mai târziu,
“ostaºii lui Allah” au fost învinºi de cãtre armata
imperialã aflatã sub comanda prinþului Eugeniu de
Savoia.

În  "umbra"  lui  Allah
Înfrângerea de la Mohacs, din

anul 1526, a deschis drumul
stãpânirii turceºti în Ungaria. Pe
teritoriul comitatului Zãrand, patru
cetãþi - Ineu, Gyula, ªiria ºi Dezna
au þinut piept “Înaltei Porþi” pentru
mai bine de un sfert de secol.

În 1559, Comlãuºul a fost  de-
vastat de mercenarii habsburgici
veniþi din cetatea Gyula. Urmare a
acestui fapt, doi ani mai târziu,

potrivit documentelor vremii, aºezarea mai avea
doar opt porþi impozabile (opt gospodãrii), dintre
care ºapte aparþineau lui Imre Massay - care era ºi
proprietarul localitãþii dispãrute Nyet, iar una lui
Georg Sassy.   

Dupã  anul 1552, întregul comitat al Aradului
a intrat sub stãpânirea turcilor. Aceeaºi soartã au
avut-o, în anul 1566, ºi cetãþile Ineu, Dezna, ªiria,
Zãrand ºi Ineu, între care ultima îºi întindea
autoritatea asupra a 128 de aºezãri, una dintre
acestea fiind ºi cãtunul Comlãuºului. În scurtã
vreme, toate aºezãrile din þinut au format un
paºalâc cu sediul la Timisoara, care se afla sub
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Sub    turci  ºi  sub  habsburgi

·Soliman  I a domnit
între anii 1520 - 1566.
Kanuni (Legiuitorul)  -
pentru turci, sau Soliman
Magnificul, dupã cum era
supranumit în Occident, a
fost cel mai cunoscut ºi
mai puternic conducãtor
din Europa secolului al
XVI- lea, care a cucerit,
pe rând, Belgradul, Buda
ºi Viena



autoritatea beilerbeiul-ui Rumeliei. Pentru urmã-
torii 150 de ani, comitatele Aradului ºi Zãrandului
au rãmas sub stãpânire otomanã. 

Totuºi, ºi în aceastã perioadã rezistenþa popu-
laþiei autohtone s-a manifestat în repetate rânduri
împotriva asupririi pãgâne. Documentele vremii
consemneazã în aceste pãrþi atacurile cetelor de
haiduci - printre care cei conduºi de Rãpaº din
Comlãuº sau de Crosar din ªimand, care au cauzat
pierderi însemnate turcilor. Acestea se întâlneau, de
obicei, la ªimand (în limba turcã, "ªimand"  înseam-
nã "cuib de hoþi"), de unde porneau sã-i jefuiascã pe
turci ºi pe feudalii unguri. În anul 1572, haiducii
au decimat, la ªimand,  o unitate otomanã, iar doi
ani mai târziu au incendiat moara lui Olag Beg din
Pâncota, fiind  de presupus cã incursiuni asemãnã-
toare au avut loc ºi în Comlãuº. 

Povestea unei localitãþi ºi a mai multor neamuri 33

Primele însemnãri despre aºezarea care
constituie vatra viitoarei localitãþi Sântana
- anume Comlãuº, apar în anul 1331, când
Comlãuºul este trecut pe listele de zeciuialã
papalã (impozite datorate bisericii) ale
Arhidiaconatului de la Pâncota, de care
aparþinea, împreunã cu alte 22 de localitãþi.
Aºezarea, mai degrabã o pustã, în limbajul
vremii, ce numãra pe  atunci 10 - 15 case,
era locuitã de  români  ºi unguri.

În 1415, Comlãuºul apare menþionat
într-un document privitor la reforma
terenurilor, iar  într-o “conscriptio” care
dateazã din anul 1500, este amintit
împreunã cu alte 429 de aºezãri printre
care ªimand, ªiria ºi Sebiº.

O jumãtate de secol mai târziu au
apãrut primele informaþii despre existenþa
unor nobili care au avut legãturã cu pusta
Comlãuºului. Între aceºtia, se remarcã

latifundiarul Emerich Massay, cãruia i-a
aparþinut aceastã  aºezare între anii 1549 -
1561. De asemenea, nobilul italian mai avea
proprietãþi în  comitatul Biharea ºi la
Bekes. Din pãcate, din cauza religiei
protestante, al cãrei adept era, nobilul a
intrat în conflict cu regele Ferdinand I.
Urmare a acestui fapt, într-o acþiune de
pedepsire ordonatã de regele habsburg, în
anul 1561, au fost distruse mai multe sate
ce aparþineau  lui  Massay, printre ele
numãrându-se ºi Comlãuºul. 

În 1640,  vechea vatrã a localitãþii
Sântana este amintitã din nou. La  acea
vreme, aºezarea numãra 30  de case  ºi
aparþinea unei alte famlii nobiliare - Kiraly. 

Nu în ultimul rând, o menþiune din
anul 1715 vorbeºte despre existenþa, la
Comlãuº, a unei case de rugãciune denumitã
“Oraculium” ºi dedicatã  Sfântului Nicolae.

Despre  Comlãuº  în  documente



În urma nenumãratelor lupte, mai multe aºezãri
din comitatul Arad au fost distruse în întregime.
Este unul dintre motivele pentru care acest þinut a
fost alipit din punct de vedere administrativ, în
anul 1626, la comitatul Zãrand. 

Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei, în anul
1683, a însemnat o cotiturã decisivã în ofensiva
otomanã spre vestul Europei. Rând pe rând, trupele
imperiale aflate sub comanda prinþului Eugeniu de
Savoia, au eliberat þinuturile ocupate de turci.
Astfel, în anul 1699, Tratatul de pace de la
Karlowitz avea sã consfinþeascã trecerea Ungariei
ºi a þinuturilor transilvãnene de la nord de Mureº
în stãpânirea Imperiului  Habsburgic.

La    porunca  împãratului
Dupã o dominaþie otomanã de peste 150 de ani,

urmãrile au fost catastrofale pentru aceste þinuturi:
aºezãri întregi au ajuns într-o stare avansatã de
ruinare, iar cea mai mare parte a populaþiei s-a
retras spre est. În aceste condiþii, se punea, în mod
stringent, gãsirea unei soluþii de repopulare. 
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Primii coloniºti instalaþi de cãtre Curtea de la
Viena în aceste pãrþi au fost veteranii din armata
imperialã. Dupã mai mulþi ani de serviciu militar,
aceºtia au fost recompensaþi de cãtre stat cu
pãmânt ºi, în unele cazuri, cu case ºi alte privilegii.
În acest fel, cei mai mulþi s-au aºezat la nord de
râul Mureº, câteva familii fiind semnalate, toto-
datã, ºi în zona Comlãuºului.

Potrivit documentelor vremii, colonizarea
Comlãuºului cu populaþie germanã nu a avut, la fel
ca în alte pãrþi, un caracter de masã. Acþiunea s-a
desfãºurat, iniþial, fãrã implicarea Curþii de la
Viena, fiind rodul iniþiativei unor nobili locali.
Bunãoarã, în anul 1730, contele Harrunchen a
adus mai multe familii de origine germanã ºi
maghiarã, pe care le-a aºezat la nord de vatra satu-
lui. Din cauza condiþiilor neprielnice întâlnite, în
scurtã vreme, aceºti emigranþi s-au mutat mai la
sud, lãsând loc altor coloniºti. Aduºi în trei valuri
succesive, începând din 1736, de cãtre nobilul
Jakob Bibics, proaspãtul stãpân feudal al zonei,
aceºtia au fondat o nouã aºezare.
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Împãrãteasa Maria Theresa a dat numele de
Sankt Anna localitãþii nou- înfiinþate, eveniment ce
a avut loc la 26 iulie 1742, de  ziua Sfintei Ana, care
a devenit patroana spiritualã a aºezãrii. În 1748,
localitatea a fost  ridicatã la rangul de târg. Dreptul
conferit de a þine trei târguri anuale ºi douã pieþe
sãptãmânale au determinat creºterea activitãþii
socio-economice ºi a importanþei acestei aºezãri.

Vreme de aproape un veac, în pãrþile locului nu au
mai fost consemnate evenimente de o anvergurã
deosebitã, care sã producã schimbãri majore în viaþa
de zi cu zi a localnicilor. Cu toate acestea, marile
miºcãri sociale din epocã au avut rãsunet ºi la
Sântana. Bunãoarã, în timpul rãscoalei lui Horea,
Cloºca ºi Criºan, din anul 1784,  în localitate au fost
trimiºi  soldaþi, ce au fost încartiruiþi în fiecare casã

rãsculatã. Totodatã, mai mulþi nobili din
þinuturile asediate de þãrani ºi-au gãsit
adãpost în clãdirea Convictului din
Sântana. Dar cele mai însemnate
evenimente în plan local au avut loc la
jumãtatea secolului al XIX-lea, odatã
cu izbucnirea unei puternice revoluþii
ce a cuprins întreaga Europã.
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Dupã ocuparea Banatului de cãtre tru-
pele imperiale, Curtea de la Viena a dus o
politicã susþinutã pentru a reface provincia
ºi a o lega cât mai mult de  imperiu.

În acest scop, ºi-a propus colonizarea
acestor teritorii cu populaþie de neam german,
lucru desfãºurat, mai apoi, în trei etape,
începând cu anul 1716, pânã în 1787. Între
acestea, cea mai intensã perioadã a colonizãrii
a avut loc în a doua etapã (între 1751 ºi
1766), cunoscutã ºi sub numele de “colo-
nizarea theresianã”, dupã împãrãteasa Maria
Theresa, care domnea la acea vreme. În acei

ani, pretutindeni în imperiu porneau emisari
imperiali cu puteri depline, în vederea
recrutãrii de coloniºti pentru Banat ºi sudul
Ungariei. ªi acþiunile erau, de data aceasta,
mult mai bine organizate decât în trecut. 

În 1763, Cancelaria Imperialã a emis
patenta imperialã a colonizãrii, aºa - numita
“Koloniesierungspatent”, care prevedea toate
amãnuntele  colonizãrii, drepturile  ºi  obli-
gaþiile  colonistului.

dupã  dr.  Otto  Greffner,  “ªvabii  din  Banat  
(o  scurtã  istorie)”,  Arad,  1994

·Maria Theresa,
împãrãteasa Imperiului
Habsburgic între anii
1740 -1780, ºi-a legat
numele de înfiinþarea mai
multor zeci de localitãþi
din Banat, între care se
numãrã ºi Sântana

Curtea  a  decis!



1848  la  Sântana
Miºcarea revoluþionarã de la 1848 a fost

deosebit de puternicã ºi în pãrþile arãdene.
Debutând prin numeroase demonstraþii cu caracter
naþional ºi social, contradicþiile dintre Curtea de la
Viena ºi popoarele care compuneau imperiul s-au
transformat, din toamna aceluiaºi an, în ciocniri
militare. Aradul, aflat în stãpânirea împãratului, a
fost bombardat de cãtre trupele maghiare, iar
salvele tunurilor s - au fãcut auzite  ºi în Comlãuº
ºi Sântana. 

Majoritatea þinuturilor din jurul celor douã
localitãþi  se aflau, la acea  vreme, în posesia
unor nobili maghiari. Aceºtia susþineau din
toate puterile ridicarea la luptã a populaþiei
pentru apãrarea idealurilor re-
voluþionare, fãcând astfel de presiuni
ºi asupra populaþiei româneºti din
Comlãuº sau a celei germane din
Sântana.  

Dupã cum o dovedesc ºi docu-
mentele încheiate în acea
perioadã, nobilimea maghiarã a
trecut repede la organizarea unei
gãrzi naþionale care avea misiunea sã
le apere proprietatea. Dar pe lângã
aceasta,  gãrzile urmau sã fie trimise,
la nevoie, ºi împotriva altor popoare
rãsculate, conducãtorii revoluþiei
maghiare neînþelegând cã aspiraþi-
ile lor naþionale erau, în mod firesc,
ºi aspiraþiile celorlalte naþiuni de
pe cuprinsul Imperiului Habsburgic.
De aceea, recrutãrile organizate pen-
tru aceste formaþiuni s-au lovit
de opoziþia populaþiei nema-
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ghiare. De exemplu, într-un raport din 28 iulie
1848, al lui Petru Vancu, preºedintele comisiei de
organizare a Gãrzii Naþionale din plasa ªiria, de
care aparþineau ºi localitãþile Comlãuº ºi Sântana,
se  aratã cã “populaþia se împotriveºte recrutãrii”
celor 3.000 de gardiºti naþionali care trebuiau sã
plece împotriva rãsculaþilor sârbi. 

La fel s-au petrecut lucrurile ºi în Cherechi ºi
Comlãuº. Ca atare, la 11 septembrie 1848, la
Cherechi s-a deplasat o comisie judeþeanã, dar
sãtenii nu le-au dat voie organelor locale sã punã la
dispoziþia acesteia registrele de stare civilã. În con-
secinþã, s-a trecut la arestãri masive, iar 15 þãrani
au fost duºi la Tribunalul din Arad sub acuzaþia cã
s-au opus conscrierilor militare ºi cã au aderat la
rãscoala româneascã. ªi în Comlãuº, þãranii s-au
rãsculat, cerând schimbarea notarului, fapt ce a
determinat trimiterea armatei în localitate. 

În schimb, în Sântana era întreþinutã o atmos-
ferã favorabilã cauzei revoluþionare. Principalii
agitatori au fost preotul din localitare, Josef
Pfeiffer ºi fierarul Franz Mûlek. Despre acesta din
urmã, care îºi maghiarizase numele în Ferenz, se
spunea cã ar fi fost în legãturã cu forurile
decizionale ale revoluþionarilor maghiari ºi cã ar fi
participat chiar ºi la o întâlnire cu conducãtorul
revoluþiei maghiare, Ludovic Kossuth. În ceea ce-l
priveºte pe  preotul Josef Pfeiffer, acesta se afla în
bune relaþii cu o persoanã de încredere a generalului
maghiar Artur Gõrgely, anume Antonia Bohus de
Szõgyeny care desfãºura, la rândul ei,  o vie agitaþie
revoluþionarã la ªiria. În acest fel se explicã ºi
graba cu care Sântana a pus la dispoziþia armatei
maghiare (Honveds), pânã la sfârºitul anului  1848,
un numãr de 48 de recruþi, fapt  care nu mai avu-
sese loc pânã atunci în nicio altã localitate germanã
din pãrþile Aradului.
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În cele din urmã, neînþelegerile dintre re-
voluþionarii români ºi maghiari  au uºurat sarcina
armatei imperiale în înfrângerea revoluþiei. Armata
maghiarã a fost învinsã, iar, la 13 august 1849, ge-
neralul Görgey a semnat, la ªiria, capitularea.
Predarea s-a fãcut în moara de la Seleuº situatã pe
Canalul Morilor. Cu ocazia acestor evenimente ne-
vasta lui Ludovic Kossuth a fost îngrijitã, la
Sântana, de doctorul Johann Köpf  ºi ajutatã sã se
refugieze în Turcia.

Dupã înfrângerea revoluþiei, au urmat represali-
ile. În fruntea comitatului Arad a fost numit Aztel
Janos, conducãtorul conservatorilor locali, care a
luat mãsuri ferme pentru reintroducerea abso-
lutismului. Tribunalul constituit la Arad judeca în
masã þãranii, iar ca bazã a acuzaþiilor se luau sim-
plele declaraþii ale administratorilor domeniilor sau
ale unor demnitari locali, urmãrindu-se pro-
nunþarea unor sentinþe cât mai aspre. Toate aceste
mãsuri urmãreau, dupã declaraþia generalului
Heynau, sã împiedice pe timp de 100 de ani izbuc-
nirea unei noi revoluþii în imperiu.
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·Cetatea Aradului a
fost în timpul Revoluþiei

de la 1848 unul dintre
locurile  intens bombardate
de tunurile revoluþionarilor

maghiari



Dupã înfrângerea Revoluþiei de la 1848, pãrþile
Aradului au cunoscut un întreg ºir de mãsuri ostile
luate de habsburgi, începând cu ocuparea loca-
litãþilor de cãtre trupele imperiale, cu acþiunile de
represalii ºi arestãri a celor ce luptaserã în revoluþie
ºi continuând cu accentuarea asupririi naþionale. 

Sfârºitul primului rãzboi mondial avea sã
aducã, în schimb, împlinirea visului de secole al
românilor ardeleni: unirea cu þara.

Cum  n-aam  devenit  maghiari
În anul 1867, Curtea de la Viena a adoptat

pactul dualist, ceea ce fãcea ca în Imperiul
Habsburgic sã existe, dupã cum afirma ºi Simion
Bariþiu, "douã naþiuni dominatoare ºi opt supuse".

Primii ani ai noului regim s-au caracterizat
printr-o intensificare fãrã precedent a luptei de eli-
berare naþionalã a românilor. Principalele cãi de
promovare a acþiunilor revendicative au constat în
editarea unor organe de presã ºi critica sistemului
dualist de cãtre deputaþii români din dieta ungarã.
Dar cel mai important aspect l-a reprezentat orga-
nizarea politicã pentru afirmarea românilor ca naþi-
une de sine stãtãtoare. În acest sens, în anul 1869,
s-a creat, la Arad, "Clubul Românilor Tineri", sub
conducerea lui Mircea V. Stãnescu. Transformat
ulterior în "Reuniunea politicã naþionalã a tuturor
românilor din comitatul Aradului", acest nucleu
politic concentra toate forþele naþionale importante
din raza administrativã. În forul de conducere se
regãseau, alãturi de fruntaºii arãdeni ai vremii, ºi
reprezentanþi ai cercurilor electorale de pe cuprinsul
întregului judeþ. Din  partea Comlãuºului a fost
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prezent inspectorul ºcolar Constantin Popovici,
acesta remarcându-se, cu precãdere, datoritã acþiu-
nilor sale de promovare a limbii române prin
rãspândirea de cãrþi. Pentru acest fapt, a trebuit sã
facã faþã mai mai multor anchete ºi percheziþii
ordonate de forurile locale. 

Rãzboiul de independenþã a constituit  un prilej
deosebit pentru afirmarea unitãþii naþionale a
românilor,  gãsind în pãrþile arãdene "un adânc ecou
ºi o vie adeziune". Ziarele care apãreau la Arad au
îmbrãþiºat, cu însufleþire, cauza rãzboiului ºi îºi
informau, zi de zi, cititorii asupra celor petrecute pe
câmpul de luptã. Urmare a apelurilor adresate cãtre
populaþie pentru sprijinirea cauzei naþionale, s-au
organizat comitete de ajutorare ºi s-au strâns bani
ºi îmbrãcãminte pentru ostaºii români. Înfruntând
oficialitãþile vremii, la centrele de recrutare s-au
prezentat mai mulþi voluntari din pãrþile Aradului,
dornici sã lupte alãturi de armata românã. 
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Documentele din epocã mãrturisesc cã acþiuni de
acest fel au avut loc ºi  în Comlãuº ºi Sântana. Mai
mult, în prima localitate, un numãr de 26 de per-
soane au adunat suma de 38 de florini care a fost
donatã ostaºilor români rãniþi în rãzboi. Între cei al
cãror nume a rãmas în memoria urmaºilor graþie
acþiunii întreprinse, apar parohul Constantin
Popovici, notarul Gavrilã Ardeleanu, învãþãtorul
Augustin Boþicu ºi avocatul Alesiu Popovici, la
care se adaugã  un numãr de 22 de þãrani. 

De asemenea, ecoul luptei pentru eliberare
naþionalã s-a manifestat în plan local ºi cu prilejul
acþiunii memorandiste. Din numeroasa delegaþie care
s-a deplasat la Viena pentru a-i înmâna mãritului
împãrat "Memorandul Românilor din Transilvania",
a fãcut parte ºi un reprezentant al Comlãuºului, în
persoana lui Constantin Popovici, fapt pentru care
a fost nevoit sã înfrunte acþiunile represive ale
organelor de stat.
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Acþiunea memorandistã a reprezentat
un moment de o deosebitã importanþã în
cadrul luptei de emancipare naþionalã a
românilor din Transilvania, ale cãrei ecouri
s-au fãcut auzite pe plan european.

Cu redactarea textului memorandului
a fost însãrcinat Ioan Slavici, care se
afirmase deja ca un cunoscãtor temeinic al
problemelor cu care se confruntau românii
din Transilvania. În ºedinþa desfãºuratã
în 30-31 iulie 1887, scriitorul arãdean a
prezentat documentul redactat Comitetului
Central al Partidului Naþional Român, dar
divergenþele care s-au ivit pe parcurs între
acesta ºi V. Babeº cu privire la conþinutul
memorandumului, au determinat retragerea
lui Ioan Slavici. 

Dupã definitivarea textului, a început
o activitate susþinutã de pregãtire atât a
delegaþiei ce urma sã înainteze documentul
Curþii de la Viena, cât ºi a populaþiei
româneºti, în scopul susþinerii unei acþiuni
politice de o importanþã majorã din punct
de vedere naþional.

Memorandul, care dezvãluia
nedreptãþile îndurate de cãtre naþiunea
majoritarã în propria þarã, a fost înaintat
împãratului habsburg Iosif al II-lea,
la data de 28 mai 1892. Fãrã a þine
cont de doleanþele românilor, monarhul
Austro-Ungariei a trimis Memorandul
autoritãþilor de la Budapesta, fapt ce a
declanºat luarea unor mãsuri represive
faþã de  memorandiºti.

Memorandul:  cu  jalba  la-mmpãrat



Ulterior, populaþia din Comlãuº ºi-a manifes-
tat, la fel ca în alte pãrþi ale Aradului, solidaritatea
cu fruntaºii memorandiºti inculpaþi în procesul de
la Cluj, prin organizarea unor adunãri populare.

Dupã o perioadã de neparticipare la viaþa
politicã, începutul secolului XX a marcat naºterea
unui avânt, care s-a manifestat printr-o susþinere
acerbã a cauzei naþionale. Mai apoi, odatã cu
declanºarea primului rãzboi mondial, realitãþile
socio - politice au intrat  într-o nouã etapã.

În  vreme  de  rãzboi
Atentatul de la

Sarajevo, din 28 iulie
1914, în urma cãruia a
cãzut victimã prinþul
moºtenitor al Austro-
Ungariei, Franz-Fer-
dinand, avea sã des-
chidã zãgazurile celei
dintâi conflagraþii mon-
diale ale secolului trecut.
Vestea despre tragicul
eveniment petrecut în Serbia, a
ajuns repede ºi prin pãrþile Aradului, unde a avut
darul de a inflama spiritele. La Sântana bunãoarã,
dupã cum reþin documentele vremii, oamenii  au
ieºit în numãr mare în piaþã ºi au strigat: "Megay
Kutya Serbia!" Câteva zile mai târziu, clopotele
bisericilor din localitate anunþau izbucnirea
rãzboiului.

În urma plecãrilor pe front, mâna de lucru a
scãzut drastic. La aceasta s-a adãugat ºi lipsa  ani-
malelor pentru tracþiune recvirate pentru armatã,
ceea ce a fãcut ca  zeci de hectare de pãmânt sã
rãmânã necultivate. În atare condiþii, este de la
sine înþeles cã viaþa s-a scumpit de la o zi la alta.

Povestea unei localitãþi ºi a mai multor neamuri 43

Izbucnirea
primului 

rãzboi mondial
a însemnat 

pentru o 
mare parte a

populaþiei din
Comlãuº ºi

Sântana 
mobilizarea pe

frontul 
austro -ungar.

În schimb,
unii 

comlãuºeni au
trecut munþii

pentru 
a se înrola 
în armata

românã



Consecinþele negative asupra stãrii de spirit a
populaþiei nu au întârziat sã aparã. Þãrãnimea,
care forma clasa de bazã în localitate, nu s-a mai
arãtat receptivã la promisiuni ºi apeluri, indiferent
din ce parte ar fi venit ele. Nici mãcar idealurile
comuniste, care proslãveau "egalitatea într-u toate",
nu au fost luate în seamã. Referitor la acest fapt,
folclorul local pãstreazã vie încã o întâmplare care
ar fi avut loc în acei ani. Astfel, dupã declanºarea
revoluþiei ungare,  mai mulþi susþinãtori ai lui Bela
Kun le-ar fi fãcut cunoscute sântãnenilor, într-o
adunare popularã, tezele lui Marx ºi Engels. Se spune
cã participanþii au ascultat cu interes principiile
comunismului etern pânã în momentul în care,
cocoþat pe un butoi, vorbitorul a declamat neinspirat:
"Femeia mea e femeia ta, femeia ta e femeia mea!”
Dintr-o datã, s-a iscat o agitaþie de neînchipuit, iar
comuniºtii au fost izgoniþi cu pietre.
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·Pentru comemorarea
celor care au luptat în
rãzboi, biserica catolicã din
localitate a  realizat un
panou în care se regãsesc
soldaþii ºvabi ºi maghiari
din Sântana



Þara  care  se  naºte
Anul  1918 a fost cel în care lupta românilor

pentru eliberare ºi unitate naþionalã ºi-a atins
scopul secular. La sfârºitul lunii octombrie, s-a
trecut la înlocuirea administraþiei ungare cu cea
românã, proces ce a determinat, în multe cazuri,
ciocniri sângeroase între populaþie ºi autoritãþi. 

Astfel, o telegramã expediatã în data de 2
noiembrie de postul de jandarmi din Sântana
cãtre forurile superioare din Arad, relata cã "în
Comlãuº vreo 80 de înarmaþi dintre cei întorºi la
vetrele lor, asalteazã notarul comunal cu tot felul
de pretenþii".

ªi în localitatea vecinã -  Sântana, peste 400
de soldaþi români, germani ºi maghiari întorºi de
pe front au manifestat pe strãzile din localitate,
exprimându-ºi nemulþumirile faþã de notarul
Ferdinand Folthy, care nu le plãtise ajutoarele de
rãzboi. Apoi, "soldaþii au venit înarmaþi la
primãrie, l-au arestat pe notar ºi în faþa lui au
pronunþat sentinþa de condamnare la moarte (...)
comunicându-i cã, a doua zi, duminicã dimineaþa,
îl vor executa”. 

Dupã pronunþarea sentinþei, 64 de soldaþi au
organizat paza notarului ºi a celorlalþi membri ai
familiei acestuia pentru a preveni orice tentativã
de fugã. Unul dintre prietenii notarului a reuºit,
însã, sã îl anunþe telefonic pe subprefectul din
Arad, la ordinul cãruia s-a înjghebat un
detaºament de pedepsire, format din 80 de soldaþi
ºi pus sub comanda unui cãpitan. Membrii
detaºamentului erau înarmaþi cu puºti ºi cu
mitraliere. Ei au pãtruns în comunã cu un tren
special, pe la ora douã noaptea. Atacând prin sur-
prindere din douã direcþii, au reuºit sã îi împrãºtie
pe þãranii - soldaþi ce pãzeau primãria ºi sã-l
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Toate  drumurile  duc  la  Alba  Iulia
La Comlãuº a fost

ales unul dintre primele
Consilii Naþionale
Române locale de pe
cuprinsul judeþului
Arad. 

În sarcina noilor
organe intra rezolvarea
problemelor administra-
tive ale obºtii, între care
prioritarã era aprovizionarea
populaþiei cu cele necesare traiului.

Tot sub conducerea
noilor organe s-a
desfãºurat o vie cam-
panie pentru susþinerea
Unirii Transilvaniei cu
România. 

Din partea
Comlãuºului, între
cei 1.228 de delegaþi,
s-a numãrat medicul

Vasile Cucu, ales, în unanimitate, de cãtre
populaþie sã-i reprezinte destinele.



elibereze pe notar împreunã cu familia sa.
Ciocnirea s-a soldat cu 12 morþi ºi 6 rãniþi din
rândurile rãsculaþilor ºi un rãnit dintre atacanþi.
Cu toate acestea, fãrã a se lãsa descurajaþi de
acþiunea de pedepsire a autoritãþilor, în data  6
noiembrie, într-o adunare popularã organizatã la
Comlãuº, a fost aleasã noua conducere a comunei,
formatã atât din reprezentanþi ai românilor, cât
ºi ai germanilor. Ulterior, la 18 noiembrie, în
localitate s-a constituit ºi Garda Naþionalã
Românã. 

