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„Un semn de dragoste 群i respect pentru satul natal 
care a群 vrea să fie pre郡uit, în egală măsură, de to郡i fiii săi, 
oriunde s-ar afla ei. Rândurile de fa郡ă, în primul rând, 
sunt adresate acestora!” 

Ioan Arpaș 

 

 

 

 

 

 

 

„Fericit poporul care are morminte  
în fața cărora se poate  
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Răspuns la întrebările încă nepuse 

Înă loculăuneiă introduceriă f<cuteădeăală doileaăautoră trebuieă s<ă
r<spundă laă oă întrebareă legitim<ă aă oric<ruiă tisean:ă „Ceă caut<ă omulă
acesta,ă IoanăCotoc,ăstr<inădeăsatulăTisa,ăs<ăscrieă istoriaăsatuluiănos-
tru?”V<ăr<spund! 

Nuăeuăv<ăscriuăaceast<ăistorie,ăeuădoarăcontribuiăcuăceăera ne-
cesară laă cunoaКtereaă ei.ă Voiă reduceă num<rulă deă întreb<riă dac<ă v<ă
spună c<ă l-amă cunoscută peă înv<ț<torulă Ioană ArpaКă înă casaă socruluiă
meu,ă laă TimiКoara,ă înă anulă 1974.ă Înv.ă IoanăArpaКă aă fostă înv<ț<torulă
socrului meu. 

Dup<ăcâtevaăîntâlniri,ădlăînv.ăIoanăArpaКămi-aăar<tatăunămanu-
scris dactilografiat: MonografiaăsatuluiăTisa.ăЙtiaăc<ăînăaceaăform<ănuă
oăs<-lăpoat<ăpublicaăКiăspuneaăc<ăoăs<-lăschimbeă„caăs<-iăplac<ăregi-
mului”.ăMi-aădatăvoieăs<ăm<ăuitălaămanuscrisăКiăl-amăcitit,ăcâtăamăpu-
tutăînăcircaăoăor<ăКiăjum<tate,ăКiămi-amădatăseamaăc<ăatunciănuăputeaăfiă
publicată înăaceaăform<:ă lucrareaăconțineaăideiănațională -socialisteăКiă
chiarăaluziiălaudativeălaămiКcareaălegionar<.ăAmăîncuviințatăzâmbindă
c<ă trebuieă s<ă schimbeă cevaă dară nuă m-amă pronunțată ceă anume.ă Nuă
aveam euăniciăoăautoritateăs<ăm<ăpronunț.ăAmămaiăad<ugatăc<ămono-
grafiaătrebuieăpublicat<ăКiăc<ămi-aКădoriăs<ăpotăscrieăcândvaăoămono-
grafie despre satul meu. 

Înv<ț<torulăIoanăArpaКăs-aăsf<tuităcuăprieteniiădânsului,ăcunos-
c<toriăaiăunorăastfelădeăproblemeă(eraăînărelațiiădestulădeăapropiateăcuă
cercet<torulă Кiă etnologulă dr.Ovidiuă Bârleaă inc<ă deă peă timpulă cândă
acesta a fost pentru culegeri etno- folcloriceăînăsatulăTisa,ăapoiăs-au 
rev<zutălaăTimiКoaraăprină1964,ăcândăOvidiuăBârleaățineaăunăcursălaă
tân<raăuniversitate deăaiciă)ăКiădup<ăaproapeăzeceăani,ă înăanulă1984,ă
mi-aăar<tatămanuscrisulă legată înăcoperți,ăcuăunăcuvântădeăprezentareă
foarteă laudativ,ădinăparteaădr.ăOvidiuăBârleaă Кiă cuăoăadres<ădeă r<s-
punsădinăparteaăorganuluiădeăcultur<ăalăjudețuluiăAradăînăcareăseăspu-
neaăc<ă lucrareaăpoateă fiă tip<rit<ăcuăanumiteă indicațiiăaleădânКiloră Кiă
ale editurii. 

NuăКtiuădeă ceănuă s-aă tip<rit,ă dină lips<ădeă fonduri, ori autorul 
maiăeraăetichetatăКiăsupravegheatăchiarăКiăînăaniiădeăpensie.ăTragediaă
întâmplat<ăînăfamiliaămeaăînăanulă1987 mi-aăscosădinăgândăoriceăpre-
ocupareădeă viitor.ăDomnulă înv.ă IoanăArpaКăaă venităpeă laănoiă înăvreoă



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

14 

dou<ăviziteădeăconsolareădarănuăl-amămaiăîntrebatădespreămonografie.ă
Înv.ăIoanăArpaКă„aăfostăeliberat”ădeăgrijileăacesteiălumiălaă4ăoct.ă1989. 

Dup<ămultătimp,ăînăanulă2015,ălaăînmormântareaăunuiăomădragă
mie,ăplecatăcamădevremeădintreănoi,ădoiăcolegiădeăКcoal<ăКiăcopil<rieă
mi-auă zis:ă„Ionele,ă tuă aiă spusă cândvaă c<ă veiă scrieă cevaă despreă satulă
nostru. 

Scrie,ăs<ăr<mân<ăcevaăc<,ăuite,ăplec<mătoțiăceiămaiă înăvârst<,ă
copiii,ăcâțiămaiăsunt,ăpleac<ădinăsatăКiănuăvaămaiăКtiănimeniăceăaăfostăpeă
aici.”Aăfostămomentulăînăcareăamăhot<râtăs<ăscriu. 

Pentru monografia satului meu aveam extrase, din literatu-
raădeăspecialitate,ămaterialeleăcuăinformațiileănecesare.ăAveamăne-
voie de anumiteădateădeălaăArhiveleăNaționaleăaleăStatului,ăFilialaă
Arad.ăÎnăperioadaădocument<riiălaăaceast<ăinstituțieăamăv<zutăc<ăînă
documenteleăconsultate,ăpeă lâng<ăreferirileă laăsatulăLeasa,ăerauăКiă
cele la satul vecin Tisa, pe care le-amănotat,ă f<r<ă ună scop foarte 
precis.ă Atunciă aă ap<rută ideeaă deă aă c<utaă Кiă manuscrisulă înv.ă I.ă
ArpaК.ăAmăaflat urmaăacestuiămanuscrisăКiăcuăîncuviințareaăposeso-
ruluiăs<u,ăamăfolosităuneleăinformațiiăКiădeăacolo. 

Dup<ăpublicareaămonografiei-R<d<ciniă КiăNeamuri-a satu-
luiăLeasa,ăîn anulă2016,ăamăgândităc<ăarăfiăposibilăs<ăm<ăocupăКiădeă
monografiaă satuluiăTisa,ămaiăalesăc<ă înăultimiiăaniăauămaiăap<rută
informațiiă noiă înă literaturaă deă specialitate.ă Erauă îns<ă câtevaă pro-
bleme:ăcostulătip<ririiăfoarteămare,ăactualizareaăunorăproblemeădină
satăКiăacordulăposesoruluiămanuscrisului.ăNuămaiăaveamărelațiiădi-
recteăînăsatulăTisa.ăAmăstatădeăvorb<ăcuăp<rinteleăparoh,ăînăideeaădeă
aăconstituiăunăcomitetădeăoameniăcuăcareăs<ăm<ăconsult.ăDumnealuiă
mi-aăspusăc<ănuăamăniciăoăКans<.ăOameniiăsuntăreticenți Кiălaăsolici-
tareaădeăaăfaceăoăpoz<ălaăunăcostumăpopulară(ădac<ămaiăexist<ă)ădară
s<ăleămaiăceriăКiăbaniăpentruăsponsorizare. 

Înărelațiileămeleăcuăuneleă instituțiiădeăcultur<ădinăAradăamă
aflatăc<ăarăfiăposibilitateaătip<ririiăuneiăatariălucr<ri,ădinăfondulăin-
stituțiilorădeăcultur<ăaleă județului,ă înă limiteleăacestoră fonduri.ăAКaă
m-amă angajată înă lucrareaă deă tip<rireă aăMonografieiă satuluiă Tisaă
pornindădeălaămanuscrisuluiăînv.ăIoanăArpaК. 

Manuscrisulă înă cauz<,ă scrisă cuă jum<tateă deă secolă înă urm<ă
avea nevoie de o nou<ăprelucrare:ă 

-normeleăgramaticaleăauăsuferitămodific<ri, 
-structuraăcerut<ăast<ziăpentruăoămonografieăesteăpuținădife-

rit< 
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-manuscrisulă vechiă eraă preg<tită cuă multeă laudeă laă adresaă
acelui regim, pentru a-iăconvingeăautorit<țileăs<-l publice 

-materialul prezentată înă manuscrisă eraă foarteă „stu-
fos”pentruă oămonografieă deă sat,ă riscândă s<ă îngreunezeă cunținutulă
de specialitate (nu era locul acolo pentru enumerarea tuturor uni-
t<țilorămilitareăaleăArmateiăromâneăcareăauăparticipatălaăcampaniaă
dină1919,ăpân<ălaăBudapesta,ăК.a) 

Am ordonat materialul pentru monografie, am introdus in-
formațiileănoiăiarărestulămaterialuluiădinămanuscrisăl-amăordonatăîn 
anexeă astfelă încâtă s<ă nuă seă piard<ă nimică niciă dină limbaj,ă niciă dină
conținutulăvechiuluiămanuscris 

Suntă convinsă c<ă aceast<ă lucrareă nuă esteă perfect<,ă suport<ă
critici (ca orice lucrare de acest fel). Intențiaăautorilorăaăfostăs<ăfieă
înțeleas< deăcâtămaiămulțiădintreăs<teni.ăNuăesteăoălucrareăacademi-
c<.ăVorăap<reaălucr<riădeăspecialitate,ăizvoareănoiădeăinformațiiăКiă
dac<ă cinevaă doreКteă s<ă scrieă oă nou<ă lucrareămonografic<ă pentruă
satul Tisa, are, din partea mea, toat<ăconsiderația! 

Aducămulțumiriă persoaneloră careăm-auă ajutată înă acestă de-
mers al meu:  

-soțieiămeleăM<rioara,ăpentruăînțelegereaădeăcareăaădatădo-
vad<ămaiăalesăc<ăaăfostăperioadaăs<rb<torilorădeăiarn<, 

-tân<ruluiăinginerăITăDanielăMateК,ăКi fiicei mele Irina, care  
m-au ajutatăatunciăcândăamăavutăproblemeălaătranspunereaălucr<riiă
pe suportul electronic, 

-ing Vasile Faur, autor a mai multor monografii ale satelor 
de pe ValeaăCriКuluiăAlb,ăpentruămaterialeleăoferiteăКiăpentru sus-
ținereaămoral<, 

-domnului arhitectăMariusăȘivanăКiăfamilieiăsale,ăpentruăma-
terialul documentar deosebit de valoros, pe care mi l-aă trimisă Кiă
pentruăînțelegereaăprompt<ăaădemersuluiămeu, 

-domnului Mirceaă D<r<u,ă moКtenitorulă manuscrisuluiă înv.ă
IoanăArpaК,ăpentruăîncredereaăcuăcareăaăprimităs<ăm<ăocupădeăpre-
lucrareaă Кiă tip<rireaă acestuiă manuscris.ă Aiciă trebuieă amintită Кiă
„tisanul”ing.ă IonițiiăD<r<u,ă trecută laăceleăveКniceă laăscurt<ăvremeă
dup<ăînv.ăI.ăArpaКăКiăd-luiăGh.D<r<u,ăpentru o parte a fotografiilor 
din manuscris. 
 

Timisoara, 20.ian. 2020 
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Ioan Cotoc,  
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IoanăArpa群 
 

Scurt<ănot<ăbiografic< (ăveziă群iăCapăXII.2) 
IoanăArpa群ăs-aăn<scutăînăsatulăTisa,ăjud.ăArad,ă

la data de 23 dec.1908 A mai avut dou<ă suroriămaiă
mici.ă Poart<ă numeleă Arpa群,ă probabilă dup<ă mam<.ă
Tat<lăs<uăaăplecatăpeăfront,ăînăprimulăr<zboiămondială
群iănuăs-aămaiăîntors.ăMamaăsa,ăcuătoateăc<ăaveaăcondi-
郡iileămaterialeă extremădeăgrele,ă îiă permiteă s<ămearg<ă
laă群coalaădinăH<lmagiu,ăapoiăs<-群i continueă群coalaălaă

Arad.ăAcoloăajungeălaăvestitaă群coal<ăPreparandia,ăcareăpreg<teaăviitoriiăînv<-
郡<tori,ăundeăîlăareăcaăprofesoră群iăpeăTraianăMager. 

Dup<ăabsolvireăseăantreneaz<ăcuătoateăputerileăînăînv<郡<mântulădeăca-
reă軍araăUnit<ăaveaămareănevoie.ăÎnăprimiiăaniăaăfunc郡ionatălaăR<psigăundeăseă
implic<ă群iăînăconducereaăCoruluiăPlugarilorăapoiăînăanulă1935ăajungeăînăsatulă
natal,ăprimulăînv<郡<torătisean.ăAcoloăseăd<ruie群teătotalăprop<群iriiăculturaleă群iă
social-economice a satului. 

Înă aceast<ă perioad<ăTraianăMageră înc<ămaiă adunaămaterialeă pentruă
faimoasaăsaămonografie,ădarănuădoarăTraianăMager,ăculegeaămaterialeăciă群iă
folclori群tiă(OvidiuăBârleaă群.a)ă群iăechipeădină„ac郡iuneaăDimitrieăGusti”.ăTân<-
rulăînv<郡<torămunce群teă群iăcuăace群tia,ăînva郡<ădeălaăei,ăadun<ămateriale. 

Înăentuziasmulă s<uă tinerescăajungeăantrenat,ă caămulteăalteăcadreădi-
dacticeă(群iănuănumai)ă înămi群careaălegionar<.ăDup<ărebeliuneaălegionar<ădină
22/23ăiană1941ăIoanăArpa群ăesteăcercetat,ăjudecată群iăcondamnatălaă8ăluniăpri-
vareădeălibertate.ăDup<ăaceast<ăpedeaps<ăseăpareăc<ăactivitateaăintr<ăînănor-
mal.ăDină1941ăpân<ăînă1944ăesteămobilizată群iăcontinu<ăactivitateaădeăînv<郡<-
torăpân<ă înă1950.ăAtunciă aăprimităpedeapsaăceaămare,ăpentruă aceea群iă fapt<ă
pentruăcareăfuseseăcondamnatăînă1941:ăaăfostăscosădinăînv<郡<mânt.ăCaăurma-
reăiăseădistrugeă群iăc<snicia.ăDup<ăni群teălocuriădeămunc<ăumile,ăpeălaăT<lagiuă
群iă prină alteă p<r郡iă ajungeă contabilă undevaă înă jurulăTimisoarei,ă apoiă contabilă
群ef.ăDină aceast<ă func郡ieă ajungeă s<ă seă pensioneze.ăAă tr<ită înă Timi群oara,ă cuă
dorul de satul pe care l-aăiubită群iăpentruăcareăn-aăfostăl<satăs<ăfac<ăatâtăcâtăară
fiăvrut.ăPeăcâtăaă fostădeăentuziastă înă tinere郡e,ăpeă atâtăaă fostădeădiscretădup<ă
anul 1950. S-aăstinsălaăTimi群oara,ăînăziuaădeă4ăoct.1989.ăA群aăcumăaăcerut,ăaă
fostăînmormântatăînăsatulăTisa,ăpeăcare l-aăiubităa群aădeămult.ăS<-iăfieă郡<rânaă
u群oar<ă iară sufletulă s<uă s<ă aib<ă parteă deă lumin<,ă c<ciă lumin<ă aă r<spândită înă
jurulăs<u,ăînătoat<ăvia郡aăsaăp<mânteasc<! 

Ioan Cotoc,  
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Copie. 
Împuternicire 
 
SubsemnatulăMirceaăD<r<u,ădomiciliatăînăsatulă軍<rmureănră40,ă

com.ăH<lmagiu,ăjud.ăArad,ăprinăprezenta,ăîlăîmputernicescăpeădlăing.ă
IoanăCotoc,ădinăTimi群oara,ăstr.ăArie群ă,nr.ă20,ăs<ăseăocupeădeăactuali-
zareaă 群iă tip<rireaămanuscrisuluiăMonografieiă satuluiă Tisa,ă scrisă deă
c<treăunchiulămeu,ăînv<郡<torăIoanăArpa群. 

Declar pe proprieăr<spundereăc<ăsuntăuniculămo群tenitorăalăaces-
tuiămanuscrisă 群iă înă acestă demersă amă 群iă acordulă fiiceiămeleăElena-
RoxanaăBodeaă(c<s.) 

Acestădemersănuăpresupuneăimplicareaăniciuneiaădintreăp<r郡iăînă
cheltuieli materiale de nici un fel. 

Acest act a fost semnatăînădataădeă05.12.2019,ălaăTimi群oara. 
Semn<turi: 
IoanăCotocăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMirceaăD<r<u 

                            s.  indescifrabil                              s.  indescifrabil 
 
 

COPIE 
Conform cu originalul 

Comitetul de Cultur<ă群iăEduca郡ieăSocialist< 
alăJude郡uluiăArad 

Nr.12/10.01.1983 
RECOMANDARE 

 
Lucrareaămonografic<ăaă satuluiăTisaădină jude郡ulăArad,ădatorat<ă

înv<郡<toruluiăIOANăARPA訓ătreze群teăunărealăinteresăpentruăpubliculălargă
dornicăs<ăcunoasc<ăparteădinătrecutulă群iăprezentulăacestorălocuri.ăEaăînt-
rune群teă realeă calit<郡i,ă atâtă înă ceeaă ceă prive群teă ariaă deă cuprindereă aă
problemeticiiăsatuluiăTisa,ăcâtă群iăcaădocumentăsocialăistoric. 

Uneleăneajunsuriăsemnalateăînăparteădeănoi,ăpotăfiăîndreptateăpeă
parcurs;ăobserva郡iileăpeăcareăsigurăleăvaăfaceă群iăeditorul,ăputândăduceălaă
realizareaăuneiălucr<riădeăcalitateăă群iăinteres. 

Pentruă aceastaă recomand<mă pentruă tip<rireămonografiaă satuluiă
Tisa,ădeăIoanăArpa群. 

Pre群edinte 
L.S.Prof.ss Liviu Berzovan 
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Cuvântăînainte 
 

Oălectur<ăplin<ădeăsurprize ofer<ămonografiaăsatuluiăTisa,ăjude郡ulă
Arad,ăaăînv<郡<toruluiăIoanăArpa群.ăSurprizeăpl<cute,ăfiindc<ăcititoruluiăiăseă
dezv<luieăoă comunitateă s<n<toas<ădintreă celeămaiă autentice,ă înă toat<ăor-
ganicitateaăeiăbineăsudat<,ăc<lit<ădeăopozi郡iileămilenareăpeăcareăaătrebuităs<ă
leăînfrunte,ăal<turiădeăfiguraăautorului,ăprinăfrumuse郡eaăcuăcareăs-a ridicat 
deăjos,ăajunsăcopilădeăv<duv<ădeăr<zboiăs<rac<,ăpân<ălaăaăfiăc<l<uzaăspir-
itual<ăaăsatuluiăs<u. 

Lucrarea (înă manuscrisă „lectura”) nu are nevoie de laude de-
oarece acestea revinăsingureăpeăbuzeleăcititoruluiădeăîndat<ăceăseăcufund<ă
înălecturaăei.ăAutorulă群i-aădatăsilin郡aăs<ădeaălaălumin<ăoăoper<ăînchegat<,ă
bineă fundamentat<ă înă toateă articula郡iileă ei.ăNuă 群tiuă dac<ă aă avută înainteaă
ochilor vreun model, dar compartimentele tematice abordate arat<ă c<ă
autorulă群i-aădatăseamaăcareăarăfiăfa郡eteleăcareăarăalc<tuiăfizionomiaămono-
grafic<ăaăunuiăsat.ăSeăpareăc<ăsugestiileăceleămaiăfructuoaseăi-au venit de 
laămonografiaă軍inutulăH<lmagiului,ăaăfostuluiăs<uăprofesoră(群iăcompatriotă
local) Traian Mager, v<dindăînc<ăodat<ăcumăoălucrareăscris<ăcuăsufletălas<ă
înă urm<-iă dâreă înă careă voră ad<staă 群iă al郡ii,ă siguriă deă oă recolt<ă bogat<.ă Înă
felulăacestaăIoanăArpa群ăseăridic<ăînăgaleriaăînv<郡<torilorăale群iăpeăcareăi-a 
formatăfaimoasaă„preparandie”ădinăArad, mai bine de un secol 群iăjum<tateă
( an 1812, n n), al<turiădeăTeodorăDaul,ăPetreăUgli群ăDelapecica,ăIoanăT.ă
Florea, pentru a enumera numai pe cei care au publicat din tezaurul 
folcloricăală郡inutuluiălor.ămpresioneaz<ălaăto郡iărâvnaăcuăcareăs-auăstr<duită
s<ăseădocumentezeăînăcompartimenteleădisciplinelorăumanistice,ăridicân-
du-seămultădeasupraăniveluluiăd<sc<lescăcuăcareăi-aădotată群coalaă<năpu郡iniiă
ani de instruire. Monografiaădeăfa郡<ăst<ăm<rturie deăatareăstr<danieă群iăeaă
devineăvaloroas<ă群iăprinăfaptulăc<ădezv<luieăorizontulăunuiăînv<郡<torăcareă
aădep<群ită cuă succesă cerculă cuno群tin郡elorădobânditeăpeăb<ncileă 群colii.ă Iară
acoloăundeăseăoprescăcuno群tin郡ele,ădogoareaăspiritual<ăsupline群teălipsaăcuă
succesă deplin.ă Înă lucrareă alterneaz<ă oarecumă expunerea obiectiv<ă 群iă
m<surat<ă cuă intruziuneaă amintiriloră careă seă strecoar<ă involuntară tocmaiă
unde pasajul are nevoie de o vivificare. S-arăziceăoăalternareăîntreăaridi-
tateaă Кtiințific<ă Кiă c<lduraă sufleteasc<ă prină careă suntă cernuteă fapteleă
pentru a primi acea irizare care le face dintr-oă dat<ă vii,ă deă neuitat. Înă
fapt,ă aceastaă alc<tuieКteă farmeculă monografieiă scriseă deă Ioană ArpaКă Кiă
într-unăfelătr<deaz<ămobilulăcareăaăstatălaăbazaălucr<rii. A群ternându-se la 
lucru, seara, la lumina blând<ă aă l<mpiiă deă peă mas<,ă rândă peă rândă i-au 
r<s<ritădinainteaăochilorăcr<mpeieădinăsatulăîndep<rtat.ăSeăvedeaăumblândă
peăuli郡eleălui,ăz<reaăcâteăoăcas<ădinăcareăseăiveaăcâteăoăfigur<ăsimpatic<,ăînă
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urechiă îiăr<sunauăfrânturiădeăconversa郡ieăcuătimbrulă lorădulceăatâtădeăcu-
noscut,ăîncâtăîiăveneaăs<ăleăr<spund<ăpeăloc dac<ăhârtiaăalb<ădinainte-i nu 
i-ar fi amintit c<ătoateăaceleaănuăsuntădecâtăvedenii…Darăc<lduraălorăper-
sista,ăf<cândăatmosferaămaiămolcu郡<,ăcumăeămaiăbun<ădeăpetrecutălaămasaă
deă scris.ă Înstr<inareaă 群i-aă adusă 群iă eaă oă contribu郡ieă deă seam<,ă c<ciă toat<ă
monografiaă eă str<b<tut<ă deă dorulă dup<ă cevaă l<sată înă urm<ă careă r<zbateă
f<r<ăvoieăprintreărânduri. Dup<ăceăaăfostăaproapeădou<zeciădeăaniăînv<郡<toră
înăsatulăs<u,ăIoanăArpa群ăaătrebuităs<ăseădes郡<reze,ăpref<cându-se contabil. 
Sub acest asspect monografia vineăs<ărepareăoănedreptate,ăpunândăfapteleă
înăadev<rataă loră lumin<.ăC<ciădinăeaă ieseă laă iveal<ăcumă înv<郡<torulă Ioană
Arpa群ăaăfostăoăenergieădeăobâr群ieă郡<r<neasc<,ăadormit<ăînăstareălatent<,ădară
înăstareădeăaăfaceăminuniădeăîndat<ăceăobstacoleleăsuntăînl<turate. Astfel, 
înăpu郡iniiăani,ăînăsatulăTisaăiauăfiin郡<ărândăpeărândăunăcuptorăsistematicădeă
uscatăfructe,ăoăcooperativ<ădeăcredită(adic<ăunăfelădeăbanc<ăs<teasc<)ă群iăună
c<minăcultural,ătoateăcuăcontribu郡iaăautoruluiămonografiei.ăIarădac<ănu se 
uit<ă c<ă acelă cuptoră eă întâiulă peă jude郡,ă cooperativaă deă credită primaă dină
plasaăH<lmagiuă群iăc<minulăculturalăalăpatruleaădinăjude郡ulăArad,ămeriteleă
înv<郡<toruluiăIoanăArpa群ăstr<lucescăsubătransparen郡aăini郡iativeiăcreatoare.ă
Dac<ăară fiădeă luată înă seam<ănumaiăacesteămerite, s-arăv<diăcâtăaă fostădeă
necesar< alc<tuireaămonografiei,ăpentruăaăilustraăînc<ăodat<ălaten郡eleăcre-
atoareăcareăzacăînăpoporulănostruăînăa群teptareaăprilejuluiădeăaăseăfructifica.ă
Redactareaă monografieiă aă fostă cuă atâtă maiă salutar<ă cuă câtă arhiveleă cuă
actele referitoareă laă institu郡iileăamintiteăauă fostădistruse,ănuă  se 群tie  din 
care imbold. 

Valoareaămonografieiănuăpoateăfiăv<zut<ăînătoat<ăplin<tateaăeiădac<ă
nuăseă郡ineăseam<ăc<ăcuăcâtăvaătreceăvremea,ăcuăatâtăvaăcre群teă群iăea.ăAjungeă
s<ăneăînchipuimăceăpre郡ănem<surat arăaveaăatareălucrareăîntocmit<,ăs<ăzi-
cem,ăm<carăcuăunăsecolăînăurm<,ăpentruăcunoa群tereaăfizionomieiăunuiăsată
înătoateăarticula郡iileăluiăorganice,ăinclusivăceleăînăaparen郡<ăneînsemnate. O 
împrejurareădeosebit<ăvineăs<ăsporeasc<ănem<suratăvaloareaămonografiei 
satuluiă Tisa;ă Autorulă aă alc<tuit-oă tocmaiă înă momentulă cândă satulă
tradi郡ionalădeăodinioar<ăeăpeăpunctulădeăaădisp<rea,ăfiindăînlocuitădeătipulă
nou,ăhibridizatăprinăinfluen郡aăurbanizant< covâr群itoare.ăMonografiaăaăsur-
prins atare moment de trecere, consemnândăcuăfidelitateăcumăar<taăvechi-
ulăsat,ăînăopozi郡ieăv<dit<ăfa郡<ădeăînnoirileăcareăîiăconfer<ăcuătotulăalt<ăiden-
titate.ăM<rturiileăb<trânilor,ă darămaiă alesăpropriileă amintiriă l-au ajutat la 
alc<tuireaăsatuluiădeăodinioar<,ămaiăcuăseam<ăprinăaceleăsceneăînserateălaă
loculă potrivit,ă careă ilustreaz< celă maiă conving<toră stareaă deă lucruriă ceă
trebuiaăînf<郡i群at<.ăPrinăaceastaămonografiaăseăinstituieăcaădocumentăistorică
înă fa郡aă veacurilor,ă viuă 群iă palpitant,ă cuă putereă deă sugerareă 群iă convingereă
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multă sporit<.ă Cercet<toriiă voră aveaă înă fa郡aă ochiloră oă sec郡iuneă înă corpulă
na郡iunii,ă oă celul< etnic<ă vie,ă zugr<vit<ă înă toateă modalit<郡ileă eiă deă
func郡ionare,ămenit<ăs<ăexpliceămecanismulădeăexisten郡<ăaăîntreguluiăcorpă
etnic. 

Peădeasupra,ă郡inutulăH<lmagiuluiăseărelev<ăcaăunăălocăales,ăună郡inută
deă elit<ă prină structuraă sufleteasc<ă aă oamenilor.ă Cineă aă avută noroculă s<ă
adaste printre ei, s-aă putută bucuraă deă ospitalitateaă loră funciar<,ă izvorât<ă
din prea plinul lor sufletesc, ca oărev<rsareăorganic<ăaăacestuia,ăîntrucâtăseă
afl<ămereu înăstareădeăebuli郡ie.ăOăc<ldur<ăspiritual<ăaleas<ăcareăteăînv<luieă
deăîndat<,ăpun郡ileădeăcomunicareăseăstabilescăpeăloc,ăîncâtăteăsim郡iăca într-
oăodaieăc<ldu郡<ă群iăluminoas<ădup<ăceăaiăad<statăzgribulindăprintreăghe郡uri.ă
Eaă explic<ă entuziasmulă cuă careă locuitoriiă auă r<spunsă laă chem<rileă
înv<郡<toruluiă loră înă toateă ac郡iunileă întreprinse,ă câtă 群iă mareaă curiozitateă
spreălumeaădinăafar<,ăîmbinat<ăcuădorin郡a legitim<ădeăaăseăfaceăcunoscu郡i.ă
Numaiăînăatareăplin<tateăsufleteasc<ăseădezvolt<ăînăvoieăaceaăomenie,ăatâtă
deăromâneasc<ă înăexcrescen郡eleăeiăneb<nuite,ă群iăeaăexplic<ădeăceăAvramă
Iancuă înă ultimiiă luiă aniă ad<staă bucurosă prină acestă 郡inut,ă întrucâtă numaiă
acoloăsufletulăs<uăsângerândămaiăg<seaăalinareaădeăcareăaveaăatâtaănevoie.ă
Monografia lui Ioan Arpa群 o reliefeaz<ădinăplin,ăde群iămaiămultă indirect,ă
prină resfrângerileă asupraă moduluiă cumă auă reac郡ionată oameniiă laă toateă
ac郡iunileădeăprop<群ireăs<teasc<ă群iăna郡ional<,ăpeăcareăcititorulăatentăleăsur-
prindeărândăpeărândăînăpaginileăei.ă訓iăacestaăpoateăeătemeiulădeăc<petenieă
careă îndrituie群teă atareămonografie,ă îngro群ându-i sensibil valoarea docu-
mentar<ăcuăaspira郡ieălaărangădeăunicat. 
 

 
Bucure群ti,ă10ăaprilieă1982 

Dr.ăOvidiuăBîrlea 
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Introducere 
 

Ca fiu al satului m-amăgândităc<ănuămi-amăf<cutăpeădeplinădatoriaă
fa郡<ădeăloculăundeăamăv<zută luminaăzilei,ăamăcrescută群iămuncit,ădac<ănuă
voiă încercaă s<ă scotă dină colbul 群iă neguraă vremilor,ă fapteleă dină trecutulă
mo群ilorăsiăstr<mo群ilorăno群tri,ăcare au trudit din greu pe aceste meleaguri 
群iăaăleăl<saăspreă群tireă群iămo群tenireăfiilorădeăaziă群iădeămâineăaiăsatului. 

Patria, în primul rând e locul unde ne-am născut și crescut, unde 
ne-am desfătat cei mai frumoși ani ai vieții: copilăria. E locul unde ne 
avem îngropați sau ne trăiesc bunicii, părinții și frații. Noțiunea de 
patrie crește și își lărgește cercul primind contururi noi odată cu anii ce 
ni-i adăugăm vârstei, până la înțelesul de țară. 

Iubirea de țară începe cu dragostea față de mâlul din marginea 
apei, în care ți-ai înfundat picioarele, de apa limpede în care ți-ai 
oglindit fața și ți-ai răcorit, ca și copil, trupul plin de nădușala verii; de 
potecile și crângurile cu păsări; de holdele și livezile pline de rod; dar 
mai ales dragostea față de oamenii harnici care prin truda lor au 
reînnoit de atâtea ori fața locului unde s-au născut și crescut. 

Nu putem spune că ne iubim țara manifestând indiferență față de 
locurile natale, de oamenii ce ne-au crescut, sau cu care am copilărit. 

Lucrareaădeăfa郡<ăeă群iăeaăunăsemnădeădragosteă群iărespectăpentruăsatulă
natalăcareăa群ăvreaăs<ăfieăpre郡uit,ăînăegal<ăm<sur<,ădeăto郡iăfiiiăs<i,ăoriundeăs-
arăaflaăei.ăDeăaceeaărândurileădeăfa郡<,ăînăprimulărând,ăsuntăadresateăaces-
tora. 

A群ezareaăsatuluiănuăaăfostăniciăînătrecut,ădup<ăcumănuăeăniciăazi,ăpeă
oăarter<ăprincipal<ădeăcircula郡ie,ăfaptăceăaăf<cutăcaălocuitoriiădinăTisa s<ănuă
iaăparteăactiv<ă群iăfrecventălaăevenimenteleăistoriceă群iăsocialeăaleăvremilor 
trecute.ăDarăcumăsatulăaăfostălegatădeăH<lmagiuăprinărela郡iiăeconomiceă群iă
administrative,ă aă f<cută ca evenimentele social-istoriceă dină regiuneă 群iă înă
specialăceleădinăH<lmagiuăs<ăfieăsim郡iteă群iătr<iteăcuătoat<ăintensitateaă群iădeă
tiseni. 

Cuăregretătrebuieăs<ăar<tăc<ădocumenteleăistoriceăactualeănuăscotălaă
iveal<ăfiguriădeăseam<ădeălupt<toriăsocialiă群iăna郡ionaliădinăTisa,ădup<ăcumă
nuă seă cunoscă niciă manifest<riă colectiveă deă mas< împotrivaă st<riloră deă
oprimareăsocial<ăaleăvremilorătrecute. 
 

IoanăArpa群 
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Cap. I. Descriere geografic< 
 

1.A群ezarea 
 

Satulă Tisa,ă comunaă H<lmagiu,ă jude郡ulă Arad,ă seă afl<ă situată înă
Mun郡iiăApuseni,ă peValeaăCri群uluiăAlb,ă înăDepresiuneaăH<lmagiului,ă laă
încruci群areaăparaleleiă46ădeăgradeă群iă6ăminuteălatitudineănordic<,ăcuăme-
ridianulă22ădeăgradeă群iă26ăde minuteălongitudineăestic<,ăînăparteaădeăest a 
jud Arad. 

Depresiuneaăînăcareăseăafl<ăsatulăesteăstr<juit<ăspreănord-nord est, 
deăculmileăînalteăaleăBiharieiă群i G<inei,ăiarăspreăsud-sudăvest,ădeălan郡ulădeă
dealuriăcareăalc<tuiescăMun郡iiăZarandului. 

 

 
 

Foto1. (dup<ăTraianăMager) 
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Foto. 2  Schi郡aăsatului 

 
2. Vecinii 

 
SatulăTisaăareăcaăvecini:ă laăest,ăH<lmagiul;ă laăsud,ă軍<rmurea,ă Io-

ne群tii,ăOci群orulă群iăPr<v<lenii;ălaăvest,ăT<lagiulă群iălaănord,ăLeasaă群iăLe群ti-
oara. 

Hotarulăcuăveciniiăeă liniaă închipuit<ăcareăporne群teădinădrumulăceă
duceă laă H<lmagiu,ă dină punctulă deă întâlnireă ală hotaruluiă Tiseiă cuă celă ală
H<lmagiului,ă mergeă spreă sudă peă r<zorulă holdeloră pân<ă laă grohotulă din 
cap<tulălor,ăpunctăundeăseăîntâlnescăceleătreiăhotare:ăalăTisei,ăH<lmagiuluiă
群iă軍<rmurelui.ăDeăaiciăhotarulăapuc<ăspreăsud-sudăvest,ăspreăCri群ă群iădup<ă
ceătreceăCri群ul,ăînădreptulăSteanuluiă(stâncii),ăcumăiăseăspuneălocal,ăurc<ălaă
Grui.ăContinu<ăapoiăpe Târsâtur<,ăpeăGruiăînăsusă群iădup<ăceădesparteăTu-
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fariiă(c<tunăală軍<rmurelui),ădeăultimeleăcaseădeăpeăGrui (c<tunăalăTisei),ă
urc<ă dină nouă laă loculă numită Sângurul.Hotarulă urmeaz<ă maiă departeă
creastaă dinăDealulă 軍<rmurelui,ă f<cândă delimitareaă cuă sateleă 軍<rmure 群iă
Ione群ti,ătreceăprinăT<uroiă群iăurc<ăînăvârfulăT<uroiului.ăÎnăacestăvârfăhotarulă
Tiseiăseăîntâlne群teăcuăalteădou<ăhotare,ăaăOci群oruluiă群iăaăPr<v<lenilor.ăDeă
aici,ă hotarulă urc<ă dină nouă înă celămaiă înaltă vârfă dină drumulă s<u,ă Vârfulă
Mursei,ăînaltădeă677ăm.ăHotarulăcontinu< peăcreast<ăspreăvest-nord vest, 
prinăT<ulăNegru,ăpeădeasupraădeăCoastaăLacului,ăprinăVârfulăPicuie郡ii,ăpeă
laăHotară群iăapoiăcoboar<ălaăL<群or,ăocolindăfâna郡ele,ădup<ăceăaăl<satămultăînă
urm<,ăînăstânga,ăînăhotarulăT<lagiului,ăvestitaăstânc<ănumit<ăPiatraăCorbu-
lui. 

Dină L<群or,ă hotarulă urmeaz<ă creastaă deă laă Petricea,ă f<cândă spreă
vest hotarul cuT<lagiul.ă Continu<ă apoiă totă peă creast<, prin Blidaru, la 
Vârfulă luiă D<nil<,ă undeă iar<群iă seă întâlnescă treiă hotare:ă ală Vârfurelui,ă ală
Tiseiă 群iă ală Lesei.ă Deă acolo,ă hotarulă treceă prină Vârfulă râpii,ă coboar<ă laă
Prislop,ătreceăpeăCreastaăStârcilorăspreăPle群eă群iăPoduri,ăpân<ălaăIuga,ălocă
peăundeătreceăCri群ul.ăDup<ăceăocole群teăGlodul,ăhotarulămergeăpeădrumulă
deăcare,ădeălaăCinaălaăLivad<,ătreceăprinăcap<tulăgr<diniiăluiăCri群an,ăpeălaă
Stavil<,ătreceăvaleaă群iăajungeălaăloculădeăînceput. 

 
3.Relieful 

 
SatulăTisaăareăunăreliefădeădeal,ăcuprinsăîntreădiferen郡eleădeănivelă

220 m, laănivelulăCri群uluiă群iă677ăm,ălaăVârfulăMursei. 
Dealurileă dină cuprinsulă hotarului,ă caă 群iă Mun郡iiă Zarandului din 

careăfacăparte,ăsuntădeănatur<ăvulcanic<,ădară群iădeăîncre郡ire.ăEleăsuntăfor-
mateădină rociăsedimentare,ă înă luncaăCri群ului,ădară群iădină rociăeruptive,ă înă
rest. 

Terenul este accidentat, cu pante destul de mari ca cele de Pe 
Fa郡<,ă Be群icur<,ă Cornet,ă celeă dou<ă Ple群eă (Ple群aă Mic<ă 群iă Ple群aă Mare)ă 群iă
Râpa,ăspreăLeasa. 

CulmeaăcareăduceădeălaăStârci,ăVârfulăRâpii,ăVârfulăluiăD<nil<ă群iă
înăcontinuare,ăpân<ălaăPetricea,ăseăcredeăc<ăaăfostăformat<ăprinăîncre郡ire.ă
Îns<群iă toponimiaă deă Stârci,ă careă faceă parteă dină toponimiaă cuvântuluiă
stâncit,ă înseamn<ăstrânsă群iăcuăsiguran郡<ăexplic<ămodulădeăformare a cul-
mei.ăAceast<ăculmeă,seăcredeăc<ăesteăceaămaiătân<r<,ădinăcuprinsulăhota-
rului,ălucruăceăaăf<cutăcaănatura,ăcuădin郡iiăvremii:ăapaăfrigulă群iăc<ldura,ăs<ă
nuăaib<ătimpăs<-iăroad<ăcreastaă群iăs<-iăîndulceasc<ăpantele. 

Dac<ăseăexamineaz<ămaiăatentăreliefulăsatului,ăseăpoateăobservaă
cuă u群urin郡<ă c<ă acestaă seă grupeaz<ă dup<ă altitudiniă 群iă formeă deă teren,ă caă
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urmareă aă mi群c<riloră tectoniceă 群iă proceseloră deă eroziune,ă laă careă aă fostă
supusăînădecursulătimpului. 

Dup<ăfelulăcumăesteădispusărelieful,ăseăpotădistingeăcinciă trepteă
diferiteăcaănivelă群iăform<ă群iăanume:ă 

-primaă treapt<ă  oăconstitueă loculănumităPesteăCri群ă (sauă軍arin<),ă
cu nivelul de 200-220 m 

-aă douaă treapt<ă esteă terasaă format<ă dină Tr<ua群ulă Cri群enilor,ă
Colnicele,ăArp<群e群tii,ăPle群cu郡a,ăGruiulă群iă seăcontinu<ă la acela群iănivel,ă înă
hotarulă軍<rmurelui,ăpân<ămultădincoloădeăbisericaădină軍<rmure 

-aă treiaă treapt<ă eă format<ă dină piscurileă Singurul,ă Laă Vârf, 
M<guraă群iăStârcii,ăcare auăîn<l郡imile de 350-370 m 

-a patra treapt<ă eă format<ă dinăVârfulăRâpii,ăVârfulăCornetului, 
Paraginea,ăBe群icura 群iăDâmbulăC<郡unului,ădinăDealulă軍<rmurelui, de 550-
600 m.  

-aăcinceaătreapt<ăeăformat<ădinăceleătreiădealuri:ăDealulăIobagilor,ă
Dealulă dinăMijlocă 群iă L<群orul,ă cuă Vârfulă L<群oruluiă deă 653ămă 群iă Vârfulă
Mursei de 677 m. 

軍arinaă eă terenulă celă maiă deă josă dină depresiuneaă H<lmagiului.ă
Aceastaă aă fost,ă cuămilioaneă deă aniă înă urm<,ă ună fundă deă lac.ăApeleă dină
acestălac,ăcaăurmareăaămi群c<rilorădeăterenă群iăaăproceselor de eroziune,ă群i-
auăcroitădrumăspreăvest,ăprinădefileulădeălaăCiuciă(Vârfuri),ăl<sândăînăurm<ă
oămas<ădeăaluviuni,ăpesteăcareăs-au mai depus cu timpul altele, aduse de 
apeleă curg<toareă careă 群i-au prelungit albia,ă înă specială deăCri群.ăAcestaă aă
schimbat,ăînădecursulătimpului,ăatâtăformaăterenuluiăcâtă群iăcon郡inutulălui.ă
Cri群ulăaăcursăînătrecutăpeăsubăDâmb,ăprinăloculănumităBalt<ă(BaltaăCineiă群iă
BaltaăGlodului),ăundeăaăl<satădreptăurmeămla群tinileă群iăb<l郡ileăceăseăv<dă群iă
azi.ăDinăacelălocăCri群ulăs-aămutatădinăceăînăceătotămai spre sud-vest,ăpân<ă
înăactualaăalbie,ăl<sândăînădreaptaăterenulăceăseănume群teăaziă軍arin<,ăcareă
seă folose群teă pentruă culturaă cerealelor.ă Fertilitateaă terenuluiă dină 軍arin<ă
cre群teă înă raportă cuăpozi郡iaă luiă fa郡<ădeăCri群,ă caăurmareă aămâluluiă fină 群iă aă
resturiloră vegetaleă aduseă deă viiturileă Cri群ului.ă Terenulă dină apropiereaă
maluluiădreptăalăCri群uluiăesteă formatădinăpietri群ă 群iănisipăadusădeăape,ă înă
specialădeăValeaăH<lmagiuluiăcareădegradeaz<ăcelămaiămultă軍arina. Valea 
aduce,ă cândă vineă mare,ă caă urmareă aă topiriiă rapideă aă z<peziloră deă peă
munte,ă cumă aă fostă înă anulă 1925ă sauă aă ploiloră toren郡ialeă dină aniiă 1970,ă
1973ă 群iă 1980,ă cantit<郡iă enormeă deă pietri群ă ceă îlă depuneă peă holdeleă dină
apropiereăsauăîlăîngr<m<de群teăînădiferiteălocuriăînăalbie,ădeterminândăprină
aceasta ruperea maluriloră群iăschimbareaăcursuluiăapei.ăToateămalurile,ăatâtă
ale V<ii,ă câtă 群iă aleăCri群ului,ă începândă dină amonteă deăH<lmagiuă 群iă pân<ă
aproapeădeătunel,ăsuntărupteă群iă terenulădinăapropiereăesteăumplutăcuăpie-
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tri群.ăSeăimpuneăconsolidareaămalurilor,ăpeăaceast<ăpor郡iuneă群iăoprireaăpie-
tri群uluiăpr<v<litădeălaămunteădeătoren郡i,ăprinămaiămulteăbarajeăsuccesive. 

Gruiul,ă Ple群cu郡a,ă Arp<群e群tiul,ă Colniceleă 群iă Tr<ua群ulă Cri群enilor,ă
auă fostăunăplatouăsubacvatic.ăDup<ăceăapeleăs-au scurs din Depresiunea 
H<lmagiului, platoul s-a br<zdatădeă apele,ă înă retragere,ă formândăactualaă
configura郡ieăaăterenuluiăcuăv<ile:ăValeaăMare,ăValeaăMic<ă群iăValeaăIugii,ă
careă despartă 群iă contureaz<ă actualeleă formeă deă relief.ă Pân<ă 群iă constitu郡iaă
fizic<ă群iăchimic<ăaăacestuiăterenăatest<ăaceea群iăorigine,ăiarădac<ăneăuit<mă
dină 軍arin<,ă spreă parteaă superioar<ă aă acestuiă platou,ă laă îmbinareaă luiă cuă
M<gura,ăCoastaăluiăStanăLaz<r,ăVârfulă群iăSângurul,ăparc<ăseăv<dă群iăazi,ăînă
aceleăp<r郡i,ăurmeleăvalurilor careăauălovităodat<ăînămal.ăTerenulăacestaăseă
folose群teăpentruăculturiădeăcerealeă群iăpomiăfructiferi.ă 

Stârcii,ăM<gura,ăLaăVârfă 群iăSângurulă stauăcaăni群teăbastioaneă înă
ap<rareădeasupraăc<tuneloră群iăleăstr<juiesc:ăM<gura,ădeasupraăCri群eniloră群iă
Arp<群e群tilor;ă pisculăLaăVârf,ă deasupraăPle群cu郡ei,ă iarăSângurul,ă deasupraă
Gruiuluiă 群iăV<iiăMari.ăOăparteădină acesteă în<l郡imiă suntăgola群e,ămaiă alesă
pantele dinspre sud,ăfolositeăînătrecutădară群iăazi,ăcaăp<群uni.ăP<r郡ileădinspreă
nord-vestăaleăacestorăîn<l郡imiăsuntăacoperiteădeămiciăpâlcuriădeăp<dureădeă
fagă 群iă carpen.ă Înă acesteă crânguri,ă careăodinioar<ă seă îmbinauăcuăultimeleă
caseă dină sat,ă locuitoriiă satuluiă 群i-auă g<sită adeseaă refugiu,ă fieă deă teamaă
domnuluiădeăp<mânt,ăpeămo群iaăc<ruia trebuiauăs<ăfac<ăzileleădeăclac<,ăfieă
deăteamaăs<ănuăfieălua郡iăcuăarcanulălaăc<t<nie.ă„Codrulăaăfostăfrate bun cu 
românul”:ăl-a ocrotit, l-aăînc<lzit,ăl-aăr<corităînăzileleăc<lduroaseădeăvar<,ă
cu ajutorul lui s-aăleg<nată群iătotăcuăajutorulăluiăaăfostăîngropat.ăDeăcâteăoriă
軍araăH<lmagiului eraătrecut<ăprinăfocă群iăsabie,ălocuitoriiăc<tunelorăsatului,ă
群i-auăg<sitărefugiulăînăacesteăpâlcuriădeăp<dure,ăcumăaăfostăpeătimpulăcândă
turciiă群iăt<tariiăf<ceauăincursiuniădeăprad<ăpeăValeaăCri群ului1. 

Vârfulă Râpii,ă Vârfulă luiă D<nil<,ă Vârfulă Cornetului,ă Paraginea, 
Be群icuraă群iăVârfulăC<郡unuluiădinăDealulă軍<rmurelui,ăsuntămasive cu pante 
repeziă群iăv<iăadânci.ăParaginea,ăPoieni郡aă群iăparteaăsuperioar<ăaăBe群icurii,ă
spreă deosebireă deă restulă masivelor,ă auă laă suprafa郡<ă soluriă bineă formateă
careă permită s<ă fieă lucrate,ă înă specială Paraginea.ă Restulă masiveloră suntă
împ<durite,ă uneleă chiar maiă recentă prinăm<surileă deă refacereă aă fonduluiă
forestier. 

Ultimaătreapt<ă群iăceaămaiă înalt<ăesteăformat<ădinăDealulăpropri-
uzisăcuăceleătreiăculmi:ăDealulăIobagilor,ăDealulădinăMijlocă群iăL<群orul.ă訓iă
acesteădealuriăauăfostăcândvaăunăplatou,ăcareăcuătimpulăs-aăbr<zdatădeăape,ă
f<rmându-seă v<ileă existenteă ceă leă despartă 群iă leă conturez<ă forma:ă Valeaă

                                                
1
 Traian Mager, Ыinutul Hălmagiului,Editura Diecezană, Arad, 1936, par-

tea I, pag.8 
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Mare,ăValeaăIugii,ăValeaăI群oriiă群iăVârfulăL<群orului. Înăparteaădinspreăsud,ă
acesteădealuriăî群iăauăbazaăcomun<,ăformat<ădinăcoamaăceămergeădeălaăPie-
triceaăprinăL<群or,ăHotar,ăVârfulăPicuie郡iiă 群iăpân<ă înăVârfulăMursei.ăCul-
mile dealurilor sunt linii aproape paralele ce merg de la sud spre nord. 

St<pânireăacestorădealuri,ădeăc<treă locuitoriiăsatului,ă înă trecut, a 
depins de starea lor social<.ăDealulădină fa郡<,ăcareă seăvedeădinăsată 群iădină
garaă CFRă H<lmagiu,ă a fostă înă st<pânireaă iobagilor,ă deă undeă i-aă r<masă
numeleăDealulăIobagilor.ăRestulădealuriloră(L<群orulă群iăDealulădinăMijloc,ă
maiămariăcaăsuprafa郡<),ăauăfostăst<pâniteădeăc<treăneme群iă(郡<raniăf<r<ăob-
liga郡iiăfeudaleă).ăEraă群iăaceastaăoăform<ădeădiscriminareăsocial<. 

Dealulă Iobagiloră începeă dină 群esulă Murseiă 群iă continu<ă cuă
frumoaseăperspectiveăspreăestă群iănordăpân<ălaăVârfulăFr<siniilor. 

DealulădinăMijlocă începeădeă laăLacă群iădup<ăceăurmeaz<ăaceea群iă
direc郡ieăseătermin<ălaăTriigi,ăîntr-un bot de deal. 

L<群orulă esteă continuareaă culmeiă dină careă pornescă celeă dou<ă
dealuri,ăpân<ălaăVârfulăL<群orului,ăundeăseătermin<ăîntr-oăpant<ăfoarteăîn-
clinat<.ăDemnădeăremarcatăeste faptulăc< pantele dealurilor sunt acoperite 
cuă p<duriă iară spreă cresteă 群i cresteleă suntă fânea郡<,ă p<群uniă 群iă locă pentruă
unele culturi. Cel mai populat dintre dealuri a fost Dealul Iobagilor. 

Întreăceleădou<ăr<zboaieămondiale,ăacesteădealuri,ăauăfostăfoarteă
multăpopulate,ăcumănuăauăfostăniciodat<ăînătrecut.ăTotăîntinsulădealurilor a 
fostăpres<ratăcuăgrajduriă群iăpoie郡iă(ad<posturiăf<cuteădinănuieleăîmpletite,ă
pentuăviteă群iăporci)ă群iămiciăcolibeăsauăc<su郡eăpentruăad<postulăoamenilor.ă
Nuătoateăfamiliileăcareăp<群unauăviteleăacoloăaveauăgrajduriăsauăc<su郡e.ăÎnă
primulă rândă seă asiguraă ună ad<postă pentruă animaleă apoiă pentruă oameni.ă
P<storii,ă înă mareă parte,ă erauă copii.ă Copiiiă 群iă oameniiă înă vârst<,ă careă
st<teauălaăDeal cuăanimalele,ăfoloseauăcaăad<postă群urileă群iăpodurileăgraj-
durilorăpropriiăsauăaleăvecinilor.ăPentruăpreparareaăhraneiă f<ceouăun foc 
lâng<ăni群teăbolovaniă(stânci),ăferitădeăvânt,ălapteăaveauădeălaăanimaleăiară
cartofiă群iăf<inaăpentruăm<m<lig<ăseăurcaădinăsat. 

Dealulă aă fostă împ<r郡ită pentruă folosin郡<ă peă c<tuneă 群iă grupeă deă
familiiă astfel:ă Bodeaă dină P<lu郡e群ti,ă foloseaă Ci群era;ă D<r<ii de Laă Sată 群iă
D<r<uă Nicolae-Bogatuă deă peă Grui,ă foloseauăMursa;ă Cri群eniiă st<pâneauă
Fântâneleleă群iăFr<sânii;ăM<rge群tiiă群iăfamilia軍âsca,ăaveauăZ<noaga;ăD<r<iiă
deăpeăGruiă群iăfamiliaăTrifanăst<pâneauăloculăFonceu;ăfamiliaăArpa群ăaveaă
Dâmbulă Izvoruluiă 群iăCurici群te;ă familiile Morcană 群iăRomană st<pâneauă laă
Groap<.ă P<r<genii,ă ca uniiiă careă auă fostă neme群i,ă auă st<pânităDealulă dină
Mijlocă群iăL<群orul.ăSpreădeosebireădeăceilal郡i.careăfoloseauăs<la群urileănu-
maiă vara,ă p<r<geniiă careă aveauă s<la群uriă laă L<群or, leă foloseauă iarnaă 群iă
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prim<vara.ă Înăfelulăacestaănuă trebuiauăs<ă transporteă fânulă群iăaveauăacoloă
gunoiulădeăgrajd,ăpentruăculturileăcareăleăf<ceauăpe acele locuri. 

Unii locuitori din Tisa au avut chiar domiciliul stabil la Deal. 
Astfel Micl<i郡<ăD<r<uăst<teaălaăMursaăiarăAlexandru 群iăMitrieăD<r<u,ăpeă
DealulădinăMijloc.ăÎnăaniiă1970-1980ănuămaiăerauăstabileădecâtădou<ăgos-
pod<riiă peă Dealulă dină Mijloc.ă Peă celelalteă dealuriă s-auă împu郡inată 群iă
c<su郡eleă群iăgrajdurile.ăNuămaiăareăcineăs<ăsteaălaădealăs<ăp<zeasc<ăvitele.ăA 
sc<zută群iănum<rulăanimalelor. Oameniiăadul郡iăauădevenităsalaria郡i,ăcopiii,ă
suntătotămaiăpu郡iniă群iăauăocupa郡iaăînv<郡<turii.ăAuămaiăr<masăcâ郡ivaăb<trâniă
careăseămaiă郡inădeătradi郡iaămigr<riiăvitelor,ăprim<vara,ălaădeal.ăAcum, nu 
seămaiă întâlne群teă forfot<ă laă deal,ă niciă cântecele care se auzeau pe toate 
c<r<rile,ăniciă chem<rileă cuăhuieturileă lor.Înă aceleăvremuriă tineriiă animauă
dealurile:ăuneiăhuituriădeăpeăDealulăIobagilor,ăiăseăr<spundeaăcuăoăaltaădeă
peăunăaltădealăapoiăurmaăoătr<g<nat<ăcareăî群iătrimiteaăsim郡<minteleătinere-
群ti pesteăv<iă群iădealuri. 

Seara tineretul se aduna, uneori,ălaolalt< înăjurulăunuiăfocăînăaerăli-
beră群iădup<ăunăceasădeăveselieăseăculcauăcuă to郡iiăsubăcoroanaăunuiăpom, 
pentru a se feri de roua groas<,dinătimpulănop郡ii. Întâlnirileăseămutauădeă
pe un deal pe altul,ăodat<ălaăCi群er<,ăalt<dat<ălaăCurici群te,ămaiăapoiălaăMur-
sa.ăLaăMursaăveneauă群iădinăhotarulăPr<v<lenilor. 

Darălaădealănuăeraădoarăbucurieă群iăveselie,ămaiăerauă群iăploiă群iăfrigă群iă
noroi,ă 群iă lipsaă alimentelor 群iămulteă altele:ă Într-oă noapteă senin<,ă cuă lun<ă
plin<,ăpeălaăsfâr群itulăluniiăiunie,ăană1920,ăînămiezădeănoapte,ăceiădină訓esulă
Murseiăcareădormeauăafar<ăsubăunăpom,ăauăfostătrezi群iădinăsomnădeăpatruă
b<rba郡iăînarma郡iă群iăîmbr<ca郡iăcuăhaineămilitare. P<storiiăauăfostăobliga郡iăs<ă
seă scoaleă 群iă s<-iă conduc<ăpeă ceiă patruă laă c<su郡aă luiăMicl<i郡<ăBogatu,ă nuă
foarte departe de acel loc. L-auăsculatăpeăMicl<i郡<ă群i i-auăcerută群<-iăduc<ă
laăloculăundeămontaseăcazanulăpentruăfiertă郡uicaădeăcire群e.ăCazanul era pe 
郡<stălaăfântânaădeălaăMursa.ăUnă„soldat”ăaăp<zităostateciiă群iăceilal郡iătreiăauă
demontatăcazanulă群iă郡eavaădinăr<citor, le-auăluatăînăspateăapoiă群i-auăîncol-
onatăostateciiăpân<ă înăcaleaădină訓esulăMurssei.ăAcoloăs-auădesp<r郡it,ăceiă
patru au luat-oăspreăPr<v<leniă iarăostateciiă spreă culcu群urileă l<sateăgoale.ă
Sperietura a fostămareă群iănoapteaăpreaăscurt<. 

Celeă dou<ă corpuriă mariă deă p<dure,ă fosteă proprietateă domenial<,ă
dup<ăanulă1920, auăintratăînăposesiaaăStatuluiăRomân.ăAcesteaăseăafl<ăpeă
celeădou<ăv<i,ăVale Mareă群iăValeaăIugii. 

 
4.Clima 
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Clima din hotarul satului Tisa este acea群iă cuă climaă dină depresi-
uneaăH<lmagiului,ăcuăierniănuăpreaăgeroase,ădarăbogateăînăz<pad<ă群iăveriă
suficientădeăc<lduroase,ădarănuăexcesive.ăMun郡iiădinăjurăap<r<ădepresiuneaă
deăcuren郡iiăputerniciădeăaer.ăTotu群iăseăresimtă群iăaiciăvânturiăputerniceădin-
spre nordă群iănord-vestă(Vârfuriă群iăLeasa)ă群iăaducăcuăele,ăcândăbatăînătimpulă
iernii,ăz<pad<ămult<ă群iăger.ăPrim<vara,ăacelea群iăvânturiăaducăusc<ciuneă群iă
secet<.ăDeă aceeaă eă indictă caă sem<n<turileă deă prim<var<ă s<ă seă fac<ă tim-
puriuăs<ănuăfieăafectateădeăsecet<. 

Din cauzaăCri群ului,ădeăpeăaăc<ruiăsuprafa郡<ăseăridic<ămariăcantit<郡iă
deăvapori,ănebulozitatea,ăînăspecialăînădimine郡ileădeăvar<,ăesteăridicat<,ăînă
toat<ă luncaăCri群ului.ă Înă軍arin<ăstratulădeăcea郡<ă reduceăvizibilitateaă laă20ă
deămetri,ăînătimpăceălaăM<gur<ăoriăla Paragine, la altitudine de 100-200 de 
metriă cerulă eă clară 群iă senin.ă Dină cauzaă curen郡iloră deă aeră 群iă aă ce郡iiă seă
întâmpl<ăcaăiarna,ălaăParagine, s<ăfieămaiăcaldădecâtăînăluncaăCri群ului. 

Prim<vara,ă climaăesteă r<coroas<ă ăpân<ă târziu,ă dină cauzaă stratuluiă
deăz<pad<ădeăpeămunteleăBiharia,ăcareăoăinfluen郡eaz<ădirect. 

Din sud întotdeaunaăvântulăesteăc<ldu郡,ăiarnaă„mânc<ăz<pada”ăiară
vara aduce ploi line. 

Ploiă maiă frecventeă 群iă deă lung<ă durat<ă seă întâlnescă prim<varaă 群iă
toamna.ă Varaă seă producă ploiă toren郡ialeă deă scurt<ă durat<,ă cuă fulgereă 群iă
tr<sneteă 群iă cuă ună debitămareă deă ap<.ă Ploileă potă produceă 群iă inunda郡iiă dară
aceastaăseăîntâmpl<ămaiărar.ăCauzeleăinunda郡iilorămariăau fostădefri群areaă
total<ă aă p<durilor.ă Celeă maiă mariă inunda郡iiă înă zon<ă suntă peă Cri群ă 群iă peă
ValeaăH<lmagiului, atunciăcândăsuntăploiătoren郡ialeăcuădebiteămariă(1970,ă
1973)ă sauă prină topireaă brusc<ă aă stratuluiă grosă deă z<pad<ă dină pricinaă
c<lduriiăexterioareăsauăaăuneiăploiăcaldeă(21ădec.ă1925).ăInunda郡iileăpotăfiă
agravateă群iădeăumflareaăstratuluiădeăghea郡<ă群iăproducerea sloiurilor care se 
oprescălaăunăpodăsauălaăoăcotitur<.ăA群aăsuntăafectateămulteăpoduri,ăinclu-
sivăalătisenilor,ăpesteăCri群.ăIat<ăcâtevaădate mediaăpeă25ădeăani,ăînainteădeă
anul 1955,ălaăsta郡iaămeteorologic<ăH<lmagiu,ăaflat<ălaă3ăkmădeăTisa:2 

 

                                                
2
 Colectiv, Clima RPR, Bucure群ti, 1961 
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Temperaturiămediiăzilniceăceătrecăpesteă15ăgradeăseăafl<ăînă inter-

valul de timp 10mai-15ă srptembrieă iară înă restulă timpuluiă temperaturaă
scadeăsubăaceast<ă limit<.ăDurataă timpuluiăcuă temperaturiăpesteă15ăgradeă
este de circa 130 de zile, iar cea sub 15 grade de circa 225 de zile. Tem-
peraturiăsubăzeroăgradeăseăînregistreaz<ăînămedieă120ădeăzile.ăMediaătem-
peraturiiăzilniceăînălunaăianuarieăesteădeăcircaă1-2ăgrade,ăiarăînălunaăiulieă
de circa 14-15 grade. 

Primulă înghe郡ăseăproduceă înă regiuneăpeă laăsfâr群itulă luiăoctombrieă
iar ultimulălaăsfâr群itulăluiămartieăsauăînceputulăluiăaprilie.ăPrimaăninsoareă
cade pe la 15 noiembrie iarăultimaăpeălaăsfâr群itulăluiămartie.ăZileăcuăsoareă
群iăcerăstr<lucitorăseăînregistreaz<ăînămedieă110,ărestulătimpuluiăesteăcuănoră
sau cer variabil. 

Ploile toren郡ialeă郡inăînămedieăunaăor<ăcuăunădebitădeăap<ădeă25-30 
litri pe mp. 

Num<rulăzilelorăcuăvânturiăcuăvitezeădeă40ădeăkm.peăor<ăseăînreg-
istreaz<ă2,9ădinănum<rulăzilelorădinăanăiarăcuăvitezeădeă60ăkm/hă群iăpesteă
60 km/h, 0,5 zile/an. 

Presiuneaăatmosferic<ăse afl<ăîntreă900-1000 mb.  
Prezenteleădateămeteorologiceă群iăhidrologiceăreprezint<ămediaăpeă

25ădeăaniăpân<ăînăanulă1955 
 

5.Apele 
 
Înăcuprinsulăhotaruluiăsuntă izvoare,ăpârae,ăv<iăcuădebitămică群iăună

singură râu,ă Cri群ulă Alb.ă Cri群ulă str<bateă hotarulă înă imediataă apropiere a 
vetrei satului,ădinădirec郡iaăsud-est înădireăc郡iaănord-vest.ăMalurileăCri群uluiă
deă laăTabl< (loculă undeăValeaăH<lmagiuluiă seă vars<ă înăCri群)ă înă amonteă
suntăbineăconsolidateăcuăplanta郡iiădeăarini,ăs<lciiă群iăplopi. Înăavalădeăacestă
locă nuă suntă f<cuteă niciă ună felă deă consolid<riă 群iă înă consecin郡<ă Cri群ulă seă
mut<ămereu,ăl<sândădeăfiecareădat<ăterenuriădegradateăcaăînăPlopiă群iăÎntreă
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Cri群uri.ă Aziă peă aceleă locuriă nuămaiă suntă niciă plopiă niciă dou<ă bra郡eă aleă
Cri群uluiă decâtă denumirileă careă s-auă p<strat.ă A群aă s- a p<strat denumirea 
Sub Stean, unde Cri群ulă aveaă totă dou<ă bra郡e:ă unulă peă undeă aă fostă podulă
vechi,ăînăamonteădeăValea H<lmagiului 群iăcel<laltăbra郡, mai spre sat, prin 
loculănumitădeălocalniciă訓arc,ăpesteăcareăoameniiăauăfostănevoi郡iăs<ăfac<ăală
doilea pod. 

Lucr<rileă executateă înainteă deă aniiă 1890,ă înă vedereaă construc郡ieiă
c<iiăferate,ăauădatăCri群uluiăoănou<ăalbie,ăprină群arc,ăspreăIuga,ăPlopiă群iăspre 
loculăviitoruluiăpodădeăcaleăferat<,ădinăhotarulăsatuluiăLeasa.ăStric<ciunileă
pricinuiteă peă parteaă dreapt<ă deă viiturileă V<iiă H<lmagiului,ă auă fostă maiă
limitate. 

ÎnăhotarulăsatuluiăTisa,ăCri群ul,ăprime群teăpeăparteaăstâng<ăapeleăpâ-
raieloră ceă seă scurgă peă fundulă v<iloră dintreă dealuri:ă ValeaăMare,ă Valeaă
Mic<ă群iăValeaăIugii. 

PârâulăValeaăMareă adun<ă apeleă deă peă versan郡ii:ăDosul Tisei, Pe 
Fa郡<,ăFa郡aăDealului,ă群iăT<uroiul.ăÎnăelăseăvars<ăpâraiele:ăPârâulăPopii,ăLaă
FântânaăînăPiatr<,ăPârâulăDâlmocilor,ăPârâulăHacii,ăPârâulăBe群icurii,ăPâ-
râulă Secului,ă Pîrâulă Fonceului,ă PârâulăZ<nogii, PârâulăT<uroiului 群iă Pâ-
râulăValeaăMic<. 

PârâulăValeaăMic<ăseăvars<ă înăValeaăMareă înădreptulăC<minuluiă
Cultural,ăînăamonteădeăpode郡ulăpesteăValeaăMare.ăAcestăpârâuăadun<ăape-
leădeăpeăPârâulăBi郡ului,ăTâlnicioar<,ăCornet,ăPoieni郡î,ăFr<siniă群iăParagine.ă
LaăpoalaăTâlnicioriiăseăafl<ăunăizvorăcuădebitămareăde ap<ăcareăalimentaă
locuitoriiădinăArp<群e群ti,ăPle群cu郡aă群iăParagine.ă 

 
 

Foto. 3 Modalitateaădeă„aăc<raăapa-năspate”ă(colec郡iaăI.Cotoc)(obs: 
iiaăfeteiănuăfaceăparteădinăcostumulătradi郡ionalăalăzonei.I:ăC) 
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P<r<genii,ăafla郡iălaăoădistan郡<ădeă800-1000 de metri fa郡<ădeăizvor,ă
duceauăapaăcuăcâteăpatru-cinciăulcioareălegateăcuă群terguraă群iăpuseăpeăum<ră
des<ge群te. Totăacestăizvorăalimenteaz<ătopcileleădeăcânepâădinăacestăloc. 
P<r<genii seămaiă alimentauăcuăap<,ă înăacestămod, de la un alt izvor din 
PârâulăT<urilor. 

Topcileădeăcânep<,ămaiămariădecâtăceleădeălaăpoalaTâlniciorii,ăsuntă
peăValeaăMare,ăînainteădeăintrareaăp<r<uluiăînăsat,ăundeăunăizvorăcuădebită
maiămareă deă ap<ă alimenteaz<ă amenajareaă cuă jghiaburiă pentruă ad<pareaă
viteloră 群iă b<l郡ileă pentruă topitulă cânepii.ă Temperatura apei acestui izvor 
esteăsuficientădeămareăcaăs<ănuăînghe郡eăiarna.Laăaproapeă100ădeămetri,ăînă
amonteă deă acestă izvoră seă afl<ă ună altul,ă numită Laă Cioroi,ă deă undeă seă
aprovizionauăcuăap<ăoameniiădeăpeăGrui,ăValeaăMareă群iăPle群cu郡a. 

ValeaăMareă seă vars<ă înă Cri群ă laămargineaă satuluiă înă loculă numită
GuraăUli郡ii,ădup<ăceădesparteăunăgrupădeăcase,ănumităPesteăValeădeăcaseleă
de La Sat. 

PârâulădeăpeăValeaăIugiiăareăbazinulăHidrograficăcelămaiămareădină
hotară群iăizvoareleăceleămaiăpu郡ine.ăElăadun<ăapeleădeăpeăPle群e, Dos,ăL<群or,ă
I群oar<,ă Hodoban<,ă Dealulă dinăMijlocă 群iă Valeaă Iugii chiară deă laă Vârfulă
Mursei. Se vars<ă înăCri群ă laă loculănumită Iuga.ă Înainteădeăv<rsareăpeăma-
lurile pârâului,ădup<ăanulă1950,ăaă luatăna群tereăprinămutareaăunorăgospo-
d<rii,ăc<tunulăCri群eni. 

Peăaceast<ăvale,ămaiă susădeăCri群eni,ă înăapropiereaă loculuiădeăex-
ploatareăaăpietreiăseăafl<ăunăizvor, numităCioroiăiarămaiăsus,ădup<ăloculădeă
fânea郡<ă群iăp<群unatăseăafl<ăunăaltăizvor,ăînăloculănumităTrigi.  

CaălaăBe群icur<ăveneauăp<r<geniiă群iălaăTrigi, cu pârl<ulă群iăc<ldarea, 
s<-群iăspeleărufele.ăRufeleăsp<lateăerauăîntinseălaăuscatăpeăarbu群tiă群iăl<sateă
acoloăoăziăsauădou<,ăf<r<ăgrijaăc<ăarăputeaăfiăfurate. 

AtâtăpârâulădeăpeăValeaăMareăcâtă群iăcelădeăpeăValeaăIugii,ăatunciă
cândădebiteleădeăap<ăsporeauăfoarteămult (ploi toren郡iale)ăputeauăproduceă
pagube mari, fieăconstruc郡iilorădinăsat,ăfieăterenurilorăagricole.ăApeleăîn-
volburateă aduceauă pietri群ă 群iă bolovaniă mariă cuă careă deteriorauă garduri,ă
drumuriă 群iă construc郡iileă întâlniteă înă cale.ăUltimaămareăpagub<ă f<cut<ăde 
Valea Mare a fostă înăanulă1987, cândăauăfostăafectateămaiămulteăgospo-
d<riiăiarăgospod<riaăv<duveiăMihi郡ăElenaă(so郡iaălui Cornel a lui „Gara”) a 
fostă luat<ă înă întregime,ăcas<ă群ur<ă群iăanexe,ăcuă toateăobiecteleă adunateă înă
ele. Totă atunciăValeaă Iugiiăaădistrusă câtevaă terenuri agricole de la Iuga, 
undeă 群i-a mutată loculă deă v<rsareă înăCri群. Oăviitur<ă peăValeaăMareă esteă
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povestit<ădeăcopilulăGeorgeăCri群an3,ă(aproxăană1911),ăpeăcareăoăred<măînă
Anexa 3. 

 
6. C<ileădeăcomunica郡ie 

 
Prin hotarul satului Tisaă nuă trecă c<iă deă comunica郡ie principale. 

訓oseauaă na郡ional<ă Oradea- Va群c<u-Brad-Deva trece prin apropierea 
satului Tisa, la aproximativ 1500 de metri dep<rtareă deă centrulă satului. 
Aceast<ă 群osea,ă existent<ă dină vremuriă imemoriale,ă înă timpulă Imperiuluiă
Austro-Ungară aă fostă transformat<ă dină drumă deă p<mântă înă drumă deă pi-
atr<.(macadam). Dup<ăanulă1960ă群oseauaăaăfostăasfaltat<ăiarăîncepândăcuă
anulă 2015ă seă lucreaz<ă laă modernizareaă eiă pentruă aă deveniă 群oseaă euro-
pean<.ă Dină comunaă Vârfuriă aceast<ă 群oseaă seă ramific<ă spre Arad prin 
drumulăjude郡ean,ăasfaltată群iăel. 

Drumulăna郡ionalăOradea- Devaăaăfostădrumulădeăleg<tur<ăîntreăVi-
ena-Budapestaă群iăPrincipatulăArdealului.ăElălegaăEuropaădeăbog<郡iaăaurif-
er<ă aăMun郡ilorăApuseni.ăMulteă arăputeaăpovestiă acestă drumădac<ă amă群tiă
s<-lăascult<m:  

-Mihai Viteazul a trecutăpeăel,ăcuăsuitaăsa,ăînădrumulăspreViena,ălaă
6 decembrie an 16004 

-Peăacestădrumăauătrecută群iăr<scula郡iiăiobagi,deălaăDevaăspreăBeius,ă
la 16595 

-Horea a trecut pe acest drum de mai multe ori, înăperioadaăaniloră
1779-1784,ăcuăplângeriălaăîmp<ratulăimperiului,ălaăViena,ăiarămaiătârziuă群iă
peă aceast<ă 群oseaă auă fostă aruncateă p<r郡iă dină trupulă luiă sfârtecat,ă pentruă aă
sp<imântaănoroadele 

-Înăanulă1664,ăpeăaceast<ă群oseaăauăp<trunsăieniceriiăturci din Ineu 
laăH<lmagiuă 群iă l-auăpr<dat, iară alt<dat<ă auă trecutăhoardeleă deă t<tariă spreă
BaiaădeăCri群,ăpr<dândăsateleădinăapropiere6 

-La 9ăiană1670,ăpeăacestădrumăauăn<v<lităînăH<lmagiu,ă400ădeăturciă
dinăIneu,ăînăziădeătârg,ăauăomorâtătreiăoameni,ăauăr<pităunămareănum<rădeă
vite,ăiarădinăLeasaăauăr<pită30 de copii7 

                                                
3George Cri群an, O viaЬă uimitoare, Editura Eurostampa, Timi群oara, 2002, 
pag.23-25 
4
 Traian Mager, op. citat,pag 8 

5
 Idem, pag.9 

6
 Ibidem 

7
 Ibidem 

-Marki 訓andor, VármegyeăésăAradăszabadăkirályiătärténete, vol. II, 
Arad, 1895.pag. 40 
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-Înămaiă 1849,ăpe aici s-auă retras,ă înfrânteă dinămun郡i,ă r<m<群i郡eleă
armateiămaioruluiăHatvaniă群iăodat<ăcuăaceastaăaăfostătârât,ălegatădeăunătun,ă
celă careă aă fostă tribunulă luiă Avramă Iancuă 群iă prefectă ală Zarandului,ă Ioană
Butenu8 

-La 4 februarie 1850,ăaăplecatădinăH<lmagiu,ăpe acest drum, Av-
ramăIancuăîntr-un car, spre Viena9 

-訓iăunălucruăpu郡inădeăcrezutădarătotu群iăadev<rat,ăpeădrumulăacestaă
群iăîmbr<catăînăstraieămo郡e群ti,ăaătrecutăNicolaeăB<lcescuăspreăB<lgrad10. 訓i 
arămaiăfiămulteădeăpovestit,ădinăcâteăs-au petrecut sub ochii oamenilor, pe 
acest drum de-a lungul timpului. 

Peălâng<ă訓oseauaăNa郡ional<,ătotăînăapropiereaăsatuluiăTisa,ăseăafl<ă
înc<ădinăanulă1896ăcaleaăferat<ăcareăleag<ăora群eleăAradă群iăBrad.ăAceast<ă
群oseaătreceăchiarăprinăspateleăg<riiăCFRăH<lmagiu. 

CaleaăFerat<ăAradă–Bradăaăfostăconstruit<ădeăoăsocietateăpeăac郡iuniă
„Arad-Cenad”群iăaăfostădat<ăînăfolosin郡<ăpeătronsoaneă(Arad-Seleu群ă1876,ă
Seleu群-Ineu 1877, Ineu-Sebi群ă 1881,ăSebi群- Romani郡aă 1889,ăRomani郡aă –
Oci群oră1895,ăOci群oră–Bradă6ădecembrieă1896.ăTunelulă„Gorgana”ăaăfost 
datăînăfolosin郡<ăînăanulă1892)11 

Caleaăferat<ăaăfunc郡ionatăsub firma societ<郡iiăArad-Cenad,ăpân<ăînă
anulă 1925,ă cândă prină decizia Tribunalului din Arad, aceast<ă societateă aă
fostă etatizat<ă 群iă caleaă ferat<ă aă trecută înă proprietateaă Statuluiă Român.ă
Legea prin careătoateăc<ileăferateăparticulareădinăprovinciileăunite,ăauăfostă
trecuteăînăproprietateaăstatuluiăaăfostăpublicat<ăînMonitorul Oficial nr. 218 
din 4 ian. 1923 

DezideratulăromânilorădeăpeăValeaăCri群uluiăAlbăeraăoăleg<tur<ăpe 
caleaăferat<ăcu Deva avândăînăvedereăintereseleălaăSibiu,ăBra群ov,ădarămaiă
alesă înă capital<.ă Leg<turaă peă caleaă ferat<ă prin Arad, lungea drumul cu 
circa 16 ore.ăDup<ăMareaăUnire,ăprinăaniiă1930,ăaă începutăs<ăseăconcre-
tizezeăaceast<ăidee, care s-a finalizată într-un proiect (foarte prost, putem 
spuneăacumăpesteămul郡iăani). Prinăanulă1932ădejaăseălucraălaăviaducteă群iă
tuneluriăpeătraseulăproiectatăpentruăcaleaăferat<ăBrad-Deva. 

                                                
8
 Silviu Dragomir, Avram Iancu      pag202 

-Traian Mager, op. citat,pag.40- 
Pompiliu Teodor, Avram Iancu 
9
 Pompiliu Teodor, Avram Iancu în memorialistică, Cluj, 1972, pag.63 

10
 Alexandra Hodo群, Focuri pe culme, Bucure群ti, 1968, pag. 222-225 

-colectiv, Aradul permanenЬă în istoria patriei, Bucure群ti, 1978, pag. 270 
11

 Alexandru Cebuc 群i Mocanu, Din Istoria transporturilor din România, 
Bucure群ti, 1963, pag.124. 
-ing.Victor Nanu, Vechimea liniilor ferate din Ardeal,Revista CFR nr. 10, 
oct.1957. 
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Începereaă r<zboiuluiă aă întreruptă aceast<ă construc郡ieă înă fazaă deă
marcare a terasamentului, cu trei viaducte 群iă dou<ă tuneluri construite. 
Lucr<rileă laă aceast<ă construc郡ieă s-auă reluată dup<ă anulă 1960.ă Eleă auă fostă
urgentateă 群iă deă intereseleă economiceă aleă Intreprinderiiă Miniereă Barza,ă
careăinten郡ionaăs<ădeschid<ăoănou<ăgur<ădeămin<ăînăpunctulăDealulăFetei12 

 
Foto. 4 O lucrare deăart<ădevenit<ăinutil<:ăunăviaductădeăpeătraseulăBrad-Deva 

Cuăni群teăcheltuieliămateriale,ăpentruăconsolidareaă terasamentului,ă
cu care s-ară fiă putută construiă câtevaă ora群eă câtă ora群ulăBradă deă atunci,ă înă
anul 1964 s-aădatăînăexploatareătronsonulălinieiăBrad-DealulăFetei,ăiarăînă
anul 1987, 11 decembrie, s-aădată înăexploatareă întregulă tronsonădeă linie 
Brad-Mintia- Deva.ăDeă faptă esteă vorbaă deă doară 35,6ă km.ă deă linie,ă întreă
Bradă群iăMintia,ăc<ciăîntreăMintiaă群iăDevaăseăintraăînătraseulăexistentăArad-
Deva. Dragi cititoriăs<ănuăv<ămira郡i,ăseăconfirm<ăînc<ăodat<ăzicereaăc<ă„ceă
începeă prost,ă seă termin<ă 群iămaiă prost”. Aceast<ă caleă ferat<ă aă func郡ionată
pân<ăînă11ăfebruarieă1998,ădeci 10ăaniă群iăniciăoălun<ă!13 (laădataăcândăs-a 
proiectată aceast<ă caleă ferat<,ă tuneleleă seă executauă maiă greuă decâtă via-
ductele, motiv pentru care s-aăoptatăpentruăacelătraseuă„înăcosti群<”, f<r<ăaă
cunoa群teă bineă stareaă terenuriloră dină aceaă zon<-cuă infiltra郡iiă subteraneă 群iă
alunecoase.ă Indiferentă deă câtă deă mareă ară fiă fostă interesulă comercială 群iă
încas<rile, acest tronson de linie nu putea fi economic din pricina 
costurilorădeăîntre郡inereăînăparametriădeăexploatare. El, tronsonul, a adus 
profită群iăsucces,ădoar unorăindiviziăinteresa郡iădeăproblem<,ăînătimpulăcon-

                                                
12

 Ioan Cotoc, Cale lungă…drum de fier, 
Editura Solness, Timi群oara, 2017, pag. 28 
-30 
13

 Ioan Cotoc, Depoul de Locomotive TimiЪoara-Cronică Ъi Monografie, 
Editura Solness , Timi群oara, 2017,pag. 40 
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struc郡iei,ădarămaiăalesădup<ăînchidere,ăcândăîntr-un timp foarte scurt-mai 
pu郡inădeăunăan- nuăaămaiăfostăpeătraseuănimicămaterialăcareăs<ănuăfiăfostă
valorificat- deă laă 群in<ă deă caleă ferat<,ă laă c<r<mid<ă -群iă câtă deă legal?ă doară
autorit<郡ileăstatuluiăarăputeaă群ti,ădac<ăarăvrea!) 

Drumurile locale ale satului,ănuăîntotdeaunaăauăurmatăacela群iătra-
seu. S-auă schimbată înă func郡ieă deă necesit<郡iă 群iă împrejur<ri.ă Principalulă
drumă deă accesă înă sată esteă celă careă duceă deă laă garaă CFRă 群iă 訓oseauaă
Na郡ional<. Acestaăporne群teădină群oseaăparalelăcuăValeaăH<lmagiului,ătreceă
pasajul c<iiă ferateă apoiă podulă pesteă Valeaă H<lmagiului,ă înă dreptulă
c<tunuluiăPalu郡e群ti,ăcontinu<ăparalelăcuăCri群ul,ămaiădeparte trece podul de 
betonăpesteăCri群ă群iăintr<ăînăsat.ăAcestădrumăesteăasfaltatădinăanulă2017. 

Laă ie群ireaă deă peă pod,ă dină acestă drumă seă ramific<ă ună altulă careă
mergeăparalelăcuăCri群ulăpân<ă laăc<tunulăCri群eniă 群iădeăacoloă iar se rami-
fic<:ăunădrumăpleac<ăpeăValeaăIugiiăpân<ălaăTriigiă群iădeăacolo,ălaăc<tunulă
Paragine,ăprinăPoieni郡<;ăcel<laltădrumăpleac<ădeă laăCri群eniăpeăsubăStârciă
pân<ălaăexploat<rile carierelor deăpiatr<ădinăhotarulăsatuluiăLeasa. Pe acest 
drumăseăpoateăajungeăpân<ălaăValeaăBobesei.Foto 2 

Drumulă careă intr<ă înă sat, se ramific<ă înă dreptulă bisericii:ă ramifi-
ca郡iaădinădreaptaăduceălaăM<rge群ti 群iăArp<群e群tiăiarăramiffica郡iaădinăstângaă
taie satulăînălungulăs<u,ăparalelăcuăValeaăMareă群iăseăcontinu<ăpân<ălaăT<u-
roiă群iăMursaă(peătraseulăfosteiăc<iăferateăforestiere) 

Ramifica郡iaă spreăM<rge群tiă aă fostă f<cut<ă deăBugleaăAlexandruă înă
anulă 1924.ă Pân<ă atunciă accesulă spreă M<rge群ti-Arp<群e群tiă seă f<ceaă peă
P<r<ulă luiăCotoc.ăDrumulăspreăIugaă群iăTriigiăaăfostăref<cută înăaniiă1967-
1970, cu ocazia exploat<riiăforestiere.ăDin acest drum s-aăf<cutăleg<turaălaă
Paragine. DrumurileăvechiăspreăParagineăsuntăp<r<site. 

„Mult s-aămaiăpututăp<timiăînătrecutădinăcauzaăst<riiărele a drumu-
rilor.ăBaăseăr<sturnaăcarulăsauăsaniaăbaăoăluauăboiiălaăgoan<ăpeăcoast<ăînă
josă群iăatunciăpericolulăeraădestulădeămare.Nuăaăfostăscutit,ăînăcopil<riaălui,ă
deăastfelădeăîmtâmpl<riăniciăcelăcareăconsemneaz<ăacesteălucruri.ăPrinăaniiă
1917-1918,ăînăvârst<ădeănumaiă9-10ăani,ăbuniculădup<ămam<ăm<ăluaăcuăelă
c<ănuăaveaăcuăcineăaduceăfânulădeălaădeal,ădinăMursa,ăLacăsauăL<群or.ăÎntr-
oă ziă geroas<ă deă iarn<-camă laă începută cândă apucasemă s<ă fiuă deă ajutor-
bunicul m-aăluatăcuăelădup<ăfân,ăcuăsania,ălaăMursa.ăLaăîntoarcere,ăcândăs<ă
coborâmădinăVârfulăFr<siniilor,ăpentruăc<ănuăeramăînăstareăs<ă郡inăsaniaăs<ă
nuăseăr<stoarne,ăbuniculăm<ăpuneăînăfa郡aăboilor,ăs<-iăconducăpeăoăhold<ăînă
josăspreăPoieni郡<.ăEuăcareănuăamăpututăprevedeaăceăseăpoateăîntâmpla,ăam 
l<satăboiiăs<ăiu郡easc<ăpasulă群iădac<ănuăm<ăîn群el, i-amămaiăîndemnată群iăeu,ă
c<-miăpl<ceaăatunciăcândăeramălaăs<niu郡<ăs<v<dăc<ăzboar<ăcuămine,ăastfelă
c<ăsaniaă群i-aăluatăavântăîncâtăniciăboiiănuăauămaiăputut-oăst<pâni.ăEuăcaăs<ă
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nuăajungăsubăboiă群iăpeăsubăsanieăm-amă郡inutădeăcap<tulăpro郡apuluiă群iăm-
amădusăa群aălaăvale,ăf<r<ăs<ăatingăcuăpicioareleăp<mântul,ădoarădinăcândăînă
cândă leă maiă ardeamă boiloră pesteă botă câteă ună b<郡,ă s<-群iă aminteasc<ă s<ă
opreasc<ăoriă s<ă încetineasc<.ăBuniculă însp<imântată deă situa郡ieă strigaădină
r<sputeriă la mineă s<ă dauă cuă b<郡ulă ceă îlă aveamă înămân<,ă înă capulă boilor,ă
pentru a opri sania, dar nu a fost chip. Cu timpul mersul la vale s-a mai 
încetinit,ăc<ăamăie群itădinăpârtieă群iăamăapucatăprinăz<padaăneînceput< spre o 
c<pi郡<ă deă fână ceă eraă maiă jos 群iă dup<ă ceă amă intrată cuă to郡iiă înă eaă 群iă amă
r<sturnat-o, ne-amăoprit.ăDeăatunciăbuniculănuăaămaiăavutăcurajulăs<ăm<ă
pun<ăînainteaăboilor.ăDarătotu群iătrebuiaăs<ăm<ăfoloseasc<ălaăceva.ăMi-a dat 
atunciăs<ă 郡inădeăsanieăs<ănuăseă r<stoarne,ădarăvedeaăelăc<ăniciă laăaceast<ă
treab<ănuăputeamăfaceămareăisprav<.ăCândăcoboramăpeăpanteămaiărepezi, 
buniculă înfingeaăbineăfurcaă înă fână群iăeuă ăm<ăatârnamădeăeaăcuăgreutateaă
mea de 20-30ă deă kg,ă caă astfelă s<ă împiedică r<sturnareaă saniei.ă Niciă subă
aceast<ăform<ănuăamăfostăscutitădeăsurprize.ă Într-oăziăc<ndăneăîntorceamă
cuă saniaă înc<rcat<ă cuă fână deă laă L<群or,ă peă drumulă înă pant<ă spreă Valeaă
I群orii,ă saniaă seă r<stoarn<ă 群iă furcaăm<ăarunc<ăpesteă sanie,ăpeă coast<ăpeăoă
pal<ă deă fân.ă Acestaă aă fostă norocul.ă 訓iă câ郡iă copiiă nuă auă p<timită a群aă înă
timpulă celorădou<ă r<zboaieămondiale,ă cândăeiă cuă ceiă b<trâniă trebuiauă s<ă
fac<ătoateătreburile,ăînăloculăp<rin郡ilorămobiliza郡i! Deăfrigă群iăgerăceăs<ămaiă
vorbesc,ăînghe郡auăopincileădeătrop<iauămaiătareăcaăcizmeleăcuăpotcoave,ăaă
naneiăDoci郡a,ăpeăpodeleleăpoduluiăcândămergeaălaăbâlciălaăH<lmagiu.” 

DrumulădeăpeăCaleaăceaăLung<ăeraăpân<ăprină1925ăcaăoăhold<ăcuă
fân,ă cuă paji群teaă bineă p<strat<.ă Înă urmaă transporturiloră deă lemne,ă traseă
gro群e群teă(târâte)ăs-a erodat de nu se mai poate folosi, dealtfel nici nu are 
cineăc<ciăcaseleădinăc<tunulăCri群eniăs-au mutat la vale, iar transportul de 
lemne nu se mai face pe aici. 

Drumulă deă peă Câmpă 群iă dină Livad< trecea prin curtea morii lui 
Cri群an.ăS-a mutat pe actualul traseu prin anul 1936. 

Drumulă vechiă deă laă gar<ă spreă sat,ă eraă peă parteaă stâng<ă aă V<iiă
H<lmagiuluiăpân<ă laăTabl<,ă laăCri群.ăLoculuiădeă aiciă iă s-aăspusăLaăTabl<ă
pentruă c<ă peă acelă locă aă fostă montat<ă oă tabl<ă cuă numeleă satuluiă 群iă aă
comitatuluiă(jude郡ul)ădeăcareă郡inea.ăNuăseă群tieăcândăaăfostămontat<.ăÎnăanulă
1917 podul a fost mutat pe locul actual,ădeasemeniă群iă tabla, dar numele 
loculuiăaăr<masăundeăaăfostătablaăveche. 

LaăTabl<ăaăfostăunăpodămasivădeăstejarăpesteăCri群,ăcuăbalustradeleă
lucrateăartistic,ăînăarcade.ăDup<ăceăCri群ulăs-aămutatăpeăbra郡ulănumită訓arc,ă
oameniiăauăfostănevoi郡iăs<-群iăfac<ăînc< unăpodăpesteă群arc.ăDup<ăceătreceaă
podurileă drumulă intraă înă sată peă laă Pripor,ă peă laă buzaă Gruiuluiă 群iă peă
actualulădrumăpeălaăc<min. 
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Înainteădeăaăseăconstruiăcaleaăferat<,ăcândăCri群ulăcurgeaăpeălaăBaltaă
Cinei,ă drumulădeă intrareă înă sată eraăpeăSubăSteană 群iă intraă înă sată peăGuraă
Uli郡ii 

Podulă pesteăCri群ă s-a degradat din cauza transporturilor grele de 
lemneă 群iă piatr<.ă Înă anulă 1982ă s-a construit actualul pod din beton 
armat.Totăînăacestăanăs-aăconstruită群iăpodulăpesteăValeaăH<lmagiului. 

CândăpodulăeraăLaăTabl<,ărecolteleă群iătransportulăînă郡arin<ăseăf<ceaă
prinăCri群,ăprintr-unăvad,ăînădreptulăP<r<uluiăluiăCotoc.AtunciăpeăP<r<ulăluiă
Cotoc era drum de care destul de bun.  

 

 
 

Foto. 5 PodulăvechiăpesteăCri群ulăAlb. Colec郡ia Gh.D<r<u 

 
 
Foto. 6. Podul vechi calamitat de Cri群. Colec郡ia ing.ăIoni郡iăD<r<u 
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Foto 7. Podulănouădinăbetonăarmat.ăColec郡ia ing.ăIoni郡iăD<r<u 

 
 

Foto.8. Uli郡aădinăcrângulăLaăSat,ăînainteădeăanulă1950 
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Foto 9 Aceea群iăuli郡<ăînăanulă1977.ăColec郡ia Gh.ăD<r<u 
7.Suprafa郡a 
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Insertulă 1ă deă maiă sus:ă Iug<rulă cadastralţă vecheă unitateă deă m<sur<ă dină
Transilvania, de 5775 mp 

Cap. II.Popula郡ia 
 

Locuitoriiăsatuluiăsuntăto郡iădeăorigineăetnic<ăromân<.ăPân<ăîntreăceleă
dou<ăr<zboaieăauăexistatăînăsatădou<ăfamiliiădeăromiă(郡igani). 

Locuitoriiăsatului,ăcuăpu郡ineăexcep郡ii, suntădeăstatur<ămijlocie,ăcuăună
corpăpropor郡ionalădezvoltată群iăbineălegat.ăIn<l郡imeaămedieălaăfemeiăesteădeă
150-160ăcm.iarălaăb<rba郡iă160-170 cm. Tenul este mai mult blond, cu ochi 
verziăsauăalba群triăiarăp<rulăg<lbuiăsauăcastaniu. 

ÎnăhotarulăH<lmagiului,ă înă imediataă apropiereădeă c<tunulăP<lu郡e群tiă
dinăTisa,ăseăafl<ăoăa群ezareădeă10-15 caseă locuiteădeăoăpopula郡ieădeă romi 
(郡igani).ă Seă credeă c<ă ace群tiaă auă fostă adu群iă 群iă a群eza郡iă aiciă peă teritoriulă
domenial, ca robi, pentru a face diferite servicii la cur郡ile domeniale din 
H<lmagiuă群iă軍<rmure.ăPân<ăprinăanulă1950ăeiăerauăfolosi郡iăcaăoameniădeă
cur<郡enieă înămulteă caseă dinăH<lmagiuă 群iă înă comun<,ă sâmb<ta,ă dup<ă ter-
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minareaă pie郡ii.ăNuă amă g<sită doveziă despreă anulă deă aducereă aă loră aiciă 群iă
despre cine i-a adus. 