Sub conducerea noilor organe, s-a desfãºurat
o activitate susþinutã pentru unirea Tran-
silvaniei cu România. Din acest punct de
vedere, Comlãuºul se poate mândri cu faptul cã
a avut un reprezentant oficial la Marea
Adunare de la Alba Iulia, în persoana medicului
Vasile Cucu.
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Jakob Hûbner aratã în monografia sa
despre Sântana cã sfârºitul rãzboiului a
fost marcat, în plan local, de  un eveniment
absolut remarcabil: întorcându-se la Paris,
generalul Franchet a trecut împreunã cu
statul sãu major prin comunã. Cu aceastã
ocazie, primarul de atunci a dat un mare
banchet în cinstea învingãtorilor, la care
au participat, totodatã, ºi multe dintre
persoanele de vazã ale obºtii. 

Se spune  cã dupã ce înalþii oaspeþi –
între care sunt amintiþi un general englez,
unul italian ºi un secretar de stat ungur,
s-au înfruptat din bucatele aduse, în jurul
unui pahar de vin, s-a iscat o aprigã
discuþie politicã: generalul Franchet
însuºi a vrut sã afle dacã sântãnenii
aparþin României sau vor sã rãmânã
alipiþi de Ungaria. 

Cu alte cuvinte, se stabilea dacã graniþa
dintre cele douã þãri urma sã fie trasatã la
est sau la vest de Sântana. S-au exprimat
opinii atât pentru,  cât ºi împotrivã, dar
ambele pãrþi au fost neconvingãtoare.
Atunci, preotul Karl Josef, care pânã în
acel moment ascultase liniºtit, s-a ridicat
ºi a afirmat rãspicat cã sântãnenii vor sã
aparþinã României.

Pentru aceastã atitudine, preotul din
Sântana a primit un loc în Parlamentul
României. Dar dacã lãmurirea sa a fost
sau nu luatã în considerare la trasarea
graniþelor de la Trianon, istoria a hotãrât
sã pãstreze tãcerea.

dupã  Jakob  Hûbner,
"  Monografie  der  Grossgemeinde

Sanktanna",  1984

“Trianon”  -  ul  de  acasã



Capitolul  III

Cronica  unei  misiuni
încheiate
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ÎÎ n urmã cu douã secole ºi jumãtate,
câteva zeci de familii de coloniºti ger-
mani, aduºi în zonã de cãtre stãpânii

locului ºi aºezaþi în nord - estul pustei
Comlãuºului, au întemeiat o nouã aºezare: Sankt
Anna.

Prin truda lor, ºvabii au transformat în ogoare
roditoare terenurile mlãºtinoase din împrejurimi ºi
au sãdit, în zonele locuite de ei, un anume mod de
viaþã, o culturã ºi o tradiþie aparte, prin care ºi-au
câºtigat respectul ºi au stârnit, uneori, invidie în
rândul populaþiei autohtone.

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, ºvabii
au început sã se întoarcã într-un numãr tot mai
mare în Vaterland - vechea patrie, lãsând în
urmã o istorie zbuciumatã ºi plinã de frãmântãri
a unei comunitãþi aflate, astãzi, la capãt de
drum.
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POVESTEA  ªVABILOR  SÂNTÃNENI, SOSIÞI PE
ACESTE MELEAGURI ÎN URMÃ CU MAI
BINE DE DOUÃ SECOLE ªI JUMÃTATE,
ÎªI SCRIE ASTÃZI ULTIMUL CAPITOL.
ÎN URMA LOR RÃMÂNE AMINTIREA UNEI
COMUNITÃÞI ETNICE CARE ªI-A LÃSAT
AMPRENTA DISTINCTÃ  ASUPRA LOCURILOR
UNDE A TRÃIT, UNDE A CREAT ªI UNDE A
INSPIRAT NOI MODELE DE VIAÞÃ



Ideea de eliberare de iobãgie ºi de obligaþiile feu-
dale, precum ºi  posibilitatea de a dispune liber de
pãmântul pe care urmau sã îl primeascã în noua
patrie, la care s-au adãugat o serie de motive reli-
gioase ºi politice, i-au determinat pe mulþi dintre
locuitorii din pãrþile Germaniei  sã ia hotãrârea de
a accepta oferta autoritãþilor.

În  Banat,  spre  libertate!  
Oameni liberi, pe pãmânt liber, scutiþi de

zeciuialã, de robotã ºi de alte corvoade datorate
stãpânului feudal. Aceasta a fost marea dorinþã a
coloniºtilor germani în urmã cu 250 de ani. În
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“1472 poate fi considerat anul
înfiinþãrii localitãþii Sântana”. Este

concluzia comunã la
care au ajuns cercetãtorii
Jakob Hûbner ºi
Andreas Oster în urma
studiului unor
documente din arhivele
româneºti  ºi germane ºi
a registrelor bisericii

catolice din Sântana.
Andreas  Oster  s-a nãscut, în 1926,  în

Sântana ºi a decedat în localitatea Lahr –
Germania, în anul 2000. Pe durata ºederii
în comuna  natalã, a fost angajat al poºtei
locale,  ca distribuitor de scrisori. Dedicându-
se, dupã stabilirea în Germania, studiului
istoriei localitãþii Sântana, Oster a reuºit sã
reconstituie, destul de exact data plecãrii  ºi

locurile de origine ale coloniºtilor. Evaluând
notificãrile actelor de succesiune ale lui Bibics,
obþinute de la arhivele din Viena  ºi cele din
Budapesta,  Andreas Oster  a ajuns la
concluzii interesante în ceea ce priveºte
colonizarea aºezãrii Sântana. 

Autorul susþine cã înfiinþarea noii
localitãþi a avut un caracter esenþialmente
privat, aspect unic în cuprinsul întregului
Banat, fiind opera baronului Jakob Bibics.
Acesta ºi-a trimis mai mulþi emisari în
sudul Germaniei, cu scopul de a recruta
forþã de muncã necesarã administrãrii
domeniului din partea locului. Avantajele
promise i-au determinat pe mulþi locuitori
din þinuturile vizitate sã accepte fãrã
rezerve propunerea fãcutã de cãtre baron,
iar acesta a organizat prin mijloace proprii
transportul coloniºtilor pânã la moºiile sale.

Pe  urmele  strãmoºilor

Colonizarea: oameni ºi pãmânturi



cãutarea unei vieþi mai bune, mii de familii ºi-au
pãrãsit locurile natale cu speranþa cã îºi vor gãsi
liniºtea, cã vor trãi mai uºor, în tihnã ºi belºug,
într-o nouã patrie. Fiecãrei familii i se promisese
câte 37 de iugãre  (circa 20 de hectare) de teren agri-
col, scutire de impozite pe o perioadã de 6 ani pen-
tru agricultori ºi 10 ani pentru meºteºugari, aju-
toare pentru construirea caselor. Realitatea, însã, a
fost alta. Mare parte dintre coloniºti nu au primit
decât 25 de iugãre de pãmânt, iar  materialele  gra-
tuite pentru construcþii au fost repede sistate. 

Mãnoasa câmpie de acum era pe atunci
împânzitã de pãduri ºi mlaºtini. Dupã cum aratã ºi
Otto Greffner, coloniºtii erau obligaþi sã execute
lucrãri de canalizare pe tot timpul anului, în plus,
muncile de  organizare ºi construire ale gospodãri-
ilor proprii cãdeau în sarcina fiecãruia. Dacã
adãugãm ºi epidemiile de holerã ºi ciumã ºi rãzboiul
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Jakob  Hûbner s-a nãscut, de asemenea,
la Sântana, în anul 1925. A absolvit ªcoala

de Învãþãtori “Banatica”
din Timiºoara ºi pânã la
izbucnirea celui de-al
doilea rãzboi mondial a
predat în diverse localitãþi
din Banat. Dupã

întoarcerea de pe front, s-a dedicat profesiei
de jurnalist, iar mai târziu s-a reprofilat ca
autor de nuvele ºi  romane. În ultimii ani
petrecuþi în Germania, Jakob Hûbner s-a
decis sã scrie  o monografie a localitãþii
natale. În acest sens, elementul dominant
este prezentarea vieþii  ºvabilor din
Sântana, de la data venirii, precum ºi
influenþa statului naþional român ºi
maghiar asupra comunitãþii germane. 

Deºi a utilizat  surse variate de
informare, între care se evidenþiazã
lucrarea “Arad varmegye es törtelem” a lui
Sandor Marki sau “Ghidul istoriei” a lui
Christian Zenter, Hûbner s-a rezumat la
literatura care descria comunitatea ºvabilor
din Banat în general, fãrã a cerceta, în
profunzime, arhivele parohiilor din Sântana
ºi din locurile de origine ale coloniºtilor.
Acesta este motivul pentru care autorul
descrie  colonizarea aºezãrii Sântana ca
parte integrantã a colonizãrii Banatului,
fãrã a þine seama de  caracterul specific al
evenimentelor petrecute pe domeniul
baronului Bibics.

dupã    Johann    Schwartz,  “Cercetãri”,  
pe  www.sanktanna.info



dintre turci ºi austrieci din anii 1736 - 1739, avem
o imagine edificatoare a greutãþilor de la început.
Expresia "primului venit îi revine moartea, celui de-
al doilea mizeria, cel de-al treilea are pâinea",
încetãþenitã în acea perioadã, ilustra, într-un mod
edificator, vitregiile pe care au trebuit sã le îndure,
odinioarã, locuitorii acestor þinuturi. 

În Sântana, spre deosebire de alte pãrþi, colo-
nizarea a avut un caracter privat, desfãºurându-se
din  iniþiativa baronului Jakob Bibics, care deþinea
domenii întinse în zona Aradului, între care ºi
pusta Comlãuºului.

Familiile  nobiliare  ºi  Comlãuºul
În decursul vremii, teritoriul de azi al loca-

litãþii Sântana ºi-a schimbat de mai multe ori
stãpânul feudal. În anul 1549, Comlãuºul se afla
în posesia nobilului maghiar Janos Kincses, pen-
tru ca doi ani mai târziu aºezarea sã fie  menþio-
natã în documente  ca aparþinând lui Emmerich
Massay. 

Potrivit lui Sandor Marki, istoric ºi profe-
sor la Universitatea din Cluj - Napoca, fami-

lia Massay avea origini italiene ºi a fost
menþionatã în documente încã din anul 1365.
S-a stabilit în zona comitatului Arad în

timpul domniei lui Matei Corvin. Tot în
aceeaºi perioadã,  o ramurã a familiei a luat

numele de Haraklany, dupã toponimul unei
aºezãri care se afla în vecinãtatea localitãþii
Sântana. Despre Emmerich Massay se
cunoaºte cã a fost un protestant înflãcãrat
care a contribuit la promovarea ºi susþinerea
calvinismului în pãrþile locului. Fiica sa -
Margaretha, s-a cãsãtorit cu viceconsulul
comitatului Bihor, Miklos Paszmany. Primul

lor copil, Peter Paszmany, a ajuns cardinal,
adept al contrareformei ºi fãuritor al limbii
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maghiare moderne. Aºadar, bunicul acestor
maghiari renumiþi a fost unul dintre stãpânii
feudali ai Comlãuºului. 

Din 1640, Comlãuºul a aparþinut Sophiei
Kiraly, iar 5 ani mai târziu familiei Jeney. În data
de 9 mai 1563, regele Ferdinand I a dãruit
Comlãuºul familiei Vizesy. Dupã alungarea
turcilor la sud de Mureº, în 1699, aºezarea a
ajuns în posesia Curþii de la Viena, dar 30
de ani mai târziu sunt cunoscuþi
trei noi stãpâni - principele
Rinaldo de Modena, baronul
Sigismund Josika ºi contele
Sigismund Edelpachter.

Întemeietorul localitãþii
Sântana este socotit baronul
Jakob Bibics de Deva.
Totuºi, oamenii locului îl
ºtiau numai dupã nume,
întrucât baronul Bibics avea
reºedinþa la Zãrand ºi se deplasa arareori
la Sântana.

Familia Bibics a fost de origine bulgarã. Din
cauza convertirii la catolicism, a trebuit sã facã
faþã unei atitudini ostile din partea autoritãþilor
locale,  fiind nevoitã sã pãrãseascã þara. În anul
1722, Bibiceºtii au intrat în rangul nobilimii
maghiare, adãugându-ºi numele "de Deva", dupã
localitatea în care s-au stabilit. Unul dintre mem-
brii familiei, Jakob Bibics, a ajuns prin  pãrþile
Aradului, unde a arendat suprafeþe întinse de
pãmânturi, între acestea numãrându-se ºi aºezãrile
Zãrand ºi Comlãuº, pe care, de altfel, le-a ºi
cumpãrat, în anul 1745, de la administraþia fun-
ciarã austriacã. Jakob Bibics a reuºit sã intre
destul de repede în graþiile conducerii comitatului,
iar între anii 1735 - 1746 a deþinut funcþia de vice-
consul. 
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·Stema familiei Bibics.
În rãstimpul a trei decenii,

de la intrarea în rândul
nobilimii, pânã la moartea

reprezentantului cel mai de
seamã - Jakob Bibics, de
care se leagã întemeierea

localitãþii Sântana,
Bibiceºtii s-au afirmat 
ca o familie puternicã,

cu relaþii chiar ºi la
Curtea de la Viena



Jakob Bibics a fost, de asemenea, consilier regal,
în epocã fiind de notorietate ºi  bunele relaþii pe
care acesta le avea la Curtea de la Viena. 

În anul 1751, a finanþat zidirea primei biserici
catolice din Sântana ºi a adus membrii Ordinului
Piarist. În schimbul unor favoruri economice,
cãlugãrii s-au obligat sã þinã slujba religioasã ºi  sã
se ocupe de educaþia familiilor nobiliare din împre-
jurimi. Din pãcate, Bibics nu a mai apucat sã se
bucure de roadele actelor sale, întrucât, în data de
25 martie 1754, pe când era la Budapesta, îmbol-
nãvindu-se, moartea l-a rãpus pe neaºteptate.
Totuºi, opera lui a fost dusã mai departe de cãtre
cea de-a doua soþie, Margaretha de Tomyan. Din
donaþiile fãcute de aceasta, în 1855, în vecinãtatea
bisericii, a fost  construitã clãdirea gimnaziului, iar
un an mai târziu convictul - cãminul în care erau
cazaþi doar fii nobililor.

Dupã aproape douã decenii de strãdanii, în anul
1773, contele Gheorghe Fekete de Galantha a reuºit
sã intre în posesia averii lui Jakob Bibics, devenind
astfel noul proprietar al aºezãrilor Sântana ºi
Comlãuº. Cu greu s-ar putea întocmi un portret al
sãu. Nici atitudinea lui faþã de þãranii din partea
locului nu a rãmas înscrisã în documentele vremii
ori purtatã de-a lungul generaþiilor. Dar pentru
Curtea de la Viena, contele Gheorghe Fekete de
Galantha nu era deloc un necunoscut. La fel ca ºi
baronul Brukenthal din Sibiu, mai marele moºiilor
de la Comlãuº ºi Sântana a fost unul dintre prote-
jaþii împãrãtesei MariaTheresa. 

Fekete a  urcat treaptã cu treaptã pe scara ie-
rarhiei sociale, ajungând,  de la statutul de simplu
avocat, sã ocupe demnitãþi importante în adminis-
traþia imperialã, pânã la cea de vicecancelar. Se
arãta foarte rar la Sântana, aºa încât localnicii nici
nu l-au cunoscut. 
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De activitatea
Margarethei
Bibics 
se leagã,
îndeosebi,
deschiderea
Gimnaziului
Latin 
din Sântana,
la acea vreme
una dintre
instituþiile 
de învãþãmânt
frecventate
de copiii
nobililor 
de pe cuprinsul
întregului 
comitat



Contele Gheorghe Fekete de Galantha a decedat
în anul 1795, iar fiul lui, Ioan Fekete, a moºtenit
toatã averea, inclusiv domeniile de la Sântana ºi
Comlãuº.Despre acesta se ºtie cã era un adept
înflãcãrat al iluminismului ºi un mare
admirator al lui Voltaire, cãruia i-a
dedicat ºi trimis, de altfel,  douã volume
de versuri în care ironiza Curtea de la
Viena ºi instituþia bisericii. Fiul con-
telui Gheorghe Fekete de Galantha ºi-a
petrecut  o mare parte a vieþii la Paris,
îndeletnicindu-se cu scrieri poetice ºi
pierzând, din când în când, câte o moºie
la jocurile de cãrþi.
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Margaretha Bibics, nãscutã de Tomyan,
era fiica unui diriginte de oficiu poºtal
regional care fãcuse avere ºi a fost ridicat la
rangul de nobil de cãtre împãratul Carol VI,
regele Ungariei. 

Numele celei de-a doua soþii a baronului
Jakob Bibics este legat  de  contribuþia
deosebitã pe care aceasta a avut-o la
susþinerea unor aºezãminte  culturale ºi
la  promovarea educaþiei în rândul tinerilor
prin numeroasele donaþii pe care le-a fãcut.

În testamentul sãu din 1771, aprobat de
regina Maria Theresa, Margaretha Bibics
menþiona urmãtoarele:: „cum Dumnezeu,
dupã hotãrârea sa de nepãtruns, m-a lãsat
fãrã copii, este voinþa mea fermã de a adopta
un numãr oarecare de inºi ajunºi la maturitate
ºi de tineri pentru ca ei sã satisfacã mai bine,
prin educaþie ºi principii fundamentale, pe
Dumnezeu, patria ºi înaltele cerinþe regale.Eu
le las moºtenire întreaga mea avere mobilã ºi
imobilã pe care, cu ajutorul atotputernicului
har , am obþinut-o prin modestul meu mod de
viaþã ºi chibzuiala mea mãsuratã”.

În virtutea acestor dispoziþii, a fost
construit Convictul de la Sântana – cãminul
pentru studenþi, unde veneau sã facã ºcoala
tinerii nobili din întregul comitat, iar la
Arad a luat fiinþã noul gimnaziu maghiar.
Cunoscutã astãzi sub denumirea de Colegiul
Naþional “Moise Nicoarã”, instituþia de elitã
arãdeanã pãstreazã la loc de cinste bustul
de marmurã al fondatoarei, iar piaþa din
imediata apropiere îi poartã numele.

Dorinþa Margarethei Bibics a fost sã fie
înmormântatã, “fãrã risipã de lux ºi pompã”,
în cripta bisericii din Sântana. Moartea
a surprins-o însã în urbea de pe Bega, iar
înmormântarea ei în cripta Domului din acest
oraº este expresia înaltei consideraþiuni de
care s-a bucurat din partea clerului catolic.

dupã    E.  Schmidt  -  "Margaritha  Tomyan
de  Bibics",  în  "Heimatbrief",  nr.9/1997

Portretul    unei    doamne



Venirea comuniºtilor a marcat începutul
sfârºitului pentru comunitatea ºvãbeascã din loca-
litate.Trimiºi în surghiun, în frigul neîndurãtor din
Siberia, ºvabii s-au îndreptat, mai apoi, în numãr
tot mai mare, spre Vaterland.

Rusia,
“cimitirul  popoarelor”

Încã din primele zile ale anului 1945,
autoritãþile sovietice de ocupaþie prezente în
România au impus deportarea în Siberia a tuturor
celor care au luptat sau au colaborat, într-un fel
sau altul, cu armata germanã.

La Sântana, coºmarul deportãrii a început în
dimineaþa zilei de 16 ianuarie 1945, dupã ce, cu o

searã înainte, localitatea fusese încercuitã
de armatã. Au fost adunaþi toþi
bãrbaþii cu vârsta între 17 ºi 45

de ani, la fel ca ºi femeile
între 18  ºi 30 de ani. Iniþial,

fusese arestat chiar ºi preo-
tul catolic, care, mai apoi ,
a fost eliberat. În locul
celor absenþi de la domici-
liu ºi aflaþi pe lista depor-
taþilor, au fost ridicaþi din
case alþi membri ai fa-
miliei. Astfel, cei fugiþi sau
ascunºi au fost determinaþi
sã se predea. Prizonierii au
fost adunaþi în incinta
gimnaziului din localitate,
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"Deutsch  Sein"  în  comunism



iar în câteva ore au fost încolonaþi ºi duºi, sub
pazã, la garã. Pe drumul de despãrþire, coloana a
fost însoþitã de întreaga comunitate germanã din
Sântana, care numãra în acea vreme peste 8.500 de
suflete.

Deportaþii au fost îmbarcaþi în vagoane folosite
pentru transportul vitelor, cu destinaþia URSS. Nu
mai puþin de trei transporturi au luat, la intervale
de câteva zile, drumul spre Siberia, deschizând
coºmarul multor oameni nevinovaþi, crunt nedrep-
tãþiþi de istorie. Cel mai numeros numãr de depor-
taþi din Sântana s-a aflat în primul transport, un
tren format din 70 de vagoane, în care fuseserã
îmbarcate persoane din întregul Banat. Dupã un
drum de 19 zile, convoiul a ajuns la Krivoi - Rog,
locul unde au rãmas majoritatea ºvabilor sântãneni.
Deportaþii care au plecat cu al doilea transport au
fost debarcaþi în lagãrele de la Marganeþ ºi
Dnepropetrovsk, iar cei din ultimul eºalon au ajuns
în munþii Ural, unde au lucrat în minele de cãrbune
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·Grup de tineri
sântãneni deportaþi în
lagãrul de la Krivoi -

Rog. “Teroarea roºie” a
decimat  comunitatea

localã a ºvabilor,
aducând jale ºi furie

înãbuºitã la Sântana
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Mai multe clãdiri în
spatele  unui gard de
sârmã ghimpatã. Bãrbaþii
ºi femeile ocupau barãci
diferite. Înãuntru erau

paturi pe trei nivele, în care nu te puteai
aºeza decât aplecat. Pentru a urca deasupra,
de grinzi erau sprijinite scãri. Din cauza
frigului groaznic oamenii dormeau îmbrãcaþi.

În pereþi  nu se afla decât un singur rând
de ferestre. De tavan atârna un bec electric.
Pentru cã nu exista întrerupãtor, acesta
trebuia întors cu mâna, altfel ar fi ars tot
timpul.  O sobã pe cãrbuni înfrunta zadarnic
gerul de afarã.Aºa – zisa toaletã era, de fapt,
o groapã mare în curte acoperitã cu scânduri.
Din loc în loc, doar câteva deschizãturi
pentru satisfacerea nevoilor. 

Exdakievka era o colonie de muncitori
situatã într-o zonã de munte, în apropierea
oraºului Stalino, înainte Jussowka.

Cum  am ajuns, ni s-a cerut sã predãm
toate actele ºi hârtiile pe care le aveam
asupra noastrã, chiar ºi cãrþile de rugãciune.
A doua zi a urmat apelul ºi o vizitã
medicalã. A fost ultima datã când am fost
strigaþi pe nume. Din acel moment, nu mai
eram decât niºte numere.

Meseriaºii au fost împãrþiþi pe categorii
– tâmplari, cizmari, etc. ºi repartizaþi la
diferite ateliere de producþie. Faþã de ceilalþi,
se bucurau de  condiþii destul de bune. Cel
mai dorit loc de muncã era la bucãtãrie.
Femeile trebuiau sã mute, întreaga zi, oale
mari dintr-o parte în alta, dar puteau mânca
pe sãturate  ºi, pe deasupra, sã le aducã unele
alimente  cunoscuþilor. ªi la spãlãtorie exista
avantajul cã era un acoperiº deasupra
capului, dar se muncea din greu.

Majoritatea celor deportaþi lucrau ca ºi
muncitori necalificaþi  în echipe conduse de
cãtre brigadieri. În primele sãptãmâni, au
trebuit sãpate mai multe ºanþuri în
apropierea lagãrului. Pãmântul era atât de
îngheþat, încât orice muncã dura o veºnicie.
Ceea ce se sãpa cu mare chin în timpul zilei,
era astupat peste noapte de viscol ºi zãpadã,
transformând totul într-un adevãrat calvar.
Alþii au lucrat ca ajutoare la construcþia
caselor sau la demolarea celor distruse. Totul
era transportat cu sãniile, iar pentru cã nu
erau cai la îndemânã, acestea erau trase ºi
împinse de cãtre femei. Cu greu ar putea
cineva care nu a fost la faþa locului sã îºi
imagineze viaþa din lagãre.

Masa se primea de douã ori pe zi – la
cinci dimineaþa, un polonic cu apã  îndulcitã
ce trecea drept ceai ºi 500 de grame de pâine
care trebuia sã ajungã pentru întreaga zi.
Seara –  o zeamã de varzã, de data asta fãrã
pâine. Îi spuneam zeamã de apã pentru cã
înãuntru nu pluteau decât câteva bucãþele de
varzã ºi felii de castraveþi. Cartofi primeam
doar arareori. Cei care prestau munci grele  se
bucurau de un surplus de 800 grame  de
pâine ºi un terci de mei.

În primii doi ani  nu exista nici o platã
pentru munca depusã. Mereu se spunea cã
mâncarea costa mai mult decât preþul muncii.
De aceea,  mulþi au murit din cauza
subnutriþiei. ªi în anii urmãtori s-a muncit pe
întreg parcursul anului, fãrã nici un
concediu, dar cu banii primiþi se putea
cumpãra câte ceva de mâncare. De atunci, nu
s-a mai murit de foame..                        

Maria  Bohn,
„Bericht  ûber  die  Russlandverschleppung”,  

în  Heimatbrief,  nr.1/1989

Lagãrul  nr.  12  -    amintiri  din  Siberia„



sau în combinatul de prelucrare a nichelului de la
Orsk. Pretutindeni, înfometarea, munca fizicã
epuizantã, cu norme zilnice imposibil de îndeplinit,
pedepsele corporale severe aplicate la cea mai micã
nerespectare a regulamentelor ºi gropile comune
fãceau parte din cotidian. Din 1948, condiþiile
de viaþã s-au îmbunãtãþit oarecum prin faptul cã
deportaþii puteau sã îºi procure hrana de pe piaþa
liberã care a înflorit în jurul lagãrelor.

Ultimii supravieþuitori ai deportãrilor din URSS
s-au întors la Sântana, în decembrie 1949, odatã cu
închiderea lagãrelor. Ajunºi acasã, au aflat cã întrea-
ga lor avere fusese confiscatã. Pãmântul, vitele,
uneltele agricole, podgoriile ºi livezile au fost
împãrþite, prin reforma agrarã din anul 1945, altor
oameni.
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Dupã aproape o jumãtate de veac de la
închiderea lagãrelor, numãrul ºi listele  oficiale
ale ºvabilor sântãneni care au
fost deportaþi în Rusia ºi în
Bãrãgan, continuã sã fie încã
necunoscute în totalitate.

Potrivit aprecierilor mai
multor etnici germani, cifra
neoficialã, dedusã din  sta-
tisticile demografice din care
s-au scãzut numãrul celor
care nu s-au mai întors în
Sântana, este de aproximativ
2.500  de  persoane.

În timpul deportãrii, au
decedat 275 de persoane. Dintre acestea, 203
(133 de bãrbaþi ºi 70 de femei) erau originare
din Sântana, iar 72 (44 de bãrbaþi ºi 28 de
femei) din Comlãuº.

Dacã la cei 177 de bãrbaþi decedaþi în
URSS, se adaugã încã 346 de dispãruþi în

timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
rezultã cã au pierit aproape 20% dintre

bãrbaþii ºvabi aflaþi în plinã
putere de muncã.

Pe baza declaraþiilor celor
care au supravieþuit depor-
tãrilor, dr. Gheorghe Zãrna
face, în lucrarea sa „ªvabii.
Un subiect încheiat?”,
urmãtoarele aprecieri:

- au rãmas în URSS
aproape 300 de persoane;

- au plecat direct în
Germania, dupã eliberarea din
lagãre, circa 200 de oameni;

- s-au întors în România în jur de 1.700
de ºvabi;

- s-au întors în Sântana sub 1.500 de
supravieþuitori, dintre care peste 500 de
bolnavi, iar dintre aceºtia, aproape 300
au murit dupã cinci ani.

Deportarea:  ce  rãmâne  dupã



Statul  ia  tot!
Ocupaþia sovieticã a însemnat pentru ºvabii din

Sântana, la fel ca pentru toþi cetãþenii României, o
schimbare majorã a modului tradiþional de viaþã,
care a deschis drumul unui jumãtate de secol de
suferinþã.

Primele mãsuri au fost luate prin Decretul nr.
187 din anul 1947, care stipula expropierea totalã
a averii ºvabilor acuzaþi de simpatie sau colaborare

cu armata nazistã.
Pãmântul naþionalizat
a fost împãrþit unei noi
categorii de populaþie,
de etnie românã, trans-
mutatã din zonele mon-
tane subdezvoltate ºi
din împrejurimi, în
scopul înlocuirii forþei
de muncã germanã,
întrucât aceastã comu-
nitate fusese decimatã
prin deportãrile în
URSS de dupã rãzboi.

Coloniºtii (moþii) au fost cazaþi în casele ºvabilor,
care au trebuit sã se mute în grajduri,, magazii sau
în alte anexe gospodãreºti ale propriilor locuinþe. În
schimb, ºvabii care, în timpul rãzboiului, au luptat
în armata românã, au avut de câºtigat. Lor nu li s-
a aplicat legea expropierii, ba mai mult, au fost re-
compensaþi pentru fidelitatea faþã de statul român
prin împroprietãrirea cu câte cinci hectare de teren
agricol. 

Cu toate cã prin Decretul nr. 81 din anul 1956,
ºvabii ºi-au recãpãtat o parte din averea confiscatã
(case ºi grãdini), pãmântul a rãmas la stat. În
cãutarea unor alternative de supravieþuire, mulþi
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·Principiul de bazã al
comunismului - ”de la toþi
dupã posibilitãþi, fiecãruia
dupã nevoi”, ºi-a gãsit
corespondentul ideal
în confiscarea utilajelor
agricole ºi distrugerea 
proprietãþii  private



þãrani ºvabi s-au recalificat profesional, devenind
muncitori - navetiºti la întreprinderile din Arad.
Alþii s-au angajat ca muncitori agricoli la fermele
de stat nou -  înfiinþate pe terenurile expropriate de
la "chiaburii"  germani ºi români din localitate.

Condiþiile de viaþã din ce în ce mai grele ºi
pierderea oricãrei speranþe de schimbare a regimu-
lui politic au fost de naturã sã îi determine pe tot
mai mulþi ºvabi sã îºi îndrepte privirea cãtre
Vaterland ca înspre un ultim refugiu ºi sã
pãrãseascã aºezarea de baºtinã.

Înapoi  în  Vest
Ideea întoarcerii în Germania are o veche

tradiþie în familiile germane. Încã de prin anii
‘50, se vorbea, deja, despre întoarcerea în
Vaterland ca despre o modalitate de a scãpa de
viaþa grea de sub jugul comunist adus în România
de ruºi .
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* Evoluþia populaþiei de etnie germanã în Sântana ºi Comlãuº



Emigrarea ºvabilor din Sântana s-a derulat în
douã perioade distincte de timp: înainte ºi dupã
1990, cu elemente grãitoare pentru fiecare etapã.

Înainte de prãbuºirea comunismului, ºvabii erau
nevoiþi sã aºtepte, uneori, decenii pentru a primi o
vizã de plecare definitivã în Germania. De cele mai
multe ori, cei care reuºeau sã plece în vizitã la rude
sau prieteni, erau puºi în faþa dilemei de a rãmâne
în “þara visatã”, rupþi de familie ºi de grupul etnic
în mijlocul cãrora au crescut sau de a se întoarce în
România. 

Începând de prin anii ‘70, opþiunea ºvabilor a
devenit tot mai clarã, iar plecarea acestora în
Vaterland s-a transformat într-un adevãrat “fetiº”.
Pânã la sfârºitul anului 1989, nu mai puþin de
3.000 de ºvabi sântãneni au pãrãsit localitatea
de baºtinã, în dorinþa de a începe o nouã viaþã, din-
colo de opreliºtile comunismului. Imediat dupã
1990,  mirajul unei lumi interzise vreme de cin-
cizeci de ani i-a fãcut pe cei mai mulþi ºvabii din
Sântana sã ia, de asemenea, calea cãtre Occident,
în Vaterland-ul lipsit de griji.
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Emigrarea
în Germania
a deschis în
familiile
ºvabilor un
lung ºi dureros
ºir al 
despãrþirilor
de cei dragi. 
Dupã 1990,
odatã cu 
reîntregirea
familiilor, a
început un nou
capitol în 
istoria ºvabilor
sântãneni, de
aceastã datã,
departe de
locurile natale



ªi totuºi, contrar aºteptãrilor multora dintre ei,
patria regãsitã nu ºi-a întâmpinat cu surle ºi tobe
fii rãtãcitori. Dimpotrivã. Sosind, de obicei, dupã-
amiaza sau seara, epuizaþi dupã un drum lung, emi-
granþii se trezeau, derutaþi, în aºa - numitele
“lagãre de primire ºi tranzit”. O denumire înºelã-
toare asupra adevãratelor rosturi ale locului,
deoarce unii ºvabi sântãneni au rãmas acolo ani
întregi. În schimb, în anii ‘90, nu au mai stat în
aceste lagãre decât pentru o perioadã foarte scurtã
de timp sau chiar deloc, întrucât au fost cazaþi la
rudele de gradul I care se aflau deja în Germania. 

Peste ani, speranþele emigranþilor ºvabi de a-ºi
gãsi rostul în “noua patrie”, nu sunt într-u totul
realizate. “Deutsch Sein” continuã sã însemne pen-
tru mulþi dintre aceºtia, viaþa pe care au lãsat-o în
urmã în localitatea de baºtinã, în Heimat-ul de ieri.
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Decizia de emigrare a ºvabilor a presupus
un complex de motive, fãrã ca printre ele sã fi
existat ºi obligaþia pãrãsirii forþate a þãrii.

Este  cert cã motivul principal al emigrãrii
nu a fost nivelul economic scãzut al societãþii
româneºti în comparaþie cu Germania, deoarece
cei  mai mulþi ºvabi au avut la Sântana casã,
gospodãrie, pãmânt, loc de muncã ºi posibilitãþi
de ºcolarizare nelimitate. 

Motivele  politice, dacã au existat, s-au
referit numai la un numãr mic de ºvabi, întrucât
toþi  cetãþenii  României s-au “bucurat” de
acelaºi tratament din partea autoritãþilor
comuniste. Un moment aparte l-au reprezentat
primele luni ale anului 1990, când  ºvabii au
pãrãsit în numãr mare Sântana de teama unor
conflicte  armate, dar ºi  a atragerii  lor  în
Germania prin propaganda pro – emigrare.

Dorinþa de reîntregire a familiei,
„moda”emigraþiei ºi posibilitatea de a câºtiga
mai bine în Germania decât în România, au
fost principalele motive de emigrare

recunoscute de cãtre cei mai obiectivi ºvabi.
Câºtigarea libertãþii individuale ºi colective a
fost pusã de mulþi pe acelaºi nivel cu
rezolvarea problemelor existenþei ºi cu
abundenþa de produse de consum, specificã
societãþii occidentale.

Pentru unii  ºvabi din Sântana, un motiv
recunoscut de emigrare l-au  reprezentat
cataloagele de produse germane ºi pachetele de
bunuri trimise de rudele  stabilite de mai mult
timp în Germania, ca ºi îndemnurile repetate de
a pãrãsi România.

Nu în ultimul rând, un rol important  în
plecarea ºvabilor l-a avut reacþia de inducþie a
ideii de emigrare a unei familii, care a
determinat ºi alte familii, rude, prieteni sau
conlocuitori  ai comunitãþii  sã facã acelaºi pas.
Este exact ceea ce s-a întâmplat ºi la Sântana,
înainte de  cãderea comunismului, iar într-un
mod mult mai accentuat, dupã 1990. 

dupã    Gheorghe    Zãrna,  „ªvabii.  Un  subiect
încheiat?”,  Ed.  Sophia,  Arad,  1998

De  ce  au  plecat  ºvabii?



“Furia” emigrãrii în Vaterland, care i-a cuprins,
la începutul anilor ‘90, ºi pe ºvabii sântãneni, a dus
la schimbãri majore în compoziþia etnicã a localitãþii.
Totodatã, a fost deschisã calea spre dezintegrarea
uneia dintre comunitãþile de vazã ale aºezãrii.

Acasã,  departe  de  acasã
Atât pentru ºvabii care au rãmas pe locul

de baºtinã, cât ºi pentru cei care au hotãrât
sã se întoarcã în “þara strãmoºilor”, Sântana
nu mai este cea de altãdatã. 
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Stema localitãþii Sântana a fost
realizatã în anul 1991 de  cãtre Peter
Ganter, fost profesor de desen, originar
din partea locului. 

Iniþal, a fost întrebuinþatã doar de
cãtre “HOG Sanktanna”,  iar din anul
2003 a fost adoptatã de cãtre Primãria
Sântana ca însemn specific al localitãþii.

Stema cuprinde un numãr de patru
câmpuri, iar dominanta verticalã – un snop
de spice, simbolizeazã bãrbatul german,
care a constituit baza þãrãneascã din
localitate.

Câmpurile din stânga sus ºi dreapta jos
au fondul verde, iar cele opuse au un fond
alb, culori reprezentative pentru Banat. În

stânga sus este înfãþiºatã biserica catolicã,
mãrturie a credinþei locuitorilor, în timp ce
câmpul din dreapta sus prezintã o carte –
semn al unui spirit deschis.

În partea de jos a stemei, câmpul din
dreapta  îi reprezintã pe meseriaºi, care,
odinioarã, erau în numãr mare în localitate,
amintind, totodatã, cã la Sântana a luat
naºtere prima asociaþie profesionalã din
comitatul Arad.

Contrar gravelor lovituri ale soartei,
pe care Sântana le-a îndurat în decursul
istoriei sale, voinþa ºi puterea de
nestrãmutat a þãrãnimii i-a asigurat
supravieþuirea, lucru simbolizat prin
rãdãcina unui copac tãiat din care creºte
o ramurã.

Inelul din mijloc, care þine ºi sprijinã
snopul de spice, are rolul de  liant al celor
patru câmpuri.

Însemnele  locului

În  amurg  de  amintire



Cei care s-au despãrþit de localitatea natalã, duc
dorul legãturilor trainice de altãdatã cu prietenii ºi
vecinii, a prispei casei pe care stãteau pânã toamna
târziu, a holdelor îmbelºugate ºi tânjesc dupã
mâncãrurile tradiþionale din “vechea patrie”. 

Pe de altã parte, ºvabii din Sântana, tot mai
strãini în locul lor natal,  deplâng uitarea în care au
fost fost împinºi dupã Revoluþie. Arareori doar se
mai aude pe strãzile localitãþii dialectul
ºvãbesc.”Kriskott” - salutul atât de uzual pânã în
anii ‘90, pare rupt din alte timpuri, iar cei ce îl mai
rostesc, cîþiva oameni în vârstã, aduc mai degrabã a
personaje dintr-o poveste care e pe cale sã se încheie
în zilele noastre. 

ªi totuºi, destui dintre ºvabii sântãneni,
deopotrivã cei rãmaºi în Heimat sau stabiliþi în
Vaterland, se preocupã de soarta
comunitãþii. De-a lungul
anilor, de la Revoluþie
încoace, organi-
zaþiile aces-
tora -
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·“Altesheim” - cãminul
de bãtrâni care îi

adãposteºte pe etnicii 
germani rãmaºi în Sântana,
a luat fiinþã în anul 1992.
Amenajarea clãdirii a fost

finanþatã de mai multe
asociaþii ale ºvabilor 

sântãneni emigraþi în
Germania, precum ºi de

Ministerul Federal de
Interne al 

statului german 



atât “H.O.G. Sanktanna”, cât ºi filiala localã a
Forumului Democrat German, iar mai târziu
Asociaþia “Valores”, s-au implicat, cu dãruire, în
viaþa comunitãþii locale. În sprijinul acesteia, au
venit demersurile pentru construcþia azilului de
bãtrâni din localitate, numeroasele donaþii din
partea membrilor sãi, care au înlesnit renovarea mai
multor edificii ale comunitãþii ºvãbeºti din Sântana
ºi, nu în ultimul rând, contribuþia decisivã la
cunoaºterea istoriei aºezãrii. Sunt toate, fãrã
îndoialã, expresii ale spiritului ºvãbesc, pentru care
legãtura cu trecutul ºi aducerea - aminte  fac parte
din  zestrea  comunitãþii.
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„Heimatortsgemeinschaft  Sanktanna”
(HOG), în traducere “Comunitatea Germanilor
originari din Sântana”, cea mai mare asociaþie a
ºvabilor bãnãþeni, a fost constituitã în februarie
1981, la Augsburg/Gersthofen, de cãtre Joseph
Kuhn, Jakob Wunderlich, Johann Müller ºi
Stefan Tänzler, cu scopul de a  oferi spri-
jinul necesar în procesul integrãrii
pentru cei care au plecat din loca-
litatea natalã. 

Încã de la început, aso-
ciaþia ºi-a asumat  ºi rolul de
a menþine legãtura între
ºvabii  sântãneni, cât ºi de a
conserva moºtenirea culturalã
din vechea patrie. Pentru acea-
sta, organizeazã întâlniri, dezba-
teri, mese rotunde, manifestãri sporti-
ve ºi cu caracter cultural ºi  desfãºoarã o boga-
tã activitate publicisticã care cuprinde studii
despre istoria ºi prezentul localitãþii de baºtinã,
prezentarea evenimentelor ce se desfãºoarã în
decursul anului sub egida HOG  sau evidenþie-
rea membrilor marcanþi ai asociaþiei. 

Bõblingen.  Înfiinþatã în 1987, cu prilejul
întâlnirilor tradiþionale desfãºurate de “HOG
Sanktanna”, grupa localã din Bõbligen îi
reuneºte, în fiecare an, pe ºvabii sântãneni din
partea locului în “Haus der Donauschwaben”
din Sindelfingen pentru a sãrbãtori bine-

cunoscutul „Fasching”.
Freiburg.  Grupa localã a

“HOG Sanktanna” din
Freiburg a fost constituitã
sub oblãduirea lui Anton
Bleiziffer, fiind adeseori
asociatã cu aºa-numitele
„Antonitreffen” -  întâlniri

care au loc de ziua Sfântului
Anton ºi care se desfãºoarã

sub egida asociaþiei. Deloc în-
tâmplãtor, acestea au loc, în fiecare

an, în jurul datei de 17 ianuarie –
sãrbãtoarea Sfântului Anton, care evocã în
amintirea ºvabilor sântãneni douã evenimente
majore: “rãzboiul lui Anton” din anul 1889 ºi
deportãrile în Uniunea Sovieticã din anul
1945.

Cu  gândul  la  “Heimat”



Ultimul  stinge  lumina
Puþini ºvabi au rãmas în Sântana

dupã prãbuºirea comunismului. Cei
mai  mulþi au ales sã emigreze în
Germania, luând cu ei doar amintir-
ile. Dintre cei aproape zece mii  de
ºvabi cât numãra odatã locali-
tatea, astãzi numãrul lor
nu mai trece de patru
sute de persoane,
fiind în scãdere de
la un an la altul.   
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În urma preocupãrilor
aceluiaºi Anton Bleiziffer, la
Freiburg a luat naºtere ºi un cerc
muzical care are ca scop conservarea
cântecelor specifice ale ºvabilor bãnãþeni,
pânã acum reuºindu-se lansarea unei casete
audio– “Serenadã pentru Sântana” (1992) ºi
a douã CD-uri  -  “Ca acasã, aºa se cântã la
Sântana” –  (1999),  respectiv “Steaua ta sã
strãluceascã” –  (2000), ultimul dedicat poetu-
lui Nicolas Lenau.

Ingolstadt.  Dupã modelul ºvabilor
sântãneni din Freiburg, care au fost
promotorii ineditelor manifestãri
„Antonitreffen”, cei din Ingolstadt au adus de
pe plaiurile natale sãrbãtoarea pomului de mai
– „Maibaumfest”. Evenimentul, unic în viaþa
culturalã din Germania, a reînviat astfel
vechiul obicei al ºvabilor bãnãþeni prin care se
celebra venirea primãverii.

Nûrnberg.  Membrii din Nûrnberg ai
“HOG Sanktanna” s-au evidenþiat în decursul
timpului prin organizarea unor manifestãri
diverse, de la baluri anuale, carnavaluri pentru

copii ºi turnee de popice,
pânã la pelerinaje ºi studii

documentare despre localitatea
natalã.

Tot în Nûrnberg îºi are sediul
asociaþia „Noris Banatoris” înfiinþatã în

1992 de cãtre  Alf  Kûhrt, care desfãºoarã
o activitate susþinutã în vederea pãstrãrii
tradiþiilor de Fasching din vechea patrie.

Kraichgau.  Ultima, dar nu cea din
urmã filialã a “HOG Sanktanna” este cea
din  Kraichgau, vechea  localitate de unde,
în urmã cu 250 de ani, pornind în cãutarea
unei noi patrii, mai multe familii de
germani s-au stabilit la Sântana. Spre
deosebire de celãlalte grupe locale, care au
luat naºtere în 1987, cea din are
Kraichgau o istorie mai scurtã, fiind
înfiinþatã în anul 2005.

dupã  Walter  Tonþa    -  "25  Jahre  HOG
Sanktanna  -  Rûckblick  auf  eine

Erfolgsgeschichte",  în  "Heimatbrief",  
nr.  19/2007



Cât priveºte pãstrarea identitãþii comunitãþii
ºvãbeºti din localitate, acest deziderat continuã sã
rãmânã sub semnul întrebãrii. Perspectivele vieþii
ºvãbeºti din localitate atârnã de voinþa câtorva
oameni - ºvabi ºi români, care se încãpãþâneazã sã
poarte încã stindardul unei vechi comunitãþi al cãrei
destin, pare-se, cã a fost deja pecetluit.

Viaþa spiritualã a etniei se învioreazã cu ocazia
sãrbãtorilor religioase ºi tradiþionale, spectacol ce
se repetã an de an, atunci când emigranþii se reîn-
torc în localitatea de baºtinã pentru o scurtã
perioadã de timp. Însã, spre deosebire de trecut,
tot mai mulþi români iau parte la aceste mani-
festãri, odatã apanajul exclusiv al ºvabilor. Iar
pentru ºvabii din afarã, aceastea constituie, mai
degrabã, o modalitate de petrecere a câtorva zile
de concediu, prilej de discuþii  cu vecinii  de altã-
datã, la un pahar de “cafã” sau o þuicã zdravãnã.
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Desigur, iubim locul
nostru de baºtinã, vechea
patrie, al cãrei nume îl
cinstim ºi în purtãm,
pretutindeni , cu mândrie.

“Heimat”, scumpa patrie de ieri,
înseamnã, în primul rând, o fereastrã cãtre
trecut, este uliþa copilãriei, locul unde am
crescut ºi ne-am format ca oameni ºi de
care ne leagã atâtea amintiri. La plecarea
în “Vaterland”, cei mai mulþi dintre noi,
ºvabii sântãneni, am lãsat în urmã
agoniseala de-o viaþã. ªi totuºi, fãrã sã
ºtim poate, am adus în noua - vechea patrie
mai multe decât credem. 

Mai ales tradiþiile ºi graiul nostru,
valori pe  care  continuãm sã le cultivãm ºi
astãzi, sunt o mãrturie vie a identitãþii pe
care o purtãm, de care suntem mândri.
Cultura ºvabilor este moºtenirea trecutului,
iar prezenþa noastrã, în felul ei aparte, are
menirea de a o pãstra, întreagã ºi curatã,
pentru generaþiile viitoare. 

Nu,  rostul nostru nu este de a
proslãvi cenuºa ºi relicvele trecutului, ci
acela de a þine, pe mai departe,  flacãra
aprinsã.

Josef  Lutz,
preºedintele  “HOG  Sanktanna”

Sântana,  locul  din  suflet„



Existã un viitor pentru ºvabii din Sântana? Cei
din vechea generaþie, ataºaþi de pãmântul unde s-
au nãscut, unde au crescut, au învãþat ºi au muncit,
sunt acum bãtrâni. Pentru ei, Sântana rãmâne locul
zilelor de ieri, de neregãsit în prefacerile ce le-au
însoþit viaþa. Cei din tânãra ge-
neraþie, majoritatea nãscuþi în
Germania, nu au vreun interes
particular care sã îi determine sã
lase în urmã "steif"-ul  occiden-
tal ºi sã se stabileascã în þara de
origine a pãrinþilor.

Sântana, locul de baºtinã
al atâtor generaþii de ºvabi,
se aflã la o rãspântie a
devenirii sale. De peste 250
de ani, clopotele vechii bi-
serici "Sfânta Ana" din
localitate au vestit eveni-
mentele de seamã din viaþa
comunitãþii ºvãbeºti. Oare
pentru cât timp încã?

Povestea unei localitãþi ºi a mai multor neamuri 69



Capitolul  IV

Lungul  drum  înainte  -
înapoi
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LLa doar câþiva ani de la înfiinþare,
în 1748, Sântana a fost ridicatã la
rang de târg de cãtre împãrãteasa

Maria Theresa. Noul statut, care îi conferea
dreptul de a organiza trei târguri anuale ºi
douã pieþe sãptãmânale, a avut ca urmare
creºterea importanþei acestei aºezãri. Mai
târziu, în timpul comunismului, Sântana  a
devenit un model de urmat pentru alte loca-
litãþi  de pe cuprinsul þãrii ºi a þinut, ani la
rând,  drept “cap de afiº” în întrecerea socia-
listã a vremii.

Dupã 1989, Sântana a început sã-ºi croiascã
drumul anevoios spre economia de piaþã. Tributarã,
în anii ‘90, mentalitãþilor din trecut, în ultima
vreme, localitatea pare sã fi pornit cu determinare
pe calea dezvoltãrii ºi, de ce nu?, a redobândirii
prestigiului de altãdatã.
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AFLATÃ SUB SEMNUL UNOR VREMURI
ALE CÃROR  RÂNDUIELI ªI LE-A ÎNSUªIT
DE FIECARE DATÃ CU SUCCES, VIAÞA
ECONOMICO - SOCIALÃ A LOCALITÃÞII A
CUNOSCUT, ÎN EGALÃ MÃSURÃ, GLORIA ªI
DECÃDEREA. ÎN  FAÞA ÎMPREJURÃRILOR
POTRIVNICE, SÂNTANA A  ªTIUT  SÃ-ªI
GÃSEASCÃ RESURSELE PENTRU A TRECE
DINCOLO DE VITREGIILE CE AU STAT  ÎN
CALEA DEZVOLTÃRII SALE



Oamenii  din partea locului s-au îndeletnicit,
încã din cele mai vechi timpuri, cu agricultura ºi
creºterea animalelor, ocupaþii care au însemnat
pânã cãtre jumãtatea secolului al XVIII - lea
modalitatea exclusivã de  asigurare a traiului.  Mai
apoi, dezvoltarea breslelor meºteºugãreºti a adus un
nou suflu economic în localitate.

Sub  legea  grofilor
În acele vremuri, þãranii erau la cheremul

stãpânilor feudali faþã de care trebuiau sã presteze
o sumedenie de munci ºi sã achite felurite dãri.
Atunci  când povara obligaþiilor devenea de nesu-
portat, fugeau de pe proprietãþile de care
aparþineau sau se rãsculau împotriva nobililor. 

Documentele întocmite cu aceste prilejuri con-
semneazã cã astfel de cazuri s-au întâmplat ºi pe
plan local. Bunãoarã, în anul 1752, conducerea
comitatului a fost nevoitã sã facã anchete în peste
douãzeci  de aºezãri din þinut, între care se numã-
rau ºi Sântana ºi Comlãuºul. În rapoartele vremii
se aratã cã "la Sfânta Ana, cuibul proaspãt al
fanaticilor Bibeºti, s-au petrecut grave nemulþu-
miri"  din partea iobagilor ºi cã localitatea a fost
ameninþatã cu depopularizarea în urma fugii aces-
tora. Cei interogaþi au afirmat cã "nu mai pot
rãmâne pe loc din cauzã cã domeniul nu-ºi respectã
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Feudalism  vs.  capitalism:
începuturile

Secolele
XVIII-XIX se
caracterizeazã
printr-o
exploatare
excesivã a
þãranilor. 
O îmbunãtãþire
a condiþiei
acestora s-a
produs dupã
punerea în
practicã a
Reglementãrii
Urbariale a
împãrãtesei
Maria Theresa



condiþiile contractuale ale învoielii fãcute cu ei", si-
liþi fiind, din  aceastã cauzã, sã îºi pãrãseascã avu-
tul ºi casele. 

Nu încape îndoialã cã abuzurile nobililor faþã
de þãrãnime erau de naturã sã afecteze, în mod
direct, veniturile  statului.  Tocmai de aceea, Curtea
de la Viena a iniþiat o nouã politicã socialã. Pusã
în practicã, în anul 1765, prin Reglementarea
Urbarialã a împãrãtesei Maria Theresa, aceasta a
însemnat o îmbunãtãþire a situaþiei economice a
iobagilor, fiind stipulate, în mod clar, impozitele în
bani, munca ºi produsele agricole, atât cãtre Viena,
cât ºi cele cuvenite seniorului  local. 

Spre sfârºitul secolului al XVIII - lea, þãrãnimea
a început lupta pentru rãscumpãrarea sarcinilor
iobãgeºti, prilej cu care au fost întocmite învoieli cu
arendaºii domeniilor. Pe de altã parte, în aceeaºi
perioadã, s-a  constatat  ºi o creºtere vertiginoasã a
numãrului meºteºugarilor din localitate, care au
început sã se organizeze în diferite asociaþii.
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Conform urbariului din anii 1771 -
1772,  la Sântana erau înregistraþi 254 de
iobagi  cu drept de  strãmutare  ºi 2 jeleri
fãrã casã, în timp ce în Comlãuº figura un
numãr de 157 de familii de iobagi  ºi 14
jeleri fãrã casã.

Iobagii erau obligaþi sã presteze
stãpânului de atunci, nobilul Gheorghe
Fekete de Galantha (comite al Aradului)
un anumit numãr de  zile de robotã, de
asemenea, sã îi  predea 12 stânjeni de
lemne, 121 de ocale de unt, 243 de gãini  ºi
câte  un galben de aur de  fiecare iobag, cât

ºi a noua parte a tuturor produselor natu-
rale (miere de stup, cânepã, vin etc.).Dacã
nu se prezentau la robotã, iobagii erau
pedepsiþi  cu 12 lovituri de bici, iar dacã "le
umbla gura”  mai primeau alte 24 de lovi-
turi. 

Totodatã, iobagii nu aveau voie sã
culeagã ghindã pentru porci  sau sã
vândã carne din animalele proprii, care
au fost tãiate. Alimente  ºi bãuturã nu
le era permis sã cumpere decât din câr-
ciuma ºi mãcelãria care erau propri-
etatea stãpânului feudal.  

Din  urbariul  Mariei  Tereza



Lipsa de pãmânt ºi sistemul înrobitor de
arendã a dus la izbucnirea, în Sântana, ca ºi
în alte pãrþi ale comitatului Arad, a mai mul-
tor miºcãri þãrãneºti de revoltã. În anul 1856,
într-o adunare care a numãrat câteva sute de
þãrani români ºi germani, s-a protestat
împotriva deciziei tribunalului urbarial care a
dispus comasarea unor pãmânturi  ce au fost
atribuite moºierilor, în
locul cãrora vechii propri-
etari au pri-mit altele, de
o calitate slabã ºi la o dis-
tanþã mare de comunã.
Speriate de amploarea
miºcãrii, autoritãþile au
fost nevoite sã cearã mod-
ificarea hotãrârii iniþiale. 

Patru ani mai târziu,
în urma unei revolte a
þãranilor, au ieºit la ivealã
ilegalitãþile  comise de
cãtre primarul din acea
vreme - Johann
Weisenburger, reprezen-
tant al pãturii înstãrite
din comunã, ale  cãrei
interese le susþinea. Pe
aceastã cale, þãranii din Sântana au pierdut o
mare parte din pãºunea comunalã, care a
intrat în proprietatea unor mari moºieri.