Înătrecutăpopula郡iaăaceaste seăîndeletniceaă群iăcuămuzica.ăÎnărândurileă
lorăerauăgrupateădou<ătreiătarafuriăcareăcântauălaănun郡iă群iăpetreceriă(hore, 
nedei),ăprinăsateleădinăjur.ăB<trâniiăcareăauă群tiutăaceast<ămeserieăs-au stins 
de ani iar tinerii lor nu s-auăstr<duităs< mai continue cu muzica, au plecat 
la alte activit<郡i.ăultimulă郡iganăcareămaiăcântaălaăoăvioar<ăcuăgoarn<ăaămurită
înăjurulăanuluiă1960. 

Aceast<ă popula郡ieă de群iă seă afl<ă înă hotarulă H<lmagiuluiă prină
faptulăc<ăesteămaiăaproapeădeăTisaăi seăspuneă群iăast<ziăc<ăeste de la 
CâmpulăTisei. 
Întreă celeă dou<ă r<zboaieă mondialeă 群iă chiară maiă târziuă prin anul 

1955,ăoăparteădintreăace群tiăoameniăse ocupaădeăf<cutulăc<r<mizilor.ă訓tiauă
s<ăcalceăp<mântulă(fr<mântatul)ă群iăst<pâneauătehnologiaăarderiiăc<r<mizii.ă
Într-un sezon, un grupă deă 2ă b<rba郡iă 群iă 3ă femeiă f<ceauă 3-4 cuptoare de 
c<r<mid<ă ars<ă (circaă 40000ă deă buc.).Câ群tigulă leă ajungeaă s<ă tr<iasc<ă totă
anulă群iăînc<ăcevaăpentruăeconomisire. 

Ast<ziăaceast<ăpopula郡ieăesteăcompletă integrat<ă ,ă cuăcaseăbune,ă lo-
curiădeămunc<ă群iăcopiiălaă群coal< 

Popula郡iaă satuluiă Tisa,ă laă începută aă fostă pu郡in<.ă Cuă timpulă s-a 
înmul郡ită astfelă c<ă înă anulă 1930ă eraă deă 793ă deă locuitori.ă Dină anulă 1946ă
num<rulă popula郡ieiă aă sc<zută datorit<ă coloni群tiloră emigra郡iă spreă câmpie,ă
apoiădinăcauzaădeplas<riiătinerilorăspreăcentreleăindustrialeăaleă郡<rii 

Înă Tisaă auă fostă urm<toareleă familiiă deă ba群tin<:ă Arpa群,ă Bodea,ă
Buduhal<,ăCri群ană群iăD<r<u14 

Înăanulă1866,ăînăTisaăauăexistatăurm<toareleănumeădeăfamiliiăcaăpro-
prietari:ă Arpa群ă 2,ă Bodeaă 17,ă Buduhalaă 13,ă D<r<uă 113,ă Dană 2,ă Feieră 1,ă
Golia 1,ă Cri群ană 19,ăM<rg<uă 2,ăMari群ă 1,ăMargeaă 7,ăMate群ă 8,ăMo郡icaă 8,ă
Pârvaă1,ăRomană11,ăSirca 4, Stan 8, Trifan 1, Jula 1.15 

Înă anulă 1920ă peă lâng<ă familiileă ar<tateă anterioră apară numeă noi:ă
Budugană1,ăBaco群ă1,ăBociă1,ăBalintă1,ăCorneaă1,ăCrepciaă1,ăCotocă3,ăFlo-
rea 1,ăGrozaă1,ăIoan<群ă1,ăIovaă1,ăLingurară1,ăMihu郡ă1,ăMariană2,ăMorcană
1,ăRo郡ă 1,ă Sl<vă 1,ă Stoicaă 1,ă 訓erbană 2,ă 軍âscaă 1,ă Zbârceaă 1.(ă dateă dină re-
cens<mântulăpopula郡iei) 
Este interesant de observatăc<ălaăconscrip郡iaădină1715,ăînăTisaăauăfostă 
aflateădoarăcâtevaăfamilii (6 ) 
 
 

                                                
14

 Traian Mager, Opus citat 
15

 Idem 
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CuăprivireălaăloculăactualăalăsatuluiăTisa,ăopiniaămeaădifer<ăpu郡inădeă
aă domnuluiă Ioană Arpa群.ă Astaă nuă înseamn<ă c<ă euă amă dreptate,ă motivă
pentruă careă amă l<sată înă anexaă1 opinia din manuscris a domnului Ioan 
Arpa群. 

Ra郡ionamentulă meuă c<ă locuitoriiă satuluiă Tisaă nuă auă formată
aceast<ăa群ezareăpeă loculăc<tunuluiăPalu郡e群tiăpleac<ădeă laă faptulăc<ă fostulă
domnădeăp<mânt, înainteaăst<pâniriiăstr<ineăaăfostăcneazulă(sauăvoievodul)ă
local.ăAcestaăaveaănevoieădeăbra郡eleădeămunc<ăaleălocuitorilor.ăOriundeăînă
teritoriileă locuiteă deă oameni,ă localniciiă auă fostă circumspec郡iă fa郡<ă deă
st<pânireă 群iă s-au ferit, înă limiteleă posibile,ă caă st<pânireaă s<ă leă cunoasc<ă
întregăavutul. Neăputemăduceăcuăimagina郡iaăînăpreistorie.ăMajoritateaăcer-
cet<toriloră suntă deă p<rereă c<ă laă începută oameniiă tr<iauă înă grupuriămici.ă
Nevoiaădeăap<rareăi-aăunităînăgrupuriămaiămariăcareătrebuiauăs<-群iăaleag<ă
unăconduc<tor.ăDoară laă nevoieă seă adunauă înă grupulămare.ă În restul tim-
puluiăfiecareăgrupă(maiătârziuăa群ezare) î群iăvedeaădeăîndeletnicirile sale, de 
propriile ocupa郡iiă群iăfamilii. 
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Închegareaă voivodatelor,ă aă cnezatelor,ă înă aceast<ă form<ă aă g<sită
popula郡ia. Primele documente scrise, despre aceste locuri la care ne refer-
im,ăleăg<simăpeălaăaniiă1400.ă訓iăceăg<simăatunci?ăIat<,ălaăconscrip郡iaădină
1715,ă înăTisa, erauă群aseăcapiădeăfamilie,ă iară înăanulă1720ăerauă8ăcapiădeă
familie. Chiar a群aă s<ă fiă fost?ăCredem,ămaiă degrab<,ă c<ămaiă erauă 群iă alteă
familiiă „ascunse”,ă a群ezateă înă p<dure, la loc mai ferit unde oamenii 
st<pâniriiănuăîndr<zneauăs<ăcaute. 

Arămaiăfiăunăargumentăînăsus郡inereaăcelorădeămaiăsus, darătotăînă
ideeaă fugiiă dină fa郡aă st<pânirii:ă satulă Pr<v<leni,ă peă careă nu-lă g<simădecâtă
foarteă târziuămen郡ionată înă acteleăoficiale.ăS<ănuă fiă fostă a群ez<riăomene群tiă
acolo?ăAuăfostăsigur,ădarăcaă群iăast<zi,ădac<ăcinevaădinăPr<v<leniănuăvreaăs<ă
fieăg<sit,ănu-lăpo郡iăg<si. 

Cuătoateăamenin郡<rileăautorit<郡ilorăst<pânitoare,ădup<ă40ădeăani,ă
laă1760,ăseărecenzeaz<ălaăTisaă67ădeăfamiliiăortodoxeă群iăaceastaăpentruăc<ă
trebuiaăcaăbisericaăortodox<ăs<ădovedeasc<ăceva,ăînăluptaăcuăunia郡ia. 

S<ăre郡inemădinăacestărecens<mânt,ăpentruăcapitolulăbisericii,ăc<ălaă
anulă1760ăSatulăTisaăaveaăbiseric<ădarănuăaveaăunăpreotănumit.ăAcestaăeraă
programatădeăprotopopulădinăH<lmagiu. 

Credemăc<ăsatulăTisaăs-a dezvoltat pe locul actualelorăcrânguri,ă
cuămiciăexcep郡ii,ăs<ăleăzicemădeăsistematizareăoriădeăpozi郡ionareămaiăbun<ă
fa郡<ădeădrumuriăiarădefri群areaăp<duriiădeăpeălâng<ăcaseăs-aăf<cutăpeăm<sur<ă
ceăaăsc<zutăgroazaăfa郡<ădeăst<pânireă群iăinvazii.ă 

Laă recens<mântulă dină 1850ă popula郡iaă satului ajunge la 542 de 
locuitori de religieăortodox<,ăcareătr<iauăînă100ădeăcase,ă(134ădeălocuin郡eă
putemăîn郡elegeăfamilii,ă群tiutăfiindăfaptulăc<ăerauăcaseăînăcareălocuiauădou<ă
familii) 

Laărecens<mântulăurm<tor,ădină1869ă,ăînăsatulăTisaăsuntă110ăcaseă
dar numai 93ădeăfamiliiăcuăoăpopula郡ieătotal<ădeă513ălocuitori,ăînăsc<dereă
deălaă542ălaărecens<mântulăprecedent. 

Laărecens<mântulădină1910ălaăTisaăsuntăînregistrateă116ăcaseăcuă
723 de locuitori.ăToateăcifreleăar<tateăsuntăluateădinăcomunicateleăoficialeă
aleărecens<mintelor acelor ani 
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Coloana obs. din tabel: 1. Traian Mager, op citat,pag. 67, 68,86 
2.ăGheorgheăCoto群man,ăIstoriaăEpiscopieiăAradă群iăOradea, manuscris 
3. Traian Mager, op. citat, vol II, pag. 82 
4. Traian Mager, Aspecte economice, Arad, 1927, pag. 5, 9 
5.ăRecens<mântulăpeăaniiărespectivi 

 
Datorit<ăamplas<riiăluiăsatulăr<mâneăunulădeătipulă„împr<群tiată群i 

desp<r郡it înăc<tune”(crânguri). 
 

Situa郡iaăadministrativ-politic< 
 

SatulăTisa,ăînăprezentăfaceăparteădinăpunctădeăvedereăadministra-
tiv-politic din comuna H<lmagiu,ă jude郡ulă Arad. Înă trecut,ă Tisaă aă
func郡ionată caă oă unitateă administrativ<ă independent<:ă comun<ă cuă primar,ă
consiliuă群iăbugetăpropriu.ăLucr<rileădeăbirouăerauă郡inuteădeăunăoficiuănumită
notariat,ăavândăcaă群efăpeănotarulăcomunal.ăTisaăaăf<cutăparteădin notariatul 
H<lmagiuă împreun<ăcuăcomunele:ăH<lmagiu,ă軍<rmureă ,ă Ione群ti,ăOciuă 群iă
Oci群or.ăMaiămulteănotariateă formauăoăplas<.ăDinăplasaăH<lmagiuăf<ceauă
parte notariatele:ă H<lmagiu,ă H<lm<gel,ă B<ne群ti,ă Vârfuri,ă Ple群cu郡a,ă Gu-
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rahon郡ă群iăIos<群el.ăH<lmagiuăeraăsediulăplaseiă群iăaveaăpretur<ă群iăjudec<torie.ă
訓efulăplaseiăseănumeaăpretorăsauăprim-pretorăiară群efulăjude郡uluiăseănumeaă
prefect. 

Comunaăeraăadministrat<ădeăunăconsiliu  format din 5-15 mem-
bri.ă Organulă executivă ală comuneiă eraă primarulă careă eraă 群iă pre群edinteleă
consiliuluiă comunal.ă Organeleă executiveă ,ă înainteă deă 1920ă seă numeau: 
bir<uţprimar,ăiar<群-bir<uţăpretor,ăfi群panţprefectă群iăfi-bir<uţjudec<tor.ă 

Dină anulă 1950ă Ociulă 群iă Oci群orulă auă trecută laă comunaă Va郡a,ă
jude郡ulăHunedoara 

Dină anulă 1968ă deă comunaă H<lmagiuă apar郡ină satele:ă Le群tioara,ă
Leasa,ă Tisa,ă 軍<rmure,ă Ione群ti,ă Poienari,ă Brusturi,ă Criste群ti,ă Bode群tiă 群iă
B<ne群ti. 

Înă郡inutulăH<lmagiului, înăperioada medieval<ăauăfunc郡ionatămaiă
multeă cnezate:ă cnezatulă muntean,ă peă valeaă Brustureluiă 群iă aă Lunc群orii,ă
cnezatul de la Ciuci-Aciu郡aă 群iă Cnezatulă H<lmagiuluiă cuă sateleă 軍ohe群ti,ă
Oci群or,ăIone群ti,ă軍<rmure,ăLeasa,ăLe群tioaraă群iăBode群ti16 

Întreăaniiă1861-1876,ăpreturaădinăH<lmagiuăaăfunc郡ionatăcaăsub-
prefectur<ăaăprefecturiiădinăBaiaădeăCri群,ăa jude郡uluiăZarand. 

Satul Tisa este format dină 9ă c<tune:ă P<lu郡e群ti,ă Laă sat,ă Cri群eni,ă
Arp<群e群ti,ăM<rge群ti,ă Ple群cu郡a,ă ValeaăMare,ă Gruiă 群iă Paragine.ă Înă fiecareă
c<tunădomin<ăcâteăunănumeădeăfamilie:ă 

-LaăSat,ăPalu郡e群ti,ăGruiă群iăParagine,ănumeleăD<r<u 
-laăCri群eni,ănumeleăCri群an 
-la Arp<群e群ti,ănumeleăArpa群 
-laăM<rge群ti,ănumeleăMargea 
-laăPle群cu郡a,ănumeleăBodeaă群iăBuduhal< 
-pe Valea Mare, numele Roman 
Prinăc<s<torieăauăvenităînăsată群iăalteănume:ădinăLeasaăauăvenităCo-

tocă群iăMarg<u,ădinăLe群tioar<ăaăvenităMo郡ica,ădeălaă軍<rmureăaăvenită軍âsca,ă
deălaăOci群orăaăvenit Trifan, deălaăT<lagiuăsauăM<gulicea,ăaăvenităSirca,ă,ă
deălaăStrâmbaăaăvenităMihu郡ă群iădeălaăLunc群oar<ăaăvenităMorcan. 

Parteaă ceaămaiă trist<ăpentruăsată esteădepopularea.ăAceastaăaă în-
cepută lentădup< 1970ăcândătineriiă群colariza郡iăseărostuiauăpeălaăora群ă群iăs-a 
accentuatădup<ă1989.ăLaăParagine,ădină45ădeăgospod<rii,ămaiăsuntălocuiteă
4-5. La fel s-aăîntâmplatăcuăGruiulă群iăîncet-încet,ăcuăîntregăsatul. 
 
 
 

                                                
16

 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal, Vol. 
I, Sibiu, 1924, pag 232 
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Cap. III.Toponimia satului Tisa 
 

 
 

NumeleăsatuluiăTisaăcaă群iăalăc<tuneloră群iăalăcelorlalteălocuri,ădină
cuprinsul hotarului, s-auă dată fieă dup<ă numeă deă oameniă sauă plante,ă fieă
dup<ă formaă locului, natura sau raporturile de proprietate,ă a群aă cumă s-a 
întâmplatăcuătoponimiaăcelorlalteălocalit<郡iă群iălocuriădină郡ar<. 

Numele satului s-ar trage de la o specie de conifereă numit<ă
„tis<”(Taxusă bacataă sau Pinusă larris),ă specieă ceă cre群teă pân<ă laă 15ă mă
în<l郡ime17

 Cuăsuteădeăaniăînăurm<,seăcredeă c<ăspeciaăaceastaăseăg<seaădină
bel群ugăînăcuprinsulăhotarului,ăfaptăceăaădeterminatănumeleăsatului.ă 

Dup<ă uniiă cercet<tori,ă toponimiculă Tisaă ară fiă deă origineă slav<ă
(Tisevetsner, Tysavets, Tisavitse)18.Dup<ă al郡ii,ă caă acad.Vladimiră
Gheorghievătracologă群iăacad.IoanăMihalyi,ăacestătoponimăarăfiădeăorigineă
dac<ă(dacic<)19 

                                                
17

 Traian Mager, op.citat, vol.I, pag. 168.  
18

 Iorgu Iordan, Toponimie românească, pag. 92-93, 425, 460 
19

 Mihai Marina,Dacii maramureЪeni, revista Noi Tracii, nr 64, Milano, ia-
nuarie 1980, pag. 8 
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Numeleăsatului,ă înădecursulă timpuluiăaă suferitămulteă schimb<ri:ă
la atestareaă scris<ă înă 1439ă seă numeaTyzafalva,ă înă 1477ă Thyza,ă în1561ă
Tecza,ăînă1760ăTisza,ăînă1854ăTiszafalva,ăiarădină1920ăseănume群teăTisa.20. 

Înă郡ar<ăsuntămaiămulteălocalit<郡iăcuănumeleădeăTisa:ăTisaăNou<,ă
jud Arad; Tisa Silvestri,ă înă jud.Bac<u;ăTisa,ă înă jude郡ele Hunedoara, Ma-
ramure群ă群iăPrahova. 

Numele de Cri群eniăesteădatălocuitorilorădeăpeăCri群uri,ădară群i din 
zonaăVa群c<ului,ăcuăcareăceiădinăzonaăH<lmagiuluiăaveauăbuneărela郡iiăco-
merciale,ăînăspecialăprinătârgurileădinăzon<.ăUnăomăvenităînăTisaăcuănume-
leăCri群anăaădatănumeleăunuiăC<tun. 

Numeleăb<群tina群ăArpa群,ăaădatănumeleăs<uăaltuiăc<tun. Acest nu-
meăseăg<se群teăînămulteălocuriăînă郡ar<,ălaăoameni,ălocalit<郡iăsauămun郡i.  

Margeaăaădatănumeleăc<tunuluiăM<rge群ti,ădarăr<mâneăoăîntrebareă
cuăprivireălaăc<tunulăPalu郡e群ti,ăoăfiăoădeformare de la diminutivul maghia-
rizat a lui Pavel-Pali-Pali郡e群tii? 

Alteădenumiriădeăc<tuneăvinădeăla formaă群iănaturaăterenului:ăLaă
Sat-esteă vatraă satului;ă Ple群cu郡aă –culme de deal; Grui-Bot de deal; 
Paragine-loc necultivat. 

Uneleă denumiriă suntă dateă dup< nume de plante sau copaci: 
Scuru群ul, Fr<sânii,ăCornet,ă alteleădup<ăbaltaăoriă laculăp<strateă acolo,ăoriă
dup<ă deschideraă spa郡iuluiă dintreă formeleă deă relief,ă Valeaă Mare,ă Valeaă
Mic<.ăValeaă Iugiiă seăpresupuneăc<ă aă fostăalăunuiă Iugaăsauăaămaiămultoră
Iuga, poate trei Iuga-TriIugi-Triigi. Sunt locuri cuă numeă propriiă dup<ă
formeleădeărelief:ăCosti群<,ăDâmb,ăRâpa,ăGroapa, Fa郡aăDealului, LaăCâmp,ă
oriă dup<ă naturaă terenului,ă LaăGlod,ă Livad<,ă Poian<,ă Poieni郡<,ăT<uroi-un 
t<uămare. 

NumeleăStârciă ară puteaă proveniă deă laă pas<rea deă ap<-stârc,ă dar 
numaiădac<ăcredemăc<ăseăp<streaz<ădeăpeătimpulăcândăpeăIezerul Lesei era 
un mal de mare. Maiădegrab<ătrebuieăaceptatăcuvântulăstârcităcuăsensulădeă
nedezvoltat, închircit, ghemuit,ăcumădeăfaptăa群aăpare,ăunădeală(munte)maiă
mic,ăîntreăcelelalte. 

Alteădenumiri:ăM<gur<-oămovil<ădeăp<mânt;ăPrislop-loc de tre-
cereăprintreămun郡iă (dealuri);ăColnice-drumăîngustăprinăp<dure;ăZ<noag<-
un loc mai jos, scutitădeăcuren郡i;ăPrisac<-poateăfiă群iăstupin<ădarăaiciăesteă
în郡elesulădeălocădefri群at. 

F<r<ă aă intraă în multeleă explica郡iiă 群iă în郡elesuriă aleă denumirii,ă deă
care s-auăocupatămul郡iăcercet<toriăvaloro群i,ăvomăspuneăc<ădenumireaăCri群ă

                                                
20

 Suciu Coriolan, DicЬionarul istoric al Transilvaniei, Bucure群ti, 1968, 
pag.148 
-Traian Mager, op. citat, vol.I, pag 168 
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vine de la Grisia, careăînseamn<ăap<ăcurg<toare,ădară群iădeălaăGrisos,ăcareă
înseamn<ăaur.ă訓iăcâtăaurăaăpurtatăapaăCri群uluiăînămiileădeăani,ăc<ădeămulteă
oriăeraăalb<ădeălaăprelucrareaăacestuiămetalăatâtădeăpre郡ios!21 

NeămaiăoprimălaănumeleăMun郡iiăZaranduluiă群iăneălimit<mătotă laă
explica郡iaăluiăIorguăIordanăînălucrareaăcitat<ăăc<ăacestătoponimicăseătrageă
dinălimbaăiranian<,ăde la Zarania careăînseamn<ăaur 

 
 
 
 
 
 
 

Cap IV.Institu郡iileăsatului Tisa 
 

Institu郡iileă satuluiă Tisaă ă auă fostă Institu郡iaă Primarului,ă Biserica, 
訓coala,ăComposesoratul,ăC<minulăCulturală群iăCooperativaădeăconsum. 

 
1.Prim<ria 

Înă trecut,ă Tisaă aă func郡ionată caă oă unitateă administrativ<ă inde-
pendent<:ăcomun<ăcuăprimar,ăconsiliuă群iăbugetăpropriu.ăLucr<rileădeăbirouă
erauă郡inuteădeăunăoficiuănumitănotariat,ăavândăcaă群efăpeănotarulăcomunal.ă
Tisaă aă f<cutăparteădinănotariatulăH<lmagiuă împreun<ăcuă comunele:ăH<l-
magiu,ă軍<rmureă ,ă Ione群ti,ăOciu 群iăOci群or.ăMaiămulteănotariateă formauăoă
plas<.ăDinăplasaăH<lmagiuăf<ceauăparteănotariatele:ăH<lmagiu,ăH<lm<gel,ă
B<ne群ti,ă Vârfuri,ă Ple群cu郡a,ă Gurahon郡ă 群iă Ios<群el.ă H<lmagiuă eraă sediulă
plaseiă 群iă aveaă pretur<ă 群iă judec<torie.ă 訓efulă plaseiă seă numeaă pretoră sauă
prim-pretorăiară群efulăjude郡uluiăseănumeaăprefect. 

Comunaăeraăadministrat<ădeăunăconsiliuăăformatădină5-15 mem-
bri.ă Organulă executivă ală comuneiă eraă primarulă careă eraă 群iă pre群edinteleă
consiliuluiă comunal.ă Organeleă executiveă ,ă înainteă deă 1920ă seă numeau:ă
bir<uţprimar,ăiar<群-bir<uţăpretor,ăfi群panţprefectă群iăfi-bir<uţjudec<tor.ă 

C<ă esteă a群aă oă dovede群teă 群iă sigiliulă care,ă atunciă cândă legileă
st<pâniriiăauăpermisă (caăurmareăaău群oareiă relax<riădup<ăanulă1848)ă toateă
a群ez<rileăromâne群tiăcareăauăavutăprimar,ă群i-au comandat sigiliuă înă limbaă
român<.ăSatulăTisaăaveaăacestăsigiliuăîncepândăcuăanulă1851.22 

 
                                                
21

 Iorgu Iordan,Toponimia românească,pag 18, 107, 234, 406 
22

 Augustin Mure群an, Ioan Popovici, Sigilii săteЪti Ъi comunale din comita-
tul Arad Ъi împrejurimi (secolele XVII-XIX) 
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Foto.10 Primulăsigiliuăînălimbaăromân<,ăalăsatului Tisa 
 

Înăanulă1910,ăprimarăînăTisaăeraăGeorgeăCri群anăaăAni群cii,ărealesă
deă maiă multeă legislaturiă înainte,ă dup<ă cumă m<rturise群teă nepotulă s<uă
George,ăfeciorulăluiăGiu郡uădeălaămoar<.23Primulăr<zboiămondialăîlăg<se群teă 
primar tot peăGeorgeăCri群an. 

Înă anulă1919ăprimar,ă înă lunaăaprilieă eraăGheorgheăTrifană ală luiă
Iosif,  ajutorulăs<uăeraăBodeaăOnic<ă(conf.ăIoanăArpa群) 

Am mai aflat un numeădeăprimarăînăanulă1938,ăMo郡icaăNicolae24 
Dup<ă ală doileaă r<zboi,ă cuă oă nou<ă organizareă administrativ<,ă

r<mânăcomuneămaiăpu郡ine,ăcuăsediulăînăsateleămaiămari(înăcareăfunc郡ionauă
notariatele)ă laăcareăseămaiăafiliaz<ăcâtevaăsate.ăSatulăTisaăesteăafiliatăco-
muneiăH<lmagiu,ăîmpreun<ăcuă軍<rmure,ăIone群ti,ăPoienariă群iăLe群tioara. 
Comunaă H<lmagiuă apar郡ineaă de raionulă Gurahon郡ă 群iă deă regiuneaă Aradă
(Legea 5/9 sept. 1950). Din anul 1956 (Legea 12/7 ian.)regiunea Arad se 
desfiin郡eaz<ă 群iă H<lmagiulă treceă laă regiuneaă Oradeaă pîn<ă înă anulă 1968ă
(Legeaă2/16ăfebr),ăcândăseădesfiin郡eaz<ăraioaneleă群iăregiunile. Se revine la 
Jude郡e.ăS-auădesfiin郡ată 群iă comuneleămiciă 群iă sateleăauă fostă regrupate.ăCo-
munaă H<lmagiuă cuprindeă peă lâng<ă satulă deă re群edin郡<ă satele:Tisa,ă 軍<r-

                                                
23

 George Cri群an, O viaЬă uimitoare, Editura Eurostampa,Timi群oara, 
2002, pag. 13 
24 DJAANA Documentele prefect dosar 113/1938 
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mure, Poienari,ă Ione群ti, Brusturi,ă Criste群ti,ă B<ne群ti,ă Bode群ti,ă Leasaă 群iă
Le群tioaraă群iătreceăînapoiălaăjude郡ulăArad. 
 

 
 
.ăStemaăComuneiăH<lmagiu*.ăAutorăprof.ădr.ăAugustinăMureşan.Machetaă
original<ăaăschemeiăaăfostărealizat<ădeădlăAdrianăSandu,artistăplastic. 

*Stemaă publicat<ă înă „Monitorulă Oficială ală României”,ă Parteaă I,ă
Anul XXV, nr.193 din 5 aprilie 2013.(veziă群iăfotoăcolor,ălaăanexaă11.) 
 

2.訓coala 
 

訓coalaăaăluatăfiin郡<ăînăsatulăTisa,ăînăanulă1920.ăTisa este prima lo-
calitateădinăjurăînăcareăaăluatăfiin郡<,ădup<ăUnireaădinăanulă1918,ăoă群coal<ă
primar<.ăTiseniiăauăurmatăînainteădeăanulă1920,ăcaă群iăceilal郡iădinăsateleădină
jur,ă 群coalaăprimar<ă înăH<lmagiu.ăCeiă careă auăvoită 群iă auă avutăposibilit<郡iă
materiale.ăNuăerauăobliga郡iiăpentruăaăfaceă群coal<. 

ÎnăH<lmagiu,ăînainteădeăanulă1920ăauăfostădou<ă群coliăprimare:ăunaă
confesional<-între郡inut<ă deă biseric<- cuă limbaădeă predareă român<ă 群iă altaă
deăstat,ăcuălimbaădeăpredareămaghiar<.ă Înăregiuneăauămaiăfostă群coliăcon-
fesionaleălaăOciu,ăH<lm<gel,ăBrusturi,ăBode群tiă群iăB<ne群ti. 

Ină群colileăconfesionaleăauăfunc郡ionatăcaăînv<郡<tori:ă 
-înăH<lmagiu, Mihai Vidu, fratele compozitorului Ion Vidu 
-laăB<ne群ti,ăTeodorăPopovici 
-la Brusturi, Nicodin 
-laăOciu,ăB<ldescu 
-laăBode群ti,ăPetruăMager,ătat<lăprofesoruluiăTraianăMageră 
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Actualulă locală deă 群coal<ă dină satulă Tisaă a fost edificat prin anul 
1913, pentruă aă serviădeă cârcium<ă 群iă b<c<nie,ă deă c<treăGheorgheăCri群an.ă
Pere郡iiăcl<diriiăsuntădinăpiatr<,ăzidi郡iăcuămortarădeăvar.ăPiatraăaăfostăluat<ă
dinăcoastaăGruiului,ădinădreptulăluiăMo郡icaăIoan. 

Înă anulă1920ăproprietarulăGheorgheăCri群anăofer<ăgratuită cl<direaă
pentruă群coal<,  pe 5 ani. Ca urmare a acestui fapt s-aăreu群ităs<ăseădeschid<ă
înă lunaă septembrieă 1920,ă înă satulă Tisaă înă acelă local,ă pentruă primaă dat<,ă
cursurileă uneiă 群coliă primare.ă Înă primulă ană 群colară 1920-1921,ă 群coalaă aă
func郡ionatnumaiă cuă treiă clase:ă întâi,ă aădouaă 群iă aă treia.ăEleviiă dină clasaă aă
douaă 群iă aă treiaă auăprovenită deă laă 群coalaădinăH<lmagiu.ă Înăprimiiă aniă amă
avutălaă群col<ă群iăcopiiădinăsateleă軍<rmure,ăLeasaă群iăLe群tioara. 

Înc<ă înainteădeăa seăfiă împlinit cei cinci ani,ăpeăcâtăaă fostăoferit<ă
cl<direaăgratuit,ăproprietarulăoăvindeăpentruă群coal<ăcuăsumaădeă120000ădeă
lei. Plata s-aăf<cutădinăfondurileăjude郡uluiăArad,ădinăcapitolulădeăcheltuieliă
pentruă construc郡iaădeă localuriă pentruă 群coli.ăFondurileă celeămaiămulteă auă
fost destinateălocalit<郡ilorămaiăs<raceădinăregiuneaădeădeală群iădeămunte. 

Curteaă 群coliiă aă cuprinsă laă începută 群iă bucataă deă p<mântă deă lâng<ă
群coal<,ădarălaăvânzare,ăaceastaăaăfostăomis<ădinăcontract,ăa群aăc<ăspa郡iulădeă
joac<ăpentruăcopiiăs-aărestrânsălaăcâ郡ivaămetri p<tra郡i. 

Oferireaă群iăchiarăcump<rareaăcl<diriiăcaălocalădeă群coal<ăaăconstituită
un bineăpentruăsat,ăc<ăs-aăpututăînfiin郡aăînăTisaăoă群coal<,ăîndat<ădup<ăfor-
mareaăRomânieiăMariă 群iă înăplusă auă fostă scuti郡iă oameniiă deăprest<rileădeă
serviciiăcuăbra郡eleă群iăatelajele,ădarăînăacela群iătimpăaăfostă群iăunăr<uăc<ăTisaă
nu s-aă putută bucuraă 群iă nuă seă bucur<ă niciă aziă deă ună locală deă 群coal<ă
corespunz<torăcareăs<ăsatisfac<ăcerin郡eleădeăinstruc郡ieă群iăjoac<ăaleăcopiilor. 

Cl<direaă fiindă edificat<ă pentruă comer郡ă nuă pentruă 群coal<ă eă
necorespunz<toareă cuă toateămodific<rileă ceă iă s-au adus ulterior, Sala de 
clas<ă careă aă luată loculă c<rciumiiă esteă mic<ă 群iă scund<,ă laă felă celelalteă
înc<periăcareăauăservitădeălocuin郡<.ăUneleăsuntăpreaămariăalteleăpreaămici. 
Col郡ulăcl<diriiădinspreăvestăseăafl<ăla un metru sub nivelul solului ceea ce 
faceă caă pereteleă respectivă s<ă fieă cuă igrasie.ă Intrareaă cuă mijloaceă deă
transportă dină uli郡<ă înă curteaă 群coliiă nuă esteă posibil<.ă Înv<郡<toriiădin acel 
timp,ăîndeosebi Iancu Leuca au protestat darăf<r<ărezultat. 

訓coala a func郡ionată laă începută cuă patruă clase,ă iară dup<ă reformaă
înv<郡<mântuluiădină1924,ăcândăs-aăintrodusăînv<郡<mântulăobligatoriuădeă7ă
clase, treptat s-aătrecută群iălaăTisaălaăacestăînv<郡<mânt,ădac<ătân<rulănuăeraă
trecut de 16 ani. Laăînceputănum<rulăabsolven郡ilorăde 7 clase a fost mai 
micădarădină1935,ăcândăs-auăluată群iăni群teăm<suriăadministrative,ăa crescut 
num<rulă deă absolven郡iă aă 7ă clase.ă Seă d<deauă amenziă pentruă p<rin郡iiă careă
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nu-群iătrimiteau copiii la 群coal<ădarăeleănuăauăfostăpl<titeăniciodat<ăfiindc<ă
interveneau politicienii, din motive electorale. 

Dinăanulă1920ăpân<ăînă1934,ă群coalaaăprimar<ădinăTisaăaăfunc郡ionată
cuăunăsingură înv<郡<tor,ă iarădeă laăaceast<ădat<ăpân<ă înăanul1977,ăcuădou<ă
cadreă didactice.ăDină 1977,ă 群coalaă func郡ioneaz<ă doară cuă ună singură cadruă
didactic. 

Înă urmaă reformeiă înv<郡<mântuluiă dină anulă 1948,ă 群coalaă 群i-a 
schimbată denumireaă dină 群coal<ă primar<ă înă 群coal<ă elementar< apoiă înă
群coal<ăgeneral<ădeă4ăclase.ăPân<ălaăreformaăînv<郡<mântuluiădină1948ăs-a 
predată înă 群coal<ă religia,ă fieă deă parohulă local,ă fieă deă înv<郡<tor.ă Deă laă
aceast<ădat<ăînv<郡<mântulăaădevenitălaic,ăreligiaăaăfostăscoas<ăcaăobiectădeă
studiuădină群coal<.ă 

F<cândă reparti郡iaăelevilorăpeănum<rădeă cadreădidactice,ă întreă aniiă
1920-1948ărezult<ăunănum<rădeă  aprox.43 de elevi pe un cadru didactic, 
iar pentruă fiecareă elevă revină câteă5 minuteădinăparteaă înv<郡<torului. Din 
1948ăpân<ăînă1975ăs-aăajunsălaăunănum<rădeă22ădeăeleviăpeăunăcadruădi-
dactic iar timpul de lucru cu un elev a crescut la 11 minute pe zi. 

Pentruă deschidereaă 群coliiă înă anul1920ă auă fostă aduse de la unele 
群coliădinăAradă10ăb<nciădeă群coal<,ăoătabl<,ăoăma群in<ădeăcalculatăcuăbile,ă
catedra cu podiumul, un dulap 群iăunăabecedarădeăperete,ătoateăvechiădarăînă
stareăbun<ădeăfolosin郡<.ăPeăparcursămobilierulăaăfostăînlocuităcuăaltulănou. 

Salaădeăclas<ăpentruăpostulăalădoileaăaăfunc郡ionatăînăcameraăcareăeaă
locuin郡aă directorului.ă Directorulă primeaă aceast<ă locuin郡<ă gratuit,ă dreptă
plat<ăînănatur<ăpentruăaceast<ămunc<. 

Abecedare pentruăeleviiădeăclasaăîntâiănuăpreaăerau.ăCopiiiăînv<郡auă
buchiile pe abecedarul format 50/80ă cm,ă foiă volanteă fixată peă pereteă înă
clas<. Înv<郡<torulăurm<reaăcuăunăb<郡ăpeăabecedarulăafi群atătextulălec郡iei,ăiară
eleviiăciteauăpeărândătextulăindicatădeăînv<郡<toră 

Metodaădeăpredareălaăclasaăîntâiăeraăceaăfonomimic<,ăreprezentat<ă
prină semneă 群i sunete.ăMaiă târziuă s-a folosit metoda cuvintelor normale, 
metodaăglobal<ă群iămetoda centrelor de interes.  

Înăanulă1974ăaăluatăfiin郡<ăînăTisaăoăgr<dini郡<ăpentruăcopiiiămici 
Primulăabsolventădeă7ăclaseălaă群coalaădinăTisaăaăfostăIoanăRoman,ă

înăanulă1932.ăAcesta,ăînăurmaăpreg<tirilorăprofesionaleăulterioare,ăajungeă
maistruălaăAteliereleăGrivi郡aăRo群ieăBucure群ti. 

訓coalaădinăTisaăaădatăannualăabsolven郡iădeă7ăclaseăpân<ălaăreformaă
înv<郡<mântuluiădină1948,ăcândăcopiiiăabsolven郡iădeă4ăclaseătrebuiauăs<ăseă
deplaseze laă群coalaădinăH<lmagiuăpentruăaăterminaă7ăclase.ăMaiă târziuăaă
devenităobligatoriuăînv<郡<mântulădeă10ăclase. 
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Peă liniaă înv<郡<mântului,ă conducereaă 群coliiă eraă înă sarcinaă
înv<郡<toriloră群iăa directorului.ăAce群tiaăerauăsubordona郡iărevizoratuluiă(in-
spectoratului) 群colarădinăAradă群iăministeruluiăînv<郡<mântului.ă 

Asigurareaă material<ă aă 群coliiă c<deaă înă sarcinaă comunei,ă careă
trebuiaăs<ăprevad<ăînăbugetulăeiăfondurileănecesareă群coliiă群iăs<ăleăpun<ălaă
dispozi郡iaă comitetuluiă 群colară instituită prină legeă peă lâng<ă fiecareă 群coal<.ă
Întreă celeă dou<ă r<zboaieă mondialeă fondurileă nuă auă fostă niciodat<ă peă
m<suraănevoiloră群colii. 

Înv<郡<toriiădinăsateleădeălaăcâmpieăaveauăînăplusăpeălâng<ăsalariuăoă
sesieă 群colar<ă (10-20ă jugă )ă dară ceiă dină regiuneaăH<lmagiuluiă trebuiauă s<ă
tr<iasc<ă doară dină salariu.ăMaiă târziuă acestoraă s-aă dată ună sporă dară nuă 群iă
celor din Tisa. 

Salariileăcorpuluiădidacticăauăfostă înscriseăînăbugetulăministeruluiă
înv<郡<mântuluiăpân<ăînăanulă1948,ăDeălaăaceast<ădat<ăatâtăsalariileăcâtă群iă
fondurileăpentruăîntre郡inereaămaterial<ăa 群colilorăaătrecutăînăsarcinaăconsil-
iului popular comunal. MaterialulădidacticăaăfostăasiguratădeăCasaă訓coale-
lor. 

D<mămaiăjosăoăsintez<ăaă„activit<郡ii”ă群coliiădinăsatulăTisaăpân<ăînă
anul 1975:  
 
 
 

 
 

Foto 11. Eleviiă群coliiăelementareădinăTisaăînăanulă1937 
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Foto 12, 訓coalaăelementar<ădinăTisa, înăpoart<ăînv.ăIoanăArpa群,ă
Colec郡ia.Gh.D<r<u 
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3.a. Biserica ortodox<ădinăsatulăTisa 
 

Hramul bisericii: Sfin郡iiăapostoliăPetruă群iăPavel 
Dină toateă informa郡iileă existenteă seă poateă afirmaă c<ă bisericaădină

satulăTisaăaă fostăconstruit<ă întreăaniiă1856-1860.ăEsteăbiseric<ădină lemn,ă
aziădeclarat<ămonumentăistoricădeăart<.  (cod:AR-II-m-A-00654) 

Profesorulă Silviuă Dragomir,ă înă lucrareaă saă „Istoriaă dezrobiriiă
religioaseăaă românilorădinăArdeal”,ă laăpag.ă246ărelateaz<ăc<ăromâniiădină
H<lmagiuăauădeclaratăînă20ăiulieă1753,ălaăsoma郡iaăceăliăs-aăf<cut,ădeăaăpre-
daăcheileăbisericiiădinăH<lmagiu,ăpeă careă auă încuiat-o,ăc<ă„nuăpotăpredaă
cheileă f<r<ă aprobareaă tuturoră celoră 16ă comuneă careă apar郡ină laă aceast<ă
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bieric<”.ă Tisaă aă apar郡inută întotdeaunaă deă H<lmagiu,ă deciă seă poateă con-
cluzionaăc<ălaăaceaădat<ăTisaănuăaveaăbiseric<.ăTiseniiăfrecventauăatunciă
aceaăbiseric<ăîmpreun<ăcuăcelelalteăcomuneăapar郡in<toare,ăa群aăcumălocui-
toriiădinăLe群tioaraăfrecventeaz<ă群iăast<ziăaceast<ăbiseric<. 

Problemaă construc郡ieiă bisericiiă înă Tisaă aă fostă pus<ă dup<ă anulă
1754, cândăbisericaădinăH<lmagiuăaăfostădat<ădefinitivăunia郡ilor,ădarămaiă
alesă dup<ă 7ă dec.ă acela群iă an,ă cândă locuitoriiă dină celeă 45ă deă sateă dină dis-
trictulăH<lmagiului,ăauăcerutăprinămemoriulăînaintatămitropoliei din Kar-
lovi郡,ăca aceastaăs<ăintervin< s<ăliăseărestituieăbiserica25. Este destul de clar 
c<ă群iănouaăbiseric<ădinăH<lmagiuăaăînceputădoarădup<ădataădeă7ădec.ă1754. 

Statistica din 1760-1762,ăcuăprivireălaăconfesiuni,ăarat<ăc<ăînăTi-
saălaăaceaădat<ăaăexistatăunaăbiseric<ăneunit<,ăcuă67ăfamiliiă群iă268ădeăsu-
fleteăneuniteă群iăniciăunăunit.ăPreo郡iiăto郡i,ăînănum<rădeă11 suntărecenza郡iălaă
H<lmagiu 26. Oăsurs<ămaiănou<27GeorgeăCri群ană,ăafirm<ăc<ătat<lăs<u,ăGiu-
郡uăCri群anăaăfostăcununatăcuămamaăsaăSaveta,ăînăanul 1905ă„înăbisericu郡aă
vecheădinăbârne deă stejar,ă careă fuseseă construit<ă înă1760,ădeă c<treă cinciă
familiiădinăsat,ăprintreăcareăauăfostă群iăCri群aniiă群iăRomanii”,ăadic<ăceiădoiă
buniciăaiăs<i. 

Cumăbisericaăactual<ădinăTisaăfaceăparteădinăcategoriaăbisericiloră
de lemnăvechi,ămonumenteăistorice,ăeaăpareătotu群iămaiănou<,ădup<ăstareă群iă
construc郡ie,ăfaptăcareăneăduceăcuăgândulăc<ăpoateăini郡ială ,ălaă1860,ăaăfostă
construit<ăoăbiseric<,ăînăprip<,ămaiămic<,ăapoiăs-a edificat actualaăbiseric<. 

Insemn<riădespreăconstruc郡iaăbisericiiănuăamăg<sităniciăpeăc<r郡ileă
deă cultă existenteă înă biseric<:ă Analoghionulă (Mineiul),ă aă fostă tip<rită laă
Bucure群tiă înă anulă 1777ă 群iă aă fostă cump<rată 群iă donată deă tiseniă bisericiiă laă
data  de 1 ian. 1786, adic<ădup<ă9ăaniădeălaăapari郡ie;ăCazaniaăluiăVarlaam, 
tip<rit<ălaă1648,ăapareăînăbiseric<ăf<r<ămen郡iuneădeădanieă群iădat<. 

Dintre bisericile din lemn o parte sunt tencuite. Netencuite sunt 
celeă dinăTisa,ă軍<rmure,ă Ione群ti,ăOci群or,ăOciu,ăVojdogiă 群iăLunc群oara.ă 訓iă
aceast<ăsitua郡ieăexprim<ăvechimeaăacestorăl<ca群uri. 

Pere郡iiăbisericiiăsuntăconstrui郡iădinăbârneăgroaseădeăstejar, stejari 
care,ă dup<ă informa郡iileă deă laă b<trâniiă satului, au fost lua郡iă dină p<dureaă
existent<ăodinioar<ăpeăloculănumităColnice,ădinăapropiereaăbisericii.ăSurse 
dină b<trâniiă satuluiă sus郡ină c<ă p<mântulă pentruă biseric<ă aă fostă donată îm-
preun<ăcuăp<dureaădeăpeăColniceădeăc<treăunăanumeăCri群anăAdam.ăPere郡iiă
nuăsuntătencui郡iăniciălaăexterior,ăniciăînăinterior.ăInteriorulă群iăboltaăauăpic-

                                                
25

 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal, Si-
biu, 1910, vol. II pag 129, doc. 80 
26

 Traian Mager, op. citat, vol. I, pag. 86 
27

 George Cri群an, op. citat,, pag. 15 
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tur<ă înă stilă bizantin,ă cuă personajeă 群iă sceneă biblice,ă executateă dup<ă pro-
cedeulă„tempera”.Ini郡ialăaăfostăf<cut<ăoăprepara郡ieădeăcret<ă群iăclei,ăapoiăcuă
fâ群iiădeăpânz<ă群iăaceast<ăprepara郡ieăs-auăacoperităcr<p<turileăiarăpesteăpas-
taărespectiv<ăs-aăa群ternutăpictura. 

Picturaă aă fostă executat<ă înă anulă 1846,ă deă c<treă zugravulă Ioan 
DemetroviciădinăTimi群oara. 

Deasupraău群iiădeălaăintrareaăînăpronausăseăafl<ăurm<toareaăpisa-
nie:ă „Aceast<ă biseric<ă s-aă zugr<vită cuă cheltuialaă sa,ă subă st<pânireaă
împ<ratuluiă群iăcraiuluiănostruăFerdinandăIă群iăarhieriaăpreaăsfântuluiădomnă
GherasieăRa郡iu,ăsub protopopiatul vrednicului domn Arsenie Adamovici, 
subăpreo郡iaăcinstituluiăpreotăMo郡icaăIlie,ăsubăcantoratulăluiăD<r<uăTeodoră
群iăcrâsniciaăluiăMargeaăLaz<r,ăsubăchitoriaăluiăD<r<uă訓tefan,ăD<r<uăLaz<r,ă
neme群,ăD<r<uăMarcu,ăRomanăIoană群iăSinesie,ă înăanulă1846, Ioan Deme-
troviciăzugrav.” 

 
Foto 13. PisaniaăăbisericiiădinăTisa.ăColec郡ia Gh.D<r<u 
Bisericaăesteăconsruit<ăînăchipădeănav< cuăaltar,ănaosă群iăpronaos.ă

Altarulăareăform<ădeăpoligonăhexagonalăneregulatăiarănaosulă群iăpronausul 
formeaz<ă ună dreptunghi.ăBolteleă altaruluiă 群iă aă naosuluiă suntă ă construiteă
dină scânduriă deă Bradă 群iă auă formaă semisferic<ă ,ă laă altară 群iă formaă semi-
cilindric<ălaănaos. Laăpronaosăseăafl<ătavanădrept. 

Turnulă areă oă siluet< înalt<, este bine legat, a rezistat la furtuni 
f<r<ăurmeădeăstric<ciuni. 

Laăînceputăbisericaăaăfostăacoperit<ăcuă訓indril<ăcare,ămaiătârziu,ăaă
fostă înlocuit<ă dup<ă cumă seă men郡ioneaz<ă peă fileleă unuiă Penticostar,ă deă
c<treăpreotulăPetruăSircaăla 28 oct. 1890, despre lucr<rileălaăbiseric<: „auă
群ingilit-o, au podit-oă群iăauăpusăsubăeaăsubtoaie”. 

Înanulă1933,ă群indrilaăaăfostăînlocuit<ăcuătabl<.ăTotăatunciăs-a  
aplicatăunăstratădeăprotec郡ieălaălemnulădinăpere郡i.ăÎnăanulă1970ăs-a 

înlocuitătablaăg<urit<,ădinăacoperi群. 
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Înăbiseric<ăexist<ăicoaneăpr<znicereăf<r<ămen郡iuneaăpictorului.ăSeă
presupuneăc<ăsuntăexecutateădeăacela群iăIoanăDemetrovici. 

 
 
 

 
 
 

Profesorul Coreilan Petran, a intreprinsăînăanulă1924,ăunăstudiuă
cuăprivireălaăbisericileădeălemnădinăjude郡ulăArad.ăCuăaceaăocazieăs-aăf<cută
群iăunăreleveuăpentruăaceast<ăbiseric<ăurmândăaăfiăpredatăUniversit<郡iiădină
Cluj,ăundeăcredemăc< esteă群iăazi. 

Biserica dispune de trei cimitire: cel din jurul bisericii, 
mormin郡iiăcri群enilor 群iăcimitirulădeălaăParagine. 

Înăcimitirulădinăjurulăbisericii,ăînăparteaădeăestăaăaltarului,ăseăafl<ă
oătroi郡<ădinăblocămasivădeăpiatr<ă(monument),ăridicat<ăînăanulă1848,ăprob-
abilăînăamintireaăevenimentelorădinăacelăan.ăÎnscrisulăcuălitereăchiriliceănuă
mai este descifrabil. 

Bisericaă aă avută 群iă propriet<郡iă imobiliare:ă ună corpă deă p<dureă laă
Stoica, pe Valea Iugiiă群iăp<mânt. Acestea au fost predate consiliului co-
munal. 

D<mămaiă josă oă reconstituireă par郡ial<,ă atâtă câtă aă fostă posibilă laă
aceast<ădat<ăaăpreo郡ilorăcareăauăslujitălaăaceast<ăbiseric<: 
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17.        Văduva Dumitru                                      1977 - 1982 
18.        Florea Ioan                                              1983 - 2019 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Foto 14. Detaliuădeălaău群aăbisericii.ăColec郡iaăarh.MariusăJivan 
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Foto 15. Biserica de lemn din Tisa. Colec郡ia IoanăD<r<u 
 

                   
 
Foto 16. Dou<ăpicturiădinăinteriorulăbisericiiă(VasileăFaur,ă軍araăZarandu-
lui) 

Exist<ămen郡iuneaăc<ăînăanulă1795ăzugravulăConstantinăaărealizată
iconostasul,ăicoaneleăîmp<r<te群tiă群iăceaădeăhram.28 

                                                
28

 Vasile Faur, Ыara Zarandului, Ed. a II-aEdit. Gutenberg, 2016, pag 638 
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Foto 17 U群aăbisericii de lemn din Tisa. Colec郡ia IoanăD<r<u 
 

3. b. Bisericaăbaptist<ădinăsatulăTisa 
 

 
 
Foto 18. Biserica baptist<ădinăsatulăTisa.ăColectiaăarh. Marius Jivan 
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Mi群careaăbaptist<ăaăînceputăînăEuropaăpeălaămijloculăsec.ăalăXIX-lea. 
Primiiăbapti群tiălaănoiăînă郡ar<ăauăap<rutăînăBucure群ti (ăoăfamilieăgerman<)ăînă
anulă 1856,ă apoiă laăCataloiă înăDobrogea,ă veni郡iă dinăUcraina.ă ÎnăArdeal a 
fostăîntemeiat<ăprimaăbiseric<ăbaptist<ămaghiar<ălaăSalonta,ăînăanulă1874.ă
Înăanulă1886ăbapti群tiiăauăap<rutălaăChesa,ăapoiăs-auăextinsăîn Bihoră群iănuă
numai.ăDup<ăUnire,ăînăanulă1920,ălaăCongresulăbapti群tilorădinăRomâniaăs-
aăformatăUniuneaăBapti群tilorădinăRomânia. 

Peă valeaă Cri群uluiă Albă mi群careaă baptist<ă (ă c<ă aă fostă caă oă mi群careă
misionar<).aăp<trunsăînainteaăprimuluiăr<zboiămondial,ăîntâiăs-a auzit de ea 
laăBon郡e群tiăapoiălaăPle群cu郡aă群iăAciu郡a. 

F<r<ăaăfaceăpartizanatăortodoxismuluiăşiăf<r<ăniciăunăgândăr<uăpentruă
alte culteă(bapti群ti,ăpenticostaliă群.aă) trebuieăar<tatăc<ăapariYiaăacestorăculteă
aădatănaştereălaădezbinareăînărândulăpopulaYiei.ăExplicaYiaăacesteiădezbin<riă
esteă simpl<: preoYiiă şiă enoriaşiiă lorăortodocşiă îiă încadrauăcaă„sectanYi”ăpeă
aderenYii la acesteăculte.ăAceştiăaderenYiăastfelătrataYiănuăseăuitauă„cuădra-
goste”ălaăceiăcareăîiăetichetau.ăMaiăerauăşiăuneleăşicaneăf<cuteăpeălinieăpoli-
tic<.ăÎnăacesteăcondiYii, sectanYiiăseăconsiderauăizolaYiăşiăascultau, înăconse-
cinY<, deăconduc<toriiălorăreligioşi, careănuăîntotdeaunaăaveauăgânduriăbu-
neăpentruăpoporulăromân. 

ÎnăsatulăTisa,ăprimulăcontactăalăs<tenilorăcuăbapti群tiiăaă fostă laăoă în-
mormântare a unei femei dintr-oă familieă sosit<ă acoloă (aă luiă Sandru-
Poc<itul)ă Înmormântareă aă fostă oficiat<ă deă ună „conduc<tor”ă ală bapti群tiloră
dinăAciu郡a,ăcareăaăadusă 群iăunăcor.ăLumeaăsatuluiăs-aăadunatăcurioas<.ăSeă
pareăc<ăpeăuniiăi-aă群iăimpresionată(ădinăm<rturia d-lui Ioan Jivan de la Cri-
群eni). Chiar din timpul primuluiă r<zboi,ăGiu郡uăCri群anămorarulă s-a docu-
mentatădespreăaceast<ămi群care,ăde群iăeraăata群atădeăbiseric<,ăeraăcânt<re郡ăînă
stran<.ă Aă fostă primaă familieă careă aă trecută laă baptism,ă împreun<ă cuă
fam.Mo郡icaăPetru, înăanulă1920.ăUlterior i-auăurmată群iăal郡ii:ă fam.ăBanciuă
Gheorghe,ă fam.ă Crepceaă Augustină ,ă famă D<r<uă Ilie.ă Dup<ă spuseleă înv.ă
IoanăArpa群ăseăpareăc<ămomentulăaăcoincisăcu numireaăunuiănouăpreotă înă
sat. Întreă preotă 群iă primarulă Gheorgheă Cri群ană erauă ni群teă animozit<郡iă deă
principii. 

Primulăl<ca群ădeărug<ciuneăaăbapti群tilorăaăfostăîntr-oăcas<ăaăprimaruluiă
Gh.ăCri群an,ă apoiă s-aă construită oă cas<ă deă rug<ciuneă careă s-a dovedit a fi 
preaămic<ă群iăînăanulă1946 s-a construit actualul local (foto de mai sus) La 
construc郡iaăacestui local deărug<ciune,ăceleădou<ăfamiliiăGh.Cri群ană群iăPe-
truăMo郡icaăauăavutăcontribu郡iaămajor<. 

Dup<ăceăs-auăpotolită群icaneleăînăsat,ălaăscurtătimpăauăap<rutălegileăluiă
Antonescu,ăprinăcareăneoprotestan郡iiăerauăopri郡iădeălaăpracticareaăcultului.ă
Înăanul 1946, regeleăMihaiăaăabrogatăinterdic郡iile introduse de Antonescu, 
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darăînăscurt<ăvremeăauăvenitălaăputereăcomuni群tiiă群iămaiădeparteăactivitateaă
s-a putut desf<群uraă dară aă fostă bineă controlat<ă peă liniaă Departamentului 
Cultelor. 

Înă anulă 1950ă s-aă înfiin郡ată primul cor al bisericii baptiste din Tisa, 
condusădeăCrainicăPetruădinăVârfuri,ă ajutatădeăUli郡<ă Ioan,ăapoiădină1955ă
conduc<torulăcoruluiăaăfostăBarbateiăIoan. 

PrimulăpastorăalăbisericiiăaăfostăBanciuăIoanădinăVârfuri,ăordinatăînă
anul 1946. Înăanulă1948ăaăfostăordinatăpastorăUli郡aăIoan,ămembruăalăaces-
teiăbiserici.ăDup<ă15ăani,ădinămotiveădeăboal<ăpulmonar<ăaăfostăînlocuitădeă
OnigaăGheorghe.ăÎntreăaniiă1987-1993ăaăfostăpastorăDroncaăVasile,ăiarăînă
prezent este pastor Iuga Traian. 

訓iă bisericaă baptist<ă urmeaz<ă cursulă popula郡ieiă dină sată 群iă dină zon<. 
Membriăvârstniciăauădecedat,ăceiătineriăsuntăpleca郡iăînă郡ar<ăsauăpesteăgrani-
郡<.ăÎnăbiseric<ăauăr<masătotămaiăpu郡ini.29 
 
 

4. C<minulăCultural 
 

Înă anulă1933ă iaă fiin郡<ă înă satulăTisa,ădină ini郡iativaă tinerilorădeă a-
tunci, fiiăaiăsatului:ăTrifanăIoan,ăCri群anăIoană群iăArpa群ăIoan,ăSocietateaăcul-
tural<ă„F<clia”. 訓edin郡aădeăconstituireăaăavutălocăînăziuaădeă6ăaugust. 

Scopulăînfiin郡<riiăsociet<郡iiăaăfost: 
-Continuareaă群iăadâncireaăprocesuluiădeăculturalizareăînceputăînă

群coal<, 
-Promovareaă群iămen郡inereaădatinilorătradi郡ionale,ăp<str<toareă群iă

creatoare de valori spirituale, 
-Ridicareaăniveluluiădeătraiămaterială群iăspiritualăală郡<ranilor. 
Pentruă acestă dină urm<ă deziderată s-aă preconizat:ă înfiin郡areaă uneiă

biblioteci; abonamente la reviste 群iă ziare;ă organizareaă deă lecturiă 群iă con-
ferin郡eăpeătemeădeăagricultur<,ăcre群tereaăanimalelor,ăpom<rit,ăcombatereaă
supersti郡iiloră etc. S-auă organizată înă cadrulă societ<郡iiă echipeă deă teatru,ă
dansuriăpopulareă 群iă cântece. Începutulămanifest<riloră culturaleă l-au f<cută
tineriiă intelectualiă dină sat,ă laă dataă deă 1ă ianuarieă 1934,ă cândă îmbr<ca郡iă înă
costumulă populară ală satului,ă auă prezentată primaă pies<ă deă teatruă înă satulă
Tisa.ăAuăfostăapoiăantrena郡iă群iăal郡iătineriădinăsată群iălaătradi郡ionalaănedeieădină
anul.1934 s-a dat primul spectacol local. 

 
 

                                                
29

 Informa郡ii de la d-l Ioan Jivan, Timi群oara 群i Google 
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Membriăfondatoriăaiăsociet<郡iiăauăfostăurm<torii: 
 

 
Înăacela群i ană1934,ăînăziuaădeă26ăaugustăaăavutălocăpeăterenulădeă

lâng<ăpod,ă solemnitateaă dezveliriiă crucii-monumentă ridicat<ă înă amintireaă
eroiloră c<zu郡iă peă câmpulă deă lupt<, înă primulă r<zboiămondial.ă Cuă ocaziaă
festivit<郡ilorăs-aăoficiatăunăserviciuăreligiosădeăc<treăunăsoborădeăpreo郡iăînă
frunte cu protopopulă訓tefanăBogdanădinăH<lmagiu.ăM<re郡iaăserb<riiăaăfostă



                                                                             Monografia satului Tisa 
 

71 

nemaiăîntâlnit<ăînăzon<ăpân<ăatunci. Programulămanifest<rilorăaăfostăsus-
郡inută deă corulă b<rb<tescă dină comunaăR<psig,ă jude郡ulă Aradă 群iă deă echipaă
cultural<ă local<. Dup<ămas<ăaăurmatăhora tradi郡ional<ă iară seara,ă serbareaă
cuăurm<torulăprogram:ă 

- Cuvântădeădeschidere 
- Corăb<rb<tescăpeăpatruăvociăcu„Moriămândro”ădeăBenea 
- Corăb<rb<tescăpeăpatruăvociăcu„Arca群ul”deăIonăVidu 
- Corăb<rb<tescăpeăpatruăvociă„Lumeaămea”deăTeodorescu 
- P<cal<ăargat,ăcomedieăcuăcântece,ăînăpatruăacte,ădeăP.Dulfu 
- C<lu群ariiă群iăb<tuta,ădansăna郡ional 
Seăprecizeaz<ăc<ăSocietateaăcultural<ăF<cliaădinăTisaăaăcolaborat 

cuăCorulăplugarilorădinăR<psig,ăpentruăfaptulăc< dirijorul corului era Ioan 
Arpa群,ălaăaceaădat<,ăînv<郡<torălaăR<psigă群iăcori群tiiă群i-au manifestat respec-
tulă 群iă simpatiaă pentruă dirijorulă lor. Corul plugarilor, pe lâng<ă celeă treiă
piese corale a participatălaăprogramă群iăcuădansulăcalu群arilor.ăAăfostăprimaă
dat<ăcândăacestădansăs-aăv<zutăînăTisaă群i…poateă群iăultimul. 

Pe crucea-monument s-aăs<patăînăpiatr<,ănumeleăeroilorăc<zu郡iăînă
primulăr<zboiămondial,ă iarădup<ăcelădeăalădoileaăr<zboiă群iănumeleăeroiloră
c<zu郡iăînăacesta. Peăaceast<ăcruceăseămaiăafl<ă群iăurm<toareaăinscrip郡ie:ă„Înă
amintireaăeroilorăc<zu郡iă înă r<zboiulădină1914-1919.”ă„Nuăplânge郡iămameă
fiii,/ă c<ciă eiă ne-auă scosă dinămoarte,/Prină sângeleă loră s-aă 群ters,/ăTIRANAă
SOARTE”. Peăcruceăseămaiăafl<ăs<pată群i numele erouluiăcap.TraianăLaz<r 
din comp a 5-a, Reg.10 vân<tori,ăc<zutăînăziuaădeă16ăapr.ă1919ăînălupteleă
deă laă Vârfulă Râpii,ă înă hotarulă Tisei.ă Eă originară dină Câmpa,ă jude郡ulă
Hunedoara. 

Crucea- monumentăesteădinăgranită群iăaăfostălucrat<ădeăunăcioplitoră
în piatr<ădină localitatea Lunca,ă lâng<ăBaiaădeăCri群.ăCuăocaziaămesei co-
mune,ă protopopulă 訓tefană Bogdan, a notat pe una din filele evan-
gheliaruluiă dină Tisa:ă „Ast<ziă 26ă augustă 1934,ă s-aă f<cută sfin郡ireaă crucii-
monumentăaăeroilorăînăTisa,ăînăfa郡aăuneiăasisten郡eănumeroase. A luat parte 
群i.corulă bisericescă ală plugariloră dină R<psig,ă înă frunteă cuă parohulă Iosifă
Com群aă群iăînv<郡<torulăIoanăArpa群” 

„Monumentul s-aăf<cutăcuăcheltuialaăînv<郡<torilorăIoanăArpa群ă群iă
IoanăTrifan,ăambiiădeăna群tereădinăTisaă群iăs-aăsfin郡ităprinăurm<torii:ă訓tefană
BogdanăprotopopulăH<lmagiului,ăIosifăCom群aăpreotăR<psig,ăRemusăGiur-
giu preot Ociu, Victor Giurgiu administrator –preotTisa, Vasile Giurgiu 
preotăVa郡aădeăSus,ăTomaăFloreaăpreotăînăTome群ti,ăTraianăSârbanăpreotăînă
Leasa, Emil Borza candidat de preot.ăÎnv<郡<toriiăcareăauăasistatălaăsfin郡ireă
auăfost:ăNicolaeăPaladeăBode群ti,ăIoanăBalt<ăRemeteaăBihor,ăCornelăBalt<ă
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H<lmagiu,ă Traiană Sârbană Merme群ti,ă Ioană Trifană Tisaă 群iă Ioană Arpa群ă
R<psig.” 

 
Foto 19. Corulă plugariloră dinăR<psig,ă jud. Arad care a luat parte la so-
lemnitatea  dezvelirii crucii -monument,ă dină Tisa,ă ridicat<ă înă amintireaă
osta群ilorătiseniăc<zu郡iăpeăfront 
 
 

 
 

Foto 20. Imagine de la dezvelirea crucii-monument, la data de  
26ăaug,1934,ăînăamintireaăosta群ilorădinăTisaăc<zu郡iăpeăfront 
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Foto 21. Troi郡aăridicat<ăînăamintireaăosta群ilorăc<zu郡iăpeăfront 

 

 
Foto 22. Forma郡iaăculturală–artistic<ăaăc<minuluiăculturalădinăTisaă 

întreăanii1934-1938 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

74 

 
Foto 23. Primaăechip<ădeăteatruădinăTisa,ăînăcostumăpopular 

 
Foto 24. Una din echipele voluntare care au lucrat la scos 

piatr<ăpentruăconstruc郡iaăc<minuluiăcultural.(Pe spatele pozei a fost 
scris:„Nuăauăfostămembriădarăauăfostăsimpatizan郡i”ă?) 
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Foto 25. C<minulăCultural,ăfotoăing.IoanăD<r<u 

 
Înăăanulă1968,ăunăbra郡ădeălaăcruceăaăfostăruptădeăunăexcavator.ăCaă

urmare s-aăref<cutăcruceaă群iămonumentulăaăfostămutatădeăpeăloculăini郡ial,ă
înăcurteaăbisericii,ăundeăesteă群iăast<zi. 

Înanulă1935,ăSocietateaăcultural<ăF<cliaădinăTisa,ăseăasociaz<ălaă
A群ez<minteleă culturaleă dină Bucure群ti,ă devenindă „C<minulă culturală
F<clia”,ăcomunaăTisa,ăjude郡ulăArad,ăcuăsimbolulă„A-4”,ăA-deălaăAradă群iă4ă
c<ăeraăalăpatruleaăc<minăînscris,ădinăjude郡. 

Din activitatea căminului: 
Înăfiecareăiarn<,ăîntreăanii 1935-1940 s-au organizat cursuri agro-

zootehnice, juridiceă群iămedicale,ăcuăconcursulăCamerei deăagricultur<ădină
Arad. Laăsfâr群ităcursan郡iiăauăprimităpremiiăconstândăînăunelteăagricoleă群iă
horticole. S-aă înfiin郡ată oă remiz<ă deă unelteă agricole,ă sem<n<toareă deă
porumb,ă ună trior,ă aparată pentruă stropită pomiiă 群iă alteleă maiă m<runte.ă Înă
anulă1936ăseăînfiin郡eaz<ăoăasocia郡ieădeăvân<toare,ăcuărazaădeăactivitateăpeă
toat<ăplasaăH<lmagiului,ăcareăfunc郡ionaătotăînăcadrulăc<minului.ăScopulăeiă
eraăs<ăcombat<ăbraconajul.ăPre群edinteleăasocia郡ieiăeraăVictorăGiurgiuădină
軍<rmure. 

Împreun<ăcuă訓coalaădeăViticultur<ădinăMini群 s-a putut construi 
unăcuptorăsistematicădeăuscatăfructe,ăcareăuscaăfructeleăf<r<ăfum.ăCuptorulă
aă func郡ionată pân<ă cândă gospodariiă interesa郡iă 群i-au f<cută fiecareă cuptorulă
s<uămaiămic. 
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Înă anulă 1936ă c<minulă solicit<ă înfiin郡areaă primeiă cooperativeă deă
credit dinăfostaăplas<ăH<lmagiu.ă 

Înăgrijaăc<minuluiăaăfostă群iăcultulăeroiloră群iăaăpersonalit<郡ilorădeă
seam<.ă S-auă f<cută cruciă deă piatr<ă laămorminteleă erouluiă caporală Traiană
Laz<ră 群iă aă înv<郡<toruluiă IoanăCristea,ădeosebit de destoinic dar decedat 
tân<r. De群iăaăfunc郡ionatădoarătreiăaniăînăsatulăTisa,ăînv<郡<torulăIoanăCristeaă
aăl<satăurmeăvizibileăînăceăprive群teămetodaădeăpreedare-înv<郡are,ădezvol-
tareaădragosteiădeăcitită群iăaărespectuluiăpentruă群coal<. 

Cumătoateăactivit<郡ileăc<minuluiăseădesf<群urauălaă群coal<ăs-a pus 
problemaăconstruiriiăunuiă localăpentruăc<min. Fonduriănuăseă întrez<reauă
niciunde.ăÎnăanulă1938,ăsec郡iaăsanitar<ăaăjude郡uluiăAradălanseaz<ăideeaădeă
a se construi înăjude郡ămaiămulteăb<iăpublice.ăC<minulădinăTisaă„aăprins” 
ideeaă 群iă s-aă angajată înă problem<,ă primindă treiă aniă laă rând-1938, 1939, 
1940-câteă20000ădeălei.ăPlecândădeălaăaceast<ămic<ăsubven郡ieăs-aăîncepută
construc郡iaăb<iiăpopulareă群iăaăc<minuluiăcultural.ăFondurileăpentruăc<mină
erau insuficiente,ă motivă pentruă care,ă c<minulă culturală aă lansată oă sub-
scrip郡ieă public<,ă cuă ajutorulă Prefecturiiă jude郡uluiă Arad,ă prină careă s-au 
adunat 30000 de lei. Deămen郡ionată c<ă listeleă deă subscrip郡ieă auă fostă subă
controlul prefecturii. 

Piatraă pentruă construc郡iaă c<minuluiă aă fostă scoas<ă dină coastaă
Gruiului, din dreptul lui Teodor Morcan, de mai multe echipe de volunta-
ri. Vezi foto 24. Terenulă pentruă construc郡ieă aă fostă cump<rată deă la Ioan 
BodeaădeăpeăPle群cu郡a,ăcuăoăsum<ămodic<ădeă600 deăleiă群iăaăfostăîncheiată
contractă deă vânzare-cump<rare,ă careă din p<cate,ă aă arsă maiă târziu,ă îm-
preun<ăcuă arhivaăc<minului.ă Înăprim<varaă anuluiă1938ăs-a pus piatra de 
temelie,ăocazieăcuăcare,ăînăfunda郡ie,ăînăcol郡ulădinspreănordăalăpereteluiădină
fa郡<,ăs-a zidit o butelie cu datele referitoare la eveniment. Dup<ăplanulădată
de MinisterulăS<n<t<郡ii, înăfa郡<ăs-aătrasatăbaiaă群iălegatădeăea,ădup<ăplanulă
înv<郡<torilorăIoanăArpa群ă群iăIoanăTrifan, ServiciulăTehnicăalăjude郡uluiăArad 
aădatăavizulăpentruăconstruc郡iaăc<minului.ăÎnăprimulăanăs-a adunat piatra, 
înăalădoileaăan s-auăzidităpere郡iiădinăpiatr<ă群iăînăalătreielea an s-a procurat 
郡igla,ălemnulă群iăs-aăf<cutăacoperi群ul.ăEvenimenteleădinăaniiă1939-1940 au 
stagnatăconstruc郡ia.ăÎnăanulă1943ăs-aăterminatăconstruc郡iaădarănuăs-au mai 
primită instala郡iileă pentruă baiaă public<. Înc<periloră pentruă baieă liă s-a dat 
destina郡iaăde cooperativ<ădeăconsum. 

Înăanulă1943ăc<minulăaăprimitădeă laă jude郡,ăprinăPalatulăculturală
Aradăunăaparatădeăradioămarcaă„Blauphunkt”ăiarădeălaăCameraădeăagricul-
tur<ăArad,ăaăprimităgratuităunăplugădeăfierăpentruăaăfiăd<ruităunuiămembruă
activ al clubului dar cuă posibilit<郡iă materialeă maiă sc<zute.ă Plugulă iă s-a 
atribuităluiăIoană軍âsca. 
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Manifest<rileăc<minuluiăculturalăauăfost mult mai ample. Aici a 
fost o sintez<,ăf<r<ăaăspuneădeăparticipareaăanual<ălaăCongresulăc<mineloră
culturale,ă laăBucure群ti,ăorganizatădeăA群ez<minteleăCulturaleăBucure群tiă群iă
deă faptulă c<ă înă cadrulă c<minuluiă auă fostă activateă comisiaă deă împ<ciuireă
(sfatulăb<trânilor)ăînainteădeăapari郡iaăcadruluiălegalăpentruăaceasta. 

Oăalt<ăactivitateăampl<ăaăc<minuluiăcultural,ăpentruăstareaămate-
rial<ăaălocuitoriloră群iăîmbun<t<郡ireaăcondi郡iilorădeăvia郡<ăaălorăaăfostădemer-
sulăpentruăînfiin郡areaăcooperativeiădeăcredită-„Bancaăpopular<ă„Ajutorul”ă
înăTisa. 

 
5. Bancaăpopular<ă群iăcooperativaădeăconsum 

 
Înăperioadaăaniloră1920-1940ăsitua郡iaăeconomic<ăaăcomunit<郡iloră

s<te群tiă dină jurulă H<lmagiuluiă s- aă înr<ut<郡it:ă unireaă i-aă g<sită peă oameniă
s<raciă群iăcuămulteădatorii;ăcândăaăap<rutăunălic<rădeăsperan郡<ă群iăredresare,ă
ainceputăcrizaăeconomic<;ăcrizaăs-aăsim郡ităînc<ămul郡iăaniădup<ă1933; dato-
riile,ăchiară群iăceleăconvertite,ăap<sauăgreuăpeăumeriiămajorit<郡iiăpopula郡iei;ă
chiară 群iă înă aniiă cuă recolteă bune,ă oameniiă nevoia群iă nu-群iă puteauă acoperiiă
toamna,ăîmprumuturileăf<cuteăprim<vara. 

Seăc<utauăposibilit<郡iăcaă郡<raniiăs<raciăs<ăseăpoat<ăîmprumutaăcuă
dobânziămiciă pentruă a-群iă procura hran<ă loră 群iă animaleloră 群iă pentruă înfi-
in郡areaăculturilor.ăÎnăacestăsensăs-aăn<scutăideeaăcooperativeiădeăcredită群i 
înăcadrulăc<minuluiăcultural,ăînăanulă1936,ăs-aăpornitălaăînfiin郡areaăcoop-
erativeiăînăsatulăTisa.ă 

P<rerileăauăfostăproă群iăcontra.ăPrimiiăs-auăînscrisăceiăs<raci.ăceiăcuă
interes contra au lansat sloganuri: „numaiă s<r<ntociiă s-auă înscris;ă niciă
undeănuăaăreu群ităa群aăceva,ăceiăcareăfacăcooperativaăvorăs<ăfure;ăînscrie郡i-v<ă
dac<ă vre郡iă s<ă s<r<ci郡iă deă tot” etc.ă Uniiă dină ceiă înscri群iă s-au retras. Au 
r<masă18ămembriăfondatori. Ace群tiaăauăsemnatăprocesulăverbalădeăconsti-
tuire, dar aceste documente ale cooperativei din Tisa au fost distruse de 
cooperativaădinăH<lmagiu,ădup<ăfuzionare,ăînăanulă1949. 

Înă群edin郡aădeăconstituireăs-aăadoptatăstatutulă群iănumeleăcoopera-
tivei:ă Bancaă popular<„Ajutorul”ă 群iă s-aă stabilită r<spundereă „nelimitat<”,ă
aceastaăînsemnândăc<ămembriăcooperatoriăr<spundeauăsolidarăcuăîntreagaă
lorăavere,ădeăac郡iunileăcooperativei,ăaceastaăpentruăc<ăerauăpu郡iniămembriă
群i capitalul social era mic. Capitalul social s-aăstabilităînăp<r郡iăsocialeădeă
500 deălei.ăUnăasociatăputeaăs<ăcumpereăoricâteăp<r郡iăsociale. 

Înă statută seă prevedeaă c<ă peă lâng<ă acordareaă deă împrumuturiă cuă
dobând<ă mic<ă ac郡ionarilor,ă cooperativaă s<ă poat<ă faceă 群iă opera郡iuniă deă
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mandatariat pentruăaprobareaămembrilorăasocia郡iăcuăceleănecesareătraiuluiă
群iăs<ăleădesfac<ăprisosulădeăproduse. 

Primulăconsiliuădeăadministra郡ieăalăcooperativeiăaăfostăurm<torul: 

 
 

Tabelul cu membri fondatori ai cooperativei de credit din Tisa 

 
 
Aprobareaă deă func郡ionare s-aă dată condi郡ionată  de Federala„Zorile”ă di-
nArad ca,ă înădecursădeă unăană s<ă seăm<reasc<ănum<rulămembriloră laă celă
pu郡ină60ă群iăs<ăseăverseă80șădinăcapitalulăsubscris.(vezi anexa 20 ) 

Razaădeăac郡iuneăaăfostălimitat<ălaăsatulăTisa,ăapoiăs-a extins astfel 
c< înăanul 1948 cuprindeaătoat<ăplasaăH<lmagiu. 
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Pentruă aă m<riă capitalulă subscris,ă înv<郡<torulă Ioană Arpa群ă s-a 
împrumutatădeălaăCasaădeăcredităaăcorpuluiăDidacticădinăBucure群tiăcuăsu-
ma de 15000 de lei, pe care i-aădepusăînăcontulăcooperativei. In anul 1938 
s-a deschis, înăcadrulăb<ncii, Cooperativa de consum din Tisa. 

Înă timpulăceluiădeăalădoileaăr<zboiămondial, activitateaăb<ncii a 
stagnat apoi s-aă înviorat 群iă marileă infla郡iiă 群iă stabilizareaă monetar<ă dină
1947ăauăg<sităcooperativaăcuăunăstocăimportantădeăm<rfuri. 

Dup<ăstabilizareaădină1947,ăbancaăaă începutăac郡iuniădeă scontă laă
BancaăNa郡ional<ăastfelă caă s<ăpoat<ăasiguraă 郡<ranilorădinăplasaăH<lmagiuă
crediteăpentruăcump<rareaădeăinventarăagricol,ăînăsum<ădeăpesteă1,5ămil-
ioaneădeă leiă stabiliza郡i.ă Înăanulă1949ăportofoliul privind creditele pentru 
inventar agricol aă fostă preluată deăBancaăNa郡ional<,ă filialaăH<lmagiuă iară
Bancaă popular<ă „Ajutorul”,ă împreun<ă cuă Cooperativa de consum, 
fuzioneaz<ă cuă Cooperativaă deă consumă dină H<lmagiu,ă înfiin郡at<ă ulterioră
celei din Tisa. Acolo s-aădusă群iăarhivaăcareăapoiăs-a risipit. La fuzionare, 
banca popular<ă„Ajutorul”ăaăavută218ămembri. 

Pre群edinteă ală consiliuluiă deă administrareă aă cooperativeiă aă fostă
MorcanăTeodorăiarăRomanăIlie,ăFloreaăTeodor,ă軍âscaăIoană群iăD<r<uăIoană
Nu郡uăauă fostămembriă înăconsiliu.ăD<r<uăTraianăaă fostăvînz<toră iarBodeaă
Traian casier. 
 

6. Composesoratulădeăp<dureăalăsatuluiăTisa 
 

P<dureaă urbarial<ă dină Tisaă aă fost,ă caă 群iă terenulă pentruă p<群une,ă
proprietateăînădev<lm<群ie.ăÎnăanulă1868,ăcândăs-aăabolităiob<gia,ăliăs-a dat 
iobagilor,ă odat<ă cuă libertateaă 群iă dreptulă deă proprietateă înă dev<lm<群ie,ă
asupraăunorăloturiădeăp<dureă群iăp<群une. Pentru administrarea acestei pro-
priet<郡iă s-aă formată oă asocia郡ieă numit<ăComposesorat,ă iară drepturileă aso-
cia郡ilor auăfostătrecuteăîntr-un registru numităurbariu,ădeăundeăasocia郡iaăs-a 
numităComposesoratăurbarial,ăadic<ăasocia郡iaăcareăadministreaz<ăurbariul. 

Înăurbariuăauăfostăscriseătoate familiileăcuăp<r郡ileă(drepturileă)ăceă
leăaveauăînăp<dureă群iăp<群une.ăDrepturileăerauătransmisibileăprinămo群tenireă
群i vânzare-cump<rare.ăÎnăComposesoratulăsatuluiăTisaănu s-auă郡inutălaăziă
înscriereaădrepturiloră înăurbariu,ăpeă familii,ă a群aă c<ă folosireaăp<duriiă 群iă aă
p<群unii,ănuăs-aămaiăf<cutăînăfunc郡ieădeădrepturiăciăînăfunc郡ieădeănecesit<郡iă
群iăposibilit<郡i: cei care aveau animaleădeămunc<,ăchiarădac<ăaveauădrepturiă
miciăînăurbariu,ăoriănuăaveauădeăloc,ăduceauălemneăcuăcarul,ădinăp<dure.ă
Ceiă f<r<ă animale,ă chiară cuădrepturiămulteă înăurbariu,ăduceauă lemne…cuă
spatele! 
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P<dureaăurbarial<, înăsuprafa郡<ăde 507ă iug<re,ăs-aă întinsăpe am-
beleă v<i,ă Valeaă Mareă 群iă Valeaă Iugii,ă începândă dină margineaă c<tuneloră
Cri群eniă群iăValeaăMare,ăpân<ălaăhotarulăcuăp<dureaăstatului. 

P<dureaăurbarial<ăaăfostăfolosit<ăanădeăanăpentruăfoc,ăastfelăc<ăaă
devenită ună terenă cuă l<st<ri群uri.ăAuămaiă r<masă câtevaă pâlcuriă deă p<dureă
net<iat<ăpeăVârfulăL<群oruluiă群iăHodobana. Acesteăpâlcuriăauăfostăscoaseălaă
vânzareăînă1940ă群iădac<ălaăprimaălicita郡ieăera s<ăseăvând<ăcuă30000ădeălei,ă
dup< interven郡iaădirect<ăaăînv.IoanăArpa群,ă laăoănou<ălicita郡ieăs-auăvândută
cu 150000de lei. Banii s-auăfolosităpentruăconstruc郡iaăpoduluiăpesteăCri群.  

Composesoratul avea ca organe de conducere Adunareaăgeneral<ă
群iăComitetulăurbarial.ăOrganeleăacesteaăadministrauăproprietateaăcolectiv<ă
aăasocia郡ilor,ăînăbazaăunuiăstatutătip.ăAdunareaăgeneral<ăseă郡ineaăodat<ălaă
patruăani,ăcândăseăalegeaănoulăcomitetă群iăseădesc<rcaădeăgestiuneăcomitetulă
vechi.ă Pentruă caă hot<rârileă s<ă aib<ă valabilitate,ă adun<rileă seă 郡ineauă sub 
pre群edin郡iaăunuiăjudec<tor. 

Comitetulăcomposesoratuluiăurbarialăseăcompuneaădinăpre群edin-
te,ăsecretar,ăcasieră群iă3-5 membri. El conducea treburile composesoratului 
înă timpulă pentruă careă eraă ales. Înă ceă prive群teă administrareaă p<durii,ă
comitetulătrebuiaăs<ă郡in<ăseamaă群iădeădirectiveleăorganelorătehnice  silvice, 
peste care nu se putea trece. Composesoratulăaveaăobliga郡iaădeăaăasigura,ă
înăbugetulăs<u,ăplataăp<durarului. 

Ocolulă silvică dină H<lmagiuă iaă fiin郡<ă înă anulă 1926,ă conformă
Decizieiă Ministeruluiă Agriculturiiă 群iă Domeniiloră nr.47120ă dină 23ă
oct.1926,ăpublicat<ăînăMon.ăOf.ănr.ă252ădină11ănov.ă1926ă la pag. 17327. 
Acestă nouăocolă silvică aă avută ,ă laă începută sarcinaă deă aă administraă numaiă
P<durileăurbariale.ăPân< acumăacesteăp<duriăauăfostăadministrateădeăOco-
lulăsilvicăGurahon郡,ăîmpreun<ăcuătoateăP<durile. 

Înăperioadaădeăiarn<,ăcândăoameniiăaveauănevoieăde lemne, cele 
maiămulteăsustrageriăseăf<ceauădinăp<durileăcomposesoratului. 

Composesorateleăauăduratăpân<ă înăanulă1948,ăcândăp<durileăur-
bariale au trecutăînăadministrareaăconsiliilorăpopulare.comunale. 

Dup<ăanulă1990ăsateleăauă începută s<-群iă cauteăpropriet<郡ile luate 
de regimul democrato-socialisto-comunist,ă 群i-au ref<cută organizareaă
composesorateloră 群iă auă intrată înă posesiaă p<mânturiloră peă careă le-au ad-
ministratăînăvechime. 

Composesoratulă deă p<dureă ală satuluiă Tisa,ă saă reânfiin郡ată înă 6ă
sept. 2006, cod de identificareă 18994042.ă Laă dataă cândă se d<ă laă tipară
monografia,ă pre群edinteă ală Consiliuluiă deă conducereă esteă domnulă Cotocă
Constantină群iăp<durarăesteădomnulăMorcanăăăăăăă 
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Cap.V. Din istoria satului Tisa 
 

1.Continuitatea elementului românescăînă軍araăZarandu-
lui 

 
IstoriaăsatuluiăTisaăesteăparteădinăistoriaăH<lmagiului,ăcentruăim-

portant politic, administrativă群iăeconomicădeăcareăaă 郡inută întotdeauna.ă訓iă
împreun<ăcuăacestă „軍inută alăH<lmagiului”ă aă f<cutăparteădină cevaă ceă eraă
multămaiăvechi,ăatâtădeăvechiă încâtăast<zi,ăcuă群tiin郡aănoastr<,ănu-l putem 
aprecia.ă Putemă doară s<ă sim郡im,ă s<ă neă imagin<mă 群iă apoiă s<ă neă oprimă
speria郡iă caă omulă careă s-aă v<zută primaă dat<ă într-oă oglind<.ă Aceastaă esteă
軍araăZarandului.ăOă郡ar<ă legat<ădup<ănumeădeăoăa群ezareăomeneasc<ăceăaă
purtat acest nume, dinăcâmpiaăCri群uluiăAlb, înăcareăast<ziăesteăatestat<ăceaă
maiăvecheăcetateădeăp<mântădinăacestă郡inut.30 

Ast<ziă cercet<toriiă alearg<ă dup<ă doveziă scrise,ă înă primulă rând,ă
apoiăfacăs<p<turi,ăc<ciăceiăcareăauăînv<țată„glasulăp<mântului”ăafl<ămaiă
multe de la el decâtă dină scrieri.ă Cinevaă aă scrisă oă carteă numit<ă Biblia.ă
Privit<ă doară caă oă istorieă aă poporuluiă evreu,ă chiară dac<ă eraă cevaă scris,ă
cevaăceăparc<ăn-arăîng<duiăt<gad<,ălumeaăcontemporan<ădoreaădovezi.ăЙiă
p<mântulăaăvorbit,ădovedindătemeiniciaătuturorălocurilorăКi faptelor scrise 
înăaceast<ăcarte.ăP<mântulăînc<ămaiăareădovezi.ăTrebuieădoarăcaăcinevaă
s<ă vreaă Кiă s<ă Кtieă s<ă leă caute. Cetateaă vecheă deă p<mântă Z<rand a dat 
semneăc<ăexist<ăКiă„s-aăl<sat”g<sit<.ăNoi ne-am pus prea mariăn<dejdiăînă
literaăscris<ăaăunorăpopoareăcareăauăajunsăînăaceast< parte a lumii,c<lareă
peăcaiăКiădup<ăceăauădesc<lecatăs-auăКiăf<cutăst<pâni.ăDarăacesteăpopoareă
nici scriereănuăauăavut.ăAuăКtiutădoarăs<-Кiăpl<teasc<ăscriitoriă(cronicari), 
care tot cu scrisul nostru trebuiauă s<ă leă „confirme”, lor, r<d<ciniă peă
aceste meleaguri. 

Înă acesteă scriituriă istoriciiă noКtriă auă g<sită uneleă refeririă pentruă
anumiteăzoneăКiăperioadeăcareăneăintereseaz<,ădarănuămultăînainteădeăanulă
900 d.Hr. Niciăpopoarele,ăcareăauăvrutăs<ăfieăst<pâniiăacestorălocuri, nu 
auăînscrisuri mai vechi, dar ei nu au nici r<d<ciniăînăacestăp<mânt.ăDac<ă
vorăc<utaăvorăg<siăcelămultăzgomotulăcopitelorăcailorăcu care au venit Кi 
țip<tulă sfâКietoră alămamelor b<群tina群e,ă c<roraă liă s-auă spintecată copiiiă înă
bra郡e. Uneleădintreăacesteăînscrieriăne suntăînc<ăascunseăprinămarileăbibli-

                                                
30

 Vasile Faur, Ыara Șărandului, EdiЬia a II-a, Editura Gutenberg, Arad, 
2016, pag. 10-18 
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oteciă aleă Vaticanuluiă 群iă aleă lumii,ă c<ciă nuă seă dore群teă caă noiă s<ă afl<mă
adev<ratulănostruătrecută群iăcareăsuntăstr<mo群iiăpoporuluiănostru31 

Nuă esteă loculă aiciă s<ă vorbimă niciăm<cară despreă „documentele”ă
doveziă aleă activit<郡ii localnicilor pe aceste meleaguri, din vremea 
st<pâniriiă romane.ă extragereaă aurului,ă albin<ritulă 群iă agricultura.ă 軍inta 
acestuiăexcursăseăvreaăaă fiăună îndemnăpentruăcercet<toriiăcuădragosteădeă
„glie”ăs<ăcauteă群iăalteădoveziădecâtăceleădeăpeă„caleaăb<t<torit<”ăa istorici-
lorăpreceden郡iă群iăpentruăcititorăs<ă în郡eleag<ăfaptulăc<ădac<, istorice群te, se 
afl<ăc<ăprimaădovadă scrisă a existen郡ei satului Tisa (Arad) este anul 
1439, aceastaănuăesteădecâtăoăinforma郡ieădescoperit<ăpân<ăacum,ădarăsatulă
Tisa,ăîmpreun<ăcuăcelelalteădinăjură群iădeăpeătoat<ăvaleaăCri群uluiăAlb,ăîm-
preun<ăcuăiubitulănostruă軍inutăalăH<lmagiuluiă群iătoat<ă軍araăZaranduluiăauă
vechimeaă locuit<ă aă Europeiă 群iă faptă aproapeă dovedit,ă sunt parte a 
leag<nuluiăvechiiăculturiăeuropene32. 

Documentele scrise sunt doar de la cei care au venit cu interesul 
de a lua ceva, ce vor descoperi c<ăareăinteresăpentruăei.ăÎnăacestăsensăeiăauă
vrutăs<ăafleăcâ郡iălocuitoriăsuntă(familii),ăcuăceăbra郡eădeămunc<,ăcuăceăter-
enuriă 群iă bog<郡iiă naturale,ă cu câteă bra郡eă buneă pentruă oasteaă cuceritorilor. 
Nuă auă aflată adev<rulă niciodat<.ă dină acestă motivă niciă scriereleă loră nuă
trebuieăpriviteăcaăadev<răabsolut.ăB<群tina群iiăs-au ascuns, câtăauăputut,ăîm-
preun<ăcuăbunurileă lor,ă înădesi群ulăcodrilor,ă înă locuriă tainice,ănumaiădeăeiă
群tiute.ăAceastaă este,ă credemănoi,ă explica郡iaă a群ez<rilorămontaneă r<sfirate,ă
împr<群tiateă prină p<duri,ă dară avândă înă apropiereă ună firicelă deă valeă care,ă
atunci,ăînsemnaăarteraădeăcomunica郡ie. 

Pe la anul 1760-70 imperiulăaustriacăaădatăedicteă repetateăcaă înă
teritoriul din subordine (peăValeaăCri群uluiăAlbă pân<ă laăGurahon郡) s<ă seă
fac< gruparea locuitorilor sateloră群iăsistematizareaăa群ez<rilor, darăînăPrin-
cipatul Ardealului, aceste legi nu au avut efect. 

Doveziă despreă faptulă c<ă valeaă Cri群uluiă Albă aă fostă locuit<ă dină
vremuri imemoriale s-auăg<sitălaă Ios<群el,ăAciu郡a,ăBrotuna,ăBasarabasaă群iă
Caraci,ăcareădateaz<ădinăPaleolitic33 

LaăGuraăV<ii, cuăprilejulăconstruiriiăşoseleiăcareătreceăprinăsat, s-
aădescoperită înăanulă1850, laăoăadâncimeădeă0,65 metri, un tezaur de 70 

                                                
31

 Teofil Bradea, Daniil cel Trist Ъi Mic, Edit Piatra Seacă, Oradea, 2016, 
pag. 295-311 
32

 idem, pag. 313-326 
33

 Martin Roska, Paleoliticul Ardealului, Cluj, 1929 
-Traian Mager, op citat, vol. I,pag13 
-Gheorghe Epuran, Ыara Zarandului, Rev.România Pitorească, nr.8/1973 
-Nicolae Dunăre, Sate din Șarand specializate în meЪteЪuguri ЬărăneЪti, 
Anuarul Muzeului de etnografie, 1971-1973, pag. 202 
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drahmeă deăApolloniaă şiă podoabe dacice de argint, datândă dină secolulă Iă
î.Hr. (obiecteleăseăafl<ălaăunămuzeuădinăViena)34. 

LaăH<lm<gel, înăparteaădeănordăaăsatului, la poalele Dealului Cor-
net, au fost culese fragmente ceramice, lucrateăcuămâna, deăfactur<ădacic< 

(sec. I, î.Hr. – sec. I, d.Hr.)35. 
Din monografia lui Traian Mager, afl<măc<ălaăOciuăs-auăg<sităbaniă

de argint din timpul lui Marcus Aurelius (anii 161-180)ăşiăc<ălaăAciuYaăînă
urmele unei mine de aur s-aăg<sităunăstearYăroman. 

Dup<ăocupareaăDacieiădeăc<treăromani,ăace群tiaă群i-auăîntins st<pâ-
nireaă群iăasupraăv<iiăCri群uluiăAlb,ădarămaiăalesăasupraăzonelorăaurifereădină
Mun郡iiăApuseni. 