Însã  cea mai amplã ºi reprezentativã
miºcare de protest a þãranilor din Sântana
împotriva abuzurilor mai marilor vremii  a
avut loc în anul 1899. Cunoscutã sub numele
de "rãzboiul lui Anton" pentru cã s-a
desfãºurat în data de 17 februarie, de ziua
Sfântului Anton, sau "rãzboiul femeilor",
deoarece acestea s-au arãtat mai hotãrâte,

revolta s-a declanºat pe fondul alegerilor pen-
tru primar. Majoritatea þãranilor susþineau
candidatura lui Anton Scholler, în timp ce
pãtura înstãritã dorea sã fie reales Josef Jestr.
De rezultatul alegerilor depindea soarta
pãºunii comunale, pe care moºierii voiau sã o
are pentru a mãri suprafaþa cultivatã, lucru
ce ar fi însemnat pentru sute de þãrani din

localitate sã nu mai
aibã unde sã îºi ducã
animalele la pãscut.
Nesocotind dorinþa
maselor, prim-pre-
torul plasei ªiria, de
care  aparþinea la
acea vreme ºi
Sântana, nu a admis
candidatura lui Scho-
ller, declarându-l rea-
les ca primar pe Josef
Jestr.

În faþa revoltei
ce a avut loc, în
comunã a fost de-
claratã starea de
asediu, fiind aduse
douã companii de

soldaþi de la Arad pentru restabilirea ordinii.
Revolta a fost consideratã un atac direct la
adresa statului maghiar, iar în urma procesu-
lui ce a avut loc, un numãr de  11 persoane,
între care ºapte femei ºi patru bãrbaþi, au fost
întemniþate pânã la patru luni. Direct res-
ponsabilã de rãzmieriþa ce a avut loc a fost
gãsitã “Asociaþia Þãranilor”, drept care aceas-
ta a fost desfiinþatã.  În  schimb, s-au orga-
nizat noi alegeri pentru postul de primar, iar
ideea desþelenirii  pãºunii a fost abandonatã.
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“Noi  vrem  pãmânt!”



Emanciparea
Deºi calea înlocuirii relaþiilor feudale din agri-

culturã cu cele de tip capitalist nu a fost deschisã
decât odatã cu desfiinþarea iobãgiei (dupã revoluþia
de la 1848), Sântana a avut o situaþie aparte. În
mod indiscutabil, ridicarea localitãþii, în anul 1748,
la statutul de târg, a atras dupã sine schimbãri
importante în modul de viaþã al localnicilor. 

Cât priveºte  preo-
cupãrile meºteºugãreºti,
acestea nu sunt deloc de
neglijat. Deja în anul
1752, documentele vre-
mii consemnau existenþa
în comunã a trei mese-
riaºi, dintre care un dul-
gher, un fierar ºi un
cãrãmidar. Tot la
Sântana a luat naºtere,
în anul 1774, prima aso-
ciaþie meºteºugãreascã
din comitat - cea  a cizmarilor, pentru ca un an mai
târziu sã fie înfiinþatã o asociaþie mixtã, a tuturor
profesiilor ce erau practicate în comunã.

În timp, numãrul meºteºugarilor a crescut con-
tinuu, odatã cu consolidarea puterii lor economice,
fapt ce le-a permis sã se poatã rãscumpãra de la
seniori. Astfel, la începutul secolului al XIX - lea,
meseriaºii au fost scutiþi de prestaþia în muncã,
rãmânându-le de achitat doar impozitul în bani.
Documentele întocmite în anul 1876 atestã for-
marea, la Sântana, a nu mai puþin de patru asoci-
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·Diploma 
meºteºugarilor 

sântãneni. Localitatea se
mândreºte cu faptul cã

aici a fost înfiinþatã
prima asociaþie

meºteºugãreascã de pe
cuprinsul comitatului

Arad



aþii profesionale: fierari ºi dogari; croitori ºi þesã-
tori; tâmplari, brutari, curelari ºi lãcãtuºi; ciz-
mari,  acestea numãrând un total  de 391 de mese-
riaºi. 

Pentru a-ºi extinde activitãþile desfãºurate,
mulþi dintre aceºtia au apelat la institutul de cre-
dit fondat în primii ani ai secolului  trecut de cãtre
þãrãnimea înstãritã ºi negustorii din localitate.
Instituþia amintitã a jucat un rol important în
ridicarea economicã a populaþiei, dar a avut ºi
aspecte negative, ducând la ruinarea micului pro-
ducãtor atunci când acesta nu-ºi mai putea achita
datoriile. 

Toate  pânzele  sus
Cu precãdere dupã reforma agrarã din anul

1921, rolul institutelor de credit din localitate,
(unde fiinþau Casa de Economii Arãdeanã ºi o
sucursalã a "Lutz Bank") au crescut vertiginos,
tot mai multe persoane împrumutându-se pentru
a cumpãra pãmânt ori pentru a face diverse
investiþii.

Progresul vremelnic înregistrat în primii ani
de la sfârºitul rãzboiului, a fost curmat de
grava crizã economicã ce a izbucnit în 1929 ºi
ale cãrei repercusiuni s-au prelungit pânã la
jumãtatea deceniului patru din secolul trecut.
La fel ca  peste tot, ºi pentru Sântana, aceasta
a însemnat sistarea activitãþii celor mai multor
ateliere din localitate, ruinarea instituþiilor de
credit ºi a unui mare numãr de întreprinzãtori,
care ºi-au vãzut visele destrãmate peste
noapte.
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Sfârºitul 
secolului al 
XIX - lea ºi
începutul 
secolului  XX
au marcat o
perioadã de
dezvoltare 
economicã în 
Sântana.
Dupã primul
rãzboi mondial
ºi criza de la
sfârºitul anilor
‘20, localitatea
a cunoscut o
nouã etapã de
creºtere 
economicã,
întreruptã, din
nou, de flagelul
rãzboiului



Dupã aceastã perioadã, care a împins majori-
tatea populaþiei la condiþii grele de trai, au urmat,
din nou, câþiva ani de stabilitate economicã ºi chiar
"prosperitate þãrãneascã", potrivit expresiei lui
Jakob Hûbner. Acesta aratã cã în localitate au fost
achiziþionate, prin intermediul “Asociaþiei
Þãranilor”, mai multe utilaje agricole, între care ºi
tractoare, primele - marca "Fordson", fiind aduse
tocmai din America. Dar preferinþa localnicilor au
fost, îndeosebi, tractoarele germane "Lanz -

Buldogg", al cãror numãr a ajuns, în
doar câþiva ani, la peste 70 de bucãþi.

Începând cu anii 1939 - 1940, situ-
aþia economicã din localitate s-a
înrãutãþit dramatic, în raport cu
declanºarea celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi, mai apoi, cu desfãºurarea
acestuia. Urcarea preþurilor, lipsa ali-
mentelor, a gazului lampant ºi a forþei
de muncã, ca urmare a concentrãrilor,
rechiziþiile ºi ºtirile alarmante de pe
front au devenit aspecte cotidiene în
viaþa comunitãþii.
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·Fabrica de
Cãrãmidã a fost înfiinþatã

în anul 1922. Dupã  cel
de-al doilea rãzboi mondi-

al, odatã cu perioada de
reconstrucþie a localitãþii,

aici lucrau peste 100 de
oameni în trei schimburi,

fiind produse  3,5 milioane
de cãrãmizi anual



Dupã acapararea ºi consolidarea puterii, comu-
niºtii au trecut la aplicarea unor mãsuri nefaste
care aveau sã-i transforme pe þãranii liberi în
lumpenproletari angajaþi în înfãptuirea utopiei
sociale a lui Marx ºi Engels.

"Fã-tte  om  de  lume  nouã..."
Colectivizarea a început devreme la Sântana,

fiind, la fel ca în alte pãrþi, o consecinþã directã a
unor decizii luate la nivel central ºi impuse
þãranilor. Ca specific local, dupã aplicarea reformei
din anul 1946, pãmântul expropiat de la germani a
ajuns în proprietatea unor familii de români ce
proveneau din zona Zãrandului ºi din judeþele
învecinate Bihor ºi Alba. Aceºtia s-au aºezat în
Sântana între anii 1946 - 1948, venind, în general,
din zone de munte sau de deal, cu pãmânt puþin ºi
de calitate proastã.

Starea de fapt din comunã a fost de naturã sã
declanºeze condiþii prielnice pentru "trecerea cu
hotãrâre" la noua forma de organizare a agricul-
turii, în deplin acord cu planurile enunþate de orân-
duirea comunistã a vremii. Din aceastã perspectivã,
localitatea avea, fãrã indoialã, toate atuurile:
coloniºtii români erau, mai ales, tineri sãraci, fãrã
nicio legãturã în  sat, mulþi simpatizanþi ai noii
guvernãri cãreia îi atribuiau decizia împroprietãri-
rii cu pãmânt. 
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C.A.P.  -  dragoste  de  nevoie
În realizarea
dezideratelor
comuniste,
Sântana
s-a afirmat 
ca o localitate
în care
colectivizarea
s-a dovedit 
a fi  un succes
de necontestat,
datorat, în
bunã mãsurã,
unor factori 
obiectivi, cât ºi
personalitãþii
lui Gheorghe
Goina.



Istoria Gospodãriei Agricole de Consum
"Viaþã Nouã" Sântana este indisolubil legatã
de  cea a preºedintelui ei,  Gheorghe Goina,
care a condus-o o perioadã de 41 de ani din
totalul celor 42 de ani, cât a fiinþat soci-
etatea.  Potrivit documentelor vremii, la scurt
timp dupã sosirea în localitate, Goina a fost
trimis în
Uniunea
Sovieticã sã
vadã, la faþa
locului, cum
"se constru-
ieºte"  comu-
nismul.
Pãtruns de
binefacerile
noii lumi pe care a descoperit-o, la întoarcere,
Goina a dus muncã de lãmurire  cu sãtenii
pentru a înfiinþa o gospodãrie colectivã dupã
modelul sovietic. Astfel, în 10 octombrie 1949,
a fost constituitã "Asociaþia Þãrãneascã din
comuna Sfânta Ana", cuprinzând un numãr
de 31 de familii de coloniºti.

Membrii asociaþiei nu au reuºit sã
lucreze  prea mult în acest mod pentru cã, la
data de 26 februarie 1950, a fost înfiinþatã
Gospodãria Agricolã de Consum "Viaþã
Nouã" Sântana, una dintre primele forme de
asociere de acest fel din þarã ºi a doua în
regiunea Criºana. 

Dintre cele 56 de familii, la cât ajunsese
între timp asociaþia þãrãneascã, doar 35 au
mai intrat în noua organizaþie, întrucât,
dupã cum se menþioneazã în textele vremii,
"unii lãsându-se influenþaþi de duºmanul de
clasã, au reuºit sã demoralizeze unii
tovarãºi mai slabi care s-au retras mai pe
urmã". 

În spiritul alianþei  dintre þãrãnime ºi
clasa muncitoare, nou  - creatul GAC a fost
patronat de Fabrica "30 decembrie" din Arad,
iar partidul i-a pus la dispoziþie douã clãdiri
ºi un grajd.

Primul sediu al GAC "Viaþã Nouã"
Sântana a fost în vechea primãrie a localitãþii,

dupã care acesta
a fost mutat în
clãdirea cunos-
cutã sub numele
de "Colþul Roºu".
În anii ‘70, con-
ducerea ºi per-
sonalul adminis-
trativ a primit

un sediu nou,  într-o clãdire ridicatã la ieºirea
din localitate, în imediata apropiere a fermelor.

Deja în 1953, GAC-ul din Sântana a  fost
evidenþiat pentru obþinerea primului loc la cul-
tura de porumb în raionul Criº, pentru ca cinci
ani mai târziu sã fie declarat drept cel mai bun
din raion. La sfârºitul colectivizãrii, într-o
ºedinþã festivã a Marii Adunãri Naþionale (27
aprilie 1962), "Viaþã Nouã" Sântana a primit
“Ordinul Muncii  clasa I”, iar preºedintele
Gheorghe Goina a fost declarat "erou al muncii
socialiste". Un deceniu mai târziu, istoria avea
sã se repete. La fel s-au petrecut lucrurile  ºi  a
treia oarã, în anul 1975, vreme în  care,  în
regiunea Criºana, cu excepþia GAC- ului
din Salonta, "Viaþã Nouã" Sântana nu avea
concurenþã.

dupã  Andreas  Heuberger  -
Zur  Landwirtschaftlichen  

Produktionsgenossenschaft  von  Neu
Sanktanna    (Mûnchen,  1993)  
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Un  colhoz  model  



Prima asociaþie  agricolã din localitate, din rândul
aºa - numitelor  "gospodãrii agricole colective", a
luat fiinþã în februarie 1950  sub denumirea "Viaþã
Nouã" Sântana. Cooperativa  similarã din Comlãuº
a fost creatã cinci ani mai târziu dintr-un nucleu de
foºti membri ai colhozului "Viaþã Nouã".

Dacã, iniþial, colectivizarea nu a avut un carac-
ter violent, cel mai adesea ducându-se muncã de
lãmurire cu þãranii, treptat, a început sã se recurgã
ºi la alte mãsuri, precum impunerea de cote ºi
comasãri de pãmânt, pentru ca în ultima perioadã -
anii 1959-1962, sã se treacã la ameninþãri directe.

Gândurile noii puteri nu s-au oprit aici. În para-
lel cu lichidarea "ordinii moºiereºti", desãvârºirea

mãreþelor viziuni socialiste a
impus noi ordine.

De  la  un  cincinal  la  altul
Spre sfârºitul deceniului cinci

s-a trecut la planificarea centra-
lizatã a treburilor economice ale
þãrii. De acum încolo, cuvântul
de ordine a devenit "planul cinci-
nal", iar întreaga activitate avea
sã se desfãºoare sub semnul
neprecupeþitelor "întreceri pentru
construirea socialismului".

Realizãrile obþinute în plan
local de C.A.P. "Viaþã Nouã"
au fãcut din Sântana o comunã
fruntaºã, drept pentru care a
fost rãsplãtitã, în repetate rân-
duri, cu cea mai înaltã dis-
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„Din crestele Zãrandului coboarã
Cãrãrile sub bolþi de brazi ºi pini
ªi peste dealuri line se strecoarã
Unde podgorii scapãrã lumini, 
Rãmâne-n urmã stânca albãstruie
ªi liniºtile-adânci din codru des
Cãrãrile cu dulce armonie
Se fac domoale ºi se pierd prin ºes.
Seninã zarea îºi ridicã geana
Peste aurãria din câmpii...
Aici cooperativa din Sântana
Îºi creºte faima marii bogãþii. 
Un colþ bogat al patriei bogate
Al þãrii dragi, frumos ºi harnic loc
Un sat vestit ca multe alte sate
Cu oameni buni la muncã ºi la joc.

·Graþie GAC - ului
“Viaþã Nouã”, localitatea
Sântana a avut parte, în
epoca “odiosului regim”, de
descrieri vibrante,
pãtrunse de fiorul poetic al 
împlinirilor socialiste



tincþie a vremii - "Ordinul Muncii Clasa I". De
bunã seamã, reuºita colectivizãrii în localitate l-a
convins pe deplin ºi pe "secretarul general al
PCR", care, aflându-se într-o vizitã de lucru la
Sântana, ar fi exclamat: "Goina a ºtiut sã facã rai
aici!"

Dincolo de aprecierile lui Ceauºescu, Sântana ºi-
a câºtigat renumele în epocã, mai ales, de pe urma
culturii de roºii timpurii, a castraveþilor de câmp ºi a
ardeilor graºi. Pentru aceasta, începând din anul
1965, CAP - urile din localitate au construit
suprafeþe întinse de sere ºi solarii. Întreaga producþie
realizatã de sectorul de stat, dar ºi de cel  individual,
era preluatã de Centrul de Legume ºi Fructe (CLF)
ºi lua, în cea mai mare parte, calea exportului. 

Perioada timpurie a comunismului  a adus schim-
bãri majore, atât în ceea ce priveºte înfãþiºarea
comunei, cât ºi viaþa localnicilor. Dupã cum aratã
Romeo Trifa, începând cu anii ‘50, "întreaga comunã

Povestea unei localitãþi ºi a mai multor neamuri 81

În anii ‘70,
faima 

localitãþii
Sântana 
a depãºit

graniþele þãrii,
la fermele

GAC- ului
perindându-se,

pe lângã
“ºtabii” 

de la centru,
nenumãrate
delegaþii  de

oaspeþi strãini,
încântaþi 

de realizãrile
întâlnite



pare un ºantier, s-a schimbat peisajul ºi populaþia are
mândria de a fi fãuritorul noilor realizãri". Deja în
anul 1951 s-a introdus curentul electric în localitate
cu ajutorul uni grup electrogen. Curentul de înaltã
tensiune a devenit disponibil zece ani mai târziu, ceea
ce a fãcut ca, la sfârºitul deceniului ºase, numãrul
abonaþilor din comunã sã ajungã la 3.460. În aceeaºi
perioadã, s-a introdus ºi iluminatul public, pe strãzi
fiind amplasate nu mai puþin  de  1.000 de becuri.

Alte realizãri din epoca trecutã au constat în
înfiinþarea primului dispensar medical de stat ºi
organizarea spitalului din localitate, în anul 1946,
respectiv 1950,  construirea a trei cãmine culturale, a
unei biblioteci comunale înzestratã, în scurtã vreme,
cu peste 20.000 de volume, ceea ce i-a adus locul I pe
þarã în anul 1965 ºi, nu în ultimul rând, un cine-
matograf cãruia i-au trecut pragul, pânã la sfârºitul
deceniului  ºapte, un total de 145.710 de spectatori. 
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Dupã mãrturiile unor persoane care au
fãcut parte din protipentada localã - între
care viceprimarul  Stefan Heuberger ºi
contabilul - ºef de la C.A.P. “Viaþã Nouã”
Sântana, Ioan Vârºãndan, la începutul
anilor ‘80, încã, se mai raportau la judeþ
realizãrile reale  care au fost obþinute. De
aici, statistica pleca la centru uºor
“cosmetizatã” pentru a corespunde
cerinþelor.

Mai apoi, în toiul întrecerii socialiste,
au început sã fie livrate Comitetului
Judeþean de Partid cifre tot mai
exagerate. Bunãoarã, numãrul efectivelor
de porci era umflat cu 10-15%, al vitelor
cu 30-40%,  ajungând ca în privinþa

puilor, unde numãrul mare fãcea
imposibilã numãrarea lor în cazul unor
controale, cifrele sã fie de domeniul purei
fabulaþii. Nici la producþia agricolã,
“realizãrile”  nu erau mai prejos. Dacã în
realitate se obþinea, la porumb, de
exemplu, o recoltã de 7.000 kg/ha, erau
raportate 23.000 kg/ha, vasãzicã mai
mult decât triplu. De asemenea, la grâu,
în cazul unei recolte de 4.500 - 5.000
kg/ha, se raporta de douã ori pe atât.

Cu toate acestea, pentru calculele
interne, se utilizau datele reale, care
erau dezbãtute  ºi în cadrul ºedinþelor.
Ceea ce se raporta afarã, nu lua nimeni
în seamã.

Planul  cincinal  -  ori  la  bal,  ori  la  spital



Cum  a  început  sfârºitul
Dupã speranþele provocate de relativa

bunãstare ºi liberalizare din anii ºaizeci ºi
începutul anilor ºaptezeci, ultimul deceniu al
regimului comunist a dus la deteriorarea accentuatã
a condiþiilor de trai. Hotãrârea luatã de  Ceauºescu
de a achita, într-o perioadã foarte scurtã, întreaga
datorie externã a þãrii - peste 8 miliarde de dolari, a
avut urmãri dezastruoase ºi pentru locuitorii din
Sântana.

ªirul mãsurilor aberante a debutat în anul 1981,
când, sub pretextul cã "se mãnâncã prea mult", au
fost raþionalizate  produsele de bazã - pâine, lapte,
carne, care se puteau vinde numai pe cartelã.
Un an mai târziu, s-a trecut la limitarea dis-
tribuirii curentului electric pentru populaþie,
ceea ce a fãcut ca lampa cu petrol sã
devinã un obiect prezent în fiecare
gospodãrie din Sântana.
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În noiembrie 1979, la cel de-al XII-
lea Congres al P.C.R., Ceauºescu a
anunþat începutul "noii revoluþii agrare".
Pentru creºterea suprafeþei agricole,
aproape 3.000 de localitãþi au fost
cuprinse, în anii urmãtori, în planul de sis-
tematizare. Ceea ce însemna demolarea
locuinþelor, urmând ca populaþia sã fie
mutatã în blocuri de beton. 

La Sântana, sistematizarea, prevãzutã
a se încheia în anul 2000, ar fi lãsat tocmai
la marginea localitãþii ºcoala ºi biserica din
Comlãuº, dincolo de  care s-ar fi întins,
probabil, lanuri de grâu ºi porumb.

Luând-o înainte directivelor partidu-
lui, autoritãþile locale au construit, încã,
din 1985, pe locul fostei pieþe de animale,
un prim bloc de locuinþe destinat intelec-
tualilor din afara localitãþii, cãruia i-a
urmat cel de-al doilea în anul 1989. În
ceea ce priveºte construcþia imobilelor
destinate localnicilor, pânã la  Revoluþie,
s-a ridicat doar un bloc lãsat, mai apoi, în
paraginã, singura mãrturie a noului
“look”  pe  care l-ar fi dobândit, dupã
anul 2000, Sântana. 

Sistematizarea  comunistã:    
primiþi  cu  demolarea?
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În economia politicã a
României, localnicii Sântanei
aveau o situaþie specialã (...)
Dintre numeroasele strategii pe

care aceºtia le foloseau, se remarcã, în principal,
micul trafic, o versiune precoce a “turismului
pentru comerþ” (care nu trebuie confundat cu
turismul dezvoltat dupã 1989, în special, în
Turcia sau Serbia).

Micul trafic  s-a transformat într-o practicã
de masã penrtru locuitorii comunei
Sântana cãtre sfârºitul anilor
ºaptezeci, atunci când criza
bunurilor de consum devenea din
ce în ce mai severã (...)
Posibilitatea micului trafic îi
îndemna pe sãteni sã iasã din
România, pentru a face
cumpãrãturi în Ungaria. Li se
permitea sã cãlãtoreascã pe o
distanþã de 30 km în interiorul
Ungariei, dar li se cerea sã aducã
înapoi paºapoartele în 24 de ore
dupã ce le-au luat de la Miliþie.
Ei aveau voie sã cãlãtoreascã de
12 ori pe an, iar suma pe care
puteau sã o cheltuie la fiecare ieºire era de 250 lei,
adicã 1/8 dintr-un salariu mediu înainte de 1989. 

Deºi procedura de a pleca era destul de
simplã – sãtenii depuneau o cerere, iar în decurs
de 20 – 30 de  zile obþineau paºaportul, care
trebuia reînoit în fiecare an, acest privilegiu nu
era distribuit în mod egal pentru toþi locuitorii din
comunã. Prima categorie de persoane excluse, care
formau aproape jumãtate din populaþia Sântanei,
o reprezentau nemþii. Cei care au luat aceastã
decizie (probabil la un nivel mult mai înalt decât
elita politicã a Sântanei) se temeau, poate, pe
bunã dreptate din punctul lor de vedere, cã

germanii ar putea pãrãsi România. Însã “a
pierde” un etnic german  însemna a pierde 8.000
– 20.000 de mãrci germane, suma plãtitã pentru o
vizã de ieºire în Germania.

(...) O cãlãtorie obiºnutã necesita pregãtiri  cu
aproximativ o sãptãmânã înainte. Primul pas era
procurarea de obiecte, prin cumpãrare sau, uneori,
prin furt, de la fabrici. Apoi, femeile îºi întrebau
rudele ºi vecinii dacã au nevoie de ceva din
Ungaria. Aducerea unor lucruri din Ungaria

pentru  cei apropiaþi era un
comportament destul de uzual.
(...) Cel mai adesea, cei/cele care
practicau micul trafic
cãlãtoreau în grupuri mici în ºi
din Ungaria, alcãtuite din
douã pânã la cinci persoane.
Odatã ce ajungeau în pieþele
din oraºele ºi comunele
maghiare, grupurile se separau
ºi fiecare îºi vindeau marfa.
Apoi, fiecare îºi fãceau cumpã-
rãturile în alimentare ºi în zona
pieþelor, întâlnindu-se, din nou,
cu toþii, la staþia de tren sau la
autoturismele cu care veniserã.

Dar ce vindeau turiºtii în Ungaria?
Rãspunsul simplu ar fi: lucruri similare cu ce
exista în Ungaria, însã mai ieftine. Existau
câteva categorii de bunuri care se vindeau în
Ungaria: farfurii, cãni, pahare, porþelanuri,
echipament pentru instalaþiile de apã din gospo-
dãrie, lenjerie intimã, batiste, pijamale, sutiene,
cearceafuri de pat, mobilã, flori, miez de nucã.

Liviu  Chelcea  ºi  Puiu  Lãþea  –
„România  profundã  în  comunism.

Dileme  identitare,  istorie  localã  ºi  economie
secundarã  la  Sântana”,  Ed.  Nemira,  2000

„Micul  trafic”  la  Sântana„



În epocã, obiectul fascinaþiei populaþiei îl
fãceau îndeosebi portocalele, bãuturile rãcoritoare
Pepsi sau Coca Cola, guma de mestecat, blugii,
videorecorderele, þigãrile de import ºi deodorantele,
între care "Fa", "Bac" sau "8x4" erau cele mai popu-
lare brand-uri. Pentru a le procura, la fel ca în alte
pãrþi, mulþi sântãneni erau prinºi într-un pãien-
jãniº de relaþii sociale numite generic "pile".  Atât de
omnipezente erau "pilele" în viaþa de zi cu zi, încât
adeseori se glumea, spunându-se cã  denumirea PCR
se referea, de fapt, la "pile, cunoºtiinþe, relaþii"... 

Condiþiile inumane de trai au deter-
minat izbucnirea, la sfârºitul lui 1989,
a unei revolte populare ce a cuprins
întreaga þarã ºi care a dus la
prãbuºirea sistemului comunist. 
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Decembrie 1989 a lãsat urme adânci în
conºtiinþa naþionalã. Scânteia revoltei  a
fost aprinsã la Timiºoara, rãspândindu-se,
mai apoi, ºi în pãrþile arãdene. 

La Sântana, primele manifestãri
anticeauºiste s-au desfãºurat în
dimineaþa zilei de 22 decembrie. Câteva
zeci de localnici s-au adunat atunci în
piaþa din centrul comunei pentru a-ºi
exprima solidaritatea cu revoluþionarii de
la Timiºoara. La intervenþia autoritãþilor,
spiritele au fost calmate, iar oamenii con-
vinºi sã se întoarcã la casele lor. ªi totuºi,
câteva ore mai târziu, la auzul veºtii
despre fuga soþilor Ceauºescu, aceeaºi
piaþã a devenit neîncãpãtoare pentru
sutele de sântãneni care au sãrbãtorit
pânã târziu în noapte. 

A doua zi  s-au constituit noile organe
de  conducere,  care urmau sã se ocupe de
organizarea treburilor administrative ale

comunei. Dintre reprezentanþii FSN -ului
local au fãcut parte Ilie Selejan, vicepri-
marul localitãþii, Sabin Tuduce, ºeful pos-
tului de Miliþe, Viorel Enache, director al
Casei de Copii Sântana, alãturi de
Marilena Colf, Gheorghe Miheþ, Ioan
Fericean, Dumitru Trif, cãrora li s-au
adãugat ºi alþi reprezentanþi ai instituþiilor
din comunã. 

Primele mãsuri luate au vizat organi-
zarea pazei ºi a punctelor de control la
intrãrile în localitate, motivele fiind deter-
minate de zvonurile care circulau cu privire
la teroriºti. Tot în acele zile, la Sântana s-a
refugiat ºi secretara pe probleme de agricul-
turã a Comitetului Judeþean de Partid,
Doina Vasilescu, o apropiatã a familiei
Ceauºescu.

dupã  Loredana  Tãnase,  
“Decembrie    1989    la    Sântana.  Fapte    ºi  mãrturii”,

în    Anuarul    ªcolii  "  Sfânta  Ana"  ,    2007  -    2008

Ce-aam  fãcut  de  Revoluþie



Anii ce au urmat prãbuºirii regimului ceauºist
au adus schimbãri majore. A fost o perioadã de des-
fiinþãri generale ºi, totodatã, de încercare a aºezãrii
societãþii pe noi temelii. Dupã un mers poticnit, în
primii ani ai noului mileniu, Sântana pare sã-ºi fi
gãsit drumul  spre împlinire.

Ce  facem  din  comunism?
Una dintre marile probleme ivite dupã cãderea

“odiosului regim”, a fost cauzatã de inexistenþa
unei direcþii clare ce trebuia urmatã. Vidul de  pu-
tere creat la nivel central, cât ºi luptele intestine
pentru impunerea noilor structuri provizorii de con-
ducere, s-au rãsfrânt ºi în teritoriu, fapt ce a împi-
etat asupra bunei desfãºurãri a treburilor adminis-

trative. Pe de altã parte,
democraþia, cuvânt aflat,
de acum, la ordinea zilei,
a devenit, în realitate, un
sinonim al haosului. 

Cu privire la starea de
lucruri din acea vreme,
cele mai multe semne de
întrebare le-a ridicat, fãrã
îndoialã, trecerea în
stãpânire individualã a
bunurilor ce au aparþinut
statului. 
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Eterna  ºi  încurcata  tranziþie

·   În timpul  comunis-
mului, iar, mai apoi, în
primii ani ai orânduirii capi-
taliste, “micul comerþ” se
desfãºura în piaþa din cen-
trul localitãþii. În anul 2006
a fost mutatã lângã turnul
de apã, pe locul ei fiind con-
struit un bloc ANL



Legat de apariþia proprietãþii private, un aspect
cu mare impact social l-a reprezentat retrocedarea
terenurilor, în baza Legii 18 din anul 1991.Timpul
scurt pentru depunerea actelor - o lunã ºi jumãtate,
la care s-au adãugat ºi destule abuzuri au fost de
naturã sã genereze un ºir nesfârºit de procese ºi
acuze.

La fel ca ºi în alte pãrþi, primii ani ai noii orân-
duiri au fost plini de neprevãzut. Dacã imediat
dupã cãderea comunismului, în  Sântana existau
nu mai puþin de opt echipe de meºteºugari aflate în
subordinea Consiliului Local, în decursul câtorva
ani acestea au dispãrut cu desãvârºire. În locul lor
au luat fiinþã  alte forme de organizare economicã:
SRL-urile, de acum, exponentul societãþii de con-
sum în plinã desfãºurare.
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Primul primar ales dupã Revoluþie de
cãtre sântãneni,  s-a nãscut în anul 1942, în
oraºul Cãlan, judeþul Hunedoara, într-o
familie de muncitori: tatãl era lãcãtuº –
modelor, iar mama croitoreasã. 

La vârsta de trei ani, odatã cu venirea la
putere a comuniºtilor, a cunoscut drama
despãrþirii forþate de mamã, care a fost
deportatã aproape cinci ani în Siberia, în
lagãrul de muncã de la Krivoi Rog.

Dupã ce a absolvit cele ºapte clase primare
în  localitatea natalã,  Francisc Hummel ºi-a
continuat studiile liceale la ªcoala Medie
Mixtã din Simeria. În anul 1965, a fost
admis, cu bursã de stat, la Institutul
Agronomic din Timiºoara, pe care l-a absolvit,
în condiþii excelente, cinci ani mai târziu. 

Între anii 1970 – 1980, a fost încadrat ºef
de fermã la CAP-ul din comuna Olari, dupã

care a lucrat ca
inginer ºef la
Trustul
Horticol Arad –
Complexul Legume – Fructe, calitate în care
avea în responsabilitate producþia horticolã a
unui numãr de 24 de CAP- uri de pe raza
fostului raion Criº. Dupã Revoluþie a revenit,
pentru o perioadã de doi ani – 1990-1992, la
fostul CAP  din Olari, de aceastã datã ca ºi
inginer ºef al noii societãþi agricole.

În anul 1992 a candidat, din partea
Partidului Republican, pentru postul de
primar al comunei Sântana, câºtigând în turul
al doilea în faþa vicelui din acea vreme, Ilie
Selejan. Patru ani mai târziu, în cursa pentru
un nou mandat, doar un numãr de 146 de
persoane i-au mai acordat votul, ceea ce l-a
situat pe locul IV.

Francisc  Hummel
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În anul 1991, odatã cu apariþia Legii
18, în localitate au luat naºtere o serie de
societãþi agricole.Constituite pe scheletul
fostelor ferme agricole ale C.A.P. – urilor,
aceste noi forme de organizare a muncii s-au
confruntat, încã de la început, cu
nenumãrate dificultãþi care au purtat, în
mare parte, însemnele vremii, iar, uneori, al
managementului deficitar dus de propriile
consilii de administraþie.

Cea mai mare
dintre acestea –
S.C. “Romgera”
S.A., s-a format,
în octombrie 1991,
pe temelia coope-
rativei de produc-
þie „Viaþã Nouã”
Sântana. Societa-
tea a pornit la
drum  cu o zestre
funciarã de 3.520
hectare de teren
agricol ºi un numãr de 1.260 de acþionari.
Dupã primii ani de activitate, când
bilanþurile reflectau, încã, prosperitatea
de care se bucura noua societate, aceasta
a cunoscut un vãdit declin.Transformãrile
dramatice survenite în agriculturã, la care
s-au adãugat alocarea greºitã a fondurilor,
cât ºi instabilitatea de la conducerea
societãþii (unde în decurs de patru ani s-au
succedat nu mai puþin de trei preºedinþi),
au determinat intrarea acesteia într-un con
de umbrã. Vreme de peste un deceniu ºi
jumãtate, nu au mai fost fãcute dotãri cu
utilaje, iar o parte a activelor au fost scoase
la vânzare (serele au fost trecute în

conservare în 2004, în speranþa ivirii unui
investitor care sã le aducã la normele
europene, iar vila de odihnã de la  Moneasa
a fost vândutã în 2007). 

De abia în anul 2007 s-a reuºit
derularea unui credit SAPARD în valoare
de 500.000 de euro, din care au fost
achiziþionate o serie de utilaje agricole. De
asemenea, la începutul anului 2008 a fost
realizat un proiect în valoare de 1 milion de

euro, bani  ce ar
urma sã provinã
tot din fonduri
europene, pentru
modernizarea
fermei de animale.

Cât priveºte
C.A.P. – ul din
Comlãuº, din
acesta s-au des-
prins, iniþial,
nu mai puþin de
patru asociaþii

agricole, dar numai douã dintre acestea
au reuºit sã treacã prin vicisitudinile noilor
vremuri:”Ardeleana” ºi “Combinatul Agro-
Industrial Comlãuº”, denumit în urma
reorganizãrii “Societatea Agricolã Comlãuº”.

În 1996, în urma desprinderii de S.MA.
Sântana, a luat naºtere S.C. “Agromec
Comlãuº” SA., societate care oferã lucrãri
de prestãri-servicii ºi persoanelor care îºi
lucreazã individual pãmântul.

Din anul 2007, în localitate a apãrut
ºi o societate cu capital german –
S.C. ”Donauland” S.R.L., care s-a arãtat
interesatã de arendarea pãmântului
agricol din zonã.

Agricultura:  de  la  „Viaþã  Nouã”,  la  vremuri  grele



La sfârºitul anului 1993, au fost demarate
demersurile pentru introducerea gazului metan în
localitate. În acelaºi an a fost înfiinþat ºi Centrul
de Sãnãtate Sântana, instituþie ce a deservit, încã
de la început, mai multe localitãþi  din împrejurimi.
În schimb, o amintire mai puþin plãcutã din prima
jumãtate a anilor ‘90, o reprezintã pentru
comlãuºeni  desfiinþarea staþiei CFR, din cauzã cã
s-a dovedit nerentabilã pentru stat, întrucât mulþi
dintre navetiºti  preferau sã facã blatul. 

Dupã anul 2000, pe fondul unei sãrãcii tot mai
ridicate ce a început sã se resimtã în toatã þara, au
crescut ajutoarele statului cãtre cei nevoiaºi.
Potrivit datelor oficiale, la Sântana, numãrul celor
care intrau în aceastã categorie a depãºit chiar ºi
1.000 de persoane, marea lor majoriate fiind  rromi. 
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Nãscut în anul 1939, în municipiul
Arad, Constantin Ciurel a fost un produs
100% al epocii socialiste, dupã ale cãrei
standarde s-a ºcolit ºi ale  cãrei principii ºi
le-a însuºit cu brio. Totuºi, acest lucru nu l-
a împiedicat, atunci când uzanþele vremii
au impus-o, sã adere, mãcar de aparenþã, la
valorile democratice.

Dupã absolvirea, în 1960, a ªcolii
Tehnice Veterinare din Arad, Ciurel a
înaintat, treaptã cu treaptã, pe  scara
ierarhicã a vremii, dovedind tenacitate ºi
perseverenþã. Iniþial, a fost repartizat ca
tehnician veterinar la Zimandu Nou. Dupã
o scurtã perioadã în  care a funcþionat ca
director al Cãminului Cultural, “scrufulos
la datorie”,  tânãrul nomenclaturist a fost
numit primar al localitãþii.

Între anii 1974 – 1978, a locuit în
Bucureºti, unde  a urmat cursurile
Academiei de ªtiinþe Politice “ªtefan
Gheorghiu” - ºcoala de elitã pentru
pregãtirea cadrelor de nãdejde ale comunis-

mului.
Întorcându-se
acasã, a
fost  numit primar al comunei Sântana. Nu
dupã multã vreme, în  urma unor conflicte
cu Gheorghe Goina, cu “sprijinul” acestuia,
a fost  “promovat” în funcþia de preºedinte
al CUASC. Revoluþia l-a gãsit pe Ciurel în
fruntea oraºului Chiºineu Criº, la un pas de
a fi linºat de furia localnicilor.

În prima jumãtate a anilor ‘90,  ºi-a
exercitat profesia de tehnician veterinar la
circumscripþia din Aradul Nou. Reintrând
în viaþa politicã, pe fondul unei dezamãgiri
generale a oamenilor vis a vis de beneficiile
noului regim, Ciurel a câºtigat, în anul
1996, alegerile pentru funcþia de primar al
comunei Sântana. Patru ani mai târziu,
când a  candidat pentru un nou mandat, a
reuºit sã strângã  puþin peste  300 de voturi.

Bolnav de cancer, Constantin Ciurel a
decedat în vara anului 2006.

Constantin  Ciurel



La sfârºitul anului 2003, prin Legea 544,
Sântana a fost ridicatã la statutul de oraº. În
scurtã vreme, odatã cu instaurarea, un an mai târ-
ziu, a unei noi administraþii, localitatea a pornit,
cu determinare, pe drumul modernizãrii ºi a
redobândirii prestigiului de altãdatã.

Oraº,  caut  investitori
Începând cu anul 2005, eforturile depuse de admi-

nistraþie au deschis zãgazurile finanþãrilor. În primul
mandat al primarului Enache, în localitate au apãrut
instituþii noi  ºi au fost atrase fonduri în valoare de
peste 8,5  milioane  de euro, iar lucrãrile demarate  au
transformat localitatea într-un adevãrat ºantier. A
fost modernizatã uzina de apã, s-a construit o salã de
sport, un sediu nou pentru primãrie, situat în centrul
localitãþii, s-a extins reþeaua de gaz, s-a amenajat o
piaþã agro-alimentarã ºi a fost demaratã construcþia
unui bloc tip ANL.

Pe de altã parte, marele of al administraþiei  ºi din
aceastã perioadã a fost legat de neputinþa atragerii
unor investitori majori în localitate. La nivelul anului
2008, principalele firme din Sântana continuau sã fie
reprezentate de “Elektrokontakt” -
societate cu
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capital german, înfiinþatã în 1996  ºi specializatã în
producerea de cablaje pentru automobile, cu aproxima-
tiv 400 de angajaþi  ºi “DetaTex”, firmã de confecþii cu
capital italian, unde îºi  gãsesc de lucru în jur de 100 de
persoane. De asemenea, pot fi  menþionate ºi societãþi cu
un numãr mai mic de angajaþi, precum “M&F Lux”,
producãtor de mobilier sau “Silmar Prod”, o altã firmã
italianã, de aceastã datã din industria lactatelor.  

Pare-se, neajunsurile legate de slaba prezenþã a
investitorilor în localitate au fost înlãturate odatã cu
inaugurarea, în anul 2007, a Zonei Industriale
Sântana. Situatã la marginea drumului naþional Arad
- Oradea, pe o suprafaþã de 28 ha, investiþia ar urma sã
creeze, în câþiva ani,  peste 3.000 de locuri de muncã,
rezolvând astfel una dintre problemele cronice ale
administraþiilor de dupã 1990.
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Nãscut, în anul 1944, într-o familie de
þãrani din Comlãuº, Ioan Ilica a urmat cele
ºapte clase primare  la ºcoala din localitate,
dupã care ºi-a continuat studiile la Liceul
Teoretic din Arad. 

În anul 1967, a absolvit, între primii
în promoþia sa, Institutul Politehnic din
Timiºoara, cu specializarea mecanic
agricol. Proaspãtul inginer a fost încadrat
în producþie, ca stagiar, la IAS Scânteia,
dupã care a  ocupat, o perioadã de doi ani,
funcþia de ºef sector mecanic la IAS- ul
din Oradea. 

În anul 1970, a venit la  SMA
Sântana, unde a urcat, una dupã alta,
treptele ierarhice. A  deþinut funcþia de
director al  unitãþii menþionate din 1980
pânã în primele zile ale anului 1990, când
ºi-a prezentat demisia, rãmânând, pe mai
departe, ºef  la sectorul de producþie.

Cinci ani
mai târziu, a
fost numit, din
nou, director al  aceleiaºi unitãþi –
transformatã în societate comercialã pe
acþiuni, funcþie în care a rãmas pânã în
anul 2000, data ieºirii la pensie.  

Curtat de reprezentanþii locali ai
Partidului Democraþiei Sociale din
România (PDSR), Ioan Ilica  a acceptat sã
candideze  pentru postul de primar al
comunei Sântana. Astfel, la alegerile ce au
avut loc în anul 2000, l-a învins pe fostul
edil ºef, Constantin Ciurel. 

Dupã un mandat care a stat sub
semnul deziluziilor, Ioan Ilica a refuzat
propunerea de a-ºi asuma pentru alþi patru
ani destinul localitãþii, rãmânând, totuºi,
în viaþa politicã a urbei în calitate de
consilier local.

Ioan  Ilica



Potrivit intenþiilor administraþiei con-
duse de primarul Viorel Enache, în câþiva
ani de acum, localitatea Sântana ºi-ar putea
schimba radical înfãþiºarea, dobândind
aspectul unui euro - oraº încântãtor. Totul
depinde de transpunerea în practicã a unui
mega - proiect realizat de cãtre o firmã de
consultanþã austriacã, cu care autoritãþile
locale au încheiat, în primãvara anului
2008, un parteneriat public - privat. 

Ca urmare a acestui fapt, consultanþii
austrieci au elaborat un “masterplan” (plan 
de dezvoltare) al oraºului Sântana

care urmãreºte  sã ridice statutul localitãþii
la un nivel european. Structurat pe 18 capi-
tole (între care se evidenþiazã analiza sec-
toarelor economice din localitate, precum ºi
amenajarea teritoriului, piaþa muncii,
administraþia publicã ºi, nu în ultimul rând,
sursele de finanþare), vastul plan ce conþine
nu mai puþin de 85 de pagini, prezintã, în
detaliu, modalitatea de transformare a
oraºului Sântana, prin exploatarea
resurselor de apã termalã, într-o staþiune
balnearã capabilã sã rivalizeze cu  cele de la
Bãile Felix, Gyula sau Orosháza.
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De  la  U.E.  vin  banii

Aducerea oraºului Sântana la  statutul
de centru turistic pentru turismul balnear,
de sãnãtate ºi, eventual, de golf, în vestul
României,  presupune realizarea unui cumul
de mãsuri: o baie termalã care nu este accesi-
bilã pentru cã nu existã un drum corespun-
zãtor, nu va avea clienþi. Oaspeþii cãrora le
stã la dispoziþie o baie termalã superbã, dar
nu au un oraº în care sã se simtã bine în
timpul plimbãrilor, nu se vor întoarce.

De aceea, este necesar sã se stabileascã
prioritãþile ce trebuie realizate, cât ºi ori-
entarea spre anumite activitãþi ce se vor
desfãºura la nivelul oraºului Sântana. De
exemplu, în privinþa industriei, dacã se þine

cont de faptul cã Sântana doreºte sã se
profileze mai puternic pe ofertele turistice,
nu ar fi recomandabil sã se aducã aici
industrie grea, care ar ºtirbi, cu siguranþã,
culoarea oraºului ºi a împrejurimilor.

Într-o perspectivã mai îndepãrtatã
(aproximativ 10 ani), Sântana ar putea
deveni centrul de sãnãtate ºi bãi termale al
regiunii. În cele din urmã, este vorba despre
un volum al proiectelor pentru Sântana de
ordinul a 100 de milioane de euro.Acest
lucru înseamnã o responsabilitate enormã,
dar, în acelaºi timp,  ºi ºanse incredibile.

din  Planul  de  Dezvoltare  
al  oraºului  Sântana,  2008



Aderarea la UE a însemnat ºi pentru Sântana
adoptarea unor modele comunitare. Ca atare, în
anul 2007, a luat fiinþã Microregiunea Sântana,
dupã modelul unor formule similare de organizare
din Italia ºi cu sprijinul direct al  unor experþi din
peninsulã. Alcãtuitã din trei oraºe - Sântana,
Curtici ºi Pâncota ºi patru comune - Olari, ªimand,
Zãrand ºi Zimandu Nou, ce însumeazã o suprafaþã
de peste 50.000 ha ºi aproape 43.000 de locuitori,
microregiunea are ca obiectiv strategic principal
atragerea de bani europeni.

Dupã ritmul de dezvoltare pe care ºi l-a   impus
în ultimii ani, cu un calendar ambiþios ºi benefici-
ind de  oportunitatea valorificãrii fondurilor acor-
date de cãtre Uniunea Europeanã, Sântana pare a
pãºi  pe vechiul - noul drum al afirmãrii.

,      
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Cel mai destoinic primar al localitãþii
Sântana de dupã Revoluþie, Viorel Enache,
s-a nãscut  în anul 1952, în oraºul Galaþi.

A urmat cursurile  liceale în localitatea
natalã, iar dupã absolvirea, în 1976, a
Facultãþii de Sport din Timiºoara, a
funcþionat, un an, ca profesor în comuna
Corcova  -  judeþul Mehedinþi.

Din anul 1978,  s-a stabilit în Sântana.
Pânã în 1984 a fost profesor de educaþie fi-
zicã la ºcoala din Comlãuº, pentru ca în
urmãtorii patru ani sã îndeplineascã
funcþia de director adjunct la aceeaºi uni-
tate de învãþãmânt.

Între anii 1984 - 1996 a fost director la
Casa de Copii Sântana, iar în perioada
1996 - 2004 ºi-a exercitat activitatea la
Direcþia Generalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului Arad, unde a deþinut
funcþia de director adjunct, iar mai apoi pe
cea de ºef  birou al caselor de tip familial.

În anul 2004, a
câºtigat alegerile
pentru funcþia de
primar al oraºului
Sântana.

Activitatea profesionalã a lui Viorel
Enache este legatã, îndeosebi, de reformarea
sistemului de protecþie a copiilor instituþio-
nalizaþi, domeniu în care a avut o con-
tribuþie hotãrâtoare.Din iniþiativa sa, în
anul 1990, aveau sã se înfiinþeze la
Sântana primele case de tip familial, ceea
ce, la acea vreme, era o premierã pentru
România.

Dupã 2004, în calitate de primar al
oraºului Sântana, a reuºit sã înscrie loca-
litatea pe drumul modernizãrii. La
alegerile din vara anului 2008, în urma
votului acordat de  3.322 de sântãneni
(67% din sufragii), a obþinut un nou
mandat de primar.

Viorel  Enache
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Capitolul  V  

Sub  semnul  lui  altãdatã



ÎÎ ncã de la începuturile localitãþii, biserica
ºi ºcoala au reprezentat doi stâlpi de
bazã în viaþa de zi cu zi a comunitãþii,

fie ea românã, germanã sau maghiarã. În acea
vreme, învãþãmântul se desfãºura sub deplina
autoritate bisericeascã. De abia mai târziu, la
jumãtatea secolului al XIX - lea, statul ºi-a asumat
misiunea educãrii populaþiei.

În ceea ce priveºte dimensiunea socio-culturalã,
tinerii îºi petreceau duminicile de peste an ºi zilele
de sãrbãtoare la joc, pe când bãtrânii se adunau
prin vecini, de obicei, pe la vreun colþ de uliþã, prilej
pentru a afla ultimele noutãþi din viaþa obºtii ºi de
a rememora vremurile de altãdatã.

Pe de altã parte, în decursul vremii, localnicilor
nu le-a rãmas indiferentã istoria aºezãrii unde s-au
nãscut sau ºi-au gãsit menirea, mãrturie fiind
tomurile pe care le-au scris despre Sântana.
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PRIN  GRIJA STÃPÂNILOR  FEUDALI,
IAR MAI APOI A AUTORITÃÞILOR  
STATULUI, SÂNTANA S-A AFIRMAT, ÎNCÃ
DE LA ÎNCEPUT, CA UN VERITABIL 
CENTRU DE EDUCAÞIE, RECUNOSCUT
PE CUPRINSUL ÎNTREGULUI COMITAT.
PESTE TIMP, PREOCUPÃRILE LOCALNI-
CILOR, ªI NU NUMAI,DE A CUNOAªTE
ISTORIA AªEZÃRII,  S-AU MATERIALIZAT
ÎN  NUMEROASE CÃRÞI ªI STUDII
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Biserica ºi ºcoala au începuturi comune în
Sântana. Potrivit mãrturiilor vremii, ambele au
fost înfiinþate în urma colonizãrii ºvabilor pe aces-

te meleaguri, fiind, totodatã, legate  de pre-
ocupãrile stâpânilor feudali ai aºezãrii. Cât
priveºte viaþa socio-culturalã a obºtii, vechile
canoane mai pãstreazã ºi astãzi o parte din
moºtenirea de altãdatã.

Sub  semnul  crucii
Iniþiativa organizãrii învãþãmântului,

cât ºi a fondãrii primei biserici din locali-
tate au avut un caracter privat, ele
aparþinând, întocmai ca ºi aducerea
coloniºtilor ºvabi în zonã,  stãpânului

feudal al aºezãrii, Jakob Bibics ºi soþiei
acestuia, Margaretha de Tomyan.

Pentru punerea în aplicare a pla-
nului, soþii Bibics au decis aducerea, în
nou-înfiinþata localitate, a unor

cãlugãri din ordinul piariºtilor, care sã se
ocupe de educarea tinerilor fii de nobili.
Eforturile depuse au fost încununate de
succes în anul 1751, datã la care  gim-
naziul din Sântana ºi-a deschis porþile.
Realizarea soþilor Bibics este cu atât

mai mare cu cât, la acea vreme,
Sântana nu numãra mai mult de
25-30 de case. Pe cuprinsul întregu-
lui comitat, un gimnaziu asemãnã-
tor mai funcþiona doar la Arad,
ceea ce a crescut, în epocã, pres-
tigiul localitãþii.

A  crede  ºi  a  studia



Ca mod de organizare, în acea vreme, ºcolile se
aflau sub autoritatea deplinã a cãlugãrilor, care
erau plãtiþi pentru activitatea de învãþare a tine-
ilor printr-o contribuþie a  întregii obºti sau, dupã
caz, numai din partea nobililor din partea locului.

Bunãoarã, Jakob Bibics donase deja în 1748,
ordinului piariºtilor, biserica ºi clãdirile anexe. De
asemenea, cãlugãrii piariºti au mai primit ºi dreptul
de tãiere a lemnelor din pãdurile regale, venitul pe o
zi de de sâmbãtã al unei mori, plus dobânda de 6%
pentru suma de 15.000 de forinþi.

În 1784, împãratul Iosif al II-lea a eliberat ºco-
lile de sub autoritatea cãlugãrilor, dar învãþãmântul
a continuat sã se desfãºoare sub deplina tutelã a bi-
sericii. Directorul ºcolii era preotul local, iar episco-
pul romano-catolic deþinea calitatea de inspector
suprem al tuturor edificiilor de învãþãmânt.
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Lãcaºele de cult din localitate au o
istorie îndelungatã, prima menþiune datând
din anul 1412,  când a fost consemnatã
existenþa unei capele catolice la Comlãuº,
aºezare în care, locuiau mai ales unguri. 

În anul 2008, în Sântana existau patru
biserici ortodoxe, douã romano - catolice,
patru penticostale, douã baptiste, o casã de
rugãciune a Martorilor lui Iehova ºi una a
adventiºtilor de ziua a ºaptea.

Cea mai veche bisericã - de rit romano-
catolic, cu hramul “Sfânta Ana”,  fiinþeazã
din anul 1751, fiind construitã din
initiaþiva stãpânului feudal din pãrþile
locului, Jakob Bibics. A fost reconstruitã în
urma incendiului devastator din anul 1858.

Pe lângã aceasta, în Sântana mai existã
ºi o bisericã ortodoxã cu hramul “Sfântul
Mucenic Mihail“. A luat fiinþã, în anul

1926, “pentru cele 30 de familii de
funcþionari, prin stãruinþa preotului Bujor
Galiº, a cumnatului sãu, notarul Ardelean
Alexe, a preotului Ioan Suciu ºi a lui Mihai
Pleºu, directorul Gimnaziului din Sântana.

Biserica ortodoxã din Comlãuº, cu
hramul “Înãlþarea Domnului”, a fost
înãlþatã pe vatra unei biserici mai vechi,
care data din 1880 ºi care a suferit mari
stricãciuni în urma unui incendiu ce a avut
loc în anul 1903. Credincioºii au hotãrât sã
construiascã pe locul acesteia un nou lãcaº
de cult, la a cãrui zidire au luat parte ºi
meºteri din sat, între care  cel mai renumit
era Musca Mitru zis “Pãºcãu”.

Între lãcaºele cultului reformat, cel mai
mare numãr de credincioºi în are biserica
penticostalã “Philadelphia”, înfiinþatã în
anul 1993.

Casele  lui  Dumnezeu



Sântana. Cu î din i, cu â din a98

Iniþial, nobilul Bibics ºi-a îndreptat
atenþia asupra cãlugãrilor franciscani din
Bosnia, cãrora le-a fãcut oferta de a le con-
strui,  pe domeniul sãu de la Sântana, o mã-
nãstire ºi un gimnaziu, unde sã aibã loc edu-
carea  fiilor de nobili în spiritul "Sfântului
Imperiu Roman de Naþiune Germanã".
Însã propunerea magnatului s-a lovit de
împotrivirea
autoritãþilor
imperiale, care îºi
doreau, la Sân-
tana, preoþi care
sã vorbeascã lim-
ba populaþiilor
din zonã. Dând
ascultare episco-
pului de Cenad,
Engel Antal, care
l-a sfãtuit sã-i
aducã la Sântana
pe cãlugãrii pia-
riºti de la Szeged, Bibics a procedat întocmai,
mai ales cã, de aceastã datã, primise ºi con-
simþãmântul împãrãtesei  Maria Theresa.

În acest fel, în anul 1751, a ajuns primul
cãlugãr piarist la Sântana, pe numele sãu
David Biro, fiind urmat, la scurtã vreme,
de ceilalþi membri ai evlaviosului ordin, între
care Hulini Janos, Fontani Ede, Koricsanzky
Marko, Tuschleitner Kajetan ºi misionarul
român Cosa Jakob. Tot în acelaºi an aveau
sã se deschidã ºi porþile gimnaziului, director
fiind Hulini Janos care vorbea, pe lângã
latinã - în acea vreme încã limba oficialã în
Imperiul Habsburgic, ºi germana, maghiara,
româna ºi slovaca. 