Aiciăarăfiăloculăuneiămen郡iuniăcuăprivireălaăocupa郡iaăroman<,ăde群iă
nuăsuntemăistoriciădeăprofesie.ăÎnăistoriografiaăromâneasc<ăs-a fixat ideea 
c<ăpoporul românăs-aăformatădinăceleădou<ăpopoareădacă群iăromană群iăc<ădeă
acoloăniăseătrageă群iă limba.ăDarăcercet<riămaiărecenteădovedescăcuăargu-
menteădeănet<g<duităc<ănuăesteăchiarăaКa. Împ<ratulăTraianăn-aăvenităs<ă
civilizezeăDacia,ăniciăpentruăacțiuniăsocialeăКiănici n-aăîntemeiatăКcoli. A 
întemeiatădoarăaКez<riăînt<riteăpentruăarmataăsaăcuăscopulăbineăjustificat 
deăaăputeaăstoarceăcâtămaiămulteăbog<țiiădinăp<mântulăcucerit. Nu popo-
ruluiă dacă îiă aveaă elă grija.ă Poporulă dacă eraă silită s<-iă întrețin<ă oКtileă cuă
hran<,ăs<ămunceasc<ăînămineleădeăaurăКiădeăsare. Nu putea fiăoăbun<ăînțe-
legereă întreă poporulă cucerită Кiă cuceritor. Armata se purta cu cruzime. 
Tineriiăbuniădeăoasteăerauăluațiădurădinăfamiliileălorăiarăceiăapțiădeămun-
c<,ăb<rbațiăКiăfemei,ăerauăsilițiăs<ămunceasc<ăpentru interesele cucerito-
rului. Triburile dacice s-auăr<sculat,ăoriă i-auăh<rțuităpeăromaniăînă toat<ă
perioadaăocupației,ăsingureăoriăînăalianț<ăcuăalteăentit<ți:ăsarmați,ăcosto-
boci,ăgoți.ăNuădeăbun<voie s-au retras romanii din Dacia. Dar triburile 
dacice care se revoltau erau formate din dacii liberi din exteriorul Car-
paților.ăÎnăTransilvania,ăundeăinteresulăst<pâniriiăeraămajor  au fost des-
tr<mateătoateăstructurileălocaleăcareăle-ar fi putut face probleme. Exploa-
tareaăaăfostăsângeroas<36. Dac<ăcentrulărezistenței regilor daci Burebista 
КiăDecebalăaăfostăTransilvania,ăst<pânireaăroman<ăaădistrusăoriceăform<ă
deărezistenț<ăКiăorganizareăautohton<,ăastfelăc<ădup<ăretragereaăroman<,ă
acestă ținută eraă descump<nită Кiă f<r<ă ap<rare.ă Consecințeleă aveauă s<ă seă
vad<ămaiătârziu. Dup<ăretragereaăaurelian<ădinăanulă271,ăpân<ălaăn<v<-
lireaăungurilorăînăsecăIX КiăaКezareaălorăînăCâmpiaăPanonic<,ăînăteritoriulă

                                                
34

 COLECTIV, Repertoriul arheologic al MureЪului inferior, jud. Arad – 
TimiЪoara, edit. Orizonturi Universitare, Timi群oara, 1999, p. 75 
35

 Idem, p. 76 
36

 Teofil Bradea, op. citat, pag. 327 
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intracarpaticădoarăăcâtevaăformațiiăstataleăs-auăpututăînfiripa:ăMenumo-
rut-înăCriКana,ăGlad-înăBanatăКiăGelu- înăTransilvania Кiăacesteaăf<r<ăoă
putereămilitar<ăînsemnat<. AceastaăarăfiăКiăexplicațiaăfaptuluiăc<ăunguriiă
înăspiritulălorăexpansionistăauăpututăfiăînfrânțiădeăpecinegiăКiădeăcumaniăînă
Moesia, apoi au fost înfrânțiăînăItalia.ăÎnăGermania,ăauăfostăînfrânțiădefi-
nitiv de OttoăcelăMare,ăînăanulă955, dar n-auămaiăpututăfiăînfrânțiăîn ex-
pansiuneaălorăspreăTransilvaniaăîncepândăcuăanulă1002. 

PeăValeaăCri群uluiăAlb,ă înainteădeăsosireaăungurilor,ă locuitoriiă auă
fost organiza郡iăînăvoievodate,ădeăîntindereă群iăputereămaiămic<.ăDup<ăce au 
ap<rutădoveziăscrise,ăseă群tieăc<ălaăCri群ciorăînă1411,ăeraăvoievodăBâleaăiară
la H<lmagiuă eraăvievodăMoga,ă careă aă fost investită înă aceast<ă func郡ieădeă
c<treăIoanădeăHunedoara,ăprintr-oădiplom<ădat<ăînăanulă145137. 

Din Cronica lui Anonymus, cronicarul unui rege Bella al Ungariei 
afl<mă群iădeăoăalt<ăorganizareăadministrativ-politic<ăaăteritoriuluiăînăComi-
tat.ăCronicarulăspuneăc<ăArpad,ăînvingândăînălupt<ăpeăMenumorut,ăaăr<s-
pl<tităpeădoiăcomandan郡iăaiă s<iăUsubuă群iăVelucăcuăcet<郡iă 群iă teritorii.ă „i-a 
d<ruităluiăUsubuăfort<rea郡aăBrezprem...群iăluiVeluqiucă(Veluc sau Velek) i-
aăd<ruităcomitatulăZarand”38 

DeciăComitatulă Zarandă d<inuieăde pe la anul 900 (sigur mai de 
mult)ă fiindă ceaămaiă vecheă ă form<ădeă împ<r郡ireă administrativă –politic<ă aă
teritoriuluiădinăaceast<ăparteăaă郡<rii. Comitatulăcuprindeaătoat<ăvaleaăCri-
群uluiăAlb,ăîncepândădinămun郡iiăMetaliferiă群iăpân<ădincoloădeăGiula,ădeăpeă
hotarulăUngarieiădeăast<zi.ăCapitala,ăprobabilă s<ă fiă fostăchiară ceaăcuăde-
numireaădeăZ<randă(Zarand) 

„Înă vremeaaă a群ez<riiă loră înă Câmpiaă Panoniei, neamul ungurilor, 
f<r<ămanifest<riădeăciviliza郡ieăeuropean<,ăeraăf<r<ăputereaădeăaăexercitaăoă
influen郡<ăserioas<ăasupraăelementuluiăumanăexistentădejaăînăacesteăterito-
rii. Ungurii secolelor IX-XIăerauăst<pâni郡iădeăformeădeăvia郡<ănomad<.ăEiă
auăf<cutăcuno群tin郡<ăcuăno郡iunileădeăbaz<ăaleăcre群tinismuluiăprinăcontactulă
cuă valahiiă b<群tina群i,ă dară dină motiveă politiceă îmbr<郡i群eaz<ă cre群tinismulă
roman.ăPrin郡ulăVoic,ăcuărangădeăc<petenie,ăprime群teăbotezulăcre群tin,ăluândă
numeleădeă訓tefanăI.ăÎnsu群iăpapaăîlăîncoroneaz<,ădându-i titlu de rege apos-
tolică ală nouluiă stată 群iă obligându-lă s<ă impun<ă religiaă catolic<ă întreguluiă
popor.ăSeăpoateăafirmaădeci,ăc<ăstatulămaghiarăesteăoăcrea郡ieăaăpapalit<郡ii,ă
careăurm<reaăprinăaceastaăcâ群tigareaăpentru catolicism a unor noi popoa-
re. Poporulăungarăî群iădatoreaz<ăexisten郡aăsaăcre群tinismuluiăcatolică群iăinflu-
en郡elorăexercitateădeăc<treăpopula郡iileădinăjur,ăorganizareaădeăstatăavândălaă

                                                
37

 Traian Mager, op. citat, partea I, pag. 6 
38

 G. Popa Lizeanu, Izvoarele istoriei românilor, Bucure群ti, 1934, pag. 119 
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baz<ă împrumuturiă luateădeă laăpopoareleăeuropeneăvecineă群iănuăelementeă
turanice. 

P<trundereaăungurilorăînăstângaăTiseiăs-aăf<cutădestulădeătârziuă群iă
cuăpa群iăm<run郡i.ăUnguriiăp<trundăînăArdealăpeăCri群uri,ăînătimpulădomnieiă
luiăLadislauăcelăSfântăocupândăîncetulăcuăîncetul,ăteritoriileăcuprinseăîntreă
Tisaă群iăCri群uri.ăSt<pânireaăungureasc<ăînăTransilvaniaăănuătrebuieăîn郡elea-
s<ăcaăoămareăcolonizareă teritorial<ăundeăs-ară fiă a群ezatunănum<rămareădeă
unguri,ădeoareceănuăexistaăînăaceleăvremuri,ăunăprisosădeăelementăungu-
resc,ăniciăm<carăpentruăpopulareaăPanonieiă群iăaăCâmpieiăTisei.ăS-a obser-
vatăoăr<spândireăaăgrupurilorăungure群tiădeăpopula郡ieăînăzoneleăminiereăaleă
Ardealului,ărestulăa群ez<rilorăungure群tiănouăformateăfiindărareă群iăr<spânditeă
înăsateleăcuăpopula郡ieăromâneasc<. 

Cancelariile regilor unguri s-auăorganizatăînăaădouaăjum<tateăaăse-
colului al XII-lea,ăcândăaăîncepută群iăîntocmireaă群iăeliberareaădeădocumen-
te,ămotivăpentruăcare,ăpân<ă înă secolulăalăXII-lea, documenteleăungure群ti 
nuăpomenescădespreăhot<rniciileădinăArdeal.ăUnguriiăn-au venit înăArdeală
caă p<storiă Кiă plugariă careă s<ă aib<ă ună contactă strânsă cuă popula郡iaă româ-
neasc<,ăa群ezareaălorăs-aăf<cutămaiămultăsubăformaădreg<torilorăregali,ăad-
ministratoriloră deă comitateă 群iă aă militarilor,ă cucerireaă Ardealuluiă
rezumându-seăînăvremurileădeăînceput,ălaăadministrareaăzonelorăminiereă群iă
a minelor, la administrarea comitatelor. 

Vechimeaă româneasc<ă înăArdealăoădovede群teă 群iă faptulăc<,ăatunciă
cândăregalitateaăreu群e群teăs<ăocupeăp<mântulăa群ezatăîntreăDun<reă群iăMun郡iiă
Apuseni,ă româniiă aveauă înă frunteaă loră ună voievodă cuă atribu郡iiă militare,ă
administrativeă 群iă judec<tore群ti,ă VoievodulăMenumorut n-aă avută curteă 群iă
re群edin郡<ă statornic<,ă dară niciă cancelarieădeăundeă s<ă se elibereze acte ori 
documente. Organizarea teritorial-voievodal<ă eraă ună produsă specifică ro-
mânesc,ăpeăcareănuăl-aăpututădistrugeăp<trundereaăungureasc<.ăNiciăm<cară
autoritatea voievodului ardelean n-auăpututăunguriiăs<ăoădistrug<,ăcuătoateă
încerc<rileălorădeăimpurificareăaăromânismuluiăprinămetodaăcoloniz<riloră
deăpopula郡iiăstr<ine. 

Administra郡iaămaghiar<ădinăvremeaăregilorăarpadieniăaăîncercatăîn-
locuireaă voievoduluiă cuă func郡iaă deă comite, duce sau principe, dar n-au 
reu群ităs<ădesfiin郡ezeăinstitu郡iaătradi郡ional<ăaăvoievodului. 

Înăanulă1241ăUngariaă群iăZ<randulăauăfostăatacateădeăhoardeleăt<ta-
reăcareăauăînvins trupele regale ungare, motiv care a determinat regalita-
teaăs<ăconstruiasc<ăpentruăviitoareaăap<rare,ăînăloculăcet<郡ilorădeăp<mânt,ă
cet<郡iădeăpiatr<ăa群ezateăpeăîn<l郡imiăsauăînălocuriăstrategice.ăÎnăaceast<ăpe-
rioad<ăs-auăconstruităcet<郡ileăGyula,ă訓iria,ăIneuă群iăDezna. 
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Cetateaă訓iria,ănouăconstruit<ăaădevenităre群edin郡aăconduceriiăcomi-
tatuluiăZarandăpân<ă înăanulă1557,ăcândăoăparteăaă teritorriuluiăUngarieiăaă
fostăocupat<ădeăturci iar conducerea comitatului Zarand s-a mutat la Baia 
deăCri群,ăcomitatulă fiindă inclusă înăPrincipatulăTransilvaniei,ăvasală fa郡<ădeă
PoartaăOtoman<.ăDup<ăînfrângerea 群iăalungareaăturcilorădinăUngaria,ăprină
paceaădeă laăKarlowitz,ădinăanulă1699,ăcomitatulăZarandă群i-a pierdut din 
importan郡<ă群iăidentitate,ăfiindămereuăciuntită群iăreântregit,ăînăcontextulădis-
putei permanenteădintreăPrincipatulăTransilvanieiă群iăRegatulăUngar.”39 

Chiarădac<ăvorbimădoarădespreăunăsat,ăsatulăTisa,ădină軍araăZaran-
dului,ăamăconsideratăc<,ăpentruăaăîn郡elegeăcontextulăistoric,ăesteănecesarăs<ă
privim,ăchiară群iăfoarteăpeăscurt,ăînăansamblu, istoricul acestui comitat. Tot 
pentruăoăbun<ăîn郡elegereăvomădaă群iăcâtevaărepereăcronologiceădespreăco-
mitatul Zarand. 

-anul 1324,ăDeszoă(Dezideriu)ăeraăcomiteăsupremăalăZ<randuluiă群iă
judec<torăalăUngariei.ăÎnăanulă1330ăaădatăun deosebit exemplu de fidelita-
teă fa郡<ădeă regeleă s<u,ăCarolăRobertădeăAnjou,ă înă lupteleă împotrivaă軍<riiă
Române群ti.ăValahiiăcondu群iădeăvoievodulăAlexandruăBasarab,ăauă împre-
suratăo群tileăungareăînămun郡iă群iăregeleăCarolăeraăînămareăpericol.ăDeszoăaă
îmbr<cată haineleă regelui,ă aă luată armaă acestuiaă ă 群iă s-aă aruncată înă lupt<.ă
Ploaiaădeăs<ge郡iăaăvalahilorăl-a ucisădarăregeleăs<uăs-a salvat. 

-anulă1336,ăcomiteăsupremăalăZaranduluiăeraăAndra群,ăfiulăluiăDio-
nisie, 

-anulă1425,ăregeleăSigismundăaăd<ruităluiăGeorgeăBrancovici, des-
potulă Serbiei,ă întreămulteă alteă bunuriă 群iă parteaă superioar<ă aă comitatuluiă
Zarand, 

-anul 1440, Bathory Laszlo, fratele lui Andrei Bathory, era comi-
teleăsupremăalăcomitatelorăZ<randă群iăSzathmară群iăc<pitanăalăAlbei-Regia 
Palatina40 

Înă decursulă veacuriloră 軍inutulă Zaranduluiă (軍araă Zarandului,ă oriă
simpluă Zarandă )ă aă avută oă istorieă foarteă zbuciumat<ă dină cauzaă avu郡iiloră
sale, fiind dorit de marile imperii ce-群iădisputauăsuprema郡iaăînăzon<:ăRe-
gatulăUngar,ă ImperiulăOtoman,ăImperiulăHabsburgică群iă ImperiulăAustro-
Ungar.ăComitatulăZ<randăaăfostămen郡ionat frecventăînăacteleădeăhot<rnicieă
aleăadministra郡iilorămaghiareăîntreăaniiă1241ă(invaziaăt<tar<)ă群iă1526ă(b<-
t<liaă deă laăMohacs)ă cândă esteă împ<r郡it.ă Turciiă ocup<ă parteaă deă câmpieă

                                                
39

 Vasile Faur, op.citat, pag. 16-19 
-Fabian Gabor,Arad varmegye leirasa historiai, geographiai es statistikai 
tekintetben, vol. I, Buda, 1835,pag. 79 
-訓tefan Manciulea, AЪezările româneЪti din Ungaria Ъi Transilvania în se-
colele XIV-XV, Blaj, 1941, pag.10-35 
40

 Fabian Gabor, op. citat, pag. 194 
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pân<ălaăH<lmagiuăiarăparteaămontan<ăcuăceăaăr<masăneocupatădinăcomita-
tul Arad va forma noul comitat Arad-Z<randăpân<ă înăanulă1658,ăcând a 
fost alipit la comitatul Hunedoara.41 

P<r郡ileădeăcâmpieăaleăZarandului,ăarondateăcomitatuluiăArad,ăreîn-
fiin郡ată dup<ă cucerireaă militar<ă imperial<ă austriac<,ă auă fostă încorporateă
regatuluiă ungarieiă înă 1733.ă Pentruă eleă auă fostă întocmiteă conscrip郡iileă
dicale din anii 1765/1766. 

Districtele de munte ale comitatului Zarand, arondate Transilva-
niei auăfostăreorganizateăadministrativăînă1861,ăsubăpresiuneaămaselor,ăcuă
conducereăromâneasc<. 

Laă 5ămartieă 1860ă senatulămonarhieiă voteaz<ă oă nou<ă constitu郡ie,ă
maiăliberal< careăasiguraăegalitateaăcet<郡enilorăînăfa郡aălegii,ălibertateaăreli-
gioas<ă 群iă numiriă deă func郡ionariă publiciă indiferentă deă na郡ionalitate,ă
deasemeni permitea revenirea la vechile unit<郡iăadministrative,ăcomitate-
le,ăexistenteăînainteădeă1848.ăÎnăacestăcontextăaăfostăreînfiin郡at,ăînămartieă
1861,ăcomitatulăZarandăcuăsediulălaăBaiaădeăCri群. Putereaălocal<ăa revenit 
congrega郡ieiăcomitatense,ăsus郡inut<ădeăromâni,ăaceasta fiind unica moda-
li tateădeăaăparticipaălaăexerci郡iulăputeriiădeăstat.ăÎnăcongrega郡iaăcomitatu-
lui, laăunănum<rădeă51323ădeă româniă auă fostă ale群iă 186ădeă reprezentan郡iă
româniă群iădinăceiă710ămaghiariăauăfostăale群iă26.ăComiteăsupremăalăcomita-
tuluiăaăfostăalesăIoanăPipo群.ăLimbaăoficial<ăaăfostădeclarat<ălimbaăromân<ă
iară comiteleă aă depusă jur<mântulă înă ambeleă limbi. Înă listaă func郡ionariloră
figurauă româniiă Iosifă Hodo群,ă Amosă Frâncuă 群iAlexandruă 訓ulu郡iu. De群iă
comitetulă群iălocuitoriiăromâniăau protestatăîmpotrivaăalipiriiăcomitatuluiălaă
Ungaria,ăsus郡inândărevenireaăsaălaăTransilvania,ădeăcareăaăapar郡inutăpân< 
la 1848,ăsitua郡iaăaăr<masăneschimbat<ăiarăînă1876,ăcomitatulăaăfostădesfiin-
郡at  

A群aăs-aăpusăcap<tăorganiz<riiăsocial-politiceădeăpeăValeaăCri群uluiă
Alb,ăcareăaăd<inuitămaiămultădeă1000ădeăani.ăDinătotăce-aăfostăaămaiăr<masă
unănumeă„ă軍araăZaranduluiă”,ăcareăseămai p<streaz<ă群iăaziăînăuneleăscrieriă
群iă înăminteaă câtorvaă oameniă ceă î群iă amintescă cuă respectă 群iă admira郡ieă deă
acestă軍inut,ăcareăaăstatăînăfrunteaăluptelorăpentruăap<rareaălibert<郡iiă群iăn<-
zuin郡elorăpopula郡ieiăsale. 

Din acest context istoric frământat trebuie să re郡inem, pentru 
satul Tisa, anul 1439 ca an de atestare documentară42 

                                                
41

 Vasile Faur, op. citat, pag. 22-23 
42

 I.Vo群tinariu, Monografia comunei Щiria, manuscris, pag. 32 
-Traian Mager, op.citat, vol I. pag 123 
-   Marky, op. citat, pag. 250 
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Actul care atest<ăafirma郡iaădeămaiăsusăesteădatădeăregeleăAlbertăală
Ungarieiă laă 16ă ianuarieă 1439,ă despotuluiă sârbă Georgeă Brancovici.ă Prină
acestă act,ă regeleă doneaz<ă luiăBrancoviciă localitateaă 群iă cetateaă 訓iria,ă îm-
preun<ăcuă110ălocalit<郡iă(dup<ăal郡iăautori,ă143ădeălocalit<郡iă).ăÎntreăacesteă
localit<郡iăseăafl<ă群iăsatulăTisa,ăîmpreun<ăcuăcelelalteălocalit<郡iădină軍inutulă
H<lmagiului.ă 

A群aăcumăamăar<tată群iăînăpaginileăanterioare,ăsatulăTisaăăaăexistat cu 
multăînainte,ăa群aăcumăauăexistatătoateăcelelalteălocalit<郡iăpentruăcareăcuce-
ritorulăaă întocmităacteădeădanie,ă începândăcuăsecăalăXII-lea.Că dacă nu 
erau înainte de acea dată, ce ar fi dat? 

Nuă esteă exclusă caă cercet<toriiă s<ă descopere,ă înă timp,ă oă dat<ămaiă
vecheădeămen郡ionareăaăsatuluiăTisa,ăoriăaăaltoraădintreăsateleăH<lmagiului,ă
pentruăc<ăsateleăauăexistat,ăf<r<ăumbr<ădeăîndoial<,ădoarăc<ăacteleăcancela-
rieiă auăap<rutămaiă târziuădecâtădataă laăcareăcuceritorulăaăpusăpiciorulăpeă
aceste locuri. 

2. Via郡aăsocial<ăaăsatuluiăTisa 群iăînceputurile 
mi群c<rilorăsociale 

 
 

ÎnainteădeăvenireaăungurilorăînăCâmpiaăPanonic<,ăpeălaăanulă900ă
dHr.ă 群iă chiarămaiă târziu,ă popula郡iaă deă peăValeaăCri群uluiăAlbă eraă liber<,ă
organizat<ă înă cnezateă 群iă voievodate.ăMaiă târziu,ă pesteăb<群tina群iă auăvenită
comi郡iiă群iă latifundiarii,ăcareăle-auăr<pităatâtăp<mânturileăcâtă群iădrepturile. 
Iobagii, pe vremea cronicarului Anonimus ( 1000-1200 dHr. ) erauă郡<raniă
liberi,ă nobiliă f<r<ă niciă ună felă deă obliga郡iiă fa郡<ă deă cineva. Treptat acestei 
categorii deă郡<raniăliăseăr<pescăp<mânturileă群iăodat<ăcuăeleă群iădrepturileăiară
titlulădeănoble郡e,ăiobag,ăs-aăconvertităînăînăacelaădeărobă,ă群erb43.ăA群aăs-au 
n<scutămarileălatifundii. 

Satulă Tisa,ă a群aă cumă ne-am mai exprimat, exista din vremuri 
imemoriale,ăeraăcuprinsă în formaădeăorganizareăaăTinutuluiăH<lmagiuluiă
群iă împreun<ă cuă acestaă dină mareleă 軍inută ală Zarandului.ă Dup<ă cucerireaă
maghiar<,ăpeălaăanulă1444,ăTisaăaăf<cutăparteădinădomeniulăluiăIoanăCor-
vin44.ăÎnăanul 1447, Tisa face parte din domeniul lui Banffy, guvernatorul 
Ardealului.ă Înă anulă 1510ă treceă înă st<pânireaămarchizuluiăGeorgă deăHo-
henzollern de Brandenburg,ăcaăurmareăaăc<s<torieiăacestuiaăcuăv<duvaăluiă

                                                
43

 Gh. Popa Liseanu, op.citat, vol. III,pag. 19 
44

 Traian Mager, op.citat, pag. 6 
-Hurmuzache, Diploma DLXXXV, pag 696-698 
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Ioan Corvin45.ăDup<ăanulă1600ăacesteădomeniiămariăîncepăs<ădecad<,ăpro-
priet<郡ileăseăf<râmi郡eaz<,ăintrândăînămâinile unor proprietari mai mici. Pe 
la anul 1700, pe teritoriulădintreăGurahon郡ă群iăBradăaparădomeniile:ăAciu郡a,ă
Aciua,ăCiuci,ăH<lmagiu,ăH<lm<gel,ă軍<rmure,ăOciu,ăBaiaădeăCri群,ăBradă群iă
Cri群cior.ăLaăH<lmagiuă(ăpoateă群iălaă軍<rmureă)ăpeălaă1700,ăproprietarăfeu-
dal eraăBrady,ă deă laă careă câtevaă familiiă dinăTisa,ă cuă numeleăD<r<u,ă auă
cump<rată titlulădeă„neme群”ă(ănobilă ).ăDiplomaăaăfostădat<ă laăViena,ă înă5ă
aprilieă1701ădeăîmp<ratulăLeopoldăI.ăDiplomaăs-a aflat un timp înăarhivaă
judec<torieiă dină H<lmagiu.Înă anulă 1862ă seă aflauă înă Tisaă 43ă deă familiiă
D<r<uăcareăaveauătitlulădeăneme群46 

Înătimpulăînceputuluiăfr<mânt<rilorăreligioase,ălaăH<lmagiuăaăfostă
proprietarădeăp<mântăHalakiăiarăînă1754,ăconteleBethlenăGabor. 

ÎnăsatulăTisaănuăaăexistatăunădomeniuăfeudal.ăTiseniiăaveauăob-
liga郡iileăfeudaleăfa郡<ădeăcurteaădomenial<ă軍<rmureăsauăH<lmagiu. 

Conaculăcur郡iiădomenialeădină軍<rmureăaăfostăpeăloculăundeăesteă
ast<ziă群coalaăiarăaăceleiădinăH<lmagiu,ăpeăloculăundeăesteăaziăc<minulăcul-
tu-ral. 

Dinăaceleăvremuriăseămaiăp<streaz<ăoăsingur<ăconstruc郡ieă„Birtulă
deă laă Banciu”, zidit<ă laă felă caă 群iă cl<dirileă cur郡iloră nobiliare.ă Cl<direaă aă
郡inutădeădomeniulădeălaă軍<rmure. Aceast<ăcl<direăaăfostăvândut<ăînă1830ă
peă99ădeăani,ăavândăînăacestă timpămaiămul郡iăst<pâni.ăLaăîmplinireaăceloră
99ădeăani,ăadic<ăîn 1929,ănuămaiăaveaăst<pâniăoriămo群tenitoriăînăvia郡<. A 
fostăst<pânit<ăunătimpădeăc<treăGheorgheăArpa群ă群iăGheorgheăMo郡icaădină
Tisa,ăapoiăaătrecutălaăal郡iăproprietari. 

De群iănuăaăexistatăcurte domneasc<ăînăTisa,ăauăexistatăpropriet<郡iă
domeniale:ă P<dureaă Domneasc<,ă peă Valeaă Mareă 群iă Valeaă Iugii,ă foarteă
bineăp<zit<ă群iăterenulădomenialădeălaăLivad<ă群iăLiv<du郡<. Pe aceste dome-
niiăf<ceauăTiseniiăzileleădeăclac<ăpentruădomnulădeăp<mânt,ăpân<ălaăaboli-
reaă iob<gieiă înă anulă 1868. Laă Liv<du郡<ă aă fostă 群iă oă moar<ă domenial<,ă
ac郡ionat<ădeăap<. 

Proprietarii feudali aveauăînăst<pânireănuădoarăterenurileăarabileă
群iăp<durile,ăciă群iătoateălocalit<郡ileăcuăa群ez<rileăomene群tiădeăpeărazaăaceluiă
domeniu.ăLocuitoriiăsatelorăapar郡in<toareăunuiădomeniu,ăaveau,ăînăprimulă
rândăobliga郡iileăfa郡<ădeădomeniuă群iăînăalădoileaărândăobliga郡iileăfa郡<ădeăstat.ă
Proprietarilorădeăp<mântă (ăgrofiloră )ă 郡<raniiă datorauăzileădeă clac<,ădijmeă

                                                
45

 Egor Korner, Un Hohenzollern mare latifundiar în Transilvania. Maga-
zin istoric nr. 10/1973, pag 53 
46

 Traian Mager, op. citat, pag. 112.A se vedea 群i Anexa19 
-Kosma Pal, Zarandvarmegye pag. 43-44 
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dinăproduc郡iaăproprieă 群iă anumiteă taxeăpentruăp<群unat,ăp<durit,ă ghind<rit,ă
cizm<rit,ăm<cel<rit,ămor<rit,ăvânat,ăpescuită群.a. 

Prină legeaă urbarial<ă dină anulă 1769,ă careă reglementaă raporturileă
dintreăiobagiă群iăproprietariiădeăp<mântăs-aăfixată„ărobotaă„(zileleădeăclac<ă)ă
laăpatruăzileăpeăs<pt<mân<ăcuăbra郡eleă群iătreiăzileăpeăs<pt<mân<ăcuviteleăiară
jeleriiă(ăceiăf<r<ăp<mântă)ă群iăslugii,ălaădou<ăzileăpeăs<pt<mân<.ăDijmeleăseă
d<deauădinătoateăproduseleăagricole:ăgrâu,ăsecar<,ăov<z,ămei,ăporumb,ăvin,ă
cânep<,ă in,ă apoiă dină capre,ă oi,ă porci,ă stupiă 群.a.ă Robotaă eraă obligatorieă
pentruăto郡iămembriăfamilieiăînăstareădeămunc<ă47 

Cuătoateăc<ăerau fixateăzileleădeăclac<ăpeăs<pt<mân<,ădeămulteăoriă
郡<raniiăerauăobliga郡iăaălucraătoat<ăs<pt<mânaă群iătoat<ăvara,ăcuătoat<ăfamilia,ă
peămo群iaăgrofului,ălucruăceăaăfostăobservatăchiară群iădeăîmp<ratulăIosfăalăII-
lea 48.ăSimionăB<rnu郡iuăînădiscursulăs<uădină2/14ămaiă1848,ăremarc<ă群iăelă
stareaă deplorabil<ă înă careă seă g<seaă 郡<r<nimeaă dinăArdeal:ă „Peă iobagiă îiă
în群iruieăi群panii,ăîiămân<ăapoiăcaăpeăvite,ăcuăb<郡ulădeăalun,…cândăb<rbatulă
esteălaăc<ratădeăgrâu,ădeăfân,…laăarat,…atunciăfemeiaămunce群teăînăcurteaă
domneasc<,ălaăcernut,ălaăgires,ălaăscosădeăcânep<,ălaătors.ăCasaăiobaguluiăaă
r<masăînăgrijaăprunculuiădinăleag<nă49.ăNuămaiăpu郡inăgr<itoare sunt even-
imenteleă petrecuteă laă curteaă domenial<ă dină Ociu,ă relatateă deă scriitorulă
Marcelă Petri群oră înă lucrareaă saă „ăM<reasa”:ă „…Deă peă Culaieă auă trasă 群iă
pielea. L-orăpusăs<racu-năjug,ădup<ăaceeaăl-auăspânzuratăcuăpicioareleăînă
susă群iăapoiăl-oră群iăafumat…ziceaăc<ăelăne-o-ndemnatăs<ăb<g<măcapreleăînă
s<di群te.ăNuă群ti?ă群iă jar郡,ăcontesaăoăcroiăpeă Ileanaăcuăbiciu群ca,ăatâtădeă tareă
peste obraz, încâtăfemeiiăîiă郡â群niăsângele”.ăA群aăauăp<timită郡<raniiăiobagi,ăînă
acele vremi. 

Deămulteăoriăr<bdareaăajungeaălaăculmeă群iăcu郡itulălaăosă群iăatunciă
oameniiă î群iă ie群eauă dină fire.ăA群aă s-aă întâmplată înă 1813,ă când 郡<raniiă dină
GuraăV<ii,ăRostociă群iăDumbravaăau omorât-oăpeăv<duvaăluiăAdamăKosmaă
(ă proprietaraă domeniuluiă dină Aciu郡aă ),ă careă leă luaseă p<mântulă celă maiă
bun50.ă Laă felă facă 郡<raniiă dină jurulă Braduluiă c<ă îlă omoar<,ă întreă Bradă 群iă
Mesteac<năpeăproprietarulăBradyă群iăfamiliaălui51 

Mi群c<rileăsocialeăpentruălibertateăse înmul郡escăpeăValeaăCri群uluiă
Alb. Voievodulă dină Ciuci,ă înă anulă 1514,ă seă al<tur<ă armateiă luiă Dojaă 群iă
împreun<ăcucerescăcetateaă訓oimo群52 
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 ***Din Istoria Transilvaniei, Vol. I, Bucure群ti, 1960, pag. 231-240  
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 idem, pag. 262 
49

 Idem, pag. 322 
50

 Idem pag . 302 
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 Idem, vol. II, pag. 94 
52

 Marky 訓andor, Aradvarmegye 
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3Revolu郡ia lui Horea, din 1784 
 
S-aăaprinsă laăMesteac<nă群iăCurechi.ăLaăaceast<ămi群careăiaăparteă

群iăPetreăBeciuă(ăBâciă) dinăDezna,ăal<turiădeăCri群an.ăElăatac<,ăîmpreun<ăcuă
haiduciiă luiă castelulă deă laă S<vâr群in,ă ală vice-comitelui Aradului 群i-l ia 
prizonier pe acesta53 

Pe ValeaăCri群uluiăAlbăauămaiăfostă群iăal郡iăhaiduci:ăFranciscăBodeaă
dinăNeagraaă群iăPavelăJigoveanu.ăJigoveanuăesteă împu群cată laăDiosig,ă îm-
preun<ă cuă to郡iă ortaciiă s<iă înă 1885ă 群iă seă puneă astfelă cap<tă haiducieiă dină
zon<54. 

Revolu郡ialuiă Horea, s-aă întinsă spreă Ribi郡a,ă Mih<ileni,ă Baiaă deă
Cri群,ă H<lmagiu,ă H<lm<gelă 群iă Ple群cu郡a.ă R<scula郡iiă s-au oprit la Baltele, 
unde era limita comitatului.ăAuăfostăpr<dateăcur郡ileănobililor,ăuniiăauăfostă
uci群iă iarăal郡iiăauăfugită laăAradăoriăBudapesta55. Speriat subprefectul Hol-
laky s-aărefugiatălaăBudapesta.ăRevolu郡iaăaăfostăreprimat<ăcuăîncepereădeă
la Deva, la 7 noiembrie. 訓aptezeciăşiădoiădeăY<raniăauăfostăt<iaYi, unii arun-
caYiăînăMureşăşiăpatruzeciăşiăpatruăauăc<zutăprizonieri. 

Nuăseăputeaătreceăpesteăaceast<ăfapt<ăistoric<, deşiănuăavemădoveziă
scriseă c<ă laă eaă auă participată Y<raniă dinăTisa.ăDeă aceeaă niciă nuă intr<mă înă
am<nunteăşiăînăanalizaăurm<rilor.  

Revolu郡iaă luiăHoreaă nuă aă adusă îmbun<t<郡iriă condi郡iiloră socialeă 群iă
politice.ăCuătoat<ăgroazaărepresiunilorăsângeroase,ădup<ă29ădeăani,ă郡<raniiă
deăpeădomeniulăAciu郡aăseăr<scoal<ădinănou.ăNemul郡umirileăsocialeăcrescă
群iălaăanulă1848ăseăaprindeădinănouăbutoiul cu pulbere. 

Ca urmare a revolu郡ieiă luiăHorea,ăseădesfiin郡eaz<ă juridică (ănuă群iă
faptică!ă)ăînăanul 1785,ăservituteaăpersonal<ă群iălegareaădeăp<mânt,ădarăDie-
taădinăTransilvaniaănuă recunoa群teă aceast<ă legeădecâtă înă1792.ă Iobagiiă 群iă
jelerii nu aveau voie s<ă seă muteă dintr-oă localitateă înă altaă oriă s<ă seă
c<s<toreasc<ăf<r<ăînvoireaăproprietaruluiădeăp<mântădeăcareădepindea56.  

Iob<giaăs-aădesfiin郡ată înăanulă1868,ăcaăurmareăaă revolu郡ieiădeălaă
1848. 

Drepturiă politice,ă 郡<raniiă iobagi,ă nuă aveau.ă Înă anulă 1863ă seă
acord<ădreptădeăvotăb<rba郡ilorăcareădep<群eauăvârstaădeă24ădeăaniă群iădac<ă
aveau un venit anualădeă8ăfloriniăsauădac<ăerauăînv<郡<tori,ăpreo郡i,ăprofeso-
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 Gh. Epuran, Ыara Zarandului, în revista România Pitorească nr. 8/1973 
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 Ibidem 
55

 V.Netea, MunЬii Apuseni, pag. 176 
-D. Prodan, RevoluЬia lui Horia, Bucure群ti, 1979, pag 120 
-Traian Mager, op. citat, pag 103-104 
56

 Din istoria Transilvaniei, pag. 271 
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ri,ăavoca郡iăsauă ingineriă iarăprină legeaădină1872ăsuntăadmi群iă laăvotănumai 
aceia care aveau un venit anualăîntre 72-105 florini sau 10-12 hectare de 
p<mânt.ăDinăTisaănuăeraăniciăunăomăcuădreptădeăvot. 

ÎnfrângereaăUngariei,ă laăMohacs,ă înă anul1526ă aă avută dreptă ur-
mareăfaptulăc<ă turciiă群i-auăstabilităgarnizoaneă înăTimi群oara,ăLipovaă群iă înă
1566 la Ineu.Din aceste garnizoaneă turciiă f<ceauă incursiuniădeăprad<ăpeă
ValeaăCri群uluiăAlb,ăpân<ădincoloădeăBaiaădeăCri群.ăChiarădac<ă limitaădeă
st<pânireăeraălaăBaltele,ăeiăî群iădisputauăst<pânireaăteritoriuluiădeăgrani郡<ăcuă
PrincipatulăArdealului,ăcareăchiarădac<ănuăeraăcucerităaveaăregim de va-
salitateăfa郡<ădeăturci.ăPa群alâculă turcesc,ă înăUngariaă群iăBanat,ăaădurată173ă
deăani,ăpân<ăînăanul 1699. 

Subă pretexteă diferite,ă înă acestă intervală deă timp,ă incursiunileă deă
prad<ă 群iă intimidareă auă continuat.ăTurciiă auămaiă întâmpinată 群iă rezisten郡<. 
La Ciuci,ă Nicolaeă Ciuceanu,ă administratorulă pal<ncii57,ă înă leg<tur<ă cuă
haiduciiădeăcodru,ăîiămaiăh<r郡uiaăpeăturci, le- luatăchiară群iăunăprizonieră(ăpeă
spahiulăHasan)ă careă aă fostă eliberată doară contraă r<scump<r<riiă deă300ădeă
florini 58 

IzbândaăluiăMihaiăViteazul,ălaăC<lug<reni,ăi-aămaiătemperatăpu郡ină
pe turci, dar au venit t<tarii.ăÎnăanulă1599,ăeiăprad<ăsateleăpân<ălaăBaiaădeă
Cri群.ăÎnă1605,ăpa群aădeăTimi群oaraăfaceădou<ăincursiuniădeăprad<ăpeăCri群.ăÎnă
anulă1664ăaăfostăoăalt<ăincursiuneădeăprad<.ăLaă9ăianuarieă1670,ăîntr-o zi 
deătârg,ăvreoă400ădeăturciăn<v<lescăînăH<lmagiu,ăauăluatăviteleădeălaăoa-
meni,ătreiăoameniăauăfostăomorâ郡i,ăapoiătrecăprinăLeasa,ădeăundeăauăr<pită
30 de copii59 

Dinăaceleăvremuriăd<inuieăînjur<turaălocal<ă„lua-te-arăhant<tarii” 
軍inutulă H<lmagiuluiă aă avută deă suferită 群iă deă peă urmaă con-

frunt<rilorămilitareădintreăLobon郡i60 群iăCuru郡i61. Aceste lupte s-auăîntinsăpeă
durataăaă107ăani,ădeălaă1604ăpân<ăla1711.ăAcesteăconfrunt<riăauăînsemnată
群iăînăzonaăH<lmagiului,ăpierderiămaterialeă群iăvie郡iăomene群ti.ăÎnăanulă1706, 
Curu郡iiăauădistrusăcompletăvecheaăcetateăaăH<lmagiului62.  

Fr<mânt<rileăreligioaseăauăfostătotăperioadeădeăasuprireăcuăarmaă
群iă sabia,ă întâiă întreă 1640-1695, pentru introducerea calvinismului, apoi 
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 Redută de pământ întărită cu lemne 
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 Traian Mager, op. citat, vol. I, pag. 51-52 
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 Idem, pag. 8-9 群i 57 
-Marky, op. citat, pag. 124 
60

 Trupe ale armatei imperiale 
61

 Trupe ungure群ti năimite să lupte pentru independen郡a Ardealului fa郡ă 
de monarhie 
62

 Traian Mager, op. citat, pag. 62 
-Marky, op. citat, pag. 284 
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întreă 1700-1754,ă pentruă introducereaă unia郡iei.ă De群iă mareaă mas<ă aă
românilorădeăreligieăortodox<ăs-aăopusăuniriiăcuăRoma,ăpentruătreiăpreo郡iă
群iă câ郡ivaă localniciă careă s-auă l<sată convin群i,ăH<lmagiulă aăpierdutăbisericaă
voievodal<,ăcareăaăfostădat<ăuni郡ilor.ă 

4.Revolu郡iaădeălaă1848 
 
Laă începutulă sec.ă ală XIX-lea semnele au fost proaste, aniă r<iă laă

rând, foamete, holer<, încerc<riădeărevolt<ăaăiobagilorăîmpotrivaănemeşiloră
unguri. Toate acestea clocotesc, seăadun<ăşiăpeălaămijloculăveacului, avândă
deăacumăşiăoăelit<ădeăintelectualiăşiăunăcaracterănaYional, a sosit momentul 
caărevoltaăs<ăizbucneasc<.ăNuăseăputeaăaltfel, c<ăşiăpreoYiiădinăH<lmagiuăşiă
Ciuciu, noteaz<ă c<ă „hulujiă auămâncată nevolniciiă oameniă înă lumeaănoas-
tr<”63. 

Înăanulă1831ăaăizbucnitădinănouăholera, astfelăc<ăeraămaiămareănu-
m<rulămorYilorădecâtăalăcaselor64. Boalaăloveşteădinănouăînă1836.ăOameniiă
manifestau nesupunere. 
La 19 ianuarie 1847, nemeşiiăardeleniăauădecretatăînăDietaădeălaăClujăfai-
moasa lege a urbariului, prinăcareăintenYionauăs<-iăzdrobeasc<ădefinitivăpeă
iobagi65. 
KeményiăDénes, deputatăînăDietaăungar<, înYelegeăsituaYia, darănemeşiiănu.ă
Elă spuneă c<„ Yăranul era dezbrăcat de tot dreptul şi demnitatea ome-
nească, slujea la nemeşi şi la stat: plăteşte singur contribuYia, face po-
duri, drumuri şi tot el plăteşte vama pe ele. Apără Yara cu arma, plăteşte 
pe popa, pe dascăl, pe jude, pe notar şi tot ce i se cere. Şi acest om, în 
zdrenYele sale e onest, blând, muncitor, îşi iubeşte Yara şi o apără cu 
credinYă, deşi el ştie că nici chiar acel pământ de trei coYi, care după 
moarte îi va acoperii corpul, nu este proprietatea sa. AveYi grijă! Dum-
nezeu nu poate suferi îndelung această stare!”66. 

Înă toamnaă anuluiă 1848ă naYiuneaămaghiar<ă seă r<scoal<ă împotrivaă
Habsburgilor.ăRomâniiăcredăc<ăaăsositămomentulăs<ăscutureăjugulăiob<gieiă
şiăs<ălupteăpentruălibertateănaYional<. 

ÎnăMunYiiăApuseni, subăîndrumareaăluiăAvramăIancu, româniiăs-au 
organizatămilit<reşte, peălegiuniăşiăcenturii, cuăprefecYiăşiătribuni, înăspiri-
tulă str<moşiloră romani.ăOrganizareaă şiă ap<rareaă judeYuluiă Zarandă aă fostă
încredinYat<ăavocatuluiăButeanu. 
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 Idem, V. II, p. 7 
64

 Idem, p. 8 
65

 Idem, p. 13 
66

 Idem, p. 14 
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Despre aceast<ă revoluYie, desf<şurareaăşiă sfârşitulăeiă exist<ămulteă
scrieriăşiădocumente.ăSfârşitulătragicăaăluiăButeanu, câtăşiăaăerouluiărevolu-
YieiăAvramăIancu, aăfostăevocatădeămulteăcondeie.ăComandanYiiăunguri, înă
frunte cu Hatvaniăauădatădovad<ădeănemaiîntâlnit< cruzime. Dar nici revo-
luYionarulăKossuthănuăaădatădovad<ă de clarviziune, cuătoat<ăintervenYiaăluiă
NicolaeăB<lcescu.ăLaă13ăaugustă1849ărebeliiăluiăKossuthăauăfostăobligaYiă
s<ădepun<ăarmeleălaăŞiria67. 

Dup<ăînfrângereaăungurilor, înăvaraăanuluiă1849, trupele austriece 
auăocupatăH<lmagiul.ăS-a introdus regimul dictaturii militare, promisiuni-
leăf<cuteădeăaustrieciăromânilorăauăr<masăvorbeăgoale68. 

Despre Avram Iancu s-a scris mult, câtăşiădespreăzileleăsaleăîntu-
necate. El s-aăstinsădinăviaY< înănoapteaădeă10ăseptembrie 1872, la Baia de 
Criş, iară trupulă s<uă aă fostă înmormântată înăPanteonulăNaYiunii, laăXebea, 
unde, peste ani, aăfostăadusăşiătrupulăluiăButeanu. 

Urmările Revoluţiei 
RevoluYiaăungureasc<ăîn<buşit<ălaăŞiriaădeăc<treăaustrieci, cu aju-

torulăarmateiăruseşti, aăfostăurmat<ădeăintroducereaădictaturiiămilitare, care 
aăduratăîntreă1850-1860.ăDup<ărevoluYie, întâiaăgreaălovitur<ăaăfostădeăna-
tur<ăeconomic<.ăTrupeleăungureştiăauăcump<ratăm<rfuriădeălaăcomercianYiă
şiăY<rani: vite, produse agricole, pe care le-au pl<tităcuăbancnoteleăluiăKos-
suth.ăTrupeleăaustrieceăauădatăordinăs<ăseăaduneăaceştiăbaniăşiăle-au dat foc 
înăfaYaăoamenilor69. 

DeşiăînfrânYi, ungurii  r<m<seser<ăînăslujbe, dar acum, primaădat<, 
auăajunsăşiăromâniiăînăslujbeădeăstat, oriăauăf<cutăcarier<.ăDar nu din corec-
titudinea Vienei, ci ca urmare a ideilor timpului. 

S-aăştersăiob<gia. 
S-aăanihilatăposibilitateaădeăreacYionareăaănemeşilorăunguri. 
S-a deschis calea reformelor economice. 
X<raniiăauăr<masăproprietariăpeăloturileăceăleăfolosiser<ăcaăiobagi. 
În anul 1854ăseădefalc<ăp<durileăşiăp<şunileădinătrupulădeămoşie.ă

Moşiaăaăr<masăînăcontinuareăaăst<pânuluiădeăp<mânt.ăP<durileăşiăp<şunileă
trecăînăproprietateăurbarial<. 

Toate neamurile (naYiile)ădinăimperiuăpotăs<-şiădeschid<ăşcoliănaYi-
onale. Aceast<ă libertateă aă fostă deă scurt<ă durat<70. Imperiul Habsburgic 
esteăînădec<dere.ăÎn anul 1859ăpierdeăr<zboiulăcuăPrusiaăşi Italia. De aceea 
împ<ratulăcaut<ăoăapropiereăfaY<ădeăunguri.ăSeăconvoac<ăDietaăUngarieiălaă
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 Idem, p. 45 
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 Idem, p. 65 
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 Traian Mager, V. III, p. 7 
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 Idem, p. 10 
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1861.ăUnguriiă nuă accept<ă propunerileă austrieceă şiă r<mâneă înă continuareă
un provizorat, darătotădictatur<, pân<ăîn anul 1865. 

LaăH<lmagiu, dup< anul 1849, administraYiaăeraăgerman<, cu sub-
alterniăromâni. 

Înăanul anul 1854ăexistaăînc<ăînăH<lmagiuăarmataăaustriac<, încar-
tiruit<ăîntr-oăcazarm<, laăieşireaădinăcomun<ăspreăgar<.ăAziămaiăsuntădoară
ruinele de fundament, darălumeaăloculuiăîiăspuneătotăcazarm<. 

Dup<ăabrogareaăabsolutismului, la 1861, delegaYiaăpentruăComiteă
Suprem, înăZ<rand, l-aăalesăpeăIoanăPipoş, ca prefect. Se introduce limba 
român<ăcaălimb<ăoficial<, darăcuărestricYiaăcaăproceseleăverbaleăs<ăfieăre-
dactateă şiă înă ungureşte.ăUniiă dintreă aleşiiă unguriă n-au acceptat slujbele, 

nedorindăs<ăcolaborezeăcuăromânii71. 
Înc<ădin anul 1861ăauăînceputăprotesteleăromânilorăîmpotrivaăten-

dinYeloră unionisteă cuăUngaria, manifestate din anul 1848ă înăDietaă deă laă
Cluj. 

Legatădeăaceast<ăperioad<, deăsufluăromânescăşiărenaştereănaYiona-
l<, dup<ămulteă fr<mânt<riă înă rândulă preoYimiiă şiă aăminYiloră luminateă dină
Zarand, înă iarnaă anuluiă 1861ă seă cump<r<ă cuă 2000ădeă florini, pl<tibiliă în 
rate, înăcursădeătreiăani, casele unui proprietar din Brad, pentruăînfiinYareaă
gimnaziului.ăNou<zeciăşiăoptădeăcomuneădinăZarandăauăcontribuităcuăîm-
prumutul de stat de la 1854, înăfavoareaăgimnaziului.ăAbiaălaă14ăfebruarieă
1868ăguvernulăaăîncuvinYatăaceast<ădonaYiuneăşiăgimnaziulăşi-a putut des-
chideăclaseleăIăşiăaăII-a, înătoamnaăanuluiă186972. 

Satul Tisa şi-aăadusăcontribuYiaălaăacestăliceuădup<ăputeri. Gimna-
ziulăaă funcYionatăcuăpatruăclaseă inferioareăpân<ădup<ăanulă1918.ă Înăanulă
1914ăaăînceputăconstrucYiaăuneiăcl<diriănoi (ceaădeăast<zi). 

TotăcaăurmareăaărevoluYieiădeălaă1848ătrebuieăar<tatăc<ădup<ă1850ă
începeă organizareaă înv<Y<mântuluiă primară şiă prină aceastaă sateleă câştig<, 
al<turiădeăpreoYime, oănou<ăgard<ădeăc<rturari, înv<Y<torii73. 

Credă c<ă aiciă esteă loculă undeă ară trebuiă ar<tată faptulă c<ă dup<ă anulă
1848, atunciă cândă româniiă transilv<neniă auă simYită c<ă seă aproprieă ceasulă
izb<viriiăşiăpentruăei, sateleăromâneştiăauăhot<râtăs<-şiăfac<ăsigiliiăproprii.ă
Nuăseăcunoaşte, pân<ăazi, niciăoăreglementareăcareăs<ăfiă introdusăînăuzulă
satelor aceste sigilii74. Dar probabil, c<ă sigiliulă s<tescă s-a impus pentru 
autentificareaă acteloră Y<r<neştiă şiă pentruă aă înl<turaă vechiulă procedeuă ală
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 Idem, p. 26, 27 
72

 Idem, p. 34, 35, 40 
73

 Idem, p. 43 
74

 Bujor Dulgău – Sigiliile instituЬiilor sătmărene din secolele XVI –XIX, ed. 
Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, p. 23. 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

96 

martorilor, care confirmau prin punere de deget75. Introducerea limbii 
româneăînănumeroaseăsateăşiăaăfolosiriiălimbiiăromâneăînălegendaăsigiliuluiă
seăînscrieăîntreăformeleădeăexprimareăaădorinYeiăromânilorăpentruăunitateă
naYional<76. 

SatulăTisaă群i-aăcomandatăunăsigiliuăînăanulă1851. Esteăconfec郡ionată
dină alam<ă cuă diametrulă rondeleiă deă 30ămm,ă gravată înă incizie. În<l郡imeaă
total<ăaăpieseiăesteă60mm.ăÎnăimagine:ăoăcapr<ăpeăoăteras<,ămâncândăr<-
mureleleăunorăarbu群tiă(ăprobabilătis<ă)ăLegendaăs-a scris cu litere majuscu-
le,ăînălimbaăromân<:ăSIGILIUăCOMUNIT: (;軍II) TISZA 185177 

 
Foto  26 

5. PrimulăR<zboiăMondială群iăurm<rileălui. Marea Unire 
 

Laă28ăiunieă1914ămoştenitorulătronului austriac, arhiducele Franz 
Ferdinand, cadeă împreun<ă cuă soYiaă sa, r<puşiă deă gloanYeleă unuiă studentă
sârb, peă cândă inspectauămanevreleădinăHerYegovina.ăLaă28ă iulie, acelaşiă
an, începe R<zboiulăMondial78. 

Dup<ăpatruăaniăşiămaiăbineădeăîncleştare, Austro-Ungariaăşiăaliate-
le sale suntăsiliteăs<ădepun<ăarmele. 

                                                
75

 Aurel Rădu郡iu, Actele ЬărăneЪti în limba română, din Transilvania până 
la 1848 Ъi importanЬa lor documentară, Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 
XIX, Cluj-Napoca, 1976, p. 81-101. 
76

 Maria Dogaru, Sigilii săteЪti din fostul Comitat Arad, Cercetări numis-
matice III, 1980, p. 225 
77

 DJAAN ColecЬia de sigilii nr 83. Sigiliul se păstrează imprimat pe unele 
documente din colec郡ia Complexului Muzeal Arad 
-Augustin Mure群an, Ioan Popovici, Sigilii săteЪti Ъi comunale din Comi-
tatul Arad Ъi împrejurimi, Edit.Gutenberg, Arad, 2009, pag. 126-127 
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 Ibidem 
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Ară trebuiă ar<tat<, peă scurtă şiă situaYiaămilitariloră ardeleniă careă auă
luptatăînăarmataăaustro-ungar<.ăCeiăcareămaiăerauăînăviaY<!ăOăparteăseăîn-
torceauă deă peă fronturileă dină GaliYia, Serbia, Italiaă oriă Rusia.ă Alt<ă parteă
dezertaser<, trecândăCarpaYiiălaăarmataăromân<.ăIarăalt< parte era înăprizo-
nieratăînăRusiaăundeăaăformatăaşaăzisulăCorpăalăVoluntarilor.ăAceştiaăs-au 
întorsă înă Yar<ă cuă idei noi, pentruă împlinireaă idealuluiă românescă şiămareă
parteă dintreă eiă auă intrată voluntariă înă armataă român<, deă acumă trecut<ă înă
Ardeal79. 

Descompunerea monarhiei dualiste nu i-aă g<sită nepreg<tiYiă peă
fruntaşiiăardeleniăşiăînăgeneralăniciăpeăpoliticieniiăromâniădeăpesteăCarpaYi. 

RomâniiădinăTransilvaniaăşiădinăUngariaăseăaflauădejaăorganizaYi.ă
AveauădeăaniăbuniăPartidulăNaYionalăRomân (înăfrunteăcuăVasileăGoldiş, 
Şt.ăCicio-Pop, Al. Vaida, I. Suciu, Teodor Mihali ş.a.), aveau mai multe 
publicaYii (Tribuna, Românul, RomâniaăMare ş.a.), care au distribuit ideile 
naYionalilor  româniă şiă înă str<in<tate.ă De asemenea, oă serieă deă fruntaşiă
româniăsusYineauă„cauza”ăînăîntreagaăEurop< (înăFranYaăseăaflauăpesteă500ă
deăstudenYiăromâniăorganizaYi, unul dintre fruntaşii acestora fiind Mircea 
RusuăŞirianu)80. 

Dup<ăceălaă27ăoctombrieă1918ăguvernulădeălaăVienaăaccept<ăcon-
diYiileă deă paceă aleă puteriloră Antantei, peă rândă popoareleă imperiuluiă îşiă
proclam<ă independenYa (28 oct. cehii, 30 oct. slovaciiă hot<r<scă s<ă seă
uneasc<ăcuăCehia, la 29ăoct.ăseădespartăcroaYii). 

Partidul Naţional Român îşi convoacă Comitetul Executiv la 
Oradea pentru 12 octombrie, unde şi-a expus ideile într-o declaraţie 
în patru puncte. Această declaraţie a fost prezentată Parlamentului 
ungar de către Al. Vaida în 18 octombrie. Românii au afirmat clar că 
nu mai recunosc Parlamentul şi Guvernul ungar. Declaraţia de la 
Oradea a fost socotită o declaraţie de autodeterminare81. 

Laă31ăoctombrieă1918ăŞtefanăTiszaăesteăucisădeăgloanYeleăproprii-
lorăs<iăsoldaYiă r<zvr<tiYiă şiădină fr<mânt<rileăuneiă revoluYiiăcuăscopuriă im-
precise, laăînceput, ieseăbiruitoareăideeaănaYional<, pentru toate neamurile 
poliglotului imperiu. 

PartidulăNaYionalăRomânăîmpreun<ăcuăelementeădinăPartidulăSoci-
ală Democrată înfiinYeaz<ă înă 31ă octombrieă Consiliulă NaYională Român, ca 
uniculă foră politică ală româniloră dină Transilvaniaă şiă Ungaria.ă Centrulă deă
activitateăalăConsiliuluiăeraălaăArad.ăConsiliulăaăhot<râtăînfiinYareaăG<rziiă
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 VasileăPopeang<,ăAradul,ăcentruăpoliticăalălupteiănaționaleădinăperioadaădua-
lismului (1867–1918),ăTimi群oara, 1978, p. 234-240. 
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 Idem, p. 227 - 230 
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 Idem, p. 243 - 245 
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NaYionale.ă Înă3ănoiembrieăauădepusăjur<mântulă înăfaYaăConsiliuluiă30ădeă
membriăaiăG<rzii, careăînă4ănoiembrieăauăşiăplecatăînăteritoriuăpentruăînfi-
inYareaăG<rzilorăLocale.ăUnulădinăceiă30ădeăgardiştiăaăfostăTraianăMager. 
ÎntorsălaăH<lmagiu el organizeaz<ăînfiinYareaăg<rzilorăpeăsateăşiăcomune, 
astfelăc<ălaă18ănoiembrieăGardaădinăH<lmagiuăaveaăcinci Centrale rurale, 

cuăcâteăoăGard<ăCentral<ăşiăfiecareăsatăcuăoăGard<ărural<. 
Gardaăna郡ional<ădinăTisaăaăfostăformat<ădinăurm<torii: 

1. Trifan Gheorghe                 sergent 
2. Roman Ilie                          soldat 
3. D<r<uăIoanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  - // - 
4. Roman Ioan                             -.// - 
5. D<r<uăArsenieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- // - 
6. Buduhala Traian                     - // - 
7. Buduhala Petru                       - // - 
8. D<r<uăIoaneaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- // - 
9. Juncan Petru                            - // - 

Acestora li s-a conferit prin Decretul2423 din 18 iun. 1940, pu-
blicatăînăMonitorulăOficialănr.ă169ădină24ăiul.ă1940,„Medalia,ăFerdinandăIă
cuăspadeă群iăpanglic<” 

 
 

Foto.27 
Odat<ăcuă înfiin郡areaăG<rziiăna郡ionale,ă înăH<lmagiuă iaăfiin郡<ă 群i o 

organiza郡ieă local<ă aă Consiliuluiă Na郡ională Român.ă Pre群edinteleă eiă aă fostă
protopopulăortodoxăCornelăLaz<r.ăÎnăTisa,ăpre群edinteleăacesteiăorganiza郡iiă
a fost preotul Petru Sirca.82 
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 Traian Mager, ContribuЬii la istoria unirii 1918-1919, Arad, 1939, pag. 
38-41 
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Comandaăsuprem<ăaăg<rzilorăeraălaăArad, dar cu data de 7 decem-
brieăseămut<ăla Sibiu, unde, înc<ădină2ădecembrieăseăconstituiseăConsiliulă
DirigentăalăConsiliuluiăNaYionalăRomân83. 

De la 16 noiembrie Ungaria se declarase republică sub preşe-
dinţia contelui Károlyi. Tratativele de împăcare cu naţionalităţile au 
eşuat. Pe unguri îi doare îndeosebi pierderea Ardealului. Bande în-
armate de secui şi unguri terorizează satele şi opun rezistenţă trupe-
lor române, însărcinate de Antantă84 să ocupe Ardealul. Antantaă în-
semna un „ăacordăprietenesc”.Dinăeaăf<ceauăparteăAnglia, Rusia, Fran郡a, 
Serbia 群iăMuntenegruăapoiăauăaderatăJaponia,ăItalia,ăPortugalia,ăRomâniaă
(august-1916), StateleăUnite,ăGreciaă群iăBrazilia 

ÎnăArad, unguriiăînfiinYeaz<ăunăbatalionăcuă6ăcompanii, dispunândă
deă tunuriă şiă trenuriă blindate, cuă careă circul<ă peăValeaăCrişuluiăAlbă spreă
H<lmagiu, iarăpeăValeaăMureşuluiăc<treăDeva, tr<gândă cu tunurile asupra 
satelor. 

TrupeleăregaleăromâneăauăsositălaăDevaăînă14ădecembrie. 
Înă 18ă decembrieă 1918 laăBucureşti, RegeleăFerdinandăprimeaă înă

salaăfestiv<ăaătronului actulăuniriiăprezentatădeăc<treădelegaYiiăConsiliuluiă
Dirigent înă timpăceă ,secuiiăşiăunguriiădinăArdeal, înănum<rădeă30- 40 de 
mii, seăînarmeaz<ăîmpotrivaăarmateiăromâne85. 

Dup<ă29ădecembrieă1918ătrupeleăfrancezeăocup<ăAradul, dar elita 
iudeo-maghiar<ă aă copleşită cuă favoruriă peă ofiYeriiă trupeloră deă ocupaYie.ă
CurtaYiă deă celeă maiă frumoaseă femei, g<zduiYiă înă locuinYeă somptuoase, 
aceştiaăseăcomplacăîntr-oăexpectativ<ădureroas<ăpentruăromâni.ăUnguriiăîşiă
recruteaz<ămercenari, pl<tindăsumeăuriaşe, n<d<jduindăc<ăgardiştiăromâniă
vorăveniăînăslujbaălor. 

Înă acesteă condiYiiă trupeleămaghiareă înainteaz<ă spreăBradă şiă laă28ă
ianuarieă1919ăocup<ăŞiria, iarăînă29ăianuarieăocup<ăIneul. 

PeăMureşăunguriiăs-auăn<pustităasupraăsatelorăS<vârşinăşiăV<r<dia 

(acestaăeraăpunctulădeălimit<ăalăAliaYilor). 
Înă30ăianuarie, venind dinspre Oradea, trupeăsecuieştiăocup<ăBeiu-

şul iarăpeăcaleaăferat<ăunguriiăajungălaăSebiş.ă 
Înă9ăfebruarieă1919ăgardaădinăH<lmagiuăprimeşteăordinăs<ămobili-

zezeătineriăn<scuYiăînă1896, 1897ăşiă1898ăşiăs<ăformezeăoăunitateămilitar<.ă
Ulterior se precizeaz<ăc<ăpotăfiărecrutaYiăpân<ăla vârstaăde 32 de ani. 
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La 1 februarie ajunsese la Brad col. Rasoviceanu cu un batalion 
dinăReg.ă9ăVân<tori.ăAcumăgardaădinăH<lmagiuăseăg<seşteăînăsituaYiaădeă
tamponăîntreătrupeleămaghiareăşiătrupeleăromâne86. 

GardaădinăH<lmagiu demonteaz<ăliniaăferat<ăşiăînchizândădefileulă
CrişuluiăprinăstrâmtorileădeălaăCiuciuăşiăT<lagiu, încearc<ăs<-iăopreasc<ăpeă
unguri. Din 14 februarie, dimineaYa, unguriiăforYeaz<ăcordonul.ăÎnănoapteaă
de 14/15 februarie, gardaădinamiteaz<ăpodulădeăfierălaăvestădeăCiuciuăşiăseă
începeălupta.ăUnguriiăpunăînăb<taieăunăbatalionăşiăunătrenăblindatăcuădou<ă
tunuri, iarăgardaăareăînă frontă70ădeălegionari.Înădiminea郡aăzileiădeă16ăfe-
bruarieăunguriiăîncearc<ădarănuăreu群escăs<ăintreăînăgaraăVârfuriăcuătrenulă
blindat, care aveaăpeăelă2ă tunuriădeă8ămmă群iă4ămitraliere,ă fa郡<ădeăcâtevaă
pu群tiădecalibrateăceăleăaveauăromânii. 

Pentruăaănuăfiăîncercui郡i,ăromâniiăsuntănevoi郡iăs<ăseăretrag<ăpeădea-
lulăM<guraăLesei. Dup<ăoăor<ădeălupt<,ăunguriiăseăretragădarărevinăcuăînt<-
riri. Grupa condus<ă deă Lt.Romulusă Mager,ă înă careă s-aă aflată 群iă Ioaneaă
D<r<uădinăTisa-Paragine,ăfiindăobosit<ăaăfostăînlocuit<ăcuăaltaă,condus<ădeă
Lt.ăS<racu.ăÎnăfa郡ainamicului,ăsuperiorăcaănum<ră群iădotare,ăromâniiăauăfostă
nevoi郡iăs<ăseăretrag<ă群iădeăpeăM<guraăLesei 

La sfârşitulăconfrunt<rii unguriiăpierdă4ămorYiăşiă16ăr<niYi, întreăca-
reăşiăunăofiYerămort, iarănoiăunămortăşiă4ăprizonieri, peăcareăunguriăîiăucid.ă
MorYiiă noştriă suntă : CotocăPetruă şiăLuciuă IoanădinăLeasaă şiă treiă dină alteă
sate. 

Grupaăcondus<ădeăLt.ăS<racu trebuiaăs<ă郡in<ăpeălocăinamiculăpen-
truăaădaăposibilitateăc<ru郡elorăînc<rcateă<uămaterialeleăG<rziiădinăH<lma-
giuăs<ăseăretrag<ăspreăBrad.ăÎnăacestăscopăgrupaăseăretrageă群iăocup群ăpozi郡ieă
peăcreastaădealuluiădeălaăLe群tioara. 

Înăsprijinulăacesteiăgrupeăaăie群ităgarda din Tisa, la care s-auăal<tu-
ratăAlexandruăCri群an,ăFilimonăD<r<u,ămo群ulăsatului,ăAvironăCri群ană群iăuniiă
careăauăavutăarmeădeăvân<toare.ăTiseniiăauăluatăpozi郡ieălaăStârciă群iăîmpre-
un<ăcuăgrupaădeăpeădealulăLe群tioriiăauăfixat,ăcaă郡inte,ăceleădou<ăcapeteăaleă
poduluiădeăfierădeălaăLeasaăGardaădinăTisaăaăreu群ităanteriorăs<ădemontezeă
câtevaă 群ineă deă caleă ferat<,ă înainteă deă pod.ă Deă peă vârfulă M<guriiă
spionauIoanăMariană 群iă PavelăD<r<u. Opatrul<ă aă unguriloră seă deplaseaz<ă
群<-iă anihilezeăpeăceiădinăStârci.Ace群tiaăauăavută timpăs<ă seăad<posteasc<,ă
darăaăfostăr<nităîntr-un picior ioan Marian. 

Unguriiăauăreparatăliniaă群iăajun群iălaăpod.ăGloan郡eleăcelorădinădealulă
Le群tioriiănuăaveauăefectălaăoădistan郡<ăa群aămare,ădealtfelăauă<iăfostărespin群iă
deăacoloăcuăcâtevaăproiectileădeătun 群iăcâtevaărafaleădeămitralier<,ădinătre-
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nul blindat. Ac郡iunileăgardi群tilor 群i-auăatinsăscopul:ăc<ru郡eleăcuărefugia郡iiă
群iăcuămaterialeleăg<rziiătrecuser<ădeăVa郡a. 

Înă16ăfebruarieă1919,ălaăoraă16ăunguriiăintr<ăînăgaraăH<lmagiu,ăiară
pân<ăsearaăocup<ă群iălocalitatea. 

AmeninYat<ăs<ăfieăînconjurat<ăînă16ăfebruarie,  gardaădinăH<lmagiuă
se retrage la Brad, înrolându-seăînăCorpulăvoluntarilorăHorea, revenind la 
H<lmagiu, numaiăpesteăşaseăs<pt<mâni, odat<ăcuăarmataăromân<87. 

Unguriiăauăintratăîn H<lmagiuăcuăprim<ăinten郡ie de a intimida po-
pula郡ia. Atrocit<Yileă s<vârşiteă înă searaă şiă noapteaă urm<toare, însumeaz<, 
afar<ădeăb<t<iăşiăr<niri, 5ăomoruri.ăÎntreăvictimeăseăaflaăşiăCotocăPetruădină
Leasa, înăetateădeă50ădeăani.ăCândăaăv<zutăc<ăseăaproprieăunguriiăs-a refu-
giatăînăcas<.ăSoldaYiiăs-auăluatădup<ăelăşiăscoYându-lăafar<ăl-auăîmpuşcatăînă
faYaă familiei, subă pretextulă c<ă aă fostă gardist (p<rinYii: Cotocă Mironă şiă
D<r<uăAna.ăAăfostăc<s<torităcuăMagerăMarina, f<r<ăcopii)88. 

Speriat<,ăpopula郡iaăsatuluiăTisaăseăorganizeaz<ăs<ăplece la deal, pe 
toateăc<ileădeăaccesă群tiute89Copilulăcareăpoveste群te, ajungeăcuăbuniculă群iă
ChivaăMorcan,ăîmpreun<ăcuăviteleălaăloculănumităLaăGroap<.ăTrebuiauăs<ă
ajung<ălaăMursaădarăseăf<ceaănoapte.ăP<mântulăeraăacoperităcuăz<pad<.ăS-
auăoprită laăGroap<.ăAuăb<gatăviteleă într-oăpoiat<ă laăDâmbulă Izvoruluiă 群iă
copiiiă împreun<ă cuă b<trâniiă ce-iă înso郡eau,ă s-auă ad<postită înă c<su郡aă luiă
Morcan,ălaăGroap<.ăAădouaăziăs-auăinstalatălaăMursa,ăîmpreun<ăcuăNicolaeă
D<r<u, Ionu郡ăD<r<uă 群iă FilimonăD<r<u.ă S-aă stată laăDeală pân<ă laă sfâr群itulă
luniiă martie.ă Toat<ă iarnaă copilulă Arpa群ă aă dormită înă paieă înă podulă unuiă
grajd al lui Bogatu. Înăaceaăiarn<ătoateălocurileădeălaăDealăauăfostăocupate. 

Chiară群iăacoloăaăajunsăoăgrup<ădeăsolda郡iăunguri,ăc<utându-i pe cei 
din gardaăna郡ional<.ă訓iăn-au plecatăcuămânaăgoal<:ădeălaăNicolaeăD<r<uăauă
luatăoăjuninc<ă群iăunăbutoiăcuărachiu. 

Gardaă dină Tisaă informaă despreă trupeleă maghiareă dină zon<,ă prină
oameniădeălaăPrâv<leni,ăComandamentulămilitarăromânădinăVa郡aăoriăTâr-
nav< 

C<treăsfârşitulăluniiăfebruarie, s<tuiădeăjafăşiăcumănuămaiăascultauă
niciă deă ofiYeri, soldaYiiă unguriă s-auă hot<râtă s<ă p<r<seasc<ăH<lmagiul.ă Înă
locul lor a venit un batalion de honvezi din Reg. 2 Honvezi Gyula, cu un 
trenă blindat.ă Şiă aceştiaă s-auă Yinută deă jafuriă şiă schingiuiri.ă Oă patrul<ă deă
honvezi, umblândădeăcapulălor, auăt<b<râtănoapteaăînăcasaălui Nicolae Lu-
ciu din Leasa, i-auăb<tutăpeăb<trâniăşiăl-au luat cu ei pe feciorul lor Ioan, 
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 Idem, XinutulăH<lmagiului.ăMonografie, vol. II, p. 133-135.  
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 Idem, p. 117 
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 Povestitorul acestor scene, din satul Tisa este chiar copilul Ioan Arpa群, 
învă郡ătorul de mai târziu al satului  
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deă26ădeăani.ăDup<ăceăl-auăb<tut, acestaăaăînceputăs<ăurleădeădurere.ăUngu-
rii i-au rupt limba, apoi i-au smuls mâinileădinăcorpăşiăpeăurm<ăl-auăîm-
puşcatăpeăY<rmulăCrişului la cca. 300 de paşiădeăcas<.ăPeăloculăsupliciuluiă
p<rinYiiăi-au ridicat, ulterior, oăcruceădeăpiatr<90.  

Cuă trenulăblindat,ă unguriiă f<ceauădeseă incursiuniăpân<ă spre Va郡aă
terorizândăpopula郡iaăcuătragerile de artilerie.  

Laăincursiuneaătrenuluiădină30ămartie,ăarmataăromân<ăi-aăr<spunsă
cuăfocăsus郡inutădeăartilerie.ă 

În 21 martie 1919, contele Karolyi anunţă că se retrage de la 
cârma ţării şi predă puterea proletariatului. Atunci ia naştere repu-
blica comunistă Garbai-Bela Kuhn.  

Apropiindu-seă armataă român<, înă 31ă martieă dimineaYaă honveziiă
fugădinăH<lmagiu laăgar<.  

Înădiminea郡aădeă31ămartieă群i cele trei trenuri blindate se retrag din 
garaă H<lmagiu,ă laă Gurahon郡,ă dară revină înă ziuaă urm<toareă doară pân<ă laă
Vârfuri,ă deoarece,ă înă 31ămartieă oreleă 15-16,ă armataă român<ăocup<ăH<l-
magiul cu un batalionă dină Regimantulă 9ă Vân<tori, din ordinul col. 
Rasoviceanu 

Unguriiă fiindă înăCiuciă (ăVârfuriă )ă 群iă armataă român<ăpeăpozi郡iiă înă
H<lmagiuă群iăgaraăH<lmagiu,ăseăfixeaz<ăoănou<ălinieăîntreăceleădou<ăarmateă
prinăpuncteleăHeread,ăLeasaă群iăVf.ăRâpii. 

Dup<ăocupareaăH<lmagiuluiădeăc<treăarmataăromân<ăaăsosităacoloă
群iăgeneralulăMo群oiu,ăcomandantulăsupremăalăarmateiăromâneădinăArdeal.ă
Cuăaceast<ăocazieăs-aăhot<râtăs<ăseă înfiin郡ezeăbatalionulăpatru,ăalăReg.ă„ă
Horiaă”ăcuăvoluntariădinăH<lmagiuă群iăsateleădinăjur. 

BatalionulăpatruădinăReg.ăHoriaăaă luată fiin郡<ă înăH<lmagiu,ăcuăună
efectivă deă 366ă deă oameniă (ă dou<ă comp<niiă deă pu群ca群iă 群iă unaă deă mi-
traliere)..Celelalte batalioane din regiment au fostă înfiin郡ate:ă Bat.I.,ă laă
Brad;ăBat.ăII,ălaăBaiaădeăCri群;ăBat.ăIII,ălaăAbrudă群iăCâmpeni.ă 

La înfiin郡are, Bat. II , depune jurământul de credin郡ă către 
Statul Român 群i Armata Română la mormântul lui Avram Iancu, la 
軍ebea, pe drapelul Reg. 9 Vânători. Este primul batalion de volunta-
ri din Ardeal, care depune jurământul de credin郡ă către Statul 
Român91. Dup< cumăseăvaăvedeaă群i-aăonoratădinăplinăjur<mântulădepus.ă 

Comandantul Reg. Horia a fost col. Gh. Popagrama 
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 Traian Mager, ContribuЬii la istoria unirii 1918-1919, pag. 88 
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Foto 28. Tren blindat austriac, ană1914ăColec郡ia ing. Iv<nescu 
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Foto 29. Un tren blindat austro-ungar din 191592 
 

Compunereaăposibil<ăaătrenului: 
Artilerie - dotatăcuătunuriă群iămitraliereădeăcalibruămare. 
Infanterie - proiectat pentru transport de trupe, de asemeni putea 

fi dotat cu mitraliere. 
Mitraliere - exclusiv dotat cu mitraliere. 
Anti-aerian - echipat cu tunuri anti-aeriene. 
Comand<ă- echipat similar cu vagoanele de infanterie, dar 

desemnatăcaăcentruădeăcomand<ăalătrenului. 
Anti-tanc - echipat cu tunuri anti-tanc. 
Platform<ă- neblindat<,ăcuăscopul de a transporta vehicule, mu-

ni郡ie,ăechipamentăpentruărepara郡ii,ăcâtă群iăprotec郡ieăcontraăderaierilor. 
Dormitoare pentru trupe. 
Din Tisa s-auăînrolatăcaăvoluntariăînăBat.ăIV.ăurm<torii: 
 

 
 

Voluntariiăpân<ălaănum<rulăcurentă12ăinclusiv,ăauăfostădecora郡iă
prinăDecretulănr.ă1219/25ămaiă1936,ăpublicatăînăMonitorulăOficială144ădină
26ăiunieă1936ăcuă„ăMedaliaăRegeleăFerdinandăIăcuăspadeăpeăpanglic<ă”ă 
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 訓erban Lăcri郡eanu, Ilie Popescu  Istoria tracЬiunii feroviare 
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Foto 30. Carnet de membru voluntar decorat cu medalia 

Regele Ferdinand 
 
UnguriiădinăVârfuri,ăauăinstalatălaăcotaă605,ăVârfulăRâpiiăunăpostă

deăobserva郡ie,ădeăundeăseăputeaăobservaăperfectăoriceămi群careăînăsateleădină
jur,ăcaleaă ferat<ădeă laă intrareaă înăVârfuri, pân<ă laăgaraăH<lmagiuă 群iă 群os-
eauaăna郡ional<ăpeăoăfoarteămareălungime.ăDinăacestăvârfăî群iăreglauăunguriiă
tragerile de artilerie. 

Cândăefectuauătrageriădeăartilerie,ăunguriiăie群eauăcuăblindatulădină
tunel,ăspreăLeasaăă群iăî群iăorientauătirulăspreălocalit<郡ileădinăzon<,ămaiăalesăaă
celorădinădeschidere:ăLeasa,ăTisa,ăLe群tioaraă群iăH<lmagiul. 

DeălaăTalagiuă群iăVârfurile, unguriiăauăînceputăs<ăfac<ăincursiuniă
înăTisa,ă laă începutsusă laăparagineă群imaiă târziu,ă înă sat.ăLaă începutulă luniiă
aprilieă1919,ăoăpatrul<ăaăajunsăînăsat.ăcândăs-auăîntorsăspreăGorganaăl-au 
întâlnit,ălaăScuru群,ăpeăIoanăD<r<uăalăluiăPavelădinăArp<群e群ti,ăp<zind capre-
le la muguri. L-auăluatăcuăeiă群iăl-au dusălaăT<lagiu.ăDup<ăcâtevaăzile,ăIoan,ă
aăaîn郡elesăc<ăoăs<-lătrimit<ăcuăunătrenălaăGurahon郡.ăEraănoapteă群iălaăurcareaă
înătren,ăIoanătreceăpeăsubăvagonăpeăparteaăopus<ă群iăseăascundeăînăl<st<ri群ulă
din apropiere. Seăorienteaz<ăpu郡ină群iăseăstrecoar<,ăf<r<ăzgomot,ăspreămar-
gineaăCri群ului.ăAfl<ăunăvadă群iăprinăapaăreceăajungeă înăp<dure.ăCu multe 
peripe郡iiă 群iă groaz<ă înă suflet,ă ajungeă laă Triigiu,ă apoiă prină Poieni郡<,ă spreă
diminea郡<ăajungeăacas<.ă 

Oăalt<ăzi,ăalt<ăpatrul<ăungureasc<,ămaiănumeroas<,ăintr<ăînăsată,ăseă
desfaceăînăgrupeămaiămiciă群iăfiecareăiaăunăc<tun,ădeăundeăîncepăs<ăaduneă
hran<:ăsl<nin<,ăafum<turi,ăou<,ă fasole,ădarămaiăalesă informa郡iiădespreăar-
mataăromân<.ăDou<ăfemei,ăinimoase,ădinăc<tunulăLaăSat,ăM<riu郡<ăaăFiliiă群iă
Malicaă Ro郡ului,ă 群i-auă f<cută curajă 群iă auă plecată s<ă deaă deă 群tireă armateiă
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române.ăNuăauătrecutăCri群ulăpeăpodăpentruăaănuăfiăobservate,ăciăprinăap<,ă
peă Laă Tabl<.ă Apaă receă 群iă maiă mare,ă ca-nă aprilie.Auă trecută 群iă ă celă maiă
aproapeăeraăpreotulă訓erban.ăMaiădeparte,ăacestaăaăanun郡atăcomandamentulă
românădinăgar<ă群iădeăacoloăseătrimiteăoăcompanieădeăpu群ca群iă群iăunăplutonă
deămitraliereăcareătrecăpeăpodulădeălaă軍<rmure,ăapoiăprinăGruiăundeălas<ă
câtevaăguriădeăfoc.ăCeilal郡iă trecăPle群cu郡a,ăpeăsubăVârf,ă coboar<ă înăValea 
Mic<ă群iădeăacoloăurc<ălaăTâlnicioar<ă群iăScuru群ă,ăpentruăaăleăt<iaăretragerea.ă
Auă l<sată unăplutonă cuămitraliereă 群iă înăTraua群,ă înă spateleă訓colii.ăUnguriiă
începă retragereaăpeăCaleaă ceaăLung<ă spreăM<gur<.ăAiăno群triă auă începută
focul. Copii s-au adunat, de fric<,ă înă casaă luiă Augustină Crepcia.ă Dup<ă
încetareaă focului,ă copiiiă auă ie群ită s<ă aduneă gr<mezileă deă tuburiă deă laă
cartu群eleă trase.ăDintreă româniă aă fostă r<nită ună sublocotenent.ăUnguriiă auă
fugităînădezordineăc<rându-群iăr<ni郡ii.ăUnitateaăarmateiăromâneăaăr<masăpe 
pozi郡iileăpeăcareăseăinstalase.Ulteriorăauămaiăfostăaduseăînăsatătrupe. 

Batalionulă2ădinăReg.ă10ăVân<toriăaăfostăinstalatăînăTisaă群iăLeasa.ă
Comanda a fost instalat<ălaăGh.ăCri群an,ăLaăSat.ăÎnăcurteălaăFilimonăD<r<u,ă
mo群ulăsatuluiăaăfostăinstalat<ăbuc<t<ria deăcampanie.ăPrinăTr<ua群ăauăfostă
duseăfireleătelefoniceădeăleg<tur<ăcuăcomp<niileădeălaăLeasaă群iăLe群tioara. 

Peă lâng<ă tiseniiă ceă auă contribuită laă cauzaă mareă aă neamuluiă
românescă prină înrolare,ă caă voluntari,ă aă maiă fostă unul,ă Nicolaeă Mo郡ica.ă
Acestaă aă alesă s<ă fieă informator.ă Elă eraă cunoscută peă sateă caă me群teră înă
legatulăoalelorădeăp<mântăcuăsârm<.ă訓i-aăluatăcle群tele,ăcioc<nelulă群iăcolaciiă
deăsârm<ă群iăaăplecatăspreăT<lagiu,ăAciu郡aă群iăGurahon郡,ă înăspatele liniilor 
inamice.ă Legaă oaleă 群iă culegeaă informa郡iiă cuă ochiiă 群iă cuă urechile.ă Cândă
aveaădestuleăinforma郡ii,ăseăstrecuraăpeăc<r<riădeăelă群tiuteăspreăVa郡a,ălaăco-
mandamentulădivizieiăarmateiă române.ăApoi,ăprinăacelea群iă locuriă tainiceă
seăîntorceaăcuămisiuniănoiă群iălegaăoaleăînăcontinuare. 

 
15 aprilie 1919 

Frontul Armatei româneă dină Transilvania,ă laă 15ă aprilieă 1919ă aă
fostăîmp<r郡ităînădou<ăsectoare,ădeănordă群iădeăsud.ăSectorulădeănordăaă郡inută
dinăMaramure群ă群iăpân<ălaă16ăkm.ăsudădeăCiucea.ăSectorulădeăsudătrebuiaă
s<ăac郡ionezeăpeăv<ileăCri群uluiăAlbă群iăMure群ului. 

Înăziuaădeă15 aprilieă1919ăsuntăaduseătoateăunit<郡ileădeărezerv<ăînă
apropiereădeăliniaăfrontului.ăToateăc<tuneleădinăTisa,ăinclusivăParagineăauă
fostăîn郡estateădeăsolda郡i.ăSearaăliăs-auădistribuităsolda郡ilorăhranaădeăr<zboiă
群iăc<群ti,ăcelorăceănuăaveau. 

Poveste群teăcopilulăIoanăArpa群ă:ă„M-amăaflatăînăaceaăsear<ălaăbu-
nicul,ălaăArp<群e群ti.ăÎnăcas<ăauăfostăcartirui郡iă4ăofi郡eri.ăFemeileăle-au fript 
ceva pui de drum. Nuăamă群tiutăceăaveaăs<ăseăîntâmpleăaădouaăzi.ăPeăprispaă
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caseiăseăg<seauăgr<meziămariădeăc<群tiă群iăalteămateriale.ăDup<ăl<sareaăîn-
tunericuluiăaăîncputădistribuireaălorălaăsolda郡i.ăUnăofi郡erădintreăceiăceăerauă
înă cas<ă cereă s<ă vin<ă primarulă laă el.Pesteă pu郡ină timpă sose群teă primarulă
Gh.Trifană aă luiă Iosif,ă înso郡ită deă ajutorulă s<uă Bodeaă Onic<.ă Ofi郡erulă i-a 
cerutăprimaruluiăs<-iădeaăunăomăcareăs<-lăduc<ăinăaceaănoapte,ăpeălaăT<uriă
群iă Mursa,ă înă hotarulă Pr<v<lenilor.ă Probabilă acestaă eraă ună ofi郡eră deă
leg<tur<.” 

Ungurii, stabili郡iă laă Ciuci,ă 群i-au fixat linia frontului lor prin 
Merme群ti,ăHereadă laă estă deăCiuci,ăGorganaă (ă cotaă600ă ), VârfulăRâpiiă (ă
cotaă605ă),ăVârfulăluiăD<nil<ă(ăcotaă639ă).ăPeălâng<ăunit<郡ileădeăinfanterieă
dină liniaă frontuluiă 群iă înă adâncime,ă laă Zelde群ă 群iăDealulăMare,ă unguriiă auă
maiăavutăunit<郡iădeăcavalerie,ăartilerie 群iădou<ătrenuriă群iăunăautoăblindate93 

Fa郡<ădeăaceast<ălinieădeăfrontăaăinamicului,ă群i-auăfixată群iăromâniiă
linia lor de front. Aceasta a mers din nord, de pe dealurile sud-est de 
Merme群ti-Bode群ti,ă laăvestă deăLe群tioara,ă peăM<guraăLesei,ă iară înăhotarulă
Tisei, pe VârfulăM<gurii,ă Scuru群,ăVârfulă Cornetului, Poieni郡<ă 群iă Vârfulă
Fr<siniilor. 
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Foto 31 ÎnceputulăofensiveiăînăzonaăTisa 
 

Ofensiva a început în ziua de 16 aprilie 1919, miercurea 
Pa群tilor, peătotăfrontul,ădinăSighetulăMarma郡ieiăpân<ălaăZam,ăpeăMure群. 

Ofensivaă aă începută f<r<ă consim郡<mântulă alia郡ilor,ă care ne fix-
aser<ă oă linieă demarca郡ional<ă peă careă unguriiă n-au respectat-oă niciodat<,ă
apoiăanarhiaăregimului„socialist”ădinăUngariaănuămaiărespectaănimic. 

Laă oraă „H”ă 5ă 群iă 30ă deă minute,ă racheteleă pentruă deschidereaă
foculuiăseătragăpeăîntreagaălinieăaăfrontului. S-a dat semnalul de atac. Pe 
ValeaăCri群uluiăAlbă ă cincizeciă 群iă 群aseă deă guriă deă tună auă dată glasă voin郡eiă
românilorădeăaăporniălaăînf<ptuireaăidealuluiăna郡ional.ăMugeauăv<ileătoate.ă
Parc<ă群iăeleăîndemnauălaălupt<.ă訓iăeleăerauăs<tuleădeăoăa群aălung<ă群iăcrud<ă
oprimare. 

Inăzonaănoastr<,ăcelămaiăgreuădeăcucerităaăfostăVârfulăRâpii.ăAco-
loăinamiculăeraăînăavantaj,ăluptaăînădefensiv<,ăaveaăpozi郡ieăstrategic<ăbun<ă
群iă rezerv<ămareădeămuni郡ii.ăAă fostă cucerit,ă cuăpierderiădină ambeleăp<r郡i.ă
Deă laă noiă aă c<zut,ă înă aceaă diminea郡<,ă cap.ă Traiană Laz<r,ă comandantă deă
pluton. Era dinălocalitateaăCâmpa-Hunedoara.ăAăfostăînmormântatăînăaceaă
zi,ăînăcimitirulădinăTisa.ă 

Totăînăaceaăziă,ăînătimpulăatacului,ăaăfostăr<nităgravăcomandantul 
Comp. a 5-a,ăReg.ă10ăVân<tori, sublt.ăIoană訓erban.ăAcestaăaămurităînă21ă
iulieă laspitalulădinăSebe群-Alba,ăcaăurmareăaă r<nilorăgrave.ăElă aămaiă fostă
r<nită 群iă înă lupteleă deă laă M<r<群e群ti,ă laă 1ă augustă 1917.ă Eraă originară dină
Br<ila.ăEsteăînmormântatăînăcimitirulăortodoxădinăSebe群-Alba94 

Inamiculăseăretrageăînăpanic<ăspreăgaraăVârfuriădeăundeăsperaăs<ă
seă retrag<ă înă vagoaneleă trenuluiă sta郡ionată acolo.Pierderile inamicului au 
fostă foarteămariă (pesteă800ădeăcombatan郡i)ăDină trenulăceăseă retr<geaădină
Gurahon郡,ăspunămartoriăoculariăc<,ăaăcursămultăsângeăpeăcaleaăferat<. 

ÎnănoapteaădeăPa群ti,ă19/20ăaprilieăsuntăcuceriteăora郡eleăSalontaă群iă
Oradea.ăTrupeleăromâneăprimescă5ăzileădeăodihn<. 

Dup<ăzileleădeărepausăArmataăr<mân<ăreiaăofensivaă群iăstabile群teă
limita de opera郡iiăpeămalulăesticăalărâuluiăTisa,ăundeăvoiaăs<ăseăopreasc<ă
pân<ălaăsemnareaăacorduluiădeăpace.ăNuăs-aăîntâmplatăa群a.ă 

Laă12ăiulieă1919,ăcomandaătrupelorăromâneădinăArdealăesteăluat<ă
deăgeneralulăGh.ăM<rd<rescu.ăLaă17ăiulie,ăunguriiăcontraatac<ăreu群indăs<ă
fac<,ăpesteăTisa,ăcâtevaăcapeteădeăpod. 

Româniiăseăpreg<tesc, î群iăregrupeaz<ăfor郡eleă群iăatac<. Înă29ăiulie,ă
laă oraă 4ă diminea郡a,ă armataă român<ă treceă Tisa.ă Laă 3ă augustă generalulă
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Ru群escuă seă aflaă laă por郡ileă Budapestei.ă La 4 august 1919, Generalul 
M<rd<rescu,ă prime群teă onorulă armateiă victorioaseă înă chiară inimaă Buda-
pestei95. 

Armataăromân<ă郡ineăsubăocupa郡ieăUngariaăpân<ălaă16 noiembrie 
1919, cândăseăretrageăînăstângaăTiseiăundeăaăa群teptatăsemnareaătratatuluiă
deăpace.Tratatulădeăpaceăaăfostăsemnat,ădup<ăfoarteămulteănegocieri,ălaă4ă
iunie 1920. Prin semnarea Tratatului de Pace, Ardealulă intr<ă ca parte 
component<ăînăStatulăRomân,reparându-se astfel nedreptatea de veacuri96 

Vezi anexa 3 
Înă timpulă r<zboiuluiădeăreîntregireă1918-1919, din Tisa nu s-au 

înregistrată pierderiă deă vie郡iă omene群ti,ă dară în primaă parteă aă r<zboiuluiă
1914-1917 au murit 21 de tiseni. 
 

Lista mor郡ilor din Tisa, în primul război mondial: 
 

1.ăD<r<uăTeodorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12.ăD<r<uăGheorghe 
2. Trifan Nicolae                     13.ăD<r<uăGheorghe 
3. Cotoc Nicolae                      14.ăD<r<uăGheorghe 
4.ăD<r<uăIlie                             15.ăD<r<uăPetru 
5.ăD<r<uăGheorghe                  16.ăD<r<uăNicolae 
6. Buduhala Nicolae                17. Roman Marcu 
7.ăBuduhal<ăNicolae                18.ăD<r<uăPetru 
8. Roman Teodor                     19.ăD<r<uăAlexandru 
9.ăD<r<uăNicolae                      20.ăD<r<uăAlexandru 
10.ăD<r<uăIoasa                        21.軍ireiăNicolae 
11.ăD<r<uăFilimon 
 
Înăamintireaălorăs-a ridicat înăTisaăăoătroi郡<-monument 
 
Urmările primului război 群i a Unirii: 
 

4 iunie 1920, semnarea Tratatului de Pace la Trianon; 
15 septembrie 1920, se deschideăşcoalaăprimar<ăînăsatulăTisa; 
20 mai 1924, seăînfiinYeaz<ăOcolulăSilvic din com. Brazi (SatuăR<u), care 
aă administrată toateă p<durileă deă stată şiă composesorat (M.Of. 88/20 mai 
1924). 
28 februarie 1925, caleaăferat<ăArad-Bradătreceăînăposesiaăstatuluiăromân 

(M.Of. 47/1925); 
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1926, seăînfinYeaz<ăOcolulăSilvicăH<lmagi. 
Aniiădeăr<zboiăşiătrecereaădeălaăunăregimălaăaltul, dup<ăunire, câtăşiă

anii neroditori 1919 – 1920ăauăf<cutăs<ăseăresimt<ădinăplinăefectele eco-
nomieiă înădeclin.ăS-a ajuns astfel ca un kilogramădeăcarneădeăvit<ă s<ă seă
vând<ăcuăunăleu. Dinălips<ădeăfurajeăoameniiăîşiăsacrificauăanimalele.ăEraă
mai scump<ăpielea decât carnea animalului. 

Încet, Yaraăintr<ăîntr-unăprogresăeconomicăşiăseăsimteăoăîmbun<t<Yi-
reăaăvieYii, pân<ă laănivelulăcel maiădeă josăală satelor.ăDarănuăapuc<ăomulă
truditorăs<ăr<sufleăuşurat, c<ăînă1929ăîşiăfaceăsimYit<ăprezenYaăcrizaămondi-
al<.ăAceastaăaăYinutăpân<ăînă1933.ăLaăsatăpeăuniiăoameniăi-aăg<sităcuădato-
riiălaăb<nci (sau la particulari).ăUniiănuăauăpututăpl<ti.ăAuămaiăfostăşiăgi-
ranYi.ă Executoriiă judec<toreştiă le-auă scosă puYinulă avută laă vânzare. De 
atunci, probabil, d<inuieă înăzon< zicereaăc<ă„s<ănuăteăbagiă jaranY (girant) 
niciăpentruăfrateleăt<u”. 

Deşiătineriiăîncepuser<ăs<ămearg<ălaăşcolileăap<ruteădup<ăunire, cei 
careăterminauăoăşcoal<ădeămeseriiăsauăoăfacultate, nu-şiăputeauăg<siăunălocă
deămunc<. 
Crizaăeconomic<ăs-aămanifestatăputernică înă rândulăangajaYilor.ăDină1930ă
s-au aplicat curbele de sacrificiu asupra salariilor, reducându-leăcuăpân<ălaă
50ș.ăDină octombrieă 1931ăpân<ă înămaiă 1932 (adic<ă 5ă luni)ă salariaYiiă deă
stat nu au mai primit salarii. 

PentruăcaăY<r<nimeaăcareăaveaăîmprumuturiălaăb<nciăs<ănuăajung<ă
s<ăiăseăscoat<ăbunurileălaămezat, Parlamentul a dat o lege a conversiunii, 

pentruăcaăb<ncileăs<ărecalculezeădobânzileăşiăs<ăreeşalonezeărestulădeăpla-
t<, înărateăpeă20ădeăani.ăÎnăfelulăacestaăY<r<nimeaăîndatorat<ăaămaiăprimităoă
gur<ădeăaer, darăaăînv<YatăşiăoălecYie: s<ănuăteă întinziămaiămultădecîtăpoYiă
duceăcuăforYeăproprii! 