Potrivit documentelor vremii, la început,
cursurile gimnaziului se întindeau pe o
perioadã de trei ani, dar dupã moartea lui
Jakob Bibics, soþia acestuia a fãcut o donaþie
de 15.000 de coroane,  ceea ce a înlesnit
prelungirea duratei studiilor cu doi ani (prin
introducerea ciclului superior -  clasele a IV-a
ºi a V-a, aºa-numitele "Humaniora"). Þelul

principal al
procesului de
învãþãmânt era,
alãturi de edu-
caþia religioasã,
însuºirea limbii
latine. De aseme-
nea, se punea
mare greutate pe
gramaticã ºi pe
studiul operelor
clasicilor antici
precum Cicero,

Virgil, Ovidiu etc. Zilnic se þineau câte patru
ore de  curs, joia fiind liber. Vacanþa mare
dura douã luni - octombrie  ºi noiembrie.

Deºi la gimnaziu nu se puteau înscrie
decât fii de nobili ºi cei înstãriþi, pentru
majoritatea populaþiei fiind înfiinþatã ºcoala
elementarã -"Trivialschule", cu o duratã de
patru ani, instituþia a fost o adevãratã
"mecca" a culturii ºi educaþiei în pãrþile locului. 

Pânã în 1788, an în  care  ºcoala a fost
desfiinþatã din lipsã de fonduri, iar cãlugãrii
piariºti  transferaþi la Timiºoara, nu mai puþin
de 1.752 de tineri  nobili de  pe cuprinsul
întregului comitat Arad au fost ºcoliþi în
spiritul celor mai înalte canoane ale vremii.

Cãlugãrii  piariºti  la  Sântana



De abia în anul 1850, statul ºi-a asumat rolul
de a supraveghea actul educativ, vãzut, pe mai
departe, ca o “treabã a comunitãþii bisericeºti”. De
fapt, biserica numea ºi plãtea învãþãtorii, pe când
statul se rezuma la controlul activitãþii didactice.
La Comlãuº, spre exemplu, documentele vremii reþin
cã încasãrile din tasul al treilea - din care era
susþinutã ºcoala, s-au ridicat, numai în anul 1844,
la însemnata suma de 125 florini, ceea ce i-a situat
pe comlãuºeni printre cei mai generoºi din judeþ în
privinþa sumelor alocate ºcolii.

ªcoala,  în  slujba  statului      
Dacã, iniþial, Curtea de la Viena s-a interesat

prea puþin de dezvoltarea învãþãmântului, aceastã
sarcinã revenind, în primul rând, bisericii, treptat,
ºcoala a devenit un instrument al politicii de stat.
De aceste schimbãri sunt legate ºi începuturile
învãþãmântului în Comlãuº, unde s-a înfiinþat
prin decret imperial, în anul 1772,  o primã ºcoalã
elementarã. 

Dupã 1805, odatã cu intrarea în vigoare, în
Transilvania, a legii ºcolare austriece (Schulkodex),
a avut loc o limitare a  accesului  la
învãþãmânt pentru cei sãraci.
Caracteristic acestei perioade
erau ºcolile de duminicã pentru
ucenici.

Schimbãri dramatice au avut loc
dupã semnarea pactului dualist din
anul 1867, în urma cãruia a luat
fiinþã Austro-Ungaria. Prin
noua lege a învãþãmântului,
apãrutã zece ani mai târziu, a
fost  interzis, cu desãvârºire,
ca în ºcoli sã se vorbeascã o
altã limbã decât maghiara.
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Urmãrindu-se crearea unei ”conºtiinþe maghiare”,
între anii 1894-1919, la Sântana a funcþionat ºi
"ªcoala Civicã Maghiarã", al cãrei ciclu inferior
exista încã din anul 1870.

În timpul primului rãzboi mondial, activitatea
ºcolarã a avut un caracter dezorganizat, reflectând
realitãþile crude ale vremii. Fidele regimului austro-
ungar, în 1916, autoritãþile locale de la Sântana au
hotãrât trecerea ºcolilor în posesia statului maghiar.

Aceastã situaþie a fost de scurtã duratã, întrucât,
dupã unirea Transilvaniei cu România, s-au
desfãºurat primele acþiuni pentru predarea în limba
românã a tuturor obiectelor de studiu. Cu toate aces-
tea, au mai existat ºi clase elementare maghiare.
Ultima a funcþionat pânã în anul 1936, când a fost
desfiinþatã din lipsã de elevi. 

Odatã cu instaurarea dictaturii regale, în 1938, a
devenit obligatorie, ºi în ºcolile din Sântana, ”Straja
Þãrii”,  o instituþie a tineretului, cu caracter parami-
litar. În schimb, în  anii comunismului, s-a pus un
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·Înfiinþat în 1919,
Gimnaziul Român a fost
condus vreme de peste
douã decenii de cãtre
profesorul de istorie
Mihai Pleºu, care a
devenit, în anul 1944,
primarul localitãþii
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accent deosebit pe învãþãmântul politico-ideologic.
La “Casa Pionierilor” din localitate aveau loc întâl-
niri cu activiºti de partid ºi se desfãºurau diferite con-
cursuri ºi programe artistice în care se proslãvea
dragostea neþãrmuritã faþã de Nicolae  Ceauºescu -
conducãtorul mult iubit. Tot în spiritul
epocii, s-a instituit practica agricolã,
elevii fiind duºi la muncã pe tarlalele
CAP-urilor. De asemenea, erau obligaþi
sã adune fier vechi,  hârtie, sticle ºi bor-
cane, care erau predate centrelor de
achiziþii. 

Dupã 1990,  ºi ºcolile din localitate
s-au înscris pe aceeaºi traiectorie a soci-
etãþii româneºti de tranziþie, în cãutarea
unor modele  pe care sã le imprime tinerei
generaþii care le calcã pragul, celor care
vor fi  viitorii cetãþeni europeni.

*  1755 - a început construcþia clãdirii
Gimnaziului Latin - ºcoala pentru fii de
nobili din Sântana ºi din împrejurimi,
inauguratã în anul 1767

*  1788 - împãratul Franz Josef
al II-lea a ordonat închiderea Convictului,
iar cãlugãrii piariºti au fost  transferaþi la
Timiºoara 

* 1894 - a luat fiinþã ªcoala Civicã
Maghiarã pentru bãieþi, administratã de
comunitatea localã; doi ani mai târziu, ºi-a
început activitatea ºi ªcoala Elementarã
Maghiarã

* 1908  - s-a construit  sala de sport a
ºcolii din Sântana, transformatã, mai apoi,
în cinematograf

* 1908 - ºcoala a fost separatã pe sexe,
elevii învãþând în clãdiri separate; educaþia
mixtã va fi reintrodusã doar în anul 1935

*  1919  - a luat fiinþã Gimnaziul
Român, condus de ºirianul Mihai Pleºu

* 1949 - în 21 septembrie, de ziua lui
Stalin, în localitate s-a înfiinþat primul
detaºament de pionieri

* 1961 - a luat fiinþã ªcoala
Profesionalã  de Mecanici Agricoli,
care a fost transformatã, în anul 1975,
în Liceul Agroindutrial  Sântana

* 2003  - pe locul fostei sãli de joc de
“la Kapesz” (transformatã dupã rãzboi în
ºcoalã pentru copii din Comlãuº), a fost
ridicatã o nouã construcþie destinatã
elevilor din clasele I - IV

* 2004 - ªcoala Generalã “Sfânta Ana”
a primit, din partea Ministerului Educaþiei
Naþionale, ca o confirmare a calitãþii
actului de învãþãmânt din localitate,
certificatul de “ªcoalã Europeanã”

Învãþãmântul  local,  în  date



Pânã la jumãtatea secolului trecut, când comu-
niºtii, mânaþi de avânt tovãrãºesc, au purces la con-
struirea “lumii noi”, viaþa de zi cu zi a oamenilor
din partea locului se desfãºura dupã tiparele unei
tradiþii vechi de sute de ani.

Despre  lumea  dinainte
La începuturile aºezãrii Sântana, în urmã cu

douã secole ºi jumãtate, localnicii îºi duceau traiul
în case construite din pãmânt bãtut ºi  acoperite cu
paie sau trestie Se aflau la cheremul stãpânului
feudal pentru care trudeau fãrã sã se poatã bucura
de roadele muncii lor. 
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În trecut, femeile din Comlãuº  purtau
fuste lungi, poale, bluze albe cu cusãturi
pe piept ºi  ºorþuri („zadii”) din mãtase
coloratã. Peste bluze,  îmbrãcau ilicul
(„zobonul”), iar pe  cap purtau un batic
legat sub bãrbie.  Fetele ºi femeile tinere
purtau la gât salbe cu monezi (taleri) din
argint sau aur, cusuþi pe o panglicã sau
înºiraþi pe un fir de mãtase împletitã,
iar pe cap, peste pieptãnãturã, aveau o
„ceapþã” legatã la spate cu panglici de mãtase
coloratã, împodobitã cu mãrgele, fir alb sau
galben, care era lucratã de mânã în casã.

Nu lipseau nici motivele naþionale,
broderiile, ornamentele croºetate de la
mâneci ("cipca cu colþi")  sau cusãturile
pe pânzã ("cusãtura pe fir").   

Comlãuºenii purtau pantaloni largi,
cusuþi în partea de jos cu diverse ornamente,
cãmaºã albã cu colþiºori brodaþi la guler ºi
vestã de stofã neagrã, numitã „zobon”.
Cizmele de box cu tureac erau purtate atât
iarna, cât ºi vara, dar numai la sãrbãtori.
Vara, mai ales, la lucru, bãrbaþii purtau
opinci din piele. Iarna purtau, pe cap, cãciuli
din blanã de miel, iar vara o pãlãrie („clop”)
neagrã cu fir de mãtase, cu oglindã în partea
stângã ºi panã de pãun.

Primii  coloniºti  germani bãrbaþi purtau
sandale cu catarame, ciorapi albi lungi,
pantaloni legaþi sub genunchi, jachete scurte
ºi pãlãrie þuguiatã. Femeile aveau sandale,
ºosete albe pânã la genunchi, rochie,  ºorþ,
vestã scurtã, bonetã legatã sub bãrbie ºi cu

Povestea  altor  vremuri

Când  era  bunica  fatã...



ªi mai târziu, dupã desfiinþarea iobãgiei, cei
mai mulþi au continuat sã trãiascã în condiþii pre-
care, câºtigându-ºi, cu greu, existenþa. Bunãoarã, la
începutul secolului XX, multe familii
aveau doar o pereche de încãlþãri
bune, care erau purtate cu schimbul.
Chiar ºi în perioada interbelicã,
era un fapt obiºnuit pentru copii
sã umble în picioarele goale, pe
câtã vreme pantalonii erau pur-
taþi, pe ambele feþe, pânã când
se zdrenþuiau.

De obicei, dupã ter-
minarea claselor primare,
tinerii erau þinuþi acasã
pentru a face treabã în
gospodãrie.     
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panglicã lungã pe spate. Din
cauza maghiarizãrii, portul
þãranilor ºvabi a fost in-
fluenþat ºi de portul ungu-
resc. Începând cu  perioada
interbelicã, bãrbaþii purtau
cizme în formã de butoiaº,
pantaloni largi, vestã cu
patru rânduri de nasturi
ºi jachetã. Femeile aveau
rochii lungi cu broderie,
ºorþ de mãtase neagrã,
bluze albe cu umeri ridicaþi ºi batic.
Fetele nemãritate purtau pãrul
împletit în codiþe, broºã albã
prinsã în piept  ºi  colier din
mãrgele de sticlã roºie la gât.

Astãzi, portul
tradiþional din
Comlãuº mai este
îmbrãcat doar
în zilele de
sãrbãtoare ºi
în duminicile
de peste an,
de cãtre
populaþia
în vârstã,

cu precãdere de cãtre
femei. La fel, ºvabii îºi etaleazã

costumele  populare la cele douã
sãrbãtori specifice ale comunitãþii:
Maibaumfest – serbarea pomului de
mai ºi Kirchweih – hramul bisericii.



Numai familiile care dispuneau de posibilitãþi
materiale îºi dãdeau copii, mai departe, la ºcoalã.
Aceºtia urmau studiile, fie la Gimnaziul din locali-
tate, fie “la oraº”, în Arad. În schimb, cei mai sãraci
se tocmeau, încã de mici, ca slugi la familiile
înstãrite, mai ales, pe la ºvabii bogaþi, la aºa-numiþii
“Grossbauern”, dupã cum erau cunoscuþi  în zonã. 

Peste an, din primãvarã ºi pânã toamna târziu,
se muncea pe câmp. Ziua de lucru începea devreme,
la revãrsatul zorilor, ºi se încheia de abia la
asfinþit. Prin partea locului, mai ales în Comlãuº, a
existat un soi de “întrecere agricolã”, de-a lungul
timpului, între populaþia autohtonã ºi ºvabi,
câºtigatã, de obicei, de cãtre aceºtia din urmã. 

În privinþa vieþii sociale, cele douã comunitãþi
aveau obiceiuri asemãnãtoare. În serile lungi de
iarnã, tinerii din Comlãuº se adunau prin ºezãtori,
la casele cu fete de mãritat. Fetele ajungeau mai
devreme ºi începeau sã toarcã fuioarele de cânepã ºi
sã cânte “despre dragoste”. Dupã adãparea ºi adã-
postirea animalelor, veneau ºi feciorii. Se aºezau pe
laviþe  ºi, acompaniaþi de acordeonul unuia dintre
ei, cântau împreunã cu fetele. Spuneau glume ºi
ghicitori, jucau “moara” ºi furau fusele de la fetele
ce le erau dragi, înapoindu-le doar în schimbul unei
sãrutãri. 

La  horã  ºi  la  polcã
Dacã în zilele de lucru, comlãuºenii ºi sântã-

nenii se preocupau sã-ºi asigure cele necesare pentru
viaþa de zi cu zi, duminicile ºi zilele de sãrbãtoare
constituiau un prilej de întâlnire, bucurie, distracþie
ºi cunoaºtere pentru întreaga obºte. În partea locu-

Sântana. Cu î din i, cu â din a104

În Comlãuº
ºi  Sântana,
specificul celor
douã mari
comunitãþi -
românii ºi
etnicii germani,
era pus 
în evidenþã 
ºi prin
particularitãþile
culturale,
anume  hora
sau “jocul de
duminicã”,
pentru
comlãuºeni, 
în timp ce
pentru ºvabi era
reprezentativã
polca



lui, principalele manifestãri culturale erau hora,
aºa-numitul “joc de duminicã”, ºi balurile ºvãbeºti.
Primul era specific în Comlãuº, iar desfãºurarea sa
cunoºtea mai multe reguli stricte: “îndãluitul” îl
fãceau doar “gazdele de joc”, iar în faþa muzicii nu
puteau juca decât feciorii bogaþi. Fiecare pereche
dansa împreunã o suitã de trei jocuri - “raru’, desu’
ºi întorsu’”, dupã care se schimbau unele  cu altele. 

Totodatã, jocul avea o semnificaþie deosebitã în
viaþa tinerilor, marcând intrarea lor în rândul
“feciorilor juni”, respectiv a “fetelor mari”. Intrarea
în joc se fãcea la vîrsta de 16 ani  pentru bãieþi ºi
14 - 15 ani pentru fete. Evenimentul avea loc cu
ocazia sãrbãtorilor religioase importante de peste
an - Crãciun, Paºti, Rusalii, ºi era cunoscut sub
denumirea de “ieºirea la higheghe”.
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Cu o vechime de peste un secol,
serbarea "Pomului de mai", aºa-numitul
"Maiapom", cum este cunoscut printre
localnici, este o manifestare culturalã
a comunitãþii ºvãbeºti, prin care se cele-
breazã bucuria venirii unei noi primãveri.
Dupã Revoluþie, Sântana a rãmas singurul
loc unde aceastã tradiþie a fost menþinutã.

În trecut, "Maiapom-ul" se desfãºura
în fiecare duminicã a lunii mai. Pentru
aceasta, tinerii necãsãtoriþi mergeau pânã
în zona deluroasã a regiunii pentru a aduce
cei mai înalþi copaci, ce urmau sã fie ridi-
caþi în cele patru cartiere ale localitãþii.
La intrarea în sat, aceºtia erau întâmpinaþi
cu fanfara ºi se forma un alai câmpenesc. 

Cu prilejul serbãrii, de la orele dupã -
amiezii ºi pânã la apusul soarelui, ºvabii
se îmbrãcau în portul popular, cântau ºi

dansau în jurul "pomilor
de mai". În timpul
desfãºurãrii festi-
vitãþilor, se licitau
câte  doi miei, agãþaþi
în copac. Câºtigãtorul
licitaþiei, de obicei, tatãl
unei fete de mãritat, cu
zestre mare, era cinstit
de întreaga comunitate
ºi însoþit, în alaiul
muzicii, la domiciliu.

Seara, se organiza
un banchet, unde se
servea papricaº iute, iar
mai apoi  sãrbãtoarea
continua pânã a
doua  zi dimineaþa.

Maibaumfest  -  sãrbãtoarea  "Pomului  de  mai"



La început, sãlile de joc  aparþineau cârciuma-
rilor, care le puneau la dispoziþia tinerilor în  schimbul

unor chirii modice. În Comlãuº,
“jocul de duminicã” se þinea în
sala de lângã biserica ortodoxã.
Cât priveºte balurile ºvãbeºti, cele
din Comlãuº aveau loc în sala de
joc de la Kapesz, iar în Sântana
erau organizate în casa  cârciu-
marului  Josef Pfau. Dupã 1910,
odatã cu construirea, de cãtre

“Bauernverein” - Asociaþia Plugarilor, a Cãminului
Cultural, þãranii ºvabi au avut propriul loc de dis-
tracþie, separat de cel al meºteºugarilor.

Cât priveºte ansamblurile populare, bãtrânii sa-
tului îºi amintesc cã între cele douã rãzboaie erau în
mare vogã "Rujeºtii", care cântau la "jocul de
duminicã". Mai târziu, odatã cu moda balurilor ce se
þineau la Cãminul Cultural din Comlãuº, pofta de joc
ºi voie bunã era întreþinutã de taraful lui "Jâca", iar
apoi de formaþia "Visãtorii". În anii ‘80, tradiþia cân-
tecului popular a fost continuatã, mai cu seamã, de
cãtre Ilie Paºca, un veritabil virtuoz al taragotului.
De o mare popularitate  în epocã s-au bucurat ºi fraþii
Gheorghe ºi Vasile Mateº, cunoscuþi ca "Dãndãnicii".

Dupã o perioadã de tãcere, moda ansamblurilor
folclorice, între care se evidenþiaserã "Cãluºarii"  din
Comlãuº, a fost readusã în faþa publicului  sântãnean
ºi nu numai: în anul 2001, a luat naºtere Ansamblul
"Cununiþa", urmat la puþin timp de Ansamblul
"Busuiocul" al Primãriei Sântana, iar mai apoi de
"Comlãuºana" ºi "ªatra", ultima fiind formaþia de
dansuri a rromilor.
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·În 1956, Fanfara
Cãminului Cultural din
Sântana a participat la
finala pe þarã a concursului
formaþiilor de amatori,
obþinând locul al III-lea.
Deplasarea s-a fãcut cu
o garniturã de tren, care a
fost pusã în circulaþie,
special, în acest scop
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Ansamblul Folcloric “Cununiþa” a luat
fiinþã în noiembrie 2001, ca rod al pre-
ocupãrilor folclorice ale soþilor Eliza ºi Ioan
Dãrãu. Sub îndrumarea lor, ansamblul a
devenit, în scurtã vreme, cunoscut ºi apreciat
dincolo de graniþele judeþului, ceea ce i-a
adus participarea la numeroase festivaluri de
prestigiu din þarã. De asemenea, “Cununiþa”
a participat la festivaluri internaþionale în
Italia, Serbia ºi Austria.

Dintre premiile câºtigate, la loc de cinste
se numãrã titlul de “crai ºi crãiasa Munþilor
Apuseni”, la târgul de fete de pe Muntele
Gãina, din anul 2004. Programul
artistic al ansamblului cuprinde,
alãturi de suitele de dansuri din
zonele Aradului, Banatului,
Bihorului etc, ºi o serie de obi-
ceiuri, precum “plecatul fecio-
rilor la cãtãnie”, “sfada jocu-
lui” sau “cu clãnetele la fete”.

Acelaºi ansamblu a
iniþiat ºi organizeazã, din
vara anului 2002, “Nedeea
Hramul Bisericii din Satul
Nou”, devenitã deja o
tradiþie în localitate.

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” al
Primãriei Sântana s-a nãscut în iunie 2002,
prin strãdaniile ºi dragostea pentru muzicã
ale Rozaliei Paºca. La fel ca ºi celãlalt
ansamblu reprezentativ al localitãþii,
“Busuiocul” a avut numeroase deplasãri în
þarã, precum ºi în R. Moldova, Austria, pri-
mind chiar ºi o invitaþie în Africa de Sud.
Din 2002, sub egida sa are loc ºi festivalul
concurs “Floricele din Sântana”, pentru
descoperirea tinerilor talente populare.

O  vedetã  popularã
Paula Paºca, solista Ansamblului

“Busuiocul” reprezintã deja un nume
consacrat în muzica popularã.
Este deþinãtoarea mai multor premii
naþionale, între care locul al II-lea la
Olimpiada Naþionalã de Muzicã de la

Alba Iulia - 2004 ºi locul I la
Festivalul “Dobroge,

mândrã grãdinã”, de la
Nãvodari - 2005.

În 2007, ºi-a
lansat primul CD

- “Mândru-i tata
meu de mine”.

Mândru-ii  jocu’  la  Sântana



În decursul vremii, oamenii locului, ºi nu numai,
s-au învrednicit cu relatarea evenimentelor petre-
cute  pe aceste meleaguri, zugrãvind, cu dãruire ºi
pricepere, istoria aºezãrii. Legãtura cu trecutul este
þinutã vie ºi prin expoziþia muzealã din localitate.

Sântana,  file  de  poveste
Una dintre primele lucrãri care a avut ca obiect

prezentarea istoriei locale, a fost întocmitã, în anul
1810, de cãtre Josef Bleiziffer. Din pãcate, ma-
nuscrisul s-a pierdut în ºirul dramaticilor eveni-
mente care au marcat viaþa comunitãþii ºvabilor din
Sântana, la jumãtatea secolului trecut.

O altã lucrare, practic o cronicã a bisericii din
comunã, redactatã în limba latinã, redã eveni-
mentele petrecute la Sântana în perioada anilor
1829 - 1872. Manuscrisul -  douã volume a câte 50-

60 de pagini fiecare, a fost gãsit, întâmplã-
tor, în anul 1993, întru-un colþ din arhiva

casei parohiale, unde a rãmas uitat
decenii la rând.

În anul 1910, Martin Henger
a scris "Însemnãri despre isto-

ria aºezãrii Sântana", un
compendiu deosebit de va-

loros, care prezintã
diferite obiceiuri ºi
reglementãri specifice
din secolul al XIX-lea.  

Obiceiurile ºi felul
de a fi al oamenilor din

pãrþile locului au fost sur-
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Mãrturii  pentru  mâine



prinse  în romanul " Die Heilmanns" - scris, în anul
1958, de cãtre Jakob Hûbner, un fiu al comunei.
Cartea prezintã istoria unei familii din Heidenfeld
(Sântana), într-o saga ce se întinde de la jumãtatea
secolului al XIX-lea, pânã la preluarea puterii de
cãtre comuniºti.

Primele preocupãri care au avut ca obiect
întocmirea unor lucrãri mono-
grafice despre Sântana au apãrut
relativ târziu, în perioada anilor
‘60, odatã cu începutul aºa  -
numitei epoci de dezgheþ politic,
fiind rodul iniþiativei a douã
grupuri de studenþi: cei germani,
de la Facultatea de Germanisticã
din Timiºoara ºi un altul format
din studenþi români ce prove-
neau, mai ales, din familiile ve-
nite la Sântana dupã anul 1945
ºi care ºi-au fãcut lucrãrile de
diplomã despre localitatea
natalã. Între studenþii germani
se remarcã, îndeosebi, Monika
Gantner, Maria Kohn, Edith
Reinholz ºi Anton Wekerle.

Cât priveºte primul autor român care a rea-
lizat o monografie a localitãþii, acesta  a fost pro-
fesorul de geografie Romeo Trifa, care a predat
câþiva ani la ºcoala din comunã. Scrisã în anul
1970, lucrarea sa de diplomã de  la Universitatea
din Bucureºti, este presãratã cu nu mai puþin de
53 de pagini de desene, schiþe ºi tabele ce denotã
grija  pentru detalii ºi, în egalã mãsurã, preocu-
parea autorului de a oferi informaþii relevante. În
afarã de aceasta, Trifa a realizat ºi o lucrare
despre C.A.P.” - ul "Viaþã Nouã" Sântana, care,
din pãcate, s-a pierdut.
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·Cronica profesorului
universitar Egon Dõrner,

originar din localitatea
ªiria, despre revolta care a

avut loc în anul 1899 la
Sântana, oferã o descriere
detaliatã a evenimentelor

ºi  se  constituie, totodatã,
într-o frescã a societãþii de

la sfârºitul secolului
al XIX-lea



În anul 1976, au fost întocmite alte douã lucrãri
de diplomã despre Sântana, dintre care una la
Universitatea din Cluj -  o istorie a aºezãrii, scrisã
de cãtre Augustin Mureºan, (lucrare, de asemenea,
pierdutã astãzi), iar cealaltã, la Universitatea din
Timiºoara - în domeniul agrotehnic, avându-l ca
autor pe Traian Goina, nepotul preºedintelui de la
C.A.P. "Viaþã Nouã". Tot la Cluj, zece ani mai
târziu, Victoria Sinescu a prezentat, în cuprinsul
lucrãrii sale de diplomã, o serie de aspecte intere-
sante despre ocupaþiile sântãnenilor.

Spre deosebire de lucrãrile întocmite de cãtre mem-
brii comunitãþii ºvabilor, care au ca punct comun
faptul cã se referã doar la populaþia germanã din
Sântana, cele scrise de autorii români  aduc în discuþie
toate naþionalitãþile care convieþuiesc în localitate.
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O contribuþie hotãrâtoare la cunoaºterea
istoriei locale a avut-o ºi  “HOG Sanktanna”,
asociaþie sub a cãrei egidã au apãrut, în
decursul vremii, numeroase  cãrþi ºi studii
despre  ceea ce ºvabii de altãdatã numesc,
astãzi, “altes Heimat” - vechea patrie. ªirul
publicaþiilor  a debutat în anul 1983, odatã
cu apariþia cãrþii “Aºa se cântã la Sântana”.
Avându-l ca autor pe Johann Reinholz, fost
profesor de muzicã în localitate, cartea
cuprinde nu mai puþin de 178 de cântece
ºvãbeºti, rezultat al unor studii desfãºurate
în viaþa muzicalã a comunei pe parcursul a
25 de ani.

În anul 1985,  Jakob Hûbner a publicat
“Monografie der Grossgemeinde Sanktanna”.
Deºi lipsitã de o documentaþie completã,
aceasta fiind ºi  principala criticã adusã în
decursul timpului, cartea înfãþiºeazã, în
pagini din care rãzbate dragostea autorului

pentru locurile natale, istoria zbuciumatã a
ºvabilor sântãneni. Un an mai târziu, avea
sã aparã, ca o continuare a demersului lui
Hûbner, un volum de fotografii inedite
despre Sântana.

În primãvara anului 1989 a vãzut
lumina tiparului primul numãr al
“Heimatbrief” - ului sau, în traducere, al
“Scrisorii  de Vatrã”. De atunci, publicaþia
reprezentativã a ºvabilor sântãneni, apare în

ªvabii  ºi  istoria  localã



Noile realitãþi apãrute dupã prãbuºirea sistemului
comunist au fost de naturã sã determine, ºi la nivelul
localitãþii Sântana, o serie de prefaceri majore, dintre
care unele aveau sã stea la baza alcãtuirii unor studii
ºtiinþifice în toatã puterea cuvântului. 

Primul dintre acestea - “ªvabiii. Un subiect
încheiat?", ce trateazã despre  procesul dezintegrãrii
comunitãþii ºvãbeºti din localitate, a fost publicat,
în 1998, de cãtre medicul Gheorghe Zãrna, la acea
vreme director al Centrului Rural de Sãnãtate
Sântana. Un an mai târziu, acelaºi autor a sem-
nat  un nou studiu, de acestã  datã despre comu-
nitatea de rromi din partea locului, în cuprinsul
cãruia a fost evidenþiatã, dupã cum reiese din
chiar titlul lucrãrii, “sãrãcia sau inegalitatea
veniturilor ca factor predictiv al mortalitãþii”.
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fiecare an,  cu ocazia Sfintelor Rusalii,
ºi se distribuie membrilor comunitãþii,
având cititori fideli  chiar ºi în Canada
sau Argentina.

Conþinutul sãu tot mai bogat, odatã
cu trecerea anilor,  cuprinde programul
amãnunþit al “HOG  Sanktanna” din
anul respectiv, în special desfãºurarea
“Kirchweihfest-ului” (rugii)  ºi a altor
manifestãri ºi întâlniri cu caracter cultural -
popular.  În broºurã este prezentatã
activitatea organizaþiei din anul precedent,
sunt  cuprinse studii despre istoria ºi
prezentul Sântanei, statistici, poezii,
anecdote, dar ºi diverse evocãri, aspecte
din viaþa membrilor organizaþiei ºi, în
special, a tineretului. La furnizarea de
informaþii  ºi redactarea scrisorii anuale
participã ºi Forumul Democrat German,
precum ºi dascãlii  ºcolii din Sântana.

Prin
dema-
rarea, în
anul 1995, a  proiectului “Ahnenforschung -
studiul strãmoºilor”, manageriat de cãtre
Ralf Kûhrt, “HOG Sanktanna” ºi-a propus
un nou scop nobil. Pentru aceasta au fost
editate, pânã în prezent, nu mai puþin de
ºase volume ale cãrþii genealogice “Familiile
din Sântana”. Pe aceeaºi linie, în anul 2005,
la Nürnberg, a fost publicatã ºi lucrarea
“Cimitirul din Comlãuº” 

Nu mai puþin importante sunt cãrþile
Barbarei Novak despre tradiþiile, dialectul ºi
îmbrãcãmintea ºvabilor sântãneni, culegerea
de cântece din Sântana a lui Hans Johann
Reinholz, picturile în acuarelã ale Katherinei
Emeneth despre localitatea natalã sau
secretele din bucãtãria bunicii dezvãluite
de Rosemarie Barthelme.



O carte  care a reuºit sã alãture rigorii  ºtiinþi-
fice a anumitã savoare a discursului autohton  este,
fãrã îndoialã, "România profundã în comunism.
Dileme identitare, istorie localã ºi economie secun-
darã la Sântana" , apãrutã în anul 2000, sub sem-
nãtura lui Liviu Chelcea ºi Puiu Lãþea. Autorii, doi
sociologi din Bucureºti, au realizat, în baza unor
cercetãri de teren, un fel de portrete - robot ale celor
patru comunitãþi locale - comlãuºeni, nemþi, rromi
ºi vinituri, prezentând, totodatã, aºa-numitele
“strategii de adaptare ale sântãnenilor la penuria
anilor ‘80”. La acestea se adaugã ºi studiul “Ce poþi

face azi nu lãsa pe mâine - cazul col-
hozului - model Viaþã Nouã din
Sântana”, publicat în volumul colectiv
“Puterea ºi statul”, în anul 2004, de
cãtre Cãlin Goina, nepotul fostului
preºedinte cooperator.
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Dacã evenimentele de altãdatã, împre-
unã cu ocupaþiile, obiceiurile ºi moravurile
localnicilor au  constituit tema monografi-
ilor ºi a diverselor studii despre Sântana,
întâmplãrile petrecute în ultimii ani - dintre
care, unele au schimbat înfãþiºarea aºezãrii,
au fost reflectate de cãtre presa localã, con-
stituitã dintr-o iniþiativã privatã.

Noiembrie 2003 este data de naºtere a
publicaþiei - "Oglinda". Cu o apariþie lunarã
ºi susþinutã din mijloace proprii, publicaþia
a vãzut lumina tiparului vreme de un an,
rãstimp în care ºi-a câºtigat  cititori fideli,
fiind cunoscutã  chiar ºi  printre  ºvabii
sântâneni emigraþi în Germania ºi localnicii
aflaþi la muncã în Spania sau Italia, dorni-
ci  sã afle mersul treburilor prin locurile de
baºtinã.

Dupã 2004, administraþia localã ºi-a
asumat editarea periodicã a unei noi publi-
caþii - “Ziarul de Sântana", în scopul infor-
mãrii  cetãþenilor  despre hotãrârile luate
în cadrul Consiliului  Local, precum  ºi
cu privire la activitãþile ºi  proiectele
desfãºurate în folosul urbei.

La  gazetã
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www.sanktanna.info

Fost angajat al Primãriei
Sântana în anii ‘80, Johann
Schwartz a realizat, în 2004,
un cuprinzãtor site de prezentare
a localitãþii, disponibil în limbile
germanã ºi românã.

Un an mai târziu, vajnicul
sântãnean a pornit într-o încer-
care temerarã: a parcurs pe bici-
cletã (purtând steagul UE, pe
care era inscripþionatã stema
oraºului Sântana) peste 1.500 de
kilometri, de la Izvoarele Dunãrii,
pânã în localitatea de baºtinã,
într-un act simbolic de reluare
a drumului urmat de cãtre
coloniºtii germani în urmã cu
douã secole ºi jumãtate.



Meritã  amintite  ºi preocupãrile cadrelor didac-
tice ale celor douã ºcoli din Sântana în direcþia
cunoaºterii  istoriei  învãþãmântului  local. 

Pentru aceasta, în 2001, cu prilejul împlinirii a
250 de ani de învãþãmânt în localitate, la ªcoala
Generalã "Sfânta Ana" , a fost editatã o carte - do-
cumentar sub semnãtura lui Gheorghe Sinescu ºi a
lui Cornel Gligor, iar în vara lui 2008 a vãzut lumi-
na tiparului cartea "ªcoala din Comlãuº de-a lungul
vremii", avându-i ca autori pe acelaºi Cornel Gligor
alãturi de Viorica Enache, directorul instituþiei de

învãþãmânt prezentate. De
asemenea, din pragul noului
mileniu, la "Sfânta Ana" apare
un anuar al ºcolii, în cuprinsul
cãruia sunt evocate eveni-
mentele  ce au loc peste an în
viaþa instituþiei ºi, deopotrivã,
fapte cu bogate semnificaþii în
planul istoriei locale. 

Istoria  de  acasã
Dincolo de bogatele mãrturii livreºti despre

Sântana, la care se adaugã ºi cele aproape 20.000 de
cãrþi, între care peste 1.000  numai în germanã,
deþinute de Biblioteca Orãºeneascã, localitatea se
mândreºte, de câþiva ani încoace, ºi cu existenþa
unor centre în care vremurile demult apuse prind,
din nou, viaþã, revenind în atenþia celor de azi.

Între acestea, Centrul de Documentare ºi
Informare (C.D.I.), deschis în toamana anului
2004, în incinta ªcolii Generale “Sfânta Ana”,
reprezintã o resursã deosebit de utilã în dorinþa de
cunoaºtere a unor aspecte din istoria localitãþii. Tot
aici se organizeazã, ocazional, cu precãdere, de
cãtre cadrele didactice din  zonã, diverse întâlniri
cu caracter cultural, ºtiinþific sau pur recreativ.
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·Centrul de
Documentare ºi Informare
(C.D.I.) din Sântana,
rea-lizat, inclusiv,
cu  sprijinul unor cetãþeni
germani, între  care se
remarcã Johann Kerner,
preºedintele Asociaþiei
“Valores”, este un loc
propice pentru desfãºurarea
unor activitãþi ºtiinþifice
ºi cultural-educative.



În schimb, dragostea pentru prezervarea trecu-
tului localitãþii  ºi-a gãsit forma cea mai potrivitã
de exprimare la  “Centrul  Multicultural Sântana”.

Inaugurat în toamna lui 2007 în clãdirea fostu-
lui Gimnaziu Latin, micul, dar fascinantul muzeu
local cuprinde mai multe sãli de etnografie ºi folclor
care înfãþiºeazã diferite obiete de îmbrãcãminte ºi
mobilier de la sfârºitul secolului al XIX - lea ºi
începutul secolului  XX. Nu lipsesc nici copiile dupã
documente însemnate, precum ºi o bogatã galerie de
fotografii  ce ilustrazã diferite evenimente din tre-
cutul localitãþii. La loc de cinste, tot aici troneazã
ºi mai multe pietre - “ghiulea”, descoperite în incin-
ta aºezãrii neolitice de la “Dâmbul Popilor”.

De perspectivã este crearea ºi a unui spaþiu
muzeal pe care vor fi construite, în mãrime natu-
ralã, case ºvãbeºti ºi româneºti dupã modelul celor
existente la începuturile aºezãrii.
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·Prin preocupãrile
administraþiei locale,

“Centrul Multicultural”
deschide celor interesaþi

de istoria localitãþii,
calea de a se întoarce

în timp ºi de a cunoaºte
specificul

acestor locuri.
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Capitolul    VI

Oameni  în  numele  locului



LL a judecata istoriei, Sântana se poate
mândri cu nume recunoscute ºi apre-
ciate în branºa lor de activitate  ºi

nu numai, oameni de seamã ce au avut ºi continuã
sã aibã rezultate remarcabile în diverse arii, de la
domeniul literar-artistic, politicã ºi diplomaþie, la
cercetarea ºtiinþificã de cel mai înalt nivel. 

În decursul vremii,  prin realizãrile cu care s-au
învrednicit, sântãnenii - ºvabi, moþi, criºãneni ºi
comlãuºeni deopotrivã, au purtat numele locului de
baºtinã pe cele mai îndepãrtate meleaguri. Din ca-
pitala þãrii, pânã în Germania ºi Statele Unite ale
Americii ºi din Þãrile Scandinave, pânã în Africa de
Sud, nobilele lor preocupãri au fãcut cunoscutã
lumii existenþa acestei localitãþi pe cuprinsul cãreia
au fost zãmisliþi ori unde ºi-au gãsit rostul ºi
împlinirea oameni ce vor rãmâne, fãrã doar ºi poate,
în amintirea urmaºilor.
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LEAGÃN  A MAI MULTOR GENERAÞII DE
OAMENI MÂNDRI ªI PRICEPUÞI, SÂNTANA ÎªI
ÎNSCRIE ÎN ISTORIA LOCALÃ NUME SONORE
CARE ÎI ADUC PRESTIGIU ªI O AªEAZÃ LA LOC
DE CINSTE. ACASÃ SAU DEPARTE DE LOCURILE
DE BAªTINÃ, ACEªTI VAJNICI “FII AI SATULUI”,
MÃRTURII ALE TRECUTULUI, PREZENTULUI ªI,
DE BUNÃ SEAMÃ, ALE TIMPURILOR VIITOARE,
GRÃIESC LUMII DESPRE ORIGINILE LOR -
DESPRE SÂNTANA
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Nãscutã la Sântana, în
anul 1881, Katharina
Ackermann a rãmas în
memoria locului drept o
remarcabilã binefãcãtoare,
care ºi-a dedicat întreaga
viaþã întrajutorãrii semeni-
lor, în spiritul valorilor
creºtine pe care le-a promo-
vat cu asiduitate.  

Deºi s-a pregãtit pentru a fi învãþãtoare, firea
sa bolnãvicioasã a împiedicat-o sã îmbrãþiºeze
aceastã profesie. În schimb, ºi-a gãsit menirea în
propagarea credinþei ºi în neobosita grijã pentru cei
nevoiaºi. 

La fel ca ºi predecesoarea sa, Margaretha de
Tomjan-Bibics, de care se leagã construirea primei
biserici  ºi  înfiinþarea învãþãmântului, prin aduce-
rea cãlugãrilor piariºti în localitate, Katharina
Ackermann  ºi-a pus pecetea, în mod hotãrâtor, asu-
pra comunitãþii locale. Din iniþiativa sa, a fost rea-
lizat altarul din marmurã al bisericii romano-catoli-
ce din Sântana, lucrare pentru care a contribuit cu
o donaþie de 10.000 de florini, ceea ce reprezenta o
treime din totalul cheltuielilor. De asemenea, tot
din resursele financiare ale Katharinei Ackermann,
au fost confecþionate ºi hainele necesare pentru
ceremoniile religioase. Neobosita binefãcãtore  a
instituit  o zi de adorare a Domnului, în prima

Katharina  Ackermann,    
un  destin  în  slujba  comunitãþii

“Preocupatã
de înfãþiºarea
localitãþii,
Katharina
Akermann 
a contribuit
ºi la amenajarea 
unui  parc 
în comunã, 
vis a vis 
de biserica
catolicã,
loc care,
astãzi,
îi poartã
numele”

“Heimatbrief”,
nr.11/1999



duminicã din fiecare lunã, precum ºi rugãciunile
serale din luna mai, ocazie cu care a dãruit bisericii
un altar special  împodobit cu flori crescute în grã-
dina ei. Ajutatã de capelanii locali, Katharina
Ackermann a organizat, anual, mai multe spectaco-
le religioase cu copiii din localitate.

În scopul întrajutorãrii celor nevoiaºi, neobosita
binefãcãtoare a localitãþii a înfiinþat ºi o asociaþie
caritabilã. Casa în care locuia, lãsatã, dupã moarte,
aceleiaºi asociaþii, a fost mereu deschisã  tuturor
celor  în nevoi. În fiecare vineri, aici  era  oferitã
câte o masã gratuitã pentru cei  sãraci. 

Din pãcate, pioasa femeie nu a mai apucat
sã se bucure de încoronarea operei ºi a
þelurilor ei de o viaþã -  construirea
bisericii romano-catolice din
Comlãuº, în folosul cãreia a
donat 30 de iugãre de pãmânt,
deoarece,  suferind de pneumonie,
a decedat la  19 iulie 1926, la
vârsta de numai 45 de ani.   

Katharinna Akermann
a fost înmormântatã în
cimitirul central din
Sântana. Piatra sa fune-
rarã, aflatã pe aleea
principalã a cimitirului,
în apropiere de capelã,
poartã inscripþia: „Feri-
ciþi sunt cei milostivi,
cãci vor avea parte  ºi  ei  de
milostivirea Domnului.“
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·Piatra funerarã a
Katharinei  Ackermann
a devenit, odatã cu tre-
cerea anilor, un însemn

distinctiv, cu precãdere,
pentru locuitorii ºvabi



Lambert Steiner,
capelmaistrul fenome-
nal, care a þinut, îm-
preunã cu orchestra sa,
spectacole pe nu mai
puþin de trei continente,
s-a nãscut, în anul 1837,
în localitatea Billed.
Devenirea sa este strâns
legatã ºi de Sântana.
Aici a instruit, la fel cum fãcuse înainte ºi în Billed,
iar mai apoi în Variaº, Aradul Nou ºi Lovrin, grupe
de copii cu care a performat în spectacole magnifice.
ªi tot la Sântana a murit în anul 1914.

Nu se cunoaºte prea bine cum a ajuns acest fiu
de cizmar sã aibã de-a face cu muzica. S-a cãsãto-
rit devreme, pe la 17 ani, luându-ºi ca soþie o vãdu-
vã cu doi copii, mai în vârstã decât el cu cinci ani.
În anul 1858, a pus pe picioare, în Variaº, prima sa
orchestrã, cu care a cunoscut, în scurtã vreme, un
succes nebãnuit. Se presupune cã în 1870  a fost
chemat la Sântana pentru a înfiinþa ºi aici o orche-
strã asemãnãtoare. Împreunã cu aceasta, trei ani
mai târziu, susþinea, deja, concerte în  întreaga
Europã. Fire neconformistã, în urma unui turneu
în þãrile scandinave, Lambert Steiner s-a întors la
Sântana cu un nou partener de viaþã, o suedezã
blondã mai tînãrã decât el cu peste douãzeci de ani.
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Lambert  Steiner,  
capelmaistrul    din  Cartea  Recordurilor

Primul
capelmaistru
din Cartea
Recordurilor,
Lambert
Steiner a
cutreierat,
împreunã cu
orchestra sa,
trei 
continente ºi
a lãsat o
tradiþie pe
care ºvabii
sântãneni au
continuat-o
cu abnegaþie



Faima capelmaistrului din Sântana a ajuns ºi la
marile curþi regale ale Europei. În 1877, a susþinut
un concert în faþa regelui Prusiei, Wilhelm I, iar doi
ani mai târziu în faþa împãratului austro-ungar,
Franz Josef. În primii ani ai secolului XX, celebri-
tatea lui Lambert Steiner a depãºit graniþele
“bãtrânului continent“, orchestra sa fãcându-se
auzitã, atât în Statele Unite ale Americii, cât ºi în
Africa de Sud. 

Într-un act de recunoaºtere din partea
urmaºilor, performanþa lui Lambert Steiner, de a fi
primul capelmaistru al lumii care a susþinut concer-
te pe trei continente, a fost înscrisã, în anul 1998,
în Cartea Recordurilor. La Sântana, numele sãu
continuã sã rãmânã întipãrit în memoria comunitã-
þii locale ºi prin denumirea ce o poartã casa de cul-
turã a ºvabilor sântãneni.

Povestea unei localitãþi ºi a mai multor neamuri 121

·Lambert Steiner ºi
orcherstra sa. Vreme de trei
decenii, a performat în  cele

mai mari oraºe ale lumii
ºi  s-a bucurat  de

aprecierea marilor  case
regale europene



Vasile Cucu s-a nãscut,
în anul 1883, în comuna
Ucea de Sus, judeþul
Braºov, fiind singurul
dintre cei trei copii ai
învãþãtorului Nicolae, care
a urmat ºcoli superioare. 

La gimnaziul din
Braºov, unde era bur-
sier, a fost coleg cu
viitorul istoric ºi om
de culturã Onisifor
Ghibu. Dupã termi-
narea liceului, Vasile Cucu a urmat cursurile
Facultãþii de Medicinã din Cluj. Tot ca  student, a
continuat cursurile la Facultatea de Medicinã din
Budapesta, ca bursier din partea Fundaþiei
Emanoil Gojdu. În 1897  a obþinut titlul de doctor
în medicinã la Universitatea din Budapesta, un an
mai târziu fiind încadrat ca medic militar activ, cu
gradul de locotenent în armata austro-ungarã. S-a
retras în anul 1910, angajându-se ca medic în diferi-
te circumscripþii sanitare din Transilvania, printre
care ºi la Comlãuº. 

Izbucnind primul rãzboi mondial, Vasile Cucu a
fost mobilizat pe frontul din Galiþia ºi apoi în
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Vasile  Cucu,  
reprezentantul  Comlãuºului    
la  fãurirea  României  Mari

“Vasile Cucu 
a acþionat
pe toate cãile
pentru
lãmurirea 
sãtenilor 
în legãturã 
cu 
evenimentele
revoluþionare
care se
succedau,
cu repeziciune,
mai ales
în centrul
ºi estul
Europei.



Peninsula Balcanicã. În timpul evenimentelor din
toamna anului 1918, era medic de circumscripþie în
comuna Sântana, unde a fost ales ca  preºedinte
local al proaspãt înfiinþatului Consiliu Naþional
Român. În aceastã calitate, a desfãºurat o activita-
te intensã, explicând locuitorilor scopul Marii
Adunãri Naþionale de la Alba Iulia, al Unirii cu
România. Dupã cum reþin documentele vremii, cu
ocazia adunãrii electorale convocate în data de
11/24 noiembrie 1918 la Comlãuº, pentru alegerea
delegaþilor la Marea Adunare Naþionalã, “poporul
român adunat în numãr aproape complet îl alege cu
aclamaþie de delegat pe medicul Vasile Cucu, cãruia
i se dã credenþional subscris de preºedintele, notarul
ºi membrii de încredere ai adunãrii“.

Dupã fãurirea statului unitar român, dr. Vasile
Cucu a desfãºurat o activitate meritorie în domeni-
ul sanitar ( între anii 1921 -1938, a deþinut funcþia
de medic ºef al municipilui Arad, printre realizãrile
sale numãrându-se ºi  înfiinþarea spitalului sanato-
riu de tuberculoºi din municipiul Arad, un fel de
premierã pentru zonã), pentru care a fost distins cu
“Ordinul Coroana României în grad de cavaler” ºi
“Crucea Meritul Sanitar clasa  I” . 

Vasile Cucu s-a pensionat în anul 1938  ºi s-
a mutat cu familia în Bucureºti, unde cei doi
copii ai sãi erau studenþi. S-a stins din viaþã în
anul 1968, la vârsta de 85 de ani, fiind înmor-
mântat în cimitirul Belu. Prin intreaga sa activi-
tate depusã în slujba neamului, pe timpul ºederii
în Comlãuº, medicul Vasile Cucu a contribuit,
din plin, la înfãptuirea Marii Uniri din 1918 ºi
la consolidarea ei.
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Astfel, 
începând cu

primul numãr
dupã 

reapariþia
ziarului

«Românul»
din Arad,

dr.VasileCucu
a prezentat
locuitorilor

diferitele
manifeste,
apeluri ºi

dispoziþiuni
urgente 

lansate de
Consiliul
Naþional

Român
Central” 

“Ziridava”,    nr.  XX,/1998



Oskar Kaufmann, cel
care avea sã devinã cel
mai cunoscut arhitect a
numeroase clãdiri berline-
ze de artã, s-a nãscut, în
anul 1873, la Sântana,
într-o familie înstãritã de
comercianþi evrei.

Studiul arhitecturii
l-a început destul de târziu, la Budapesta, pe când
avea deja 30 de ani. La acea vreme însã, pare-se, marea
sa pasiune era muzica. Intenþionând sã devinã pianist,
Kaufmann lua, pe ascuns, ore la Conservatorul din
Budapesta. Pãrinþii sãi au aflat despre aceste preocu-
pãri ºi au refuzat sã îi mai finanþeze studiile, ceea ce
l-a determinat pe tânãrul artist sã pãrãseascã Ungaria.

Fãrã sã se dea bãtut în faþa vicisitudinilor ce
nu l-au ocolit, O. Kaufmann a continuat sã îºi desã-
vârºeascã pregãtirea de arhitect la ªcoala Politehnicã
Arhiducalã de la Karlsruhe. Pe atunci, îºi câºtiga
existenþa din susþinerea unor concerte de pian. Astfel,
a venit în contact cu numeroase personalitãþi din
domeniul operei, fiind de presupus cã aceste întâlniri
i-au influenþat evoluþia arhitectonicã ulterioarã.

Tot în aceeaºi perioadã a cunoscut-o ºi pe Emma
Gönner, fiica primarului din Karlsruhe, cu care s-a
cãsãtorit în 1903. Venind în întâmpinarea socrilor,
Kaufmann s-a convertit la creºtinism.
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Oskar  Kaufmann,
un  artist  între  arhitecþi

“Prin
clãdirile sale,
Kaufmann 
îºi duce 
vizitatorii
teatrului
într-o lume
fermecatã.
Arhitectul 
a dat 
o notã aparte
fiecãrei 
construcþii
realizate”

“Heimatbrief”,  
nr.  20/2008



Dupã ce ºi-a fãcut ucenicia la Bernhard Sehring,
renumitul arhitect al clãdirilor de teatru, Oskar
Kaufmann a deschis propriul sãu birou de arhitecturã,
cu sediul, pânã în 1908, în cartierul berlinez Schöneberg,
iar mai apoi în cartierul Charlottenburg. A reuºit sã se
impunã prin conceperea ºi construirea teatrului “Hebbel“
în 1908, acesta fiind o bijuterie a „jugendstil-ului“. 

Clãdirile concepute de cãtre Oskar Kaufmann -
între care Teatrul Orãºenesc (1911), Cine-Teatrul
(1913), Opera Kroll (1923), Teatrul de Comedie
(1924), toate la Berlin, alãturi de Teatrul Habimah
din Tel Aviv (1935), pentru a aminti doar câteva din-
tre acestea, au contribuit la transpunerea publicului
într-o lume mirificã. Kaufmann a reuºit sã transmitã
fiecãrei clãdiri o atmosferã specificã, procedeu nemai-
realizat pânã la el în istoria arhitecturii teatrale.
Arhitectul a decedat, în anul 1956,
la Budapesta.
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·Teatrul “Friedrich -
Hebbel”. Clãdirea inaugu-

ratã, în anul 1908, i-a adus
sântãneanului Oskar

Kaufmann recunoaºterea ºi
consacrarea în galeria

marilor arhitecþi



Gheorghe Goina s-a nãscut în
anul 1919, în comuna bihoreanã
Budureasa, fiind cel mai în
vârstã dintre cei cinci copii ai
þãranilor Vasile ºi Eleonora.
Viitorul membru al Marii Adu-
nãri Naþionale a  absolvit
primele patru clase, edu-
caþia obiºnuitã în acele
vremuri pentru
populaþia de la
þarã, în satul
natal. Cu excepþia unui curs de douã luni, pe care l-a
fãcut în 1955, la ºcoala de partid, nu se cunoaºte sã fi
avut alte studii.

Goina s-a mutat la Sântana în 1947, împreunã cu
soþia ºi cei doi copii, afirmându-se de la început ca
unul dintre cei mai întreprinzãtori oameni din
comunã,  ceea ce a fãcut ca dupã numai doi ani sã fie
ales preºedinte al Consiliului Provizoriu al Plasei.
Totodatã, a fost desemnat sã participe la o vizitã de
lucru în Uniunea Sovieticã, de unde a trimis descrieri
entuziaste care au fost publicate în ziarele vremii.

La scurtã vreme dupã întoarcere, în octombrie
1949, a înfiinþat „Asociaþia Þãrãneascã” din comunã,
iar câteva luni mai târziu – în februarie 1950, a pus
bazele G.A. C.  „Viaþã Nouã” Sântana,  cooperativã
pe care a fãcut-o reprezentativã la nivel naþional.
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Gheorghe  Goina,    
ºeful  “roºu”  din  Sântana

Primul
între cei  egali,
declarat erou
al muncii
socialiste,
Gheorghe
Goina a fost, 
vreme de
patru decenii,
ºeful 
incontestabil
al localitãþii,
cu pârghii la
cele mai înalte
nivele ale
statului 
comunist



Realizãrile obþinute i-au adus, în mai multe rânduri,
titlul de “erou al muncii comuniste”, dar, mai ales,
preþuirea “tovarãºului”. Nu a însemnat puþin lucru nici
faptul cã, în decursul timpului, Nicolae Ceauºescu a
fãcut cinci vizite la Sântana, cu prilejul uneia
dintre ele - în anul 1965, exclamând: “Goina a ºtiut
sã facã rai!” Dupã cum aratã Andreas Heuberger în
voluminosul sãu studiu despre CAP-ul “Viaþã
Nouã”, relaþia dintre Gh. Goina ºi Nicolae Ceauºescu
se baza pe “statornicie ºi adânci recunoºtiinþe”.
Potrivit autorului mai sus  amintit, se  spune cã în
anii ‘70, cu prilejul unei noi vizite la Sântana,
Ceauºescu l-ar fi  întrebat pe ºeful colhozului - model:
“Ce producþie obþii, moþule? Dar sã nu mã minþi!”
Bineînþeles cã moþul i-a servit
gogoºi olteanului, întrucât nu a
cutezat sã-i spunã  de la obraz
care era adevãrul... 

O perioadã de 16 ani, între
anii 1957-1973, Goina a fost
membru al Marii Adunãri
Naþionale, unde a apãrut prima
datã îmbrãcat în port naþional.

Dupã 1989, atotputernicia
„Bãtrânului”, cum i se spunea lui
Goina, a luat sfârºit. Frontul
Salvãrii Naþionale l-a exclus,
încã de la început, din rândurile
sale, mai apoi fiind silit sã plece ºi
din fruntea cooperativei de care
ºi-a legat întreaga viaþã. 