ÎnăTisaănuăauăexistatămo群iiăsupuseăexproprierii,ăastfelăc<ălocuitoriiă
satuluiănuăauăbeneficiatădeăreformaăagrar< caăceiădinălocalit<郡ileădeăcâm-
pie, unde s-auăg<sităastfelădeăterenuri.ăP<dureaă„domneasc<”ădeăpeăValeaă
Mareă群iăValeaă Iugiiăaă trecută înăposesiaăStatuluiă român.ăDinăTisaăauă fostă
împropriet<ri郡iăCri群anăDumitruă群iăFilimonăMihi郡i,ă (Monica)cuăcâteă5ăha.ă
terenăarabil,ădeăcalitateăinferioar<,ăînălocalitateaăCarani,ălâng<ăSebi群.ăLo-
curiădeăcas<ănuăs-au primit. La a群aădistan郡<,ă(ă60ăkmă)ăterenulănuăputeaăfiă
lucrat,ăa群aăc<,ăceiădoiăauăvândutăterenul. 
 

6. Alădoileaăr<zboiămondial 
Evenimente care au afectatăvia郡aăsatuluiăTisa 
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Germania lui Hitler, înă lunaămartieă 1938, aă încorporatăAustria, 
apoiăînăseptembrieăvestulăCehoslovaciei.ăÎnăprim<varaăluiă1939 Italia ocu-
p<ăAlbania. Înăacestăcontext, România, înă1938, decreteaz<ămobilizarea. 

Dină Tisa,ă caă 群iă dină alteă localit<郡i,ă auă plecată laă aceaă dat<ă spreă
unit<郡i,ă aproapeă dină fiecareă cas<,ă unulă sauă doi,ă tat<lă 群iă feciorul.ă Pentruă
muncaăînăgospod<rieăauăr<masăfemeile, copiii 群iăb<trânii. 

Mobilizareaăfiindăgeneral<,ăstareaăpsihic<ăaăpopula郡ieiăaă fostădeă
nedescris. S-aăsuspendatăoriceăactivitate.ăParc<ăeraăsfâr群itulălumii.ăCeiăcuă
ordineădeăchemareăbeauă群iăcântauăpeătoateăuli郡ile.ăMonopolulăceăs-aăg<sită
atunci,ă înă cooperativ<,ă înă câtevaă oreă s-a terminat. Toate drumurile spre 
gar<ă群iăgaraăerauăplineădeălumeaăceăvoiaăs<ăpleceă群iădeăceiăcareăîiăînso郡eau.ă
Ceiăcuăordineădeăchemare,ăcuăoăgur<ădeărachiu,ăsimulauăoăstareădeăveselie, 
iară înso郡itoriiă (ă so郡iile,ă copiiiă 群iă fra郡iiă oriă p<rin郡i )ă î群iă în<bu群eauă durereaă
într-oă lacrim<.ă Cuă timpul,ă lucrurileă s-auă maiă lini群tit.ă Ceiă pleca郡iă 群i-au 
v<zută deă treburileă loră laă unit<郡i,ă iară ceiă r<ma群iă 群i-auă v<zută deă treburileă
gospod<riilor. 

Unit<郡ileămilitareă群i-auăp<r<sităcaz<rmileădinătimpădeăpaceă群iăauă
plecatăpeăzon<,ăpeăfrontieraădeăvestăoriădeăest. 

La 1 septembrie 1939, Hitlerăatac<ăPoloniaăşiăoăocup<ăînădou<ăs<p-
t<mâni.ăPoloniaăesteăapoiăîmp<rYit<ăîntreăGermaniaăşiăU.R.S.S. 

La 26 iunie 1940, înăurmaăunuiăultimatum, Româniaăcedeaz<ăBa-
sarabia Uniunii Sovietice. 

Laă17ăiulieă1940ăcapituleaz<ăFranYa, înăfaYaăGermanieiănaziste. 
La 30 august 1940, prin Dictatul de la Viena, Românieiă iăseămaiă

r<peşte nordul Transilvaniei, 42.000 km2 trecând subăadministraYiaăungu-
reasc<.ăOăparteăaăpopulaYieiăromâneştiădinăacestă teritoriu s-a refugiat, iar 
altaăaăfostăexpulzat<. 

Ca urmare a Dictatului de la Viena, regele Carol al II-lea al Ro-
mâniei abdic<ăînăfavoareaăfiuluiăs<uăMihai.ăRegeleăMihai, înăacesteăcondi-
Yiiă complicate, esteă dominată deă camarilaă curYiiă şiă laă 6ă septembrieă 1940  

generalul Ioan Antonescu a preluat conducerea statului. 
Înănoiembrieă1940ăRomâniaăesteăobligat<ăs<ăcedezeăCadrilaterul, 

(cuădou<ăjudeYe), Bulgariei.ăLaăconducereaăY<rii, generalul Antonescu s-a 
asociată cuă organizaYiaă legionar<ă Gardaă deă Fier careă îmbr<caseă c<maşaă
fascismului. 

ÎnYelegereaă Antonescu-Gardaă deă Fieră nuă aă putută d<inui, motiv 
pentruăcareă începeă„rebeliuneaă legionar<”, ce nuăaăputuăfiă înfrânt<ădecâtă
cuăarmata.ăAntonescuăîşiăasum<ăconducereaăY<riiăprinădictatur<. 

Din cauza conjuncturii politice, la 22 iunie 1941, Româniaăintr<ăînă
r<zboiăal<turiădeăGermania, declarândăr<zboiăUniuniiăSovietice. 
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La ordinul lui Antonescu- ostaşi, vă ordon treceYi Prutul!- armata 
român<ăaăocupatăBasarabia.ăDeşiăr<uădotat<ăşiăr<uăechipat<, armata româ-
n<ă aă continuată înaintareaă înă câmpiileă ruseştiă înă c<ruYeă cuă coviltir..Vezi 
anexa 4 

Înă toamnaă anuluiă 1942ă soartaă r<zboiuluiă seă schimb<.ă Germaniiă
suntăînfrânYiălaăStalingradăşiăîncepăretragerea, astfelăc<ăînăprim<varaă1944ă
auăajunsălaăPrutăşiăNistru. 

La 23 august 1944, regele Mihaiă încheieă armistiYiulă cuăUniuneaă
Sovietic<, îlăaresteaz<ăpeăIonăAntonescuăşiăintr<ăînăr<zboiăal<turiădeăUniu-
neaăSovietic<.ăLaănumaiă25ădeăaniădeălaălupteleăpentruăeliberareaăArdealu-
luiăşiăunireaăcuăYaraăsaămam<, fapteleăseărepet<ăcuăacelaşiăduşman. Se duc 
lupteăgreleăpeăv<ileă群iăcolineleăArdealuluiălentruăaăcuceriăparteaădeănordăaă
acesteiăprovinciiăsfârtecateădinătrupulă郡<rii. 

Dup<ă eliberareaă Y<rii, trupeleă româneă auă continuată înaintareaă peă
câmpiileăUngarieiăşiăînămunYiiăCehoslovaciei,ăpân<ălaăcapitularea definiti-
v<ăaăinamicului,ăînă9ămaiă1945. Aceast<ăziăaăfostănumit<ă„ZiuaăVictoriei” 
Din zona luptelor cu inamicul, s-auărefugiatăspreăH<lmagiuă群iăBrad,ămul-
郡imeădeăoameni.ăÎnăTisaăauăfostărefugia郡iădinăApateu,ăM<d<rasă群iăBeiu群.ăÎnă
群coal<ăaăfostăg<zduit<ăoă群coal<ădeăc<lug<ri郡eădinăBeiu群.ăApropeăînăfiecareă
cas<ădinăTisaăseăaflauăg<zdui郡iăunulăsauămaiămul郡iărefugia郡i. La Mursa au 
fost refugia郡iădinăM<d<ras-Bihoră群iătinereleăînv<郡<toareădinăVaslui,ăAnetaă
群iăElenaăMitru.ă 

Germania,ăînăfa郡aăfor郡elorăromâno-sovietice,ăesteăobligat<ăs<ăp<r<-
seasc<ăteritoriulăRomâniei.ăDup<ăcapitulareaăGermaniei,ăunit<郡ileăromâne 
auăînceputăs<ăseăîntoarc<ăînă郡ar<ă群iăs<ădemobilizeze.ăDup<ă4ăaniădeăr<zboiă
auăînceputăs<ăseăîntoarc<ălaăcaseleălor,ăceiăcareămaiăerauăînăvia郡<. Din Tisa, 
nu s-auămaiăîntors: 

1. Baco群ăPavel,ăfiul 
2. Trifan Traian 
3. Buduhala Iovu 
4. Gruia Gheorghe 
5. Roman Alexandru 
6. Ioan<群ăNu郡u 
7. Margea Traian 
8. D<r<uăGheorgheăaăluiăGligor 
9. D<r<uăGheorgheăaăluiăAnti郡a 
10. Cri群anăFilimon 
11. Cri群anăGheorgheăaăluiăCati郡a 
12. Sl<văTerentie 
13. Margea Roman 
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14. Cotoc Ioan 
15. Bodea Nicolae a lui Pescaru 

S<ăleăfieăamintireaăne群tears<! 
GuvernulăPetruăGroza,ăinstalatălaăconducereaă郡<riiălaă6ămartieă1945,ă

promulg<ălegeaăpentruăreformaăagrar<,ălaă22ămartieă1945.ăPesteăunămilionădeă
hectareădeăterenăagricol,ădinătoat<ă郡araăaăfostăîmp<r群ită郡<ranilorăs<raci.ăÎnăur-
maăacesteiăac郡iuniăauăplecatădinăTisa,ăcoloni群ti,ăînălocalit<郡ile:ăSântana,ăTudoră
Vladimirescu, Frumu群eniă群iăWisenheith,ădinăjud.Aradăpesteă36ădeăfamiliiădeă
郡<rani.ăPentruăa-群iăduceăcuăeiănumeleăsatului,ăceiăcoloniza郡iăînăWisenheith, au 
schimbatăacestănumeăînăTisaăNou<.ă 

Auăfostăîmpropriet<ri郡iălaăcâmpieăurm<toriiă: 
1. D<r<uăAdamăalăluiăSofia, 
2. D<r<uăAlexandruăalăluiăIrimie, 
3. Mihu郡ăAdamăalăluiăTeodor, 
4. Cri群an Adam, 
5. D<r<uăGheorgheăalăluiăSavetu郡a, 
6. Ioan<群ăFloare,ăMargeaăPetru,ă 
7. D<r<uăGheorgheăalăluiăAnu郡a, 
8. D<r<uăNicolaeăChi郡a, 
9. Mihi郡ăLai郡a, 
10. Margea Petru, 
11. Margea Gheorghe, 
12. Roman Gheorghe al lui Rotaru, 
13. Buduhal<ăNicolae,ăalăluiăGheorghe, 
14. Buduhal<ăAlexandru, 
15. Bodea Pascu, 
16. Bodea Ioan, 
17. BuduhalaăVali郡a, 
18. Bodea Traian al lui Ilie, 
19. Banci Vasile, 
20. Buduhala Amalia,  
21. D<r<uăMariaăaăCupcii, 
22. D<r<uăNicolaeăalăluiăTomoceanu, 
23. Trifan Ioan al lui Gheorghe, 
24. Sirca Nicolae,  
25. Sirca Gheorghe,  
26. D<r<uăAdamăalăluiăPetru, 
27. Sida Aurel, 
28. D<r<uăDumitruăalăluiăGavril<. 
29. D<r<uăIoanăalăluiăMaria, 
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30. D<r<uăDumitruăalăluiăMitrie, 
31. D<r<uăTodica, 
32. D<r<uăManas, 
33. D<r<uăAlexandruăLecu, 
34. D<r<uăPetruăalăluiăCulae, 
35. D<r<uăIoanăalălui Filimon 
36. D<r<uăAlexandruăalăluiăMaria 
Dup<ăr<zboiămonedaănaYional<ăs-aădevalorizatăfoarteămult.ă ÎnăBucu-

reştiăunăkgădeă f<in<ădeăm<laiăcostaădeă47.000ă lei, unăkgădeăbrânz<ă telemeaă
30.000 lei, un kg de ardei 30.000 lei, un kg de usturoi 120.000 lei, iarăînăziuaă
de 14 august 1947, a ajuns la 1.200.000 lei97. Peste aceste scumpiri, înăvaraă
anuluiă1946ăaă fostăoă secet<ăcumplit<ă înăMoldova, careăaăprodusă foameteă şiă
dislocare de populaYie.ăInăMoldovaăseăinstalaseăfoametea.ăFoarteămul郡iăcopiiă
群iătineriădinăMoldova,ăauăfosălua郡iăînăîntre郡inere,ădeăc<treăfamiliiămaiăînst<riteă
dinăArdeală 群iăBanat.ăUnă copilă dintreă ace群tiaă aă fostă luată deă familiaăMorcană
Teodor din Tisa.  

Peste tot speculaăeraăînăfloare.ăÎnăH<lmagiuăspeculaăseăf<ceaămaiămultă
cu cereale. 

Caăurmareăaăst<riiădeălucruri, la 28 decembrie 1946 BancaăNaYional< a 
fostă trecut<ă înă posesiaă statului.ă Totă înă 1946, pentruă primaă dat<, seă acord<ă
dreptulădeăvotăfemeilorăînăRomânia. 

La 19 noiembrieă1946ăauăavutălocăprimeleăalegeriădup<ăr<zboi. 
La 10 februarie 1947, este semnat Tratatul de Pace de la Paris. Este 

anulat Dictatul de la Viena. 
Laă15ăaugustă1947ăaăavutălocăreformaămonetar<: schimbul s-aăf<cutălaă

paritatea de 20.000 lei vechi pentruăunăleuănouăşiănuăs-au schimbat mai mult 
de 5.000.000 lei pentru o familie. 

30 decembrie 1947 – regeleăMihaiăIăabdic<ădeălaăconducereaăstatuluiă
şiăYaraădevineăRepublicaăPopular<ăRomân< (R.P.R.). 

11 iunie 1948 – are loc înăYar<  naYionalizareaăprincipalelor mijloace 
deăproducYie. 

Dină1948ăpân<ăînă1977, laăconducereaăBisericiiăOrodoxeăRomâneăs-a 
aflat Patriarhul Iustinian Marina. 

Laă30ăaugustă 1948ăprinăDecretulă221ăalăMariiăAdun<riăNaYionaleă aă
R.P.R.ăaăfostăînfiinYat<ăDirecYiaăGeneral<ăaăSecurit<YiiăPoporului (D.G.S.P – 
unăfelădeăK.G.B.ăromânesc)98. 
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 Constantin C. Giurescu, Istoriaăromânilor, vol. I-II , FundaYiaăpentruăLiteratur<ăşiă
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1950 – reformaăadministrativ<, seăînfiinYeaz<ăraioanele. 
1952 printr-oăalt<ăreform<, seădesfinYeaz<ăregiuneaăAradăşiă teritoriulă

eiăseăîmparteăîntreăBanatăşiăCrişana.ăRaionulăGurahonY trece laăReg.ăCrişana. 
1952 are loc a II-aăstabilizareămonetar<. 
5 martie 1953 moare I.V.Stalin, înăloculăs<uăurmeaz<ăN.ăHrusciov. 
23ăoctombrieă1956ăareălocăRevoluYiaăungar<ăîmpotrivaădictaturiiăbol-

şeviceăşiăaăocupaYieiăsovietice.ăLaă10-11ănoiembrieătrupeleăsovieticeăîn<buş<ă
revoluYiaăprintr-un masacru a peste 2.000 de oameni. 

15 iunie – 15 august 1958 trupele sovietice au fost retrase din Româ-
nia, darăconsilieriiăsovieticiăauăplecatămultămaiătârziu, înă1964. 

23 iulie 1965 moare Gheorghiu Dej, loculă s<uă esteă luată deă Nico-
lae.Ceauşescu. 

21ăaugustă1965ăR.P.R.ăîşiăschimb<ădenumireaăînăR.S.R. 
16 februarie 1968 Legea nr. 2 stabileşte o nouă reformă adminis-

trativă 
25 decembrie 1989 printr-unăsimulacruădeăjudecat<, un Tribunal Mi-

litar ad-hoc, îlă învinuieşteă peă N.ă Ceauşescuă deă genocidă şiă îlă condamn<ă laă
moarte! 

Amă jalonată contextulă istorică dup<ă anulă 1944. Înă zonaăH<lmagiului, 
noulăregimăaă„debutat”ăcuăalegerileădină19ănoiembrieă1946. 

NuYuădeălaăPoienariăşiăalYiiăcaăelăauămanipulatăbâteleăşiăb<t<uşiiăpentruă
m<sluireaăalegerilor. Acesta a fost primul votălaăcareăauăavutădreptulăs<ăparti-
cipeă şiă femeile.ăNuă ştiuă câteă auă fostă dină satulăTisa, dară reYină dină poveştileă
adulYilorăc<ăvotanYiiăînfierbântaYi, auăepuizatătoYiăpariiădisponibili, pe care i-au 
transformatăînăm<ciuci.ăAşaăs-aăobYinutărezultatulădorit la acea votare. 
Sigură c<ă imediată dup<ă r<zboiă aă începută prigoanaă dup<ă duşmaniiă nouluiă re-
gim.ăBoieriănuăerauăînăsat, niciăY<raniăfoarteăînst<riYi.ăNuăauăfostăniciăfruntaşiă
ai partidelor istorice, chiarădac<ăauăfostăcâYivaăînscrişiălaă„Y<r<nişti”. La eve-
nimenteleălegionareădină22ăian.ă1941,ăcândăseădoreaăpreluareaăputeriiădeăc<treă
aceast<ămi群care,ă dină satulăTisaă auă participată IoanăArpa群ă 群iă IoanăTrifan..Ună
grupădeălegionariădinăH<lmagiuă群iădinăjur,ăînănoapteaădeă22/23ăian.1941, ora 
3 au dezarmat paza postului de jandarmi din H<lmagiu, condusădeăplt.Bu群il<ă
Nicolaeă群iăle-au luat armele. 
Postulăaăfostă郡inutăacupatăpân< laăamiazaăzileiădeă23ăian.ăcând,ălaăordinulăLe-
giuniiădeăJandarmiăArad,ăpostulădeăpoli郡ieăaăfostăeliberat.ăNuăaăfostătrasăniciă
unăfocădeăarm<99 

Înăurmaăinterogatoriuluiăparticipan郡iiălaăac郡iuneăauăfostăcondamna郡iădeă
c<treăCurtea Mar郡ial<ădeălaăTimi群oara,ăcuădiferiteăperioadeădeăprivareădeălib-
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ertate.ă Ioană Arpa群,ă vârstaă 32ă deă ani,ă aă primită pedeapsaă deă 8ă luniă 群iă Ioană
Trifană(Tufan,ăînătext),ăvârstaă27ădeăani, a primit pedeapsa  de 6 luni100 Este 
群tiută faptulă c<ă doctrinaă legionar<ă prinseseă înă mrejeleă eiă multe cadre din 
înv<郡<mântulă ardelean. Aceast<ă adeziuneă i-a costat foarte mult pe cei doi 
înv<郡<tori.ă 

Lipsaăalimentelorăşiămaiăalesăaăm<rfurilorănecesareăînăgospod<rie (pe-
trol, zah<r, sare, chibrituri, pânzeturiă pentruă haine), a condus lumea satului 
spre Cooperativ<.ăAmăvorbitădespreăacestăaspectăăînăcontextulăcap.ăC<minulă
Cultural.ăCooperativaădinăH<lmagiu,ăaă„înghi郡it-oă”peăceaădinăTisaădarăs-au 
format filialeăînăfiecareăsat.ăTrebuiaăpl<tit<ăoăcotizaYieăînăbani, dar era obliga-
torieăşiăcontribuYiaă înăproduseăagricole: ou<, lapte, smântân<, brânz<, untur<ă
de porc, p<s<ri etc. Laă cooperativ<, vânz<torulă aduceaă m<rfurileă necesareă
traiuluiăzilnicăşiătotăelăspuneaăcâteăou<ătrebuieăduseăpentruă1ămetru deăstamb<ă
sau pentru 1 litru de petrol, pentru chibrite etc. 

Dup<ăanulă1948ăauăfostăintroduseăcotele.ăX<ranuluiăiăseăimpuneaăprină
Consiliul Popular (fostaăPrim<rie), câteăkilograme deăcarneădeăvit<, câteădeă
carne de porc,ăcâ郡iălitriădeălapte, trebuieăs<ăpredeaăîntr-un an. Aceste cote se 
impuneauădup<ănum<rulădeăhectareădeăterenăpeăcareăleăaveaăY<ranulăînăpropri-
etate. Cotele auăstimulatăapariYiaăsamsarilorăcomunişti.ăAceştiaăerauăoameniă
agreaYiădeă„organeleăcomunale”, careăcump<rauăvaciăşiăporciădinătârgulăH<l-
magiului, fixauăpreYulăpeăkgădeăcarneăşiăY<ranulătrebuiaăs<ăpl<teasc<.ăAşaăseă
puteau achita aceste cote (peăraionăseăînfiinYaseăunăoficiuăspecializatăpentruă
aceste cote: O.R.A.C.A). 

Dinăgrâu, cotele se ridicau la batoz<. 
Mai era o cale de a-iăobligaăpeăs<teniăs<ădeaă„tribut”ăstatului: oamenii 

începuser<ăs<-şiăconstruiasc<ăgospod<riiănoi, cele acoperite cu paie erau foar-
teăvechiăşiăseăd<râmau.ăMaterialeleădeăconstrucYie, înăspecialăYigla, nu se pri-
meauă f<r<ăcotaăparteădinăpreYăachitat<ă înăuntur<ădeăporcă sauăcarneădeăporc.ă
DarăpreYulăc<rniiăşiăalăunturiiăeraăstabilitădeăstat, maiămicăchiarădecâtăcelădeă
batjocur<. 

Dup<ăanulă1952ăaăînceputămuncaădeăl<murireăpentruăînscriereaăY<rani-
loră înăcooperativeăagricole.ăLaă începută aceast<ă activitateădeă l<murireă aă fostă
timid<, f<cut<ăpeălinieădeăpartid.ăPartidulăMuncitorescăRomân (P.M.R.) avea 
organeleădeăconducereălaăraionulăGurahonY.ăAiciăaveaăşiăactiviştiăşiăinstruc-
tori pe zone (pe comune). Apoi s-auăalesăorganeădeăconducereăşiălaăcomune 
şiădup<ăeleăşiă înăsate.ăPrimiiămembriădeăpartidăauăfostăceiăcareăveniser<ădină
armat<, unde, uniiă fuseser<ă primiYiă înă partid, apoiă auă fostă ceiă f<r<ă p<mântă
agricolăsauăcuăp<mântăpuYin. 
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Presiunileă nouluiă regimă erauă simYiteă peă toateă planurileă activit<Yilor 
sociale.Pentruă ună serviciuă sauă ună locă deămunc<ă laă carier<, primaădat<, erai 
întrebatădac<ăeştiămembruădeăpartidăsauădac<ănuăaiăvreaăs<ăteăînscriiăînăpartid.ă
Apoiăauă începută întreb<rileăpentruă înscriereaă înăGospod<riaăColectiv<.ăPrină
anii 1957-1958 s-au extinsăpresiunileăasupraăcopiilorăînăşcoli, s<-iăconving<ă
peăp<rinYiăs<ăseăînscrieăînă„Colectiv<”. 

Trebuieă spusă c<ă înă zonaă comuneloră Vârfuri, H<lmagiu, B<neştiă şiă
H<lm<gel, activiştiiă raionaliă auă fostăoameniă cuăminteămaiă limpedeădecâtă înă
alteăp<rYi.ăÎnătimp ceămiliYia, organeleădeăpartidăşiăalYiătrep<duşiăaiăregimului, 
f<ceauătotăfelulădeăpresiuni, şicaneăşiăameninY<ri, ceiădoiăactiviştiăraionaliăs-au 
ocupatădeă recoltareaăprobelorădeă „terenăarabil”, pe care le-auă trimisă înămaiă
multe etape, specialiştilorădeăla Regiune pentruăanaliz<.ăAcesteăprobeăauăieşită
totătimpulă„necorespunz<toare”.ăAşaăaăsl<bităpresiuneaăşiăaceast<ăenclav<ădeă
patruăcomuneăaăr<masănecooperativizat<. 

Înăsată funcYionaăoăorganizaYieăaăP.M.R., darămaiămultădeăform<.ăSe-
cretarulădeăpartidăseăb<teaăcuăpumnulăînăpiept, maiăameninYa, darăpân<ălaăur-
m<ăaăînYelesăc<ătr<iaăîntreăoameni.ăF<ceaăprocese-verbale fictive (de cele mai 
multeăori)ăşiăviaYaăîşiăurmaăcursulăfiresc. 

Oăalt<ăorganizaYieăaăP.M.R.ăfuncYionaălaăcarieraădeăpiatr<, unde activi-
tatea era „maiăserioas<”. 

Paceaădinăaniiădeădup<ăr<zboiăşiălocurileădeămunc<ăsalariateăauăadusă
prosperitateaăînăsat.ăOameniiăauăfostămuncitoriăşiăharnici.ăAuălucratăp<mân-
tul, auăînmulYităvitele, auămersăşiălaămuncaăsalariat<ăşiăsatulăs-aăînnoit.ăCopiiiă
n<scuYiădup<ă1940ăauăurmatătoYiăcursurileăşcoliiăprimareădinăsat, apoi, cei care 
auădorităşiăauăputut, au urmat ciclul II (clasele V–VII )ă laăH<lmagiuăşiăunii, 
maiădeparteălaăşcoliăprofesionaleăsauălicee. 

Consideră c<ă dintreă „relele”ă regimuluiă socialisto–comunist, cel mai 
mareăr<uăaăfostădistrugerea  bunei morale, cl<dit<ădeăveacuri, la acest popor. 

Nuă voiă relataă nimică despreă evenimenteleă anuluiă 1989ă de群iă oă parteă
dintre ele le-amă tr<ită personal. Satul Tisa nu a participat efectiv la aceste 
evenimente, decâtăafectiv, ori prinăuniiădinăfiiiăs<iăafla郡iăăînăaceleăzileăînăuneleă
dinămarileăcentreăurbaneă.Dac<ăvaăfiăposibilăvoiărelataăcândvaă群iădespreăaces-
te evenimente. 

Cap.VI. Situa郡iaăeconomic<ăaăsatuluiăTisa 
 

1,Agricultura 
 

Agriculturaă aă fostă principalaă surs<ă deă existen郡<ă aă locuitorilor din 
zon<,ădeciă群iăaătisenilor.ăTiseniiăauăcultivat cereale, legume, zarzavaturi, ,omi 
fructiferi,ă auă crescută animaleă 群iă p<s<riă domestice,ă s-au ocupat de al-
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bin<rit.Terenulă peă careă cultivauă cerealeă eraă celă dină軍arin<ă dară 群iă celă deă peă
colineleă însorite,ă chiară 群iă peă cresteleă dealurilor.ă Panteleă seă lucrauă înă cur-
mezi群ulădealurilorăpentrruăaăferiăp<mântulădeăeroziune. 

Cerealele. S<teniiăauăcultivat,grâuă,porumb,ov<ză群iăîntr-o m<sur<ămaiă
mic<, secar<ă群iăorz.Prin porumb s-aăcultivatăfasole,ădovleacă群iăuneori cartofi. 

Soiulădeăgrâuăcultivatăînăzon<ăeraăunulăcomună,ăluatădinăcalitateaăceaă
maiăbun<ăaăgrâuluiă laă treierat.ăDup<ăprimulă r<zboiăs-auăadusă înăsatăsoiurileă
„Bancutul”ă 群iă „Otvo群ul”.ă Laă porumbă s-aă cultivată soiulă „Cincantin”ă apoiă
„Dinteleă deă cal”ăMaiă târziuă auă ap<rut,ă laă grâu,ă soiurileă :ă Libelula,ăDacia, 
Turdaă群i Bezostaia,ăiarălaăporumbăhibriziiă96,ă98ă群iă101.ăSoiurileăacesteaădeă
grâuă 群iă porumb,ămaiă productiveă erauă aduseă deă oficialit<郡i,ă pentruă s<mân郡<,ă
darăfieăc<ăveneauătârziu,ăfieăc<ăveneauăînăcantit<郡iăinsuficiente,ăa群aăc<,ădeăceleă
maiă multeă ori,ă 郡<ranulă sem<naă ceă avea.ă Combatereaă boliloră criptogameă
(m<luraă群iă t<ciuneleă)ăseăf<ceaăcuăsulfatădeăcupru-piatr<ăvân<t< 群iăzeam<ădeă
var.ăMaiătârziuăseăfoloseaăporzolul,ăunăprafătoxic,ăcareăseăamestecaăîmpreun<ă
cuăboabele,ăînăsac.Selec郡iaăboabelorăseăf<ceaăcuăciurulădeămân<ăiarămaiătârziuă
cu triorul. 

Pentruălucrulăp<mântuluiăs-aăfolositătotătimpulăplugulă群iăgrapa.ăLaăîn-
cepută acesteăunelteă erauădină lemn.ăAproapeădeă primulă r<zboiă s-a combinat 
lemnul cu fierul de plugă群iăcol郡iiădeăgrap<.ăăPlugulă群iăgrapaădinăfierăauăap<rută
dup<ăaniiă1930.Înăuneleăgospod<rii,ăplugulăcuăgrindeiulă群iăcooarneleădeălemnă
s-aăfolosităpânîălaăînceputulămileniuluiătrei. 

Sem<natulă seă f<ceaă cuă mâna.ă Laă porumbă aă fostă introdus<ă
sem<n<toareaăprinăanulă1935,ăapoiăs<patulăcombinat:ăcuăs<p<toareaătras<ădeă
cală apoiămanual.ăLaă grâuă sem<natulă aă r<masămanual,ă pân<ă laă apari郡iaă trac-
toareloră群iăaăma群inilorăagricoleăînăsat. 

Pân<ălaăapari郡iaăma群inilorăagricole,ăsem<natul era socotit un act sacru. 
încol郡irea,ăr<s<rireaă群iăînfr<郡ireaăeraăminuneaănaturiiăpentruăhranaăoamenilor,ă
motivăpentruăcareăsem<n<torul,ăcândăintraăcuăplugulăînăbrazd<ăî群iăf<ceaă,ăpios,ă
cruce,ăiarăcândăîncepeaăsem<natul,ăinvoca Divinitatea, printr-oărug<ciune.ă 

Recoltareaăgrâuluiăs-aăf<cutămanual,ăcuăunealtaănumit<ăsecer<.ăGos-
podariiă careă aveauă grâuă maiă multă f<ceauă clac<ă pentrua-l secera. Altfel 
ajungeaăînăfazaădeăpreaăcoptă群iăseăscuturauăboabeleădinăspic.ăCaă群iălaăsem<nat,ă
seceri群ulă impuneaăoăanumit<ăsacralitate:ăgrâulăeraăhranaăceaădeătoateăzilele, 
dină elă seă f<ceaă colaculă 群iă prescuraă folosit<ă laă împ<rt<群anie.ă Laă terminareaă
seceri群ului,ă dină celeămaiă frumoaseă spiceă seă f<ceaăoă cunun<,ă careă eraă adus<ă
acas<ădeăoă fat<.ă ceaă careă aduceaă cununaăeraă stropit<ă cuă ap<ăpentruă caăanulă
urm<toră群<ăfieăroditor.ăDinăcunun<ăseăscuturauăcâtevaăboabeăînăgrâulăce urma 
s<ăfieăsem<nat. 
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Dac<ăaăfostăclac<ălaăseceratăseăputeauăaduceă群iăl<utariă群iăatunciăsearaă
seăl<saăcuăjocă群iăveselie.ă 

Întreă celeă dou<ă r<zboaie, pentruă t<iatulă grâuluiă s-a introdus coasa. 
Sporul era foarte mareă 群iă muncaă maiă u群oar<.ă Grâulă t<iată cuă coasaă seă luaă
m<nunchiă群iăseăpuneaăpeăleg<tur<.ăDoarămuncaăceluiăcareălegaăsnopiiăaăr<masă
laăfelădeăgrea.ăSecer<torileămecaniceăauăintratăînăsatădoarădup<ăanulă1980. 

Snopiiă deă grâuă erauă aduna郡iă înă peci郡eă (cruci)ă deă câteă 17ă snopi. 
Snopuluiădinăvârfăiăseăspuneaăpop<. Apoiădup<ăoăziăsauădou<,ăsnopiiăseăpu-
neauăpeă par,ă undeă snopiiă seă cl<deauăpeă câteă 7,ă 9,ă 11ă sauă 13ă rânduri,ă dup<ă
marimea terenului, respectiv, dup<ă num<rulă snopilor.ă Dac<ă eraă nevoieă seă
puteauăcl<diădoiăpari.ăSeă郡ineaăseama,ădac<ăeraăposibil,ăcaăunăparăs<ăintreăpeăoă
c<ru郡<.ăGrâulăseă郡ineaăpeăpariăpân<ăcândăsoseaăoăbatuz<ăînăsat.ăAtunciăoame-
niiăseăprogramauă群iălaăloculădeătreierat,ănumităarie,ăduceauăsnopiiădeăgrâuăcuă
c<ru郡ele,ăcl<deauăsnopiiăstogă,ăiarădeăpeăstogăseăd<deauăcuăfurca pe platforma 
batozei.ăÎnainteădeăaăfiăbatozele,ăcând treieratul era rudimentar, fiecare gos-
podarăî群iăf<ceaăariaălui,ăînăfa郡aă群urii,ăundeăaduceaăsnopiiăpentruăaăfiăscutura郡iă
de boabe printr-oămetod<ăsauăalta. 

La Deal, seceratulăgrâului seăf<ceaămaiătârziu,ăprinăaugust, iar culesul 
porumbului, prin octombrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unelte agricole, din anii de început: 
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1.Secer< 
2.Coas< 
3.Sapa 
4.Furcoiul 
5 Furca de lemn 
6.Furca de fier 
7.Toporul 
8ăTârn<copul 
9.Grapa 
10.Grapa cu spini 
11.Plugul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plugul cu elementele 
t<ietoareădinămetal 
 
Foto….. 
ing.I.ăD<r<u 
 
 
 
 
 

Foto 32. Unelte agricole 
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Foto 33. Unelte pentru treierat 
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Pentruăaăilustraăproduc郡iaăagricol<ădinăTisa,ălaăhectar,ăred<mămaiăjosă
situa郡iileăurm<toare 

: 
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Înăprezentănuăseămaiăcultiv<ăcerealeălaăDeal,ăiarăterenulădină軍arin<ăes-
teă f<râmi郡ată înă loturiă preaămiciă pentruă aă puteaă fiă lucratămecanizat,ă înămodă
eficient 

Prinăanulă1930,ălocuitoriiăsatuluiăî群iăputeauăasigura,ăcelămultă20șădină
necesarulădeăcerealeăpeăunăan,ădup<ăcumăsus郡ineăprof.ăTraianăMager,ă înă lu-
crareaăsaă„Aspecteăeconomiceă”.ăAst<ziă(an1980)ăacestăprocentăăaămaiăcres-
cutădarănuădatorit<ăcre群teriiăproduc郡ieiăciăsc<deriiănum<ruluiădeălocuitori.ăDină
totalulă num<ruluiă deă familiiă câteă exist<ă aziă înă Tisaă (ană 1976),ă doară 12-14 
familiiă auă cerealeă dină produc郡ieă proprieă totă anul.Restulă popula郡ieiă esteă ne-
voit<ăs<-群iăcompletezeănecesarul,ăaziăcump<rândăpeăbani,ăînainteădeă1940,ălaă
schimb de produse (troc ) fructe, magiun, cartofi, contra cereale. Pentru a 
ilustra deficitul de cereale,ă dină satulă Tisa,ă prezent<mămaiă josă urm<toarele 
calculeăpeăaniiă1930ă群iă1977.ă 

În anul 1930,ăpopula郡iaăsatuluiănum<raă717ălocuitori.ăCalculândăcâteă
0,5ăkgădeăgrâuăsauăporumbăpeăomă群iăzi,ăunăkilogramăpentruăp<s<riă群iănumaiă
dou<ăkilogrameăporumbăpeăziăpentru un porc, timp de 160 de zile, consumul 
necesar este de : 

-Pentru oameni 717 x 0,5 x 365 = 130852 kg 
-Pentruăp<s<riăăăăăăăăăăăăăăă1ăxă365ăţăăăăăăăă365ăkg 
-Pentru porc            1 x 2 x 365 =        320 Kg 
Total necesar                                  131537 kg 
Produc郡iaă: 
Grâuăă         26,56 ha (46 jug)x 862 kg/ha= 22844 kg 
Porumb 17,32 ha ( 30 jug ) x 1133 kg/ ha =19623 kg 
Totalăproduc郡ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăţ42467ăkg 

Diferen郡aăîntreăproduc郡ieă群iănecesar,ăînăanulă1930 este de minus 89070 kg 
Repet<mă calcululă pentru anul 1977 cândă num<rulă locuitoriloră aă

sc<zut la 422, seădubleaz<ănum<rulădeăp<s<riăcareăconsum<ă2kg/zi,ăcre群teă群iă
num<rulădeăporciă群iăconsumulăpeăîntregulăan 

1) Traian Mager, Aspecte economice,pagă7ă群iăConsiliulăcomunal 
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Necesarul pentru consum: 
Pentru oameni        422 x 0,5kg/zi x 365   =77015 kg. 
Pentruăp<s<riăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă365ăxă2ăăţăăăăă730ăkg 
Pentru porci                           365 x 3 x 4 =    4380 kg 
alte animale                                                       200kg 
Total necesar pentru consum                       82325 kg 
 
Produc郡iaă: 
Grâuăăăăăăăăăăăă          34,53 ha x 1100 kg/ ha=37983 kg 
Porumb                 23,09       x 1300           =30017 kg 
Totalăproduc郡ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           68000 kg 
Diferen郡aăproduc郡ieăconsumăesteătotăînăminusăăă14325kg 
Calcululăacestaăsuport<ăuneleădiscu郡iiăc<ănuăaă fostă luată înăcalculă laă

consumăniciăunăanimalămare,ăvac<ăsauăcalăădarăatunciăconsumulăarăfiăcrescută
群iănecesarulădeăcerealeăarăfiă群iămaiămare. 

Amăar<tatăînăfotografiileăanterioareăoăevolu郡ieăaămijloacelorădeătrei-
erat.ăF<r<ăaăintraăînăam<nunte,ădispozitiveleădeătreieratăcuăantrenareăanimal<ă(ă
cuă cai)ă auă func郡ionat, laă Paragineă 群iă laă Deal, pân<ă dup<ă ală doileaă r<zboiă
mondial. 

Primaăbatoz<ăac郡ionat<ăcuăcazanăcuăabură(locomobil<)ăaăfostăadus<ă
înăzon<ăprinăanulă1925ă群iăaăfostăproprietateaăluiăAlexandruăDeleanuădină軍<r-
mure.ăDup<ăalădoileaăr<zboi,ălocomobileleăauăfostăînlocuiteădeătractoare. 
 

2.Pomicultura 
 

Tiseniiănuăauăavută群iănu auăniciăînăprezentăliveziăpomicoleăspeciali-
zate.ăEiăcultiv<ămeri,ăperi,ăcire群iăpruni,ănuciă群.ăa.prinăgr<dinileăpropriiăoriăpeă
anumiteăcolineăînsorite,ăchiară群iălaăDeal,ăundeăîntâlnimă,ămaiăales,ăcire群ulă群iă
prunul.ăPrunulăcire群ulă群iănucul, al<turiădeăcartofi , erauăsurseleădeăexisten郡<ă群iă
pentruăp<r<geni.ă 

Prim<vara,ăsatulăîntregăeraăoăgr<din<ăînflorit<ă群iăoăpriveli群teădeose-
bit<ădeăadmirat,ămaiăalesădeălaădistan郡<:ădeăpeădealulăLupcinaăoriădeălaăgea-
mulăvagoanelorădeătrenă群iămaiăalesădină軍arin<. 

Laăm<răsoiurileămaiăimportanteăsuntăionatan,ă群iculan,ăp<tulă(batul),ă
ranet,ăparmenăauriuă群iăceleămaiăvechi mereleăro群iiă群iămereleăscor郡oase.M<rulă
ionatanăareăorigineaă<năAmericaăiară訓iculanulăînăTurcia.Turciiăl-au naturali-
zată laă 訓icula,deă undeă i-aă provenită 群iă numele.ă Toateă soiurileă deămere,ă dac<ă
erauă culeseă cuăm<naă 群iă p<strateă pesteă sezonulă receă înă p<tuleă specială ame-
najate,ăoriăînăpivni郡eăbune,ăseăp<strauăbineăpân<ăprim<vara,ădarăsoiulăcelămaiă
rezistentăeraăm<rulăscor郡os. 
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Soiurile de pruni: prunulădeăBistri郡a,ă tuleulăgras, carandane ,i pru-
neleă negreă (cior<群ti).ă Pruneleă deă Bistri郡aă seă foloseauă laă preparareaă
magiunuluiăiarădinăcelelalteăsoiuriăseăf<ceaă郡uic<. 

Laă cire群iă seă deosebescă soiuriă s<lbaticeă 群iă soiuriă altoiteă Înă ambeleă
categoriiăseăafl<ădou<ăculori,ăalbeă群iănegre.ăCire群iiăaltoi郡i,ăpeălâng<ăm<rimeaă
fructelorăauă群iăcalit<郡iăsuperioareălaăgustulăfructelor.ăSatulăTisaăera cunoscut 
群iăcaăproduc<torădeă郡uic<ădinăcire群eă(înăspecialăParagineaă群iăArp<群e群tii). 

Perii se cultivau pentru uzul propriu, soiuri diferite dar cei mai 
mul郡iăerauăcuăpereăcri群ene群ti,ăpereătimpurii,ămoi,ăaromateă群iădulci. 

Nuciiăcunoscu郡iăînăsatăerauădou<ăsoiuri,ădeăSibi群elăcuăcoajaăsub郡ireă群iă
miezulău群orădeăscosă群iăsoiulăcuăcoajaăgroas<. 

De群iăfructeleăerauăoăsurs<ădeăcâ群tig,ăpentruăTiseni,ăfieăprinăschimbul 
înănatur<ă(troc),ăf<cutătoamna-iarnaăînăzoneleădeăc<mpie,ăfieăprinăvânzareăînă
târgulăAraduluiăaăfructelorăoriăaăproduselorăspecificeădinăfructe:ămagiunulă群iă
郡uica. 

Ast<zi,ăcândăseăpublic<ăaceast<ăcarte,ăînăsatăsuntătotămaiăpu郡iniăcareă
群tiuă s<ă altoiasc<ă pomiă 群iă totă maiă pu郡ineă floriă albeă prim<vara,ă careă s<ă
înmiresmezeăsatulă群iăs<ăbucureăochiulăprivitorului. 

 
3.Cre群tereaăanimalelor 

 
Cre群tereaăanimalelorăaăfostăăunaădinăocupa郡iileăprincipaleăaleălocui-

torilorăsatuluiăTisa.ăAceast<ăramur<ăaăagricultu<ii,ăaducea mai mult de 50% 
din veniturile satului.  

Pentruă 郡<ran,ă animaleleă auă fostă ajutorulă careă l-a scos din 
s<r<cie.Animaleleă seă crescă pentruă carne,ă lapte,ă pentruă munc<, pentru val-
orificareă群iăpentruăîngr<群<mântulănaturalăalăp<mântului.ăInăzonaănoastr<ăesteă
cunoscutăfaptulăc<ăf<r<ăîngr<群<mântulănatural,ănuăaiăniciăproduc郡ieăagricol<.ă
軍<ranii,ăînainteădeăaăîncepeăoăconstruc郡ieădeăcas<ăoriă群ur<,ăcre群teauăoăperecheă
deăboiăpeăcareăîiăduceauălaătârg.ăCuăbaniiăprimi郡iăputeauăîncepeăconstruc郡ia.ă
Dac<ă vindeauăpurceiiă deă laă oă scroaf<ă puteauă cump<raă necesarulă deă cerealeă
pentruăiarn<.ăCre群tereaăanimaleloră群iăbunaălorăîntre郡inereăeraămândriaăoric<reiă
familii care-群iădoreaărespectulăsatului. 

Pân<ădup<ăUnire,ăanimaleleăceăseăcre群teauăînăsatăerauădeăraseăinferi-
oar<,ă remarc<ă Pală Kozsmaă peă laă 1846,ă înă lucrareaă saă „Monografiaă Comi-
tatuluiăZarand”.Vitele-spune el-erauă deă proast<ă calitate,ă caiiă degenera郡i, iar 
oileăpu郡ineă群iădeăraseăinferioare101 

Dup<ă primulă r<zboi,ă cuă ajutorulă fosteiă Camereă deă agricultur<ă dină
Arad,ăauăînceputăs<ăseăaduc< înăsatăreproduc<tori,ămasculiă群iăfemeleădeăras<,ă

                                                
101

 Traian Mager, Aspecte economice, 1928, pag. 17 
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cuă ajutorulă c<roraă s-au regenerat rasele existente.S-au adus apoi rasele 
pinzgauă群iăsimmental,ăpentruăbovine;ă郡igae,ăstogo群<ă群iă郡urcan<,ăfentruăovine; 
mangali郡aă群iăYork,ăpentruăporcine.ăLaăp<s<riăauăfostăaduse rasele plymouth, 
rod –islandă群iălehorn.ă 

Lipsaădeăp<群uneăpentruăoiăaălimitată群iănum<rulăacestora.ăSeăcre群teauă
doarăpentruălânaănecesar<ăfiec<reiăfamilii.ăAăfostătotu群iăunăgospodar,ăCri群ană
GheorgheădeălaăCri群eniăcareăcre群teaăîntreă50ă群iă100ădeăoi,ădup<ăcareăob郡ineaă
un venit bun. 
 
 

 
 
Pentruăfâna郡eă群iăp<群uni,ăveziăanexaă7  
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4.P<durea 
 

Ină hotarulă satuluiă Tisaă auă fostă dou<ă categoriiă deă p<duri:ă P<dureaă
domenial<ă群iăP<dureaăUrbarial<. DespreăP<dureaăUrbarial<ăamăscrisălaăcapi-
tolulăInstitu郡ii-Composesoratul deăp<dureădinăSatulăTisa.ă 

P<dureaădomenial<ăaăfostăproprietateaăgrofuluiăHarkany.ăDeălaăel a 
trecută înă proprietateaă societ<郡iiă Arad-Cenadă (Czanady),ă înă timpulă primuluiă
r<zboiămondial,ăiarădinăanul1924,ăînăposesiaăStatuluiăRomân,ăinclusivăpatri-
moniul societ<郡iiăArad- Cenad,ăcaăurmareăaădesp<gubirilorădeăr<zboi102 

P<dureaă domenial<ă dină hotarulă satuluiă aă fostă alc<tuit<ă dină dou<ă
corpuri,ă Unulă peă Valeaă Mare,ă cel<laltă peă Valeaă Iugii. Lotul de pe Valea 
Mare,ă înăsuprafa郡<ădeă311ăjug<re,ăs-aăîntinsădeălaă loculănumităLenie (linie)-
Hotară cuăp<dureaăurbarial<,ăpân<ă înă訓esulăMursei.ăLotulădeăpeăValeaă Iugiiă
aveaăhotarulăîntreăOala群iăPârâulăStoicaăpân<ăînăFundulăLacului. 

Exploatareaăp<duriiădeăpeăValeaăMareăs-aă f<cută înăaniiă1921-1923 
deăc<treăSocietateaăArad-Cenad iar pe cea de pe Valea Iugii nu a mai putut-o 
exploataăpentruăc<ătrecuseăînăposesiaăStatuluiăRomân. 

Transportulămaterialuluiălemnos,ădinăp<dureaădeăpeăValeaăMareăs-a 
f<cutăcuăunătrenăforestierăcuăecartamentăîngust.ăTerasamentulăacesteiăc<iăfe-
rateă aă începută dină loculă numită Iuga,ă aă trecută prină 軍ioar<,ă Motanu,ă prină
gr<dinileă locuitorilor:ă Filimonă D<r<u,ă Gh.ă D<r<u,ă Traiană Bodea,ă Ioană
Buduhal<ă群iăNicolaeăStana,ădeăundeăaătraversatăuli郡a,ăapoiăprinăspateleăcaseloră
de pe vale,ă pân<ă laă stâncaă dină dreptulă drumuluiă ceă urc<ă la Grui. De aici a 
郡inutăfirulăv<ii,ăpân<ăsusăînăp<dureăLaăC<soaieă(ăoăbarac<ămareă,f<cut<ăînăacestă
scop,ă numeleă aă r<masă locului).Terasamentulă liniei,ă deă laă P郡râulă luiă Cotoc,ă
prină軍ioar<ăpân<ălaăIuga,ăs-aăf<cutăprinădinamitareaăstâncilor.ă 

Depozitul materialului lemnos a fost pe locul unde are azi Ioan 
Marian guospod<ria, la Iuga. Cldirea lui veche a fost depoul de locomotive. 
Înc<rcareaămaterialuluiă lemnosă înăvagoaneădeă caleă ferat<ănormal<ăs-aă f<cută
peăoălinieăramificat<ădinăactualaăcaleăferat<,ămaiăjosădeăpodulăCFRăpesteăCri群 

Exploatareaăp<duriiădeăpeăValeaăIugiiăs-aăf<cutămai târziu,ădeăc<treă
StatulăRomân,ăînăaniiă1958-1960.Transportul s-aăf<cutăcuămijloaceăauto,ădeă
laăloculăTriigiăpân<ăînădepozitulădeălaăgaraăCFRăH<lmagiu. 

  

                                                
102

 art. 297, lit b a Tratatului de pace de la Versailles, a dispoz. Legii1686, 
publ. în Mon. Of. nr. 1000/7 aug. 1921, a Legii nr . 3037 publ. în Mon. Of. nr. 
55/13 iun. 1923 群i a Deciziei Tribunalului Arad, Oficiul pentru lichidarea bunu-
rilor inamice. 
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5. Vânatulă群iăpescuitul 
 

De群iă terenul,ă dină hotarulă satuluiă esteă propiceă animaleloră s<lbatice, 
vânatulă esteă pu郡in.ăUltimulă ursă aă fostă v<zută înă p<dureă înă prim<varaă anuluiă
1935ăcândăs-aăîntâlnităcuăMarcuăD<r<u,înătimpăceăacestaăcoboraădeăpeăDealulă
din Mijloc, pe Valea Iugii. Ursul l-aă str<nsă pu郡ină înă bra郡eă peăMarcu,ă atâtaă
doarăcâtăs<ăboleasc<ăoăvar<ăîntreag<.ăDeăatunciănuăs-aămaiăv<zutăursăînăzon<.ă
Lupiăsuntămaiămul郡i, seăadun<ăînăhaite,ăc<utândămâncare. Nuăauăf<cutăpagubeă
semnificativeăînăhotarulăsatului.ă 

Porciiămistre郡iă tr<iescă înă turmeă 群iă înă aniiă cândă nuă auămâncareă sufi-
cient<,ăjiră群iăghind<,ăatac<ăculturileădeăporumbă群iăcartofi,ănuădoarăLaăDealăciă
群iăLaăIugaă群iăchiarăLaă軍arin<. 

Alteă animaleă s<lbaticeă v<zuteă înă hotarulă satuluiă suntă vulpile,ă râsulă
(maiărar),ăpisicaăs<lbatic<,ăviezurele,ăveveri郡a,ăc<prioaraă群iăiepurele.ăCeleămaiă
multeăstric<ciuniăleăface vulpea. 

Dintreăp<s<rileăs<lbaticeăamintimăra郡eleă群iăgâ群teleăcareăuneoriămaiă群iă
ierneaz<ă peă malulă Cri群ului.ă Înă uneleă veri seă v<dă înă hotară chiară stârciă 群iă
pesc<ru群i,ă bâtlani,ă codobaturi,ămierle,ă cucul,ă pup<za,ăbufni郡a,ă sturzul,ă uliul.ă
Înăuneleănop郡iădeăvar<ăseăpoateăauziă群iăprivighetoarea. 

InăapaăCri群uluiă群iăaăV<iiăH<lmagiuluiăseăg<sescăspeciileădeăpe群ti:ăcrap,ă
mrean<,ăsomnă(Harc<),ăscobar,ămai rară群tiuc<. Uneltele pentru pescuit sunt: 
comihertul,ă s<cu郡ul,ă leasa,ă vâr群aă 群iă undi郡a.ă Dintreă celeă interzise,ă ostreaă 群iă
prostovolul. 
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Foto 34  
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Foto 35. Laăvân<toare(dup<ăG.ăCri群an) 
 
 

 
 

Foto 36. La pescuit cu comehertul(dup<ăG.ăCri群an) 
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6. Industria casnic< 
 

Aici am putea include industria casnic< (prelucratul unor materiale: 

lân<, cânep<, lemn), meşteşugurile (dulgheritul, tâmpl<ria, fierarii, rotarii, 
ş.a.), exploatareaă unoră resurseă şiă comerYul, câtă şiă muncaă salariat<ă laă uneleă
societ<Yiăcomerciale. 

Înătrecutulăistoriei, oăîndeletnicireăaăfemeilorădinăfiecareăcas<ăeraăcon-
fecţionatul pânzei (deăcânep<, in, bumbac, lân<)ădinăcareăapoiăseăconfecYio-
nauăprinăcoasereămanual<:  

Îmbr<c<mintea (c<m<şi, poale, izmene, cioareci, hainele groase pen-
truăiarn<); 

Lenjeria de pat (lipideul*ădeăaşternutăşiăcelăde acoperit patul, cerga**, 
feYeleădeăpern<, strujacul*** etc.); 

Obiecteleă deădecoră sauă pentruădiferiteă trebuinYe (şterguriă pentruăpe-
reYi, şterguriăpentruăacoperităcoşulăcuămâncare, şterguriăpentruăştersulămâini-
lorăşiăfeYei, dup<ăsp<lat, şterguriăpentruăbuc<t<rie, şterguriăpentruăc<ratăap<ăcuă
ulcioarele); 

Saciăpentruăcerealeăşiăf<in<; 
Obiele pentru opinci etc. 
EsteăbineădeăreYinutăc<ăpân<ăpeălaăaniiă1890-1900ătoat<ăîmbr<c<min-

teaăY<ranuluiădinăsatăeraăconfecYionat<ăînăgospod<riaăproprie, inclusiv opincile 
din piele.ăFaceăexcepYieădeălaăaceast<ăafirmaYieăbaticulădeăpeăcapulăfemeilor, 
careădeăregul<ăseăcump<ra (negruăpentruăfemeileăînăvârst<ăşiă înfloratăpentruă
cele tinere). 

P<l<riileă seă f<ceauădinăpaieădeăov<z.ăSeă împleteaăoăpanglic<ă lat<ădeă
cca. 2 cm, lung<ădeăcca. 10 m, apoiăaceast<ăpanglic<ăseăcoseaăcuăaY<ăsubăfor-
m<ădeăp<l<rie. 

Înăsezonulărece, c<ciulileădinăpieleădeăoaieăsauămiel, erauăcusuteătotăînă
gospod<rie. 

C<m<şile, poaleleă şiă izmeneleă pentruă zileleă deă s<rb<toareă seă f<ceauă
dinăpânzaăceaămaiăbun< (firul torsăsubYire).ăDeăregul<ăacesteaăseăînfrumuseYauă
cuăfloriăcusuteăcuăaY<ăalb<ăm<t<soas<, oriăcolorat<, ori se aplicau pe ele dante-
le de forme diferite. 

C<m<şile, poaleleă şiă izmeneleă pentruă lucruă înă timpulă s<pt<mâniiă seă
confecYionau dintr-oă pânz<ă maiă groas<, numit<ă tram<.ă Tramaă seă Yeseaă dină
fuiorul rezultat la a doua piept<n<tur<ăaăm<nunchiuluiădeăcânep<. 

                                                
*
 Lipideul – cearceaf 

**
 Cerga – pătură 

***
 Strujacul – un sac mare cât suprafa郡a patului, în care se pun paie sau pă-

nu群i de porumb 群i constituie salteaua patului. 
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Cioareciă şiă ă lecrul****ă seă confecYionauădinăpânzaăgroas<ă Yesut<ădină
lân<ăalb<ăsauăneagr< (dimie sauăp<nur<). 

Lipideulădeăaşternutăseăcoseaădinăpânz<ădeătram<. Acest obiect se mai 
g<seşteăşiăast<ziăînăuneleăgospod<rii. 

Lipideulă pentruă învelită patul, peste perne, seă confecYionaă dină pânz<ă
Yesut<ăînămaiămulteăiYe, astfelăc<ăînăYes<tur<ăap<reauămodeleăînărelief (ales<-
turi).ăDinăastfelădeăpânz<ăseăf<ceauăşiăfeYeleăde mas<ăpentruăzileleădeăs<rb<-
toare. 

Obiectele de decor, erauăYesuteădinăfirăsubYireădeăcânep<, iar spre anii 
1900ăşiădinăbumbac.ăYes<turaăeraăgândit<ădeălaăînceputăpentruăacestăscop, ast-
felăc<ăştergareleăaveauăînăYes<tur<, începutăşiăsfârşit.ăDup<ăînceputăşiăînainteă
deăsfârşită seă Yeseau, înăsimetrie, vârste (dungi)ădeă l<Yimiădiferite, de culoare 
roşieăsauăalbastr<.ăDac<ăerauăYesuteănumaiăpânz<ăalb<, dup<ăcroireăseăcoseauă
peăacesteăştergareăfloriăcolorate, iarămaiătârziu, dup<ăanulă1950, auăînceputăs<ă
fie brodate.  

Acesteăşterguriăaveauăobligatoriu, terminaYiaălaăcapete, dinădantel<ăînă
form<ădeăcolYi, uneoriăfoarteălat< (10-15 cm), ornat<ăînădiferiteămodele. 

Ştergareleăpentruăacoperităcoşulăcuămâncareăerauăfoarteăasem<n<toareă
cu cele de mai sus, dar erau mai scurte. 

Pentruăsaciăşiăalteăînvelitori (laăanimale)ăYes<turaăaveaăurzealaădeătra-
m<, darăb<tealaăeraădină„câlYi”.ăAcestăprodusăeraărezultatulătreceriiăfuioruluiăaă
douaăoar<ăprinăpiapt<nulămic.ăFirulă torsă eraămaiă grosă şiă nuă eraădeă grosimeă
constant<.ăAceast<ăpânz<ăputeaăs<ăfieăYesut<ăînădou<ăiYe (maiărar<)ăsauăînăpa-
truă iYe (maiăgroas<).ăPânzaă înăpatruă iYeă seă foloseaă înă specială laă saciiăpentruă
f<in<. 

Uneltele folosite pentru prelucrareaă planteloră textileă sunt:ă meli郡a,ă
pieptenii,ăperia,ă furcaăfusul,ă râ群chitorul,ăvârtelni郡a,ăurzoiul,ăsucala,ă 郡ivileădeă
soc,ăsuveicaă群i r<zboiulădeă郡esut. 

Pân<ă laă inventareaă opinciloră deă gum<, opincileă seă f<ceauă dină piele.ă
Opincileă„deălux”ăerauăf<cuteădinăpieleădeăbovin<.ăCeleăobişnuiteăseăf<ceauă
dinăpieleădeăporcăşiăchiarădeăporcămistreY. 

Formatulăopincilorădup<ăpiciorăseănumeaăîngurzit.ăÎngurzitulăopinci-
lorăseăştiaăfaceăaproapeăînăfiecareăcas<. 

 

                                                
****

 Lecrul sau sumanul, era o scurtă din 郡esătură de lână de culoare albă sau 
neagră. 
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Foto 37. R<zboiulădeă郡esut,ăfoto.TraianăIoan<群 
 

 
Cuătimpulăanumiteăactivit<郡iăauăpututăfiăf<cuteănumaiădeăoameniăcuăoă

anumit<ăpricepereă群iăîndemânare.ăa群aăaăfostălucrulăcuălemnul,ăundeăauăînce-
putăs<ăapar<ăspecializ<rileădulgher,ătâmplar,ăapoiălaălucrulăcuăfierulăauăap<rută
fierarii. S-auă specializată încetă peă diferiteă activit<郡i:ă cojocari,ă s<b<iă (croi-
tori).Maiătârziuăauăap<rutăma群inileădeăcusută群iăimplicitămeseriaădeăcroitorea-
s<.ăFamiliileăcareăpracticauăastfelădeămeserii,ăleătraansmiteauădinătat<ăînăfiuă群iă
郡ineauălaăprestigiulăcalit<郡ii.ăÎncepuseăconcuren郡a!ăÎnăsatănuăauăfostăt<b<cari,ă
cojocari,ăcizmariă群iăp<l<rieri. 
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7. Meşteşugurile 
 

Dulgheritul. Înă vremeaă iob<gieiă şiă chiară pân<ă peă laă anulă 1940, în-
semnaăconfecYionareaădinălemnăaătuturorălucrurilorădeătrebuinY<ăînăgospod<-
rie: un pat, oămas<, un blidar*, unăpodişor**, darămaiăalesăcioplitulăşiăîmbina-
tulălemnelorăîntr-oăconstrucYieăşiăcrucileămorYilor. 

Totădulgheriăerauăşiăceiăcareăconstruiauăc<ruYeleăşiăroYileălor.ăPeăm<su-
raă înaint<riiă înă timp, acesteă nevoiă şiă utilit<Yiă auă trebuită s<ă r<spund<ă şiă unoră
pretenYiiădeăfrumuseYe, deăaspect.ăBlidarulăşiăpodişorulăs<ăfieăpuYinăornamen-
tat, poate chiarăînăformeăvariate.ăC<ruYaăs<ăaib<ăloitreleăîntr-un fel sau altul. 
Aşaă c<ă auă ap<rută tâmplariiă şiă rotariiă peă lâng<ă dulgher.ă Şiă oă roat<ă f<r<ă raf 
(cerc)ănuăesteăbun<ăcumăniciăloitreleăf<r<ăferec<turi.ăDeciăc<ruYaănuăseăputeaă
faceăf<r<ăfierar. 

Meseria de rotar s-aă mo群tenită înă Tisaă înă familiaă luiă Micl<i郡<ă aă
Monicii. Li s-aădusăvesteaăpentruăcalitateă群iăproduseleă lorăajungeauăpân<ă laă
Saravale. 

Înăsatăauăfostă群iăcâtevaăechipeădeădulgheriăspecializa郡iă înăconstruc郡iaă
caselor. 

Fierarii,ăpentruăunelteă群iălucruriăm<runteăauăfostă郡iganiiădeălaăCâmpulă
Tisei,ăiarăceiăcareă群tiauăs<ălegeăoăc<ru郡<ăerauădoarăînăsateleăvecine. 

 

Instala郡ii industriale 
 

CândăCri群ulăcurgeaăpeăsubădâmbăauăfostăînăsatădou<ămori,ăunaă<nă
Liv<du郡<ă群iăunaăpeăValeaăMareă(undevaăpeăundeăesteăgr<dinaălui Morcan) 

Boabele de porumb se zdrobeauă înă piu<ă manual,ă apoiă aă ap<rută
r<群ni郡a.ăRâ群ni郡aăseămaiăp<streaz<ă群i aziăînăuneleăfamilii(pentruăp<satălaăpui). 

Pân<ăc<treăaniiă1950ăs-auăp<stratăpatruămoriădeăap<ăcareăfunc郡ionauă
cuă apaă dinăValeaăH<lmagiului,ă deviat<ă peă ună iaz.ă Seă aflauă amplasateă întreă
caleaă ferat<ă 群iă Cri群.ă Proprietariiă loră auă fost:ă Niaă Sirca,ă Gh.ă Bujacu,ă Gh.ă
Cri群ană (Giu郡u)ă 群iă訓erbană訓tefană (preluat<ă apoiădeăLunguăAntonie).Ceaămaiă
perfec郡ionat<ă aă fostă moaraă luiă Giu郡u.ă Treptată eleă auă disp<rută deoareceă aă
ap<rutămoaraăantrenat<ăelectrică群iăcareăfaceăoăf<in<ădeăcalitateăsuperioar<. 

Loculăuneltelorădeămân<,ăjoag<ră群iărindeaăaăfostăluatădeăunelteăelec-
triceăcareăfacămaiăbineăopera郡iileăcareăînainteăseăf<ceauămanual. 

 
 

                                                
*
 Blidar – un raft, cu stinghii de suport în fa郡ă, pe care se în群irau blidele 群i ca-
re era atârnat pe un perete. 
**
 Podi群or – un dulăpior cu unul sau două rafturi, în care se 郡ineau oalele cu 

lapte, untura 群i altele pentru bucătărie. 
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8. Comer郡ul 
 
Locuitorii din Tisa, ca unii careăcre群teauăanimale,ăvindeauăanimaleleălorăpro-
prii.ă Oă parteă dintreă eiă cump<rauă prim<varaă animaleă tinere,ă leă 郡ineauă toat<ă
varaălaăDeal,ălaăiarb<ăbun<ă群iătoamnaăleăvindeauăînăcâ群tig.ă 

Seămaiăf<ceaăcomer郡ăcuăcerealeă群iăproduseăpomicole.ăUniiăseăocupauă
cu procurareaăcerealelorădeălaă群esăapoiăleăvindeauăînăpia郡aăH<lmagiuluiălaăună
pre郡ădinăcareăs<ăcâ群tigeă群iăei.ăUneoriăseăînso郡eauăoameniădinăsată群iă<nc<rcauă
împreun<ăunăvagonăcuăproduseăca:ămagiun,ămere,ănuci,ă群iăleăduceauăînăpia郡aă
Aradului. Alte produse, pe care mai puteau primi bani, erauălaptele,ăbrânzaă群iă
fructeleă deă sezonă (cire群eleă 群iă perele).ăMaiă târziuă aă începută cooperativaă deă
consumă s<ă achizi郡ionezeă deă laă oameniă surplusulă deă produseă 群iă s<ă
aprovizionezeă pentruă consumă necesarul,ă inclusivă f<inaă deă grâuă 群iă cea de 
porumb.ă Iat<ă oă evolu郡ieă aă volumuluiă deăm<rfuriă vânduteă prină cooperativ<,ă
popula郡ieiădinăTisa: 

SITUA軍IA 
vânz<riiăm<rfurilorăprinăcooperativ< 

__________________________________________________________ 
Explica郡iiăăăăăăăăăăăăăăăăAnii:ăăă1950ăăăăăăăăăăă1965             1978 
___________________________________________________________ 
Valoareaăînăleiăăăăăăăăăăăăăăăăă339600ăăăăăăă405000ăăăăăăăăăăă464400 
___________________________________________________________ 
 

9.Muncaăsalariat< 
 

Oameniiă satului,ă înă vechimeă tr<iauă dină ceă puteauă produceă peă lâng<ă
cas<.ăGreuăputeauăproduceăunăbanăcuăcareăs<-群iăpl<teasc<ădatoriileăc<treăauto-
rit<郡ileăvremii.ăPlecauăuneoriălaămuncaăcuăbra郡ele,ăînăBanatălaăsecerat,ăoriălaă
culesădeăporumb.ă Î群iăpuneauă înădesag<ăoăbucat<ădeăm<laiă群iăuna deăsl<nin<ă
(dac<ăaveau),ăpentruădrum.ăDac<ăafluen郡aădeăbra郡eădeămunc<ăînăzonaădeăcâm-
pieănuăeraăpreaămare,ăg<seauădeălucruă群iăaduceauăcevaăbaniăacas<.ăAuăfostă群iă
cazuriă cândăs-auădusă spreăcâmpieăpreaămulteăbra郡eădeămunc<ă群iă atunciăuniiă
abiaă群i-auăcâ群tigatăbaniiăpentruădrumulădeăîntoarcereăacas<. 

Seămaiăputeauăcâ群tigaăbaniă laăp<dure,laă fasonatulă 群iădespicatulă lem-
nelor,ă laă f<cutulă stânjenilor (ună stânjenă deă lemneă erauă lemneleă ă cl<diteă laă
lungimeaădeă4ăm,ăl<郡imeaădeă1.mă群iăîn<l郡imeaădeă1,5ămă).ăMuncaălaăstânjeni 
eraă foarteă grea.ă seă lucraă înă echip<ă deă câteă treiă b<rba郡iă 群iă ună copilă sauă oă
femeie.ă Alimenta郡iaă eraă asigurat<ă deă lucr<toriă dină ce-群iă duceauă înă desag<.ă
cazareaă 群i-oă asigurauă totă stânjenarii:ă F<ceauă oă colib<ă dină c<tevaă cr<ciă deă
lemn,ă fixateă cuă ună cap<tă înă p<mânt,ă peă dou<ă 群iruri,ă laă distan郡aă deă cca.ă 3mă
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întreăele.ăLaăoăin<l郡imeădeăaprox.ă2ămăcr<cileăseălegauăîmpreun<ăformândăoă
coam<ă (rezultaă scheletulă triunghiulară ală unuiă cortă actual).ă Seă maiă puneauă
c<tevaăcr<ciătransversaleăapoiăramuriămaiăsub郡iriăcaăs<ă郡in< acoperi群ul.ăAco-
peri群ulă îlă f<ceauă dinămu群chi,ă frunze.群iă p<mântă deasupra.ă Foculă seă f<ceaă laă
intrareaăcolibei.ăAcoloăseăa群ezaă群iăoalaăpentruăfiertămâncarea,ăpeăcâtevaăpie-
treăoriăatârnat<ăpeăoăcapr<ădinălemn.ăMîncareaăînsemna:ăcartofiăfier郡iăînăcoaj<,ă
fasole, varz<ă fiart<,ă m<m<lig<ă 群iă dac<ă aveau,ă maiă rar,ă câteă oă buc<郡ic<ă deă
sl<nin<.ă 

Seălucraăziălumin<.ăIarnaăseălucraă群iălaăluminaălunii.ăColibaănuăîndem-
naălaăsomn.ăDoiăoameniăt<iauălaăjoag<r,ăalătreileaădespicaălemneleăiarăcopilul,ă
sau femeia, aducea apa din vale,ă f<ceaăfocul,ăvedeaădeă fiertur<ă群iădac<ămaiă
eraătimpăajutaălaăcl<dit.ăUneoriăs-aălucratăînăhotarulăsatului,ăalteoriăînăp<duriă
maiădep<rtate,ăchiară群iă înăArge群.ăLaăaceast<ămunc<ăseăcâ群tigaămaiăbine,ădară
nuăoricineăaveaăputereaăpentruăoăastfelădeămunc<.ă 

Cândăs-aăînceputălucrulălaăconstruc郡iaăc<iiăferate,ăs-auădeschisă群iăcar-
iereleădeăpiatr<ălaăVârfurile,ălaăLeasa,ăapoiălaăT<lagiă群iăAciu郡a,ăiarămaiătârziuă
chiarăînăhotarulăTisei.ă訓iăaceastaăeraămunc<ăgreaădarăsearaăoameniiăseăduceauă
acas<ăSeălucraăînăacordă群iănuăeraăobligatorieăprezen郡aăzilnic<,astfelăc<ăoameniă
î群iă maiă puteauă rezolvaă 群iă problemeleămariă dină gospod<rie:ă sem<nat,ă cosit,ă
cules, etc. 

Maiă târziu,ă dup<ă aniiă 1945-1950,ă 群iă laă p<dureă 群iă laă cariereă s-au 
îmbun<t<郡ităcondi郡iile:ăs-auăînfiin郡atăcantineleăpentruămasaădeăprânz,ăapoiăînă
p<dureă s-auă construită bar<ciă –dormitoare,ă înc<lziteă iarnaă 群iămagaziiă deă ali-
mente,ădeăundeălucr<toriiăî群iăprocurauăhranaănecesar<. 

Înainteădeăprimulă r<zboiămondialăs-au dus oameni la lucru la Buda-
pesta,ăuniiăauăplecatăînăAmerica.ăLaăBudapestaăauăfostăpleca郡i,ălaălucru,ă28ădeă
persoane,ăinclusivăcâtevaăfemei.Auăadusădeăacoloăcevaăbani, darăuniiă群iăcevaă
boal<ăru群inoas<.  

ListaălocuitorilorădinăsatulăTisaăpleca郡iălaămunc<ăînăSUA,ăîntreă
anii1900-1914 
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Înainteădeăanulă1940ănuăauăexistatăînăTisaăpensionari,ăînăanulă1977 
sunt 40 de pensionari. Dac<ămaiăad<ug<mă群iăceiă90ădeăsalaria郡iăpermanen郡iă
existen郡iă înă1975,ănum<rulă lorădep<群e群teănum<rulăfamiliilorăexistenteăînăsat.ă
Aceastaăînseamn<ăc<ăinăfiecareăfamilieăintr<,ălunar,ăcelăpu郡inăun salariu ori o 
pensie. 
 

10.IluminatulăînăTisa 
 

Neă putemă doară imaginaă c<ă laă începută aă fostă opai郡ul. Iluminatul s-a 
continuată cuă lumânareaă deă seuăoriă deă cear<ă apoiă s-a inventat iluminatul cu 
petrol, cândva înainteă deă primulă r<zboiă mondial. Cuă iluminatulă l<mpii cu 
petrol nr 8 sau 10. s-auătorsă群iă郡esutămilioaneădeăkilometriădeăfirădeăcânep<ă群iă
s-auă郡esutămiiădeăkilometriădeăpânz<ăînă r<zboiulă 郡<r<nesc.ăLaăacestă iluminată
auăînv<郡atăbuchiileăsuteădeămiiădeăcopii,ăuniiăauăf<cutăfacult<郡i,ăauăajunsădoc-
toriăînăprofesia lor103, chiar academicieni. 

Curentulăelectricăaăfostăintrodusăînăsatăînăanul 1968,ăiarălaăParagine,ăînă
1978.ăCurentulăelectricăaăatrasădup<ăelăoămul郡imeădeătransform<riă群iău群ur<riăaă
munciiăfizice:ăcircularulăpentruăt<iatălemneă群iădespicatăscânduri,ăma群ina elec-

                                                
103

 Marele om de culturăOvidiu Bîrlea nu a avut în locuin郡a sa din centrul 
Bucure群tiului lumină electrică. A murit în 7 ian. 1990 
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tric<ăpentruărindeluit,ăaparateleădeăradio,ăapoiătelevizorul,ăfrigiderulă,ăma群inaă
deăsp<latăetc.ă 
 

11.Hranaăpopula郡iei 
 
Înă vechimeăvia郡aă lucuitoriloră acestorămeleaguri,ă nuă eraă doară simpl<ă ciămaiă
alesăgrea.ăChiarădac<ăseămul郡umeauăcuăpu郡in,ăniciăpu郡inul acesta nu ajungea. 
Pâineaă eraă ună luxă 群iă eraă peă mas<ă poateă doară deă s<rb<tori.ă Dup<ă apari郡iaă
porumbului (ădup<ăN.Iorga,ăanulă1670),ăloculăpâiniiăaăfostăluatădeăm<lai.Neă
putemăimaginaădoarăc<ăînainteaăf<iniiădeăm<lai,ăm<m<ligaăseăf<ceaădinămeiă群iă
înainteaăapari郡ieiăcartofuluiă (1769ă înăTransilvania,ădară înăanulă1809,ăpreo郡iiă
înc<ă insistauă caă popula郡iaă s<ă cultiveă cartofi),ă seă cultivauănapii.ă Laăm<laiă 群iă
m<m<lig<ă seă ad<ugauă cartofii,ă fasolea,varzaă murat<,ă apoiă pentruă ceiă careă
aveau,ălaptele,ăbrânzaă群iăfoarte rarăunăouăoriăoăbuc<郡ic<ădeăcarneădeăpas<reăoriă
deăporc.ă訓iăsl<ninaăeraăoămâncareădeălux. 
Varaă seă completaă hranaă cuă fructeă 群iă cuă bure郡i.ăDină fructeă seă uscauă oă parteă
pentruăiarn<.ăFierteăcuăap<,ăfructeleăuscateăerauăunăfelădeăcompot. Criza cea 
mai mare se sim郡eaăînăhran<ăînainteădeăseceri群ulăgrâului.ăDară群iădup<ăseceri群ă
multoraă nuă leă ajungeaă grâulă decâtă pân<ă prină octombrie,ămaiă alesă dac<ă dină
recolt<ăseăprevalaăcantitateaăpentruăîns<mân郡at. 

Mo群ulăsatului,ăFilimonăD<r<u,ămergeaăadeseaălaăDealălaămunc<ăavândă
unăm<laiă înă desag<ă 群iă ună canceuă deă chis<li郡<ă 郡iă astaă trebuiaă s<-iă ajung<ă oă
s<pt<mân<. 

NuădoarălaăTisaăeraăaceast<ăstareăînăalimenta郡ieăciăînătotă郡inutul. 
Dup<ăprimulăr<zboiămondialăsitua郡iaăînăalimenta郡ieăaăînceputăs<ăsimt<ă

oă u群oar<ă stareă deă îmbun<t<郡ireă dară datoriileă existenteă înc<,ă apoiă crizaă eco-
nomic<ăauăîmpiedecatăfaptulăcaăhranaăpopula郡ieiăs<ăajung<ăm<carălaănivelulă
deăsatisf<c<toare. 

Dup<ăanulă1990,ăseăpoateăvorbiăchiarădeăoăhran<ămaiăs<n<toas<ălaăsată
decâtălaăora群ăavândăînăvedereăcalitateaăfructelor,ăaălaptelui,ăou<lor,ăaăc<rniiădeă
pas<reăoriădeăalteăanimaleăsacrificateăînăgospod<rie.ăDarăaceast<ăhran<ăiaă群iă
drumulăora群elor.ăNiciăunăcopilăsauănepotănuăvineăacas<,ălaăp<rin郡iăoriăbuniciă
群iă s<ă nuă pleceă cuă oă pas<reă t<iat<,ă oă bucat<ă deă 群unc<ă oriă sl<nin<,ă un co群ă cuă
mereăînăsezon,ăoriălegume,ăoriă郡uic<,ăori… 
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Cap. VII. Arhitecturaă群iăportulăpopular 
 

1.Arhitectura satului 
 

Ca 群iă portul,ă limba,ă datinileă 群iă tradi郡iile,ă laă felă 群iă construc郡iileă ceă
alc<tuiescă gospod<riileă rurale,ă suntă însemneă careă caracterizeaz<ă popula郡iaă
uneiă localit<郡i,ă aăuneiă regiuniă 群iă chiară aă 郡<riiă întregi.ăSatulăTisaănuă faceă ex-
cep郡ieădeăla.aceast<ăregul<ăgeneral<. 

Satul Tisa este catalogat ca sat cu case risipite. Cu toate acestea 
caseleăsaleăsuntăgrupateăpeăcrânguriădarămaiăexist<ă群iăcaseă izolate.ăSeă înca-
dreaz<ăperfectăreliefuluiă群iăzoneiădinăcareăfaceăparte.ăFiindăoăzon<ăbogat<ăînă
p<duri,ă materialulă principală pentruă construc郡ieă aă fostă lemnul,ă înă principală
stejarul. 

Dinămotiveădiferite,ăîncet,ăauăînceputăs<ăfieăfolositeă群iăalteămateriale: 
piatra,ăv<iuga,ăv<l<tuciiă 群iăchirpici,ăapoiăc<r<midaăars<ă群iămaiănou,ăbetonul. 
Iat<ă群iăurm<toareaăsitua郡ie: 

SITUA軍IA 
caselorădinăTisaăînăfunc郡ieădeămaterialeleăfolositeălaăconstruc郡ieă群iă

acoperi群 
 

 
 
Majoritateaăgospod<riilorătisenilorăaveauăaceast< componen郡<,ăcareăeraăce-
rut<ădeăutilit<郡ileăfiec<reiăconstruc郡ii:ă 

1. Casa 
2. C<mara,ăcuăsauăf<r<ăpivni郡< 
3. Cuptori群tea 
4. Grajdul 
5. Cociniă(cote郡eă).pentruăporci,ăoi,ăcapre,ăp<s<ri 
6. Colnaă pentruă lemneă seă întâlne群teă laă buniiă gospodari.ăAcoloă seă

despic<ă lemneleă deă foc,seă cl<descă pentruă iarn<,ă acoloă gospo-
darul are uneltele necesare:topor,ă cu郡itoaieă (mezdrea),ă rindeaă
manual<,ăpile,ăra群pileăetc.Veziă群iăfig.ăurm<toare. 
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Foto 38. Casa lui Ioanu Tomii, din Tisa 
Amplasareaă construc郡iiloră într-oă gospod<rie seă f<ceaă dup<ă anumeă

reguli,ă 郡inândăcontădeădirec郡iaăvînturilor,ăcumăbatăploile,ăs< fieăcuă fa郡aăspreă
r<s<rităoriămiaz<zi.ăNuăs-aă郡inutăseamaădeăaliniereaălaăuli郡<.ăSuntăpu郡ineăcaseă
aliniate fa郡<ădeăuli郡<ăsauăvecini.ăDeăregul<,ăproprietarulăeraă群iăarhitectulăcaseiă
群iăalăgospod<riei,dup< experien郡aăacumulat<ăînăveciniăoriăînădrrumurileăsale,ă
dac<ăaăfostăcazul. 

Pentruăp<strareaăgrâuluiă群iăaăporumbuluiăboabeăseăfoloseauăcâteăoă
lad<ămareă(hambar)ăamplasate,ăunaăpe cap<tulătârna郡uluiădeălaăcas<ă群iăaltaăînă
târna郡ulăc<m<riiă(laăceiăcareăaveauăceăpuneăînăele) 

Cuptori群teaăeraăfoarteăimportant<ăînăgospod<rie:ăacoloăeraăcuptorulădeă
pâine,ă lîng<ă elă eraă 郡<stulă cuă cazanulăpentruă fiertă le群ie,ă scaunulăpârl<uluiă cuă
pârl<ulăpeăel,ăciub<rulăpentruăle群ie,ăcapraăcuăcovataăpentruăfr<mântatăpâine,ă
lope郡ileăcuptoruluiă群iăo mul郡imeădeăalteăobiecteănecesareăînăgospod<rie,ădeălaă
oaleă群iăcr<ti郡i (ălaăînceputătoateădeăp<mânt)ălaăciubereleăcuămagiunăoriădiferiteă
co群uri.ă Cumă înă cuptori群teă seă f<ceaă desă foculă 群iă înă modulă celă maiă pu郡ină
protejat, ea se amplasa mae departe deăcelelalteăconstruc郡iiă群iădeăloculăcl<iloră
deăfân. 

Despreă rolulă pârl<uluiă înă gospod<rieă vomă maiă vorbiă laă capitolulă
igien<. 

 
 
 



                                                                             Monografia satului Tisa 
 

143 

Tipurile de case din Tisa 
 

Înăacestăsatăsuntătreiătipuriădeăcase: vechiă(arhaic),ămijlociuă群iămod-
ern.Vezi foto 38 群i 39 

 
 

Foto 39. 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

144 

Clasareaăaceastaăaăavutăînăvedereăconcluziileăprof.ăRomulusăVuia,ăînă
lucrareaăsaă„Studiiădeăetnologieă群iăfolclor”ăpag.ă42. 

Pentruă aă seă puteaă vedeaă muta郡iileă careă auă avută locă înă Tisaă întreă
anii1920-1975,ă cuă privireă laă tipurileă deă case,ă d<mă maiă josă situa郡ia lor pe 
crânguri. 

 
Înăanulă1975ăaămaiăexistatăînăTisaăoăsingur<ăcas<ădeătipulăvechi,ă群iăeraă

în.p<r<sire.ăS-aăf<cutăapelă laăceiă înădrept,ăcaăacestăexemplarăs<ă fieămutată înă
H<lmagiu,ălâng<ăvecheaăbiseric<ă群iătransformat<ăîntr-oăgospod<rieămuzeuădară
apelul aăr<masăf<r<ăr<spunsă群iăaceast<ăcas<ăcuăoăvechimeădeăpesteă150ădeăaniă
s-aăd<râmatăcaăatâteaăaltele,ăsubămunteleădeănep<sare. 

Întreăaniiă1945ă -1975, s-auăconstruită înăTisaă85ădeăcaseănoi,ă cuămaiă
multeăcamere,ăînămajoritateădinăc<r<mid<ă群iăacoperiteăcuă郡igl<. 
 
Tipuri de grajduri 群i 群uri din Tisa 
 

Caă群iăcaseleă群uraă群iăgrajdulăesteăîntâlnităînămaiămultetipuriăconstruc-
tive.ăÎnăexpunereăneăvomăopriălaădou<.ăLaăambeleătipuriă群uraăeăal<turat<ăgraj-
dului.ăTipulăcelămaiăvechiăesteăacoperităcuăpaieăsiăareăgrajdulăînăfa郡<ă群iă群uraăînă
spate. Înă 群ur<ă 群iă înăpodulă 群uriiă seăp<streaz<ă furajeleăpentruă animale.ăTotă înă
群ur<ăseămaiăp<streaz<ăcarul,ăbuteaăcuăvarz<,ăgioabaăcuăcastrave郡i.ăDină群ur<ăpeă
dou<ădeschideriăseăintroduceăfânulăînăiesleaădinăgrajd.ăÎnăgrajdăînc<peauă5-6 
animale mari 
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Foto 40. Tipuri de grajduri 
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2.Construc郡iaălocuin郡elor 

Laă tipurileă deă locuin郡eă vechi,ă acoperireă cuă paie nuă seă f<ceaă funda-
ment.ăSeăpuneauălaănivelăpatruăpietreămariăînăceleăpatruăcol郡uriăaleăcasei,ăpeă
careăseăpuneauăbârnele,ăsubtoaieleăcasei.ăSeămaiăpuneauăapoiăcâteăoăpiatr<ălaă
mijloculăsubtoaielor.ăRestulăfunda郡ieiăseăcompletaăcuăpietre,ăcândăseăterminaă
casaă群iăseănivelaăvatraăcuăp<mânt. 

Laăpere郡iăseăfoloseauălodbeăgroase,ăoriălemneăfasonate.ăÎmbin<rileădeă
laăcapeteăseă f<ceauă înăcheotoriă (coad<ădeă rândunic<).Pere郡iiă seă încheiauăsusă
cuălemneăciopliteănumiteăcusuraieă(cosoroabe).ăPesteăcusuraieăseăa群ezaăgrin-
daă ceaă lung<ă 群iă groas<,ă careă treceaă înă lungăpesteămijloculă camerei,ă apoiă seă
puneau, transversal, grinzile podului (grinzelele) care erau a群aă felăm<surateă
încâtăs<ă郡in<ăstra群inaă群iăs<ăacopereătârna郡ulă(tinda). 

Pesteă grinziă seă puneauă scândurileă podului,ă îmbinateă înă horjă (nută 群iă
feder)ăoriăsuprapuse,ăa群aăfelăcaăs<ătreac<ă2-3 cm. peste marginile celei de jos. 
Pesteăscândurăseăpuneaăunăstratădeăp<mântăc<lcatăcuăpleav<,ăgrosădeă5-10 cm, 
astfelăcaăs<ăp<strezeăc<lduraăcamerei 

De grinda mare se prindea lampa cu petrol, careăeraămutat<ăprinăca-
s<ădup<ănecesit<Yi.ăLampaădeă regul<ă st<teaădeasupraămesei, într-unăcap<tă ală
casei, darădac<ăeraănevoieăseămuta spreăsob<ăsauăînăcel<laltăcap<tăalăcaseiăun-
deăseălucraăfieălaăcoşuriădeănuiele, fieălaătorsălaăfurc<, fieălaăYesut.ăTotăpeăgrin-
daămareăerauălipiteănişteăsemisfereădeăcear<ăşiăconYineauăfiecareăoăşuviY<ădeă
p<răt<iat<ălaăbotezădinăcapulăfiec<ruiăcopilăceăveniseăpeălumeăînăaceast<ăcas<.ă
Si, Slav<ăDomnului, veniser<ămulYiăcopii!. 

Vatra casei (pardoseala)ăeraădinăp<mântăc<lcatăcuăpleav< (un fel de lut 
galben)ăaăc<reiăintegritateăseăreparaăperiodic, deăregul<ăatunciăcândăseăv<ruia 
şiăcasa (deăs<rb<tori).ăCaăs<ărezisteămaiăbineăînătimp, s<ănuăseămacine, vatra 
aceastaă eraă dat<ă periodică cuă oă glazur<ă c<reiaă iă seă spuneaă v<c<laşă .ă Acestă
v<c<laşăeraătotădinălutădarăînăcareăseăînglobaăîntr-oăproporYieămaiămareăbaleg<ă
deăcal.ăAcestăv<c<laşădup<ăuscare, aveaăoăduritateăşiărezistenY<ălaăuzur<ăcevaă
maiămareădecâtăp<mântulăsimplu. Da!ăMiroseaăacestăv<c<laş, darănumaiăpân<ă
laăuscare.ăDup<ăceăseăusca, împreun<ăcuăăvarul proasp<tădeăpeăpereYiăd<deaăună
mirosădeăproasp<t, deăprimeneal<, deălinişte! 
 

3.C<mara.ăInteriorul casei -decoră群iăutilitate 
 

Amăar<tatăanterioră ceăconstrucYiiă seăg<seauă într-oăgospod<rieăveche: 
casa unicelular<, şura, grajdulăşiăcuptorişteaăcuărolulăei.ăPeălâng<ăacesteaămaiă
exist<ă oă construcYieă denumit<ă c<mar<. Aceast<ă c<mar<ă puteaă fiă diferit<, ca 
utilitate de la oăgospod<rieălaăaltaădarăînăprincipalădeăeaăeraănevoieăpentru:  
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- depozitareaăhainelorădeăîmbr<cat, înăspecialăceleădeăs<rb<tori.ăPentruăaceas-
taăacoloăînăc<mar<ăseăaflauăunaăsauămaiămulteăl<zi (deăzestreăsauăconfecYiona-
te anume ).ăÎnăacesteăl<ziăseăaşezau nuădoarăobiecteleădeăîmbr<c<minteăciăşiă
valurile104 deăpânz<ăYesut<ăînăaniiăprecedenYiăpentruădiferiteleăutilit<Yi.ăTotăînă
acesteăl<ziăseăaflauăşiăştergareleăpentruădiferiteleăîntrebuinY<ri;  
 

 
 
Foto 41. Oălad<ădeăzestre.ăColec郡iaăarh. Marius Jivan 
 
- depozitareaăhainelorăcuăutilizareăsezonier<ăşubele, haineleăgroaseădarăşiăceleă
de lucru (deă schimb).ăAcesteaă deă regul<ă erauă depozitateă peă rud<.ăAdic<ă deă
grinzileăpoduluiăseăatârnauăcâtevaăbareădeălemn (rude) peste care se puneau 
aceste haine; 
- depozitareaăl<zilorăpentruăf<in< (deăgrâuăşiădeăm<lai); 
- totăaiciăseămaiăputeauăg<siăs<culeYi (straiYe)ăcuădiferiteăproduse (fasole, nuci, 
unele plante de leac, etc.)ăşiăuneleăborcaneăcuăproduseăconservate. 
        - înă tinda (târnaYul)ăc<m<riiăseăaflaăcelăde-al doilea hambar (lad<).ăAmă
ar<tatăc<ăeraăoăastfelădeălad<ăşiăpeătârnaYulăcasei.ăDeăregul<ăîntr-un hambar se 
depozitaăporumbăiarăînăcel<laltăgrâu. 

Eraăfolosităşiăpodulăc<m<riiăpentruădepozitareaădiferitelorăobiecteăsauă
sculeă cuă utilizareă maiă rar<: piese de laă r<zboiulă deă Yesut, c<ldareaă pentruă
liptari, oaleămariădeătrebuinY<ăocazional<, etc. 

                                                
104

 Un val de pânză avea12-28 m. de pânză de lă郡ime 60-90 cm,după utilitatea pe 
care a gândit-o gospodina. Pânza albită se îndoia în două pe lung, apoi se rula sul 
(val)până când era croită.I.C 
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Fiecareăfamilieăaveaăînăaceast<ăc<mar<ăşiăcevaăspecificăalăeiăcaăaranjamentăşiă
utilitate. 

Dup<ăalădoileaăr<zboiămondial, odat<ăcuăconstrucYiaăcaselorămoderne, 
c<m<rile (caăşiăconstrucYieăexterioar<)ăauădisp<rut.ăHaineleăauătrecutăînădula-
puri, produseleăalimentareăauătrecutăînăc<mara-şpais, alteăobiecteăprinăpivniY<ă
oriăşur<.ăDarăşiăbuc<t<riaădeăvar<ăcuăînc<perileăeiăaăpreluatăuneleăfuncYiiăaleă
vechiiăc<m<ri. 
În interiorul casei , peă lâng<ămobilierulă deă strict<ă necesitateă (veziă 群iă anexaă
10), erauăşiăobiecteleănecesareăsufletuluiăomuluiăşiăaăd<inuiriiăsale: 

Deasupra geamului, înăfaYaăc<ruiaăeraămasaăseăg<seauădou<ăicoaneădin 
care una o reprezenta pe Maica Domnului cu Pruncul. Mai existauă dou<ă
geamuri (la alte construcYii trei) deasupraăc<rora, deăasemeniăeraăatârnat< câteă
oă icoan<.ăAcesteă icoaneă erauădeăobicei reproduceriăpeăhârtieă aăunoră icoaneă
bizantine, înr<mateăşiăcuăsticl<ă înă faY<.ăDarăputeauăs<ăfieăşiăpictateăpeăsticl< 

(mai noi sauămaiă vechi)ă dintreă careă uneleă aveauă oă anumeă valoareă artistic< 

(Dinăp<cateătoateăacesteăicoaneăcuăvaloareăartistic<ăşiădeăvechime, înăaniiădină
urm<ăauăfostăachiziYionateăpeăpreYădeănimicădeăc<treăanumiYiăcomercianYiăco-
loraYi, careăauăcump<rat şiăfarfuriileădeăpeăpereYiăşiăalteă„vechituri" valoroase, 

chiarăl<ziădeăzestreăcuăvechimeădeăăpesteă100ăani). 
Tematicaăreprezentat<ădeă icoaneăeraăvariat<: portretulăMântuitorului, 

al Maicii Sale, aleăunorăsfinYiăsauăsceneădinăSinaxar: Naşterea, Botezul, Învie-
rea, În<lYarea, Hristos pe cruce etc. De altfel din majoritatea caselor nu lipsea 
niciăcruceaăcareăeraăăatârnat<ăfieăsubăoăicoan<, fie separat pe un perete. 

DealungulăpereYilorăerauăatârnateăfarfuriiăfrumosăornamentate, fie din 
producYiaă autohton<ă a olarilor fie produseă dină por郡elan, undeva, înă mareleă
imperiu.ăChiarădac<ănuăerauăamplasateăînătotălungulăpereYilor, sigur se aflau 
câteădou<ăfarfuriiăaşezateăunaădeoparteăşiăaltaădeăcealalt<ăparteăaăicoanelor. 
Întreăceleădou<ăicoaneădeălaămas<, deăregul< (nu obligatoriu) se afla o oglin-
d<. 

SeămaiăaflauăatârnateăpeăpereYi, înăuneleăcase, poze (fotografii) cu unii 
membri ai familiei (dină perioadaămilit<riei, oriă deă laă c<s<torie etc.) dar ve-
chimea acestora nu putea fi foarte mare. 
ToateăacesteăobiecteăăatârnateăpeăpereYi (icoane, farfuriiăpoze)ăerauăînconjura-
teădeăştergareăfrumosăYesuteăoriăcusute, careăaveauăcapeteleăterminateăînăcolYiă
deă dantel<, oriă împletituriă ornament, f<cuteă dină materialulă ştergarului.ă Laă
lucr<turileă foarteă vechi, capeteleă ştergareloră erauă terminateă în ciucuri colo-
raYi. 

Esteăgreuădeăimaginatăcumăîntr-oăcas<ăunicelular<, locuit<ăde obicei, 
de mai mult de zece persoane, cuă pardosealaă deă p<mântă seă puteaă întreYineă
aceast<ăzestreădecorativ<ăîntr-oăstareădeăcur<Yenieăacceptabil<.ăŞiăeuăv<ăspună
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c<ăamăfostăînămulteăastfelădeăcaseăşiăaveamăunăascuYităsimYăalăcur<Yenieiăşiăală
observ<rii, darănuăamăv<zutăacesteăobiecteăacoperiteădeăpraf.ăPoateăc<ăaiciăîşiă
f<ceaăăuceniciaăviitoareaăgospodin< (fataăfamiliei)ădac<ăera.ăIarăştergareleăseă
sp<lauăcelăpuYinăînăperioadaăcur<Yenieiăgeneraleăaăcasei (dou<ăpeăan). 

Totăacestăaranjamentăar<tatămaiăsusăeraălaăîndemânaăgospodineiăcaseiă
şiăelăeraăunăindiciuăalăh<rnicieiăşiăpriceperiiăfemeilorădinăaceeaăcas< (mam<ăşiă
feteă ăsauănurori).ăSigurăc<ă Yineaăşiădeăstareaămaterial<ăaă familiei respective. 
Dară câtă ară fiă fostă deă s<rac<ă familia, oă icoan<ă totă aveaă înă cas<. Şiă oricâtă deă
multe au fost invaziile hoardelorădeăpr<d<tori, s<teniiăauăştiutăs<-şiăapereăsu-
fletulăşiăacesteăodoareăaleăfrumosuluiăcareăîiăf<ceauăs<ăseăsimt<ăbineăînăs<r<ciaă
lor. 

Iarăzică„ dinăp<cate"ăăDa!ăC<ciăşiăacesteăpodoabe, farfuriiăşiăştergareă
auă fostă înstr<inate (vândute)ă dinămulteă familii! Am folosit anterior, undeva  
termenulădeă„ obiecte necesare sufletului omuluiăşiăaăd<inuiriiăsale". 

Da, icoaneleă şiă ornamentele din jurul lor erau  necesare sufletului 
omului.ă Dară înă oriceă familieă existauă şiă anumiteă „documente" ale d<inuiriiă
sale. Unii aveau acte de proprietate (testamenteă oriă acteă deă vânzare-
cump<rare).ăAlYiiă aveauă bileteă deă banc< (aşaă cumăauă fostă celeă prină careă auă
împrumutat statulăşiăle-auăcedatăînăfavoareaăLiceuluiăAvramăIancu).ăÎnăuneleă
case s-auăp<stratăscrisorileăcelorădeăpeăfrontăsauădin prizonieratăşiăauătotăaş-
teptat s<ăvin<ăcelăplecat.ăDar mai erau şiăcertificateleădeănaştere, deăc<s<torie, 
deămoarte.ăMaiă târziu au fost certificate ori diplome ale copiilor, ori chiar 
scrisoriă deă laă aceştia.ăMaiă erauă chitanYeleă deă plat<ă aleă d<riloră c<treă stată oriă
p<şuşurileăanimalelorăcump<rate.ă Înăvremurileăcomuniştilorămaiăerauăcarne-
tele de impunere (carneteleădeăcote)ş.a, ş.a. 

Deăregul<ăacesteăacteăseăp<strauăîntr-unăs<culeYădeămaterialătextil (ca 
un portofel), celeă maiă importante.ă Dară şiă celeă uzuale (chitanYe, carnete de 
cote)ăseăp<strauăadunateă într-unăplicăsauă întreădou<ăcoperYiă şiă seăpuneau fie 
dup<ăoăicoan< ( cea de la mas<)ăfieădeasupraăgrinziiăcentraleădinăcas<.ăAşaăc<ă
aceast<ăgrind<ăpeălâng<ăp<rulădeăbotezăalăcopiilorălipităcuăcear<ăpeăgrind<, mai 
p<straăşiăniscaiăhârtiiăscriseădespreăaceaăfamilie. 

Nuăesteădeămirareăs<ăg<simăaşaădeăpuYineăinforma郡ii despre o familie, 

ori chiarădespreăoăaşezare, c<ciădoarăîntr-oăviaY<ădeăom (nuăîntr-un secol m<-
car)ătrebuiauădeămulteăoriăs<-şiă ăstrâng<ălaărepezeal<ăavutulăîntr-unăsacăşiăs<ă
fug<ălaăp<dure.ăCândăseăîntorceauălaăcaseleălorăg<seauăurmareaăjafuluiăşiăune-
oriăaăpârjolului. 

Oare chiarăauătrecutăaceleăvremuri?ăOriăseărepet<ăîntr-un stil modern, 
neb<nuităînc<?! 
Pentruăcompletareălaăacestăcapitolăseăpoateăvedeaă群iăanexaă10  
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4.Portul tisenilor 
 

Portul,ăcaă群iălimba,ăobiceiurileă群iădatinile,ăcaracterizeaz<ă群iăelăspiritu-
alitateaă 群iă felulă deă aă fiă ală unuiă popor.ă Portulă populară dinăTisa,ă caă 群iă portulă
celorlalteăsateădinăregiuneăesteăsimpluăf<r<ăpreaămulteăînflorituri.ăElăexprim<ă
via郡aăaspr<ăaăzoneiă群iăaăoamenilorăcare-lăpoart<.ăSatulăTisaăseăafl<ălaăoămareă
confluen郡<ăaăpatruămariăariiăetnografice:ăzonaăp<storeasc<ăaăjude郡elorăAlbaă群iă
Hunedoara,ăzonaămo郡ilorădeălaăAbrud-Câmpeni,ăzonaăCri群uluiăinferiorăIneu-
訓iculaă群iăzonaăetnografic<ăaăBihorului,ăcareăs-aăf<cutăputernicăsim郡it<ă înăar-
ealulăH<lmagiuluiăprinăgraiă群iămaiăalesăprinăportă(cojoaceleă群i 郡undreleăcusuteă
înăzonaăVa群c<uluiă群iăvânduteăapoiăînătârgulăH<lmagiului)ăPortulădifer<ădeălaă
unăsezonălaăaltulă群iădeălaăb<rbatălaăfemeie,ăastfel: 

Costumul femeiesc.  
C<maşaăşiăpoaleleăseăconfecYionauădinăpânz<ădeăcânep<ăYesut<ăînăcas<ă

şiăalbit<.ăCaăhaineă„deălucru”ăceleădou<ăobiecteăseăcoseauădintr-oăpânz<ămaiă
groas< (tram<).ăPentruăzileleădeăs<rb<toareăhaineleăerauăcusuteădintr-oăpânz<ă
maiăsubYire, iarădup<ăştergereaăiob<gieiăs-aătrecutălaăYesutulăpânzeiăînăamestecă
cu bumbac (maiăsubYireăşiămaiămoale).ăPesteăc<maş<ăseăpurtaăunăl<ib<ruYăsauă
ună cojocel.ă L<ib<ruYulă eraă deă culoareă neagr<, din postav, tivit tot cu ne-
gru.Tivul era dintr-unămaterialămaiăluciosădinăcareăseăf<ceauăşiăornamentele.ă
El era croit scurt, pân<ălaăbrâu, decoltatămultăînăfaY<ăşiăseăîncheia cu doi sau 
trei nasturi. 

Cojocelulăaveaăacelaşiăcroiăcaăşiăl<ib<ruYul, dar era din piele de miel, 

t<b<cit<, deăculoareăalb<ăpeăcareăseăcoseaăoăornamentaYieăcuăerh<ăneagr<ăoriă
cuăfirădeălân<ăneagr<, deăregul<ăînăform<ădeăspic.ăLaăfeteleăşiănevesteleătinere 
ornamentaYiaăeraăcolorat<. 

Pe cap femeile purtau un batic negru, iar cele tinere purtau baticul co-
lorat.  

Pesteăpoaleă seăpurtaăună şorY (înăgraiă local, cârp<ădeă încins), care, de 
regul<, eraădinăacelaşiămaterialăcaăşiăbaticul. 

Feteleă purtauă p<rulă împletită înă dou<ă coziă l<sateă libereă peă spateă sauă
strânseăînăjurulăcapului.ă.Femeileăm<ritateăpurtauăp<rulăimpletităînădou<ăcozi, 
adunateăînăjurulăcapului(conci) şiăacoperităcuăbatic. 

Înăpicioareăfemeileăpurtauăopinci, maiăalesăînăsezonulărece, vara um-
blândădesculYe.ăExistauăşiăfemeiămaiă„înst<rite”ăcareăaveauăcizmeăpeăcareăleă
purtauădeăs<rb<toriăsauălaăbiseric<. 
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Foto 42. Costumădeătân<r<ă(fat<).ăColec郡iaădoamnei Florica Jivan 
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Foto 43 Detaliiădeălucr<turiălaăcostumulăfemeiescă(ăum<ră群iăpumnari) 
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Foto 44. Costuma郡ie:ăUli郡aăMariaă(n<sc.ăMo郡ica),ăUli郡aă Ioan,ă2.II.1946.ăCo-
lec郡iaăarh.ăMariusăJivan.(Dejaălaăaceaădat<ăapareăportulădeătranzi郡ie-hibrid) 
 

Înă sezonulă receăeleăpurtauă Yundr<.ăLaă începutăaceastaăeraădeăculoareă
neagr<, atât laăfemeiăcâtăşiălaăb<rbaYiădarămaiătârziu, dup<ăunire, Yundreleăs-au 
cump<rată „de-aă gata”ă dină târgulăH<lmagiului.ăAcoloă erauămeşteriă dină dou<ă
zoneăgeograficeăşiăetnograficeădiferite, zonaăSebiş-ButeniăşiăceaăaăBeiuşului.ă
Înăgeneral, lucr<turileăşubelorăseădeosebeauăprinămodeleleădin ornamentaYieă
şiăprinăcolorit.ăAceştiămeşteriă auă introdusăşiă şubeleădeăculoareăalb<ă înăzonaă
H<lmagiu-Tisa. 
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Foto 45. Costuma郡ie:ă Fam.ă Mo郡icaă (Cri群eni):ă Maria,ă Ana,ă Petru,ă Lidia,ă
Elisabeta. 16ăIV.1944.ăColec郡iaăarh.ăMariusăJivan. 
 

Iarna, femeile purtau pesteăYundr<ăoăbroboad<ămare (chişchineu), care 
puteaăs<ăstea doar peăumeriăsauăpeăcap.ăAceast<ăbroboad<, caăform<, era un 
materialăp<tratăşiăîndoităînădou<ăcaăunătriunghiăcuădou<ădinăcolYuriăpetrecuteă
peste umeri, încrucişateăînăfaY<ăşiăapoiătrecuteăpeăsubăbraYeăşiălegateăînăspateă
sub cel de-alătreileaăcolY, Yinândăînăfelulăacestaăstrâns<ăşiăYundraăpeălâng<ăcorp. 
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Ultimele femei din satul Tisa care au purtat acest gen de costum, au 
fostă v<zute înainteă deă anulă 1960. Dac<ă costumeleă populareă s-auămaiă v<zută
purtateăşiădup<ăaceast<ădat<, aceasta s-aăîntâmplatănumaiălaăocaziiădeosebite.ă
Înăziuaădeăast<zi, cineămaiăposed<ăasemeneaăcostumeăleăp<streaz<ăcuăgrij<ăînă
„lad<”ăsauăînădulap. 

 
Costumul bărbătesc.  
Seăcompuneădinăc<maş<ăşiăizmene.ăAmbeleăpieseăerauăexecutateădin 

acelaşiămaterialăcaăşiăcostumulăfemeiesc.ăÎnăsezonulăreceăseăîmbr<caăunăcojocă
f<r<ămâneci (croită pân<ă laă brâuă sauă lungă câtă c<maşa), iară pesteă elă oă hain< 

(lecru).ăIarnaăb<rbaYiiăpurtauăcioareci, care, caăşiăhaina, erauăcusuYiădinăpânz<ă
deălân< (dimie)ăYesut<ăînăcas<, deăculoareăalb<.ăUneoriăpânzaăpentruălecruăseă
vopseaăîntr-o culoare maronie (mohorât<), fierbândăYes<turaăînăzeam<ădeăcoa-
j<ădeăarin. 

Înăzileleădeăs<rb<toare, dac<ănuăpurtauălecrul, b<rbaYiiăseăîmbr<cauăcuă
Yundraăneagr<. 

Pe cap, b<rbaYiiăpurtauăvaraăp<l<rieădeăpaieăşiăiarnaăc<ciul<ăneagr<, Yu-
guiat<, cuăvârfulăîndoităîntr-o parte. 

Înăpicioareăpurtauăopinciădarăerauăşiăuniiăcareăaveauăbocanci.ăDup<ă
1918, laăzileădeăs<rb<toare, majoritateaăb<rbaYilorăînc<lYauăbocanci Peste c<-
maş<ăşiăizmeneăseăpurtaăbrâulădinăpiele (chimirul).ăAceast<ăpies<ăaădisp<rută
dinăportăodat<ăcuăcioarecii. Ultimiiălocuitoriăcareăauăpurtatăacestăcostumăb<r-
b<tescăauăfostăv<zu郡i înainteădeăanulă1965. 

In anulă1978,ă laăs<rb<toareaăPa群telor,ăs-aămaiăv<zută înăsatăunăsingură
om cu cioareciă群iăoăsingur<ăfemeieăcuăpoaleădinăpânz<ăf<cut<ăînăcas<. 

Toateăpieseleădeăîmbr<c<minte, pentruăb<rbaYiăoriăfemei, erau confec-
Yionateăînăcas< (maiăpuYinăcojocul, piept<raşul, Yundra, bocanciiăşiăbaticulăfe-
meilor). 

C<m<şile, la ambele sexe, erau cusute cuăgulereă îngusteă şiă pumnaşiă
subYiriă careă seă legauăcuăunăşnur (chiotoare).ăPentruăaă fiăprinsă înăguleră şiă înă
pumnaşi, materialulăseăîncreYea (seăaduna)ăîntr-unăanumeăfelăîncâtăs<ăpoat<ăfiă
cusută dară s<ă aib<ă şiă oă form<ă pl<cut<.ă Laă c<m<şileă deă s<rb<toareă seă f<ceau 
gulereăpeăcareăseălucrauădiferiteăornamente.ăLaăb<rbaYiăornamenteleăerauăcu-
suteăcuăaY<ăalb< (fie flori, fieăt<ieturi), iarălaăfemeiăerauălucrateăcuăaY<ăneagr<ă
pentruăfemeileăînăvârst<, sauăcolorat<ăpentruăfemeileătinere. 

De obicei, ornamentele erau cusuteă„peăfir”. Se alegeau modele con-
sacrate pentru guler, pieptăşiăpumnaşi (pumnari).ăDup<ăalădoileaăr<zboiămon-
dial, femeileă tinereă auă începută s<ă ornamentezeă c<m<şileă şiă poaleleă cuă floriă
colorateăcusuteădup<ămodelulă imprimată înăcreionăsauă indigoădeăc<treăo alt<ă
femeie care avea o astfel de pricepere (talent).  Acesteă cus<turiă seă f<-
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ceauădeăfiecareăfat<ădinăsat.ăTotădup<ăalădoileaăr<zboiămondialăs-aăr<spândită
ornamentareaăc<m<şilorăşiăaăpoalelorăprinăbrodare.ăLaăbroderieăerauămaiăpu-
Yineăfemeiăcareăseăpricepeau, dar au fost suficiente caăs<ăîmpodobeasc<ăhai-
neleăfemeilorădinăsat.ăOrnamenteăcusuteăoriăbrodateăseăf<ceauăşiăpeăc<m<şileă
şiăizmeneleăb<rbaYilor, dar mult mai discrete. 
 Altăornamentănelipsitădeăpeăhaineleădeăs<rb<toare, înăspecial, era dan-
tela (cipca), fieăînăcolYi (mai mici sau mai mari), aplicat<ăcaăterminaYieălaămâ-
necileăc<m<şilor, la poalele femeilor, ori la izmene, fieălucrat<ăînăband<ăcon-
tinu<,  careăseăintercalaăînălungulămâneciiălaăc<maşaăfemeiasc<. 
 TotăornamentădeosebităeraăşiămodulădeăîncreYireăaăc<m<şilor (laăum<r)ă
şiăaăpoalelor (laăbrâu).ăPoaleleăseăcoseauădinămaiămulteăfâşii (laYi)ădeămateri-
al, astfelăîncâtăs<ăfieălargi (ample)ăşiăseăadunauălaăbrâuăînă„polmat<” (cing<-
toare).ăAceast<ă încreYireă seă f<ceaă înă faguri (coYche), pe unul sau mai multe 
rânduri, înăpliuriăfoarteăînguste. 
 Sigurăc<ătoat<ă„bog<Yia”ădeăornamentaYieăaă fost posibil<ăatunciăcândă
auăap<rut materialeămaiăsubYiri, mai fine : pânzaădeăbumbacăoriăceaăYesut<ăînă
fabriciă şiă cump<rat<ă apoiă deă s<teni (dup<ă anulă 1920ă şiămaiă alesă dup<ă anul 
1945). 
 Ornamenteleădeăpeăc<m<şileăfemeilorăleăîntâlnimăşiăpeăştergareleăcu-
suteăfieăpentruădecorareaăcaselorăsauăaăcoşurilorăcuămâncare, fieăpentruă„de-
corareaănaşilorălaănunYi”. 

  
 

Foto 46 
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Foto 47. Femeieătân<r<,ăînăcostumulăpopularădeăvar<,ăintreăceleădou<ăr<zboaieă

mondiale 

 
Foto 48. Tineriăînăcostumulăna郡ionalădintreăceleădou<ăr<zboaieămondiale 
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Foto 49. Femeieătân<r<ăcuă郡undr<ăneagr<ă群iăpoaleăcuăcipc<.ăDeasupraădeăcipc<ă
seă observ<ă oă cus<tur<ă ornamental<ă „peă fir”,cuă a郡<ă colorat<ă Fotografie din 
colec郡iaăing.ăI.ăD<r<u 
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Foto 50. 軍undraădeăculoareăneagr<ă群iăcioareciăcuăprohab.ăFotografieădinăco-

lec郡iaăGh.ăD<r<u 
 

Cap. VIII. Igienaă群iăstareaădeăs<n<tate 
 

1.Stareaădeăs<n<tateăaăpopula郡iei 
 
SatulăTisa,ăcaă群iăcelelalteădinăzon<ăaădusălipsaădeăigien<ăatâtăcolectiv<ă

câtă群iăindividual<.ăUrmareaăauăfostăbolileăfrecventeă群iăuneoriăfoarteăgraveăînă
rândulăcopiilorădară群iăaăadul郡ilor:ăgripa,ăpneumonia,ăencefalita,ăenterocolita,ă
iarăvaraăchiarăpaludismă(friguri).ăÎnăanulă1918ăaăfostăoăepidemieădeăgrip<ăspa-
niol<.ăÎntreăanii1814-1816ă群iăînăanul1831,ăaăfostăînăregiuneăepidemieădeăhole-
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r<105.ă Întreă celeă dou<ă r<zboaieămondialeă caren郡eleă graveă dină alimenta郡ieă auă
avutărezultatămaimul郡iăcopiiărahitici.ăUniiădintreăace群tiaăs-auăvindecatăcuăb<iliă
deăap<,ăsoareă群iăaerăcurat,ăînăzileleădeăvar<. 

Laă oameniiă adul郡iă auă fostă cazuriă deăTBCă 群iă infarctămiocardic.ă Erauă
deseăcazurileădeămoarteăinstantaneeălaălucruăînăcâmp,ăcuăviteleălaăp<群uneăoriă
chiară înăsomn.ăAuăfostă群iăcazuriădeăboliăsociale,ăaduseăînăsatădeăceiăcareăauă
fost la lucru la Budapesta.Eradicarea acestora s-aăf<cutăprinăanii1937-1938. 
BolileădeăTBC,ănuăauăpututăfiăvindecateădecâtătârziu,ădup< aniiă1950,ăcândăaă
începutăs<ăseăintroduc<ăantibioticeleădeăimportă(careăerauăinsuficiente)ă群iăera-
dicarea bolii s-aăpututăfaceădup<ăanulă1955,ăcândăFabricaădeălaăIa群iăaăîncepută
s<ăproduc<ă„peăband<”unit<îileădeăpenicilin<ă„Găpotasic<106 

Pentruăaăseăputeaăvedeaăstadiulădeăevolu郡ieăbiologic<ăaălocuitorilorădină
sat, s-aă cerută Dispensaruluiă medicală dină H<lmagiu,ă deă careă apar郡ineă satulă
Tisa, s<ă fac<ă m<sur<toriă antropometriceă laă 25ă deă locuitoriă adul郡iă dină Tisa.ă
M<sur<torileăsuntăconcentrateăăînătabelulădeămaiăjos,ădinăcareărezult<: 

Structuraăfiziologic<ăaălocuitorilorăsatului 
          -în<l郡imeămedie,ălaăb<rba郡iă160-170 cm, la femei150-160 cm 
          -greutateaămedieălaăb<rba郡iă78ăkg,ălaăfemei68ăkg. 
Dintreăceiă25ăsubiec郡iătesta郡i,ă8ăauădep<群ităgreutateaăraportat<ălaăîn<l-

郡ime,ădeăundeărezult<ăc<ăs-auăprodusămuta郡iiăseriăoaseă群iăînăalimenta郡ie 
Majoritateaă popula郡ieiă areă staturaă mijlocieă dară exist<ă 群iă subiec郡iă cuă

statur<ăînalt<,ăîntre175-190 cm. 
Stareaădeăs<n<tateăseăpoateăobservaă群iădinătabelulăcuădinamicaăpopula-

郡ieiăîntreăanii1900-1980ă.Dup<ăanulă1950ămortalitateaăaăsc<zutăserios.ăÎnăru-
brica obs. s-aănotatăsporulădeăpopula郡ieă(ă?ă) 

 
 

                                                
105

 Pal Kosma, Zarand varmegye, Cluj, 1848, pag. 106 
106

 Istoriaăacesteiăfabriciăesteălegat<ădeăspeciali群tiiăGermanieiăDemocratice,ădeă
interesulăsovietică群iăaăCAER.ăEraăsinguraăfabric<ădeăantibiotice,ăînăsud-estul 
Europei acelor ani.I.C 
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________________________________________________

 
 

 
 

Datele din tabelele de mai sus s-auăscosădinăregistreleădeăstareăcivil<,ă
pentruăn<scu郡iă群iădeceda郡i,ădeălaăConsiliulăcomunal.ăDeceseleămulte,ălaăgrupaă
deăvârst<ă0-10ăaniăauăfostăpân<ăînăaniiă1950,ă22șădinătotalul de 112 decese. 
Decesele cele mai multe s-auă produsă întreă 50-80ă deă ani,ă situa郡ieă oarecumă
normal< 

 
2.Igiena 

 
Cur<郡enia,ă înă via郡aă zilnic<ă aă satuluiă aă l<sată multă deă dorită înă trecut.ă

Igienaă aă fostă neglijat<ă înfavoareaă imaginiiă publiceă 群iă poateă aă uneiă estetici 
prostăîn郡eleas<.ăFemeileătinere,ăcândăseăduceauălaătârgă,ălaăH<lmagiu,ămergeauă
descul郡eăprinăprafăoriănoroi,ăpân<ălaăintrareaăînăH<lmagiu.ăDoarăaiciăî群iăluauă
gheteleă (aduseă curateă înă desag<)ă înă picioare.ă Trebuiaă s<ă leă vad<ă lumea,ă înă
H<lmagiu,ăcuăgheteleă curate,ă chiarădac<ăpicioareleăerauămurdare.Situa郡iaă seă
repetaăcândăseăduceauălaăbiseric<. 
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Copiiiă群iătineretulăf<ceauăbaieăinăapeleăcurg<toare,ăînăsezonulăcald.ăÎnă
restulăanuluiănuămaiăf<ceaănimeniăniciăoăbaie.Igienaăzilnic<ăeraăf<cut<ăcuăap<ă
dinăgur<,ădeăregul<ăf<r<ăs<pun.Aceastăputeaăs<ăfie,celămultăoăigien<ăsuperfi-
cial<ăaăgurii.ăSp<latulăpeăpicioareăseă f<ceaăfoarteă rar,ăuniiănuăseămaiăsp<lauă
niciă peă picioare,ă dină toamn<ă pân<ă înă prim<var<.ă Unii,ă dină pudicitateă prostă
în郡eleas<ă nuă f<ceauă baieă niciă m<cară vara.ă Erauă sp<la郡iă deă al郡ii,ă dup<ă ceă
mureau,ăînăcadrulăritualuluiădeăpreg<tireăaămortului. 

Salvareaădeălaăboliăeraăînăfaptulăc<ărufeleă群iălenjeriaădeăpatăseăschimbaă
laă timpăscurtă 群iă seă sp<laă înăpârl<uăcuămulteăc<ld<riădeă le群ieă fierbinte.ăAcestă
modădesp<lareăf<ceaărufeleăcurateă群iăaseptice.ăAst<ziăsuntămulteăfamiliiăînăsată
careăauăpropriaăbaieăcuădot<rileăcorespunz<toare. 

Vorbindădespreăigienaăcaseiă群iăigienaăcolectiv<,ăimagineaăesteă群iămaiă
proast<.ăLocuin郡ele,ăceleămaiămulteăerauăunicamerale,ăcuăsuprafa郡aăîntre 35-
50ămp.ăInăaceast<ăcamer<ălocuiauă2ăb<trâni,ăfeciorulăcuănoraă群iă3-4 copii, cam 
10ă persoane..Maiă puteauă fiă ună bunică sauă doiă fecioriă însura郡iă înă cas<.ă Neă
m<rginimălaăceleăzeceăpersoane.ăÎnăacestăspa郡iuăseăg<tea,ăseălucraăpesteăzi,ăseă
dormea. Vara era mai simplu: mai plecau unii la Deal, se dormea prin podul 
群uriiă群iăprină群ur<.ăIarnaăeraămaiăgreu.ăFrigulănuteăl<saăs<ădormiădecâtăînăgrajdă
cuăanimalele,unaăsauădou<ăpersoane.ăCelelalteădormeauăînăcas<.ăOpincileă群iă
obielele,ăseăpuneauăpeălâng<ăsob<ălaăuscată(v<ăimagina郡iămirosulădeălaăobieleă
群iăatâteaăperechiădeăpicioareănesp<late).ăC<ldura,ăumezealaă群iămurd<riaăfavor-
izaăînmul郡ireaăpuricilor.ăMaterialeăpentruădeparazitare,ăatunciănuăerau,ădecâtă
totăvaraăfrunzeleădeăarin.ăF<r<ăaăfor郡aănotaăspreăoăzon<ădeăgroaz<,ătrebuieăs<ă
întregimă tabloul,ă dup<ă s<rb<torileă deă iarn<ă cândă frigulă eraă puternică 群iă înce-
peauăs<ăfeteăoileă群iăcaprele.ăoăziădou<ăseăaduceaăoaiaăcuămielulăînăcas<,ăpoateă
chiară ună purcelă sauă ună vi郡elămaiă pl<pând.ă S<ămaiă punemă 群iă dou< toceie cu 
clo郡eăsubăpat. Nuăesteădeămirareăfaptulăc<ăauăfostăcazuriăcândăoameniiăauăluată
boalaădeălaăanimale.(Dalaculă群.a.)ă 

Lacestă tablouămaiă trebuieăad<ugată faptulăc<ă înăanul1920,ă înă totăsatulă
nu erau mai mult de 5-6ăclosete.ăDeăaiciă群iăcazurileănumeroaseădeăboliădiges-
tive, înăspecialăvara.ă 

A群aăaăfost.(veziă群iăanexaă8) 
Promiscuitateaă 群iă lipsaă condi郡iiloră deă igien<ă auă disp<rută odat<ă cuă

s<r<cia! 
Personalul sanitar 

 
ÎnăsatulăTisaănuăaăexistatăniciăînătrecută群iăniciăacumănuăexist<,ă群tiutăfi-

indăc<ăesteăunăsatămic.ăAdministrativă群iăsanitarăelăapar郡ineădeăcomunaăH<lma-
giu.ăAm<nunteădespreăaceast<ăproblem<ăseăg<sescăînăanexaă8 

 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

164 

CapăIX.ăTradi郡ii,ăobiceiuri,ăfolclor 
 

1.Crea郡iiăpopulare 
 

InăsatulăTisa,ădatinaăcareăaăprilejuităcreareaăunorăproduc郡iuniăpopulareă
aă fostă s<rb<ttoareaă deă iarn< Cr<ciunul.ă Aceast<ă s<rb<toareă aă f<cută s<ă seă
p<strezeăfrumoaseleăcolinde,ădarăaă群iăcreatăuneleănoiă ămaiăalesăora郡iiăpentruă
darulăgazdeiă群iăora郡iileădeănunt<. 

Cercet<toriiă folclori群tiă careă auăvizitată zona,printreă careă 群iăDrăOvidiuă
Bârlea,ă auă remarcată 群iă eiă bog<郡iaă folcloruluiă dină Tisa.ă Oă bun<ă parteă dină
crea郡iileăpopulare,ălegateădeădatiniă(inăspecialăcolinde)ă,ăînc<ădină1968ăauăfostă
înregistrateăpeăband<ădeămagnetofonă 群iă seă afl<ă laă Institutulă deă etnografieă 群iă
folclor,ălaăBucure群ti.ăPrinăanulă1935ăînvăIoanăTrifan,ăaăadunatăelăîntâiăacesteă
crea郡ii,ădarăcaietulăaăfostămereuăîmprumutatăpeălaăceiăinteresa郡iădinăAradăoriă
Bucure群tiă群iăs-a pierdut. 

Unămerităaparteă înăp<strareaă 群iă transmitereaăacestorăcrea郡iiă l-au avut 
l<utariiăanonimi.ăLaăCâmpulăTisei,ăfoarteăaproape de satul Tisa, erauăcâtevaă
forma郡iiă tradi郡ionaleădeă l<utariăcareăcântauă laă toateăocaziileă 群iă înămulte sate 
din jur. La petreceri, stimula郡iădeăun p<h<rel,ăseăantrenauălaăcântat lâng<ăl<u-
tariă群iăoameniiăcareăparticipauălaăs<rb<toare. 

Înăanexaă20ăamăredatăîntocmai formei din manuscris, toate culegerile 
adunate: colinde,ă cântece,ăpoezii,ă strig<turi,ă boceteă 群iă legende,ă iară înă anexaă
21, sunt redate. credin郡eă群iăsupersti郡ii. 

 
2.Datiniă群iăobiceiuri 

 
 

Dou<ăno郡iuniăpeăcareăleăsepar<mămaiăgreuăunaădeăalta.ăUnaăf<r<ăalta 
nuăpotăexista:ăDatinaăcuprindeăînăsineăgrupuriădeăobiceiuri,ăcareăpromoveaz<ă
acelea群iă aspira郡iiă spirituale.ă Datinaă seă actualizeaz<ă cuă ajutorulă obicei-
urilor.Ambeleăsuntădeprinderiădarădeănuan郡eădiferite.Datina este ceva dat iar 
obiceiulă esteă cevaă însu群it. Umblatul cu duba este o datină, care este re-
spectat<ăînăfiecareăsat,ădintr-un anumit areal, dar după obiceiul fiec<ruiăsat:ă
oraă cândă seă pleac<,ă felulă 群iă num<rulă participan郡ilor,ămodulă deă desf<群urare,ă
colindeleă careă seă cânt<,ă darurileă careă seă facă colind<torilor,ă ora郡iaă deă
mul郡umireăpentruădaruri,ă felul cumăseă înheieăaceast<ădatin<ăetc.ăChiarădac<ă
sateleăsuntăapropiateă群iălaăprimaăvedereăseăcolind<ăcamăacelea群iăcolinde,ădac<ă
nuăseăcunoa群teăbineăobiceiulălocului,ăs-arăputeaăproduceăsup<r<ri.ăCiviliza郡iaă
vecheăaăsatuluiăromânescăs-aăp<strată群iăseăvaăputeaăp<straănumaiăprinădatini. 
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Cele mai importante datini ale satului sunt: umblatul cu duba 群iă
conacul,ă 群ez<toareaă 群iă vergelul,ă strigatulă moroilor,ă armindenul,ă nedeia,ă
sânzâieneleă群iădatinileă legateădeăciclulăvie郡ii,ăna群tereaă群iăbotezul,ăcununiaă群iă
nunta,ădecesulă群iăînmormântarea. 
 

Umblatul cu duba 
 

Umblatulăcuăduba,ăcolindatulăoriăduba群iiăesteăacela群iălucru:ăseăcolind<ă
întregulăsat,ădeălaăprimaăcas<,ăpân<ălaăultima.ăDuba群iiăintr<ăînăfiecareăcas<ădeă
gospodar careă îiă deschideă u群a.Nuă esteă ună lucruă u群or.ă Seă începeaă duminicaă
dup<-mas< spreăsear<ăşiăseăterminaăaădouaăziădeăCr<ciunăspreăprânz.ăTrebuiaă
multăefortăs<ăseăpoat<ăcolindaăaproapeăcontinuu mai mult de 12 ore. Mai tre-
buieăspusăc<ăînăfiecareăcas<ăseăd<deaăcâteăo sticl<, dou<ădeăYuic<ăpentruăcon-
sumăînătimpulăcâtăduraăcolindatulăşiăjocul.ăOri, întreăcolind<tori, maiăerauăşiă
dinăceiăpeăcareăîiăînşelaăsticla.ăUnătân<răbeatăînă„ceat<”ăf<ceaăceataădeărâs, dar 
nuădoarăatât.ăElădeveneaăoăpovar<.ăNuăputeaăfiăl<satăînăcasa nim<nuiăşiăniciă
afar<ăînăger.ăTrebuiaăc<ratădeăcineva.ăAuăfostăşiăcazuriăcândăcolindatulănuăaă
pututăfiădusăpân<ălaăterminatulăsatuluiădinăcauzaăb<uturiiăşiăaăcerturilor.ăDup<ă
ceăaburiiăalcooluluiăîşiăf<ceauăefectulăîncolYeauăfieăuneleărivalit<Yiămaiăvechi 
fieăuneleăap<ruteăchiarăînăaceaănoapte.ăDar, deăregul<, acesteăsituaYiiăseăapla-
nauăşiăcolindulămergeaămaiădeparte. 

Deăcândăexist<ăacestăobiceiăesteăfoarteăgreuădeăprecizat.ăPoate nu de 
cândăs-aăstabilităs<rb<torireaăNaşteriiăDomnuluiăînă25ădecembrie, dar nu de-
parteă deă aceast<ă vechimeă istoric<.ă Spună aceastaă bazată peă observaYiaă c<, înă
culegerile vechi de colinzi, cuvinteleă şiă expresiileă folositeă ajungă aproapeă
neinteligibile pentru un neavizat de azi.Darăexist<ăcolindeăcuă texteăp<gâne,ă
uneleăprecre群tine.ăSeăpuneăîntrebareaădac<ăaceast<ădatin<ănuăcumvaăesteăle-
gat<ădeăunăanumităanotimpăsauădeăperioadaădeătrecereădintreăani.107Suntămul郡iă
cercet<toriăcareăleag<ăaceast<ădatin<ădeăs<rb<toareaăzeuluiăluminiiălaăpersani-
Mithra,ăcareăeraăs<rb<toritălaă25ădecembrie,ă群iăcare,ămaiăapoi,ăaăfostăpreluat<ă
înămareăfastă群iădeăîmp<ratulăConstantinăcelăMare.ăCercey<toriiăs-auăînmul郡ită
群iăpeăm<sur<ăceăseăp<trundeăînăstudiulălimbilorăVechiuluiăTestamentărezult<ă
leg<turiă lingvisticeă ăcareăarădaăsensuriănoiăunorădatiniă群iăexpresiiădină limba 
român<.Deă ex.ă cuvântulă „brad”ă înă aramaic<ă înseamn<ă „fiuleă coboa-
r<”(substantivulăaramaicăbar-fiuă群iverbulă„yaradh”- aăcoborâ,ălaăformaăimpe-
rativ<ă „rad”-coboar<)Maiă suntă 群iă alteă exemple: leroy (din formaă ebraic< 
ro*e-h-)ăînseamn<ăP<storulămeu.ăS<ăcredemăc<ădeălaăacestăleroyăesteărefrenulă
colindelor Leru-i Doamne, sau cum s-aă crezută pân<ă acumă c<ă ă ară fiă ună
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diminutivdeă laă împ<ratulă Aurelian?;ă Mo群ă inseamn<ă Celă vechiă deă zile sau 
Mântuitor,ă oă fiă astaă explica郡iaă luiă Mo群ă Cr<ciun?;ă Cr<ciună provineă totă dină
aramaic<,ădin verbul qara+ ciun, qara-aăchemaă群iăciun,ăcuă treiăsemnifica郡ii,ă
din care unaăînseamn<ăp<mântţăaăchemaădeăpeăp<mânt108 

Dac<ăamăvorbitădeă„r<d<cinile”ăcolindelorăsiăaleăC<ciunului,ăneăîntre-
b<mădeăceălaăaceaăpetrecereădeădup<ă„umblatulăcuăduba”ăîiăspuneă„Conac”?ă
Credemăîntr-oăexplica郡ieăsimpl<:ăînăaniiăcneziloră群iăaăvievozilor,ăapoiăaădom-
nilorădeăp<mânt,ăob群teaăsatelorădepindeaăînămareăm<sur<ădeăacesteăpersonaje.ă
Deălaă„conacul”ălorăplecaăcolinda-el,ăst<pânulădeăp<mântăeraăcolindată întâi.ă
Cu invoiala lui seăf<ceaătotul.ă訓iăfiindăiarn<,ăseăg<seaăunăspa郡iuăacoperităsufi-
cientădeămareăpentruăaceast<ăpetrecere,ălaăconac.ă訓iăaceast<ăpetrecereăseă郡ineaă
înă searaă primeiă duminiciă dup<ăCr<ciun.ăAuădisp<rută conaceleă cneziloră 群iă aă
grofilor dar s-auăg<sităînăloculălorăcaseămariăînăsateă群iădatinaăaăcontinuat.ăMaiă
târziuă s-auă construită C<mineleă Culturaleă 群iă oameniiă auă avută „Conacul”lor. 
Nuăaă群tiutăsatulădeăRevelion.ăLumea s-a modernizat, radioul, apoi televizorul 
auăadusă群iăînălumeaăsatuluiăs<rb<toareaăRevelionului.ăNuăseăputeauăfaceădou<ă
s<rb<toriă laă intervală deă treiă zile,ă a群aă c<ă înămulteă sateăConaculă s-aămutată înă
seara de Revelion. 

S<ăneă întoarcemă laă satulăTisa.ă Întâiă spunemăc<ă ină c<tunulăParagine,ă
mersulăcuădubaă群iăconaculăseăfacăseparatădeăTisaă(dinămotiveăgeografice). 

Înc<ănuăamăplecatălaăcolindat,ăneăorganiz<m.ăÎnătotăpostulăCr<ciunuluiă
seă înva郡<ă colinzi,ă înă specială tineri,ă seă facă repeti郡ii,ă pentruă aă st<pâniă bineă 群iă
textulă群iămelodiaăcolindelor.ăÎnătrecut,ăcândămai„tr<iau” 群ez<torile,repeti郡iileă
seăf<ceauă群iăacolo.ăDar seăg<seaă群iăcâteăoăgazd<ălaăcareăseăputeauăadunaătine-
riiă pentruă repeti郡iiă f<r<ă caă deranjulă s<ă seă simt<ă preaă tare.ă Cuă „repertoriul”ă
înv<郡at,ă doi-treiă inimo群i,ă î群iă luauă sarcinaădeăorganizatori,ă arvuneauămuzica,ă
gaseau voluntarii, doi-treiă careă poart<ă desagiiă cuă premânda.ă Premîndaă în-
semnaădarurileăprimiteădeălaăgospodariiăcareăauăfostăcolinda郡i:ăcolac,ăcârna郡ă
oriăcosti郡<ăafumat<,ă郡uic<ă群iăbani.Baniiăîiăluaăunulădintreăorganizatori.ăVolun-
tariiăcareăpurtauăpremândaăseănumeauă„iepe” 

Înătrecut,ăcolindulăplecaădeălaăprimară(acestaăaăr<masăînăloculăceluiăcuă
conac!),ămaiăapoiăseăadunauătineriiălaăC<mină,群i de acolo plecauălaăPalu郡e群ti,ă
deăundeăseăîncepea colindatul.ăTerminatulăcolindatuluiăseăf<ceaăîntr-unul din 
crânguri,prinărota郡ie,ăs<ănuăseăsupereăvreunulăc<ătotăelăr<mâneăultimul.ă 

Acum putem pleca! 
Înainteădeăaăajungeălaăunăgospodar, deăpeăuliY<ăîncepeaăunăfelădeăco-

lind, acelaşi, ca un lait motiv:  
Slobozi-neăgazd<-năcas< 
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C-afar<ăploaieădeăvars< 
Şî de-asear<-s tot pe-afar< 
Şî genunYi-miăîngheYar<. 

Dup<ăfiecareăvers se introducea refrenul: Hai, haiăşiănumai, tra-la-la-
la-la-la-lai. 

Acestăcolindăcaăoălarm<ămareăeraăcântatădeăceiămaiătineriădinăceat<ăşiă
ritmulăeraăYinutădeădubaşăşiădinăcândăînăcândăseămaiăauzeaăşiăunăinstrumentist. 

Cândăcolind<toriiăajungălaău群aăgospodaruluiăseăfaceălini群teăpentruăaăseă
puteaăîn郡elegeăcuăceiădinăcas<.ăUnăprietenăsauăoărud<ăaăcaseiăîlăstrig<ăpeăgos-
podar: 

-VereăGeorge,ă群tiăc<ăamăvorbităs<-miăvinziăjunculăt<u,ăc<ăseăpotrive群teă
bineăcuăalămeu.ăAmăvenităs<ăfacemătârgul. 

Dinăcas<ăîiăr<spundeănevasta: 
-George nu-iăacas<ă群iăacuma-iănoapte,ănuăteăpotăl<saăînăcas<. 
Puteaăfiăoăalt<ăabordare: 
-Baciu (Gheorghe) slobozi-neăcuăduba?” (sau cu colinda). Gospoda-

rulăputeaăs<ămaiăfac<ăşiăglumeădeăfelul: DaăsunteYiămulYi?, daăştiYiăcolinda?, 
Noăpân<ăs<ăîmbrac<ăg<zdoaiaătrageti-miăoăcolind<. 

Sigură c<ă g<zdoaiaă eraă îmbr<cat<, sigură c<ă înă cas<ă eraă totulă preg<tit, 
dar gazda („dac<ătotăpl<tea”)ădoreaăs<ăiăseăcolindeălaăuş<.ăSeăcolindaăunăco-
lindăafar<, apoiăseădeschideaăuşa.ăSeăintraăînăcas<ăcuă„bun<ăsaraăluiăCr<ciun”, 
colind<toriiă„luauămasaăînăprimire”, adic<ăseăîmp<rYeauăînădou<ăgrupe, nu se 
aşezau, ciă începeauă s<ă colinde (Dac<ă ştiauă colindulă preferată ală gazdei, pe 
acestaăîlăcolindau), apoiăgazdaăleăspuneaăs<ăsteaăpeăscaunăşiăceleădou<ăgrupeă
deă colind<toriă seă aşezauă peă celeă dou<ă scauneă lungiă înă lungulă paturilor, se 
schimbau cuvinte de duh, deăglum<ăşiăgazdaăpofteaălaăînchinatăcuăoăsticl<ădeă
Yuic<.ăPeămas<ăputeauăfiăpl<cinteăoriăproduseădeăporcăoriănumaiăpiY<r<i (dup<ă
starea gazdei, pl<cereaă şiă d<rniciaă lui).ă Instantaneu cu terminarea primului 
colind, înăcas<, muzicaăîncepeaăs<ăcânteăpentruăjoc.ăDac<ăeraădoarăoăfemeieăînă
cas<, indiferentădeăvârst<, eraăinvitat<ălaăjoc.ăDac<ăeraăşiăoăfat<ăchiarădeă10-12 
ani, eraă invitat<ă laă joc.ăDară„fecioriiă tinerei”ă jucauă întreăei, doiăcuădoi.ăAşaă
înv<Yauăs<ăjoace. 

Acumăv<ădaYiă singuriă seamaăc< nuăputeaă fiăună„stas”ăpentruă fiecareă
gospod<rie.ă Dac<ă gospodarulă eraă maiă înă vârst<ă şiă nuă aveaă fete, punea 
premândaăpeămas<, „mincinosul”ă spuneaă oraYiaă şiă cuă „s<rb<toriă fericite”ă şiă
„mulYumimăc<ăne-aYiăprimit”ăplecauălaăalt<ăcas<ăcuătoat<ălarmaăcolind<toriloră
tineriăşiăaădubaşului. 

SituaYiaădevineămaiăcomplex<ădac<ăneăapropiemădeăcaseleăcuăfeteăbu-
ne de jucat (sauăşiădeăm<ritat).ă Înăacesteăcaseănuăeraăcântatădoarăunăcolind, 
erauădou<-trei, dar erauămaiămulteăperioadeădeăjoc.ăSeăjucaăşiăfata (fetele)ăşiă
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mama.ăPuteauăfiăcaseăapropiateăînăcareăs<ăfieămaiămulteăfete.ăAtunci, cu voia 
p<rinYilor, feteleăseădeplasauăşiăeleăcuăcolind<toriiădou<-trei case, baăveneauăşiă
mameleălor.ăC<ăaveaăcineăs<ăleăjoaceăpeătoate.ăColind<toriiăerauămulYiăşiădor-
nici de joc. 

Înătimpulăultimuluiădans,ăg<zdoaiaăaduceăcinsteaă群iăoăa群eaz<ăpeămas<,ă
spunând:ă„Pu郡inădeălaănoi,ămaiămultădeălaăDumnezeu”. 

Colind<toriiăseăadun<ăînăjurulămeseiăs<ădeaăonoareaăcuvenit<ăcinstei.ă
Seă începeă gr<itulă cinsteiă ,ă deă c<treă ceiă doiă gr<itori.ă Gr<itoriiă suntă doiă
colind<toriăpricepu郡iăcareă群tiuăbineă„ora郡ia”.ăcunoscăbineăoameniiă群iă群tiuăundeă
î群iăpotăpermiteăs<ămaiăstrecoareăcâteăoăglum<ăf<r<ăaăsup<raăpeăcineva. Ei au 
prezen郡<ă deă spirită 群iă pl<cereaă pentruă ceă fac.ă Unulă este„群ef”,ă ală doileaă esteă
adjunct.ăAdjunctulărepet<ăceăspuneăprimul,ămaiăstrecoar<ăoăvorb<,ăoăexpresie,ă
îlămaiăajut<ăpeăprimulădac<ăseăîmpotmole群te. 

Ora郡iaăcinstei: 
 

Ho, ho, ho, fecioriiănoştriiăşi ai luiăCr<ciun,  
SculaYi-v<ăînăt<lpileăpicioarelorăşi-n capetele oaselor 
C<ădeăcândănoiăamăcolindat,  
Gazdaănoastr<ăbineăs-oăg<tat. 
Deălaăoălun<, laăoăs<pt<mân< 
Maiăvârtosăcaăoăziăbun<. 
S-aăpreg<tităcuăunăcolacăgrosăşiăfrumos,  
CaăfaYaăluiăHristos 
Darăcolaculă<staănu-iăcumăvou<ăviăseăpare,  
S<-l iei laăsubsioar<ăşiăYuştiăcuăelăpeăuş<-afar<. 
................................................................. 
Colaculă<sta, dac<ăniăl-ar fi dat gazda cu totul,  
Înăpaieăne-amăfiăîmpiedicat, cu pleava ne-ar fi orbit,  
Cuătârnomataăne-am fiăînecat 
ŞiălaăfecioriiăluiăCr<ciun, r<uăle-ar fi stat 
Dar avea gazda nost avea,  
Tr<iasc<-lăDumnezeuăşiăpeăcineăare,  
Şaseăjunciăcuăcoarneleălungi,  
Mergeaăînă軍arin<ăpesteăbalt< 
S<ăr<stoarneăbrazd<ăneagr< 
Peăbrazd<ăsem<naăgrâu bobat, ploaiaăîlăploua, grâulăcreştea 
Soarele lucea, grâulăs<ăcocia, laăgazdaănoastr<ăbine-iăp<rea 
Lua un spic, dou<, seăuitaăşiăzicea:  
-Îiăcoptăgrâulănostru, îiăcopt, ce vom face? 
-Vom face ce-omăputeaăşiăl-omăt<ia! 
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-VomămergeăpeăulicuY<, dup<ănişteăfetiYele, cuănişteăsecerele,  
Apoiăîlăvomăt<iaăşi-lăvomăpuneăjosăpeăm<nunchi,  
Deăpeăm<nunchiăpeăsnop, de pe snop pe cruce,  
De pe cruce pe par, de pe par, pe car,  
Iar de pe car, pe stogul cel mare la arie. 
Şiăcineăîmbl<teaăbineăreuşeaăşiăbineăc<p<ta,  
Şiăcineăm<cinaăluaădobânda. 
Câteăfireădeăgrâuăs-au m<cinat, înăacestăcolacăgrosăşiăfrumos 
Atâteaăstoguriăs<-i dea Dumnezeu la gazda nost. 
Şiăcolind<toriăr<spundeau: Amin, amin! 
Neămaiăcinsteşteăgazdaănostăcuăoăplin<ădeăb<utur<,  
S-oălu<mădinăgur<-năgur<. 
Asta-iăb<utur<ătare, de la Oradea mare 
Cândăgazdaăs-a-ntors, aătrecutăprinLuguz<uă 
Peăpriporulăcelăr<uăşiăziceăgazdaăc<treăg<zdoaie 
Acumaăceăfacem?ăÎmpiedic<măcaiiăsauăcocia 
G<zd<riYaăzice: „împiedec<măcaii!” 
Şiăs<ăveziăatunci, peăpriporăînăjos,  
Cândăc<ruYaăpesteăcai, cândăcaiiăpesteăc<ruY<,  
Cândăgazdaăpesteăg<zd<riY<,  
Apoi s-auăoprităîntr-unăprunăşiăv<zur<ăc<ănu-i lucru bun 
H<rd<ulăseăsparse, vinarsu se cam scurse 
Dar gazda, fireăisteaY<, lu<ăc<ciulaăşiăoăumpluădeăb<utur< 
S<ăavemăşiănoiăacumăceăluaădinăgur<-năgur<. 
Câteăpic<turiăs-auăpusăînăaceast<ăsticl<, Atâteaăbutoaieăcuăb<utur<ăs<ăai-
b<ăgazdaălaăanul 
Colind<torii: Amin, amin! 
Şiăneămaiăcinsteşteăgazdaăcuănişteăbani 
S<ătr<iasc<ălaămulYiăşiăfericiYiăani 
CâteăYigleăpeăcas<, atâYiaăgalbeniălaăgazd<ăpeămas<. 
................................................................................ 
Dup<ă mulYumirileă c<treă gazd<, muzicaă începeă marşulă deă plecareă şiă

canonul se repet<ălaăfiecareăcas<ădinăsat,ăpîn<ălaăultima.ăColindatul cu duba 
seătermin<ăcuă„conacul”.ăDeăcândăesteăc<minăînăsat,conaculăseădesf<群oar<ălaă
c<min. 
 

Conacul 
 

Conaculă seă preg<teaă împreun<ă cuă gazdeleă careă auă avută înă custodieă
premânda (darulăcolind<torilor).ăOăparteădinăcolaciăseăt<iauăfeliiăşiăseăpuneauă
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înăt<vi, seăstropeauăcuăpuYin<ăap<ăşiăcuăpuYin<ăgr<simeăînăcareăs-auăfriptăcâr-
naYii, apoi se introduceauăpuYinăîntr-unăcuptorădeăpâine, astfelăc<ăseăînmuiau, 
seă rumeneauăpuYină şiă primeauă aromaădeă laă cârnaYi.ăA群a preg<tită colaculă seă
numeaăleveş.ăOăparteădinăYuic<ăseăfierbeaăcuăzah<răarsăşiăcuăchimion, Asta se 
numeaăcramp<. 

Toate acestea erau duse la locul petreceriiă şiăconsumauătoYiăceiăpre-
zenYi.ă Familiileă careă nuă primeauă colind<toriiă nuă veneauă laă conac.ăDeă altfelă
eraăşiăruşineăs<ănuăprimeştiăcolind<torii. 

Muzica era tot cea de la colindat, poate mai sporeau cu unul sau doi 
instrumentişti.ă Petrecereaă Yinea pân<ă târziuă înă noapte.ă Deă multeă oriă dup<ă
aceast<ăpetrecereăseăcamăştiaăceănunYiăseăvorăfaceăînăcâşlegi* dup<ăactivit<Yileă
perechilor de tineri.  

Acumăseăd<deauăşiăultimiiăbaniă laămuzicanYi.ăDac<ănuăajungeauăceiă
strânşiădinăcolindatămaiăcontribuiauăfecioriiăcuădiferenYa. 

Trebuieăs<ăspunăc<ăunăastfelădeăconac, dup<ăacestătipic,ăeu nu am mai 
ajunsă s<ă cunosc.ăAtunciăcândăamă fostămaiăm<ricel, 10-12 ani, aceste datini 
disp<reau, deşiăacumăeraăşiăf<in<ăalb<ăpentruăpâineăşiăcolaci, deşiăacumăporciiă
îngr<şaYiă treceau mult peste 100 de kg, baămulteăgospod<riiă t<iauăchiarădoiă
porciă pentruă doară patruă sauă şaseă membriă dină gospod<rie, întreă aniiă 1962-
1964, cândă euă amămersă cuă duba, „iapa”ă adunaă doară Yuicaă înă damigean<ă şiă
puYiniiăcolaci, iarăcârnaYiăaproapeădeloc.ăS<ăcredem oareăc<ăbun<stareaăpopu-
laYieiă aă fostă oă cauz<ă aă renunY<riiă laă tradiYiiă sauă poateă bun<stareaă aă sporită şiă
egoismulăşiăsingur<tatea? Când erau puţine alimente în sat, oamenii sim-
ţeau bucuria să dea şi altora, măcar la sărbători, să se bucure împreună 
şi cei ce n-au, fără a simţi umilinţa în faţa celui ce are. Acele vremuri au 
trecut, iar cele care au urmat au adus cu ele alţi oameni care, puţin cîte 
puţin, nu au mai înţeles sensul şi importanţa tradiţiilor şiă totă aşaăpuYină
câteăpuYinăauărenunYatălaăele, apoi le-au uitat! 
  

* câ群legi, esteăperioadaădintreăBoboteaz<ă群iăîncepereaăPostuluiăMare. 
訓ezătoarea de lucru 群i vergelul 

 
Înă satulă vechiă timpulă anuluiă eraă guvernată deămuncileă gospod<re群ti:ă

anulăpentruămunciăagricoleăîntr-unăel,ăanulăpentruămuncileăînăcas<ăînăalt fel. 
Gospodina,ăg<zdoaia,ăfemeiaăcasei,ăaveaăplanurileăei:ăplecândădeălaăcâteăpa-
turiă群iăcâteăpersoaneăareădeăîmbr<cat,ăcâteăfeteăvaăaveaădeăm<ritat,ă群tiaădeăcât<ă
cânep<ă aveaă nevoieă (eventuală 群iă ină 群iă lân<). Prelucratulă cânepiiă începea 
prim<varaă cuă sem<natul, apoi era culesulă cânepiiă deă var<,ă spreă toamn<ă eraă
culesulăcânepiiădeătoamn<. Dup<ăculesăcânepaătrebuiaăpus<ăinăap<ălaătopită(înă
topcili),ă undeă seă 郡ineaă pân<ă cândăparteaă fibroas<ă seă puteaă separaă deăparteaă
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lemnoas<ăa firuluiădeăplant<.ăUrma uscarea, apoi opera郡iaădeămeli郡areă (des-
facereaăfibreiădeăpeăparteaălemnoas<).ăProdusulăfibrosărezultatăeraătrecutăprină
pieptenii de fuioare si de câl郡iă(câl郡iiăsuntătotăoăfibr<ădarădeăcalitateaăaădoua).ă
Acumă acestă material,ă fuioareleă 群iă caiereleă deă câl郡iă câtă 群iă caiereleă deă lân<,ă
trebuiaătors,ăadic<ăf<cutăfirăcâtămaiăsub郡ireăpentruăa seă郡eseădinăacestăfirăpânza 
pentruăhaineădeăs<rb<toare,ăhaineădeălucru,ăhaineădeăpat,ădimieă(stofaădeălânâ)ă
pentru cioareci,ă lecru,ă 郡undr<,ăoriă alteă 郡es<turiă pentruă acoperită patul. Torsul 
acestorăfuioareă群iăcaiereădeăcâl郡iăoriădeălân<ăeraămuncaăceaămaiădificil<ă群iămaiă
f<r<ăspor.ăOăfemeieăfoarteăharnic<ărarădac<ăputeaă toarceădou<ăfuioareăîntr-o 
sear<ălung<ă(ăpân<ăc<treăoraătreiădiminea郡a) 

Neă întoarcemă laă planulă gospodinei: torsul materialelor pentruă 郡esută
trebuiaăf<cută întreă începutulă luniiănoiembrieă群iă24ădecembrie.ăMaiădevremeă
deă începutulă luiă noiembrieă nuă eraă gataă pentruă torsă decâtă lâna.ăDară cineă s<ă
toarc<?ă Femeileă erauă lâng<ă b<rba郡iă laă muncileă câmpului,ă culesulă 群iă
sem<natul.ăEraădeăfolosăoăfemeieămaiăînăvârst<ăcareăpeălâng<ăp<zitulăviteloră
s<ătoarc<ă群iălâna. 

Pentruă torsă seă adunauă femeileă seara,ă laă oă 群ez<toareă maiă mic<,ă
vecinele, ca s<ăpoat<ăbiruiăsomnulă群iătorceauăîmpreun<.ădeăregul<ăseăadunauă
群iăcâ郡ivaăb<rba郡iăcuăele.ăEiămaiădesf<ceauăporumbăsauăîmpleteauăco群uri,ăcio-
pleauădin郡iădeăgrebl<.ăSeămaiăgustaă群iăpu郡in<ă郡uic<ă群iăseăspuneauăpove群ti.ă 

Peălâng<ăacestămodădeăorganizareăobi群nuit,ănevesteleătinereă群iăfeteleă
careă 群tiauă toarceă seă adunauă înă anumiteă seri (luniă 群iă miercuri),ă maiă multeă
dintr-un crâng,ăîntr-oăcas<ămareăpentruătors.ăAiciămaiăveneauă群iăfecioriăchiară
群iă uniiă b<rba郡iă 群iă atmosferaă eraămaiă tinereasc<. Se repetau colinde, se mai 
spuneauăpovestioareă(bârfe)ădinăsatăoriădeăaiurea,ăseămaiăfuraă群iăcâteăunăs<rută
群iă seă torceauă fuioarele.ăDac<ă oă gospodin<ă aveaămulteă fuioare,ă poateă eraă 群iă
singur<ălaătorsă(aveaăfeciori,nuăfete),ădeăcomunăacordăcuăcelelalteăfemeiăpro-
gramaăoăclac<,ăeventualăîntr-oăs<rb<toareămaiămic<).ăClacaăîncepeaămaiăspreă
dup<ămasaă 群iă 郡ineaă câtă rezistauă participantele.Laă aceast<ă clac<ă seă aduceauă
uneoriă群iădoi-treiămuzican郡i,ăseăd<deaădeăb<utămied, murs<ă群iăchiară郡uic<ăîn-
dulcit<ă(oriăcramp<) Laăfinalăseăînvârteauă群iădou<ătreiăjocuri. 

Aceste femei, dup<ăceăauăsc<patădeă„greutatea”ă(grija)ătorsuluiăî群iăor-
ganizauăoăs<rb<toareăaălor,ăpeălaăînceputulăcâ群legilor,ăcuămuzic<ă群iăcuăinvita郡iă
dinărândulăfeciorilor.ăCeleăc<s<toriteăveneauăcuăb<rba郡ii.ăAceast<ăs<rb<toareă
se numea vergel. 

Înainteădeăpetrecereăs< termin<mătabloulăcânepii.ăFirulătorsăseăpuneaă
deăpeăfusăpeărâ群chitoră群iăseăf<ceaăjurebieă(scul)ădeăoăanumit<ăm<rime.Jurebiaă
seă puneaă laă albită înă pârl<ulă cuă le群ie.ăDup<ămaiămulteă sp<l<riă jurebiileă erauă
suficientădeăalbe.ăNuăputemăintraă înăam<nuntele procesuluiădeăurzireă群iăpu-
nereăpeăr<zboi.ăCândăîncepeaăPostulăMareăseăpuneaăr<zboiulăînăcas<. Primele 
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pânzeăseă郡eseauăaceleaădinăcareătrebuiauăf<cuteăhaineleănoiăpentruăs<rb<toareaă
Pa群telui.(Adev<ratăesteăc<ăoăgospodin<ăharnic<ăaveaăînălad<ăcâtevaăvaluriădeă
pânz<ăbun<,ădinăaniăpreceden郡i,ădinăcareăcroiaăhaineleănoi).Lucrulă laă r<zboiă
trebuia terminatăpân<ălaăPa群ti.ăDup<ăPa群ti,ălucr<rileăagricoleăscoteauăoameniiă
din case. 

 

 
 
Foto 51. Valuriădeăpânz<.Colec郡iaădoamnei FloricaăUli郡<-c<s.ăJivan 
 
Femeileădeălaă群ez<toriăorganizeaz<ăvergelul.ăAdun<ăbani,ăpl<tescăl<u-

tarii,ăfacălango群i,ăaducăb<uturiănealcooliceădară群iă郡uic<.ăMamaăcâteăuneiăfeteă
mai puneăînătraist<ă群iă郡uic<ăîndulcit<ădinăcareăs<ăînchineăcuăunăfeciorăsauăaltulă
la care s-aăgândit,ăpentruăfataăei.ăSeăcânt<,ăseăjoac<,ăseăspunăglume,ăseăbea,ăseă
m<nânc<ălango群i,ăseăpetreceăpân<ăspreăziu<. 

Se zicea c<ădup<ăconacă群iădup<ăvergelăseăcamă群tieăceănun郡i se facăînă
sat,ăînăcâ群legiă群iădup<ăPa群ti! 

Acestă vergelă nuămaiă exist<!ă Genera郡iaă noastr<,ă careă scriemă aceast<ă
monografie l-aăprinsăînăultimeleăsaleăstr<daniiădeăexisten郡<.ăCl<cileăle-am mai 
prins,ăLaăpu郡inele 群ez<toriăamămaiăparticipat.ă訓ez<torileăînăgrupuriădeăvecineă
auămaiăd<inuităpân<ăc<treăaniiă60-80 ai secolului XX. Auădisp<rutătoateăodat<ă
cuăsc<dereaăînsemn<t<郡iiăcânepiiăînăvia郡aăgospod<rieiăs<te群ti. 

Petreceriă numiteă Vergel,ă organizateă înă câ群legi,ă deă c<treă feciori,ă înă
acord cu fetele din sat, s-auămaiăf<cută(chiarămaiămulteăîntr-un sezon), dar tot 
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maiărari,ăpeăm<sur<ăceă tineriiăplecauădinăsat,ă laă群coliăoriă laămunc<.ăAceast<ă
datin<ăaădisp<rutăînăjurulăanuluiă1970.109 

 
Strigatul muroilor-Strigatul peste sat 

 
Strig<tulăpesteăsatăsauăstrigatulămoroilor, faceăparteăcaăşiăarmindenulă

şiăafumareaăcurYii (la 9 martie-40ădeămucenici)ădinădatinileădeăprimavar<, de 
preg<tireăaăcur<Yenieiăpentruăunănouăanăagricol.ăLaăstrigatulăpesteăsatăoameniiă
procedau la asanarea moral<ăaăsociet<Yii.ăÎnăcredinYaălorăc<ăexist<ăfiinYeăuma-
neăcareăseăpotătransformaăînămoroi (fiinYeăcareăiauămanaălapteluiădeălaăvaci), 
laăacesteăstrig<riăspuneauănumeleăpersoanelorăb<nuiteădeăastfelădeăpractici. 

Aceast<ăstrigareăaveaălocăseara, înăajunulăsfântului Gheorghe, la M<-
gur<,ăLaăVârfă群iăLaăSângurul.ăPeăacesteăîn<l郡imiăî群iăalegeaăfiecareăgrup<ăună
locădeăundeăs<ăvad<ăînătoateădirec郡iileă群iăs<ăfieăv<zut<ădeăcelelalteăgrupe. De 
obicei,ălaăM<gur<ămergeauăceiădeălaăsat,ăCri群eniă群iăArp<群e群ti;ăLaăVârfămer-
geau ceiădinăPle群cu郡aă群iăValeaăMare;ăLaăSângurulămergeauăceiădeăpeăgruiă群iă
Tufari.ăP<r<geniiăî群iămanifestauăsinguri acestăobicei.ăFiecareăgrupăf<ceaăîntâiă
unăfocăcâtămaiămareălaăloculădeămanifestare.ăAdunareaăseăf<ceaăînăjurulăfocu-
lui,ăundeăseăspuneauăglumeăpân<ăseăîntuneca.ăAtunciăunulădintreăgrupuriăîn-
cepea dialogul: 

Grupul I. Aauuleee! Aauuleee! 
Grupul II. Ceă郡i-eă郡ieăPavelee? 
              IăM<ămânc<ămuroilee! 
              II.Care din ele? 
              I.M<riu郡<ăaăluiăGeorge,ăcareăiaămanaăvacilor 
             IIăD<uooo- n      Dracilor 
             III Aauuleee! Aauuleee! 
              I.Ceă郡i-eă郡ieăPavelee? 
             II I.M<ămânc<ămuroileee 
             II.Care de ele? 
             III.SavetaăluiăMitrie,ăseăareăbineăcuăP<tru郡uăluiăIlieă群i-i sparge 
casa! 
            IăD<<uooo-n     dracilor 
Înă felulă acestaă suntă ar<tateă toateă abaterileă deă laămoralitate,ă dină sat, 

prinăincriminareaălenevirii,ăfurturilor,ăDestr<b<l<riiăînăfamilieăetc.ăSeăîncercaă
oăasanareămoral<.ăCeiăeticheta郡iănuăaveauăpeăcineăseăsup<ra.ăDenun郡<torulăeraă

                                                
109

 Ioan Cotoc, Rădăcini Ъi neamuri, pag. 297-298 
-Ioan Cotoc, Când păzeam eu noaptea caii, Ed. Solness Timi群oara , 2018, 
pag. 103 
_Ioan Cotoc, Gânduri de-a valma,Versuri, Edit Solness, 2018, pag39 
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oă voceă colectiv<ă dină noapte.ăCelă cuă viciulă st<teaă oă ziă dou<ă ascunsă înă cas<ă
apoiăseăf<ceaăc<ănuă群tieădecpreăceăesteăvorba. 

Aceast<ăziăseăconsider<ăînceputulăprim<veriiă群iăacum se angajau paz-
niciiădeăcâmp.ăTotăînăajunădeăSf,ăGheorgheăseăaducăramuri de fag, cu frunze 
tinere,ă群iă seăatârn<ă laăcaseăLa Sf. Gheorghe era obiceiul udatului fetelor cu 
ap<. 
 

Armindenul 
 

Armindenulăseăaduceaădeălaăp<dureăsearaăînăajunădeă1ămaiăsauăchiară
dimineaYaădeăvreme.ăCeăeraăacestăarminden?ăUnăşuleuădeăfagăsubYireăşiălung 
de circa 3-4ă metriă sauă oă ramur<ă maiă groas<ă deă fag.ă Seă cur<Yaă lemnulă deă
r<murereăastfelăcaăs<-iă r<mân<ădoarăspreăvârfăoăcoroan<.ăLaăaceast<ădat< (1 
mai)ăfrunzaă faguluiăesteă suficientădeămareăcaăs<ă seăobserveăună„pomăverdeă
legatădeăstâlpulăporYii”ăadic<ăarmindenul.ăAcestăpomăst<teaăacoloăpân<ăprină
iulie-august, cândăgospodinaăf<ceaăprimaăpâineădinăgrâulănou.ăAtunciăseăluaă
armindenulă şiă seăpuneaăcuăalteă lemneăpentruăarsulăcuptorului (obiceiul este 
arhaic, p<gânăşiăseăîntindeăpeăariiăgeograficeămariăînăYar<, el fiind tratat deta-
liată înă literaturaădeă specialitate). ÎnăTisa,ă aceast<ă s<rb<toareă seă 郡ineaăpentruă
s<n<tateaăanimalelor. 

 
 
 
 

Sânzâienele 
 

S<rb<toareaă deă Sânzieneă esteă laă 24ă iunie,ă cândă seă s<rb<tore群teă
na群tereaă Sf.ă Ioană Botez<torul.ă S<rb<toareaă î群iă areă r<d<cinileă înă vremurileă
precre群tine.ă Eaă eraă închinat<ă sânzienelor-personaje mitologice, cu puteri 
supranaturale,ăcareădac<ănuăerauărespectateăputeauăfaceăr<uăoamenilor.ă 

Sânzâianaăesteăoăplant<ăfloricol<ăperen<,ăcuăfrunzeăîngusteăalungiteă群iă
care, pe o tulpin<ăînalt<ădeă30-40 cm.dezvolt<ămulteăramifica郡ii,ăfiecareădin-
treăeleăpurtândăoăinflorescen郡<ăbogat<ăădeăculoareăgalbenăauriu.ăExist<ă群iăsân-
zieneă cuă floriă albe,ă avândăacelea群iă propriet<郡i. Dinăplanteleădeă sânzieneă în-
florite, la 24 iunie, se fac cununi, folosindă 群iă alteă floriă colorateă dină câmpă
(margarete,ă ochiulă boului)ă sauă gr<din< (cârcium<reseă 群iă fonceu).ă Acesteă
cununiăseăpuneauăpeăcapulăfetelorătinere,ădarăseăpuneauă群iălaăcse,ălaăgrajduriă
群iăînăgr<dini,ăînăcredin郡aăc<ăaceast<ăfloareăap<r<ădeăreleă群iădeăboli. 
 

Nedeia 
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Dup<ăuneleălegendeăNedea- Nedeea aăfostăoăfat<ădeosebitădeăfrumo-

as<ădeănumeleăc<reiaăarăfiălegateăacesteăpetreceri110.ăCeăesteăsigurăeăfaptulăc<ă
r<d<cinileă petreceriiă suntă înă 郡inuturileă înalteă undeă seă p<群uneaz<ă oile 群i 
petrecerea, la origini a fostălegat<ădeăaceast<ăocupa郡ieăaăp<storitului.ăCaăsub-
stantiv, nedei-nedeie,ă înseamn<ăun locă f<r<ă vegeta郡ieă peă ună vârfă deămunte,ă
locăplatăpeăunăvârfădeămunte,ălocădeătrecere-pas peste munte iar ca nume pro-
priu Nedei, sau Nedeia, este atribuit maiămultorăvârfuri  sau locuri din ma-
siveleămuntoaseăaleă郡<rii. 

Înă 郡inutulăH<lmagiuluiă s-auăorganizată nedeiă înă satele:ăOciu,ăOci群or,ă
Ione群ti,ă軍<rmureă(LaăBanciuă)ă群iă înăTisa. Apoi s-auămaiă îndatinată laăLeasa,ă
Le群tioaraă群iăH<lm<gel,ă群iămaiăaproapeădeăaniiăno群triăo mare nedeie are loc la 
T<c<群eleăiarăaltaălaăH<lmagiu,ăînăvârfulădealuluiă訓ortoc. 

Nedeiaă deă laă Tisaă seă organizaă înă ziuaă deă Rusalii.Crângulă Paragineă
f<ceaănedeieăseparatăînăziuaădeăÎn<l郡areă(Ispas) 

ÎnăziuaădeăRusalii,ădup<ăslujbaăduminical<, preotulă ie群eaă ,ă împreun<ă
cuăcredincio群iiăpentruăsfin郡ireaă郡arinii.ăDup<ăîntoarcereaădinăaceast<ăprocesi-
une,ăaveaălocăînăcurteaăbisericiiăoăagap<ă(mas<ăcomun<),ălaăcareăseăserveaăună
p<h<relădeă 郡uic<,ăpl<cint<ăcuăbrânz<ădeăvaci 群i mai nou s-auăad<ugată群iăalteă
pr<jituri.ă Eraă ună prilejă deă întrecereă întreă femeiă înă preg<tireaă pl<cinteloră
pentruăaceast<ăocazie.Laămas<ăerauăinvita郡iă<ntâiăstr<iniiădeăsatăapoiăs<tenii.ă
Dup<ăaceast<ăagap<.s<teniiă群iămusafiriiălorăplecauăacas<,ăserveauămasaă群iăpeă
la orele patru-cinci,ădup<ămas<ăseăadunauăla locul de petrecere, la nedeie. 

Pân<ăcândăs-aăf<cutăc<minul,ănedeiaăseă郡ineaăîntr-o curte mai mare a 
unuiăgospodar,ădeăpreferatăs<ăfieăacoloă群iăoă群ur<ămareăînăcazădeătimpănefavor-
abil.ăDup<ăceăsatulăaăavutăc<min,ănedeiaăs-a mutat acolo. 

Cu ocazia nedeilor,ătineretulăî群iăf<ceaăcuno群tin郡eănoi,ălegaăprieteniiă群iă
împrumutauăuniiădeălaăal郡iiăobiceiuriădeăvia郡<.ăAiciăseăputeauăvedeaă群iăîntre-
ceriă înădans,ă înăcostume,ăeraăunămomentădeă înnobilareăaăsim郡iriiă 群iăaăvie郡ii.ă
Nedeiaăseăterminaăcândăseăl<saăseara. Cele careăd<deauăsemnalulădeăplecareă
erauămameleăfetelor.ăFeteleătrebuiauăs<ăfieăacas<ăcândăseăîntuneca. 
 
 

3.Datiniă群iăobiceiuriălegateădeătreceriă(ciclulăvie郡ii) 
Na群terea 群i botezul, căsătoria 群i cununia, decesul 群i înmormântarea 

 
Celeă treiămomenteădinăviaYaăunui om, numiteăşiă treceri, aveau o în-

semn<tateădeosebit<ăpentruăbuniiăşiăstr<buniiănoştri. Ele marcau nu doar tre-
cereaăomuluiăînăceleătreiăetapeăaleăvieYii, copil<ria, maturitataăşiămoarteaăcât, 
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mai ales, înălumeaăsatului, ele erau prilej de manifestare a multor sentimente 
omeneşti: mândria, satisfac郡ia, mulYumireaă şiă recunoştiinYa, p<rereaă deă r<u 

etc.ăDinăaceast<ăcauz<ăacesteămomenteăerauăşiămarcateăînămodăspecial. 
 

Naşterea şi botezul. 
 

Pentruă familiaă tân<r<ăcopiiiă erauăceaămaiămareăbucurieă şiă împlinire, 
iar pentru bunici, peălâng<ăbucurieăeraăsatisfacYiaăd<inuiriiăaceleiăfamilii.ăFe-
meiaăîns<rcinat<ăn<şteaăf<r<ăs<ăfieăasistat<ădeăoăpersoan<ăcuăpreg<tireăsanitar<ă
deăspecialitate.ăEraă„instruit<”ăînătimpulăsarciniiădeănaşaăei (care avea experi-
enYaăuneiaăsauăaămaiămultorănaşteri)ăşiădeămoaşaăfamiliei (înăsatăerauăcâtevaă
femeiăcareămoşeauăşiătransmiteauăaceast<ă„pricepere”ăurmaşelor). 

Naştereaăseăf<ceaăacas<ăoriăchiarăînăcâmp, laămunc<.ăXinândăseamaădeă
acesteă „condiYii”ă sigură c<ă şiămortalitateaă infantil<ă eraămare, dară nuă atâtă deă
mareăcâtăamăputeaăcredeăazi. 

Sigură c<ă auă fostă şiă cazuriă greleădeănaşteri, cumădeăaltfelă suntă şiă azi 
(unulădinăacesteaăaăfostăsubiectădezvoltatădeăMarcelăPetrişorăînă„Temeri”ăp.ă
189-197, cândă naştereaă nuă s-a putută înf<ptuiă pân<ă ceă femeiaămam< a fost 
speriat<ă cuă oă detun<tur<ă deă arm<ă produs<ă laă capulă ei.ă Aceastaă seă petreceaă
prin anii 1930). 

Copiluluiă n<scut, iă seă t<iaă buriculă deă c<treămoaş<, eraă înf<şată şiă dată
mameiăînăgrij<.ăSigurăc<ăşiăînf<şatulăşiăcordonul (panglica) cu care era legat 
suport<ădiscuYiiădinăpunctădeăvedereăalăobiceiurilor.ăAcumăgrijaăobştiiăsatuluiă
eraăpentruămam<.ăNaşaăşiărudeleăapropiateăveneau, peărând, cuă„coşarca”.ăÎnă
coşarc< (coş)ăpuneauăoăoal<ăcuăsup<ădeăg<in<, puYin<ăc<rniY<ăşiăcevaădulce (de 
obiceiă„lapteădeăpas<re”). Puteauăs<ămaiăfieăînăcoşăşiăcevaăh<inuYeăpentruănoulă
n<scutăşiăchiarăbani. 

Tân<raăm<mic<ănuăst<tea preaămultăînăpat.ăNuăoăputeaănimeniă„coco-
loşi”.ăDup<ădou<-treiăzileăîşiăreluaăîndatoririle. 

Urma grija botezului copilului (încreştinarea), maiăalesădac<ănouăn<s-
cutulăeraăpl<pând.ăEraăconsideratămareăp<catăs<ămoar<ăunăcopilănebotezat. 

P<rinYiiăfixauădataăbotezului, anunYauăpreotulăşiăînăduminicaărespecti-
v<ănaşaăduceaă copilulă laăbiseric<ăundeă seă îndeplineaă tainaăbotezului.ăApoi, 
dac<ăp<rinYiiăaveauăoăstareă„economic<”ămaiăbun<, f<ceauăşiăunăosp<Yăacas<ă
cu, sauăf<r<, l<utari. 

InvitaYiiălaăosp<Yătrebuiauăs<ăaduc<ădaruriădup<ăputinY<, atâtăîmbr<c<-
minteăpentruăcopilăcâtăşiăbaniăpentruăajutorareaăp<rinYilor.ăAcestăosp<Yăfinali-
za, cuăoăbucurieăcomun<, naştereaăunuiăcopilăînăaceaăsocietate. 
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Legatădeănaştere erau maiămulteăsuperstiYii.ăUneleădintreăele, cele le-
gate de ursitori, circul<ăşiăînăzileleădeăazi.ăDeăasemeniăşiăceaălegat<ădeăsteauaă
careăseănaşteăodat<ăcuăcopilulăşiă„cade”ălaămoarteaăsa. 

Mai trebuie spus despre copilulă nouă n<scută c<ă pân<ă înă anulă 1896, 
cândăauăfostăintroduseăregistreleădeăstareăcivil<, acestaănuăeraăînregistratădecâtă
laăcomunitateaăreligioas<ădinăcareăf<ceaăparte.ăLaăortodocşi, la botez i se pu-
neaăşiănumeleăşiăatunciăeraăînregistrat.ăTotăautorit<Yileăreligioaseăemiteauăşiă
extraseleădeănaştere.ăDeăaiciăşiăoăserieădeăîncurc<turi. unaăşiăaceeaşiăpersoan<,ă
puteaăs<ăapar<ăcuănumeădiferiteăînăacteleăoficialeăulterioare. 
 

Căsătoria şi cununia. 
 

Tinerii, fataăşiăfeciorul, ajunşiălaăvârstaăc<s<toriei, dup<ălegea firii îşiă
c<utauăperechea.ăExist<ămult<ăliteratur<ăşiădoveziăpeăaceast<ătem< (de la Ion 
aă luiăRebreanuă şiăTemeriă sauăM<reasaă luiăMarcelăPetrişor, pân<ă laăproceseă
civileăoriă cazuriăpovestiteădeăb<trâni).ă Înă lungulă timpuluiăatitudineaă faY<ădeă
c<s<torie eraădiferit<ălaăp<rinYiăfaY<ădeăceaăaătinerilorăînăcauz<.ăP<rinYiiăc<utauă
oă încuscrireăcuăoameniăcelăpuYinădeăstareaă loră economico-social<ădină sată şiă
dac<ăaceastaă seă suprapuneaăşiăpesteădorinYaăcelorădoiă tineriăeraă foarteăbine.ă
Dar, de multe ori, nu era aşa.ăŞiăatunciăc<s<toriaăseăf<ceaădină„ascultareaăfaY<ă
deăp<rinYi”ăşiăaceastaăputeaăduceăfieălaăoănefericireăcontinu<, fie la desfacerea 
c<s<toriei. 

X<raniiă dinăTisa auă fostă aşezaYi, cuăbună simYă şiă f<ceauă lucrurileă aşaă
„cumăseăcuvine”, adic<ădoreauăcaăfiiiălorăs<ăseăiaăcuăcununie.ăS<ăliăseăs<vâr-
şeasc<ătainaăcununieiălaăbiseric<.ăTotuşiăînainteădeăanulă1900ăerauămulteăfa-
miliiănecununateălaăbiseric< (poateădinălips<ădeăpreotăoriădinălips<ăbanilorădeă
cheltuial<). Cuătoateăacesteaădesfacerileădeăc<s<torieăerauăfoarte rare. 

Oăfat<ătrecut<ădeă16ăaniăeraăsocotit<ăbun<ădeăm<ritat, totuşi, vârstaăre-
cunoscut<ăşiă laăsatăeraă17-18 ani. Fataăcareăajungeaănem<ritat<ălaă20ădeăaniă
eraăsocotit<ăcamă„trecut<”. 

Feciorulă idealăpentruă c<s<torie, eraă socotită celă cuăarmataă f<cut<, dar 
nu peste 24-25ădeăaniăcândăeraăsocotită„tomnatic”.ăDac<ătotuşiăstareaădeăs<-
n<tateăaăp<rinYilorăoăcerea, ori dragostea celor doi tineri, atunciăseăc<s<toreauă
şiăfecioriădeă18, 19 ani, înainteădeăarmat<. 

DemersulăseriosăîncepeaăatunciăcândăseăplecaăînăpeYit.ăAdic<ăp<rinYiiă
b<iatului (sauăfetei)ăcareăseăc<s<toreaă„înăcas<”ăseăduceauăînăpeYitălaăcel (sau 
cea) care venea ginere (sauănor<).ăAcestăpeYităaveaăcelăpuYinăcâtevaălucruriădeă
l<murit: dac<ă ambeleă p<rYiă erauă deă acordă cuă aceast<ă c<s<torie, zestreaă dat< 
celor doi tineri (p<mântă înă Yarin<, animale, lucruriă deă uză gospod<resc, etc), 
aiciă seă stabileaă şiă felulă cumă celeă dou<ă familiiă privescă rezolvareaă zestreiă şiă
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pentruăfraYiiăceluiăînăfamiliaăînăcareăintraăginerele (sauănora);ădac<ăseăvaăfaceă
nunt<ăcuă l<utariă sauănuăşiăcontribuYiaăcelorădou<ă familiiăceăseă încuscrescă laă
aceastaăşiădataănunYii. 

Cuătreizeciădeăzileăînainteădeăc<s<toriaăoficial<ăseăf<ceaăanunYulăînăbi-
seric<ăşiă laăPrim<riaăcomunei (pentruăeventualeleăcontest<ri), apoiăseăs<vâr-
şeaăcununiaăoficial<, laic<ăşiăceaăreligioas< (caăşiăbotezul, cununiile, înainteă
de anul 1896, seăînregistrauădoarăînăregistreleăbisericilor). 

Presupunândăc<ăseăf<ceaăoănunt<ăcuăl<utariăcuăcelăpuYinăDou<ăs<pt<-
mâni înainteăerauăchemaYi (invitaYi)ălaănunt<ătoYiăceiăînrudiYiăcuătineriiăînăcau-
z<, apoi vecinii, prietenii, etc.ăAstfelăc<ăparticipaăaproapeăîntregăsatul.ăChe-
matulă laănunt<ă seă f<ceaă separatădeă c<treă familiaămireluiă şiă separată deă c<treă
familia miresei. 

Pentruă exemplificareă s<ă descriem, pe scurt, oănunt<ă înă careămireasaă
vine nor<ăînăcasaămirelui. 

Preg<tireaăînăambeleăfamiliiă începeaădeăcândăs-aăstabilitădataănunYii, 
dar mai intens cu o s<pt<mân<ăînainte.ăSeăstabileaăcineăvaăfiăbuc<t<reasa (bu-
c<tarul).ăAceastaăspuneaădeăceăareănevoie.ăPentruăsup<, rudeleăşiăveciniiăd<ru-
iauăcâteăoăg<in< (sauăalt<ăpas<re).ăPentruăpl<cinteăd<ruiauăou<, brânz<ădulce, 
etc.ăSeăhot<raăcâteăpâiniăseăfac, câYiăcolaci, câYiăpiY<r<i (col<ceiămaiămici, aşaă
caăbrioşeleădeăazi, localăliăseăspuneăYâpoi). Totăacumăseăhot<raăceăanimalăseă
sacrific< (porcăsauăviYel). 

Seăpreg<teaăb<utura.ăÎnainteădeăanulă1970, caăb<utur<ănuăseăd<deaăde-
câtăYuic<ăslab<ăşiătare, apoiăap<ădeăizvor.ăXuicaăseăpuneaăînăsticleămiciă¼ălăsauă
½ălădinămotiveăpractice: dac<ăeraăr<sturnat<ăsauăspart<ăsticla, paguba era mi-
nim<. 

Sâmb<t<ădup<ămas<ăseăîmpodobeauăceleădou<ăpomuri (cei doi pomi). 
Aceştiă pomi, laă începută auă fostă t<iaYiă dină p<dureă şiă împodobiYiă cuă pangliciă
colorate.ăMaiătârziu, înătimp, auădevenităcaădou<ăgloburiăcolorateădinăfloriădeă
hârtieăcreponat<ălegat<ăpeăsârmeleămontateăsfericăpeăunăb<Y.ăUnăpomăeraăpen-
truămireas< (rozăsauăroşu)ăşiăunăpomăpentruămire (albastru cu alb). Tot atunci 
seăf<ceauăşiăflorileăpentruănuntaşi (dinăpeneădeăgâsc<, despicateăşiăîmpodobiteă
cuăb<nuYiădeăhârtieăcreponat<).ăŞiătotăatunciăseăînf<şuraăb<Yul (bastonul) mire-
lui înăhârtieădeăculoareaăpomului.ăB<Yulătrebuiaăs<ăfieădeădâlmocăşiădup<ănun-
t<ădinăelăseăf<ceaăfurc<ădeătorsăpentruămireas<.ăAceastaăeraăşiăziuaădeădesp<r-
Yireădintreăfeteăşiămireas<. 

Duminica, pe la ora 14, meseleăerauăpreg<titeăatâtăînăcasaămireluiăcâtă
şiăaămiresei.ăPeămeseăseăaflauăcol<ceiădeăpâine, ceap<ăşiăsticleămici cuăYuic<.ă
Târziu, dup<ăalădoileaăr<zboi, seăpuneauăpeămas<ăşiăbuc<Yiădeăsl<nin<. 
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InvitaYiiăseăadunauăseparat: la mire, aiăluiăinvitaYiăşiălaămireas<, invita-
Yiiăei.ăŞiămuzicanYiiăerauăîmp<rYiYiăînădou<.ăÎnăfiecareăgrupareămuzicanYiiăcân-
tauădeăjocăşiătineriiăjucau, nuăst<teauălaămese. 

Mireleăcuăcâ郡ivaănuntaşiăşiăcuămuzicaăluiăplecauădup<ănaşi.ăAcoloăseă
maiăcântaăunăjocăşiăseăînapoiauălaăcasaămireluiădeăundeăcuătoYiăinvitaYii lui şiă
cu naşiiăplecauălaăcasaămiresei.ăInvitaYiiămireseiăseănumeauăcorincei, iar p<-
rinYiiămireseiă seă numeauă socriămici.ă InvitaYiiămireluiă seă numeauă cuscri, iar 
p<rinYiiămireluiăseănumeauăsocriămari. 

Cuscriăîmpreun<ăcuămirele, naşii, muzicaăşiăpomulămireluiăplecauădu-
p<ămireas< (celătârziuăpeălaăoraă16).ăFecioriiăcareăduceauăceleădou<ălumân<ri, 
pentruăcununieăşiăpomii (alămireluiăşiăalămiresei)ăseănumeauăvifori.ăFiecareă
dintre ei era imprimat (decorată cuă oă panglic<ă înă diagonal<ă pesteă um<ră sauă
numaiăatârnat<ăpeăum<r, prins<ăcuăunăac, culoareaăpanglicilorăeraăaleas<ăcaălaăă
ceiădoiăpomi).ăViforiiătrebuiauăs<ăjoaceătotătimpulăcuăpomiiăşiăcuălumân<rile. 

Peădrumăspreămireas<ăcuscriiăşiămuzicanYiiăcântauăcânteculă„Gat<-te 
mireasaăbine”ăcuărefrenulă„heiăn-amăşiădaiăn-am”. 

Din acestămomentă totă tipiculă nunYiiă esteă plină deă şeg<lnicii (glume), 
farse, etc.ăAlc<tuiteăspreăbunaădispoziYieăşiăpetrecere (Dac<ănuăerauăcânt<reYi-
soliştiăvocaliăpl<tiYiăînăaceleătimpuri, oameniiăştiauăs<-şiăpetreac<.ăAltfelăcumă
arăfiăfostănuntaănumaiăs<ăstaiălaămas<ăşiăs<ăbei!).ăNuntaşiiăînşişiăerauăactorii. 

PeădrumăcuscriiăînchinauăcuăsticleleăcuăYuic<ăşiăcelorăcareăpriveauădină
porYileăcaselorăşiădac<ăvreunănuntaşăvedeaăoăfemeieătân<r<ăpentruăcareăaveaă
ceva de zis, imediat, veneaăoăstrig<tur<.ăNiciăfemeileădinăalaiănuăseăl<sauăs<ă
nu-şiăironizezeăcuăstrig<turiăeventualeleărivaleădeăpeămargine.ăSeăajungeaălaă
casa miresei. Aici alte glume. 

CorinceiiăferecauăvramniYa, oăblocauăcuăpariăoriăcuăalteăobiecteăs<ănuă
deaădrumulălaăcuscriăîn<untru.ăÎntrebaYiăceăcaut<ăacolo, oameniiămireluiăr<s-
pundeauădeămulteăoriămetaforic.ăEiăc<utauăoăc<prioar<, oriăoăzân<, ori spu-
neauăcevaădeăoăfat<ăfrumoas<ăcareăaăfostăr<pit<ădeălaămireăşiăcareăesteăascuns<ă
înăaceaăcurte.ăÎnăaceast<ătergiversareăaăîntr<riiăînăcurteăveneauăşiăstrig<turi 

„CeăneăYineYiămultălaăpoart< 
Oriănuăviăfasoleaăfiart< 
Ori cureciul nu vi uns 
Ori n-aveYiăpit<ăde-ajuns”.ăş.a 

Seăsimuleaz<ăforYareaăporYii, seă intr<ă înăcurteăşiă seăcereăs<ă fieăadus<ă
mireasa.ăÎnăloculăei, liăseăaduceărepetatăoăm<s<loaic< (unăb<rbatătravestit ori o 
femeieă b<trân<ă îmbr<cat<ă urât).ă Toat<ă lumeaă râdeă şiă simuleaz<ă indignarea.ă
Apoi se scoate mireasa, spreă bucuriaă tuturor.ăAceastaă esteă luat<ă deă naşiă şiă
dus<ă lâng<ămire.ăAcumă suntă prezentaYiă ceiă doiă gr<itori (mincinoşi)ă careă deă
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faptă suntă „purt<toriă deă cuvânt”ă aiă naşului.ă Eiă voră conduceă nuntaă şiă eiă voră
spuneăoraYiileălaădaruri. 

Seăurgenteaz<ăplecareaălaăbiseric<, pentruăcununie.ăPeădrumăseăcânt<ă
„Heiăn-amăşiădaiăn-amăfecioar<”.ăDup<ăs<vârşireaătaineiăcununiei, întoarcereaă
se face pe alt drum (de preferinY<).ăLaăîntoarcereăseăcânt<ă„Heiăn-amăşiădaiăn-
amămireas<”. 

Aici,  amăalesăvariantaăuneiănunYiătipice, din vechime, înădou<ăp<rYi, la 
mireă şiă laămireas<.ă Prină înYelegereaă celoră dou<ă familiiă încuscrite, nunta se 
puteaădesf<şuraălaăoăsingur<ăcas<, mire ori mireas< (maiăalesădac<ămireleăeraă
ginere). 

Ajunşi, din nou, la casa miresei, naşiiăşiămiriiăintr<ăînăcas<.ăAreălocăaltă
momentădeăglum<.ăÎnăfaYaăintr<riiăînăcas<ăesteăpreg<tit<ăoămas<ăpeăcareăseăafl<ă
unăciub<raşănou, împodobităcuăcunun<, areăap<ăînăelăşiăunăm<nunchiădeăbusu-
ioc, artistică legată împreun<ăcuă r<mureleădeă fonceuăverde.ăAceast<ăpreg<tireă
esteăpentruă„sp<lareaăcuscrilor”ăcareăcic<ăauăvenitădeălaădrumălung.ăAceast<ă
sp<lareă-„glum<”ăseăfaceădeăc<treămireas<, contraăcost.ăFiecareă„cuscru”ăpri-
meaăînăpalme câYivaăstropiădeăap<, dinăm<nunchiulădeăbusuioc, iar cei cu care 
mireasaăîşiăputeaăpermiteămaiămultăprimeauăoăînc<rc<tur<ăplin<ădeăap<ădeăpeă
busuiocăînăfaY<ăoriăpeăcap.ăCelăsp<latătrebuiaăs<ăpl<teasc<ă„serviciul”.ăÎnăfar-
furiaădeăpeămas<ăl<saă5, 10, 25 ori 50ădeăleiă„dup<ăposibilit<Yi”ăşiă„interese”.ă
Dup<ă sp<lareă seă ştergeau, chipurile, deă ună prosop.ă Dac<ă slugile (gr<itorii)ă
„g<sesc”ăcâteăunulăcareănuăaăfostăsp<lat, îiăspunăc<-iănegruăşiăîlăducălaăsp<lat 
(seăbag<ăşiăeiăînăseam<!). 

Trebuieăspusăc<ăprosopul (ştergarul)ăpusălaăgâtulănaşului (şiăalteădou<ă
laăceiădoiăgr<itori), faYaădeăpeăaceast<ămas<ădeăsp<lat, prosopul de aici erau 
„oglinda”ăvrednicieiăfemeilorădinăcasaămireseiăşiăînăprimulărândăaămiresei. 

 Acum, dac<ă s-aă terminată sp<latul, mireleă împreun<ă cuămireasa duc 
ciub<rulăcuăapaăceăaăr<masăşiăoăarunc<ălaătrunchiul (r<d<cina)ăunuiăm<r (p<r)ă
tân<rădinăgr<din< (pentru rod bogat, înăambeleăp<rYi). 