Cãzut în uitare, Gheorghe
Goina s-a stins din viaþã în 1992.
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·Gheorghe Goina,
modelul de

succes a ceea ce 
însemna un  cadru de

nãdejde în fãurirea
comunismului



Anton Wekerle s-a
nãscut, în 1909, la
Sântana, ca singurul
fiu al unei familii
numeroase de þãrani
înstãriþi.  A absolvit
ºcoala primarã  în
localitatea natalã,
una din învãþãtoare
fiind veriºoara sa,
Katharina Ackermann,
care i-a transmis dragostea pentru carte. La sfatu-
rile acesteia, Anton Wekerle  s-a înscris, în 1926, la
gimnaziul Brukenthal de la Sibiu, o instituþie de
învãþãmânt cu tradiþii de ºase secole. Mai apoi, a
urmat dreptul  la Universitatea din Berlin, pregã-
tindu-se pentru o carierã avocãþeascã.

Însã timpurile s-au dovedit nefaste, rezervân-
du-i  tânãrului   sântãnean  un drum sinuos, ce l-a
dus mult mai departe decât ar fi  crezut de locurile
natale. Imediat dupã sfârºitul celui de-al doilea
rãzboi mondial, a fost nevoit sã se refugieze,
împreunã cu familia, din faþa Armatei Roºii.
Astfel, traversând Ungaria, Austria ºi Munþii
Bavariei, s-a stabilit la Freising, în vechea patrie a
strãmoºilor. Pe noile meleaguri, a obþinut licenþa în
ºtiinþe economice, specializarea agriculturã. 
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Anton  Wekerle,  
diplomatul  de  la  Casa  Albã

“Studiile mele 
la cinci 
universitãþi 
m-au costat
multã sudoare,
lacrimi ºi bani.
Totuºi, au fost
cea mai bunã
investiþie a
vieþii mele, cãci
nimeni nu m-a
putut deposeda
de ele, aºa cum
s-a întâmplat,
dintr-o rãsucire
de condei, cu
casa pãrinteascã
ºi pãmântul
familiei”

Anton  Wekerle



La sfârºitul  lui  1951, a luat hotãrârea de a emi-
gra în SUA, pe tãrâmul pe care visele sale puteau
prinde viaþã. În “lumea nouã”, fostul sântãnean  a
prestat diferite munci,  rãstimp în care ºi-a agonisit
resurse care sã-i permitã continuarea studiilor, de
aceastã datã în domeniul ºtiinþelor politice.

O vreme, Anton Wekerle a funcþionat ca asistent în
cadrul facultãþii pe care a absolvit-o, dupã care, în
anul 1957, a reuºit sã ocupe postul de consilier juri-
dic în Congresul american. Mai apoi,  ºi-a continuat
activitatea la Departamentul de Stat, unde, dupã
1990, a fost promovat ca ºef al Secþiei pentru
Orientul Apropiat ºi Mijlociu. Dincolo de pregãti-
rea profesionalã de excepþie ºi de erudismul sãu,
Anton Wekerle a impresionat ºi prin capacitatea de
poliglot, vorbind nu mai puþin de opt limbi strãine.

Cu toate cã a avut funcþii înalte, A. Wekerle
a rãmas un om simplu ºi abordabil pentru oricine.
În anul 2008, la aproape un secol de viaþã, fostul
sântãnean continua sã se bucure de prospeþime men-
talã, fiind încã solicitat în calitate consilier pentru
proiecte importante ale administraþiei americane.
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·Casa Albã. Simbolul
puterii americane, la care ºi
Anton Wekerle a contribuit

din postura de înalt
funcþionar pe

probleme de politicã
externã



Nãscut, în anul 1927,  în orizontul geografic al
Comlãuºului, într-o familie de þãrani a cãror
singurã avere era pãmântul cu care fusese
împroprietãritã dupã primul rãzboi mondial,
Traian Brãdean a crescut printre oamenii mândri ºi
harnici ai Criºanei.

Dupã terminarea ºcolii primare în localitatea
natalã, ºi-a continuat studiile ca ucenic tipograf ºi
elev al ºcolii profesionale din Timiºoara, unde

frecventa ºi cursul
seral de desen al pic-
torului Iuliu Polipny.
Mai apoi, a absolvit
ªcoala de Artã Deco-
rativã din Timiºoara ºi
a început studiul
picturii la Institutul
de Arte Plastice
“Nicolae Grigorescu”
din Bucureºti, ca elev
preferat al profeso-
rului ºi pictorului
Alexandru Ciucu-
rencu.

În anul 1957,  Traian Brãdean
a deschis prima expoziþie perso-
nalã, dupã care a început sã
expunã, cu regularitate, la toate
manifestãrile expoziþionale bucu-
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Traian  Brãdean,
pe  urmele  lui    Luchian



reºtene, luând parte, totodatã, la aproape toate
expoziþiile oficiale în afara þãrii. Fiind ºi un
apreciat desenator, a ilustrat peste 20 de cãrþi de
literaturã, printre care poezii de Eminescu ºi
beletristicã de Liviu Rebreanu ºi a realizat desenele
la “Anatomia Artisticã” a renumitului profesor dr.
Gh. Ghiþescu, de a cãrui preþuire s-a bucurat.
Totodatã, a participat la numeroase concursuri de
artã monumentalã ºi a fãcut proiecte pentru
decoraþia muralã a Teatrului Naþional din
Bucureºti, precum ºi pentru Metroul bucureºtean.
Meritã consemnatã ºi activitatea sa didacticã
desfãºuratã ca profesor la Institutul de Arte
Plastice “Nicolae Grigorescu”, unde a format
numeroºi artiºti, azi nume mari în arta româneascã.

Traian Brãdean este deþinãtorul a numeroase
premii ºi distincþii obþinute în þarã ºi în
strãinãtate, între care Premiul I al Uniunii
Artiºtilor Plastici - 1974, Premiul I al Consiliului
Culturii, obþinut trei ani la rând – 1977, 1979,
1981, Premiul “Ion Andreescu” al Academiei
Române – 1978, Premiul “Omagiul lui Rafael”  - la
Roma, în 1983, lucrãrile sale aflându-se, atât  în
muzee din þarã ºi strãinãtate, cât ºi în colecþii
private.

Considerat un “creator de o rarã modestie ºi de o
probitate exemplarã ºi un exponent de seamã al
spiritului naþional care a preluat ºtafeta de la
înaintaºi, predând-o îmbogãþitã generaþiei tinere”,
Traian Brãdean ocupã, prin arta sa, un loc
considerabil în pictura contemporanã româneascã,
ceea ce i-a fãcut pe criticii sãi sã-l compare  pe artis-
tul comlãuºan cu marele Luchian.
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“Arta lui
Brãdean este

cea a unui
spirit 

încrezãtor,
în faþa cãreia

suspiciunile
unui sfârºit 

de mileniu
pãlesc,

cu enervãri
uneori“

“Adevãrul
literar-aartistic”,  
octombrie  1997



Mircea Mihãieº  s-a
nãscut, în anul 1954, în
Comlãuº. Tatãl sãu era
diriginte de poºtã, iar
mama contabilã.

Dupã absolvirea Li-
ceului “Moise Nicoarã”
din Arad, a urmat
Facultatea de Filologie
a Universitãþii din
Timiºoara, unde a rãmas,
mai apoi, în calitate de
profesor la catedra de limbã ºi literaturã englezã. De
la începutul anului 2005, Mircea Mihãieº ocupã
funcþia de vicepreºedinte al Institutului Cultural
Român.

Începuturile activitãþii scriitoriceºti ale lui Mircea
Mihãieº se leagã de revista “Orizont”, la care a debutat
în anul 1979. Doi ani mai târziu avea sã devinã
redactor al acestei reviste, iar dupã 1990, redactor ºef.
De asemenea, din 1993, fostul comlãuºan susþine o
rubricã sãptãmânalã, ca editorialist politic, la
“România Literarã”, aceleaºi preocupãri reiterându-le,
dupã anul 2004, ºi în paginile “Evenimentului Zilei”.

Mircea Mihãieº este autor al mai multor volume ce
s-au bucurat, în marea lor majoritate, de aprecierea
criticilor reprezentativi la momentul apariþiei. Între
acestea,  “De veghe în oglindã”, carte apãrutã pentru
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Mircea  Mihãieº,  
comlãuºanul  cu  „masca  de  fiere”

“Mircea
Mihãieº
deþine 
abilitatea
remarcabilã
de
a-ºi apropia
zone
marginale: 
de la exegeza 
în marginea 
literaturii
diaristice,
pânã 
la studiul
«cãrþilor 
crude»,



Scriitorul  ºi  singurãtatea  sa

prima datã în 1989, a fost cea care l-a impus drept
unul dintre cei mai originali eseiºti români. Au urmat
“Cartea eºecurilor. Eseuri despre rescriere” (1990),
“Victorian Fiction” (1998), “Masca de fiere” (2000),
“Atlanticul imaginar” (2002), “Viaþa, patimile ºi
cântecele lui Leonard Cohen” (2005) ºi “Metafizica
detectivului Marlowe” (2008), pentru a le aminti pe cele
mai reprezentative scrieri ale sale. La acestea, se  adaugã
ºi cãrþile scrise în colaborare  cu nume sonore ale lumii
literare româneºti. Împreunã cu Nicolae Manolescu a
publicat “Arhivele paradisului” (1999), iar cu Vladimir
Tismãneanu, nu mai puþin de patru cãrþi: “Balul
Mascat”(1996), “Vecinii lui Kafka”(1998), “Încet,
spre Europa” (2000) ºi “Schelete în dulap” (2004).

Scriitor de cursã lungã, având ºtiinþa lucrului cu
textul, Mircea Mihãieº, omul cu “masca de fiere”, este
apreciat ºi considerat de cãtre critici un nume
important pe harta literaturii române, unde creaþiile
sale marcheazã “un punct de reper pentru
intelectualul rasat ce se dospeºte la început de secol”.
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Aici, în paginã, doar eu
cu mine, îngânându-mi cã e
toamnã, cã vine ceaþa, cã
vine seara. Sunt sigur cã nu
vor bate în calorifer. Simt ºi

ei, prin podea, prin tavan, întreaga tensiune a
complicitãþii cu maºina de scris, de jupuit
senzaþii, livroteca de sinceritate, în toatã
goliciunea, fãrã inhibiþii, cu tot firescul
nefirescului. Cãrui pact îi aparþinem? Cât de
biografic, cât de autobiografic? Poate cã la
jumãtatea drumului. Între obiectivitate ºi
opusul sãu. Care opus? Cel mai vizibil, mai de
netrecut. 

Sigur cã la noapte va ninge, ninge ºi acum,
un fel de ploaie finã,  însã  o poþi lua drept
zãpadã dacã eºti în mijlocul drumului, într-un
cartier mãrginaº, în plin întuneric, nins,
plouat. 

Pagini umplute doar ca sã motiveze ºi
cuvintele lui Blanchet cã interesul jurnalului
vine din insignifianþa sa, dublatã de
convingerea naivã cã o zi scrisã e ºi o zi
pãstratã, câºtigatã. Se prea poate. Oricum, nu
scriu ca sã câºtig. Scriu ca sã nu pierd.

Mircea  Mihãieº    „De  veghe  în  oglindã”,
Editura  Cartea  Româneascã,  1989    

„

trecând 
prin aventura

textualã a 
«femeii

în roºu»
ºi 

tribulaþiile
lui 

Leonard 
Cohen”

“Idei  în  Dialog”,
martie  2008



Mara Kayser - numele cu care Maria Reinholz
(nãscutã la Sântana, în anul 1961) a ajuns la inimi-
le fanilor sãi din Germania, este, fãrã îndoialã, o
poveste de succes.

Fosta sântãneancã a început sã cânte încã de la
vârsta de 15 ani, într-o trupã cu care performa, de
obicei, la sfârºit de sãptãmânã, la aºa-numitele „seri
de dans“. La acea vreme, repertoriul sãu cuprindea
piese cunoscute, de la rock and roll, la evergreen. 

Astãzi, “femeia cu voce de catifea, care cântã în
toate melodiile sale despre dragoste ºi dor“, este
socotitã de cãtre presa germanã, “regina baladelor
romantice“, o veritabilã artistã care reînvie nebã-
nuitele comori ale cântecului popular.
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Mara  Kayser,
un  superstar  al  muzicii  populare  germane

“Mara Kayser
este 
una dintre cele
mai îndrãgite
voci ale muzicii
populare în
Germania.
Originarã
din România, 
regina
baladelor
romantice
îºi farmecã 
publicul cu
melodii de
dragoste ºi dor”

“Brisant”,
ianuarie  2008



Mara Kayser ºi-a început cariera muzica-
lã la mijlocul anilor ‘90, dupã ce fusese des-
coperitã, la una dintre „serile de dans“ la
care cânta, de cãtre un producãtor de suc-
ces din lumea showbiz – ului,  Claus
Backhaus. De atunci, a scos pe piaþã, în
fiecare an, câte un nou album ºi a avut
numeroase apariþii la radio ºi TV.
De asemenea, a participat, în
repetate rânduri, la “Grand
Prix-ul Muzicii Populare
Germane“, un spectacol -
concurs care se bucurã de o largã
audienþã în Germania.

În vara lui 2007, dupã 20 de ani de
când a plecat din localitatea natalã,
Mara Kayser s-a reîntors la Sântana.
Înapoi la rãdãcini. A redescoperit locu-
rile copilãriei, a vizitat casa pãrinteas-
cã ºi a îmbrãcat portul popular
ºvãbesc.

Chiar dacã, astãzi, locuieºte în
Saarland, la peste 1000 de km de locul
de baºtinã, Mara Kayser poartã cu
sine, neþãrmuritã, dragostea pentru
“vechea patrie“. Dupã cum ea însãºi
o spune, prin muzica sa, fosta sân-
tãneancã “presarã în cale trandafi-
ri“, stropi de eternitate picuraþi
peste destinul comunitãþii care a
zãmislit-o ºi care i-a dat preþio-
sul dar de a încânta inimile
oamenilor. 
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ªtefan Augustin
Doinaº (pseudonimul
literar al lui ªtefan
Popa) s-a nãscut, în
anul 1922, în satul
Caporal Alexa. A urmat
studiile la Liceul "Moise
Nicoarã"  Arad, dupã
care, în toamna anului
1941, ºi-a îndreptat
paºii spre Sibiu - unde se refugiase Universitatea
Clujeanã, odatã cu intrarea Ardealului de Nord sub
jurisdicþie maghiarã. Aici s-a înscris la Medicinã,
dar marea sa dragoste a continuat sã fie poezia,
drept pentru care  frecventa ºi cursurile Facultãþii
de Litere ºi Filosofie, la care s-a transferat mai apoi. 

Dupã terminarea studiilor, întors pe meleaguri-
le arãdene, Doinaº a  predat, pentru o vreme, lite-
ratura românã la ºcoala din satul natal,  apoi la
cea din Hãlmagiu ºi din Gurahonþ. Iluzionându-se
cã, odatã cu venirea la putere a lui Hrusciov, se va
produce  ºi  în  România un ,,dezgheþ politic", în
1955, poetul a renunþat la învãþãmânt ºi s-a stabi-
lit la Bucureºti. Însã, dupã numai doi ani mai avea
sã cunoascã  adevãrata faþã a  regimului,  fiind
arestat ºi condamnat la un an de închisoare pen-
tru... ,,omisiune de denunþ".
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ªtefan  Augustin  Doinaº,
poetul  devorat  de  idealul  sãu

“Poezia lui
Doinaº este
mai puþin
fructul unei
experienþe,
cât rezultatul
unui  exerciþiu
sau, pentru a
nu pune o 
prãpastie între
aceste douã
noþiuni, poezia
lui iese din
experienþa
unui  exerciþiu”

EEuuggeenn  SSiimmiioonn



Revenind în viaþa literarã, ºi-a desfãºurat acti-
vitatea ca angajat la revista “Lumea”, dar a  scris
ºi la "Secolul XX",  publicaþie pe care a condus-o în
ultimii ani de viaþã. În 1992, a devenit membru al
Academiei Române ºi senator, din partea Partidului
Alianþei Civice, în Parlamentul României. 

ªtefan Augustin Doinaº a decedat în anul
2002, urmat, la scurtã vreme, de soþia sa, Irinel
Liciu, fostã  prim - balerinã la  Opera Românã, care
s-a sinucis, lãsând în urmã un bilet cu textul: "O
dragoste prea mare ucide".

Numele lui ªtefan Augustin Doinaº este legat
îndeosebi de activitatea Cercului literar de la Sibiu
care a gravitat în jurul reinventãrii conceptului de
baladã. De altfel, capodopera poetului arãdean
rãmâne balada ”Mistreþul cu colþi de argint",
povestea fantasticã a unui ”prinþ din Levant",
care, însetat dupã absolut, este ucis de fiara în a
cãrei vânãtoare pornise. 
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Sã treci prin timp, sã nu te-ntreacã timpul
Sã-l scuturi de umãr, sã-l dezbraci,
Cum îºi dezbracã frunza anotimpul
ªi via, arcul gol de pe araci.

Iar boabele ce le-ai cules cu mâna 
ªi  strugurii  sã-ºi fie moi  ºi dulci.
Ca gura ta sã-mbrace-n somn þãrâna,
Când o sã-þi vinã vremea sã te culci.

ªtefan  Augustin  Doinaº

„



Nãscut la Sântana,
în anul 1962, Stefan
W. Hell reprezintã o
autoritate în lumea
ºtiinþei. Fizicianul de
talie mondialã, ale
cãrui realizãri sunt pe
cale de a revoluþiona
cercetarea biologicã, a
urmat clasele I - VIII
la ºcoala germanã din
localitatea natalã.
Strãmoºii lui au fost colonizaþi pe aceste meleaguri din
regiunea Kraichgau, situatã în apropiere de
Heidelberg. Acesta este oraºul în care, reîntorcându-se
la rãdãcini, s-a stabilit ºi Stefan W. Hell, în ultimii ani
ai dictaturii ceauºiste.

În 1990, fostul sântãnean a obþinut doctoratul în
fizicã, dupã care a funcþionat, ca cercetãtor, în cadrul
Laboratorului European de Biologie Molecularã (de
asemenea, în Heidelberg). Totodatã, a împãrtãºit din
cunoºtiinþele sale la catedra unor universitãþi presti-
gioase, precum Oxford. Din anul 2002, Stefan W. Hell
este director al Institutului pentru chimie biofizicã
“Max Planck” din Gõettingen, unde conduce departa-
mentul de nanobiologie.

Fizicianul originar din Sântana este cel care a con-
ceput ºi realizat primul microscop cu precizie dincolo de
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Prof.  Dr.  Stefan  W.  Hell,
un  sântãnean  pentru  Nobel

“Renumita
revistã «Science»
din America a 
realizat un
«Top Ten» al
celor mai mari
progrese
înregistrate 
în ºtiinþã ºi
cercetare. 
Între acestea
figureazã ºi
aparatul lui
Stefan W. Hell -
un microscop
care învinge
graniþele optice”

“Frankfurter
Allgemeiner  Zeitung”,
decembrie  2006



limita de refracþie a luminii, punând astfel bazele
microscopiei STED (Stimulated Emission Depletion).
Botezatã 4 Pi, creaþia lui Stefan W. Hell a fost primi-
tã cu entuziasm de cãtre lumea ºtiinþificã, care  îºi
exprimã încrederea cã acest aparat va duce la descope-
riri noi, cu precãdere,  în cercetãrile medicale.  Nu în
ultimul rând, microscopia STED ºi alte procedee înru-
dite ar putea sã accelereze ºi producerea elementelor
electronice  la un nivel cu  mult superior calitativ faþã
de cele existente astãzi. 

Toate acestea  reprezintã motive întemeiate care sã
îl aºeze pe ilustrul sântãnean în galeria marilor oameni
de ºtiinþã. ªi nu numai. Pentru cã descoperirile
sale promit sã revoluþioneze cercetarea ºtiinþifi-
cã în mai multe domenii, Stefan W. Hell este pe
cale de a intra  în  competiþia  pentru obþinerea
Premiului Nobel, pentru care au fost depuse,
deja, mai multe documente care îi
atestã realizãrile.

Pânã atunci, ca dovadã a recu-
noaºterii meritelor sale, rãmân pre-
miile naþionale ºi internaþionale
dobândite în decursul vremii,
inclusiv Premiul Comisiei
Internaþionale pentru Opticã
(2000), Premiul  “Carl Zeiss”
pentru Cercetare (2002),
Premiul pentru Inovaþie, acor-
dat de cãtre Horst Köhler,
preºedintele federal al Germaniei
(2006), Premiul “Julius Springer”
pentru Fizicã Aplicatã (2007)  ºi
Premiul  “Leibniz” (2008). 
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A scrie istoria unei localitãþi, cu bune ºi rele,
înseamnã a deschide un arc înapoi  în timp ºi  a sãdi,
totodatã, seminþe pentru viitor.

La ceas de cercetare ºi de aducere - aminte,
Sântana, fosta localitate ºvãbeascã, dimpreunã cu
mai vechea aºezare a Comlãuºului, se înfãþiºeazã
într-o luminã distinctã, ce lasã sã se întrevadã
destule momente din faptele de care se leagã trecu-
tul acestor meleaguri. Pentru cei de aici,
cunoaºterea vremurilor de altãdatã devine prilejul
de reîntoarcere în lumea celor de ieri  ºi de a desco-
peri “istoria de acasã”. Pentru ceilalþi - diferiþi
oaspeþi, oameni cu rang de stat sau simpli  vizitato-
ri care, în diferite ocazii, calcã pragul localitãþii,
cartea de faþã îºi propune sã reprezinte, mai degra-
bã, un fel de carte de vizitã a oraºului. 

Dacã astfel, prin aceeaºi determinare pe care a
arãtat-o de atâtea ori de-a lungul vremii, Sântana
va continua sã priveascã plinã de încredere spre vii-
tor, scrierea acestei istorii îºi va fi dovedit rostul.
Cronicile de mâine vor fi îmbucurãtoare, iar mulþu-
mirea autorului acestor rânduri, deplinã.

În  loc  de  încheiere



***
Apariþia acestei cãrþi nu ar fi fost posibilã fãrã

sprijinul autoritãþilor locale, care s-au implicat încã
de la început în realizarea acestui  proiect. De aceeaºi
susþinere exemplarã am beneficiat ºi din partea
preºedintelui Consiliului Judeþean Arad, domnul
Nicolae Ioþcu.

Îmi face plãcere sã amintesc contribuþia ºi
suportul dezinteresat pe care le-am primit din
partea domnilor Romeo Trifa, Gheorghe Sinescu ºi
Josef Lutz, adevãraþi “veterani” în nobilele preocu-
pãri de cunoaºtere a trecutului localitãþii. Am apre-
ciat, în mod deosebit, observaþiile întemeiate fãcute
de cãtre domnul Augustin Mureºan, în calitate de
referent ºtiinþific al lucrãrii, sugestiile domnului
Johann Schwartz, precum ºi sprijinul domnului
Ioan Vârºãndan. De un real folos mi-au fost ºi
datele puse la dispoziþie prin amabilitatea doamne-
lor Rozalia Paºca ºi Codruþa Vuiciu, angajate ale
Primãriei Sântana.  

Tuturor celor care, într-un fel sau altul, au fost
alãturi de mine pe parcursul realizãrii acestei cãrþi,
sincere mulþumiri!

În ce mãsurã am reuºit în încercarea, pe cât de
dificilã, pe atât de captivantã, de a surprinde reali-
tãþile de ieri ºi de azi ale obºtii, cititorul va ºti sã
spunã mai bine. De la el aºtept gânduri  sincere asu-
pra utilitãþii demersului meu ºi tot lui îi datorez
întreaga mea gratitudine.

Autorul
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CRONOLOGIE

1331  a fost atestat documentar Comlãuºul, care apare 
evidenþiat pe listele de zeciuialã papalã de la 
Pâncota, arhidiaconat catolic de care aparþinea  

1736 Jakob Bibics, consilier regal ºi viceprefect al 
Aradului, a adus în zona Comlãuºului  primele 
ºase familii de coloniºti germani din Bavaria

1784 rãscoala lui Horea, Cloºca ºi Criºan a afectat ºi 
Sântana, nobilimea din comitat refugiindu-se în 
clãdirea Gimnaziului din localitate

1788 cu banii lãsaþi de Margaretha Bibics, s-a ridicat
Convictul - astãzi Cãminul de Bãtrâni, ce îi 
adãposteºte pe etnicii germani din Sântana

1791  localitatea s-a aflat la un pas de a fi desfiinþatã, în 
urma unui incendiu devastator  care a lãsat  în 
picioare  doar cinci case

1858  un alt incendiu de proporþii catastrofale  a cuprins
Sântana ºi Comlãuºul, ameninþând cele douã loca-
litãþi cu depopularea

1869 în perioada februarie - septembrie, Ioan Slavici a 
fost secretar la notarul din Comlãuº, localitate pe 
care o descrie în amintirile sale , drept un “sat româ-
nesc în care sunt ºi ºvabi, precum ºi þigani, cei mai
mulþi  geambaºi înstãriþi”



1886 la Sântana s-a înfiinþat “Bauernverein” - prima 
prima asociaþie lucrativã a þãranilor ºvabi din 
Banat

1893 a început emigrarea primelor familii, mai ales,  din 
rândul  ºvabilor, în Statele Unite ale Americii  ºi 
Canada; pânã în anul 1916, numãrul celor stabiliþi
în “lumea nouã” s-a ridicat la 320 de persoane

1899  a avut loc “rãzboiul lui Anton” - o rãzvrãtire 
a populaþiei  împotriva unei decizii a autoritãþilor 
locale, acþiunea fiind consideratã, de ministrul de 
interne,  un atac la adresa statului  maghiar

1918 în Comlãuº, a fost ales unul dintre primele Consilii 
Naþionale Române din judeþul Arad; localitatea 
a avut ºi un reprezentant oficial la Marea Unire, 
în persoana medicului Vasile Cucu

1926 Sântana a devenit reºedinþã de plasã, în a cãrei 
componenþã  intrau localitãþile Comlãuº, 
Caporal Alexa, Olari, Sintea Micã, Zãrand, ªimand,
Macea, Sânmartin, Zimand ºi Andrei ªaguna

1945  au început deportãrile masive ale ºvabilor sântãne-
ni în Rusia ºi Bãrãgan, dupã ce, prin Decretul nr. 
187, li s-au confiscat bunurile ºi proprietãþile

1949 s-a constituit GAC “Viaþã Nouã “ Sântana, care 
avea sã devinã unul dintre colhozurile - model din 
perioada comunistã, vizitat, în repetate rânduri, de
Ceauºescu
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1950 a avut loc unificarea Comlãuºului  cu Sântana, iar 
reºedinþa raionului s-a stabilit la Chiºineu Criº

1952 în localitate s-a înfiinþat staþia de radioficare, 
una dintre primele din judeþ,  cu 30 de difuzoare 
stradale ºi 241 în casele oamenilor, care a funcþio-
nat pânã în anul 1984

2001 s-a celebrat împlinirea a 250 de ani de învãþãmânt 
în localitate, prilej cu care  ºcoala din Sântana 
a adoptat numele de “Sfânta Ana” 

2008 a fost inaugurat noul sediu al Primãriei, o clãdire 
impunãtoare situatã în centrul localitãþii, ale cãrei
costuri  s-au ridicat la aproape un milion de euro
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Oraºul  Sântana  este  aºezat  în  Câmpia
Aradului  ,  la  20  km    de  reºedinþa  de  judeþ  ºi  tot

atâþia  pânã  la  graniþa  cu  Ungaria.

Administrativ,  localitatea  cuprinde
satul  Caporal  Alexa,  Comlãuºul  ºi

Sântana  propriu-zzisã.  Prima atestare
documentarã  dateazã  din    anul  1331  ºi  se
referã  la  Comlãuº,  care  aparþinea,  la

acea  vreme,  de  Arhidiaconatul  catolic
de  la  Pâncota.

Sântana  a  fost  înfiinþatã,  în
anul  1742,  prin  decret  imperial  al

împãrãtesei  Maria  Theresa.  Numele
german  al  localitãþii  este  Sanktanna.
În  maghiarã  se  numea  Ujszentanna,  iar
în  românã  Sfânta  Ana  pânã  în  anul
1950,  când  a  fost  schimbat  în  Sîntana,
ortografiat  Sântana  dupã  1990.
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