Nuntaşiiă într<ă înă cas<.ăLaă acesteănunYiă nuă erauă locuriă prestabiliteă laă
mese.ăDarăseăd<deaăîntâietateălaăceiăstr<ini (înăacestăcazălaă„cuscri”).ăDup<ăceă
toYiăinvitaYiiăs-auăaşezatăseăaduceăprosopulănaşuluiăşiăoăcan<ăcuăap<.ăAreălocă
alt<ăglum<ă„aăputerii”ăcelorădou<ătabereăcuscriăşiăcorincei, apoiănaşulăînvin-
g<torăarunc<ăpuYin<ăap<ăpeăprosopăşiărosteşteăoăformul<ăştiut<ălaătoateănunYile: 
„aşaă cumă s-aă nevedită urzealaă cuă b<teala, dină şterguraă asta, aşaă s<ă seă neve-
deasc<ămireleăcuămireasaătoat<ăviaYaălor”. 

Dup<ăaceasta, naşul (sauăunulădinăslugi)ăspuneărug<ciuneaă„Tat<lănos-
tru”ăşiăseăconsider<ămasaădezlegat<. 
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Dup<ăacestăritualămuzicaăareăvoieăs<ăcânte, începeăjocul, iarănuntaşiiă
deălaămeseărupădinăcol<cei (dinăYâpoi)ăşiăcu, sauăf<r<, ceap<ăasigur<ă„oăbaz<”ă
înăstomacăpentruăb<utur<. 

Acumătrebuieăs<ăv<ăspunăc<ăde cândăcitiYiădespreăaceast<ănunt<ăviăseă
pareăc<ăaătrecutăfoarteămultătimp.ăNuăesteăaşa.ăAcolo, înălumeaăsatului, oame-
niiăştiauărostulătuturorăîndeletnicirilor şiădeciăşiăaănunYii.ăFazeleăpovestite, înă
succesiuneaă loră seădesf<şoar<ă firescă şiădac<ă invitaYiiă începeauăs<ăvin<ăpeă laă
ora 14, acumăneăafl<măcelătârziuălaăoraă19. 

Dup<ă „dezlegareaămesei”ă seămaiă joac<ă ună joc, dou<, apoi lumea se 
aşeaz<ă laămas<ă şiă seă serveşteă supaă deă pas<re (c<reiaă iă seă spuneaă leveşă sauă
laşc<, aănuăseăconfundaăcuăleveşulădinăcolac, ceăseăf<ceaălaă„conac”).ăÎnăacestă
timpămuzicanYiiăcântauă„cânteculăleveşului”ăşiăaltele. 

Urma joc, discuYii, cânteceă laămese, întreă nuntaşiă şiă apoiă seă strigauă
sarmalele (umpl<turiădeăcureci).ăDup<ăele, iarăcântece, iar joc, apoi friptura, 
care putea fi de porc, deă viYel, deă pas<re, dară celă maiă desă eraă amestecat< 

(asortat<). Abia acum suntem pe la ora trei din noapte. 
Mincinoşii (gr<itori)ăanunY<ăc<ăseăîncepeăcinstitulămirilor.ăPrimulăcareă

cinsteşteă esteă omulă celămaiă deă vaz<ă ală nunYii-naşul.ă Esteă urmată deă p<rinYiiă
miresei, fraYi, surori, unchi, m<tuşi, verişori, prieteni, pân<ălaăultimulăinvitat. 

Vorbim de nunta veche! Darul era compus dintr-oăpl<cint<ăcuăbrânz< 

(maiătârziu, înăani, un tort), oăg<in<ăfript<, unălitruădeăYuic<ăşiăbaniădup<ăputin-
Y< (peste ani, la dar, s-auăad<ugatăobiecteădeăuzăcasnic, baăsocriămiciăanunYauă
ce animaleăleădauătinerilorăînsur<Yei). 

Fiecare dar, fiecareă cinstitoră eraă luată înă seam<ă deă ceiă doiă gr<itori 
(mincinoşi)ăcareăîşiăfaceauă„num<rulăspreăhazulănuntaşilor”. 

OraYiaă daruluiă respectaă tipiculă celeiă deă laă darulă pentruă colind 

(premânda), darăadaptat< situaYiei.ăVoiăredaădoarăfragmenteădinăaceastaădeălaă
nunt<:  

Ho, ho, hoăm<iăfraYilor! 
Bucuria mesenilor 
Dup<ăunăbine, altul vine.  
Treac<ăr<ulăcaăp<r<ul,ăvin<ăbineleăcaăalbinele 
Auzit-am auzit, c<ăpeălaănoiăs-auăîncuscrit 
Cri群eniiăcuăple群cu郡enii, 
Iu<năcuăP<truăCatanii 
P<truăîiăziceănevestei: 
-M<iănevast<,ănoiăavemăunăb<iat, 
Bunădeăînsurat.ăTuăceăzici, undeăs<ăplec<m 
S<-iăaducemănevast<ăşiănou<ănor< 
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Careăs<ănuăseăpun<ăcuănoiăînăpoar<111 
.................................................................. 
Treac<ăr<ulăcaăpârâul,  
Vin<ăbineleăcaăalbinele 
-Eu m-amăgândit,laăfataăluiăGeorgeădeălaăCri群eni, 
Fat<ăbun<,ăfrumoas<,ădară群iăs<n<toas<. 
-S-ar potrivi cu feciorul nostru 
.................................................................. 
S-auăhot<râtăşiăauăplecatăînăpeYit,  
..................................................................... 
Şiăs-auăînYelesăs<ăseăîncuscreasc<ă 
Maiăalesăc<ă群iăceiătineriăse-n郡elegeauăbine 
..................................................................  
Şiăpeăcopiiiăs<-iăn<n<şeasc<, n<naşul 
P<truădeălaăsat,ăcareăseăa群teptaăs<ăfieărugat 
M<iămuiereăceăneăfacem?ziceăP<tru 
Mireasaătrebuieăd<ruit< 
Nuntaătrebuieăcinstit<! 
........................................................................ 
Darănevast<-saăîiăzice, las<ăc<ăneădescurc<mănoi. 
Şiăseăsufulc<ăpân<ălaăcoate 
Şiăleăf<cuăpeătoate, aşaăcumăleăvedeYi 
F<cuănaşaănişteăpl<cinYele 
S<-şiărup<ămeseniiădinYiiăînăele 
F<cuănişteăpl<cint<ăcuăbrânz<ădeăoi 
Muls<ăpeădinapoi, 
A群aăcumăface郡iă群iăvoi 
Şiăcuăbrânz<ădeăvaci 
Muls<ăprintreăcraci. 
Maiăcinste群teăna群ulăpeămireas<ăcuăoăcârp<ădeăcapăfrumoas< 
Soăfieăs<n<toas<ă群iălaăanulăgroas<! 
.............................................................................. 
Şiămaiăcinsteşteănaşul 
Laămireăoăperecheădeăn<dragiălargi 
S<ănu-i crape printre craci 
Şiăleămaiăd<ănaşulătinerilor 
Dou<ămiiădeălei, b<tuYiăcuăciocanul 
Mireleăşiămireasaăs<ăbotezeăpân<ălaăanul 
......................................................................... 
                                                
111

 În poară = împotrivă 
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Apoiă „mincinoşii”ă încheieă cuă ună cântecelă „Cineă gur<ă c<ă mi-o da, 
frumoşi baniăoăc<p<ta”.ăNaşaăd<deaăguraăşiăprimeaăfarfuriaăcuăbanii. 

Sigură c<ă aceast<ă oraYieă esteă oămatriceă schematic<, sigură c<ă „gr<ito-
rii”aveauăcuvinteleăpotriviteăşiăexperienY<ăsuficient<ăs<ăbrodezeămulteăglumeă
şiă cuvinteă deă duhă înă oraYiaă loră astfelă c<, deşiă fiecareă nuntaşă aveaă ună dară şiă
aveaă parteă deă oă oraYie, pentruă fiecareă eraă pusă „condimentul personalizat”ă
necesarăînăoraYieăşiănimeniănuăseăplictisea. 

Întreădaruriăşiă„gr<iri”ăseămaiăcântaăcâteăunăjoc.ăCândăinvitaYiiămireseiă
au terminat de cinstit, dup<ăoăscurt<ăpauz<, începeăjoculămiresei.ă Întreătimpă
peămeseăseăîmpartăpl<cinteleăprimiteăînădar. 

Joculămiresiăesteăoămelodieăcanonăcareăesteăfoarteăscurt<.ăAltfelămi-
reasaă ară ameYiă jucândă cuă fiecareă reprezentantă ală familiiloră invitate.ă Fiecareă
jocăseăpl<teşteăcuă5, 10, 25ălei.ăS<rutatulămireseiăesteămaiăscump. 

Deja s-aăf<cutăluniădimineaYa, esteăziu<ăşiăseăpreg<teşteăplecareaămiri-
loră laă casaă lor.ăMiriiă pleac<ă împreun<ă cuă naşii, cuă invitaYiiămireluiă şiă cuă oă
parteădinămuzic<. 

Înainteădeăplecareăseă„joac<”ăoăalt<ăpies<. Corinceii nu-iălas<ăpeăcus-
criăs<ăpleceăpân<ănuăliăseăr<spundeălaănişteăîntreb<ri.ăŞiăîntreb<rileăşiăr<spun-
sulăsuntăcântate.ăDac<ănuăseăcunoaşteă r<spunsul, naşul trebuie s<ăpl<teasc<. 
(Şiăeraăruşinos). 

„Întrebarea: Cum de-aiăcutezatăşi-aici ai intrat 
Înăgr<ginaănoastr<, laăfloareăfrumoas< 
Mai multe-aiăc<lcat, unaăYi-ai luat 
De-aici nu-Yiăieşi, pân<ănu-Yiăghic 
Ceăap<-iămaiălin<? 
Ceăvorb<-i mai grea? 
Ceăumbr<-iămaiăgroas<? 
Ceăap<-i mai mare? 

R<spunsul:  Ceăv<ăl<udaYiăvoiăciorf<rei! (corincei) 
Lauda-i a voastr<, dobânda-iăaănoastr< 
Geaba ni-Yiăopri, noiătotăomăieşi 
................................................................. 
Întreb<riăne-aYiăpus, noiăv<ăd<măr<spuns! 
Apaăceaămaiălin<-iăapaădinăfântân<,  
Vorba cea mai grea-i, vorba socrului,  
Apa ce mai mare-i roua de sub soare,  
Umbraăceaămaiăgroas<-i umbra norului,  
Caleaăceaămaiălung<-i calea soarelui,  
Geaba ne-aYiăoprităc<ănoiăamăieşit.” 
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Cuvântareaă naşuluiă încheieă parteaă aceastaă deă nunt<.ă ElămulYumeşteă
p<rinYilorămireseiăpentruăeducaYiaăeiăşiăpentruăprimirea ce le-aăfostăf<cut<.ăCuă
cânteculădeădesp<rYireăseăpleac<ădinăcurte:  

„OriănuăYi-aăpl<cutăm<icuY<ădeăfiicuYaăta,  
CumăYi-aăm<turat, cum vase-aăsp<lat 
De m-aiăblestematăşiăm-aiăpopândat,  
Dup<ăgardădeăspini, peămâiniădeăstr<ini 
Plânge-Yiăfat<ăp<rulăt<u, c<ăpleciădeălaătat<lăt<u 
Plânge-Yiăfat<ăchicaăta, c<ăpleciădeălaămaic<ta”. 
Cânteculăseăcontinu<ădeăcuscriiăşiămuzicanYiăcu:  
„Heiăn-amăşiădaiăn-amăfecioar< 
La vadul de sus, bun<ăcurs-am pus 
Fain<ăvulpe-am prins. 
Vulpea-iăcuăm<rgele, şadeălaăviYele 
Vulpea-i cu cercei, şadeălaăviYei.” 
Alaiulăajungeălaăcasaămireluiăşiănaşaăîmpreun<ăcuăalteăfemeiătinereăin-

tr<ă cuămireasaă înă c<mar<ă undeă iă seă adun<ă p<rulă împrejurulă capuluiă şiă esteă
învelit<ăcuăbaticăcaănevast< (baticulădeălaănaşi).ăP<rulăadunată înăacestăfelăseă
numea conci. 

Acum mireasa, îmbr<cat<ă caă femeieăm<ritat<, împreun<ă cuă invitaYiiă
mireluiă intr<ăînăcas<ăşiă începeăjocul.ăNuăseăaşeaz<ălaămese.ăPeălaăoraă10-11 
vinăcorinceii.ăEiăauăîntâietateăacumălaămeseăapoiăcuscriăşiădup<ăcâtevaăjocuriă
seăserveşteămasa (care poateăfiăoătocan<ăsauăfriptur<).ăAcum, s<tui, nuntaşiiă
suntămaiădarnici.ă Începeăcinstitulădinăparteaăcuscrilor, oraYiileă seă repet<.ăSeă
repet<ăşiăpl<cinteleădinădaruri, laămese.ăDinănouă jocuriăşiăcântece (cine mai 
poate)ăşiăspreăsear<, luni, nuntaşiiăpleac< la casele lor (dac<ăsuntămaiălaădis-
tanY<, corinceiiăpleac<ăînăgrup). 

Înainteădeăplecare, fiecareăfamilieădeănuntaşi, primeaăunăpacheYelăcuă
dulciuriădinăceleăr<maseăpeămeseăpentruăcopiiiăşiăb<trâniiădeăacas< 

MarYiădup<ămas<ăseăadunauălaăceleădou<ăfamiliiăsoc<ciYeleăşiăoameniiă
deăajutorăşiăcontinuauăpetrecereaăcuămâncareaăr<mas<. 

Într-unaădinăurm<toareleădou<-trei duminici, tineriiăseăduceauăînapoiă
laă p<rinYiiămiresei (seă ziceaă „s<ăm<nânceă ou<le”ă – probabilă socotindă c<ă nuă
maiăeraăaltcevaădeămâncareădup<ănunt<, sauădoreaăs<ăseăsugerezeăoăstimulareă
aăprocreaYieiăcuăvitaminaăEădinăou<).ăAceast<ă„vizit<”ăîncheiaădemersulăînce-
putăcuăpeYitulăşiăcuănunta. 

Trebuieăar<tatăşiăfaptulăc<ăuneoriănuăseăf<ceaăniciănunt<, niciăînvoial<ă
pentruănunt<.ăDac<ăunaădinăfamiliiăd<deaădeăînYelesăc<ănuăvorăaceast<ăc<s<to-
rieăşiădac<ătineriiăseăiubeauăaşaătare, eiăhot<rauăcaămireasaăs<ăfieăfurat<ăşiăîntr-
oă sear<ă ceiă doiă tineriăplecauă împreun<ă f<r<ă ştireaăp<rinYilor.ăSigură c<, dup<ă
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câtevaăzile, tineriiăerauăiertaYi, celăpuYinădeăunaădinăceleădou<ăfamiliiăşiăche-
maYiăacas<. 
 

Decesul şi înmormântarea. 
 
Atitudineaăoamenilorădinăzonaănoastr<, faY<ădeămoarteaăoamenilorăb<-

trâniăesteăunaăsenin<.ăF<r<ăpreaămareădramatism.ăCeiăsl<biYiădeăvârst<ăsauădeă
boli, dac<ămaiăerauăşiăcredincioşi, seă„împ<cau” cu Dumnezeu prin spoveda-
nieăşiăîmp<rt<şireăşiăaşteptauăsfârşitul.ăÎnăfilosofiaăpopular<ăexist<ămulteăex-
presiiă pentruă acestă sfârşită „Cândă oă vreaăDumnezeu;ă Cândă areă timpă ceaă cuă
coasa;ăDup<ăceăplec<mădincoloănuăştieănimeniăceăvaăfi, c<ăde-acolo n-a mai 
venit nimeniăs<ăneăspun<ăcevaăetc.”.ăUnăcultădeosebităalămorYilorănuăexistaăînă
sat.ăDinăp<cateăniciăcimitirul nu era îngrijităcumătrebuie.ăsat.ă 

Familiaămortuluiăseăîngrijeaăpentruăoăcruceăceăseăpuneaălaăcapulăr<po-
satului.ăCruceaăseăf<ceaădintr-unălemnădeăesenY<ătare (stejarăoriăsalcâm).ăLaă
îmbinareaă orizontaleiă cuă verticala, pe cruce, meşterulă populară s<paă rozetaă
soarelui, apoiămaiăjosăscriaănumeleăr<posatului, anulănaşteriiăşiăalădecesului.ă
Uneoriămaiăaparăscriseăşiăcâtevaăcuvinteă„deăduh”.ăAceast<ăcruceăaveaădurat<ă
deăviaY<ădeă25-30ădeăani.ăCândăeraăputred<ănuăseămaiăpuneaăaltaăînăloculăei.ă
Darăs<teniiăştiauăundeăesteăloculămorYilorăfamiliei, chiarădac<ănuămaiăeraăniciă
oăcruce.ăFieădup<ăcrucileăvecinilor, fieăc<ăplantaser<ălaăcapulăvreunuiămortăună
cireş. 

Înă vechimeă nuă erauămorminteă îngr<diteă şiă niciă zidite.ă Prim<varaă seă
s<pau, seăplantauăcâtevaăfloriăşiămaiărarăaveaăcinevaătimpăs<ătreac<ăpeăacolo.ă
Maiătârziu, înătimp, auăînceputăoameniiăs<ăfac<ăcruciădeăpiatr<, deămarmur<ă
ori de beton mozaicat, iarăuniiăchiarăşi-auăîmprejmuitămormântul. 
NuăseăştieăundeăauăfostăîngropaşiămorYiiăînăurmaăepidemiilorădeăcium<ăşiăho-
ler<ădină1830, 1849, 1855-1856, 1866, 1872.ăSeăpresupuneăc<ănuă înăcimitiră
undeă eraă circulaYiaă frecvent<ă laă biseric<ă şiă existaă risculă caă pesteă aniă s<ă seă
ajung<ă accidentală laă acesteă gropi.ă Înă cază deă epidemii, deă regul<ă seă f<ceauă
gropiăcomuneăînăcareăseămaiăaruncaăşiăvarăpesteăcadavre.ă 

Datinile, laăînmormântare, suntăunăamestecăîntreă rânduielileăbisericiiă
ortodoxeăşiăceleăarhaice (p<gâne).ăMuribundulănuă trebuieăs<ămoar<ă f<r<ă lu-
mânare.ăDinămomentulămorYiiăpân<ălaăplecareaădinăcas<ălumânareaănuătrebuieă
s<ăseăsting<.ăDinăaceast<ăcauz<ăseăşiăf<ceaăoălumânareăfoarteălung<, câtămor-
tul, numit<ăfuşciucăceăseăf<ceaăcolacăşiăseăpuneaăînăsfeşnicălaăcapulămortului. 

Mortul seăspal<ăbine, peste tot, şiăseăîmbrac<ăcuăhaineăbuneăşiăcurate 

(Seăspuneăc<ădac<, celăceăspal<ămortul, las<ăunălocănesp<lat, peălumeaăcealalt<ă
vaăsp<laăcuălimbaăacelăloc). 
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Dup<ă îmbr<care, mortulă seă aşeaz<ă peă poliY< (un catafalc improvizat 
pe 2 scaune sau butoaie).ăAşezareaăpeăcatafalcăseăfaceădirectăînăsicriu.ăDup<ă
aşezareaăpeăcatafalc, mortulănuătrebuieăs<ămaiăr<mân<ăsingurăînăînc<pere.ăDină
acestămomentăîncepeăpriveghereaăziăşiănoapte.ăÎnăaceast<ăînc<pereăesteăinter-
zisăs<ăintreăvreunăanimalădeăcas< (câineăsauăpisic<). 

La privegherea de noapte, înă trecută seădesf<şurauă totă felulădeă jocuri 
(deăc<rYi, bâza, vârceluşul, puricele etc.).ăAcesteăjocuriămaiăalungauăgândurileă
tristeăşiăf<ceauăs<ănuăseăobserveăscurgereaătimpului (treceaănoapteaămaiăuşor). 

Înăaniiădinăurm<ăaădevenităobiceiăs<ăseăserveasc<ăYuic<ăşiăcevaăprepa-
rate alimentare (gogoşiăsauăpl<cinte)ălaăpriveghi. 

Dup<ădeces, urmaşiiă trebuieă s<ă obYin<ă deă laă prim<rieă certificatulă deă
deces al mortului, apoiăcuăelăseăducălaăpreotăşiăprogrameaz<ăînmormântarea.ă
Datinaăspuneăc<ăîmnormântareaăseăfaceăaătreiaăziădeălaădeces, dar nu mai re-
pedeă deă 24ă deă ore.ă Înmormântareaă începeă cuă prohodireaămortuluiă înă cas<, 
apoiă înăcurte.ăMortulă seă scoateădinăcas<ă cuăpicioareleă înainte.ăAparYin<toriiă
familieiătrebuieăs<ăr<mân<ăînăcas<ăpân<ăseăarunc<ăpesteăeiăboabeădeăporumbă
dintr-oăsit<. 

Dup<ăprohodire, înătimpăceăafar<ăseăcântaăjoltarul (unăcântecătrist, cu 
tent<ăfilosofic<, despreăviaYaădefunctului), preotulăintr<ăînăcas<ăcuătoYiăaiăca-
sei, spuneă rug<ciunileă rânduiteă şiă sfinYeşteă casa. Apoi sicriul cu mortul se 
puneăînăcar (c<ruY<)ăşiăseăpleac<ăspreăcimitir. 

Înainteădeăplecare, dac<ăseădoreşte, se dau pomeni, din partea deceda-
tului, rudelorăapropiateăsauăcelorăcareăauăfostănumiYiădeăc<treădecedat. 

Înăvremurileăvechiăaveauăşiăbocitoarele momentele lor de manifesta-
re.ăAcumădoară persoaneleă foarteă apropiateă îşiămanifest<ă durereaă desp<rYiriiă
prinăboceteăşiăstrig<teădisperate.Vezi anexa 12, bocete 

Dup<ă aşezareaă mortuluiă înă groap<ă seă arunc<ă pesteă cosciugămonezi 
(darămoneziăauăfostăpuseăşiăîn coşciugăşiăînămânaămortului).ăAcesteaăservescă
laăplataăv<milorădeătrecere. 

Totăacumăliăseăd<, pesteăgroap<, celorăcareăauăs<patăgroapa, oăoal<, un 
colac, oălumânareăşiăunăprosop. 

Dup<ăînmormântareăparticipanYiiăsuntăpoftiYiălaăcasaăr<posatuluiăundeă
urmaşiiăacestuiaăauăpreg<tităoăpoman< (oămas<ăcuăunăfelădeămâncare: sarmale 
sauătocan<, pl<cinteăşiăb<utur<).ăDeăasemeni, participanYilorăliăseăd<, la pleca-
reaădinăcimitirăcâteăunăcolacăcuămenYiuneaă„s<-iăfieădeăpoman<”, iar cel care-l 
primeşteăr<spundeă„s<-i fi eăprimit”ăsauă„Dumnezeuăs<-lăodihneasc<”. 

Laă poman<ă seă vorbeşteă deă regul<ă despreă r<posată şiă numaiă deă bine.ă
Dup<ăcâtevaăpahareăseămaiăfaceăşiăpolitic<.ăAceast<ăpoman<ăesteăpomanaălaă
treiăzileădeălaădeces.ăUrm<toareaăpoman<ăesteălaăşapteăzile, cândădeăregul< se 
adunauăcopiiiădinăvecini.ăLiăseăserveaăcevaăălaămas<, apoiăliăseăd<deaăcâteăoă
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c<nuY<ăşiăunăcol<cel Seămaiă faceăoăpoman<ă laă40ădeăzile (cândăseă credeă c<ă
sufletulămortuluiăp<r<seşteălumeaăp<mânteasc<).ăAceastaăseăface, deăregul<ălaă
biseric<, printr-o rug<ciuneădeăparastasăşi, dac<ăurmaşiiăvor, maiăinvit<ăapro-
piaYiiălaăoămas<ăacas<. 

Parastasulăseărepet<ălaăunăan, la doi ani, laătreiăaniăşiălaăşapteăani.ăNu-
meleăpersoaneiăr<posateăseămaiăpomeneşteăînătimpulăanuluiălaăpaoseăcareăseă
facăînăzileleădeăpomenireăaleămorYilor (laăbiseric<)ăşiălaăPaştiăînăcimitir.ăCândă
celăr<posatăesteăuitatăînăsufletulăurmaşilor, elăesteăştersăşiădinăpomelnice. 

 

Cap.ăX.ăParticularit<郡iăaleăsatuluiăTisa 
 

1.Particularit<郡iădeălimb< 
 
De群iăast<zi,ăgenera郡iaămaiă tân<r<ă seăapropie,ă înăexprimare, de limba 

literar<,ăp<streaz<ăînălimbajămulteăparticularit<郡iăspecificeăzonei, din formele 
vechi de exprimare. Seămaiăp<streaz<ăîndulcireaăconsoanelorătariăc,ăd,ăg,ăn,ăp,ă
t,ă群iăv. 

Consoana c urmat<ădeăvocalaăe,ăseăexprim<ăprintr-unăcăînmuiatăspreă群ă
(cer-群ier,ăcerne-群ierne,ăciar<- 群iar<,ăce-群ie).ăLaăfelă群iădac<ăeăurmat<ădeăvocalaă
i ( cinci-群in群i,ăcinsteă-群inste, cioban-群ioban).ăCândăconsoanaăc esteăurmat<ădeă
consoana h, consoanaăhănuăseămaiăpronun郡<ă(chiorâ群-ciorâ群,ăochire-ocire) 

Consoana d urmat<ă deăvocala e ori de vocala i seă transform<ă înă gi 
(deal-gial, desagi-giesaji, diavol-giavol,ădescul郡-giescul郡). 

Consoana g urmat<ădeăvocalaăe seăpronun郡<ăjiă(geme-jieme,ăgean<ă–
jian<,ăgem-jiam),ădac<ăconsoanaăg esteăurmat<ădeăi sau h,ăseătransform<ăînăjă
sau gi (ginga群-jinga群,ă ginere-jinere, ghem-giem, Gheorghe-George,ă ghia郡<-
gia郡<) 

Consoana n urmat<ădeăvocalaăe,ăvocalaăeăseătransform<ăînăiă(nea-nia, 
neam-niam, sau seăînmoaieăcaăînăcuvântulănebun-niebun. 

Consoana p urmat<ă deă vocalaă e,ă înă pronun郡ieă seă îndulce群te (pecie-
pie群ie,ă perie-pierie).Cândăconsoanaăp esteăurmat<ădeăvocalaă i,ă laăpronun郡ieă
întreă eleă seă introduceă consoanaă c (pic<-pcic<,ă pieri-pcieri, piguli-pciguli, 
picu郡-pcicu郡, picura-pcicura, picior-pci群ior). 

Consoana t urmat<ădeăvocalaăi laăpronun郡ie, consoanaăseăschimb<ăînăcă
(tineret-cineret).ă Dac<ă consoanaă t esteă urmat<ă deă vocalaă e, aceasta se 
înmoaieăcuăunăiă(郡ese-郡iese) 

Consoanaă v,ă dac<ă esteă urmat<ă deă vocalaă i,ă seă transform<, la pro-
nun郡are, înăconsoana j (viu-jiu, vin-jin, vinars-jinars ). 

 
2. Cuvinte de origine Traco-Dac<,ăînăsatulăTisa 
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Tisa-numeătoponimic,ăGârg<leu-nume toponimic 
Crisos-Cri群ulă-nume toponimic, Gurgoi (gurgui)- vârfulăopincii 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 
Ex
pre
sii 
uz

ualeă群iăproverbeădinăTisa 

Alduitul de soare, bun e! 
Aăr<masănumaiădosc<ă(aăsl<bit). 
Areăorbulăg<inilor. 
Baun<ăcâinii, semnăr<u. 
Ce semeni aceea culegi. 
Celămaiăr<uădeăbucateăeăîntreădou<ăpice. 
(Grîulăvechiăs-a terminat,cel nou nu s-a copt).  
Duc<-se pe pustii. 
Doar nu mei la Cicinda (Kikinda-Jugoslavia)•ăDoară
nuăamăajunsăînăpotrozulălui. 
Deăpeăeîineănuăfaciăsl<nin<. 
Pal<ăgoal<,strai郡<ău群oar<. 
Iiăbun<ădeăpusăciuh<-năcînep<ă(sperietoare) 
Iiăciumaăp<duriiă(mamaăp<durii). 

Boare Grapă Spînz 

Brusture Grui Strungă 

Caier (fuior) Gudurău 軍arină 

Carîmb Leagăn 軍undră 

Cursă Lespede Vatră 

Curpăn Oaie Vătămătură 

Custură Pîrîu Zăr 
Gard Rînză Zestre 

Gardină, Gorun Scrum Zgardă 
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Iiăhib<ăînăbai. 
Îmiăvineăs<ăm<ăpu群tiesc. 
Îiădreptăcaăfuniaăînăstrai郡<. 
Îiăcaălunaăluiăm<r郡i群oră(schimb<tor). 
Î群iăaprindeăsingurăpaie-n cap. 
Î群iăfaceămoar<-n cap. 
Lovit cu leuca. 
Loveasc<-1ăceănuăseăn<d<ie群teă(gînde群te). 
Mi -eăbanatădup<ăel, 
Mînc<ămere,mîne<ăpere,loculăpiciiăt<tănuăpciereă 
N-areăstareă群i-alinare. 
Nuăseăprad<ănimicădeălaă群uraă郡iganului. 
Nu-群iăvedeălungulănasului. 
Nu i-săt<iceăoileăacas<(nu-iăchiarăs<n<tos). 
Oco群ăci-oăf<cutăm<-ta. 
Pune caru-n pietri. 
Parc<ăseăduceăpeăpîr<ă(seăgr<be群te). 
Seălas<ăpeătînjal<. 
Slug<ăf<r<ăsimbrie. 
S<ăteăfere群tiădeăel,ăcumăte-aăferităm<-ta de foc  
Si-aăluatălumeaăînăcap. 
Se duce fuior (drept). 
T<tăsireapu-群iărupeăcapul  
Totăalegiă群i laăurm<ă群iăculegi. 
Unge l-aiăpopîndat? 
Umbl<ăcuăcapu-năstrai郡<. 
Umbl<ănoroculădup<ăelăcaăpulbereaădup<ăcîine. 
Umbl<ăcaăbanulăcelăr<u. 
Umbl<ăaănapoda. 
Zbiar<ăcaădinăgur<ădeă群arpe, 

 

4.ăPorecleăînăTisaă 
訓iăporecleleăauăfostăfolositeăînăsatăcaămijlocădeăp<strareăaăetnicit<郡iiă

群iăspecificuluiăsatului.Pentruăeiă”Poart<-te cum 郡i-eăvorbaă群iăvorbe群teăcumă郡i-a 
portul”ăaăfostălegeaădaăbaz<ăînăp<strareaătradi郡iiloră群iăaăspecificului, de la care 
nuăîn郡elegeauăs<ăseăabat<. Ceiăcareănuăseăconformauăerauăstigmatiza郡iăcuăpro-
priile lor expresii, de cele mai multe oriăimportateădinăalteăp<r郡i. De exemplu 
ceiăcareăauăadusăînăsatăprimaădat<ăcuvintele gar<, meghi群, bisto群ăauăr<masăcuă
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acesteănumeădeăporecl<ă toat<ăvia郡a.ăAl郡iiă auă fostăporecli郡iădup<ăocupa郡iaădeă
predilec郡ie, înă afar<ă deă ceaă deămuncitoră agricolă 群iă anumeăPescaru, Birta群u, 
Rotaru, Moa群a, Doctoruă (probabilă aă practicată medicinaă empiric<), Begiuc 
(font<), al郡iiăauăfostăporecli郡iădup<ădefec郡iunileălorăfizicei Surdu, Mutu, Orbu, 
Foamfa, al郡ii dup<ăstareaăsocial<, Bogatu, iarăal郡iiădup<ălocalitateaădeăorigine 
Lunc群oranuț, Americanu (pentruă c<ă aă fostă primulă înă Americaă dină Tisa), 
C<t<nescuă(pentruăc<ăaăf<cut armata la Austro-Ungaria). Dup<ăgradulăceăl-au 
avutăînăarmat<, de exmpluă"fil<r”ăaăprimităporeclaăde "Fil<ra群".S-au mai dat 
epiteteădup<ănumeădeăanimaleă訓oricariu, Vulpescu etc, iarăcelorăc<roraăle-a 
pl<cutăs<ăcînteădinăgur<ăsauădinăfluierăle-a zis, Hore群ti. 

 
5.Numeăpatronimiceă(deăfamilie)ăînăTisa 

Dup<ăcumăsus郡ineă群iăprof.Tr.Magerăînălucrareaăsaămonografic<,ă
ț‘軍inutulăH<lmagiului",ăînăTisaăsîntăurm<toareleăfamiliiădeăba群tin<: Arpa群,ă
Bodea,ăBuduhala,ăCri群ană群iăD<r<u. 

Dup<ă acela群iă autor,înă 1866ă înăTisaă auă existată urm<toareleă numeă deă
familie, proprietari, Arpa群ă2ăpersoane, Bodea 17, Buduhala 13, D<r<uă113, 
Dan 2, Feier l, Golia l, Cri群ană19, M<rg<uă2, Mari群 l, Margea 7, Mate群ă 2, 
Mo郡icaă8, Pîrvaă1, Roman ll, Sirca 4, Stan 8, Trifană1ă群iăJulaăl. Seăpoateăcaăînă
uneleăfamiliiăs<ăfiăexistat, la data aceea, mai multe persoane proprietari, cu 
acela群iănume, de aceea apar, la Bodea 17 persoane, Buduhala 13, D<r<uă113, 
iar la Cri群ană19. 

Pentruăaăseăvedeaăfluctua郡iaălocuitorilorădinăTisa, red<mă群iănumeleădeă
familiiăexistenteăînăTisaăînăaniiă192oă群iă1975. 

NumeădeăfamiliiăexistenteăînăTisaăînă192o. 
Arpa群ă4, Bodea 6, Buduhala 1, Budugan l, Baco群ăl, Boci l, Balint l, 

Cri群ană15,ăCornea l, Crepcia l, Cotoc 3, D<r<uă6l, Florea l, Grozaă1,ăIoan<群ăl, 
Iova 1, Lingurar l, Mo郡icaă5, Mihu郡ă1, Marian 2,Margea 4,Borcan l,Mager 
1,Romanălo,Ro郡ăl,Sircaăl,Sl<văl,Stană1, Stoica l, 訓erban 2, 軍iscaăl, Zbircea 1. 
Total 142 familii. 

NumeădeăfamiliiăexistenteăînăTisaăînăanulă1975. 
Arpa群ă2, Bodea 3, Baco群ă l, Boci 1, Banci 1, Buduhala 6, Cri群ană6,ă

Comea l, Crepcia l, Cotoc 4, D<r<uă35, Florea l,  Groza l, H<rdu郡ă2, Iova 1, 
Juncan l, Lungu 2, Marian 2, M<rg<uă2, Marta l, Mihi郡ăl, Morcan 2, Margea 
2, Mo郡icaăl, Nicoar<ăl, Petri群oră2, Pascu 1, Roman 6, Rusu 2, Sirca l, Sl<vă1, 
Stana l, 訓erbanăl, Trifan 3, Uli郡aăl, Zbîrceaă1. 

F<cîndă oă reexaminareă aă numeloră deă familieă existenteă înăTisaă înă ceiă
trei ani, vomă puteaă vedeaămi群carea acestoraă înă decursulă timpului. Fa郡<ă deă
numeleădeăfamiliiăexistenteăînăTisaăînăanulăl866, înăanulă192o, mai apar nume 
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noiă 群iă înă acela群iă timpădispară alteleădină celeă existente. Nume noi de familie 
veniteăînăTisaăpîn<ăînă192oăsuntăurm<toarele: Baco群, Cornea, Crepcia, Cotoc, 
Florea, Groza, Ioan<群, Iova, Mihu郡, Morcan, Mager, Ro郡, Sl<v, Stoica, 訓er-
ban, 軍isca, 群iăZbîrcea;ă群iăînăacela群iătimpăauădisp<rut, Dan, Feier, Goia, Golia, 
Mari群, Mate群,ăPîrvaă群iăJula. 

Intreă aniiă 192oă 群iă 1975ă s-au produsă iar<群iă mi群c<riă importante de 
nume. Ină acestă timpă auă venită înă Tisaă urm<toarele: Banci, Juncan, H<rdu郡, 
Marta, Lungu, Nicoar<, Petri群or, Pascu, Pî郡, Rusuă群iăUli郡<ă群iăauăplecat:ăBa-
lint, Stan, Lingurar, Mihu郡, Mager, Ro郡, Stoicaă群iă軍isca. O parte din aceste 
numeăauădisp<rutăprin decese. 
D<mămaiăjosămi群careaănumelor de familie, mai numeroase, înăanii  

 

6.Nume de botez (prenume) 

Numeădeăb<rba郡i cuătoateăvarianteleălorăînăanulă1975. 

 
 IOAN - Ioni郡ii, lonu郡, Ionel, Iuan,ăIonic<,ăOnic<,ăIu<n.ă 
GHEORGHE, Gheorghi郡<, Giorgiu郡, Giorge, Giu郡u, Georgele.  
PAVEL - P<v<lu郡, P<v<le群, P<v<lic<. 
PETRU - P<tru, Petre, P<tru郡, Petric<. 
NICOLAE - Ni郡<, Nicul<i郡<, Micl<i郡<, Nicu. 

Nr. 
crt. 

Nume de familie Num<rul numelor deăfamilieăîn, 
  

1866 1920 1975 
1. Arpa群 2 4 2 
2. Bodea 17 6 3 
3. Buduhala 13 7 6 
4. Cri群an 19 15 6 
5. D<r<u 113 61 35 
6. Mo郡ica 8 5 1 
7. Roman 11 lo 6 
8. Sirca 4 1 1 
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ALEXANDRU - Sandru, Sandru郡, 訓andor. 
VASILE - Veselie, Vasilic<. 
TEODOR - Todor, Toager, Todoru郡, Togeric<. 
TOMA - Tomu郡, Temu 
訓TEFANă- 訓tef<nic<, 訓tef<nu郡. 
TRAIAN,CORNEL. 
Nume de femei cu toate variantele lorăînă1975. 
 
ANA - Anu郡a, Anica, Ani, Ani群ca, Anti郡a. 
M;RIE - Mariu郡<, M<rioara, Maria, Marisca. 
ELISABETA - Saveta, Savetu郡a, Veta, Vetu郡a.  
MAGDALENA - Mardalina. 
ELENA - Lena, Lenu郡a, Linu郡a, Ileana. 
FLOARE -Florica. 
EVA, VIORICA, ROZALIA. 

7.Sensul semantic al numelor 群iăprenumelor 

ARPA訓112 seăspuneăc<ăarăfiădeăorigineăpeceneg<ă(N.Dr<gan)ă.Nuăiăseăcunoa群-
te sensul. Areăîns<ăoăarieădeăr<spîndireădestulădeămare,ăpeătotăcuprinsulă郡<rii. 
Cele mai multe nume de acest felă ară fiă prină F<g<ra群ă ,undeă sunt semnalate 
înc<ădeăpeălaăanulă1747. Nu este exclusăcaăînăTisaăs<ăfiăvenitădeăprinăp<r郡ileă
acelea. 
D;RAU113 s-arătrageădinăDar<, numeăpersonalăsemnalatăînc<ăpeălaă1448ăpeăoă
diplom<, careăaminte群teădeănumeleădeăPetruăDar<, un românădinăBanat. Cu 
numeleăacestaăpatronimicăseăafl<ă群iălocalit<郡i,ăD<r<群ti, înăjud.Ilfov, Vla群caă群iă
satulă Sîrbiă jud. Arad. Dup<ă uniiă autori, numeleăD<r<uă ară proveniă din Dan 
(Daniel)ă 群iă ară aveaă în郡elesul, înă ebraic<,ă deă jude114. Din familiaă cuvîntuluiă
D<r<uăfacăparte: Dan, D<nu郡, D<nic<, D<n<u. Areăoăarieădeăr<spîndireădestulă
de mare. Amintimă localit<郡ileă Cilă 群iă Alma群ă jud.ă Arad. Pe la anul 1746 se 
semnaleaz<ă群iăînălocalitateaăPîncotaăjud.Arad115 . 
BODEAăvineădeălaăBodă群iăarăînsemnaăc<l<ra群. 

                                                
112 Silviu Dragomir.Ist.dezrobirii religioase a rom.din Ardeal,  
pag.65,ădocumentulă44:ăPeti郡iaăromanilorăortodoc群iădinăF<g<ra群ăc<treămitro-
politulădinăKarlovitzăesteă semnat<ă laădataădeă28ănov.1747ă群iădeăc<treă Iancuă
Arpa群ă群iăEnacheăArpa群. 
113

 Hurmuzaki 746-748,ăCsarikiă729,ăN.Dr<gană31o,ăDup<ăTr.Mageră軍inutulă
H<lmagiului,ăpart.I  pag.l69-17o 
114 N.A.Constantinescu,.Dicționarulăonomasticăromân, pag.40. 
115 Dr.Gh.Ciuhandu, RomâniiădinăCâmpiaăAradului, pag.72. 
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TRIFAN vine de la Trifon. Dină familiaăcuvîntuluiă facăparte: Trifa, Tripon, 
Tripa, Treboniu.116 
MIHU軍ăfaceăparteădinăfamiliaăMihai, Mihu, Mihail etc. E un nume teuforic. 
STANăînseamn<ăaăsta. Din familie fac parte Stana, Stanca, St<nescu, St<ncu-
lescu. 
訓ERBAN face parte din familiaăcuvîntuluiă 群erb, careă înseamn<ă rob, înăAr-
deal iobag. Din familie fac parte: 訓erb, 訓erbea,ăăSerbac. 
10ANă esteă celămaiă desă prenumeă întîlnită înă sat. Domnitorii l-au adoptat ca 
supranume „I0” (Ioă Basarabă Vod<). Deriv<ă dină prenumele ebraic Iohanan 
careă înseamn<ă aă aveaă mil<,ă aă faceă danie117. Ină latin<ă loană seă traduceă prină
Ioane群. 
GHEORGHE vins din grecesculă Gheorghiosă 群iă înseamn<ă lucr<tor de 
p<mînt,郡<ran. 
PETRUăînseamn<ăpiatr<,ăstânc<.ăInălatine群teăfaceăPetrus, înăgrece群teăPetros, 
iarăînăebraic<ăKepha (Chefa) .Ar fi de origine armeian<ă(Cristian Ionescu). 
PAVEL vine din latinescul Paullus, înăebraic<ăSaul, careăînseamn<ămic. 
ADAM, numele mitic al primului om. Eă simbolulă p<catului,ă înseamn<ă
p<mînt. 
ALEXANDRUăseătraduceăînăgrece群teăprinăAlexandrosă群iăînseamn<ăprotegui-
tor de oameni. 
ILIEă corespundeă laă evreiă cuă Elijahă 群iă areă semnifica郡iaă deă tare, rezistent la 
greut<郡i. 
NICOLAEăcorespundeăcuăNicolausăînăgrece群teă群iăareăîn郡elesulădeăaăînvinge. 
SERAFIMăareăsemnifica郡iaădeăserafimiă(îngeri). 
訓OFRON vine din grecescul 訓ophroniosă群iăareăîn郡elesulădeăîn郡elept. 
VASILE are corespondentă înăgrece群teăpeăBazileusă群iă înseamn<ăconduc<tor, 
rege. 
ANA, prenume feminin 群i ca loanăprenumeleăb<rb<tesc, e cel mai des pre-
nume feminină întîlnită înă Tisa. Ină ebraic<ă acestuiă prenumeă îiă corespunde 
Hannahă群iăareăacela群iăîn郡elesăcaă群iăprenumeleăloan, deăbun<tate, îndurare. 
DOBRI軍Aăeăunăvechiăprenumeăfeminin, peăcaleădeădiăapari郡ie.ăDobreăînălim-
baăslav<, dinăcareăderiv<, areăîn郡elesulădeăbun. 
ELENAăeăprototipulăfrumse郡iiăelene.Inăgrece群teăHelene. 
ELISABETAă(SAVETA)ăseătrageădinăebraic<ă(Elishabe). 
EVAăareăîn郡elesulădeămam<,ămama celor vii. Este numele primei femei. 
LUCRE軍IAăeădeăorigineăroman<. 

                                                
116 N.A.Constantinescu,.Dicționarulăonomasticăromân, pag.164 
117 Ibid.pag.80. 
-Cristian Ionescu,Micaăenciclopedieăonomastic<, pag.173. 
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MARIA eănumeăbiblică群iăînseamn<ămareăsauăm<rire. 
ROZALIA înădispari郡ie. Se trage din rozalii, Roxalia. 
SOFIE sau SOFICAăînseamn<ăîn郡elepciune. 
 

8. Nume de lucruri din Tisa 

Numeă deă cl<diri: cas<, iortoaneă (dependin郡e), grajd, 群ur<, c<mar<,ă
cuptori群teă(buc<t<rieădeăvar<ăundeăseăcoaceă群iăpîinea), cocin<,ăcuiemică(cote郡ă
pentruă p<s<ri), coln<ă (群opron), 郡estă (cuptorămică pentruă coptă pîinea), poiat<ă
(grajdăcuăpere郡iiădinănuiele), cotarc<. 

Nume de lucruri din curte: Vrami郡<, ogread<ă(ograd<)ălemnar,ăs<cure, 
custur<ă (joag<r), troac<, v<l<u, palane, hambar, gunoaie (furaje), claie, 
podrom (beci), s<rcer, prepeleac. 

Sume deălucruriădinăcas<: scaun, pat, lavi郡<, 1ad<, sicriu (scrin), podi-
群oră (dul<pior), blideă (castroaneădinăp<mînt), t<nereă (farfurii),ă 群tergur<ă (pro-
sop), m<s<ri郡<ă (fa郡<ă deă mas<), perin<, lipideuă (cear群af),ă 群ierg<ă (p<tur<), 
poneav<ă(p<tur<ăpentruăacoperităanimalele sau alte lucruri), strujac (saltea), 
poli郡<ă(bufetăbuc<t<rie), stelajă(etajer<), sob<ăcuăunge郡ă(cuălocăpentruădormit). 

9. Numeădeăîmbr<c<minte 

Pentruăb<rba郡ii: c<ma群<, izmene, cioareci, cojoc, laib<ră (vest<),ăcu群-
m<ă(c<ciul<), com<nacă(p<l<rie),ă 郡undr<,ă lecru,ăsfet<r,ăopinci,ăobiele,ăcurele,ă
bocanci. 

Pentru femei: c<ma群<, poale, rocie (rochie), cârp<ă deă încinsă (群or郡), 
cârp<ă de.ă capă (maram<, batic), chischineuă (群alămareă peă umeri),ă cisme, pa-
puci, cojoc, scurteic<, ciap郡<ă(c<pi群on). 

10.Denumiri de obiecte dinăindustriaăcasnic< 

 

Cele mai importante obiecteădeăindustrieăcasnic<ăsunt:ăr<zboiulădeă郡e-
sut, furca, fusul, vîrtelni郡ele, rî群chitorulă群iăurzoiui. 
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R<zboiulămanualădeă 郡esutăseăcompuneădin: 2 suluri, t<lp<ri, jugu郡ul, 
l<s<torul, p<tru郡ulă群iăm<riu郡a, bîrglele, i郡ele, inim<rile, spata, fu群ceii, vergele-
le, suveica, sucalaă群iă郡evile. Firele care se urzescăseănumescăurzeal<, iar cele 
care se bat, b<teal<. 

11.Numeădeămijloaceădeămunc< 

Obiecteăagricoleă群iăgospod<re群ti: carul, c<ru郡a, sania, plugul, rotilele, 
grapa, sapa,  lopata, furca, furcoiul, secera, îmbl<ciul,ă batoza,ă triorul, 
vîntur<toarea,ă vânturea群ca, jugul, tînjala, cîrceia, hamurile,ă c<p<struă 群iă
grum<z<rile. 

D<mămaiăjosăp<r郡ileăcomponenteăaleăunoraădinăacestea? 
Carul se compune din: dricurile (cu osii), ro郡ile, inima, cr<ciiă deă laă

dric, rudaă (oi群tea), mînu群ile, leucele, loitrele, fundul (群âregla),ă carîmbulă 群iă
podurile. 

C<ru郡a areăînăplusădeăcar 群iregla, targa, filihar郡ulă群iăhamf<ul. 
Sania seăcompuneădin:t<lpi, oplene, gruiul, pro郡apulă(oi群tea)ă,gînjurileă

etc. 
Plugul cu rotilele, areăurm<toareleăp<r郡i: grindeiul, coarnele, corma-

na, corfaă群iăcioroslanulă(cu郡itulălat). 
Jugul se compune din: jugul propriu zis, bolfeiele, resteul,ă poli郡a, 

ciocîrteiulă群iătînjala. 
Hamurile: hamul propriu zis, frînele(h<郡urile) cu c<p<郡ânaă群iăz<belele, 

c<p<struă群iăpoivanul. 
Numiriădeălucr<riăagricole: arat, gr<pat, s<m<nat, t<v<lugit, plivit, s<-

pat, întorsădeăporumbă(pr<群ităaădouaăor<), secerat, pologit,ă(aăfaceămînunchiă
deăgrîu), peci郡<ă(cruceădeăgrîu), aăîmbl<ti, a treiera, a culege (porumbul sau 
fructele),ăaădesf<caă(aădesfaceăp<nu群ele deăpeă群tiule郡, a spor郡<riă(pritoci), l<ută
(sp<latulărufelorălaărîuăcuămaiul), pîrluităetc. 

 

 

 

 

Cap XI Glosar. 
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Cuvinte vechi din Tisa-Regionalisme 
 

A 
Abgea- Abia. 
Ablegat- deputat 
Albele- crem<ăpentruăfa郡<. 
Abrac, s.n.sg.-ra郡iaădeăov<z ceăseăd<ălaăcai 
Aciuat, vb.-ascuns• 
Alduit, adj.-bun, venerat, alduitul de soare, 
Amu-acum. 
An郡<r郡, adv.-cuădoiăaniăîn urm<. 
Antiste, s.m.-conducere, antistaăcomunal<. 
Apristui, vb-.a tolera, a admite, a permite. 
Asmu郡i, vb.-aăînt<rit<, aăîndemnaăunăcîineăs<ăatace un om. 
Astrucat, vb.-Ascuns, dositădeănuăseăpoateăg<si. 
Astupu群, s.n.- Dop. 
Apristui, vb.-A primi pe cinevaălîng<ătine. 
B 
Banda, s.f..Taraf, l<utari.ă 
B<r<ni, vb.-aăst<rui. 
Batar-m<car, celăpu郡in.ă 
B<bur<, s.f.-dispozitiv pa-ralelipipedic,ăînăpod,laăcaseleă郡<r<ne群tiăpeăundeă
iese fumul. 
Babu群c<, s.f.-Acăcuăg<m<lie.ă 
Bag<u s,n. -Scrumul de tutun dinăpip<. 
Bas<di, vb-.A prinde momentul pentru a face un lucru. 
Bauna, vb.-A urla. Lupiiăbaun< 
Bedel, s.m.-Om de serviciălaă群coal<. 
Bica, s. m. -Taur. 
Biciuli, vb.-A estima,a evalua. 
Birau, s.m.-Primar. 
Bitang, s.m-.Copilăcareăumbl< f<r<ărost. 
Bîcele, s .n.pl - Chibrite.  
Bâcica群<, s.n-.B<郡ămic. 
Bârnac, adj .-Brunet,. 
Blidar, s.n.-Dul<piorăptr.ăblideă 
Blociori, vb-.A sufla sub un lichidăs<ăias<ăcl<buci. Porcii blo- ciorescăînă
l<turi. 
Bogn<, s.f.-Curb<.ă 
Bolf, s.n-Umfl<tur<ămareă群iărotund<. 
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Bociolie, s.f.-G<m<lie. 
Boholt, s.f.-Purtun<,ploaieămareă 
Bor群, s.n.-Maz<re. 
Boschâr郡e, s -f.Lucruriăm<runteă群iăf<r<ăvaloare. 
Boscoane, s.f.-Vr<ji. 
Boscorodi, vb.-Aăvorbiăîngînînddoarăvorbele. 
Bontot<u, s.n.-Amestec<tur<ădinăfânăbun 群iăburuieni. 
Bru群, s.m.-Bo郡ădeăm<m<lig<ăsauăz<pad<. 
Bucat<, s.f.-Pîineăsauăm<lai. Nuăamăpicădeăbucat<ăînăcas<. 
Bucate, s.f.pl.-Cereale. 
Budac, s.n.-Târn<cop. 
Buiguit, adj.-Ame郡itădeăcap. 
Buduli, vb.-Aăc<utaăr<v<群indălucrurile. 
Bulci, s.n-.Bîlci. 
Bumbuleu, adj.-Sferic. 

Bur<, vb.-Aăplouaădesă群iăm<runt, 
Busumflat, adj.-Sup<rat.ă 
Butfar, s.n-.Carnet, registru.  
Bucica, vb.-A nimeri, a surprinde , 
Butur<, s.f.-Scorbur<• 
Bai, s.n. Intîmplareărea. Necaz 
Bal郡, s.n.-La郡. 
C 
C<l<bo群i, vb.-Aăfaceăpa群iăfoarteămari. 
Cant<, s.f.-Can<. 
Cart, s.n.-Cof<. 
Catarig, s. n-.Cump<n<.Fîntî- n<ăcuăcump<n<. 
Cab<cit, adj.-Îndesat.  
Calicu郡<, s.f.-Potecu郡<.ă 
Canceu, s.n-.Ulcior de la care s-aăspartăsitaădeălaăgur<. 
C<p<li,vb.-Aăsf<rîmaăcuăsapaăbrazdeleăînăurmaăplugului. 
C<郡ali,vb-.A se ivi, aăseăproduceăoăinfec郡ie. 
C<znit, adj.-Lovit de i-aăl<satăsemne. 
Cec<u,s.n.-Coif. 
Cel<i,s.m.-în群el<tori 
Celegiu,s.m.-Copii 
Cercuba,s.f.-Ceart<, sfad<.ă 
Ceujeri,s.m.-Oameniăcareăfacăcomer郡ăcuăvite. 
Chibl<,s.f.-Unitate de capacitate de cca 4o litri. 
Chischineu,s.n.-Basmaămareădinălîn<, pentruăiarn<. 
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Ciap<l<u,s.n.Salat<ădeăceap<ăverde. 
Cic<,s.f.-Chic<-Codi郡a. 
Cicit,adj.-G<tit, îmbr<catăbine.ă 
Cilavit, adj.-Lovit, accidentat.  
Cing<t<u, S.n.-Clopo郡elămicădinăalam<. 
Ciofleand<R,s.m.-Om de nimic 
Cioflic<, s.f.Obiect uzat de pus pe cap. 
Cioroi, s.m.-Izvor. 
Ciort, s.n.-Botul porcului.  
Cios, s.m.-Jitar,paznicădeăcîmp.ă 
Ciotori, s.f.-S<ge郡iălaăcaseleă郡<r<ne群ti. 
Cip, s.n-Fotografie, 
Cipc<, s.f.-Dantel<. 
Ciri-Ori-ciri tu, ciri nimic (ciri mutu) 
Cirip<, s.f.-軍igl<. 
Cisturi, s.n-Gradeăînăarmat<.ă 
Citov, adj.-nev<t<mat, întreg.ă 
Ciuder, s.n.-Cidru, suc de fructe. 
Ciufal<, s.f. Batjocur<. 
Ciufuli, vb. -A batjocori. 
Ciuha, s.f. -Semnădeăoprireăpusăînădrumăsauăhold<. 
Ciuma padurii, s.f-.Femeieăurît<.ă 
Ciump<vit,ăadj .-Lovit. Urme de lovituri la fructe, 
Ciupa, s.f. -Albieăpt.f<cutăbaieălaăcopiiiămici. 
Ciup<l, vb-Aăîmb<iaăcopilulămic.ă 
Ciurar, s.m.-軍iganănomad.ă 
CiurciuC, s.n,-Fiertur<ădinăa- mestecădeăm<laiăcuămagiun.ă 
Ciurlica, vb.-A ciripi  
Civitura, s f. -Tivitur<,ătivit  
Cize群,s.m.-Girant, garant  
Câc<,s.f.-Mucozitateănazal<. 
Seăcânt<, vb.- Seăboce群te. 
Cârp<, s.f -.Marama pentru capăsauă群or郡ulădinăfa郡<. 
Cîrpi郡<, s.f-Batist<. 
Cârtogi, s.f-Inc<l郡<min-teăvecheă群iăuzat<. 
Claie, s.f.-C<pi郡<ămare. 
Cl<net, s.n.-Clarinet.  
Clemni, vb.-A lovi.L-a clemnit înăcap 
Clenci, s.n.-Ciot.Pricin<deăceart<. 
Cliciuri, s.n.-訓olduri. 
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Cloborâ, vb.-A agita con-郡inutulăunuiăvas. 
Coc, s.m. Piz<r<u,jimbl<.ă 
Coceli, vb-.Aăfaceăcur<郡enieăînăcas<,.A deretica. 
Cociovete, s f -.Lucru vechi 群iămurdar 
Colop, s.n-P<l<rie.ă 
Con<git, vb-.A deretica.  
Copt<, s.f-.Scobitur<ăîn-tr-un mal, vizuin<, 
Corindâ, s.f.-Colind< 
 Corobe郡e, s.f.-Fructeăp<dure郡e. 
Cosomorât, adj-.înnourat. 
Corincei, s.m.-Invita郡iilaănunt<ădinăparteaămiresei. 
Corlat;, s.f.-Scîndur<ădeleg<tur<ălaăpicioareleămesei. 
Co群let, s.m.-Puietădeăm<r,p<r, prun etc. 
Cot, s.m.-Unitate de lungimeceă郡ineădeălaăcotă群iăpîn<ălaăîncheietura palmei cu 
antebra郡ul. 
Cotarca, s.f-.P<tul. 
Cotrob<i, vb.-Aăr<v<群iălucrurileăc<utîndădup<ăceva. 
Cotromean郡<, s.f-.Cl<direăînăstareărea. 
Cramp<, s.f.-軍uic<ăfiart<.ă 
Creden郡, s.f.-Bufetădeăbuc<t<rie. 
Crepe郡it, adj-.întredeschis. 
 Cuc<i, vb-Aămo郡<i. 
Cuce, S.f.-Gresieăpentruăcoas<.ă 
Cumpeni, vb-.A aranja lucruri-leăs<ăias<ăbine. 
Cup<, s.f.-Unitate de capacitate mai mare de un litru. 
Cuptori群te, s.f.-Dependin郡<ăundeăăeăcuptorulădeăcoptăpâinea. 
Cuptu群it, vb-.Prins laăstrîmtoareă群iăd<-iăoăb<taie. 
Cur<, vb.-Fuge, 
Curp<tor, s.n-Lopataădeăb<gat pîineaăînăcuptor» 
Cursur<, s.f.-Parteaăie群it<ăîn- afar<ălaăpîineaăcoapt<.Venităbun. 
Cusamnit, vb-Inseilat, potrivit 
Custur<, s.f.-Ferestr<u, joag<r,ă 
Cusurau,ăs.n.Grind<ădeăleg<tu-r<ălaăp<re郡iiăuneiăcase,cosoroab< 
D 
Dabgil<, s.f .Femeieădec<zut<.ăDARE,ăs.f.-Impozit. 
D<b<lat, Vb.-L<satăînăjos.Pomii î群iădab<l<ăcrengile. 
Darab, d<rab,s.n,-Bucat<.ă 
Daitui, vb._A aduna vitele laolalt<. 
Dedat, vb-.Obi群nuit 
Dehulit, giehulit, vb.- Batjocorit  
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Desciuricat, vb.-Destr<mat. 
Desf<ca, vb.-Aăîndep<rtaăp<nu群ileădeăpe 群tiule郡iiădeăporumb. 
Desma郡at-Dezordonat 
Desmica,gemnica,vb.-Aăf<râmi郡a.ă 
Dezm<lurat, adj -.Om de pe careăcurgăzdrem郡ele. 
Dlrglu, s.n.-Unealt<ăcuăcare se trage jarul din cuptor. 

Doloam;, s.f-.Hain<ădinăp<nur<. 
Dosc<, s.f.-Scîndur<.Aăr<masănumaiădosc<, aăsl<bit. 
Descintec,ăs.năStrig<tur<ălaăhor<ăsauălaănunt< 
Descotorosi, vb.-Aăsc<paăde cinevaăcareăincomodeaz<. 
De群elat, adj.-Ruptădeă群ale.ă 
De群uciat, de群uchiat, adj.-Om care nu-iăcuătoateămin郡ile. 
Dârd<i. vb. -A tremura (de frig)ă.Mergeădeădârd<ieăp<mîntul 
Dolma, s.f-Terasament. 
Dole郡, s.n-.Bucat<ăuzat<ădetextil<. 
Drot, s.n-.Sîrm<. 
Duba, s f -Tobaă• 
Dubit, vb.-Arg<sit. - P<nurileătrecuteăprinăpiu<ă(piv<). 
 Duc<re郡, adj.-C<ruiaăîi placeăs<ăumbleărnuit, 
Ducian, s.n.-Pr<v<lie, b<c<nie.ăDUP,ăsă.m.-Bu群tean. 
F 
Faciol, s .n. -Voal, Pînz<ăsub郡ireă群iărar<ăpt.mor郡i. 
Fait<, s.f .-Soi de animale.  
Farb<, s.f. Vopsea. 
Farto, intj.-Strig<tălaăanimale pentru a se da la locul lor. 
Feleli, vb-A garanta. 
Fibirau, s.m.-Judec<tor. 
Fedeu, s.n.-Capac pe oale. 
FeredeU, s.n.-Izvor de ape minerale. 
Fioc, s.n.-Sertar. 
Fi群pan, s.m.-Prefect. 
Flo群tomoc, adv-.Ghemotoe. 
Foamf< ,s.f.-Femeie cu defect de vorbire. 
Fodrâ, s.f-.Dantel<ăsauămaterial cu volane, 
Fru群ciuc, s.n.-Dejun. 
Furustoi, s.n-.M<laiăf<rîmată群iăpr<jităîn ulei. 
Fu群tiu, s.n.-Balsamăînădurerileădeăurechi.Luminareăsub郡ireă群iălung<ădinăcea-
r<. 
G 
Galan, s.n.-訓nur. 
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Gali郡e, s.f.-Vopsea. P<s<riădeăcurte 
G<lu群te, s.f.-Sarmale. 
Gioab<, s.f-Putin<. 
Giolgiu, s.n.-Pînz<ăalb<ăsub郡ire 
Gires, vb.-Alesăgrîulădinăneghin<ăcuăajutorulăciurului.Hold<ăgunoit<ăbine. 
Girege, vb.-Aăt<b<ci,aăarg<si. 
Gîb, adj.-Gîrbov. 
Ginfat, adj.-Inflamat. 
Glajâ, s.f.-Sticl<• 
Glicânu群, s.n-.Beregata 
Golâmb, s.m.-Porumbel,Movil<ă(semnădeăhotar). 
Golomoz, s.n.-Amestec<tur<ădeăsemin郡eădeăierburi. 
Gornic, s.m -Paznicădeăcîmp.ăGO訓T1, s.m.-Oaspe郡i. 
Grâmujda, vb.-A vorbi, a spune ceva. 
Grohot, s.n.-Adun<tur<ădeăpietreă群iăm<r<cini. 
Gro群e群tE, adv.-Transportădeătrunchiădeăcopaciătîrî群, 
Grum<z<ri, s.f.-Opritori lacai. 
Gudura, vb.-Aăseălingu群i.ă 
Gudur<I, s. f. -Infund<turiîmăv<ileămun郡ilor. 
Gujba, s.f.-Nuieleăr<sucite.ă 
Guie, vb.-Suie. 

H 
Haiza群, s.n-.Dulgheriaădeălaăacoperi群, 
Had<, s.f.-Groap<. 
Hami群, s.m.-訓mecher. 
Hamu群iT, adj .-Mucig<it.ă 
H<ndral<u, s.m.-Tîn<răcare umbl<ăf<r<  rost. 
H<郡i, vb.-A trage cu putere de cineva sau de ceva. 
Heini, vb.-A da carul sau  c<ru郡aăînapoi. 
Hib<, s.f.-Bai, Defect, Pricin<. 
Hinceu, s.n.-Birj<, tr<sur<.ă 
Hint<, s.f.-Hu郡<, scrînciob. 
Hâr<i, vb.-Aăînt<râta un cîine. 
Hâit, adj-.Înclinatăs<ăseăr<stoarne. 
Hârgai( de om)-Rosăpeădin<untru,ăbolnav 
Hîrge, s.f.-Ceart<ănecaz. 
Hârge群, s.m-.Omădeăpricin<. 
Hâr郡<, s.f -Cîrp<,ăz<ream郡<. 
Har郡i, adv.-Timpăînăcareăseăpoateămîncaădeădulce. 
Hoblinc1nd, Vb-Umblîndăleg<nat. 
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Holâmb, s.m.-Semnădeăhotarăînăform<ădeămovil<. 
Holp<i, vb-.Aămîncaăcuăl<comie,ăporciiăholp<ie. 
Homolo群it, adj-訓ifonat, adunat deavalma. 
Huidui, vb.-Aăalungaădeăacas<ăcuăstrig<te. 
Hului, vb.-Aăd<rîma. S-a huluit casa. 
Huluji, s.m.-Coceni de porumb. 
Hulegi, vb.-Aăsc<paăteaf<rădintr-un accident. 
Hunsus, adv.-Aăfaceăpeăiste郡ul. 
Hurub<,ăs.f.Cas<ămareăd<r<p<nat<ă 
Hurduca, vb.-A scutura,a zdruncina. 
I 
Ierneu, s.m. -Coviltir. 
Indrea, sf.-Unealt<ăcuăcareăseătreceăurzealaăprinăspat<ă群iăi郡e. 
Iorgane, s. n –Taraf, Instru- mente muzicale. 
Iorgan, s.f.-Dispozitivămecanicăcuăajutorulăc<ruiaăcaiiăac郡ioneaz<ăbatoza. 
Iortoane, s .n. -Dependin郡e. 
Iosag, s.n.-Animale proprii. Ce iosag are?Ce animale are? 
Iscodi, vb.-Aădu群tu群i. A cerceta, aăseăinforma.Ceăm<ăiscode群tiăatîta? 
Izgurât, adj .-mic,slabă群iăurît. 
Izgoadâ, adv.-Cu nimereala. S-a potrivit 
Izidit, vb. -Decedat, pierit. Pisicile izidese,animalele mari pier. 
Î 
Îmburda, vb.-Aăr<sturna. 
Îmbutu群i, vb.-Aăîmpinge. 
Împaraca, vb.-A se acoperi pomiiăcuăchiciur<. 
Îng<lat, vb.îmbuibat. 
Înciolba, vb.-A se uita cu ochi mari la cineva. 
Încotojm<nit, vb.-îmbr<catăcuătotăfelulădeăcojoace. 
Încr<vit, adj.-înr<it,înbuibat. 
Îndali, vb.-A porni 
.îndubuluca, vb.-A rostogoli. 
Întologi, vb.-Aăseăîmpreuna. 
Întorsura, s.f. -Lango群<. 
Înveli, vb.-Aăfaceăconciulălaămireas< .Aăînveliăpînza. 
Îiăibeste-Îiăprie群te. 
Împaracat, adj.-înc<rcatăcuăchiciur<. 
Indurliga, vb.-Aăseăîmpleticiăpeăpicioare. 
În cre群tere, adj.Animale cump<rateădeăunulă群iădateăpentruăcre群tereăalteiăper-
soane. Profitulăseăîmparteăînăp<r郡iăegale. 
J 
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Jiers, s.n.-Glas,voceăbun<. 
Jersui, vb.-Aăcînta. 
Jintui, vb.-Aăîmpr<群tiaăjarul înăcuptorulădeăcoptăpîine, 
Jintuitor, s.n.-B<郡ulăcuăca- reăseăîmpr<群tieăjarulăînăcuptor.ă 
Joltar, s.f.-Cîntecăfunebru.ă 
Jubra, s.f.-Acnee, bubuli郡e peăfa郡<. 
Jufa, s.f.-Mere sau prune fierte, compot. 
L 
La, vb.-A la, aăsp<laăcuămaiulălaărîu. 
Labo群<, s.f.-Crati郡<. 
Lait<r, s.n.-Vasul înăcare curge rachiul la distilare. 
Lampa群, s.n.-Felinar. 
La群c<, s.f. T<ie郡ei,ăsup<ăcu… 
L<ut<, s.f.-Vioar<. 
L<crie, s.f.-Cutie. 
Laturar, s.n.-Vasăînăcareăseă郡inăl<turile. 
L<uta群, s.m .-Muzicant  
Le群c<di, vb.-A prinde momentul pentru a face un lucru. 
Lipideu, s.n.-Cearceaf. 
Liptar, s.m.-Magiun. 
Lolot<, s.f.-G<l<gieămare.ă 
Loz<, s.f.-Lujer, vi郡<, soi bun. 
M 
Marh<, s.f.-Vit<. 
Masaloaic<, s. f-Femeieăîmbr<cat<ăurît, adus<ămireluiălaăintrarea acestuiaăînă
curtea miresei. 
M<d<rit, adj.-Alintat 
M<sur<, s.f.-Unitate de capacitate de 30 ltr, 
M<群tihoi, s.m.-Tat<ăvitreg.ă 
Me, vb.-A se duce. 
Mereza, vb.-A sta pt.a rumega 
Mereu, adv.-Încet.Aămergeăîncet. 
Mied, s.n.-Sucădinăap<ă群iăzah<r. 
Misir, s.n.-Bumbacăr<sucităînădou<ăfire. 
Mizgura, vb.-Aăburni郡a,ăAăplouaădesă群iăm<runt. 
Mânjal<, s.f.-Past<ădinăt<rî郡eăpt. aămînjiăurzealaăs<ănuăseădestrame. 
Modru-Chip, fel. Nu-i modru. 
Mohoand<-Femeieăurît<, slut<. 
Mohorât, adj.-Înnourat. 
Morcilit, adj.-Murd<rit. 
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Mo群cin<, s.f.-Mla群tin<. 
Mo群colit, adj.-Murd<rit. 
Motocosâ, vb.-A deranja.ă訓oc nervos. S-aămotocosât la cap. 
N 
Natr<, s.f.-Fireleătextileăînveliteăpeăsulăpentruă郡esut. 
Nad<it-Peănegîndite. Pe nea群teptate. Loveasc<-1ăceănuăseăn<d<ie群te. 
N<loag<, s.f.-Înghesuial<ămare. 
Napustul, s.m.-Necuratul. 
N<z<rire, s.f.-P<rereăfals<,ăiluzie. 
N<stavit, s.m-.Neastîmp<rat. Cel care nu se mai abate pe acas<ă 
 
O 
Obgiele, s,f.-Obiele. 
Oble郡, s.m-.Bucat<ădeălemnălung<ădeă1 m. nedespicat<. 
Oblintit, adj.-Infectat. 
Obori, vb-.Aădoborâ, a scutura fructele din pom. 
Ob群ag, s.n.-Copilăc<ruiaăîiăplaceăs<ăvorbeasc<ămult. 
Oco群, adj.-Vorb<re郡.ăAăfaceăpeăde群teptul. 
Olog, s.m.-Infirm, f<r<ăunăpiciorăsauăoămîn<, 
Orfalau, adj.-Omăvorb<re郡,ăflecar. 
Orlab, s.n -Permisieămilitar<ă 
Ortac, s.m-.Prieten de drum. 
Ostoi, vb.-A se usca. A pierdeăoăcantitateădeăap<. 
O郡âr<-Pu郡in. 
P 
Pacosti, vb.-A se accidenta.  
Pacoste, s.f-.Intîmplareărea.ă 
Palanc, s.n.-Gardădină群ipci.ă 
Pasme, s.f.-T<rî郡e. 
P<zâtur<,ăs.f.-Mâncareăg<tit<ă 
Perg<u, s.n.-Clopo郡elădinăaram<. 
Piatr< mnIER;, -piatr<ăvân<t<,ă 
Pilar, s.n.-Negustor de vite.  
Pi群<郡<, s.f.-Obiectăpt.ăîn-condeiat ou<. 
Pi群ciric, s.m.-Copil mic de tot. 
Pcitu群, s.n.-Buchet de flori.  
Pizar<u, s.m-.Pîini群oar<ămic< 
Pciura, vb-Aăseăplîngeămereuădeăceva. 
Pângali, vb.-A fura. 
Pârcicuri, s.n -Lucruriăm<runteă群iăneînsemnate. 
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Pârg<li, vb.-Aăfaceărânta群. 
Pârl<u, s.n. -Ciub<rămareăpt.pîrluitărufele. 
Pârpo群i,A, vb-Aăpr<jiăpu郡inălaărepezeal<(pârpo群e群teădou<ăou<) 
Pleasna, s.f-Vîrfuiăbiciului,careăplesne群te 
Plevas, s.n.-Pleivas,creion.  
Plotog, s.n.-Petec din piele.  
Poc, s.n-.Pachet. 
Pocicâ, s.f-.Farmacie. 
Podrom,  s.n.-Beci,pivni郡<.ă 
Pogilara群, s .n.-Portmoneu. 
Poivan, s n-Pripon, odgon. Funieăcuăcareăseăleag<ăviteleălaăp<scut. 
PoloG. s.n.-M<nunchiădeăgrîu.ă 
Polovica, s.f.-Unitate de capacitate de 15 ltr. 
Ponc<li,  vb.-A arunca vorbeironice.ăAăseăponc<liăa-群i arunca reciproc vorbe 
ironice. 
Poneava, vb.-P<tur<, prelat<.ă 
Ponosit, adj.-Învechit, uzat. 
Ponoslu, s.n.-Reclama郡ie, pîr<. 
 Popânda, vb.-A alunga departe. Unde l-ai popândat? 
Por群or, s.m-.Gr<mad<ădeăfânăînăform<ădeămovil<. 
Po群nar, s .n. -Buzunar. 
Potrocol, s.n.-Registru. 
Potroz, adv.-FelăChip• 
Povoi, s.n.-Puhoi,ăap<ămare,ăinunda郡ie. 
PrabalI, vb.-Aăîncerca, a face proba. 
Premând<, s.f.-Darurile la colind<tori, 
Prepeleac, s.n -Parăcuăcioturiăînăcareăseăpunăoalele, 
Preve群teal<, adj.-Foarte rar, diafan. 
Pricit, adj-.De群elat. 
Apristui, vb.-A suferi, a tolera.  
Pumnar, s.m.-Pumna群, man群et<.ă 
Purpuru群, s.m.-Copil foarte mic. 
A se pustii,ăvb.ăAăseăînstr<ina. 
R 
Raic<t,ăs.n. Omlet<. 
Rapt<, s.f.-Gînd.Ia-郡iărapta de la ei. 
Rât, s.n.-Locăr<u, sp<latăde 
ape, botul porcului 
Roboti, vb-.Aăfaceătreburiăm<runteăînăgospod<rie. 
Rujmenele, s.f -Farduri 
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R<cez, s n -Clan郡< 
S 
S<bia, vb.-Aăpotriviăoăhain<ădinăcroial<. 
S<b<i, vb.-A croi. 
S<b<u, s.m.-Croitor. 
S<cure, s.f.-Topor. 
Samaci群<, s.f.-Brînz<ăproasp<t<. 
S<m<da群, s.n.-Calcul, socoteal<ă 
Sarcer, s.m.-C<pi郡<ădeăfîn. 
Sc<ri郡a, vb.-A reduce o preten郡ie. 
Sc<una, vb.-Aă郡ipaăcîinele de durere  
Aă群ciupi, vb.-A scuipa. 
Scrob, s .n. Frec<郡ei. 
Scoc<râ, vb.-A striga, a zbiera la cineva.  
Sil<, s.f-.Învinuireănedreapt<.ă 
Simcea, s.f-Vîrfuiăcu郡itului. 
Smârc, s.n.-Obiect cu care se scoateă郡uicaădinăbutoi,(tâlv) 
Soc<ci郡<, s.f.-Buc<t<rea< 
Spahie, s.f.-.Conac,ăcurteădomneasc<. 
Spor郡<ri, vb.-A pritoci.  
Stânjenari, s.m.-Muncitori forestieri care fac stinjeni. 
Strofocat, adj.-Cuăp<rulăzbirlit,ăagitat, înfuriat 
Strucit, adj.-Zdrobit. 
Strujau<, s.f.-Felieădeăpîine. 
 Subtoaie, s.f -Primaăbîrn< laoăcl<direăcuăpere郡iiădinălemn.ă 
Susur<mi, s.f.-Fire de urzeal< r<maseăne郡esuteălaăcap<tulăpînzei. 
Svârdon, s.n.-Scrânciobăf<cutădintr-oăcrac<ăcuăclenci. 
訓 
訓aramp<u, s.n.-Scobitur<ămareăînăterenăf<cut<ădeăap<. 
訓arcan, s.m-.Fiin郡<ăimaginar<,ăbalaur. 
訓eldeu, s.m-Porc de 4-5 luni.  
訓c<tulc<, s.f.-Cutie de chibrite. 
訓iecheneu, s.n.-N<ravălaăboiăsauăcaiăc<ănuăvor s<ătrag<. 
訓iocârteu, s.n.-Cuiul cuăcareăseăseăprindeăoi群tea de jug. 
Sca群ina, vb.-Aăa群tepta cu ner<bdareăs<ăob郡in<ăceva. 
訓ios, s.m.-Paznicădeăcîmp.ă 
訓iscavi, vb-.A vorbi peltic.  
訓leap<, s.f. Bucat<ăde lemn deăunămetru,despicat<. 
訓od, adj.-Deărîs, hazliu. 
訓omar, s.m.-P<durar. 
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訓o群oti, vb.-Aăvorbiăînă群oapt<. 
訓pi郡ai,ă群pi郡,s.n-.Unealt<ădeăo郡elăascu郡it<ălaăunăcap<t. 
訓ovârnog, s.m.-Sl<b<nog. 
訓taier, s.n.-Fisc, dare impozit 
訓tricuri, s.n,-Grade alcoolice.  
訓team<t<, s.f.-Parteăsauă群tire.ăDraculăs<ăaib<ă群team<t<ădeăei!  
訓uhai, s.n.-P<mîntădesp<durităcareăseălucreaz<ău群or. 
訓ucet, 群ughiat, adj.-Intr-o ureche,ăbolând. 
訓urincâ, s.f. -Fî群ieăîngust<.ă 
訓u群orca, s.f.-P<nu群< de porumb.  
訓u群tar,ă群i群tar, s.n-Vas pentru muls vacile. 
T 
Talan, s.n.-Lene. Mi -eătalanăs<ămai merg. 
Tarhat, s.n.-Greutate. Umbl<ăcuătarhatuăînăspate. 
T<rh<tit, Pornit, adj-.Cu hernie. 
Tag<群i, vb.-Aăfaceăcur<郡enieăînăcas<. 
T<nier, s.n-.Farfurie. 
T<t<i群<, s,f.-Cumnat<,ănumeădeăfloare 
Timari, s.m.-T<b<cari. 
Tinta, s.f.-Cerneal<. 
Târga群, s.n.-Marf<,ănego郡ădus laătîrg. 
Târgolit, adj.-T<v<lit. 
Târna郡, s.n -.Prisp<. 
Târnomat<, s.f.-Pleav<ăamestecat<ăcuăpaie. 
Târ群i, vb.-Aădefri群a. 
Târsi, s.m. -Crengiăsub郡iriă群iăuscate.Tuf<ri群, 
Târ群itur<, s.f.-Terenădefri群at.ă 
Tolceu, s.n,-Co群ădinăr<chit<, cuădou<ătoarte. 
Tori, s.n..-Resturiădeăfurajeăr<maseăînăiesle. 
To郡i, s.m. -Vînz<toriăambulan郡i. 
Aătragâna, vb. -Aăcîntaăduios. 
Trenche群, adj.-Beat, turmentat. 
Troscoci, vb.-Aăvorbiămulteă群iănevrute. 
Tulugi, s.m.-Boiăpîn<ălaă3ăani. 
Tu郡u, s.m.-Tat<. 
軍 
軍ag<ra, s.f.-Ar<t<toareaădeălaăceas. 
軍im<rman, s.m.-Dulgher. 
Aă郡âpa, vb.-A arunca, a merge, a da peăcinevaăafar<ădinăcas<.ă軍ip<-teăpîn<ălaă
el. 
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軍ipoi, s.m.-Pîineămic<. 
Aă郡ivli , vb.-Aă郡ipa strident, a zbiera. 
軍imburu群, s.m-.Mic<ăproeminen郡<ăpeăunăobiect. 
軍âr<, adv.-Pu郡in. 
U 
Uiaga, s.f.-Sticl< 
Uialmâ, s.f.-Durere mare. 
A ui, vb.-A hui, a chioti. 
Ujog, s.n.-訓omoiogăcuăcareăseăm<tur<ăcuptorulădeăpîine. 
Unge郡, s,n.-Spa郡iulădinăspatele sobei, peăundeăseăîntroducălemnele. 
Uol, (OL )s.n.-Ulcior. 
Urbariu, s.n.-Registru cu drepturileăînădev<lm<群ieăaleăiobagilor. 
Urgisit, adj .-Nenorocit, asupra c<ruiaăs-auăab<tutămulteănenociri. 
Url<, vb.-Aăcoborîădinădealăînăvale. 
Usp<toi, s.m.-Oaspe郡i• 
V 
Vandr< -Plimbareăf<r<ărost.ă 
Vandroc -Tîn<răcareămergeăîn vandr<. 
V<c<li , vb. -A finisa tencuialaădeăp<mânt. 
Vigilean, adj. -S<n<tos, vioi.  
Vaiug<, s.f.-C<r<mid<ănears<.ă 
Vînturea群ca, s.f.-Unealt<ăîn form<ădeăscof<ăcuăcareăseăarunc<ăgrâulăpt.aăseă
alege din pleav<. 
Vi群le, s.f.-Cîm<cioriădinăcarne deăcapr<, condimenta郡i. 
Vârc<, s.f .-Dung<,ăurmaăl<sat<ădeăoănuia. 
Aăvâ群ca, vb.-Aăseămi群caărepede. 
Vopi, s.m.-Stropi, valuri. 
Vramni郡<, s.f.-Poart< f<cut<ădină群ipci. 
Z 
Z<nat, s.n-.Obicei.. 
Z<con, s.n.-Deprindere.  
Z<por-Murd<rieăpeăpieieăînăform<ădeăcruste. 
Zbiculat, adj.-Uscat,ăzvîntat.ă 
Zdrop群i, vb.-Aăs<riăpeăceva 群i a-l b<tuci. 
Zdococi, vb. -A scutura, a zdruncina. 
Zgârn<it, adj. -Zgîrcit. 
Zgâmboae,ăse-A privi ce pe margine mirat(ca prostul) 
Aăzâr<i, vb.-A tremura cuăzgomot.ăFerestreleăzâr<ieălaătunete 
A zoi, vb. -Aăg<siătimpăpentruăaăfaceăceva. Nuămaiăzoiescăs<ămerg. 
A zoli, vb. -Aăfr<mîntaăpîinea.ă 
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Zolit , adj.-Obosit. A muncit mult  
A zotoni, vb.-Aăîndesaăceva într-unălocăstrîmt. 
 

Cap. XII. Oameni ai satului 
 

1.NicolaeăMo郡icaădeăPesteăVale 
(Micl<i郡aăIovicii) 

 
In Tisa, înă crîngulă Pesteă Vale, aă tr<ită întreă aniiă l88o-1946 Nicolae 

Mo郡ica. Oamenii din sat l-auă群tiutădeăMicl<i郡<ăaălovicii. 
Micl<i郡<ăaăfostăcopilulăcelămaiămareădinăceiăcinciăfra郡iălaăp<rin郡i. Chiar 

deăcopilăaăl<satăs<ăseăîntrevad<ăc<ăeăoăfireăfoarteăîntreprinz<toare, la care l-a 
condusăinteligen郡aă群iăsim郡urileăsaleăînn<scute. 

Laă群coal<ăaăînv<郡atăbine, astfelăc<ăaăf<cutăpeăvremeaăaceeaă群aseăclaseă
primare, laă 群coalaă confesional<ădinăH<lmagiu, avîndădeă înv<郡<torăpeăMihaiă
Vidu, fratele compozitorului loan Vidu. I-aăpl<cutăs<ăciteasc<ămult; cuno群teaă
operaă luiă Creang<, Ispirescu, Ion Pop. Reteganuă 群iă Adamă Bolcu, 郡<ranulă
scriitor din Brad, dinăcareăciteaăcopiiloră群iăadul郡ilorădinăsat. A cunoscut bine 
limbaămaghiar<ă群iăaăînv<郡ată群iăruse群teăcîtătimpăaăfostăprizonerăprinăRusia. 

Caăstareăsocial<ăaăfostăomăs<racăcuănumaiăcîtevaăpr<jiniădeăp<mînt 群iă
acestea la deal, iar ca animale cîtevaăoiă 群iădou<-trei capre. Casa, oăsingur<ă
înc<pereădeăcelămultă12ămp, f<r<ătârna郡ăsauăpridvor, a群ezat<ăînăcap<tulăcur郡iiă
p<rinte群ti,ă ling<ăvale. Deăcurteă群iăgr<din<ănuăpoateăfiăvorbaăc<ănuăaăavutădeă
loc. Ie群ireaădinăcas<ăseăf<ceaădirectăînăuli郡<. Ceea ceăîlămâng<iaăatunciăcîndă
eraă acas<, c<ămaiămultă eraă plecat, eraămurmurulă apeiă v<ii, care curgea lin 
aproape de subtoaia casei, dar atunci cîndăapaăseăînfuriaă群iăvaleaăvenea mare, 
înăurmaăuneiăploiătoren郡ialeăsauătopiriiăbru群teăaăn<me郡ilorădeăpeădeal, izbea cu 
putere.ăînăpere郡iiăcasei. Dac<ănuăarăfiăavutăideeaădeăaăa群ezaăînăparteaădinspreă
valeăni群teăbolovaniămari,ăînăchiarămargineaăv<ii, s<ăînt<reasc<ămalul, pietrele 
deăsubăbîrne de mult ar fi fost luate de ape, iarăcasaăd<rîmat<. 

Peăso郡iaăsaăaăchemat-o Anica cu care a avut. un copil, pe Io- vu郡. Nu a 
fostăpreaăreu群it.ăI-aădatăb<trînuluiămultădeălucruăc<ănuăeraăpeăm<suraăvederiloră
sale. B<trînulăseăbucuraăînăsatădeămult<ăcinsteă群iăconsidera郡ie. 

Existen郡aăsaă群iăaăfamilieiăaăasigurat-oăprinămunc<ăcinstit<ăcuăbra郡ele. 
Aălucratălaăstînjeniălaăp<dure, iar din 1905, cîndăauăînăceputăexploat<rileădeă
p<duri, deă laă Sîrbi, Brusturiă 群iă maiă tîrziuă Leuca, aă f<cută peă c<rbunarulă laă
firmele de atunci. S-a priceput la prepararea mangalului, singurul care s-a 
ocupatăcuăa群aăceva pe vremea aceea. L-aăînv<郡ată群iăpeăcopilăaceast<ămeserieă
群iălucrauăîmpreăun<. Ultimileăboc群eădeăc<rbuniăle-aăf<cutăînăgaraăVîrfuri, la 
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firma ce a exploatat Leuca. 
Prin anii 1908-1912, cîndăauăînceputăromâniiădinăArdealăaămergeăînă

America (SUA) pentru lucru, s-a ocupat cu mijlocirea de trecere a acestora 
prin punctul de trecere de la Pojon (Bratislava). Aă c<utată s<ă fac<ă rostă
româniloră din Ardeală s<ămearg<ă înăAmericaă pentru lucru. A ajutat sute de 
româniă dină jude郡ulă Aradă 群iă Hunedoaraă s<ă mearg<ă înă America,ă prim acest 
punct. Pentruă ceeaă ceă aă f<cut aă dată dovad<ă c<ă aă fostă ună bună română 群iă bună
patriot. Puteaăs<ămearg<ă群iăelăînăAmerica, dar nu s-a dus, în郡elegîndăc<ăeămaiă
deăfolosăs<ăr<mîn<ăloculuiă群iăs<ăajuteăpeăceilal郡iăromâniăs<ăpleceădinăst<pîni-
rea ce le era vitreg<, caăs<-群iăfac<ărostădeăunătraiămaiăbun, peăplaiuriăîndep<r-
tate.ăZilnicăeraăc<utatăpeăacas<ădeătrei-patruăoameniăveni郡iădinătoateăp<r郡ile, s<ă
leăfac<ădeărostăs<ăpoat<ătreceăfrontiera.ăSeăduceaăcuăeiăpîn<ălaăPojonă群iăprină
leg<turileă ceă leă aveaă înă acest ora群ă îiă ajutaă s<ă treac<ă înă Germania, 群iă odat<ă
ajun群iăînăaceast<ă郡ar<ăputeauăfiăsiguriăc<ănuăliăseămaiăîntîmpl<ănimicăr<u. Îm-
barcareaăînăvapor, pentru cei care plecau prin vest, seăf<ceaăînăportulăBremen 
sau Hamburg. 
Autorit<郡ileămaghiare, prinzînd de vesteădeăceeaăceăf<ceaăacest om, l-au pus 
înăurm<rire. Jandarmii unguri, cuăpan<ădeăcoco群ălaăchipiu, au dat luni de zile 
tîrcoaleăpeălaăc<su郡aălui, atîtăziuaăcîtă群iănoaptea, caăs<-lăprind<ă群iăs<-i aplice 
rigorile legii. Inăaceast<ăsitua郡ie,v<zîndăc<ănuămaiăeăsc<pare, î群iăiaălumeaăînă
capă群iăpleac<ădeălîng<ăaiăs<i, a群aăcumăauăf<cută群iăal郡iăardeleni, 群iăaătrecută înă
ROMÂNIA VECHE. Hot<rîreaăaăluat-oăîntr-oăziădeălaăsfîr群itulălunii septem-
brie 1912. 

Seă îmbrac<ămaiăgros.Î群iă iaăpeăelă cioarecii, cojoculă 群iă 郡undra;ăpeăcap 
c<ciulaădeămioar<ăroas<ădeătimp, iarăînăpicioareăopincileădinăpieleădeăbou, ca 
s<ă郡in<, c<ădrumulăeraălungă群iăvremeaădinăceăînăceămaiăr<coroas<. Î群iăpuneă群iă
cevaămerindeăînădesag<, unăm<laiă群iăoăbucat<ăbun<ădeăsl<nin<, c<ăacesteaăseă
puteauăp<straămaiămultă群iăd<deauăputeriălaămers, iarăînăpogilar<群ă(portmoneu) 
cîtevaăcoroaneădeăargintăs<ăleăaib<ălaănevoie. Siăa群aăpreg<tit,î ntr-o zi dis-de-
diminea郡<, cuă întunereculă înc<ă înă cap, dină aceaă toamn<ă aă anuluiă 1912, î群iă
s<rut<ănevastaă 群iă copilul, c<ănuă 群tiaădac<ă îiămaiă vedeă sauănu, 群iă peă aciă 郡i-e 
drumul. A apucat spre Brad, darăînăa群aăfelăcaăs<ănuădeaăfa郡<ăcuăniciăunăcu-
noscut, autorit<郡iăsauăjandarmi, careăputeauăs<-l descoaseă群iăs<-lăîntoarneădină
drum.ă„Dac<ăamăapucatăpeădrumulăacestaătrebuieăs<ămergăînainte”,ăspunea el. 
Cuă paz<ă 群iă prevedereă ajungeă laăDeva. Pericolul chiară 群iă înă aceast<ă zon<ă îlă
puteaăpândi. Maiădeparteăapuc<ăpeăvaleaăStreiuluiă群iăurc<ălaămunte.I n Parîngă
face pe ciobanul la oi, pîn<ăs-aăivităprilejulăs<ăoăzbughiasc<ăpesteăcoamaăCar-
pa郡ilor, care desp<r郡eaăformalăfra郡iiădeăacela群iăsînge. 

Odat<ăajunsăînăp<mîntuiăf<g<duin郡eiăaăr<suflatău群urat, c<ănuăiăseămaiă
poateă întîmpiaănimică r<u. Aăurmată apoiă firulă Jiuluiă 群iă aă coborîtămaiă laă 群es, 
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undeăvia郡aăeămaiău群oar<, maiăîmbel群ugat<. Seămaiăopre群teăînăcîteăoălocalitate, 
s<ă lucrezeă laă cîteă unul, s<-群i.ă fac<ă rostă deă cevaă baniă române群ti, s<-iă aib<ă
pentru a-群iă cump<raă cîteă cevaă deă mîncare, c<ă m<laiulă 群iă sl<ninaă seă termi-
naser<ădeămult, iar coroanele ce le luase cu el, nu aveau valoare aci. 

Dup<ăunămersăbun,ădinăsatăîn sat, ajunge la Craiova. Aciăseăangajeaz<ă
caăomădeăserviciuăîntr-oăfarmacieădinăchiarăinimaăB<nieiăOlteniei. Inăaceast<ă
slujb<ăseăobi群nuiseăs<ăfac<ătoateămuncileăcaăoăfemeie, sp<laă群iă群tergeaădeăprafă
rafturileă群iăborcaneleăînăcareăseă郡ineauăleacurileăaduc<toareădeăs<n<tate. Nu a 
uitatăc<ătrebuieăs<ăseăobi群nuiasc<ă群iăcuănumirileălatineădeăpeăborcane, caăs<ănuă
leăîncurceă群iăs<-lăpoat<ăserviăpeăfarmacistăcuăborcanulăceăîlăcerea. Prin felul 
cumăaălucrată群i s-aăcomportată群i-aăcî群tigatăîncredereaăst<pînului. Pîn<ă群iăcasa 
deămulteăoriăeraăl<sat<ăînăgrija lui. Întreătimpăauziseăc<ăto郡iăromâniiăardeleniă
care trec Carpa郡iiăseăîndreapt<ăspreăConstan郡a, spre a-群iăfaceărostăs<ăpleceăînă
America.ă訓iăelănuăputeaăstaănep<s<toră群iăs<ănuăleădeaăoămîn<ădeăajutor, dac<ă
poate. Ideeaă st<pînindu-1ă seă hot<re群teă s<ă pleceă laă Constan郡a. Ii spune 
st<pînuluiăc<ăvreaăs<ăpleceădeălaăel, 群iădeăceăvreaăs<ăplece,ăc<ănuăplecaseădeă
lîng<ă aiă s<i,ă î群iă spuneaă mereuă înă gînd, s<ă seă mul郡umeasc<ă cuă slujbaă ceă oă
f<cea. St<pînulă l-aă în郡eles.ă I-aăpl<tită simbriaăpîn<ă laăzi, pe timpul lucrat,a群aă
cumăseăîn郡elesese r<ă群iăi-aămaiădată群iăcevaăînăplus, ca la un frate venit de de-
parteădeăpesteămun郡i. 

Ajuns la Constan郡aă seă apuc<ă îndat<ă deă lucru.Faceă cuno群tin郡<ă cuă
româniiăardeleniăceăvoiauăs<ătreac<ăînăAmerica. To郡i erauăîngrijora郡iăc<ănuăseă
potăîmbarcaăpeăunăvaporăcareăs<-iăduc<ăînăaceast<ă郡ar<. Nuăst<ămultăpeăgîn-
duri. G<se群teăîndat<ăsolu郡ia. Ia leg<turaăcuăoăagen郡ieădeăvapoareăgreac<, care 
îlă informeaz<ăceă trebuieă s<ă fac<,ă s<ăpoat<ă s<ă leă fieădeă ajutoră coregionalilor 
s<i. Îl înva郡<ă s<ă cear<ă telegrafică deă laă guvernulă română dină Bucure群tiă
pa群apoarteă pentruă româniiă ardeleni careă voiauă s<ă pleceă înăAmerica.ă In nu-
mele tuturor, acestora, f<ceaă laăBucure群tiăoă telegram<ăpentruăaă liă seăeliberaă
pa群apoarteleănecesareădeăplecare. A doua zi, tot telegrafic, leă群iăsoseaăapro-
barea. Vasul agen郡ieiăplecaătotăaădouaăziădinăportulăConstan郡a, cuădestina郡iaă
Pireu. Ină ziuaă piec<rii, Micl<i郡<ă seă prezentaă cuă listaă 群iă oameniiă aproba郡iă laă
c<pit<niaăvasuluiă群iănuăp<r<seaăcheiulăpîn<ănuăvedeaăcuăochii lui pe fiecare 
dinăceiăaproba郡iăpeăpunteaăvasului. Statulăromân,peăvremeaăaceea,ăaprobaăcuă
mult<ă u群urin郡<ă plecareaă romîniloră dinăArdeală înăAmerica.ă Laă îmbarcareă leă
spuneaă tuturorăs<ănuăseădeaă josădinăvapor, niciăchiară înăPireu, pîn<ănuăvineă
cinevaăs<-iăstrigeăpeănumeă群iăs<ăleădeaăîndrum<rileănecesareăpentruămaiătîr-
ziu. DinăPireuătrebuiauăs<ăiaăaltăvaporădeăcurs<ălung<, care s<-iăduc<ămaiăde-
parteăpîn<ăînăAmerica. 

Agen郡iileă deă vapoareă româneă s-auă sezizată deă ceeaă ceă f<ceaă a- cest 
om,c<ă leă luaă totă venitul, dar acestea aveau taxele cu mult mai mari, fapt 
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pentruă careă oameniiă preferauă agen郡iaă greac<. Agen郡iileă româneă auă pusă oa-
meni pe urma lui, s<-lăprind<ă群iăs<-lăbat<, c<ăleăiaă„apaădeălaămoar<”.A trebuit 
multătimpăs<ăsteaă群iăs<ălucrezeăpeăascuns,ăpîn<ăcîndăaăînceputămobilizareaăînă
Ungaria. 

Îndat<ăceăaudeăc<ăînăUngariaăs-a mobilizat, nuămaiăst<ăpeăgînduri, se 
întoarceăacas<ăs<ănuăfieădatălips<ălaămobilizare. Drumulădeăîntoarcereăl-a cu-
noscutăa群aăc<ănuăi-a fost greu. Ajuns acas<ăesteămobilizatădeăîndat<ă群iătrimis 
peăfrontă înăGali郡ia, cu regimentul de honvezi din Arad. Dup< cîtvaătimpădeă
front,într-o lupt<ăcadeăîmpreun<ăcuăal郡iătiseniăprizonierălaăru群i. Ca prizonier 
ajungeăpîn<ăaproapeădeăIr郡kutsk. A lucrat la diferite spahii(domnii). Intr-o zi 
cîndă seă aflauă to郡iă prizonieriiă laă muncaă cîmpului,ă laă secerat, 群iă lucrauă îm-
preun<ă cuă civili, printreă careă erauă 群iămulte femei, cîndă le-a venit masa de 
amiazi, Micl<i郡<ăd<ăsemnalulădeăîncetareaălucruluiăgesticulîndă群iăstrigîndă"hu-
ia”,adic<ăgata, dup<ă în郡elesulădinăTisa, dar careă înă limbaă rus<ă înseamn<ăal-
ceva. Femeile din grup, laă auzulă acestuiă strig<t, s-auă scandalizată 群iă numaiă
interven郡iaăcelorlal郡iătiseniădinăgrup, care le-auăexplicatăîn郡elesul,ăle-au putut 
lini群ti. Mult timp s-aăf<cutăhazăpeăsocotealaăaceasta. 

La izbucnireaărevolu郡ieiădină1917ăseăîntoarceăacas<, mai mult pe jos 
decîtăcuămijloaceădeătransport. Li s-aăîntîmplat, c<ănuăaăfostăsingur, s<ăiaă laă
rîndăînăcîteăunăsat, cas<ădeăcas<, deălaăunăcap<tălaăcel<lalt, înăamurgădeăsear<ă
s<ăcear<ăs<la群ă群iăunăc<lcîiă(codru)ăde pîine. 

InăH<lmagiuădejaăîncepuseărevolu郡ia. Seăconstituieăg<rzileăna郡ionale. 
Pentruăcaăs<ăpoat<ătr<iăaătrebuităs<ămunceasc<ăDarăunde? Firmele pentru ex-
ploatarea p<durilorădinăregiuneăî群iăîncetaser<ăactivitatea. Cunoscîndă群iăoăalt<ă
meserieăseăapuc<ădeăaceasta.ă訓tiaăs<ălegeăoaleădeăp<mîntăcuădrotă(sîrm<). Nu 
st<ăpeăgînduri, iaăcle群tele, cioc<nelulă群iăcolaculăde sîrm<ă群iăseăapuc<ădeălucru. 
Oale plesnite care se cereau reparate erau destule. 訓tiaă s<ă împleteasc<ă 群iă
plas<ădeăsîrm<ălaăgeamurileădeălaăcaseleă郡<r<ne群ti. 

Îndat<ăceăH<lmagiulăaăfostăocupatădeăarmateleărevolu郡ionare,ăelăfugeă
împreun<ă cuă al郡iiă laă p<dure, 群iă deă aciă pesteă deal, prină Pr<v<ieniă 群iă Vata, 
ajunge la. Brad, undeăî群iăofer<ăserviciileăbiroului de informatii.al diviziei a-
II -aădeăvîn<toriăcareăaăoperatăpeăValeaăCri群uluiăAlb. 

Cuă unelteleă 群iămaterialeleă necesareămeseriei, face drumul din Vata 
peste deal spre Gurahont. Inăaceast<ăparte, cuădesagiiăînăspinareă群iăîmbr<cată
maiămultăînăzdren郡eădecităînăhaineăbune, colind<ăcaămeseria群ătoateăsatele, atîtă
cele de pe valea M<drije群tiloră cîtă 群iă celeă deă peă valeaă Zimbrului, de la un 
cap<tălaăcel<lalt,ăalălor. De multe ori cobora din dealurileăTiseiăînăTalagiuăsauă
Bude群tiă群iăapoiăînăcelelalteăsateădinăluncaăCri群uiui. Lucrul prin acesteăsateăîlă
f<ceaămaiămultănumaiăpentruămîncare, caăs<ăaib<ămotiv de a umbla din satăînă
sată群iădinăcas<ăînăcas<,ăs<ăvad<ă群iăs<ăaud<ăce faceă群iăundeăeăamplasat<ăarmataă
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inamic<. Cîndătolbaăîiăeraăplin<ădeăinforma郡iiăseăîntoarcea peăacela群ădrumă群iăoă
de群ertaăpeăbiroulăoficiuluiădeăinforma郡iiăal diviziei, dup<ăcareăplecaădinănouă
înăacelea群iămisiuni. Începereaăofensiveiădină16ăaprilieă1919ăîlăg<se群teălaădato-
rieăînăspateleăfrontuluiăinamic. 

Pentruăfaptulăc<ăaămijlocit trecereaăfrauduloas<ădeăfrontier<ă群iăaătrecută
chiară群iăelăînămodăascuns, autorit<郡ileămaghiareădeăpeăvremeaăaceeaăl-au dat 
înăjudecat<. Procesul s-a pus pe rol la tribunalul din Arad, dar nu s-a judecat 
fiind mobilizat. Scoatereaăprocesuluiădeăpeărolă群iăîncetareaăoric<reiăurm<ririăaă
avutălocădup<ăformareaăRomânieiăMari. 

Toat<ăviataăs-aăgândită群iălaăaceeaăc<ătrebuieăs<-群iăschimbeăc<su郡aăce-o 
aveaăcuăunaămaiăomeneasc<, darănuăaăreu群it. Baniiăcaăîiăcî群tigaăcumăveneauă
a群aă seă duceau. De.ă multeă oriă nuă ajungeauă deă laă ună cî群tigă laă altul. Nu i-a 
r<masă alt<ă solu郡ieă deă cîtă s<ă taie p<durea,ă dină terenulă proprietateă personal<,ă
din Hauoaia, ce nu ajunsese la maturitate. Zisă群iăf<cut. Dar cum? Materialul 
lemnosădeăpeăacelălocăvalorificatăînăstareănatural<, laăfa郡aălocului, nu-i putea 
aduce venitul de care avea el nevoie. Atunciărecurgeălaăoăstratagem<. Stia de 
laăîntreprinderileăpeăundeăaălucratăc<ămaterialulălemnos, chiar de calitate in-
ferioar<, seăvalorific<ădeăzeceăoriămaiăbineătransformîndu-1ăînămangal. Si nu 
eraătot.unaăs<ăscoat<ădinăp<dureaăaceeaăzece miiăleiăsauă群aizeciăde mii de lei. 

Seăapuc<ăde lucru. Taieăp<dureaă群iăfaceădinăeaăc<rbuni. Transportul la 
gar<ă l-aă f<cut,ă oă parteă cuă clac<,ă cuă ajutorulă binevoitoră ală s<tenilor, iară alt< 
parteă cuă ajutorulă aă doiăm<gariă peă careă înadinsă i-aă cump<rată pentruă aceast<ă
treab<. Cuăbaniiălua郡iăpeăc<rbuniăî群iăedific<ăînăanulă1945ăoăcas<ămaiăs<n<toas<ă
群iămaiăar<toas<, cuădou<ăcaturi; parterul din zid, iar partea  de deasupra din 
lemn. Nuăaă reu群ită s<ăoă termineăc<ăoăboal<ănemiloas<ă (pneumonie),ăcare nu 
prea avea leac pe vremea aceea, i-aă curmată înăprim<varaă anuluiă1946 firul 
vie郡ii. 

Inăsatăaăsprijinită toateăac郡iunileădeă interesăob群tesc, astfelăc<ă îlăg<simă
printreămembriiăfondatoriăaiăc<minuluiăculturală群iăcooperativei de credit din 
Tisa, sprijinindădinăsufletăini郡iativeleăluate. Aăfostăpre群edinteălaăcooperativaă
din Tisaă群iăpentruăpu郡inătimpăprimară群iăadministratorălaăB<ileăVa郡a. 

AcestaăaăfostăNicolaeăMo郡icaăalăIoviciiădinăTisa, cuăvia郡a-iăfr<mîntat<ă
群iăplin<ădeăfapteăcuăcareăoricineăseăpoateămîndri. Laăbazaătuturorăac郡iuniloră
sale a stat patriotismul, dragostea de locurile natale, muncaă 群iă omenia, dar 
mai ales dragostea de oameni peăcareăaăc<utatăs<-i ajuta din toate puterile lui, 
cu vorbaă群iăcuăunăsfatăbunăpornitădinăsuflet. 

 
2.軍<ranc<, mam<, educatoare si muncitoare (Doria) 
 
Ionu郡ăArpa群ădinăArp<群e群tiăaăavutătreiăcopii,ădou<ăfeteă群iăunăb<iat.ăPeă
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to郡iă treiă i-aă c<s<torit:ă peă Georgeă înă cas<,ă peă fataă maiă mareă Cre群tinaă laă
M<rge群ti,ă iarăpeăfataămaiămic<,ăVictoriaăsauăDoriaăcumăîiăziceauăp<rin郡iiă群iă
ceilal郡iădin.ăsat,ăLaăSat.ăFrumoas<ăperforman郡<,ăs<ăaiăto郡iăcopiiiăc<s<tori郡iăcîtă
maiăaproapeădeăp<rin郡i.ăCîndăb<trînulăIonu郡ămergeaălaămoar<,ălaătîrgălaăH<l-
magiu,ăsauăînăalt<ăparte,ătrecea,ăfiindăînădrum,ăpeălaăceleădou<ăfeteăs<ăvad<ăceă
facă群iăcumăseăsimt. 

Peăfataămaiămic<,ăpeăDoria,ăaăc<s<torit-oăLaăSatădup<ăTeodorăală luiă
Temu. Teodoră nuă aămaiă avută fra郡i,ă iară p<rin郡iiă i-auămurită cîndă elă era mic. 
Avereăaăavutăelăceăaăavut,ăc<ădeăaceeaăaăl<comităIonu郡ăs<-群iădeaăfataădup<ăel,ă
la care s-aăad<ogată群iăfaptulăc<ănuăaămaiăavutăfra郡i,ăcaăs<ăaib<ăcercub<ăcuăeiălaă
împ<r郡ireaăaverii. 

B<trînulă Ionu郡ă aă fostă tareămul郡umită deă felulă cumă 群i-a aranjat copiii, 
to郡iă aproapeădeăel.ăDarăceă folos,ă c<ădeămulteăoriă "socotealaădeă acas<ănuăseă
potrive群teăcuăceaădinătîrg". Multeăneprev<zuteăpotăap<reaăînăvia郡aăomului,ă群iă
înă fa郡aăvicisitudinilorăvie郡iiăomulădeă rîndă î群iăpleac<ăcapulă群lă seă resemneaz<.ă
A群aă aă fostă cuă el;ă feciorulă pleac<ă pentruă lucruă înăAmerica(SUA);ă feteiămaiă
mariăîiămoareădeătîn<răb<rbatul,ăiarăceleiămaiămici,ăb<rbatulăi-a plecat pe front 
de unde nu s-aămaiăîntors.ăAstaăle-aăfostăsoarta.ăB<trînului din tot aranjamen-
tul fericit ce l-a crezut, i-aămaiăr<masăapropierea,ăcaăs<ăseăpoat<ăinteresaămaiă
u群oră deă ele,ă deă fiiceleă sale.ă Seă duceaă laă eleă cuă grijaă ceă oă poart<ă adev<ra郡iiă
p<rin郡iăcopiilorălor.ăPrim<varaă群iăvaraăseăduceaă群iăleăajutaălaămuncileăagricole, 
arat, s<m<nat,ărecoltat,ă iarăiarnaăleăaprovizionaăcuălemne,ăc<ăfiecareădinăeleă
r<m<seser<ăv<duveăcuăcopiiămici.ăCre群tinaăcuădou<ăfete,ăiarăVictoriaăcuătreiă
copii,ăunăb<iată群iădou<ăfete. 

Nuădup<ămultătimpăîiămoareăb<trînuluiăso郡iaă群iăr<mîneăsingurăînăcas<.ă
Ceăs<ăfac<ăacum?ăSi-aăadusădinănouăînăcas<ăpeăfiicaămaiămareăcuăceleădou<ă
fete,ăs<ăseăîngrijeasc<ădeătreburileăgospod<re群ti.ăFiicaămaiămic<,ăVictoria, a 
r<masăînăcasaăso郡uluiăs<-群iăcreasc<ăcopiiiă群iăs<ăadministrezeăbrumaădeăavereă
ceăoăaveaăso郡ul. 

In aceast<ăsitua郡ie,ăVictoriaămunce群teădinăr<sputeri,ăc<ănumaiăeaăeraă
mîn<ă deă lucruă înă cas<,ă s<-群iă creasc<ă copiii,ă dară 群iă s<ă aib<ă grij<ă deă avereaă
so郡ului,ămaiă tîrziuă aă copiilor,ă s<ă nuă seă înstr<ineze,ă caă s<ă nu-iă imputeă so郡ulă
cîndăseăvaă întoarceăc<ănuăaă fostădestulădeăvrednic<ăpentruăa群aăceva.ăPentruă
aceastaăaă trebuităpricepereă群iămunc<ă群iămuncaăaă fostămareă群iăgrea.ăPeă lîng<ă
grijaă ceă seă cereaă înă gospod<rie,ă aă trebuită s<ă fac<ă toateămuncileă laă cîmp,ă laă
sap<,ălaăsecerat,ălaăadunatulărecoltei,ălaăculesulăfructelorăetc. 

So郡ului,ăînc<ăcuămultămaiăînainteădeăaăplecaăpeăfront,ăîiăpieriser<ăboiiă
dină jugă 群iă f<r<ă boiă nuă seă puteaă lucraă p<mîntul,ă singuraă surs<ă deă cî群tigă peă
vremeaăaceea.ăSeăgînde群teăceăs<ă fac<ăs<ăcumpereăal郡iăboi.ăAlt<ăsolu郡ieănuăaă
g<sitădecîtăs<ăseăîmprumuteăcuăbaniădinăbanc<.ăRidic<ădinăbancaădinăH<lma-
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giuă 250ă deă zlo郡i,ă baniă foarteă mul郡iă peă vremeaă aceea,ă 群iă î群iă cump<r<ă alt<ă
perecheă deă boi.ăNuă aă avută norocă s<ă seă foloseasc<ă niciă deă ace群tia,ă c<ă boalaă
contagioas<ădeă careăpieriser<ă ceilal郡iă nuă seă stinseseă complet,ă astfelă c<ă 群iă ală
doileaă rîndădeăboiămor.ăCeăs<ă fac<?ăSeă resemneaz<, c<ăaltcevaămaiăbunănuă
puteaă face.ăVineă timpulă c<ăTeodor,ă so郡ul,ă eă chemată înă armat<ămobilizată 群iă
trimisăpeăfrontăînăGali郡ia,ădeăundeănuăs-aămaiăîntors.ăSo郡ia, Victoria,ăaăr<masă
singur<ă acas<ă cu treiă copiiă s<-iă creasc<ă 群iă cuă datorieă în banc<.ă Trebuiaă
mîncareă群iăînbr<c<minteăpentruăeaă群iăcopii,ă群iăîn- plusăseăapropiaă群iăscaden郡aă
la banc<ăaădatoriei.ăTrebuiauăbani, dar de unde? Animale nu avea, doar 2-3 
oiăs<ăaib<ăprim<varaăunămielă群iăunăpumnădeălapte la copii. In restul anului se 
îndulceaătoat<ăfamiliaăcuăoăgur<ădeălapteăatunciăcîndăseăîndurauăveciniiăs<ăle 
aduc<.ăPeăatunci,ălegileăînăvigoareănuăluauăsubăscutulălorăniciăcelăpu郡inădato-
riileăcelorămobiliza郡i.ăUrma群ii,ădac<ănuăpl<teauălaătermenăratele,ăriscauăs<-群iă
vad<ă toat<ăavereaăscoas<ă laă licita郡ie,ăa群aăcumăs-aă întîmplatăcuăatîteaă familiiă
din sat. 

Greaă situa郡ie.ăCopiiiă erauămiciă deă8,ă 6ă 群iă 2ă ani,ă a群aă c<ănuăputeau fi 
pu群iălaăniciăoătreab<ămaiăserioas<,ădoarăs<ăp<zeasc<ăunăporcăînăb<t<tur<,ăsauă
cele cîtevaăoiăceăleăavea.ăDeătoateă群iădeătotătrebuiaăs<ăseăîngrijasc<ănumaiăea.ă
Ziuaă lucraă laă cîmpă群iă timpulă treceaămaiău群or,ădarănoapteaăoăcople群eauăgîn-
durileă群iănecazurile,ă群iăatunciăf<r<ăs<ăvrea,ăîncepeauăs<-iăcurg<ădinăochiă群iroa-
ieă deă lacr<mi,ă c<ă perinaă de subă capă seă f<ceaă leoarc<.ăMulteă nop郡iă auă fostă
pentruă eaă zileă albe,ă înă careă nuă închideaă "ună stropă ochii”;ă 群iă a群aă obosit<ădeă
nesomnădiminea郡aăl<saăcopiiiădormindă群i.eaăluaăco群urile,ădesagiiăsauăsaciiăînă
spinareă群iăplecaălaătreab<.ăInăaceast<ăsitua郡ieădisperat<,ăvecineleămaiăcuăinim<ă
oăsf<tuiauăs<ăseărec<s<toreasc<,ădarăeaăîndat<ăleă群iăd<deaăr<spunsul: 

- Cumăv<ăpute郡iăgîndiălaăa群aăceva!ăInăprimulărîndăeuăsuntăc<s<torit<,ăînă
alădoileaărîndănuă群tiuădac<ăso郡ulăeămortăsauănu,ă群iăapoiăsuntăînăcasaă群iăavereaă
lui;ă群iăchiarădac<ăa群ăg<siăunăb<rbatăbun,ătat<ălaăcopiiănuămaiăg<sesc! 

Deăalt<dat<ăeraă sf<tuit<ă s<-群iădeaă copiiiămaiămariăcaă slugi.ăDarăcareă
dintreăcopiiăerauăbuniăpentruăa群aăceva,ăcîndăcelămaiămareăde-abia avea 8 ani 
群iăînăplusădeăaceasta,ăcumăs<-群iădeaăcopiiiădeălîng<ăeaăînăstr<ini!ă"Oriceăarăfiă- 
le spunea ea, acestora - îiă郡inălîng<ămine,ăcumăvoiătr<iăeuă群iăceăvoiămîncaăeu,ă
vorămîncaă 群iă ei.ăM<ă lasă peămineă 群iă le-oiă daă lor".ă Inămomenteă deă r<gază oă
n<p<deauăgîndurile.ăDeămulteăoriăziceaă"Ceănedreapt<-i lumea asta! Unii au 
prea mult iarăal郡iiăniciălaăzileămariănu-群iăpotăstîmp<raăcumătrebuieăfoamea". 

Satulăaăfostăîntotdeaunaădeficitarăînăcereale.ăOamenii se aprovizionau 
clandestină cuă cerealeă deă laă cîmpie,ă c<ciă transportulă loră dintr-oă localitateă înă
alta era oprit. In repetateă rînduriă s-aădusă群iă ea,ăDoria,ă împreun<ăcuăal郡ii, înă
sateleădinăcîmpiaăAradului,ădup<ăoăm<sur<,ădou<,ădeăgrîuăsauăporumbă(3o-6o 
ltr),ăs<ăleăaib<ăpentruăcopii.ăDac<ăaveauănorocăs<ănuăfieăprin群iădeăjandarmi,ăseă



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

216 

bucurauăcîndăajungeauăcuăbineăacas<.ăCaăs<ănuăfieăprin群iătrebuiauăs<ăumbleă
cuămareăb<gareădeăseam<.ăTrebuiauăs<ăsteaăcuăsaciiăpliniăcuăcereale,ăascun群iă
prinăjîpiiădinăjurulăg<riloră群iăcîndăveneaătrenulăArad- Brad,ănumaiăînăcapădeă
sear<,ăsauăînătimpulănop郡iiăîiăzvîrleauărepedeăprinăspateăînătrenă群iăîiăastrucauă
pe unde puteau, pe sub scaune. Deămulteă oriă erauă prin群iă chiară cîndă urcauă
saciiăînătren,ă群iăatunciăcerealeleăseăconfiscauăiarăeiăseăîntorceauăacas<ă群iăf<r<ă
cerealeă群iăf<r<ăbani.ăA群aăiăs-aăîntîmplată群iăeiăînăiarnaăluiă1916ăînăgaraăTârno-
va. S-aă întorsă acas<ă cuămînileăgoale.ăPîn<ăcîndă aă reu群ită s<ă fac<ă rostădeă al郡iă
bani pentru alte bucate, s-aăîn郡elesăcuăcopiiiăs<ămînînceănumaiădeădou<ăoriăpeă
zi,ăcaăs<ăleăajung<ăbucateleăpân<ăfaceărostădeăaltele. 

Pîn<ănuă群i-aăachitatădatoriaăînăbanc<,ăs-aăîntîmplatăs<ănuăaib<ăînăcas<ă
deăCr<ciunăcoad<ădeăpurcel.ă訓iăceămultăarăfiădorit,ămaiăalesăcopiii,ăpentruăcareă
Cr<ciunulăînsemnaămaiădegrab<ăslobozeniaălaăoăbucat<ădeăcîrna郡,ădecîtăaltce-
va.ăA群aă群i-aădusăvia郡aăDoriaăînătimpulăgreuăalăprimuluiăr<zboiămondial,ă群iăca 
eaăatîteaăalteăfemeiădinăsat,ăr<maseăsingureăînăurmaăplec<riiăso郡ilorăpeăfront. 

B<iatulăcareăera,ăcaăto郡iăb<ie郡iiămaiăzburdalnic,ăcotrob<iaădeămulteăoriă
prină 群ur<ă sauă podulă grajdului,ă prină gozul deă peă acolo,ă teă miriă dup<ă ceă 群iă
d<deaăpesteăunăcuibarăcuă2-3 ou<,ădeămulteăoriăcuăg<inaăpeăcuibar,ăluaăou<leă
darăaveaădeăgrij<ăs<ălaseăunulăînălocăs<ănuăp<r<seasc<ăg<inaăcuibarul,ă群iămer-
geaă totă fugaă cuă eleă înă cas<ă laămaic<-sa,ă cuă gîndulă c<ă vaămîncaă dină eleă ună
raic<tă (papar<)ă bun,ă dară femeiaă aveaă alteă planuri,ă eaă 群tiaă nevoileă caseiă 群iă
atunci le spunea copiilor: „L<sa郡iădragiiămamei,ăc<ătrebuieăs<ămemă(mergem)ă
laăbolt<ăs<ălu<măpeăeleăbîceleă群iăpetreloi,ăc<ăvede郡iăvoiăc<ăst<măsearaăpeăîn-
tunerică 群iănuăavemăcuăceăapringeă focul,ă t<tă înă sată s<ămemăcuăv<traiulădup<ă
jar?”ăCopiiiăîn郡elegeauă群iăseăl<sauăl<muri郡iădarătareăarăfiădorităs<ămînînceă群iăeiă
un ou-dou<.ăOu<leăerauămijloculăcelămaiăobi群nuităpentruăschimbulăînănatur<.ă
Oameniiă duceauă ou<ă laă pr<v<lieă 群iă luauă înă schimbă chibrite, sare,ă petrolă 群iă
cîteodat<ă群iăzah<r. 

Toat<ăaceast<ăvia郡<ăgreaăparc<ănuăaăfostăsuficient<ăs<-iă群ubrezeasc<ă
s<n<tateaă 群iă s<-iă am<rasc<ă sufletul,ă aă trebuită s<ă maiă vin<ă 群iă alteă necazuri.ă
VecinulăGeorgeăaăedificatăînăspateleăcaseiăeiăoămareăcl<direăînăcareăaădeschisă
birtă群iăbolt<.ăCumănuăaăpreaăavută locăpentruăoăa群aăcl<direămare,ăaă intrată cuă
construc郡iaă 群iă înă ogradaă eiă pîn<ă aproapeă deă p<reteleă casei.ă Burlanulă deă
scurgereăaăapeiădeăpeăacoperi群ăarunca,ăînăaceast<ăsitua郡ie,ăapaăpeăpereteleădină
spateădeălaăcasaăei.ăCîndăveneauăploiămariă toren郡iale,ămaiăalesănoaptea, apa 
dinăburlanăd<deaătencuialaădeălutădeăpeăpereteă群iăîntraăînăcas<ăprintreăbârne,ă
a群aăc<ădeămulteăoriădiminea郡aăcîndăseăsculaă群iăîncercaăs<ăintreăînăcameraădină
dreptulăburlanului,ăg<seaăcameraăplin<ăcuăap<.ăCuăciubereătrebuiaăs<ăscoat<ă
apaădinăcamer<,ăcareădeămulteăoriăajungeaălaăîn<l郡imeaădeă20ăcm.ăNiciăaceas-
taănuăaăfostădeăajuns.ăAăfostăconturbat<ădeăhapsâniă群iăînăposesie.ăA群aăsingur<ă
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群iăf<r<ă群tiin郡<ădeăcarteănuăs-aăl<satăr<pus<.ăAăavutăcurajulăs<ăseăjudeceăcaăs<-群iă
apereăproprietatea,ăde群iăjusti郡ia deăpeăvremeaăaceeaănuăap<raădrepturileăceluiă
slabă群iănevoia群,ăîmpotrivaăambi郡iilorăcelorăputernici. 

Dinădatoriaăînăbanc<ămaiăachitaseăceva, dar nu o lichidase. Aproape 
ajunsese biata femeie la faliment. Tot satul vorbea numai de scoaterea averii 
sale la mezat.ăSeăa群teptaă群iăea,ădinăziăînăzi,ăs<ăias<ăjucu郡iiă(executorii)ăafar<ălaă
fa郡aă loculuiă s<-iă vînd<ă avereaă laă licita郡ie.ă Ceiă interesa郡iă dină sată de-abia 
a群teptauălucrulăacesta.ăAveauăocaziaăs<ăpun<ămînaăpeăbuc<郡ileădeăp<mîntăceăîiă
interesau, unii chiar pe loculă cuă casa.ă Unulă dintreă ace群tiaă îiă 群iă faceă
propunereaă s<ă seămute,ă c<-iă faceă elă cas<ănou<,ădarănuăaă acceptat.ă „Imi voi 
faceăeuă群iă cas<ănou<ăcîndăvoiăputea,ădarădeăaciănuăm<ămutăpentruănimică înă
lume.ăM<ăvoiă luptaă 群iădac<ăvaă fiă s<ăpierdănuăvoiă fiă socotit<ăo fricoas<ă群iă oă
sl<b<noag<”,ăziceaăea. 

Oăprinseseă群iăanulă1916ăcuădatorieăînăbanc<.ăAveaăîns<ădeăgrij<ăs<-群iă
achiteă rateleă laă termenăcaă s<ănuăaib<ămotivă s<ă cear<ă scoatereaă laă licita郡ieă aă
bunurilorăimobiliare.ăInă1916ămaiăaveaădeăplat<ădou<ărate.ăPîn<ălaăjum<tateaă
anului,ătrebuiaăs<ătermineăcuădatoriaăînăbanc<.ăLaăvremeaăaceea,ăcîndăseăachi-
taăoăsum<ădeăbaniănuăseăeliberaăniciăunăfelădeăactă(chitan郡<),ătotulăseăf<ceaăpeă
cuvînt,ăpeăîncredere.ăS-aăîntîmplatăcaălaăultimaărat<,ădinăanulă1916,ăcontabilulă
b<nciădinăH<lmagiuă(Joldea),ăs<-iăspun<ăc<ănuăaăachitatărataăanterioar<ă群iăc<ă
rataăajuns<ăatunciălaăscaden郡<ănuăi-oăprime群teăpîn<ănuăachit<ă群iărataăceăoăso-
coteaărestant<.ăFemeiaă群tiindu-seăcuărateleălaăziăîiăspune:ă 

„Nu-iăadev<rat!ăEuăamăachitatătoateăratele. Nu am niciăoărat<ărestant<,ă
dară群iăa群a,ăacumănuăamăbaniădecâtăpentruărataăde-acum.ăAăîncercatăs<ăaduc<ă
dovezi femeia dar Joldea nu s-aă l<sată l<murit. Discu郡iileă s-auă înte郡ită iară
Joldeaăenervatăc<ăfemeiaănuăseălas<ăl<murit<,ăc<ăelăareădreptate,ăîiăspuneăpeă
un ton ridicat! 

-Min郡i!ăE群tiăoăobraznic<! 
Inătimpăceăîiăspuneăvorbeleăacesteaăîiă群iăîmpr<群tieăcuămînaăbaniiădeăpeă

mas<ăprinăcancelarie.ăFemeiaăcîndăvedeăacestălucruăîngân<ăcîtevaăvorbeă群iăseă
îndreapt<ă spreă u群<ă s<ă mearg<ă s<ă ponosluiasc<ă (reclame)ă cazulă laă fibir<u 
(judec<tor)ăsauălaăiar<群bir<uă(pretor).ăContabilulă群i-aădatădeăîndat<ăseamaădeă
inten郡ieă群iărepedeăaăspusăomuluiădeăservici,ăcareăeraăal<turi! 

Nuăoă l<saă s<ă ias<ă afar<!ăStaiăm<iămuiereă s<ămaiăc<ut<măprinăpotro-
coaleleă astea,ă s<ă vedemă aiă sauă nuă dreptate.ăCaut<ă contabilulă ceă caut<,ămaiă
multădeăform<ădecîtăpeăadev<rate,ă群iăînăceleădinăurm<ăspune: 

-I-amăg<sit.ăAiădreptate.ăAdun<-郡iăbaniiădeăpeăjos! 
-Eu i-amă pusă cinstită peă mas<,ă cineă i-aă zvîrlită p-acoloă s<-i adune, 

r<spundeăcalmăfemeia, dară群iăcuăhot<rîreă群iădemnitate. 
-I郡iăspunămuiereăs<-郡iăieiăbaniiădeăpeăjos!ăseăr<ste群teălaăea.ăDarăeaănuă
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seălas<ăintimidat<ă群iăîiăr<spunde: 
- Nu-iăiau!ăC<ănuăeuăi-amăzvîrlităp-acolo,ăfuădinănouăr<spunsul.ăCon-

tabilulăv<zîndăc<ănuăpoateă ie群iă laăcap<tăcuăea,ădup<ăceă îiămaiăarunc<ăcîteva 
vorbeă insult<toare,ă c<ă eă muiereă înd<r<tnic<ă 群iă înc<p<郡înat<,ă c<ă nuă aă maiă
întîlnităastfelădeăcazuri,ăniciăcuăb<rba郡ii,ădarămi-teăcuăfemeile,ăîiăspuneăomuluiă
deăserviciuăs<ăaduneăelăbaniiădeăpeă jos.ăCuăaceastaăseăpunăcap<tădiscu郡iiloră
dară群iădatorieiădinăbanc<. 

Odat<ă ceă aă sc<pată deă datoriaă dină banc<,ă aă începută s<ă seă schimbeă 群iă
via郡a.ăNuăs-aăpututădeodat<ădarăauăînceputăs<ăseăîntrevad<ăsemneăbune.ăAnulă
1917 a fost un an agricol destul de bun. S-aăf<cutăfînădinăbel群ug;ăfructeălaăfel.ă
Vindeăcevaăfînă群iăfructe 群iăpeăbaniiălua郡iăcump<r<ăoăvac<,ămaiămareăcevaăcaăoă
capr<,ăs<ăaib<ăoălingur<ădeălapteălaăcopii.ăMaiătîrziuăunăcunoscutăîiăcump<r<ă
unăjuncăîncre群tereă(s<-lăcreasc<ă群iăs<ăseăfoloseasc<ăcuăel).ăL-a pus la jug cu 
vacaălaădiferiteălucr<ri,ăc<ăgospod<riaănuăse poateă郡ineăf<r<ămunc<ă群iăf<r<ăan-
imaleădeămunc<.ăDară speran郡eleă 群iă înviorareaădeămaiăbineăerauădină cîndă înă
cîndăzgîl郡<ite,ăa群aăc<ăvia郡aăeraătotăgreaă群iăposomorit<.ăCîndăsperan郡aăeraămaiă
mareăatunciăseăab<teaăoăneprev<zut<ă群iăaduceaănoiăîntrist<ri. 

Ii moare vaca. Intre timp i-aămaiămurită群iăcîteăună群eldeua群ă(purcelădeă
4-5ăluni),ă群iăatunciăeraămareădurere.ăPlîngeauăcuăto郡iiăcaădup<ăunăomămort.ăSiă
aveauădeăce,ăc<ăviteleăerau,ă群iăpentruăeiăcaă群iăpentruăto郡iă郡<ranii,ăîns<群iăvia郡aă
lor. 

In urma muncilor grele s-a îmboln<vit,ă a群aăc<ăceaămai.mareăparteă aă
anului 1918 l-aă petrecută înă spitală 群iă peă pată acas<.ă Cuă greuă s-aă într<mată
(întremat).ăIntr-oăsear<ăcopiiiăseădescul郡<ăs<ăseăpreg<teasc<ădeăculcare.ăUnulă
dinăeiăîntrerupeăt<cereaădeămormîntădinăcas<ă群iăoăgr<ie群teăpeămam<-sa: 

-Mam<,miăs-a rupt opinca! 
Femeiaăiaăopincaăînămîn<,ăseăuit<ălaăea,ăs<ăvad<ăcumăseăpoateădrege,ă群iădup<ă
un timp zice copiilor: 

-Amămaiăsc<patădeăgreut<郡i;ăoăs<ăvin<ătimpulăs<ăneăcump<r<mă群iănoiă
papuci,ăs<ănuămaiăumbl<măcuăcîrtogiădeăastea. 

Siă într-adev<ră a群aă aă fost.ă Nuă multă dup<ă venireaă Românieiă Mariă aă
l<p<datăopincileă群iănuăle-aămaiăpusăînăpicioareătoat<ăvia郡a.ăCasaăînăcareăst<teaă
eraăvecheă群iăd<r<p<nat<.Timpulă群iăvremurileăreleăoăaduseseăînăaceast<ăstare.ă
Fuseseăconstruit<ădeăunulădinăstr<mo群iiăso郡ului,a群aăc<ăîiăveniseătimpulăs<ăfieă
schimbat<ăcuăunaănou<.ăÎnc<ădină1921ăîncepeăs<ăaduneămaterialăpentruăcasaă
nou<ăceă群i-oăconstrue群te.ăCeăeădreptăaămaiăfostăajutat<,ăcuămînaădeălucruă群iădeă
oamenii binevoitori din sat, dar a fost greu. 

In toamna lui 1917, cîndăcopiiiădinăsată- ceiăcareăauăvoit,ăc<ănuăauăfostă
obliga郡iă- auăînceputăs<ămearg<ălaă群coal<ălaăH<lmagiu,ăb<iatulăs-aăîndemnată群iă
el,ă 群iă i-aăspusămameiăsale:ă”Mam<ăeuămergă laă群coal<”.ăFemeiaănuă l-a.oprit, 
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dinăcontr<ăi-aăspus:ă”Du-te numaiăs<ăfiiăvrednicăs<ăînve郡i”.Dup<ăceăaăterminată
4ăclase,ăb<iatulăiarăîiăspuneămameiăsale:ă"Mam<ăeuămergălaă群coal<ălaăArad”.ă
訓tiaăeaăc<ă群colileădinăAradăsuntădeăunăgradămaiămareă群iăiarărepet<ăspuseleăcuă
4ăaniăînăurm<:ă"Du-teănumaiăs<ăfiiăvrednicăs<ăînve郡i”.ăEraă群iăeaămîndr<ăc<ăî群iă
d<ă copilulă laă oă 群coal<ămaiă înalt<,ă laă ora群,ămaiă alesă c<ă pîn<ă atunciă doară doiă
copiiădeă郡<raniăîiăluaser<ăînainte. 

Laăc<s<torie,ăDoriaăaăadusădeălaăp<rin郡iăcaăzestreăînănouaăcas<ăunăfru-
mosă buchetă deă virtu郡iă spiritualeă ca:ă cinstea,ă demnitatea,ă respectul pentru 
bine,ădreptateă群iăadev<r,ă群iămaiăalesămuncaăcareăi-aăasiguratăoăvia郡<ădemn<.ăAă
înv<郡ată deă laă p<rin郡iă s<ă nuă înjure,ă s<ă nuă bârfeasc<,ă s<ă nuă l<comeasc<ă laă
bunurileăaltora,ăs<ănuăseăcerteăetc;ă群iătoateăacesteaăaăavutădeăgrij<ăs<ăleătrans-
mit<ă群iăcopiilor.ăInăcas<,ăcopiiiăeiănuăauăcunoscutăcerturile,ăînjur<turile,ămin-
ciunileă sauă bîrfelile,ă a群aă c<ă deă toateă acesteaă copiiiă auă luată cuno群tin郡<ă deă laă
al郡ii,ădinăalteăfamilii.ăComportareaăp<rin郡ilorăconstituieăcondi郡iaăesen郡ial<ă înă
educa郡iaă copiilor.ă Minciuna,ă copiiiă oă descop<ră laă p<rin郡i.ă Nuă odat<ă seă
întîmpl<ăcaăunulădinăp<rin郡i,ăf<cîndăcevaănepermis,ăs<ăamenin郡eăcopilul care 
群tieădeăfapt<ăcuăvorbele:„S<ănuăspuiălaătat<-tu(sauălaămam<-ta)ăc<ăteăomorăînă
b<taie”.ăDeămulteăoriăcopiiiănuăspunădarăî群iăfacăsocotelileălor,ă群iăpeăbun<ădrep-
tate. 

Inăeduca郡ieăaăc<utatăs<ăinspire copiilor respectul pentru adev<r,ădrep-
tate,ăcinsteă群iăbun<ăcredin郡<.ăAăacordatăcopiilorăîncredereă群iăs-a bucurat de ea. 
Moa群aă satului,ă într-oă ziă deă iarn<,ă îiă vineă înă cas<ă cuă furca.ă Torcîndă maiă
depanauă群iăcevaăpove群ti,ăa群aăcumăseăîntîmpl<ădeăobicei.ăPrintreăaltele,ămoa群aă
aducîndăînădiscu郡ieăcevaălucruriădeăprinăsatăîiăspuneăfemeii: 

-Doarănuăducăcopiiiăt<iăvorbaădeăaci,s<ăseăaud<ăînăsat. 
Laăaceastaăfemeiaăîiăr<spunde: 

-Copiiiămeiăs<ăduc<ăvorbaădinăcas<,ăs<ăvorbeasc<ădeăr<uăcasaăînăcareă
stau?ăAstaănuăseăpoate!ăAmătoat<ăîncredereaăînăei.ăNuăîn郡elegăcaăcinevaăs<-群iă
murd<reasc<ăcasaă群iăs<ăcontinuieăs<ăseăsimt< bineăînăea.ăAiăv<zutăp<s<rileădină
codru,ăcîndăîncepăs<-群iămurd<reasc<ăcuibulăîlăp<r<sesc,ăiarănoi s<ăneăsim郡imă
bineăînăcasaăceăoămurd<rimăcuăvorbeleăceăseăducădinăea? 

Doriaăeraăoăfemeieăfoarteăhot<rît<,ădeăaltfelănumaiăa群aăaăpututăr<zbiăînă
via郡<.ăA群aă i-aă înv<郡ată 群iă peă copii.ăAă 郡inută caă vorbaă eiă s<ă fieă respectat<,ă nuă
mergeaăcuătocmeal<.ăNuăaăfostăniciăsever<ă群iăursuz<ă群iăniciătolerant<;ăc<ădină
aceste extreme se nasc deprinderile rele la copii. 

S-a întîmplatăcaăîntr-oăziădeăvar< venindădeălaăArp<群e群tiăspre cas< cu 
copiiiăîmpreun<,ăb<iatulămaiăînc<p<郡înatăîiăcereămameiăs<ănuămearg<ăacas<ăpeă
uli郡<ă ciă prinăTraua群,ă prină spateleă gr<dinilor,ă peăholde.ăEaănu-1ă ascult<ă 群i-群iă
vedeădeădrum.ăB<iatulăv<zîndăc<ămam<- sa nu-1ăascult<ăseălas<ăjosăînănoroiă群iă
nuămaiăpleac<ădeăacolo.ăFemeiaănuăaăzisănimic.ăS-aădusăacas<,ăaăl<satăgreu-
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tateaăceăoăaveaăînămîini,ăaăluatăoăjoard<ă群iăs-aădusălaăb<iat.ăL-aăluatăbini群orădeă
mîn<,ăf<r<ăs<-iăzic<ăoăvorb<,ă群iăs-a dus cu el la vale, care nu era departe. A 
dată josăc<m<群u郡aădeăpeăelă群iă i-a tras bine peste corpul gol cu nuiaua, de l-a 
f<cutănumaiăvîrci(dungi).ăL-aăsp<latăbineăînăapaălimpedeăaăv<ii,ăc<ăeraăvar<, l-
aă îmbr<cată curată 群iă cuă astaă l-a lecuit definitiv de istericale. I-a folosit mult 
b<iatuluiăaceast<ălec郡ieăînăvia郡<. 

A群aă群i-aădusăDoriaăvia郡aăplin<ădeăgreut<郡iă群iăam<r<ciuni.ăAămuncităînă
via郡<ă群iăa群aăaăasiguratăexisten郡aăcopiilor; 

A luptat 群iă aăcî群tigatăb<t<liileăvie郡ii. Aăcrezută 群iăn<d<jduită înăbineă群iă
aceastaăaăînt<rit-oăînăluptaăceăaădus-o; 

訓i-aăap<ratădrepturileă群iădemnitateaă群iăa triumfat. Aăcultivatăcurajulă群iă
aăsfidatăla群itatea; 

Aă群tiutăs<-群iăp<strezeăonoareaă群iădemnitateaă群iăa群aăaăfostăcotat<. 
Dup<ăceăî群iăvedeătoateăgînduriieărealizate,ăfeteleălaăcaseleălor, iarăb<ia-

tulă înv<郡<toră înă sat, primulă fiuădeă 郡<ranădinăTisaă înă aceast<ă slujb<ă înă sat,ă 群iă
dup<ăoăvia郡<ăgreaă群iăplin<ădeăpriva郡iuni,ădeă60ăani,ăfirulăvie郡iiăseăfrîngeăînăvara 
luiă 1943.ă Peă dreptă cuvîntă aă putută spuneă laă cap<tulă vie郡ii,ă parafrazîndu-l pe 
dreptul Simion 

„Sloboze群te-mă, sunt obosită, că mult am pătimit în via郡ă”! 
 

3.Unăomăînăcontrastăcuămentalitateaăsatului 
 

InăTisaăaătr<ităpîn<ăînăanulă1952 un om ce a fost poreclită„Golia”. 
Probabilăc<ăporeclaăaăfostănumeleăpatronimicăalăfostuluiăproprietarăalăloculuiă
peăcareăaăh<l<duităGolia, c<ăînăsatăauăexistat familii cu astfel de nume. Golia 
aămo群tenit, poate, odat<ăcuăloculă群iănumele. 

Acest om aă v<zută luminaă zileiă înă crîngul Cri群eni, într-o familie 
foarteăs<rac<. Tat<lăluiăaăfostăfrateăcuăCri群anăIlie. R<mînîndăorfanădeătat<, la 
vîrstaăfraged<ădeă2-3 ani, mamaăluiăseărec<s<tore群teăcuăCercelădeăLaăSat, om 
群iăelămodestă群iăs<rac. Cercel, m<群tihoiulăluiă(adic<ătataăma群ter), s-aăîngrijit de 
b<iatăcaăunăp<rinteăadev<rat, maiăalesăc<ăelănuăaăavutăpropriiăluiăcopii. 

Goliaănuăaăcrescutăs<ăfieăomăînaltădeăstatur<,ăciădinăcontar<,ăeraămic, 
dar bine legat. Ochiiăîiăerauăfoarteăvioi, a群aăc<ănuăîiăsc<pa nimic neobservat, 
iarămemoriaă 群iă judecata erau fenomenale. Nuă 群tia carte, dar avea o inteli-
gen郡<ădinăna群tere, care l-aăajutatăs<ăseădescurceăînăvia郡<ămaiăbineădecîtăoricare 
altulă cuă 群tiin郡<ă deă carte. P<cată c<ă cinstea, omenia nu a fost la nivelul fac-
ult<郡ilorăsaleăspirituale! 

Cîndăaăîmplinităvîrsta de 17-18ăaniăseăc<s<tore群te cuăSavetaăD<r<uă
de la Paragine, fat<ă s<rac<ă 群iă ea. Dup<ă c<s<torieă începeă s<ă conduc<ă elă
treburileăgospod<riei, maiăalesădup<ărec<s<toriaăluiăCercel, tat<lăluiăma群ter, înă
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vecini, c<ă mamaă saă întreă timpă moare. Ină gospod<rieă aă fost foarte 
întreprinz<tor, scoteaăbanulă群iădinăpiatr<ăseac<, cum e vorba. 

Ajunsăcapădeăfamilieăseăgînde群teămaiăîntîiăs<-群iărefac<ăgospod<ria,ă
casaă 群iă iortoaneleă (dependin郡ele)ă învechiteă 群iă ruinateă deă timp, pentruă c<ă auă
trecutăprinăeleămulteărînduriădeăoameni. Începeăîntîiăcuăcasaăcareăeraăceaămaiă
necesar<. Ină loculăcaseiăvechiă ridic<ăaltaănou<ămaiămareă群iămaiăar<toas<, înă
vinclu, cu trei camere, pivni郡<,ă c<mar<ă 群iă cuă gangă înă fa郡<. Era acum prima 
cas<ă înăsat, nu mai era alta ca aceasta. I群iă edific<ăoăbuc<t<rieădeăvar<, apoi 
群uraăînăstilănou, cuădou<ăgrajduriăînăp<r郡i. Toate au costat sigur baniămul郡i.ăSeă
întrebauă群iăoameniiădinăsat, de undeămaiăareăbaniă群iăpeăceăîiăface. 

Gospod<riaă 群i-a pus-o bine la punct, dar cu toate acestea nu s-a 
oprită cuă construc郡iileă aci. Dup<ă ceă c<s<tore群teă feciorulă cel mai mare, 
sf<tuie群teăcuscrii,ămaiăalesăc<ănoraăeraăsinguraăfat<ălaăp<rin郡i.群iăastfelă群tiaăc<ă
toat<ă averea socrilor va fi a fiului lui, s<-群iă edificeă 群iă eiă cas<ă nou<. Con-
tribu郡iaăceaămaiămareălaăedificarea casei a fost a lui, 群iăcaăparteămoral<ă群iăcaă
parte material<. Nuămultă dup<ă aceastaă cump<r<ă deă laă訓imonăMoldovană deă
PesteăCri群,ămoaraăac郡ionat<ăcuăputereaăapeiă群iăoăd<ăînăschimbulăcasei,ătineri-
lorănoiăc<s<tori郡i, adic<ăfiuluiăs<uămaiămareă群iănoreiăsale,ăiarăcasaădup<ămoar-
tea cuscrilor i-aăr<masăluiă群iăaăînzestratăcuăeaăpeăunăaltăcopilăalăs<u. Moara a 
fost veche, astfelăc<ăoăreînoie群teă群iăîiămaiăadaog<ăoăroat<ălaăceaăveche. Dup<ă
cîtvaătimpăoărefaceădinănou. 

Prin anii 1911-1912ăedific<ăoămareăcl<direăcuăpere郡iiădinăpiatr<ăce 
maiătîrziuăajungeălocalădeă群coal<. Dup<ăceăoătermin<ădeschideăînăeaăpr<v<lieă
群iăbirt. 

Aăfostăfoarteămultătimpăprimară群iăînainteădeăprimulăr<zboiămondială
群iăînătimpulăr<zboiului. Avîndăaceast<ăfunc郡ieănuăaăfostămobilizată群iădeciănuăaă
cunoscutăniciăelă群iăniciăfamiliaăgreut<郡ileăceăle-auăavutăfamiliileăcelorăpleca郡iă
pe front. Aăfostăînăacestătimpă群iăepitropălaăbiseric<, 群iăînăaceast<ăcalitate, cum 
bisericaă aă avută frumo群iă bani, s-aă folosită deă eiă înă scopuriă nuă preaă oneste. 
Pentru acest lucru, dar mai ales pentruăfaptulăc<ăaăcump<ratăcuăeiămulteăholdeă
deă laă oameniiă s<raci, dină celeă scoaseă laă licita郡ie, înă timpulă primuluiă r<zboiă
mondial, bisericaăneputîndătoleraăacestălucruăl-aăînlocuitădinăaceast<ăfunc郡ie. 
Lucrul acesta l-aă sup<ratănespusădeămultă 群iă dreptăurmareă aăp<r<sită credin郡aă
ortodox<ă群iăaătrecutălaăreligiaăbaptist<. Prinăelăseăînfiin郡eaz<ăînăsatăcomunita-
teaă baptist<.ă Trecereaă laă baptismă aă fostămotivat< 群iă deă alegereaă luiă 訓tefană
Serbanăcaăpreotăînăsat, cuăcareăaăfostăîntr-oăpermanent<ădu群m<nie. 

Peălîng<ăconstruc郡iileăf<cuteădeăelăaămaiăcump<ratăoămoar<ăac郡ionat<ă
cuă putereaă aburuluiă înă localitateaă Pescariă jud.Arad. Peă lîng<ă cl<diri, 7 la 
num<r, parteăcump<rate, parte edificate de el, aăcump<ratăfoarteămultăp<mîntă
dină celă scosă laă licita郡ieă înă primulă r<zboiă mondial deă laă 郡<raniiă careă nuă auă
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reu群ităs<ăachiteădatoriileăajunseălaăscaden郡<. Multe familiiădinăsatăauăr<masă群iă
f<r<ăs<r<cia ce o aveau, numaiăcuăcocioabaădeăcas<ăundeăs<ăseăpoat<ăad<postiă
de intemperiile vremii. Inăaceast<ăprivin郡<ăaăfostăunăomăextremădeăegoist, f<r<ă
mil<ă群iăf<r<ăscrupuleămorale. Acest fel de a fi, alălui,ăaăfostădeterminată群iădeă
orînduireaă nepopular<ă 群iă exploatatoare de pe acele timpuri careă înă locă s<ă
frînezeăastfelădeăapuc<turiăle-a încurajat. Pe acele timpuri popula郡iaăs<rac<ăaă
fost la discre郡iaăcelorăboga郡iă群iăputernici. Niciăoălegeănuăap<raăpeăcel slab de 
celă puternică 群iă peă s<racă deă celă avut.(Oareădac<ănuăară fiă cump<rată acestă omă
terenurileărespective,ăbancaănuăleăvindeaăaltuiaăstr<in?ăI.C.) 

Datorit<ăacestorălucruriăaăpututăacestăom, s<ăaduneăînăcursulăvie郡iiăsaleă
oăavereăa群aădeămareăcumăpu郡iniăauăpututăs<ăoăfac<, astfelăc<ăaăl<satăla fiecare 
din cei 5 copii, ce i-a avut, cîteăoăcas<ămareă群iăpâmînt.ăInăvia郡<ăs-a bucurat de 
oăs<n<tateădeplin<. Numaiălaăadînciăb<trîne郡eăaăînceputăs<ăseăîmboln<veasc<, 
dară群iăatunciăf<r<ăs<ăzac<ăpeăpat. Durerileăcareăseăînte郡iser<ăînăultimiiăaniăaiă
vie郡ii, devenind insuportabile, l-aă determinată s<-群iă fac<ă ună examenădeă con-
群tiin郡<,ă exteriorizată prină exlama郡iileă f<cuteă adeseoriă cîndă durerileă deveneauă
preaămarii:ă„astea sunt faptele mele, c<ăeuămulteăreleăamăf<cutăînăvia郡<” 

Golia a fost un tip de om ce arăfiăfostăbineăs<ăfiăfostăstudiat din toate 
punctele de vedere, darămaiăalesăsociologică群iăpsihologic. S<ăteăridiciăînăa群aă
scurt timp la o a群aăstareăsocial<ănuăeălucruău群or. Nuă群tiaăcarteădarăciteaăh<r郡ileă
topografice, de la carteaă funciar<, mai bine decîtă oricareă altulă cuă 群tiin郡<ădeă
carte.ăToat<ăinteligen郡aădeăcareăaădatădovad<, ra郡iuneaăprecis<ăcareănuăd<deaă
gre群ăniciodat<, n-au fost stimulate sau dezvoltate prin educa郡ieăînăfamilieăsauă
institu郡iiăspecialeădeăînv<郡<mînt, ci s-aăn<scutăcuăele, mo群teniteăcineă群tieădeălaă
ceăstr<mo群. Dac<ăarăfiăurmatăoă群coal<ăsuperioar<, cuăsiguran郡<ăarăfiăie群itădinăelă
unăomădeă群tiin郡<ăremarcabil. S<n<tateaădeăcareăs-aăbucuratăînăvia郡<ăa f<cutăcaă
s<ătr<iasc<ă86ăde aniăcîndămediaădeăvîrst<,peăvremeaălui, dac<ăera de 5o-6o de 
ani. S-aăn<scutăînăanulă1866ă群iăaămurităînă1952. 

 

CapăXIII.ăObiectiveădeăvizitatăînăTisa 
 
Ceiădorniciădeădrume郡ieă群i c<roraăleăfaceăpl<cereaăaăurca peăîn<l郡imi, 

pentru a-群iăpierdeăprivireaăînăzareaăîndep<rtat<, colineleăTiseiăofer<ămaiămul-
teăposibilit<郡iădecîtăoricareăalte coline, dinăalteă localit<郡i, din jur. In plus de 
aceasta, ceiă careă dorescă s<-群iă fac<ă oă ideeă cîtămaiă complet<ă 群iă clar<, despre 
aspectul regiuniiăH<lmagiului, dealurileăTiseiăofer<ăaceast<ăposibilitate, mai 
mult decîtăaltele, cuădeplas<riă群iăcheltuieliădeăenergieăpu郡ine. 

Pentru a vizita locurile interesante din Tisa, formul<măurm<torul ghid, 
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dup<ăcumă群iăamatoriiăsuntămaiădispu群iăsauămaiăpu郡inădispu群iălaăun drum lung. 
Cei care suntămaiăcomoziă群iămaiăpredispu群iă laăoboseal<, pot vizita satul cu 
institu郡iileă 群iă colineleă sale, iar ceilal郡iă seă potă avîntaă laă ună drumămai lung 
înconjurîndăhotarulăpentruăaăpriviădeălaăînâltime ValeaăCri群uluiăAlb, cu frum-
setile ei, înătoateădirec郡iile. 

Ceiă careă r<mînă laă primaă form<ă deă excursieă seă potă documentaă cuă
privire la tipul vechi de sat de munte, cu case vechi dară 群iă noiă grupateă peă
crînguri. Se pot vedea institu郡iileăacestuiă felădeăsatăca:ă 群coala, c<minulăcul-
tural, cooperativa, bisericaăortodox<,ăoriăceaăbaptist<. Bisericaăortodox< fiind 
declarat<ămonumentăistoric, prezint<ăinteresăprinăvechimeaăsa, stilulă群iăpictu-
raăinterioar<. Inătimpulăverii,amatoriiădeăaeră群iăsoare, caă群iăamatorii de pescuit 
sportiv, g<sescăpl<cuteălocuriăpe margineaăCri群ului,ăundeăpotăs<-群iăsatisfac<ă
dinăplinăacesteăpl<ceri. Cine se urc<ănumaiălaăM<gur<, sauăLaăVîrf, î群iăpoateă
faceădinăplinăideeaădeăsitua郡iaăregiunii. 

Ceilal郡iăcareăsîntădispu群iăaăfaceădrumuriămaiălungiăînconjurîndăhotarulă
satului au ocazia deă aăvedeaă locuriă 群iă perspectiveă frumoase care nu se vor 
uitaău群or. Ace群tiaăpornindădeălaăSat, pe Valea Iugii, pot urca pe Petricea la 
L<群oră群iăPiatraăCorbuluiă群iădup<ăceăînconjoar<ăhotarulăprinăparteaădeăsud, pot 
treceăînăhotarulăPr<v<leni,ăcaăapoiăcoborîndălaăVa郡aăs<ăseăîntoarc<ădeăaciăcuă
trenul la Tisa. Cei care nuăvoiescăs<ătreac<ăprinăPr<v<leniă群iăVa郡aăseăpotăînto-
arceăînăsat, fieăprinăFa郡a Dealului, fieăcoborîndăînăValeaăMareă群iă郡inîndăfirulă
v<iiăpîn<ăînăsat. Drumulănuăeăpreaălungă群i nici obositor, indiferent de traseu. 

Dac<ăamatoriiădeădrume郡ieămergăcuăghidădinăsat, pot poposi o noapte, 
dou<, laăs<la群urileăceăînc<ăse maiăg<sescălaădeal, sauă“înăfînulădeăcurîndăcosit”ă
dac<ă excursiaă seă faceă înă timpul cîndă seă cose群teă fînulă laă deal. Cei care fac 
aceast<ădrume郡ieătrebuieăneap<ratăs<ăopreasc<ăpeăcreastaădeălaăPetricea, Vîr-
fulă L<群oruiui, Piatra Corbului, VîrfulăMursei, Ci群er<ă 群iă Fa郡aă Dealului. Ce 
care se o- pre群teă peă acesteă locuriă 群iă prive群teă înă diferiteă p<r郡iă vaă r<mîneă cuă
amintiriă pl<cute!ăDe pe creasta de la Petriceaă înalt<ă deă 2oo-3ooămă fa郡<ă deă
nivelulăCri群ului, seăvedeăsatulăTalagiu,ăfrumosărînduităacumă- cum n-aăfostăînă
trecut - înăimediataăapropiereăaăc<iiăferate.Totădeăaciăseăpotăvedeaăcarierele de 
piatr<ă dină Talagiuă 群iă Aciu郡a.ă 訓iă dup<ă ceă î郡iă desfe郡iă privirea cu munca oa-
menilorăcareădisloc<ăpiatraădină stîncaădealului, privirea se pierde spre vest, 
pe valea Cri群ului, pîn<ă laădefileulădeă laăBaltele, undeăodat<ă seă aflaă grani郡aă
dintreăPrincipatulăArdealuluiă 群iăUngaria. DinăVîrfulăL<群oruiuiă înaltă deă653ă
m, se poate vedea peste colinele mai scunde, pîn<ădeparteălaăDieciă群iăCrocna. 
Se vede minunat de bine Biharia, defileulă deă laă Dealulă Mareă 群iă munteleă
Codru-Moma. Dinăacestăvîrf,dac<ămergem, peăcreast<ăspreăsud, ajungem la o 
stînc<ădeăpropor郡iiămariănumit<ăPiatraăCorbului, înalt<ădeăcca.25oăm. Dac<ăseă
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prive群teădeăsusădeăpeăstînc<, josăînăvale, cl<dirileăceăauăfostăodat<ăînăv<g<un<ă
seăvedeauăcaăni群teăc<pi郡eădeăfîn, iar oameniiăseădistingădoarăprinămi群care.Tot 
de aci se deschide spre sudăoăfrumoas<ăperspectiv<ăcuăpoieniă群iăfîna郡e, care 
facăhotarulăîntreăTalagiuă群iăPr<v<leni. DinăVîrful Mursei, dinăCi群er<ăsauăFa郡aă
Dealuluiăseăvedeătoat<ăvaleaăCri群ului Alb, începîndădeălaăVîrfuriă群iăpîn<ăde-
parte spre Brad. Bradulănuăseăvedeăc<ăeă interpusă înă fa郡<ăDealulăCaraciului. 
Cîndă eă senină cuă atmosferaă clar<ă seă vedeă pîn<ă 群iămunteleăDetunata. De pe 
aceste.ă în<l郡imi, dac<ăprive群tiăValeaăCri群uluiăcuă localit<郡ileăceăoă împînzesc, 
gîndulăteăduceăf<r<ăs<ăvrei,ăînătrecut 群iăparc<ăveziăceteleădeăromâni,ăînarma郡i,ă
cumăcoboar<ălaă群osea, s<ăa郡in<ăcalea invadatorilor. 

 

 

 

 

 
INCHEIERE 

 
Am scris aceast<ămonografieă aă satuluiăTisaă înă primulă rîndă pentruă

fiii satului, cum s-aăspusă群iăînăintroducere, pentruăceiăceăauăr<masăloculuiăs<ă
continuieă obiceiurileă 群iă tradi郡iileămo群teniteă deă laă str<buni, caă 群iă pentru cei 
pleca郡iădinălocalitate,f<cîndu-群i unărostămaiăbunăînăalt<ăparteăpentruăa-iălegaă群iă
peăace群tiaădeăvatraădeăobâr群ie,ăprecumă群iăpentruăto郡iăceiădorniciădeăaăcunoa群teă
unăcrîmpeiădinăvia郡aăunuiăsatădeămunte. 

Istoria s-aăf<cutăa群aăcumăseăfaceă群iăaziădeăpopor, dar poporulăf<uri-
tor de istorie, înămajoritateaăcazurilor,ăseăîngroap<ăînăanonimatăa群aăcumăs-a 
întîmplatăcuăgenera郡iaădeălaă1918-1919 din Tisa. De evenimentele de atunci 
nuăneădespartăpreaămul郡iăani, dar cu toate acestea: 

-Cineămaiă 群tieă azi, dintre locuitorii satului, c<ă cet<郡eni din Tisa, 
fo群tiă prizoneriă înă Rusia, Italiaă 群iă chiară Fran郡a, s-auă înrolată caă voluntariă
pentruăcauzaămareăna郡ional<ăaăpoporuluiăromân? 

-Cineămaiă群tieăaziăc<ăoămul郡imeădinăceiăcareăreu群iser<ăs<ăajung<ăcuă
bineăacas<, de pe front, s-auăînrolatăînăserviciulăacelea群iăcauzeămari, înăg<r-
zileăna郡ionale, sauăcaăvoluntariăînăRegimentulă„Ho ria" ? 

-Cineămaiă 群tieă aziă c<ă locuitorii satului Tisa au contribuit cu bani, 
dup<ăputereaălor, pentru cump<rareaăînăanulă1869ăaălocaluluiăînăcareă群i-aăîn-
cepută activitateaăLiceulă „Avramă lancu"ădinăBrad?ăPrină aceast<ă fapt<,tiseniiă
seăînscriuă群iăeiăprintreăfondatoriiăacestuiăloca群ădeăcultur<,ădină軍araăZarandu-
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lui118 
-Cineămaiă 群tieă dină locuitoriiă satului, sau din cei care s-au ocupat 

mai din aproape de problemele socialeăaleăregiunii,ăcuăpu郡ineăexcep郡ii-cinste 
lor - c<ăD<r<iiădinăTisa, ceiăcareăauăob郡inutătitlulădeă„Neme群”,om liber, 群i-au 
cump<rată titlul, adic<ă libertatea,ăpl<tindă sumeă importanteădeăbaniădomnului 
deă p<mînt,ă 群iă nuă auă în郡elesă s<ă seă pun<ă înă serviciulă grofiloră 群iă aă regimuluiă
str<inădinăaceleăvremi?ăEiăsuntăsinguriiălocuitoriădeăpeăValeaăCri群uluiăAlbă群iă
dină alt<ă parte, careă auă sc<pată deă iob<gieă subă forma aceasta119.Nu se poate 
presupuneă c<ă ace群tiaă auă ajunsă laă o stareă economic<ă înfloritoareă 群iă datorit<ă
acestuiăfaptăauăpututăs<-群iăcumpereălibertatea. Stareaălorămaterial<ănuăs-a de-
osebităcuănimicădeăaăcelorlal郡iălocuitoriădinăsat, sau regiune, maiăalesăc<ălocu-
iauăînăc<tunulăParagine, ceiămaiăs<racă- dup<ăcumăîlăarat<ă群iănumeleă- 群iăcelă
maiăîndep<rtatădeăcentrul satului, darădorulădeălibertateăaăfostămaiămareădecît 
orice.Datorit<ăacestuiaăauăînvins! S-au lipsit de bucata de pîineădeălaăgur<ă群iă
au dat-o pentru libertate. Cinsteăloră群iămîndrieănou<ăc<ăamăavutăa群aăînainta群i! 

-Cineămaiă群tieăaziăînăsatăc<ăMo郡icaăNicolae al Iovicii din Tisa a trecut 
înătoamnaăanului 1912ăînăROMÂNIA, dincoloădeăCarpa郡i,ă群iăaăajutatăînăCon-
stan郡aăpeăfoarteămul郡iăardeleniăs<ăpleceăpentruălucruăînăAmericaă(SUA)? 
Cineămaiă群tieăc<, tot el, dup<ăceăseăîntoarceădinăprizoneratădinăRusia, se pune 
înă1919ăînăserviciulăArmateiăromâne, f<cîndăpeăspionulăînăspateleăinamicului, 
în zonaăGurahon郡ă群iăPle群cu郡a,jude郡ulăArad? 
-Cineămaiă群tieăaziăc<ă laăScuru群, Poieni郡<, VîrfulăD<niliiă 群iăVîrfulăRîpii,ădin 
hotarul satului, s-auădată înă prim<varaă anuluiă 1919ă lupte pentru Unirea Ar-
dealuluiăcuăPatriaăMam<ă群iăstatornicireaăfrontiereiădeăvestăaăROMÂNIEI? 

Pentru toate aceste fapte, caă群iăpentruămulteăaltele, neamintite, am ex-
tinsăexpunereaălucr<rii, caăcelăpu郡inăsubăformaăaceastaăs<ăramîn<ăcevaăpentruă
posteritateă 群iă s<ă constituie, înă acela群iă timpă pentruă genera郡iileă ceă voră veni, 
motiveădeămîndrie, dară群iăexempleămobilizatoare. 

Ină afar<ă deă acestea, m<ă simtă datoră aă ar<taă c<ă nuă amă reu群ită s<ă ob郡ină
date dintr-oăunitateăagricol<ăcoopera郡ivizat<, cuăprivireălaăproduc郡iaăagricol<, 
caăs<ăpotăfaceăoăcompara郡ieăcuăproduc郡iaăagricol<ădeăpeăloturileă individualeă
din Tisa, pentru a dovediămaiăconcretăc<ănuăseăpotăob郡ineărecolteămariă群iădeă
calitateă deă peă fî群îiă îngusteă deă teren, peă careă nuă seă potă faceă lucr<riă agro-
tehnice de calitate. Din aceast<ă cauz<ă capitolulă eă tratată incompletă 群iă ne-
mul郡umitor.ăCertă lucruăeste c<ăînă jurănuăexist<ăniciăoăunitateăagricol<ăcoop-
erativizat<ăcuăcareăs<ăseă fi putut face o astfel de compara郡ie,ăcaăs<ăseă trag<ă

                                                
118

 Monografia liceului„Avram Iancu” Brad, 1969, pag 218 
119

 Gh. 軍ârcu群 群i Rodica Rădulescu, ConsderaЬii privindeliberarea din iobăgie 
Ъi  înnobilarea unor familii de Ьărani din Ыinutul Hălmagiului în sec.XVII Ъi 
XVII, Ziridava 1979, pag.1033 群i 1041. Vezi 群i anexa       
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concluziiăcâtămai juste. 
(Prof.Tr.Mager colinda, var<ădeăvar<, sateleădinăjurulăH<lmagiuluiă群iă

caăamatorădeăpescuităsportivăaăvizitatăadeseaă群iăTisa. Mai mult, mi-a dat mie 
群iăînv.IoanăTrifanăs<-iăfacemăindexulălaăunaădinălucr<rileăsale, pentru o even-
tual<ă edi郡ie. Intr-una din acele ocazii noi am pus prof.Mageră urm<toareleă
întreb<riiă“DeăceăPopaăSimionăaătradusăTetraevangheliarul dinălimbaăslavon<ă
înălimbaăliterar<ăs<rb<ătocmaiăînăH<lmagiu,într-ună郡inutăcareăaăfostă群iăatunciă
cumă eă 群iă azi,pură românesc?ăDeă ceă nuă aă încercată s<ă traduc<ă evangheliileă înă
limbaă român<, a群aă cumă s-ar fi putut pe vremea aceea, pentruă româniiă dină
regiune, dac<ăaătr<ităînăH<lmagiu?"Laăaceastaăprof.Tr.ăMagerăaăr<spuns!ă”Ină
parteăparc<,ăa郡iăaveaădreptate, darăf<r<ădoveziănuăseăpoateăniciăcombateă群iăniciă
sus郡ineăunălucru;înăorice caz traducereaăînălimbaăromân<ănuăaăfostăposibil<,” 

Pentruăaăl<muriăproblema, prof.Tr.Mager a mers la muzeul din Bel-
gradăpentruăaăseădocumentaălaăfa郡aălocului.Iat<ăconcluziileălaăcareăaăajuns: 

„Nuă maiă putemă îns<ă men郡ineă aser郡iuneaă deă laă pag.89-9o,(軍inuttul 
H<lmagiului partea I de Tr.Mager), c<ăPopaăSimionădeălaăI45oăarăfiă tr<ită înă
H<lmagiuă dină jud.Arad, dup<ă cumăafirm<ă IlieăB<rbulescuă 群iăMete群120, c<ciă
cercetîndăînăMuzeulădinăBelgradă(Jugoslavia),ăamăaflatălaăfineaămanuscrisul-
uiă slavonă urm<toareaă fraz<ă deă încheiere, care, tradus<ă înă române群te,sun<ă
astfel:ă«S-aăsfâr群ităscriereaăacestuiăTetraevanghel la anul 145o,luna iulie ziua 
l0, înăzileleăluiăIoăIancuăVoievod, deămînaăpreap<c<tosuluiăPopaăSimion, la 
rîulă (apa)ă Nergniu, înă satulă mareă Halma群u.ă H<lmagiulă odinioar<ă înă jud. 
Z<randăaziăînăjud.Arad, seăafl<ăpeărîulăCri群, sau mai precis, pe un afluent al 
acestuia,f<r<ănumeăspecific.Investigîndămaiădeparte, g<simăînăBanat, înăfostulă
comitată Cara群ă Severin,ă Valeaă Alma群ului, prină careă curgeă rîulă Nera, apoi 
Halma群, unul dintre cele opt districte valahicale din Banat, înăevul mediu. 
Localniciiănumescă«Nierg<n»ărîul Nera; iar regiuniiăiăseăziceă«Alm<j»,-Valea 
Alm<jului-.Evidentă cuvîntulă ortografiată slavone群teă laă145oă »Niergniu«ă esteă
«Nierg<n»»ă;iarăHalma群u, ortografiat tot de Popa Simion la 145o, (probabil 
subă influen郡aă latineiă medievaleă aă diplomeloră cancelariilor regale), este 
»Alm<j«群iă nu H<lmagiu,ă careă înă documenteleă similareă apareă «Hal-
magh»,(dup<ă cumă seă vedeă 群iă dină facsimilulă diplomeiă Voievoduluiă Moga, 
anexat vol.I al acesteiălucr<ri).ăGre群alaăistoricilorăno群triăesteăevident<: Popa 
Simionădeă laă145oănuăaăexistată înăH<lmagiuă (jud.Arad),ciă într-un sat de pe 
apaăNerei,înăBanat. 

Credemăc<ăprină investiga郡iileăceă le-aă f<cut,profă .Tr.Magerăaă l<murită
definitivă aceast<ă problem<. Totu群i,dac<ă seă vaă g<siă altcinevaă careă s<ă aduc<ă

                                                
120

 V. Netea, MunЬii Apuseni, Muzeu istoric Ъi panteon al poporului român, 
1977,pag 176.  
-Florian Duda群, Șarandul, Chipuri Ъi fapte din trecut, Buc. 1981, pag 147 
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alte dovezi, mai concludente, lucrul nuăpoateădeăcîtăs<ăbucure. 
CuăaceastaăîncheiămonografiaăsatuluiănatalăTisa. Nu am preten郡iaăc<ă

amă realizată oă lucrareă irepro群abil<, din nici un punct de vedere, mai ales la 
vîrstaălaăcareăamăînceput-o. Euăatîtăm-am pricepută群iăatîtaăamăf<cută(vorbaăluiă
Creang<).Cineăpoateămaiămultăs<ăfac<ămaiămult. 

Timi群oara,ăianuarieă1982 
IoanăArpa群 
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IoanăArpa群 

SatulăTisaăseăîncadreaz<ăperfectădeăbineăînă tipulădeăsateăvechi,ăarhaice, 
cuă caseleă resfirateă dară 群iă grupateă înă c<tune,ă caă 群iă celelalteă sateă dină regiuneaă
Mun郡ilorăApuseniădinăcareăfaceăparte. 

Elăesteăformatădină9ăc<tune;ăuneleăa群ezateăpeăfirulăapelorăcaăP<lu郡e群ti,ăLaă
Sată群iăValeaăMare,ăiarăalteleăpeăcoline,ăCri群enii,ăArp<群e群tii,ăM<rge群tii,ăPle群cu郡a,ă
Gruiulă群iăParaginea. 

Începutulăsatuluiăs-aăf<cutăcuătoat<ăsiguran郡aăcuăc<tunulăP<lu郡e群ti.ăDeăaciă
caă urmareă aă înmul郡iriiă popula郡iei,ă grosulă satuluiă s-aămutată înă stîngaă Cri群ului;ă
primaădat<ăînăc<tunulăLaăSată群iăValeaăMare,ăiarămaiătîrziuă群iăînăcelelalteăc<tune.ă
Uneleăc<tuneăcaăArp<群e群tii,ăM<rge群tiiă群iăCri群eniiătrebuieăc<ăau fostăînfiin郡ateădeă
familii ce au purtat aceste nume, veniteădină alteă p<r郡i.ăCuă toat<ă siguran郡a,ă ceiă
care s-auăa群ezatăînăacesteăc<tune,ăunulăsauădoiălaăînceput,ăînăpoienileăceăauăex-
istatăpeăaceleălocuri,ăauăînceputăcuătimpulăs<ătaieăcopaciiădinăp<durileădinăjură群iă
astfelă 群i-auă f<cută locăpentruă culturi.ăSeă 群tie,ă datorit<ă tradi郡iei,ă c<ăpeăColniceă aă
existatăoăp<dureămasiv<ădeăstejar.ăCuălemneădinăaceast<ăp<dure,ăse spuneăc<ăs-a 
edificată actualaă bisric<ă dină sat.ă Deă altfelă îns<群iă termenulă deă colniceă maiă
înseamn<ă群iădrumăprinăp<dure. 

Mutarea familiilor pe loculăundeăsuntăaziăc<tuneleăs-aăf<cută群iădin mo-
tive economice (de a-群i extindeăspa郡iulăpentruăculturi) precumă群iădin motive de 
securitate,ădarămaiăalesădinălipsaădeălocăînăvatraăvecheăaăsatului.ăAcestădinăurm<ă
neajunsă aă f<cută caă tineretulă s<ă „roiasc<”ă dină vecheaă vatr<,ă pentruă a-群iă puteaă
înjghebaăoăgospod<rie.ăAcestăfenomenăsocialăs-aăprodusă群iăsubăochiiăno群tri,ăîn-
tre celeă dou<ă r<zboaieă mondiale.ă Ină acelă timpă IoanăMariană î群iă înjghebeaz<ă oă
gospod<rieă izolat<ă laă Iuga.ăAlexandruăD<r<uă 群iăMarcuăD<r<uă neavîndă locăpo-
trivită înă Paragine 群i-auă f<cută caseă peăDealulă dinăMijlocă iarăNicolaeăD<r<uă laă
Mursa.ăLaăfelăaăf<cutăGh.B<du郡ă群i Gh.Mihi郡iăînăValeaăMic<.ăA群ezareaăcaselor, 
înă noileă locuri,ă s-aă f<cut laă bunaă apreciereă 群iă pl<cereă aă celuiă interesat,ă nere-
spectândăniciăună felădeă aliniereăaăcaselor,ăciănumaiăorientareaă lor.ăCumăploileă
mari veneau numai dinspre apus, casele s-auăa群ezatăcu fa郡aăspreăr<s<rităsauămi-
az<zi.ă Inăceeaăceăprive群teădrumurile,ăacesteaă s-auă f<cutădup<ăceă s-au construit 
caseleă群iănuăinvers,ăcaseleăs<ăseăfiăa群ezatădeăoăparteă群iădeăaltaăaădrumului. 

 
 

Sistematizarea satului Tisa  
 

S-aă ar<tată înă capitoleleă precedenteă c<ă satulă Tisaă esteă dispersată înă 9ă
c<tune; fiecareăaflîndu-seălaădistan郡eădestulădeămariăuneleăfa郡<ădeăalteleă群iădeă
centrul satului, mai ales Paraginea care e laăoădep<rtareădeăpesteă2ăkm. Din 
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aceast<ălips<ădeăomogenitateăconcentric<ăînăjurulăinstitu郡iilorăsale, Tisa nu s-a 
pututădezvoltaăniciădinăpunctădeăvedereăedilitară群iăniciădinăpunct,ădeăvedereă
economică群iăcultural. Drumurileădeăaccesăînăsat, fiindămulteălaănum<r, nu s-
auăpututăîntre郡ineăîn condi郡iiăcorespunz<toareă群iăniciănuăs-aăpututădaălocalit<郡iiă
o form<ădeăa群ezareăuman<ămaiăavansat<. Tisa fiind un sat de deal cu casele 
resfirateădară群iăgrupateăînăc<tune, înălocalitateănuăs-au putut organiza servicii 
deăinteresăob群tesc, ca p<群unatulăînăcomunăalăvitelor, oilor, capreloră群iăporci-
lor. Fiecare familie a fost 群iămaiă esteă obligat<ă a-群iă organiza propriu, dup<ă
posibilit<郡i, aceste servicii, fieăcuăajutorulăoamenilorăînăvîrst<ădinăfamilie, fie 
cuăcopiiiăcareăerauăre郡inu郡iăpentruăaceste,ătreburiădeălaă群coal<. Frecven郡aăslab<ă
înătrecut,ăaăcopiilorălaă群coal<, se explic<ăîn mareăm<sur<ă群iăprinăaceast<ăsitu-
a郡ie. S-aă resim郡ită 群iă seămaiă resimteă înc<, dină acelea群iă cauzeă 群iă via郡aă social-
cultural<ă aă satului. Cuă greuă seă poateă adunaă tineretul,ă dină toateă c<tuneleă laă
c<minulă cultural, pentruă aă activaă înă echipele de teatru, cor sau dansuri. De 
tineretul din Paragine nici nu se poate vorbi. Acestaănuăaăluatăparteă群iănici nu 
ia parte la nici un fel de activitateăcultural<. Îns<群iălucrareaădeăîntroducereăaă
curentuluiăelectricăînăsat, ceăaăavutălocăînăanulă1969, aăîntimpinat, din cauza 
dispers<riiă satului, multeăgreut<郡i. In Paragine introducerea curentului elec-
tric s-aăf<cutăabiaăîn;ăanulă1978, totădinăaceast<ăcauz<. 

Ceiă careă auă ini郡iată oă oare群icareă activitateă cultural<ă înă sată 群i-au dat 
seamaăînc<ăprină1935-36 de neajunsurile ce le cauzeaz<ăaceast<ăsitua郡ie. S-a 
semnalat, înc<ăpeăatunci,c<ăsitua郡ia edilitar<ăaăsatuluiănuăseăpoateăîmbun<t<郡i, 
dac<ănuăseăreu群e群teăs<ăseăaduneătoateăfamiliileălaăună loc, înăjurulăinstitu郡iiloră
saleădeăbaz<.ăCaălocădeăvatr<ăaăsatului s-aăpreconizatăc<tunulăLa Sat, Traua群ulă
群iăM<rge群tii. 

Ideeaădelimit<riiăvetreiăsatuluiăaăr<masădinălips<ădeămijloaceăînăform<ă
de deziderat. Timpulă aă creată alteă condi郡iiă deă via郡< 群iă deciă alteă concep郡ii. 
Legeaădeă sistematizareă aă localit<郡iloră îiă g<se群teă 群iă peă tiseniă preg<ti郡iă pentru 
aceast<ălucrare. 

În baza legii de sistematizare a teritoriului R.S.R .s-aă întocmit 群iă
penttru Tisa planul de sistematizare. Acesta limiteaz<ăperimetrulăconstruibil 
laăc<tuneleăLaăSată群iăValeaăMare.ăDeăaltfel, opera郡iaădeăcentralizareăa gospo-
d<riilorăaă群i începută înainteădeăaăseăpromulgaălegea,ăcaăurmareăaăcondi郡iiloră
deăvia郡<. 
Apaă群iăc<ileădeăcomunica郡ieăauăfostăîntotdeaunaă群iăvorăfiă群iăînăviitor, elemen-
teleă principaleă deă careă seă 郡ineă seam<ă laă a群ezareaă gospod<riilor.ă Gruiul,ă
Ple群cu郡aă群iăParagineaănuăauăap<,ădeciăsuntăsortiteălichid<rii.ăDeăaltfelăacesteă
c<tuneăsuntăpeăpunctulădeădispari郡ie.ăAziămaiăsuntă înăParaginaă9ăfamiliiădină
41ădeăfamiliiăcîteăexistauăînăacestăc<tunăînăanulă194oăsauă1945.ăLaăfelăcaseleă
deăpeăGrui,ăPle群cu郡a,ăArp<群e群tiă群iăCri群eniăauăînceputăs<ăseăr<reasc<.ăPeăGruiă
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s-auădesfiin郡ată10ăcase,ăpeăPle群cu郡aă12,ă1aăArp<群e群tiă6ăcaseă群iălaăCri群eniădou<.ă
Aăseăvedeaă群iălistaăgospod<riilorădeălaăanexaă17 

 
 

 
 
 

Anexaă2.ăOăinunda郡ieăpeăValeaăMare 
(Dină cartea„Oă via郡<ă uimitoare”,ă autoră Georgeă Cri群an.ă Poveste群teă

copilulăG.Cri群an.ăPovestireaăseălocalizeaz<ăînăanulă1911) 
 
„Ziuaăeraăfoarteăcald.ăPorciiăseăsc<ldauăînădulbiniă群iăcopiiiăî群iăscoteauă

c<m<群ile,ăizmeneleă群iăînotauăînălargăînăcontraăcurentului.ăEuăîmiăamintescădeă
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câtevaălocuriăînăcareăapaătreceaădeăgâtulămeu.ăNumaiăceăintrasemăînădulbin<ă
群iăoăsurprinz<toare, extraordinar<ăînv<luireăînă întuneric,ăaproapeăs-aăîntune-
cat,ă noriiă ap<reauă ridicându-seă dină spateleăDealuluiăRâpiiă 群iă noiă ne-am dat 
seamaăc<ăseăîndreapt<ăspreănoi. 

Dinăparteaăcealalt<ăcerulăeraă senină 群iă soareleăardeaă fierbinte.ăAtunciă
grindinaăaăînceputăs<ăcad<,ăghea郡<ădeătoateăformeleă群iăm<rimile,ăuneleăa群aădeă
mariăcaăou<leădeăgâsc<.ăPorciiăauăînceputăs<ăgui郡eă群iăs<ăalergeăînăjur,ăc<utândă
ad<post.ăUniiădintreăeiăsângerauă înăurechiă群iăspin<rileă r<nite. Noi copiii am 
c<utatăad<postăsubăoăstânc<ămare,ăundeăerauăcâtevaăvizuineădeăvulpi.ăNou<ăniă
s-aă spusă deă al郡iă copii,ă multă timpă dup<ă aceea,ă c<,ă înă timpulă nop郡ii,ă strigoiă
r<t<ci郡iăst<teauăacolo.ăValeaă群iăcoastaăs-auăacoperităcuăgrindin<ăîntr-oăclipit<.ă
Noi neăf<ceamăsemnulăcruciiă群iăîlărugamăpeăSfântulăGheorgheăs<ăîndep<rtezeă
balaurii.ăEraăîntunericăcaănoaptea,ăde群iăeraăînămijloculăzilei. 

Ină timpă ceă grindinaă c<deaă josă înă diferiteă forme,ă celeămaiămulteă ro-
tunde,ănoiăauzeamăzgomotădinăsusulăv<iiă群iăunulădintre b<ie郡iăne-aăspusăc<ăelă
aăv<zutăvalulădeăap<ăatâtădeămareăcaăoăcas<,ăvenindăcuăvitez<,ăducândăbolo-
vaniă群iăcopaciă群iăbutuci.ăNoiăeramăaproapeăsiguriăc<ăsfâr群itulăp<mântuluiăeraă
aproape,ă a群aă puteamă noiă sim郡iă aceastaă atunciă 群iă acolo.ă Porciiă plecaser<ă 群iă
totul eraăacoperită înăap<.ăPotopulăeraăgataă - gataă s<ă seăapropieădeăvizuinileă
vulpilorănoastreădeăsubăstânc<,ătotu群iăacestaănuăaăajunsăacolo.ăNoiăamăsc<pată
deă aă fiă du群iă deă potop.ă Pruniiă 群iă periiă erauă completă subă ap<.ăDeă asemenea,ă
puteauăfiăv<zu郡iădu群iăcuăapeleăînărostogolire,ălemne,ăcânep<,ăporci,ătrunchiuriă
deăcopaciă群iăoriceădinăcaleaă群uvoiuluiăteribil.ăEuăeramăsigurăc<ăuniiădintreănoi,ă
caămine,ăamăînchisăochiiă群iăamăspusăcâtevaărug<ciuniădină inimaănoastr<,ăcaă
SfântulăGheorghe,ăs<ăpoat<ăînvingeăbalaurii,ăsauăchiar Dumnezeu Atotputer-
niculăs<ăneăajuteă群iăs<ăneăiaăpentruăaăneăproteja. 

Câtădeămultăaăduratăfurtuna?ăNimeniănuăpoateăspune.ăAăfostăeaăminuteă
sauăore?ăDarăa群aăcumăaăînceputădinănimic,ănoriiăîntuneca郡iăauăînceputăs<ăseă
risipeasc<ă群iăsoareleăaăap<rutădinănou.ăApeleăauăînceputăs<ăseăretrag<,ăaproapeă
a群aădeărepedeăcumăauăvenit.ăGhea郡aăacopereaăp<mântul aproapeălaăadâncimeaă
genunchiului;ăînătimpăapaăseăretr<sese.ăDarănoiănuăîndr<zneamăs<ăie群imăafar<ă
dinăascunz<toare. 

Dup<ăcâtvaătimp,ăcândăaproapeănuăseămaiăaflauănori,ăeuăeramăsigurăc< 
aud o voce. Ea era vocea buniciiă strigândă„B<iatulămeu,ăb<iatulămeu,ăundeă
e群tiătu?ă- E群tiăînăvia郡<?”ăEuănuăeram chiarăsigurăc<ăeraăvoceaăbunicii mele sau 
voceaă altcuivaă care,ă înă acesteă timpuriă înfrico群<toare,ă ară chemaă copiiiă s<-i 
prind<,ă群iăs<.-iăduc<ăcuăsineăsauăchiarăpentruăaăleăsugeăsângele.ăNoiă群tiamăc<ă
maiămultă caă sigur,ă ace群tiă demoniă existau.ăDară înc<ă laă luminaă zilei,ă cuă sig-
uran郡<,ăduhurileăreleănuăie群eauăafar<ădinăascunz<toareaălor,ăînainteădeăapusulă
soarelui. 
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I-amă群optităb<iatuluiădeălâng<ămine,ăc<ăamăauzităvoceaăbunicii.ăElănuă
aă r<spuns.ăNoiă st<teamăghemui郡iă subă stânc<ă 群iă completămu郡i.ăDară acumăeuă
eramăsigurăc<ăvoceaăeraăaăbuniciiă„George,ădragulămeuăcopil,ăe群tiătuăînăvia郡<,ă
e群tiătuăsalvat?” 

Voceaăeraăsugrumat<ă群iăeuăamăie群ităbruscădinăascunz<toareaănoastr<ă群iă
se afla bunica mea venind de-aă lungulă peă coast<,ă aproapeă verticală c<treă
ad<postulă aostru.ă Cândă eaăm-aă v<zut,ă aă începută s<ă plâng<.ă „Of,ă of,ă dragulă
meu, Dumnezeu Atotputernicul te-aăsalvatădeălaăpotop.ăDumnezeuăaăîndrep-
tatăpa群iiăt<iăspreăstânciăs<ăg<se群tiăad<post”. 

Eaă aă pusă mânaă peă mineă 群iă aă c<zută înă genunchiă mul郡umindă luiă
Dumnezeu,ăpentruăsalvareaămiraculoas<ăaănepotuluiăei,ăcare,ăgândeaăea,ăarăfiă
pututăfiăluatădeăapeleăpotopului,ăcareăînăcâtevaăminuteăluaser<ăcuăeleăoameni 
群iăanimaleă群iăcaseăde-a lungul malului..”. 
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Anexa. 3. Curiozit<郡iă1919.ăMedalia 
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Sfârşitulăostilit<Yilorăpeă fronturileădeă lupt<ădinăEuropaăaă fostămarcată
deăpr<buşireaămilitar<ăaăPuterilorăCentraleăşiăsemnareaălaă11ănoiembrieă1918ă
a armistiYiuluiăcuăAntanta. Laăscurtătimpădup<ăaceasta,ălaă1ădecembrieă1918,ă
seă proclamaă Româniaă Mare,ă prină alipireaă provinciiloră istoriceă româneşti:ă
Transilvania,ăBucovina,ăBasarabia,ăHerYaăşiăsudulăDobrogei. 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

240 

Înă noiembrieă 1918,ă şefulă Companieiă francezeă deă c<iă ferateăNORD,ă
ing.ăÉmileăToubeau,ăaăprimităsarcinaădeăaăg<siăunălocădiscretăundeăarăfiăputută
fiăgarateădou<ătrenuri.ăDinăîntâmplare,ăînăp<dureaăRethondesădeălâng<ăCom-
piègne,ăseăg<seaăunăfasciculădeăliniiădestinatăartilerieiăpeăşineă(tunuriăşiăobuz-
iere), unălocăidealăpentruăoăîntâlnireălaăînaltănivel. 

Înă acelă loc,ă înă dimineaYaă zileiă deă 7ă noiembrieă 1918ă soseaă ună trenă
compus din vagoane-salonă şiă vagoane-restaurant, care constituia cartierul 
generalăalăMareşaluluiăfrancezăFoch,ăînsoYităşiădeăofiYeriăbritanici.ăPuYinătimpă
maiătârziu,ălaăoreleă5.30,ăsoseaăunăalădoileaătrenăcareăaveaăînăcompunereaăluiă
şiăunăvagon-salon construit pentru Napoleon al III-leaăşiăcareăînc<ămaiăpurtaă
emblemaăacestuia.ăÎnăacestăvagonăseăaflaădelegaYiaăgerman<,ăîmputernicit<ăs<ă
semneze armistiYiulăcuăAntanta,ăcondus<ădeăMathiasăErzberger.ă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 249/52.ă Semnareaă ArmistiYiuluiă laă 11ă noiembrieă 1918ă (oreleă 05.00)ă laă
Compiègneă(Oise),ăînăvagonulăCIWLănr.ă2419ăD.ăDeălaăstângaălaădreapta,ăgen-
eralulă Weygand,ă mareşalulă Fochă (înă picioare), Sir Rosslyn Wemis, amiralul 
GeorgeăHope,ăc<pitanulăLaperche,ăc<pitanulădeăcavalerieăVonăHelldorf,ăconteleă
von Oberndorff, Mathias Erzberger, generalul-maioră VonăWinterfeldă şiă c<pi-
tanulădeămarin<ăVanselowăColecYiaăăIlieăPopescu 

Negocierile au durat 3 zile,ă iară armistiYiulă aă fostă semnată înă celeădină
urm<ă laă 11ă noiembrieă 1918.ă Ceremoniaă semn<riiă aă avută locă departeă deă
privirileăpresei,ăînăvagonulărestaurantăalăCIWLănr.ă2419ăD. 

Deoarece nici un fotograf nu a fost prezent la eveniment, singurele 
imaginiăp<strate au fost cele reconstituite de desenatori ai vremii.Într-o astfel 
deăreconstituire,ăseăpotăvedeaămembriiădelegaYieiă francezeăşiăbritanice,ăpre-
cumăşiăceiăaiădelegaYieiăgermane.ăVagonulă2419ăDăaăfostăutilizatădeăCIWLăcaă
vagon-restaurantăpân<ăînăanulă1926,ăcândăaăfostărestauratăpeăcheltuialaăamer-
icanului Arthur Fleming, iar de la 8 aprilie 1927 a revenit la Rethondes unde 
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aăfostăexpusăînăcadrulămemorialului semn<riiăArmistiYiului,ăinauguratălaă11ă
noiembrie 1922. 

Dup<ă invaziaă german<ă dină anulă 1940,ămemorialul a fost distrus de 
trupele naziste, iar Hitler a impus - laă 22ă iunieă 1940,ă semnareaă capitul<riiă
FranYeiăînăacelaşiăvagonă2419ăD,ăcaăoăr<zbunareăaăînfrângeriiăGermanieiădină
primulăr<zboiămondial.ăUlterior,ăvagonulăaăfostătransportatăşiăexpusălaăBerlină
pân<ă înă anulă 1943.ă Datorit<ă înaint<riiă linieiă frontuluiă spreă Berlin,ă înă 1945ă
trupeleăWaffenăSSăauădecisătransportareaăvagonuluiăînăThuringia,ădarăînăceleă
dinăurm<ăl-auăincendiatăşiădistrus 

Vagonulă expusă ast<ziă înă muzeulă dină p<dureaă Rethondesă deă lâng<ă
Compiégneă(ref<cutădup<ăanulă1944)ăesteăunăvagonăasem<n<tor,ăconstruitătotă
înăanulă1913,ăşiăcareăaăpurtatălaăCIWLănr.ă2439D. 

 
Foto 53. Vizita generalului francez Berthelot la Alba Iulia, primirea 

peăperonulăg<riiădinălocalitate,ălaă1ăian.ă1919.Colec郡iaăIlieăPopescu. 
 
DezvoltareaăC<iloră FerateăRomâneă întreă aniiă 1919-1990ă (dup<ă anulă

1990ădeclinulăesteăevidentăşi,ădinăp<cate,ăcontinuuă...)ăaăfostăposibil<ăînăprim-
ulă rândădatorit<ă sacrificiuluiă şiă patriotismuluiă româniloră înă timpulă primuluiă
r<zboiămondial,ăcareăauăînf<ptuităRomâniaăMare,ăsubădomniaăRegeluiăFerdi-
nandăIă(cunoscutăşiăsubănumeleădeăFerdinand cel Loial sau FerdinandăÎntre-
gitorul). 
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Pe mormântul Regelui Ferdinand I de la mănăstirea Curtea de 
Argeş, se află următoarea inscripţie, care sintetizează cel mai bine viaţa 

acestui mare domnitor al României: 
 „Aici odihneşte robul lui Dumnezeu Fer-

dinand I, Rege al României, născut la 24 august 
1865, răposat la 20 iulie 1927 la castelul Pelişor. 
Luând cârma ţării la 11 octombrie 1914, a tras 
sabia la 15 august 1916 pentru dezrobirea 
românilor de peste vechile hotare, înfăptuind 
întregirea neamului şi încoronându-se la 15 oc-
tombrie 1922 la Alba Iulia ca primul Rege al 
tuturor Românilor” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 54. Defilareaăarmateiă româneăcuăocaziaă serb<riloră încoron<rii din 15 
octombrie 1922, la Alba Iulia.Foto Garoflid – ColecYiaăŞerbanăLacriYeanu 
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Foto 55.ăReginaăMariaă群iăRegeleăFerdinandăI 

 

Anexa. 6. Medalia 
 

 
 
Foto 56. Medaliaăcuăcareăauăfostădecora郡iăosta群iiămerituo群iădinăprimulăr<zboiă

mondial 
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Anexa. 4  Curiozit<郡iă1940 
 

„… înăiunieă1940,ăURSSăanexaăteritoriileăromâneştiăBasarabia,ăBucovinaăşiă
HerYaă(acYiuneăurmat<ădeăanexareaăTransilvanieiădeăc<treăUngaria,ă laă1ăseptembrieă
1940,ă înăurmaăDiktatuluiădeă laăViena),ădup<ăultimatumulăgeneraluluiăMolotovădină
26 iunieă 1940.ă Teritoriileă româneştiă aveauă s<ă fieă redobândite,ă dină p<cateă pentruă
scurtătimp,ăînădecursulăr<zboiuluiădeăreîntregireăînceputădeămareşalulăIonăAntones-
cu. 

La 21 iunie 1941, la ora 1300,ă plecaădinăgaraăMogoşoaiaă trenulăPATRIA, 
avândă caă destinaYieă Piatraă NeamYă (înc<ă odat<,ă înă decursulă istoriei,ă Moldovaă eraă
speranYaădeălibertateăaăromâniloră!).ăCuăacestătrenăc<l<toreauăgeneralulăIonăAntones-
cu,ă soYiaă sa,ăMihaiăAntonescuă şiă ceiă doiă adjutanYiă EugenăNiculescuă şiăAlexandruă
Marin.ăDeşiăaveaămersădeătrenărapid,ăPATRIA  aătrebuităs<ădeaăprioritateăînăstaYiileă
mariăFocşani,ăRâmnicuăS<rat,ăM<r<şeşti,ătransporturilorădeătrupe.ă 

Spectacolul ce-lă ofereauă g<rileă înYesateă cuă trenuriă înc<rcateă cuă trupeă şiă
tehnic<ădeălupt<ănuămaiăputeaăl<saăniciăoăîndoial<ă– r<zboiulăeraăiminent. Trenul a 
sosită înăstaYiaăPiatraăNeamYăînăjurulăoreiă1800.ăÎnăcompunereaăacestuiaăseăaflauăva-
goaneăsalon,ădormitorăşiărestaurant,ăpentruăofiYeriiăArmateiăRomâneădinăsuit<. 

C<treăoraăunuădinănoapteaădeăsâmb<t<ăspreăduminic<,ă22ă iunieă1941,ăgen-
eralul AntonescuăîntâmpinaăpeăcomandantulăArmateiăaăXI-a germane, generalul Fr. 
Schobert.ăLaăpuYină timpădup<ăsosireaăgeneraluluiăgerman,ăînăvagonulărestaurantăală
trenuluiăseăf<ceau preg<tiriăpentruăoărecepYieălaăcare,ăspreăoraădou<ădinănoapte,ăauă
fostăinvitaYiătoYiăofiYeriiăprezenYi. 

ÎnăfaYaăuneiăcupeădeăşampanieăşiă înăprezenYaăgeneraluluiăgerman,generalulă
Ion Antonescu s-aăadresatăcelorăprezenYi:ă 

-Domnuleăgeneral,ădomnilor,ăv<ăanunYăc<ăast<ziăaăsosităceasulălupteiăpentruă
aăştergeăpataădeădezonoareădeăpeăfruntea X<riiăşiădeăpeăstindardeleăArmateiă! 

Câtevaăoreămaiă târziu,ă înă zoriiă zileiă deă22ă iunieă1941,ă laăoraă400, Armatei 
Româneăi-aăfostă transmisăcelebrulăordin,ăcareă înfioar<ă
inimaăoric<ruiăromânăşiăast<ziă! 

Foto. 57. Generalul Ion Antonescu 
  (1882-16.06.1946) 
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Ostaşi, 
  V-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi a 
luptei mele naYionale să vă duc la biruinYă. 
  Să şterg pata de dezonoare din cartea Neamului 
şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleYii 
noştri. 

OSTAŞI,ăV;ăORDON:ăTRECEXIăPRUTULă! 
 

  ZdrobiYi vrăjmaşul din Răsărit şi Miază-Noapte. 
  DezrobiYi din jugul roşu al bolşevismului pe fraYii 
voştri cotropiYi. 
  ReîmpliniYi în trupul Xării glia străbună a 
Basarabilor şi codrii voivodali ai Bucovinei, 
ogoarele şi plaiurile voastre. 
  PlecaYi azi pe drumul biruinYei lui Ştefan cel 
Mare ca să cuprindeYi cu jertfa voastră ceea ce au 
supus strămoşii noştri cu lupta lor. 

Înainte ! 
  FiYi mândri că veacurile ne-au lăsat aici strajă 
dreptăYii şi zid de apărare creştine. 
 

  FiYi vrednici de trecutul românesc ! 
 

 

Dup<ă 65ă deă aniă deă laă acesteă cuvinteă profetice,ă Româniaă
deveneaăîntr-adev<răstraj<ădrept<Yiiăşiăzidădeăap<rareăcreştin<, deăast<ă
dat<ăîns<ăUniuniiăEuropeneă..”. 

 

Anexa 5.ăComemorareaăna群teriiăluiăAvramăIancu.ăCultulă
eroilorăînă軍inutulăH<lmagiului 

Ioan Arpa群 
In anul 1924 s-auăîmplinită100ădeăaniădeălaăna群tereaăluiăAvram Iancu 

„CraiulăMun郡ilor”.ăCuăocaziaă aceasta,ăAsocia郡iaă pentruă literaturaă 群iă culturaă
poporuluiăromână„ASTRA"ădin.ăTransilvania,ăcareăaăavutăîntătimpulăacelaăcaă
pre群edinte, peă valorosulă 群iă luminatulă omă deă stat,ă Vasileă Goldi群,ă fiuă ală
jude郡uluiă Arad,ă aă luată ini郡iativaă deă aă seă organizaă laă 軍ebeaă mariă serb<riă
na郡ionale. CuăaceaăocazieăauăfostătransportateădinăcimitirulădinăGurahon郡,ăînă
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cimitirulă dină 軍ebea,ă laă 16ă aug.1924,ă oseminteleă luiă Ioană Buteanu. Totă înă
aceea群iăziăsuntăduseălaă軍ebeaăoseminteleătribunuluiăpreotăSimionăGroza.ăCe-
vaămaiă înainte,ădină ini郡iativaăSociet<郡iiă „CultulăEroilor"ă suntăduseă laă軍ebeaă
oseminteleăaă9oădeăeroiăc<zutiăînăr<zboiulădeăîntregireă1919ăpeăvaleaăCri群ului.ă
Oseminteleăosta群ilorăsuntăa群ezateăînămorminte,ădeăoăparteă群iădeăaltaăaăintr<riiă
în cimitir,ădispuseăîntr-unămodăfoarteăingenios.ăInăparteaădreapt<ăcumăintriăînă
cimitir,ăsuntăgrupa郡iă18ăeroi,ă iară înăparteaăstîng<ă72.ăTotală9oădeăeroi.ăDac<ă
al<tur<mă celeă dou<ă grupeă deă numereă a群ezîndu-neă cuă fataă spreă ie群ireaă din 
cimitir,ăavemă18+72,adic<ă1872,ăanulămortiiăluiăAvramăIancu. 

Comemorareaăna群teriiăluiăAvramăIancuăaăprilejuităserb<riăgrandioase,ă
nemaiîntîlniteăpeăValeaăCri群uluiăAlb.ăLocuitoriiătuturorăsatelor,ăinclusivăTisa,ă
auă郡inutăs<ăfieăprezentiăla eveniment,ăcaă群iăceiăcuă52ăaniăînăurm<,ăînă1872,ălaă
înmormîntare.ă Trenurileă toateă auă dusă gratuit,ă mul郡imeaă spreă panteonulă
na郡ionalădeălaăTebea.ă 

Însu群iăregeleă群iăguvernulă郡<riiăau tinutăs<ăfieăprezenti.ălaăeve-niment. 
Dup<ă tradi郡ieă s-aăoficiată laămormântăunăparastas.ăOficiereaăparastasuluiă s-a 
f<cutădeăc<treăunăsoborădeăpreo郡iăortodoc群iăînăfrunteăcuămitropolitulăBalanăală
Ardealului.ăPrintreăceiăcareăauă luatăcuvîntulă laăaceast<ăsolemnitateăaă fostă群iă
VasileăGoldi群ă 群iă regeleă Ferdinandt. Cuă aceaă ocazieăGoldi群ă aă spus:ă „Fericită
poporulăcareăareămorminteăînăfa郡aăc<roraăseăpoateăînchina”,iarăregele:ă„Mi-a 
fostă dată mie,ă întîiulă regeă ală Românieiă întregite,s<ă vină 群iă s<ă consfin郡esc,ă
încheiereaăunuiălungă群iădurerosăprocesăistoric.” 

Cultul eroilor în 軍inutul Hălmagiului  
 
Ină軍inutulăH<lmagiului,ăcaă群iăpeăîntreagaăvaleăaăCri群uluiăAlb,ăănuăaăpreaă

fostă dezvoltată cultulă mor郡iloră 群iă deciă niciă cultulă eroilor.ă Totu群i,ă întreă celeă
dou<ăr<zboaieămondiale,ădarămaiăalesăînădeceniulăalăpatrulea,ăs-aăobservat,ăînă
acesteăp<r郡i,ămultărespectăpentruămemoriaăcelor,ăceăs-au jertfit pe altarul pa-
triei,ăpentruădreptateă群iăoăvia郡<ămaiăbun<.ăDovad<ădespreăaceastaăsuntămonu-
menteleăridicateăînăacelătimp,ăînăacesteăp<r郡i. 

Ină軍inutulăH<lmagiului,ăcelămaiăimportantămonumentăeăcel dinăH<lma-
giu,ăridicat<ăînăamintireaă群iăcinsteaăosta群ilorăc<zu郡iăînăr<zăboiulădeăîntregire, 
1918-1919. Monumentul s-aădezvelităînăziuaădeă10ăsept.ă1933,ădeăc<treăSo-
cietateaă„CultulăEroilor”ăsec郡iaăjude郡uluiăArad.ăCelăcareăaăpusătotăsufletulălaă
ridicarea monumentuluiăaăfostăcolonelulăNicuăPopovici,ălupt<torăvoluntarăînă
regimentulă9ăvîn<toriă înă r<zboiulădeăîntregireaă郡<rii,ă1918-1919 originar din 
regiune,ă B<ne群ti-H<lmagiu.ăCuămultă timpămaiă înainteă s-aă ridicată înă Leasa,ă
chiarăpeăloculăundeăaăfostăschingiuită群i omorâtăIoanăLuciu,ăoămareăcruceădeă
piatr<ă înă cinsteaă lui.ăPeă locurileă undeă auă fostă spînzura郡iă tribuniiă 群iă oameniiă
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nevinova郡i,ă înă revolu郡iaă dină 1784ă 群iă 1848,ă laă Ios<群el,ă H<lmagiuă (Podulă
B<ne群tilor),ă Ribi郡a,ă Mesteac<n,ă Curechiu,ă Cri群cior,ă Mih<ileni,ă Buce群ă 群i 
V<li群oaraăs-auăridicatăfrumoaseătroi郡eădinăpiatr<,ălucrateădeă群coalaădeăarteă群iă
meseriiă dină Zlatna.ă Laă H<lmagiuă dezvelireaă troi郡eiă s-aă f<cută laă 10ă augustă
1936.ăLaăturnareaăsocluluiăauălucrată群iăcet<郡eniădinăTisa.ă 

In Tisa dezvelirea crucii-monumentă înăcinsteaăosta群ilorăc<zu郡iăpeăfront,ă
înăprimulăr<zboiămondial,ăoriginariădinăsatăs-aăf<cutăcuădeosebităfastălaădataă
de 26 august 1934. 

lnă haltaă C.F.R.軍ebeaă s-a ridicat bustul lui Avram Iancu. In curtea 
liceuluiădinăBradă群iăînăsatulăVacaăs-a ridicat bustul lui Cri群an.ăToateăbusturileă
sîntăoperaăsculptoruluiăMogaădinăBradăcuăexcep郡iaăceluiădinăsatulăVacaă(care 
e opera lui Marcel Olinescu). 

Inăanulă1972,1aăîmplinirea a 100 ani de la moartea lui Avram Iancu, se 
ridic<ă înă curteaă liceuluiă dină Bradă bustulă „Craiuluiă Mun郡ilor”ă operaă unuiă
bucure群tean.ăTotăcuăaceaăocazieăs-aăridicatăînăBaiaădeăCri群ăunăobelisc,ăiarăînă
H<lmagiuăbustulă luiăAvramă Iancu.ăDezvelireaăbustuluiă înăH<lmagiuă aă avută
loc la data de 3o oct.1974. 

La toate dezvelirile, indiferent unde, auăparticipatămiiă群i mii de oameni 
dinătoateăp<r郡ileăv<iiăCri群ului,ăprilejuind mari manifest<riăculturale. 
 

Anexaă6.ăCrizaăeconomic<ădinăaniiă1929ă– 1933 
IoanăArpa群 

Dup<ăcî郡ivaă aniă deă rodniceă progreseă economice,ă î群iă faceă apari郡ia,ă înă
anulă1929,ăcrizaăeconomic<ămondial<ădeăsupraproduc郡ie,ăcareăaă郡inutăpîn<ăînă
anulă1933.ăAceast<ăcriz<ăaăafectatădinăplină群iăvia郡aăsocialăeconomic<ădinăTisa.ă
Pe majoritatea locuitorilor satului, criza i-aăg<sitădebitoriăînăb<nciăsauălaăpar-
ticulari.ăDinăcauzaăsc<deriiăpre郡urilorălaăproduseleăagricole,ăcet<郡eniiănuă群i-au 
maiăpututăachitaădatoriile,ăastfelăc<ăbunurileăimobiliareăauăfostăamenin郡ateăcuă
vînzareaăsilit<. 

Crizaăeconomic<ădin.ăsectorulăagricol,ăpeălîng<ăfaptulăc<ăaăredusănive-
lulă deă via郡<ă ală 郡<r<nimii,ă principalulă cump<r<tor,ă înă acelă timp,ă de produse 
fabricate,ă aă influen郡ată negativă sectorulă industrială 群iă comercial,ă generalizîndă
astfel,ă crizaă economic<ă mondial<.ă Aă urmată restrîngereaă produc郡ieiă indus-
triale,ăcuăconcedieriădeămuncitoriă群iăchiarăcuăînchideriădeăîntreprinderi,ăastfelă
c<ănum<rulă群omerilorăaăcrescutăanădeăan.ăTineretulăcareăterminaăoă群coal<ădeă
meserii,ă teoretic<ă sauă chiarăoă facultateănuă reu群eaă s<ă seă încadrezeă înămuncaă
decîtădup<ă4-5ăaniădeălaăterminareaă群colii 群iăatunciăacceptauăorice,ănumaiăs<ă
aib<ăună locădeămunc<,ă s<ănuă fieăoă sarcin< peăp<rin郡i.ăNuă rareoriă s-auăv<zută
absolven郡iădeăfacult<郡iă群omândăsauăf<cîndăoămunc<ăcontrarăpreg<tiriiă lor(deă
ex.ă conductoriă deă tren).ă Autorulă acesteiă lucr<ri,ă absolvent,ă dină 1929,ă nuă aă
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reu群ităs<ăfieănumitătitularădecâtăînăanulă1934. 
Crizaăeconomic<ăaăafectat salariileăangaja郡ilor.ă Incepând din noiem-

brie 193o, s-auăaplicatăasupraăsalariilorăa群aănumiteleăcurbeădeăsacrificiu,ăcareă
înăuneleăcazuriăauămersăcuăreducerileăpîn<ă laă50șădinăsalarulăavutăanterioră
acesteiădate.ăUnăînv<郡<torănouăabsolvent,ăcuădiplom<, aăprimităînăoctombrieă
193o,ădreptăsalară34ooălei,ă iară înănoiembrieăacela群iăanăl100ălei,ădac<ănuăeraă
numit titular. Actulădeăangajareăcontaălaăsalarizare,ănuăactulăceăîiăd<deaădrep-
tul la exercitarea profesiei. 

Auăfostăexcepta郡iădeălaăcurbeleădeăsacrificiu ( cum au fost numite re-
ducerileă deă salarii)ă salaria郡iiă dină armat<,ămagistratur<ă 群iă poli郡ieă adic<ă aceleă
categoriiă deă salaria郡i,ă careă prină func郡iaă lor,ă erauă organeă deă reprimareă aă
nemul郡umiriloră dină rîndulă maselor.ă Cuă toateă acestea,ă nemul郡umirileă nuă auă
întîrziatăs<ăseăarate.ăManifesteaz<ămuncitoriiădeălaăGrivi郡aădinăBucure群ti,ădeă
laăLupeniă群iăalteăora群e.ă訓i-auăar<tatănemul郡umireaăpîn<ă群iăinvaliziiădeăr<zboi,ă
pentruă reducereaă 群iă neplataă pensiilor.ă A群aă cuă protezeă laă picioareă auă fostă
împro群ca郡iă群iă r<sturna郡iădeăje郡urileăputerniceădeăap<ăaleăpompierilor,ăcîndăeiă
manifestauălini群ti郡iăînăBucure群tiăpentruăaănuăliăseăreduceăpensiileă群iăa群aădestulă
deămici.ăLaăfelăauăf<cutăînv<郡<toriiă群iăprofesoriiăf<r<ăposturi.ăAce群tia,chema郡iă
înăBucure群tiăpentruănumiri,ăauămanifestatăpeăstr<ziăprotestândăasupraămodu-
lui cumăseăf<ceauănumirileă(peăsprâncean<).Poli郡iaăaăintervenit,ăcuăbastoaneleă
lorădeăcauciuc,ăpentruăaăspargeămanifesta郡ia,ăsp<rgîndăînăacela群ătimpă群iămulteă
capeteă deă manifestan郡i.ă Printreă manifestan郡iă s-aă aflată 群iă celă careă relateaz<ă
acesteăîntâmpl<ri.ăZiareleădinăacelătimpăauărelatată群iăeleăpeălarg,ămanifest<rileă
de protest ale corpului didactic. 

Ină perioadaă octombrieă 1931ă 群iă maiă 1932,ă salaria郡iiă deă stată nuă auă
primităsalariileăpeă5ăluni.ăMaiătîrziu,ăacesteăsalariiăs-au achitat cu bonuri de 
impozite. Cum aceste bonuri nu puteau fi folosite numai la plata impozitelor 
restante,ă ceiă interesa郡iă le-auă speculat,ă cump<rîndu-le numai cu 25-3o% din 
valoareaă lor,ă adic<ă d<deaă omulă bonuriă înă valoareă deă 1000ădeă leiă 群iă primeaă
25o-3oo de lei. Prinăacesteăm<suri,ăcomercian郡iiă群iăindustria群ii,ăcuărestan郡eădeă
impoziteă群i-auăachitatătreiăsferturiădinăimpoziteăcuăsalariileăfunc郡ionarilor,ăiară
statul,ă prină acesteăm<suriă s-aă socotită caă absolvită deă obliga郡iileă ceă le-a avut 
fa郡<ădeăsalaria郡iă群iăcuădebitele din impozite lichidate. 

Crizaăeconomic<ăaă f<cutăcaădatoriileăcontractateă înăb<nciăsauălaăpar-
ticulariăs<ănuăseămaiăpoat<ăachita.ăPentruăcaăbunurileăimobiliareăaleă郡<raniloră
s<ă nuă seă scoat<ă laă mezat,ă guvernulă deă atunci,ă pentruă aă veniă înă ajutorulă
郡<r<nimii,ăpromulg<ăLegeaăconversiunii,ăadic<ăaăreduceriiăcuantumuluiădeb-
itelor.ă Cumă stipula郡iuneaă deă reducereă aă debiteloră aă fostă socotit<ă caă ne-
constitu郡ional<,ălegeaăaăfostăcasat<.ăÎnăanulă1933,ăs-aăpromulgatăoăalt<ălegeăaă
convertibilit<郡iiă datoriilor,ă înă sensulă caă s<ă seă recalculezeă dobânzileă (careă laă
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b<nciăauămersăpîn<ălaă4o-5o%, iar la particulari loo- 12o%) la un procent mai 
echitabil,ă iară diferen郡aă s<ă seă scad<ă dină capital,ă înă raportă cuă vechimeaă deb-
itului; restulăs<ăseăe群alonezeăpentruăplat<ăînărateăanualeăpe timp de 2o de ani. 
Inăparte,ăprinăaceast<ăm<sur<,ă郡<r<nimeaăaăfostăsalvat<ădeălaădezastru.ăInăTisaă
au fost 4o-5oădeăfamiliiă intrateăînăconversiuneă群iămaiămulteădinăaceleaăcareă
nuăauăintrat,ăîn郡elegîndu-se direct cu creditorii. 

Din anulă1934,ă ană înă careă s-aăpusă înă aplicareăLegeaăconversiunii, a 
începutăs<ăseăsimt<ăoăînviorareăaăvie郡iiăeconomice,ăastfelăc<ă群iăplataădatoriiloră
aăcunoscutăoăîmbun<t<郡ire. 軍<raniiăauăîn郡elesă群iăeiăs<ăscapeădeăacestăbalast,ăcîtă
maiărepede,ăpentruăcaăs<ăob郡in<ăradiereaădinăregistrul de conversiune, care se 
郡ineaădeăprim<rie(ănotariat). 

 
 

Anexa 7. Fâna郡eă群iăp<群uni 
 

IoanăArpa群 
 

Dinăreparti郡iaăsuprafe郡eiăsatuluiăpeăculturi,înăanulă1926,ă reeseăc<ăsu-
prafa郡aă destinat<ă fîna郡eloră aă fostă deă numaiă 42ă jug.iară p<群uneaă 421ă jug. So-
cotesc, ca unulăceăcunoscălocurileădestinateăfâna郡urilor,ăc<ăeăoămareădispro-
por郡ieă întreă fîna郡eă 群iăp<群uni.ăDinăcalculeleă sumareă reesă2oo-25oă jug.ă fîna郡e,ă
maiăalesăacumăcîndăpeădealuriănuăseămaiăcultiv<ăcereale. 

Dac<ă problemaă furajeloră uscate,ă pentruă hranaă animaleloră peă timpul 
iernii,ăaăfostă群iăesteărezolvat<,ăp<群uneaăînăTisaăr<mîneăînc<ăoăproblem<ăceănuă
eă rezolvat<.ă Terenă pentruă p<群uneă aă fostă înă trecut,ă 群iă esteă 群iă azi,ă peă Valeaă
Mare,ă Valeaă lugii,ă Ple群ele,ă Scuru群ulă 群iă T<lnicioara,ă înă suprafa郡<ă deă 421ă
jug.,dar acest teren eăa群aădeăaridăîncâtăoameniiăniciodat<ănuăl-au putut folosi 
dină plin,ă înă scopulă pentruă careă aă fostă destinat,ă îndeosebiă pentruă animaleleă
mariă cornuteă Ple群eleă sîntă numaiă stînci,ă peă careă nuă seă poateă p<群una.ă Laă felă
T<lnicioara.ăR<mîneăcaăterenăbunăpentruăp<群une,ăcîteăoăfî群ieăîngust<ăpeăceleă
dou<ăv<i,ăceănuăsatisfaceănevoileădeăp<群unatăaleălocuitorilor.ăMul郡iălocuitoriă
dinăTisaăauă fostănevoi郡iă s<ă transformeăuneleă terenuriădeă laădeal,ăproprietateă
personal<,ămaiăpu郡inăfertile,ăînăterenădeăp<群une.ăPeăterenurileăacestea proprie-
tateă personal<,ă seă p<群unauă numaiă animaleleămariă cornute;ă celeămiciă caă oi,ă
capre,ă porci,ă peă p<群uneaă comun<ă aă satului.ă Siă caiiă seă 郡ineauă peă p<群uneaă
aceasta.ăAziăpu郡iniăoameniămaiăfolosescăp<群unea-proprietateaăpersonal<ădeălaă
deal,ă pentruă c<ă nuămai auă p<storiă laă animale,ă doară cîtevaă familiiă ceă auă înă
sânulălorăoameniăînăvîrst<,ămaiăpotăfaceăacestălucru.ăÎnăprezentăceiămaiămul郡iă
arendeaz<ă animaleleă laă Lupcinaă (p<群uneaă dină hotarulăH<lmagiului), iar cei 
careăauănumaiăoăvac<,ăoă郡inădeăfunieăpeăcîteăoăhold<ăînă軍arin<.ăCuămul郡iăaniăînă
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urm<ăseăp<群unaă群iăprinăpoienileădeăprinăp<duri.ăAziăacestălucruănuămaiăeăad-
misăpeămotivăc<ăseădegradeaz<ăsolulă群iăl<st<ri群ul. 

Problemaăp<群uniiăînăTisaănuăaăfostărezolvat<ăniciăînătrecută群iănuăeăre-
zolvat<ăniciăazi.ăPentru,ăaăse men郡ineă群eptelulăcelăpu郡inălaănivelulădinătrecut,ă
f<r<ă s<ă maiă vorbimă deă oă cre群tereă aă lui,ă eă nevoieă s<ă seă rezolveă problemaă
p<群uniiă群iăaăp<storituluiăînăcomun.ăIntreăceleădou<ăr<zboaieămondialeăau fost 
preocup<riă înă acesteă probleme,ă dară f<r<ă rezultată practic. Azi lucrurile s-au 
schimbat,ăchiară群iăsubăraportulămentalit<郡iiăoamenilor,ădeăaceeaăoăpună群iăsubă
formaăaceasta,ăpoateăsugestiaăs<ăprind<ăvia郡<. 

Iat<ăcumăs-aăpreconizată rezolvareaăproblemei:ăp<群unileăpeăValeaăIu-
gii,ăîncepîndădeălaăTrigiă群iăpîn<ăaproapeădeăMursa,ăprecumă群iăpeăValeaăI群oriiă
seă întindă peă zeciă deă hectareă fîna郡eleă propietateă personal<.ă Acesteaă prină
schimb de proprietate s-ar putea transforma intr-un teren ideal pentru 
p<群une,ăcuăpanteănuăpreaămariă群iăapaălaă îndemîn<.ăCirezileădeăvite,ădarămaiă
alesăturmeleădeăoiăarăputeaăstaăaiciătoat<ăvaraăf<r<ăs<ăfieăaduseăînăsat. 

Proprietariiăterenurilorădeăpeăvaleăarăputeaăprimiăînăschimbăterenurileă
proprietateă personal<ă deă peă deal,ă folositeă aziă caă p<群uniă iară terenurileă preaă
înclinateă s-ar putea schimba cu alteleă maiă pu郡ină înclinateă dină p<dureaă deă
al<turi,ă pentruă caă p<群uneaă s<ă fieă cîtămaiă potrivit<ă scopului.ă Prină rezolvareaă
subă formaă aceastaă aă problemeiă p<群unatului,ă 群eptelulă ară cre群teă 群iă s-ar pune 
cap<tăcrizeiădeăp<stori,ăcareăseăresimteădinăplinăînăsat,ăiarăcopiii nu s-ar mai 
re郡ineădeălaă群coal<,ăpentruăacesteătreburi,ăcumăînc<ăseămaiăîntîmpl<. 

TerenulăfolosităînăTisaăcaăp<群uneăaăfostăproprietateăînădev<lm<群ie,ăcaă
群iăp<durea,ăa群aăcumăeă群iăazi.ăAăseăvedeaăformaădeăorganizareăaăacesteiăpro-
priet<郡iădescris<ălaăcapitolulăp<dure.ăInăanulă1948,ăproprietateaăimobiliar<ăaă
composesoratului,ăconstândădinăp<群uneă群iăp<dureăaătrecută înăadministrareaă
ComitetuluiăexecutivăalăcomuneiăH<lmagiu,ădeăcareă郡ineăTisa. 

Pentruăhranaăanimaleloră 郡<raniiăauăfolositămaiămultă fînulănatural, de 
peă terenurileădeă laădeal,ădinăMursa,ăDealulădinăMijloc,ăHodoban<ă群iăL<群or.ă
Pu郡iniă auă fostă aceiaă careămaiă s<m<nauă cîteă oă hold<,ă dou<,ă euă trifoiă sauă lu-
cernaă peă terenurileă dină 軍arin<,ă cîndă leă l<sau,ă cumă spuneauă ei,ă s<ă seă
odihneasc<.ăS-aăcultivată înăcantitateămic<ăborceagulăfurajer.ăPrinăaniiă1936-
37 s-aă încercată însilozareaăporumbuluiăverde,ădarămetodaănuăaăpreaădată re-
zultate,ănefiindăîmbr<郡i群at<ăcuătotăinteresulădeălocalnici. 

Cositulă finuluiă laă deală seă faceă înă lunaă iulieă 群iă începutulă luiă august,ă
dup<ăterminareaăseceri群uluiăînă軍arin<,ăîntr-oăperioad<ăcîndăprecipita郡iileăsuntă
maiă reduse.ă îndat<ă ceă fânulă s-a cosit - lucrareă ceă seă faceămaiămultă searaă 群iă
diminea郡a,peărou<ă- seăîmpr<群tieăpentruăaăseăusca.ăSearaăseăfaceăpor群oriă(pur-
coi),ă pentruă aănuă seă a群ezaăpe elă rou<ă sauă s<-lă plou<,ă s<-lă depreciezeă 群iă s<-i 
schimbeăculoarea.ăNuăseălas<ăînăbrazdeăpentruăaăseăusca,ăcumăseăobi群nuie群teă
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înă alt<ă parte.ă Dup<ă ceă seă usuc<ă bine,ă oă ziă sauă dou<,ă seă faceă peă pari,ă
sarceri(c<pi郡e).ăAdusulăacas<ăînăsatăseăfaceăiarna,ăpeăz<pad<, cu sania. Cel din 
軍arin<ăseăaduceaăacas<ătoamnaă(aziăseămaiălas<ă群iăînăcîmp)ă群iăseăf<ceaăcl<iăînă
spateleăgrajduriloră(c<pi郡eădeădou<- treiăoriămaiămariăcaăceleădinăcîmp). 

Peăholdeleădină軍arin<ă群iăînăgr<diniăseălas<ăs<ăcreasc<,ădup<ăprimaăco-
situr<, otav<. Aceastaănuăseăpoateăfaceăc<pi郡e. Seăp<streaz<,ăînăvrac,ăînăpodulă
群urilorăpîn<ăîiăvineărîndulăs<ăfieădat<ăvi郡eilorămici,ăcareămaiăauăînc<ăurmeădeă
lapteăpeăboti群oră群iăvacilorădup<ăf<tare. 

CONCLUZII laăcapitolulăagricultur<. 
1.Suprafa郡aăagricol<ă înăTisaăeăproprietateănecolectivizat<,ăpersonal<,ă

divizat<ă înă parceleă mici,ă peă careă nu.seă poateă faceă oă agricultur<ă ra郡ional<, 
avansat<,laănivelulătimpului. 

2.ăMediaăterenuluiăarabilăpeăcapădeălocuitorăaăcrescutădeălaă1,27ăjug.înă
193o,ă laă 2,18ă jug.înă 1977,ă 群iă aceastaă datorit<ă faptuluiă c<ă aă sc<zută num<rulă
popula郡ieiăprinăemigr<ri,ăcaă群iă coloni群tiă înăzonaădeăcîmpie,ă群iăcuăceiăpleca郡iă
dinălocalitate,ăîncadra郡iăînămunc<ăînăîntreprinderileădinăalteălocalit<郡i. 

3.ă訓eptelulăeăînădescre群tereă群iădatorit<ăfaptuluiăc<ăaziăsuntăînăsat mai 
pu郡ineăfamilii,ădară群iălipseiădeăp<群uneă群iăp<stori. 

4.Pomiculturaă seă afl<ă înă aceea群iă situa郡ie.ă Oameniiă fiindă angaja郡iă înă
diferiteăîntreprinderiănuămaiăauătimpăs<ăseăocupeăcuăplantareaăpomiloră 

fructiferi. 
5.Nuăseăafl<ă înăapropiereăniciăunăcentruăde unde oamenii s-ar putea 

aprovizionaăcuămaterialăs<ditorăînobilat. 
SOLU軍II 
1.Zonarea culturilor din regiune. 
2.Stabilireaăsoiurilorăcuămaxim<ăproductivitateăînăregiune. 
3.Asigurareaă asisten郡eiă tehnice agricole cu personal de specialitate 

calificat,群iăpentru sectorul particular din regiune. 
4.Asigurareaăîngr<群<mintelorănecesareăculturilor. 
5.Aprovizionareaăpopula郡ieiăcuăsemin郡eădeăcalitate. 
6.Stimulareaăcre群teriiăanimalelorădomesticeădeăras<. 
7.Rezolvareaăproblemeiăp<群unatuluiă群iăaăp<群unatuluiăînăcomun. 
 

Anexaă8.ăHranaăpopula郡ieiăînătrecută群iăprezent.ăStareaădeă
s<n<tateăaăpopula郡iei.Personalul sanitar 

IoanăArpa群 
S-aă ar<tată c<ă produc郡iaă agricol<ă local<ă nuă aă satisf<cută niciodat<ă ne-

voileăminimeădeăvia郡<ăaleălocuitorilorădinăsat.ăDatorit<ăacestuiăfapt,ăoameniiă
dină Tisa,ă caă 群iă dină celelalteă sateă dină regiune,ă 群i-auă dusă via郡aă într-un mod 
foarteă simplu,ă cuă pu郡ineă satisfac郡iiă 群iă multeă lipsuri.ă Laămareaămajoritateă aă
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popula郡ieiă satuluiă produc郡iaă agricol<ă proprie,ă de-abiaă dac<ă ajungea,ă ceaă deă
grîuăpîn<ăînăoctombrie,iarăceaădeăporumbăpîn<ăînăianuarie.ăRestulătimpuluiăseă
cump<rauăcereale,ămaiămultăporumbăc<ăeraămaiăieftin.ăSeămîncaăm<laiă(ali-
mentădinăf<in<ădeăporumb;ăcoptăînăcuptor)ăcuăcartofi,ăfasoleă群iălapte.ăSeăpos-
teaămult,ătoateăposturileădeăpesteăan,ăprecumă群iătoateămiercurileă群iăvinerileădină
s<pt<mîn<,ă a群aă c<ă mîncareaă deă baz<ă înă acest,ă timpă eraă fasolea,ă cartofiiă 群iă
compoturile din fructe uscate(mere, pere, prune). . 

Prim<varaăcîndăd<deauăs<ăseăcoac<ăfructeleănoi,ăîncepîndăcuăcire群eleă
群iă continuândă cuă perele,ămereleă 群iă alteă fructe,ă seămîncaăm<laiă cuă astfelă deă
fructe.ăDeămulteăoriăseămîncaăziuaăîntreag<ănumaiăfructe.ăDeăaltfelăaă群iăr<masă
o vorb<ăînăsat,ădeălaăceiăb<trîni „Mînc<ămere,ămînc<ăpere,ă loculăpiciiă t<tănuă
pciere”.Pîineaă eraă rar<,ă numaiă varaă cîtvaă timpă dup<ă seceri群 群iă laă zileămariă
Cr<ciun,ăPa群tiă群iăRusalii.ăVeneaăCr<ciunul,ădarămult<ă lumeănuă t<iaăoăcoad<ă
deă purcel,ă s<ă poat<ă daă copiilor,ă deă aceast<ă s<rb<toare,ă oă bucat<ă deă cârna郡,ă
cumăeăobiceiul.ăChiară群iăceiăcareăt<iauăporc,ăînălunileădeăvar<ănuămaiăaveauă
nimic din el,ăa群aăeraădeămic.ăSeăp<straăpentruăvar<ădoarăunturaă(osînza)ăs<rat<ă
群iă afumat<ă (netopit<)ă dină careă seă t<iaă cîteă oă felioar<ă s<ă ung<ă cuă eaă
tigaia,înainteădeăaăfaceărînta群ul,ăs<-iădeaămaiădeăgrab<ăunălustru,ăcaă群iăcurele-
lorădeălaăopinci,ă laăzileămari,ăcîndăseăduceauălaăbiseric<.ăUrmeădeăuntur<ăînă
mîncareănuăseăpreaăvedeau,ădoarămirosulădeărîncezeâl<,ădeălaăfelioaraădeăun-
tur<,ăl<saăs<ăseăîntrevad<ăc<ăs-aădată群iăcuăcevaăuntur<ăprinătigaie.ăDeămulteăoriă
felioaraănuăseăl<saăs<ăseătopeasc<ăde-aăbineleaă群iăpentruăa oăaveaă群iăalt<ădat<ă
seăpuneaăpentruăp<strareă într-oăolcu郡<ă(ulcea).ă Inăcî群legiăseămîncaăcevaămaiă
gras,ădarăînărestulătimpuluiămîncareaăeraăaproapeăseac<. 

 Norocăc<ăaveauăcîteăoălingur<ădeălapte,ăalimentăcompletă群iăhr<nitor,ă
deăî群iămaiăîndulceauăguraăcuăel.ăUleiăaveauănumaiădeădovleacă群iăacestaăfoarteă
pu郡in,ă numaiăpentruăzileădeăpost.ăMul郡iămergeauă laăpia郡<ă laăH<lmagiuă cuăoă
sticlu郡<ăs<ăcumpereăunăde郡ă(dl)ădeăulei,ăcareătrebuiaăs<ăleăajung<ăoăs<pt<mîn<,ă
c<ănuăaveauădeăundeăcump<raăaltulăînărestulăzileloră群iăniciăs<ăseăîmprumute.ă
Cuăastfelădeăregimăs<racăînăgr<simi,ămaiăalesădeăanimale,ăoameniiănuăseăîm-
boln<veau deăg<lbenare.ăNiciălaăfasoleă群iăniciălaăcartofiiăfier郡iăînăcoaj<ănuăseă
foloseaădelocăulei.ăFasoleaăeraăalimentulădeăbaz<ăînătimpulăpostului.ăSeăfier-
beaăoăoal<ămareădeăfasoleă群iămîncauădinăeaăoăs<pt<mîn<.ăPeăvarzaămurat<ăseă
puneaăulei,ăcîndăseămîncaăcaăacritur<ă群iăceăgustoas<ămaiăera! 

Criza mare de cereale era înălunileăpremerg<toareăseceri群ului.ăDeăalt-
felăaă群iăr<masăvorbaăînăsată„Celămaiăr<uădeăfoameăeăîntreădou<ăpite.Ceaăvecheă
s-aăterminat,ăiarăceaănou<ănuăs-aăcopt".ăMult<ălumeăa群teptaăcuăner<bdareăco-
acereaăgrîului.Deămulteăoriăseăt<iaăînăpîrg<ă群iăpentruăcaăs<ăseăscoat<ăboabeleă
dinăspice,ătrebuiaăs<ăseă郡in<ăsnopiiăcîtvaătimpălaăsoareă群iănumaiădup<ăaceea se 
zdrobeauăspiceleăpeăunăcear群af,ăcuămaiulădeăsp<latărufeleălaărâu, sau cu druga 
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deăf<cutăla群c<(t<ie郡ei).ăDup<ăaceastaăseăd<deaăînăvîntăpentruăaăseăseparaăbo-
abeleădeăpleav<.ăCîteodat<ăboabeleăerauăa群aădeămoiădeănuăseăputeauăm<cinaă群iă
atunci oamenii erau nevoi郡iăaă郡ineăcîtevaăzileăgrîulălaăsoareăsauăs<-l usuce pe 
tipsiiă înăcuptorulădeăcoptăpîine.ăCîndăpîineaăeraăcoapt<,ăchiarăa群aăneagr<ăcaă
t<ciuneleă群iăcuăbe郡eăînăea,ădeămulteăoriăeraămaiăgustoas<ădeăcîtăcozonaculălaă
s<rb<tori.ăCeiăcareăerauămaiăner<bd<tori erauăcopiii,ăcareănuăvedeauăpîineă 
luni de zile. 

Mo群ulă satului,ă Filimonă D<r<u,ă mergeaă adeseaă laă deală laă munc<ă cuă
m<laiulă înădesag<ă群iă cuă canceulă (ulciorulădeă laă careă s-aăspartă gr<tarulădeă laă
gur<)ăplinăcuăcis<li郡<ăcaăs<-iăajung<ăs<pt<mînaăîntreag<.ăCaăelăf<ceauăto郡iăceiă
careămergeauălaălucruălaădeal,ămaiăalesăînăzileădeăpost. 

Situa郡iaă aceastaă eraă general<ă înă totă 郡inutulă H<lmagiului.ă Intreă celeă
dou<ăr<zboaieămondiale,ăcandida郡iiăînăalegeri,ăpentruăaăveniăînăajutorulăpopu-
la郡ieiă dină acesteă p<r郡i,ă caă ună actă de m<rinimieă cumăeraă socotit,ă d<deauăoa-
menilorăcîteăoăm<sur<ă(3oăltr)ădeăgrîuăsauăporumb,ăcuăcondi郡iaăcaăs<-i voteze. 
Acestăgestănuăaăschimbatăcuănimicăsitua郡ia.ăOăm<sur<ădeăgrîuăsauăporumbănuă
ajungeaămaiămultădeăoăs<pt<mînaălaăceleămaiămulteăfamilii,ăa群aăc< problema 
r<mîneaă totă nerezolvat<.ă Rezolvareaă eiă nuă seă puteaă faceă prină acteă deă mi-
lostenie,ăciăprinăaltceva,ăprinămunc<,ăprinăcreereaădeălocuriădeămunc<,ăceeaăceă
nu s-aăf<cut.ăDeschidereaăuneiălucr<ri,ăpeătimpulăacela,ănuăseăf<ceaădinămo-
tive de a da de lucruă oameniloră s<raci,ă caă subă formaă aceastaă s<-群i.ă
îmbun<t<郡easc<ă traiul,ă ciă dinămotiveă deă cî群tig.ăRentaă întreprinderea,ă luaă fi-
in郡<;ănuărenta,ănuăluaăfiin郡<. 

Prină anulă 1938ă amă semnalată aceast<ă stareă deă lucruri,ar<tîndă 群iă
solu郡iileădeăadoptat.ăOpiniaămea a fostăpublicat<ăf<r<ăconsim郡<mîntulămeuăînă
revistaă "Societateaă deămîine".Redauădină eaă cîtevaă pasajeă ceă auă leg<tur< cu 
problemele din acest capitol,ă pentruă aă înt<riă celeă afirmateă 群iă aă ar<taă c<ă amă
avut dreptate: 

"Popula郡iaă (eă vorbaă deă popula郡iaă dină regiuneaă H<lmagiu)ă înă com-
para郡ieăcuăceaădeălaă群es,ăcare areăoăstareămaterial<ă群iăsanitar<ăcuămultăsuperi-
oar<,eămaiădeas<.ăOriceăseăvaăface,ăoriceăinova郡ieăseăvaăg<siăpentruălucratulă
p<mîntuluiă 群iă cre群tereaă vitelor,ă produseleă ceă seă realizeaz<ă dină produc郡ieă
agricol<ănuăvorăputeaăastupaăgurileăfl<mîndeăceăseăînmul郡escăpeăziăceătrece.ă
Aci,ăîa.ăaceast<ăregiune,ăpopula郡iaăî群iăurmeaz<ăcursulăeiănormal,ăspreădeose-
bireădeăceaădeălaă群esă群iăceaădinăBanat.ăAceastaătr<ie群teăr<u,ălocuie群teăînăcaseă
neigenice,ăcîteă6-8ăpersoaneă într-o singur<ă camer<;ăaciădorm,ăaciă î群iă facădeă
mîncareă群iăaciăstauăpesteăzi.ă訓iăcuătoateăacesteaăpopula郡iaăeăînăcre群tere.ăPentruă
aăseăputeaăfaceăoăideeăcomplet<ădeăfelulăcumăseăhr<neauălocuitoriiădeăaci,ăvoiă
daă oă list<ă aă alimenteloră întrebuin郡eteă într-oă gospod<rieă dină Tisa,ă înă timpulă
muncilorădeăvar<,ă 25ă iulieă1934,ă luat<ă cuăocaziaăuneiă ancheteă 郡inut<ă înă 群ir,ă
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spreă aă seăvedeaă felulădeăhran<ă ală 郡<ranilorădină aceast<ăparte:ă cartofiă întregiă
(fier郡iă înă coaj<)ă 22ă buc.,castrave郡iă mura郡iă 8ă buc.,castrave郡iă verziă 2oă
buc.,p<tl<geleă ro群iiă 5ă bucă pereă 5oă buc.群iă pîineă 1,5ă kg.ă S-aă consumată pîineă
pentruăc<ăeraăînătimpulăseceri群ului,ăaltfelăseăconsumaăm<lai.ăNotezăuntur<ănu.ă
訓iăaceastaălaăoăfamilieădeă6ăpersoane." 

Iat<ă felulă deă hran<ă aă popula郡ieiă dină p<r郡ileăH<lmagiului.ă 訓iă oamenii 
ace群tiaăauădreptulălaăoăhran<ămaiăbun<,ămaiăsubstan郡ial<,ălaăoăcas<ămaiăigen-
ic<ă群iălaăunăa群ternutămaiăbun.ăDarăcum 群iăprinăce?ăPrinălucru;ănumaiăprinălu-
cru. Cîndăpopula郡iaădeă aciă vaă avea de lucru, nu va mai duce lipsuri,ă î群iăvaă
puteaăfaceăoăcas<ămaiăigenic<,ăseăvaăputeaăduceăînăcazădeăboal<ălaămedică群iăseă
vaăputeaăhr<niămaiăomene群te." 

Peă lîng<ă lucr<ri,ă trebuiescă g<siteă locuriă pentruă plasarea copiilor de 
aci,ăpeălaădiferiteăîntreprinderiă群iăînăcomer郡. 

Acestaăaăfostădezideratulămeuădeăacumă4oă群iăcevaădeăani. Elănuă群i-a 
g<sită rezolvareaă decîtă înăorînduirea socialistă. Datorit<ăm<suriloră luate,ă
lipsurileăauăfostăînlocuiteăcuăbel群ugul,ăs<r<ciaăcuăbun<starea. 訓iăcum?ăPrină
munc<.ăNoulă regimănuăaă f<cutăniciă ună felă deădanieă sauăofrand<.ăAăcreată
locuriădeămunc<ă群iăaărezolvatăproblema.ăInăcaseleăceleămaiăs<raceădinăTisa,ă
înăcareănuăintraăcaăvenităanualămaiămultădeălooo-2ooo de lei,ăaziăintr<ălunară
3-4oooă lei.ă Venitulă peă familieă aă crescut:ă deă pesteă 2oă deă oriă 群iă cuă elă
bun<starea.ăAziănuăexist<ăcas<ăînăTisaădinăcareăs<ănu fieăcelăpu郡inăunăsalar-
iat  

 
Starea de sănătate a popula郡iei  
 

Lipsaădeăoăigien<ăindividual<ă群iăcolectiv<ăînăsatăaădusălaăîmboln<viriă
frecventeă群iădeămulteăoriă foarteăgrave,ăatîtă înă rîndulăcopiilorăcîtă群iă înă rîndulă
oamenilorămaturi,ă cuămul郡iă aniă înăurm<.ăBoliămaiădesă întîinite, la copii, au 
fostăgripa,ăpneumonia,ăencefalitaă群iăenterocolita,ăcareăauădatăprocenteădestulă
deă ridicate,înă rîndulă acestora.ă Iarnaă erauăcazuriă frecventeădeă grip<ă 群iă pneu-
monie,ăiarăvaraădeăenterocolit<ă群iăpaludismă(malarie,friguri).ăIn anul 1918 a 
fostăoăepidemieădeăgrip<ăspaniol<.careăaădatămulteăcazuriădeădecese,ă atîtă laă
copiiăcîtă 群iă laăadul郡i.ă Intreăaniiă1814-16ă群iă înăanulă1831121 aă fostă înă regiuneă
epidemieădeăholer<ă群iăcuăsiguran郡<ăc<ăacesteaăauăafectată群iălocuitoriiădin.ăTisa.ă
Alte epidemiiănuăprea.ă seă cunosc,ădară înă trecutulă îndep<rtată nuă eă exclusă s<ă
maiăfiăfost.ăIntreăceleădou<ăr<zboaieămondialeăseăcunosc multe cazuri de pal-
udismăiară lipsaădeăoăalimenta郡ieă ra郡ional<,ăsuficent<ă群iăbogat<ă înăvitamineăaă
f<cutăs<ăseăvad<ăînămulteăfamiliiăcopiiărahitici.ăNorocăc<ăapeleăcurg<toareădină
hotară auă tentată peă to郡iă copiiiă satului,ă astfelă c<ă b<ileă deă ap<,ă aeră 群iă soareă peă

                                                
121 l)Pal Kosma,Zarand varmegye,Cluj 1848,pag.I06.  
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margineaăCri群ului,ăînătimpulăverii,ăîiăreaduceauălaăstareaănormal<. 
Peă lîng<ăbolileădeă careă auă suferită copiiiă 群iă careă auă fost;ă frecventeă 群iă

la.oamenii maturi, laăace群tiaădinăurm<ăs-auămaiăv<zutăcazuriădeăT.B.C.群iăin-
farct miocardic. Din cauza infarctului miocardic multe decese se produceau 
înăcîmp,ă laă lucru, p<zindăanimaleleă laăp<scut, sauăacas<ă înăsomn.ăPopula郡iaă
satului a privit acesteă cazuriă cuămult<ă resemnareă 群iă consolare.To郡iă spuneauă
„ceămoarteău群oar<ăaăavut.ăN-aăz<cutădeălocăpeăpat.” 

Inăafar<ădeăacesteăboli,ăauămaiăfostă群iăboliăsociale,ăaduseăînăsatădeăceiă
careăauămersălaălucruăînălocuriămaiăîndep<rtateăcaădeăex.laăBudapesta.ăEradi-
carea lor s-aăf<cutăde-abia prin anii 1937-38. Azi nu se mai cunosc cazuri de 
astfelă deă boli,ă dară totu群i,ă bolileă cardiovasculareă 群iă reumatismulă suntă 群iă aziă
destulădeăfrecventeă群iăcuăurm<riănefaste. Azi, cazurileădeăT.B.Căcîndăseăivescă
sunt depistate de îndat<ă 群iă suferinziiă îndruma郡iă laă tratamentă laă sanatorulădeă
specialitate de la Brad. 

Inăgeneralăstareaădeăs<n<tateăaăpopula郡ieiăsatuluiăaă fostăbunaă înăceleă
optădeceniiăaleăsecoluluiănostru.ăNuăseăcunoscăcazuriădeăinfirmit<郡iăcongeni-
tale,ă oameniă pipernici郡i,ă cuă defecteă fizice,ă coco群a郡i,ă 群chiopiă sauă orbiă dină
na群tere.ăNev<z<torulăTraianăD<r<uădinăParagineăaăr<masăcuăaceast<ăinfirmi-
tateăînăanulă194o,ăînătimpulăcîndăaăfostăconcentrat,ăînăurmaăunorălovituriăput-
erniceăaplicateălaăfa郡<ădeăc<treăoameniădu群m<no群i,ăstr<iniădeăorigineaănoastr<.ă
Cazuriă deă surdomu郡iă seă cunoscă doară dou<ă înă aceast<ă perioad<.ă Infirmit<郡iă
dobînditeăînăcursulăvie郡ii,ădinăcauzaăaccidentelorăsauăr<zboiuluiăauăfostămaiă
multe. 

 
Personalul sanitar  
Dinăcauzaălipseiădeăigien<,ăînătrecut,ă群iăîmboln<virileăerauădeseăatîtăînă

rîndulăoamenilorăcîtă群iăalăanimalelor.  
Mediciănuăauăpreaăfostălaă郡ar<ă群iăchiarăcîndăexistauăeraăunulălaăoăplas<,ă

la 4o-5ooooădeăsuflete.ăInăregiuneăauăfostămediciăînăBrad,ăBaiaădeăCri群,ăH<l-
magiu,ăGurahon郡ă群iă訓ebi群ă înă restulă localit<郡ilorănuăaăexistatămedie.ăMediculă
dină H<lmagiuă aveaă dreptă circumscrip郡ieă comuneleă actuale:ă H<lmagiu,ă
H<lm<gel,ăVîrfuriă群iăPle群cu郡a,ăunămedicălaă32ădeăsate.ăCîndăpostulădeămedică
era completat - c<ăseăputeaă群iăaltfel,ăcumăseăîntîmpl<ă群iăaziă- acesta trebuiaăs< 
fac<ătoateăserviciileăpentruăc<ănuăaveaăpersonalăsanitarăauxiliarăcareăs<-l ajute 
înămunc<.ăFunc郡iaădeăagentăsanitarăaăfostăcreat<ădup<ăanulă1928,ăcîndăpentruă
aceast<ămunc<ăauăfostăangaja郡iăsanitariăpreg<ti郡iă 群iăproveni郡iădinăcadreleăar-
matei.ăCelădîntîiăagentăsanitarălaăH<lmagiuăaăfost Alexandru Buglea din Tisa 
群iăseăcredeăc<ăacestaăaăfostă群iăprimulăînăaceast<ăfunc郡ieăînăjude郡ulăArad.ăMe-
diculădinăH<lmagiuăaveaăobliga郡iaăpeălîng<ăaceeaădeăaăconsultaăzilnicăînăcabi-
netă群iăde a inspecta celăpu郡iniăodat<ăpe lun<ă群colileădinăplas<,ălocurileăpub-
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liceă(cîrciumileă群iăpr<v<liile),ăprecumă群iăaăr<spundeălaăchem<rileăurgente din 
oricare sat,ă fieă ziuaă fieănoaptea,ăoricîtă deădeparteă seă aflauădeă re群edin郡<.ăDeă
mediciă veterinariă nuă poateă fiă vorbaă c<ă nuă auă existată înă fosta plas<ăH<lma-
giu,înainteădeă1935. 

Inăasemeneaăsitua郡ieăeăexplicabilăc<ăpopula郡iaăsatelorăaărezolvatăea,ăînă
modăempirică群iărudimentar,ăăproblemeleădeăordinămedical.ăNevoileă群iăexperi-
en郡aăînainta群ilorăi-auăini郡iatăîntr-o oarecareăm<sur<ăînăaceast<ăproblem<,ăatîtă
cuăprivireălaămedicinaăuman<ăcîtă群iălaăceaăveterinar<.ăNuăeăvorbaăînăcazurileă
acesteaădeăpracticiămisticeă(farmece,vr<ji)ăciădeăpu郡inaăpricepereăempiric<ăceă
trebuiaădat<ăînăcazuriămaiău群oare,ăînăurgen郡e.Deăremarcatăeăc<ămedicinaăpop-
ular<,ăăuman<ăeraăpracticat<,ă群iăînăTisaăcaă群iăînăalteăp<r郡i,ămaiămultădeăfemeiă
iară medicinaă veterinar<ă deă b<rba郡i.ă Ină Tisaă exist<ă 群iă aziă oă familieă ce.ă eă
poreclit<ă„Doctor”.ăProbabilăc<ăstr<mo群iiăeiăauăprimităaceast<ăporecl<ădatorit<ă
practiciiăceăoăexersaăînăsat. 

Femeile au fost acelea care auăf<cutămaiămultătreabaăînăgospod<rieă群iă
seăîngrijeauădeăcre群tereaăcopiilor.ăDac<ăunăcopilăc<deaăbolnav,ăsarcinaăgreaă
c<deaăpeămam<,ădeăaceeaăeaăaăsim郡itămai multănevoiaădeăaăseăini郡iaăînăpracti-
caămedical<.ă訓iăaziăprimulămedicăpentruăcopilulăei,ăeătotămamaă群iănuăarăfiăr<uă
s<ăseă intensificeăac郡iuneaădeă ini郡iereăaă tinerelorămameăînăacestădomeniu,ădeă
personală deă specialitate,ă competent,ă pentruă aă nuă leă l<saă prad<ă obscu-
rantismuluiă群iăsupersti郡iilor. 

In mod empiric s-aăînv<郡atăceăs<ăseăfac<ăînăcazădeăluxa郡ieă(scrîntitur<)ă
sauăfractur<ă群iăceăburuieniădeăleacăsîntăbuneăînăasemenea cazuri. In fracturi 
群tiauă s<ăpun<ăparteaăv<t<mat<ă întreă ateleă (scîndurele)ăpentruă aăoă imobiliza,ă
atîtălaăoameniăcîtă群iălaăanimale.ăCîndănuăaveauălaăîndemîn<ăscîndureleăpotrivi-
te,ă laă cazurileă petrecuteă înă p<duri,ă jupuiauă coajaămaiă groas<ă aă unuiă copacă
(cire群,ătei,ăgorun)ăă群iăoăfoloseauăcaăatele.ăInăcazădeădezinterieăfierbeauăcoarneă
群iăd<deauăbolnavuluiăs<ăbea,ăsauăfiertur<ădeăporumbele,ăînăcazădeăcrampeăseă
puneaăpeăburt<ăc<ldur<ă群iăseădaăs<ăbeaăc<rbuniăpisa郡iă(maiăalesădeătei),ăînăcază
deă furunculă sauă alt<ă bub<,ă careă trebuiaă s<ă colecteze,ă seă puneaă peă eaă ceap<ă
coapt<ăs<ăgr<beasc<ăcoacerea,ăiarădup<ăaceeaăfrunz<ădeăp<tlagin<ăsauărochi郡aă
rînduniciiăs<ăgr<beasc<ăscurgereaăpuroiului; înăr<celiăf<ceauăb<iăcaldeălaăpi-
cioareă 群iă leă daă s<ă beaă ceaiă deă diferiteă buruieniă darămaiă alesă deă socă 群iă tei.ă
D<r<u Lena a lui TolanădinăArp<群e群tiăcuno群teaăpentruăfiecareăboal<ăoăplant<,ă
dou<, medicinal<,ăceăleărecomandaăcuămult<ăbun<voin郡<ăcelorăsuferinzi. Nu 
uitaăniciodat<,ăînăastfelădeăcazuriăs<ădeaă群iăîndrum<rileănecesareăpentruăfolo-
sireaăacestorăplante.ăP<catăc<ăaceast<ăfemeie,ăînăvîrst<ăînaintat<,ăeăbolnav<ălaă
dataăcîndăseăscriuăacesteălucruri,ăcuăcentrulăvorbiriiăparalizat,ăastfelăc<ănuăs-
au putut ob郡ineădateămaiăpre郡ioaseădeălaăeaăînăaceast<ămaterie, 

Si animaleleă seă tratauă cîndă erauă bolnaveă dup<ă acelea群i metode em-
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piriceăcaă群iăoamenii.ăCelorăbolnaveădeădalacăliăseăînfingeaăspînzăînăsalb<ăsauă
ureche,ă iarăcîndă loculăundeăs-aă înfiptă spînzulă seă inflama,ă seă spuneaăc<ă într-
adev<ră animalulă aă fostă bolnavă de dalac,ă (antrax,armurare).ă Dup<ă ună timp 
parteaăinflamat<ăc<dea,ăr<minîndăînăloculărespectivăoăgaur<ămaiămic<ăsauămaiă
mareăînăraport,ăăseăspunea,ăcuăgravitateaăbolii.ăMaiă群tiauăs<ăînpung<ăanimale-
leădeăsplin< 群iăs<ăsalvezeăpeăceleăumflateădinăcauz<ăc<ăauămîncatăpreaămultă
trifoiăsauălucern<.ăTotăeiăcastrauăanimaleleădeătoateăfelurile.ăInăafar<ădeădalac,ă
boal<ăgrav<,ăîntîlnit<ădesălaăbovine,ăaămaiăfostăînăsatămorvaălaăcabaline,ăpestaă
porcin<ălaăporci,ăpestaăaviar<ă群iăholeraălaăp<s<ri.ăSiăaziăseămaiăproducădeămul-
teăoriăepizotiiădeăpest<ă群iăholer<. 

S-aăar<tatăc<ămediciăveterinariănuăauă fostă înă regiuneă înainteădeăanulă
1935; aziăîns<ăpeăteritorulăfosteiăplaseăH<lmagiu,ăadic<ăpeăteritoiulăactualeloră
comuneăH<lmagiu,ăH<lm<gel,ăVîrfuriă群iăPle群cu郡aăsuntă3ămediciăveterinariă群iă
8 cadre medii veterinare. 

Nuă aă existată înă regiune,ă înainteă deă anulă 1935,ă niciă medică dentist.ă
Dr.Hass,ămedicădeămedicin<ăgeneral<ăaăfostăprimulăcareăaădeschisăînăH<lma-
giu,ăînă1935 群iăunăcabinetădentar. 

Inălumeaăsatelorăpracticaădentar<ăeraăîndeplinit<ăcaă群iăceaămedical<ăînă
modă rudimentar,ă deăoameniiămaiăpricepu郡iă dină zon<.ăExtragerileădentareă laă
copiiăseăf<ceau,ăînămodăobi群nuit,ădeăc<treămam<ăsauăalt< femeie cu ajutorul 
unuiăfirădeăa郡<ăr<sucit<.ăMamaăînf<群ura,ăînvîrteaăfirulădeăa郡<ădeăcîtevaăoriăînă
jurulă dinteluiă deă lapte,ă ceă seă cl<tinaă 群iă trebuiaă scosă 群iă printr-oă smucitur<ă
nea群teptat<ăsmulgeaădinteleădinăalveol<.ăDinteleăextrasăseăaruncaăpeăcas<,ăcuă
credin郡aăc<ăciorileăaducăcopiluluiăaltădinteămaiăbun, înă loculăceluiăscos.. Ex-
tragerileădeălaăadul郡iăseăf<ceauădeăcî郡ivaăoameniămaiăcurajo群iăcuăajutorulăunoră
cle群teăanumeăf<cuteăpentruăaceast<ătreab<,ădeăfierarulădinăsat.ăCîndăeraăcazul, 
celăcareăf<ceaăaceast<ătreab<,ă luaăcle群teleădeăundeăseă郡inea,ădeămulteăori ru-
ginit,ă 群iă f<r<ă s<-lămaiă speleă sauă s<-lă treac<ăprină vreoă flac<r<ă îlă vîraă înă guraă
suferinduluiă群iăcîtăaiănum<raăpîn<ălaătrei,ădinteleăcuăpricina,ăeraă群iăafar<.ăCa-
zurile mai complicate erau rezolvate tot de medicul generalist. 

Cuătoat<ălipsaădeăigien<ăîn asemenea practici nu se cunosc cazuri de 
infec郡ii.ăProbabilădatorit<ărezisten郡eiăorganismului.ăAzi,ăcircumscrip郡iaămedi-
cal<ădeăcareă郡ineăTisaăareă群iămedieădentist. 

Înăceeaăceăprive群teăasisten郡aăînăcazădeăna群teri,ăaceastaăeraăasigurat<ădeă
femeile mai priceputeă înă aceast<ă materie,ă dină sat.ă Ină fiecareă sată dină fosta 
plas<ă aă H<lmagiuluiă aă fostă una,ă dou<,ă deă astfelă deă femei,ă careă asistauă laă
na群terileădinăsat.ăCuătimpulăunaădinăacestea,ămaiăpriceput<,ăs-a oficializat cu 
obliga郡iaădeăaăasistaălaătoateăna群terile.ăCuătoateăacesteaă群iăcelelalteăfemeiădină
satămaiăf<ceauăpeămoa群ele,ădarănumaiăcuăconsim郡<mîntulăceleiăoficiale.ăIntreă
celeădou<ăr<zboaieămondiale,ătoateăfemeileăacestea,ăcareăf<ceauăpeămoa群ele,ă
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auă trebuită s<ă fac<ăuneleă cursuriădeă ini郡iereăpeă lîng<ăspitalulă deăobstetric<ă 群iă
ginecologieădinăArad.ăCeleămaiămulteădinăacesteăfemeiăcaă群iămoa群aădinăTisaă
au fost analfabete, dar cuă toateă acestea,ă datorit<ă practiciiă 群iă inteligen郡eiă loră
native,ăauăf<cutăfa郡<ăînăaceast<ămunc<.ăNuăseăcunoscăcazuri, înăsat,ădeăinfec郡iiă
sauădeceseădinălipsaădeăigien<ălaăna群tere.ăDeparteădeănoiăgîndulădeăaăafirmaă
c<ăaceastaăaăfostărespectat<ăcuăstricte郡e, dar nu se cunosc cazuri. 

Inătrecut,ădeămulteăori,ăna群terileăaveauălocălaămuncaăcîmpuluiăf<r<ăniciă
oăasisten郡<.ăSeăcunoscăcazuriăc<ăfemeile auăn<scutăînăcarălaăîntoarcereaădeălaă
muncaădinăcîmp.sauăchiarăpeăhold<ălaăpr<群itădeăporumb,ăsecerat,ăsauăadunată
deă fîn.ă Eemeile nu au fost scutiteă deămunc<ă niciă înainteă deă na群tereă 群iă niciă
dup<ăna群tere.ăDup<ăoăs<pt<mîn<,ădou<,ăl<uzeleăî群iăluauăcopilulăînăbra郡e,ăînve-
lită înă scuteceă 群iă plecauă laă munc<ă înă cîmp.ă Copaiaă îiă eraă copiluluiă leag<n,ă
r<zorulăa群ternut,ăiarăramuraăcuăfrunzeăverziă群iămaramaăceăseăa群ezauăînăp<r郡iă群iă
deasupra,ăs<ănu-1ăard<ăsoarele,ăfornaăbordeiulădeăcareăeraănedesp<r郡it.ă 

.ăDup<ăcumăs-a ar<tat,ă înă trecutăpeă teritorulă fosteiăplaseăH<lmagiuăaă
fostăună singurămedic.ăAziăpeă acela群iă teritoriuă seă afl<ă6ămediciă umaniă 群iă16ă
cadre sanitareămedii;ă laăH<lmagiuăunămedic generalist, un pediatru, un sto-
matologă群iă6ăcadreăsanitareămedii;ă.H<lmagiulămaiăare laăoraăactual<ăunăîngri-
jitorăcur<郡enie,ăunăvizitiuă群iădoiă群oferiăpeăautosanitaraădinăpunctulădeăsalvareă
H<lmagiu. 
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Anexa 9. Fr<mânt<rileăconfesionaleădinăzonaăH<lmagiu-
lui, 1747-1755. Schimbarea calendarului. 

 
IoanăArpa群 

Cum satele s-auădezvoltatăînăjurulăH<lmagiului, auăaparYinutăfirescăşiă
Bisericiiăortodoxeădeăaici.ăBisericaăortodox<ădinăH<lmagiuăseăafla, dup<ăanulă
1700, subăjurisdicYiaăepiscopuluiădeăArad, darăcareălaărândulăs<uăaparYineaădeă
Mitropoliaăsârb<ădeălaăCarloviY (trebuieăştiutăc<ăSerbiaăf<ceaăparteăcaăşiăTran-
silvaniaădinăImperiulăAustriacăşiăc<ăpopulaYiaăaustro-ungar<ăeraădeăconfesiu-
neăcatolic<.ăSârbiiă erauăortodocşiă şiă aşaă seăexplic<ăarondareaăEpiscopieiă deă
Arad). 

DinădocumenteleăacesteiăMitropoliiăafl<mădespreăluptaăortodoxismu-
luiăîmpotrivaăuniriiăcuăBisericaăRomei.ăAcestă„r<zboi”ăs-aăîntinsăpeămaiămulYiă
aniăşiăauăfostămulteăplângeri trimiseădeăMitropolieălaăîmp<r<teasaăMariaăTe-
reza, toateăf<cuteăînăurmaăvicleşugurilorăşiăminciunilorăreprezentanYilorăBise-
ricii Catolice, prinăcareăseăar<taăc<ăpopulaYiaăromâneasc<ăaăfostădeăacordăs<ăseă
uneasc<ăcuăBisericaăRomei.ă Înăurmaăacestorăplângeriă împ<r<teasaăemiteăună
Ordin, înăurmaăc<ruiaăîntreagaăpopulaYieătrebuiaăconsultat<.ăSeăinstituieăşiăoă
comisieă înă acestă sens.ă Înă lunaă maiă 1754ă locuitoriiă dină satele Tisa, Leasa 
Leştioara, BodeştiăauăfostăchemaYiăs<ăspun<ădac<ăvorăs<ătreac<ălaă„uniYi”.ăNi-
meni nuăaăvrutăs<ăsemneze.ăBaăchiar dinăceiăcareătrecuser<ăiniYialăarăfiăvrutăs<ă
renunYe, dar aceasta nu s-a aprobat. Pentru ceiăcâ郡ivaă„uni郡i”ăst<pânireaăaăluată
bisericaădinăH<lmagiu,ădeălaăortodoc群iă群iăaădat-oăuni郡ilor. Înăacelăană1754ănuă
credemă c<ă sateleă aparYin<toareă aveauă biserici.ă Ortodocşiiă dinăHalmagiuă auă
fostăpuşiăînăsituaYiaădeăa-şiăconstruiăoăalt<ăbiseric<.ăŞiăprobabil, tocmai aceste 
evenimente, s<ăfiădatăimboldulăcaăsateleăs<-şiăconstruiasc<ăbisericiăproprii.ă 

Aceastaăaăfostă„graba”ăcuăcareătiseniiă群iăceiădinăcelelelteăsateăapar郡in<-
toareăH<lmagiuluiăsi-au construit biserici proprii 
 

Schimbarea calendarului  
In anul 1924 s-a produs un eveniment demn de semnalat:  
Este vorba de calendar. La 1 oct. din acel an, s-aătrecutăînăRomânia,ă

de la calendarul iulian, la calendarul gregorian. Calendarul iulianăaăluatăfiin郡<ă
înăanulă46ăî.e.n.,înătimpulădomnieiăluiăIulius Cezar, deălaăcareăaă群iăprimitănu-
mele. Acest calendarăaăfostăîntocuitădeăastronomulă群iăfilozofulăgrecăSosigene. 
Durataă calendaruluiă aă fostă stabilit<ă laă 365ăzileă 群iă 6ă ore. Aceast<ă durat<ă s-a 
constatată ulterior,ă c<ă eămaiămic<ă decîtă durataă calendaruluiă solară 群iă deciă seă
impunea o revizuire a lui. 

Papa Grigorie al XIII-lea, înă1582, instituieăoăcomisieăs<ăverificeădu-
rata calendarului iulianăfa郡<ădeădurataăanual<ăaăcalendarului solar. In fruntea 
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comisiei s-aăaflatăastronomulă群iămatematicianulăCristopherăFlavius. S-a sta-
bilităcuăaceaăocazieăc<ăanulăsolar (adic<ătimpulăcîtăP<mîntulăî群iăfaceămi群careaă
de revolu郡ie)ăesteădeă365ăzile, 6ăore,11ăminuteă群iă14ăsecunde, deci mai mare 
decîtă calendarulă iuliană cuă 11ă minuteă 群iă 14ă secunde.Totalizîndă aceast<ă
dep<群ire, începîndăcuăanulă46ăî.e.n.ă群iăpîn<ăînăanulă1582,ăaăree群ităoădiferen郡<ă
de lo zile. Trecereaăînă1582ădeălaăcalendarulăiulian, la calendarul gregorian, 
s-aăf<cut prin socotirea zilei de 5 oct.ca 15 oct.,acela群iăan. La fel s-a procedat 
înăanulă1924ăînă ROmânia, pentruăc<ă郡<rileădeăreligieăortodox<ănuăauăadoptat, 
înă 1582,ă calendarul gregorian. Ziuaă deă 1ă oct.1924ă aă fostă socotit<ă 14ă oct.ă
1924, pentruăc<ăpîn<ălaăaceast<ădat<ăr<mînerileăînăurm<ăerauădeă14ăzile.Mai 
suntă群iăaziă 郡<ri, dar mai ales religii, care folosesc calendarul iulian. Ace群tiaă
(sîrbiiă群iăru群ii) 郡inăs<rb<torileăcuădou<ăs<pt<mîniămaiăînăurm<ăfa郡<ădeăceiăcareă
au adoptat noul calendar. 

Cumăniciă încadrareaăperfect<ăaăcalendaruluiăgregoriană înă calendarulă
solar nu s-a putut face, punereaă deă acordă aă unuiaă cuă cel<lalt,ă seă faceă prină
ad<ogareaădinăpatruă înăpatruăaniăaăunei zile la luna februarie. Anulă înăcare 
luna febr.are 29 de zile se nume群te “anăbisect"ă群iănum<r<ă366ăzile.ăAnulăbi-
sectăcadeăîntotdeaunaăînăaniiăcuăso郡, darănumaiăînăaceia care se divid exact cu 
4 (adic<ă1972, 1976 ). 

InăRomâniaăadoptareaăoficial<ăaăcalendarului gregorian s-aăf<cutăf<r<ă
niciăunăfelădeădificulta郡i, doar pe plan religios s-aăresim郡itămultătimpăreac郡i-
uneaăpopula郡iei, careă 郡ineaă laăvechileădateăaleăs<rb<torilor.Laăfel, cred, s-au 
petrecut lucrurile la instituireaăs<rb<torilorăcre群tine. Lumea respectaătradi郡iileă
obiceiurileă群iădatinile. 訓iăînăTisa, caă群iăînăalteăp<r郡i, popula郡iaăaă郡inut fiecare 
s<rb<toareădeădou<ăori, ceaăoficial< (pe stil nou) 群iă ceaă tradi郡ional< (pe stil 
vechi). Cu timpul s-aărenun郡atălaă郡inereaăs<rb<torilorădup<ăstilulăvechi. 
 

Anexa 10.ăModulădeăconstruc郡ieăaălocuin郡elor.ăInterior,ă 
exterior. Elemente decorative 

IoanăArpa群 
Modul de construc郡ie a locuin郡elor  
 

Laă tipurileă deă locuin郡<ă vechiă 群iă mijlociiă acoperiteă cuă paieă nuă s-a 
obi群nuităs<ăseăfac<ăfundament, funda郡ie.ăTotu群iăpentru sprijinirea, sus郡inereaă
subtoaielor  (bîrnelor)ă seă a群ezauă laă celeă 4ă col郡uriă aleă cl<diriiă 群iă laămijloculă
p<re郡iloră dină lungimeă cîteă ună bolovană (pietroi)ă mare. Restulă funda郡ieiă seă
completa cu pietreădup<ăceăseăterminaăcasa, cîndăseă群iănivelaăvatraăeuăp<mînt. 

La casele tip mediu, acoperiteăcuă郡igl<, s-aăf<cutăîntotdeaunaăfunda郡ieă
din zid, iar la construc郡iileănoiă群iădinăpiatr<ăcioplit<ăînăform<ădeăcalupiă群iăchi-
ar din beton, subtoaieleăerauăîntotdeauna, lemneămaiăvoluminoaseă群iăatîtădeă
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lungiăcîtăpere郡ii. 
In trecut, lemnulăg<sindu-seădinăbel群ugăs-auăfolosită群iăla construc郡iaă

pere郡iloră lodbeăcîtăpere郡iiădeă lungi, ciopliteă群iă f<郡uiteă înăpatruădungi, s<ă群eă
a群ezeăbineăuneleăpesteăaltele, s<ănuăr<mîn<ăgoluriăîntreăele. Încheierea lod-
belor la col郡uriăseăf<ceaăînăchiotoriăform<ă“coadaădeărîndunic<“, iar pentru 
stabilitateaă loră cîtă maiămare, acestea se fixau cu cuie de lemn, ce intrau 
jum<tateă înă lodbaă dedesupt 群iă cealalt<ă jum<tateă înă ceaă deasupra. Dac<ă
pere郡iiăerauălungi,ă群iăoameniiănuăaveauălemne peăm<sura lor, leăînn<deau cu 
ajutorulă u群oriloră (群o群ilor),ă fixa郡iă înă scobituraă dină bârnaă deă sus郡inereă 群iă înă
cusur<ulădeăsusă.U群orii,ăînăp<r郡ileăceăformauăpere郡ii,ăseăscobeauăcaăs<ăpoat<ă
intraăbineăînăscobitur<ăcapeteleăfasonateăaleălodbelorădinăpere郡i.Acest sistem 
încheia, întotdeauna, caăunătivăpere郡iiălaău群iă群iăferestre. Deasupraăpesteăbîr-
neleă dină pere郡iă seă a群ezauă cusuraele (cosoroabe) care formau cununa 
pere郡ilor.ăLa caseleăvechiăseăa群ezaăprinămijloculăcaseiăînălungimeă"grinda”,oă
bucat<ă deă lemnă cioplit<ă 群iă b<rduit<ă înă patruă fe郡e, form<ă paralelipipedic<, 
ornamentat<ă deă multeă oriă cuă diferiteă figuri. Pesteă grind<ă seă puneauă
grinzeleleă înăcurmezi群ă laăunămetruăunaădeăalta. Ină fa郡aăcasei, acestea erau 
maiălungiăcaăs<ăformezeătîrna郡ulă(prispa). Capetele grinzelelorădeălaătîrna郡ăseă
sprijineauăpeăcusur<ulădinăparteaăaceea, iarăacestaăpeăs<ge郡ileă (群o群ii)ădeă laă
tîma郡. Pere郡iiăastfelăconstrui郡iăseăle郡uiauăcuă群ipeiădeăalun.:ădespicateă群iăprinseă
cuăcuieăpeăpere郡i,ăcuădespic<turaăînăafar<, caăs<ăprind< 群iăs<ă郡ieăbineălipituraă
(tencuiala) Pentru lipită seă foloseaă p<mîntulă fr<mîntată 群iă amestecată cuă
pleav<, iarăpentruăv<c<lită(finisat)ăoămuruial<ămaiăfin<ădeălut. Dup<ăacesteă
lucr<ri, caseleăseăv<ruiauăatîtăînăinteriorăcîtă群iăînăexterior. 

Poditul casei(plafonul) s-aă f<cută înă dou<ă forme, cuă scînduriă îmbi-
nateă înă horjă sauă suprapuseă 2ă sauă 3ă cmă înă p<r郡i.Pesteă acesteaă seă puneaă ună
strat de ccaă5ăcmăp<mînt, pentruăaănuăl<saăs<ăseăpiard< c<lduraădinăcas<. 

Acoperi群ulălaăcaseleăvechiăaăfostăînaltă群iăacoperităînăpatruăape. Coar-
nele(c<priorii)ăceăformauăacoperi群ul seăîmbinauălaăvîrfă群iăseălegauădouaăcîteă
dou<ăcuăcîteăoă群ipc<ăpotrivitădeălung<ăcaăs<ădeaălaăbazaălorăoădeschidereăcîtă
casaă deă larg<.Seă cereă 群i aciă cevaă pricepere,ă caă s<ă determiniă unghiulă dintreă
coarneă înă func郡ieă deă în<l郡imeaă loră 群iă l<rgimeaă casei. Deă 群ipcaă ceă leag<ă
coameleăpeălaămijloc,ăsauăcevaămaiăsus,ăseăfixauă郡<ru群iiăceăseăv<dădeasupraă
acoperi群uluiă群iăcareăauărolulădeăaăfixaăpaieleăpeăvîrfăs<ănuăfieăluateădeăvînturi. 
Baza coamelor.se fixa cu cuie de lemn, înă mu群c<turaă anumeă f<cut<ă înă
cusur<u. Aziăînălocul cuielor de lemn se folosesc piroane de fier. Toate coar-
neleăseăle郡uiauăcuă群ipciădinăpr<jiniădespicate. Si acestea se prindeau de coame 
tot cu cuie de lemn. Josălaăacoperi群ăseăforma stre群inaădinăbe郡eăînfipteăcu un 
cap<tă înă cusur<u.ă Acoperitul cu paie seă f<ceaă întotdeaunaă cuă clac<ă 群iă peă
vremeăumed<, caăs<ăseăa群ezeăbineăpaieleă群iăs<ăseăîndese. Dac<ăînăziuaărespec-
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tiv<ănuăvremuia,ăseăudauăpaieleă群iăseăc<lcauăc<ăs<ă群eăa群ezeăcîtămaiăbine. Un 
acoperi群ădeăacestaă郡ineaăzeciădeăani. Cîndăuneiăcase, de acestea, îi veneaărîn-
dulă s<ă seădemoleze, cuă topoareleă trebuiaă s<ă seă taieăpaieleădinăacoperi群ulă înă
vechit,ăa群aădeăbineăseăînchegau. 

Urcareaăînăpodăseăf<ceaălaăcaseleătipăvechiădinătind<, iar la cele de tip 
mediuăpeăoăscar<ă(trep郡iiădeălaăpod),ăa群ezat<ălaăunăcap<tăalăcasei, înăparteaăcuă
frontonul. La tipul de azi ,modern,ăseăfaceăînămodăobi群nuitădinăc<mar<. 

Cîndă lemneleă lungiădeă esen郡<ă tareă folositeă laăedificareaă caseloră s-au 
maiă împu郡inat, oameniiă auă începută s<ă foloseasc<ă înă construc郡iiă metodaă
pere郡iloră sus郡inu郡iăpeău群oriă (群o群iă 群i.contraă 群o群i). Siăaziă seămaiăedific<ămulteă
caseă dup<ă acestă sistem. Umpluturaă întreă u群oriă s-aă f<cut, 群iă seămaiă face, cu 
buc<郡iădeălemneădeădiferiteăesen郡e, rotundeăsauădespicateă群iăa群ezateăorizontal, 
sauăcuăvâiug<ă(v<l<tuci, chirpici). Case din p<mîntăb<tutănuăauăexistatăînăTi-
sa, iarăcuăpere郡iiădinăplas<ădeănuiele, lipite, seă群tieăc<ăaăexistatăunaăsingur<ăînă
sat, peăPle群cu郡a. Azi nuămaiăexist<ăasemeneaăcase. 訓indrilaă(群i郡a)ăs-a folosit 
înătrecutănumaiălaăacoperireaăcuptori群telor, care erau mai expuse incendiilor, 
pentruăc<ăfoculăseăf<ceaădeschisăpeăvatraădinăguraăcuptoruluiădeăpîine.ăAzi, 
toateăconstruc郡iile, deăoriceănatur<, se acoper< cuă郡igl<. 

Hambarulă înă careă seă p<stra grîulă 群iă eventuală porumbulă sf<râmată seă
郡inea, deă familiileă ceă aveauăa群aă ceva, peăunăcap<tă ală tîrna郡ului. Peă tîrna郡ă seă
mai aflau rudeleă(pr<jinile)ăpeăcareăseăîntindeauărufeleă群iălenjeriaăpentruăaer-
isireăsauăpentruăaăseăuscaăînăcazădeăvremeărea. Pivni郡<ărarăcaseăauăavutăînăTi-
sa. Obi群nuit,ăacesta se face sub una din camere. 

Ornamenta郡iaă interioar<ă aă oric<ruiă tipă deă locuin郡<ă 郡<r<neasc<ă aă
corespuns, într-oăetap<ădat<, unui anumit nivel de progresăsocială群iăconceptă
de frumos. Pretutindeniă 群iă înă toateă caseleă 郡<r<ne群tiă seă observ<ă oă îmbinareă
armonioas<, dup<ăposibilit<郡i,ă aă utiluluiă cuă pl<cutulă 群iă aă practiculuiă cuă fru-
mosul. Conceptul de frumos, careăexprim<ăînăacela群ătimpă群iăpeăcelădeăbine, e 
în<scutălaăpopula郡iaăsatelorănoastre. S<ăvedemăcumăs-a manifestat acest con-
ceptă înă ornamenta郡iaă caseloră 郡<r<ne群tiă dină Tisa. Aranjamentul,ă înă primileă
dou<ătipuriădeăcaseădinăTisa, aăfostăcuăpu郡ineăexcep郡iiăacela群i,ădeciă群iădescri-
ereaăceăseăfaceăeăaceea群iăpentruăambeleătipuri. 

Urcareaădină curteăpeăprisp<, cîndă aceastaă eraămaiă înalt<ă seă f<ceaăpeă
ni群teătrep郡iă(sc<ri)ădeălemnăsauăpeăni群teăpietroaieămariănivelate la suprafa郡<ăcuă
ajutorulăspi郡aieloră(群pi郡urilor)ăcaăs<ăpoat<ăserviăbineădeătreapt<ăcîndăprispaăeraă
maiăpu郡inăînalt<. Astfelădeăpietroaieămariăauăfostă群iălaău群aădeăintrareăînăbiser-
ic<ăpîn<ăacumăde curînd. P<catăc<ăauăfostăînlocuite cu altele mai estetice. 

Pragulă deă josă ală u群iiă eraă destulă deă înalt,ă cîtă eraă bîrnaă deă groas<, ce 
serveaădeăsubtoaieădeăaceeaăcelăcareăvoiaăs<ă treac<ăpragulă trebuiaăs<ă ridiceă
bine picioarele. Vatraăînăcas<ăeraădinăp<mîntăb<tut, deămulteăoriăcuăgropiăînă
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ea, care se mai nivela, dinătimpăînătimp, cuămuruial<ădeălut. Aproape de in-
trareaă înă cas< eraă sobaă cuă unge郡ulă (unghe郡ul). Aceastaă aveaă pere郡iiă dină zidă
peste care seăa群ezaăplitaădinăfont<. Partea sobei spre mijlocul camerei avea o 
deschiz<tur<ă群iăoăvatr<ăpeătoat<ălungimeaăei. In timpul iernii, seara, cîndănuă
aveau de lucru sau nu aveau petrol, fl<c<rileădinăsob<ăalungauăatîtăfrigulăcîtă群iă
beznaădinăînc<pere. Dinăcîndăînăcîndăseătr<geaăpeăvatraădinăfa郡<ăjar, la care se 
fierbeaămîncareaă înăoaleădeă lut. Lemneleăseă introduceauă înăsob<ăprinăunge郡ă
unăfelădeăco群ăceăîncepeaăs<ăseăridiceădinăparteaăsobei, pe unde se introduceau 
lemnele, pîn<ăsusăînăpodulăcasei. Peăm<sur<ăceăseăîn<l郡aăseă群iăstrimta, caăs<ă
intreănumaiăbineăînăb<buraădinăpodulăcasei. Prinăacestădispozitivăie群eaăfumulă
dinăsob<ă群i urcaăînăpod. Maiătîrziuăsobeleăacesteaăcuăunge郡ăauăfostăp<r<site. In 
locul lor s-auăf<cutăsobeăcuăcamni郡<ă.Peăpereteleădeălîng<ăsob<ăeraăa群ezat<ăoă
lavi郡<ăpeă careă seă 郡ineauă vaseleă cuă ap<ă 群i al<turiăpodi群orul, blidarulă (dul<pi-
orul)ădeăbuc<t<rieăcuăveselaă群i oalele de lut. Totăînăparteaăaceeaăseăaflaă群iăoă
mic<ăm<su郡<ădeăbuc<t<rie. 

Inăparteaăopus<ăsobei, în draptul ferestrei, eraăa群ezat<ămasa,ăobi群nuită
f<cut<ă dintr-ună lemnă deă esen郡<ă tare, cire群ă sauă nuc. Deă oă parteă 群iă deă altaă aă
meseiăsîntăa群ezateăpaturile, cîte unul pentru fiecare perete. In trecut paturile 
aveauăpicioareleă înalte,ădeăputeaă intraă subăeleăunăp<tu郡ăpe rotile. Acesta se 
scotea seara de sub patul mare, pentruăaădormiăcinevaăînăel, iarădiminea郡aăseă
introducea din nou sub cel mare. Peă ling<ăpaturi, în jurul mesei, seăa群ezauă
scauneleă (lavi郡ele)ă cuă spate, lungiă cîtă paturile, iar pe peretele cu fereastra, 
ladaă înăcareă seă 郡ineaă lenjeriaădeă corpă群iăpat. La cap<tulăunuiaădintreăpaturi, 
sub care nu se introduceaăp<tu郡ul, seăa群eza nelipsitul sicriu (scrin) de zestre. 
Deasupra ferestrei din dreptul mesei, la mijloc, era oglinda, iarăîntr-oăparteă群iă
alta, cîteăoăicoan<ăcuăcîteăunăsfîntădinăsinaxar. Cîteăoăicoan<ăseămaiăa群ezaă群iă
deasupraăferestrelorădinăpere郡iiălaterali, iarădeăjurăîmprejur, peăto郡iăpere郡ii, la 
nivelul icoanelor, seăatîrnauănelipsiteleă t<nereă(farfurii)ădeăpor郡elan sau fai-
an郡<, cu diferiteă figuriă 群iă deseneă peă ele.ăPeste toate, inclusivă peă icoaneă 群iă
oglinzi, seăa群ezauăprosoapeăcuămotiveăna郡ionale, 郡esuteăînăr<zboiăsauăcusute. 
Actele de toate felurileă seă p<strauă deasupraă peă grind<ă sauă dup<ă icoane.ă Peă
grindaădeăprinămijloculăcaseiăseăobi群nuiaăs<ăseălipeasc<ăcu,ăcear<ăsmocuri de 
p<răt<iatădeălaăcopiiiămici, cu ocazia botezului. Cîteăsmocuri erau lipite pe ea 
atîteaăbotezuri, seăspuneăc<, s-auăf<cutăînăcasa aceea. 

Totămobilierulădinăcas<ăeraălucratădeăoameniiăcasei, simpluăf<r<ăpre-
ten郡ii. Paturileă erauă oă lad<ă cuă picioareă înalte, înă careă seă puneauă paieă sauă
rogoz, c<ciădeăsaltele nu s-aă群tiutăînainteădeă192o.ăPesteăa群ternutulăacestaăseă
întindeaă ună lipideuă (cear群af)ă grosă deă tram<ă (fuiorămaiă pu郡iniă fin), iar peste 
acestaăperneleăceătrebuiauăs<ăumpleăpatulădeălaăunăcap<tălaăcel<lalt.ăDeasupra 
pesteăperneăseăa群ezauăcergileă(p<turile)ădeălînaăsauăzdren郡e, iar peste acestea 
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seăîntindeaăunăcear群afămareădeăbumbacăcu dantel<.Deămulteăoriăperneleăbro-
dateăseăa群ezauă群iăseămaiăa群eaz<ă群iăaziădeasupra, caăs<ăseăvad<ăbineăbroderia ce 
constituia cinsteaă群iăvredniciaăfemeilorădinăcas<. 

Peă m<sur<ă ceă tipurileă vechiă deă caseă s-auă înlocuită cuă caseă noiă mo-
derne, cuăbun<stareă群iăconfort, s-aăînlocuită群iămobilierulă群iăaranjamentulădină
cas<. Az, a群aă cumă s-aă maiă ar<tat, toate caseleă seă edific<ă cuă 2-3 camere, 
c<mar<ă pentruă alimente, buc<t<rieă 群iă pivni郡<ă subă unaă dină camere. Vatra se 
padimentez<ă cuă scîndur<ă sauăparchet. In locul sobei cu unge郡, suntă a群ezateă
aziăînăcamereăsobeădeăteracot<, iarăînăbuc<t<rieăsob<ăVesta,ăînăloculămobilei 
simple, to郡iă î群iăprocur<ămobil<ă lustruit<. Loculăp<turilorădeă lîn<ă群iăaăcear群a-
furilor deătram<ăl-aăluatădunaă群iăpl<pumile;ăpeăjosăsîntăcovoare. Artaă郡esutuluiă
a luatăavânt. Seăfacăînăz<zboiădiferiteăscoar郡e, careăîmpodobescăcaseleăcumănuă
auăfostăniciodat<ăînătrecut. 

Geamurile la primeleădou<ătipuriădeăcaseăauăfostămiciădeănumaiă5o/7oă
cmă cuă ună singură rîndă înă parteaă din<untru. Ină parteaă dină afar<ă seă f<ceaă oă
împletitur<ădeăsîrm<ăcuăochiurileădeă2-3ăcmăînădiametru, 群iăînăform<ădeăhexa-
gon, caăs<ănuăseăurceăg<inileă înăgeam. La casele noi, moderne ferestrele se 
fac mari de 15o/7o cm, cu trei caturi. 

Fântâni,ăpu郡ineăcaseăauăavută înăTisa. Inămulteădinăcrîngurile din sat, 
terenul nu s-aăpretatăpentruăconstruc郡iiădeăfîntîni,ăastfelăc<ăGruiul, Ple群cu郡a, 
Arp<群e群ti, Paragineaă群iăchiarăLaăSatănuăauăexistatăfîntîniă înăgospod<rii. Oa-
menii foloseau cu to郡iiăfîntînileăsauăizvoareleădinăapropiere. 

 
Por郡ile 群i gardurile  
 
Poarta, fa郡adaă caseiă 群iă împrejmuireaă gospod<riei,ă priviteă dină afar<,ă

atest<ăf<r<ăt<gad<ăspiritulăgospod<rescă群iăînăacela群iătimpă群iăartisticăalălocata-
rului respectiv. Oamenii au fost con群tien郡iădeăacestălucruă群iăauăc<utatăs<ădeaă
群iăformelorăexterioareăaleăgospod<riilorăaten郡iaăcuvenit<. Cîtădeăs<r<c<cioas<ă
aăfostăoăgospod<rieărural<, chiar dintre cele izolate, caăceaădinăpoieni郡<, avea 
o vramni郡<ă群iăunăgardăînăjur. 

Obi群nuităseăf<ceauădou<ăpor郡i, unaămareăpeăcareăseăîntr<ăcuăcarulă群iăal-
taăpentruăoameniă群iăanimale. Poarta mare purta numele de vramni郡<ă iarăceaă
mic<ă de vr<mnicu郡<. Cu timpul s-aă renun郡ată laă tipulă acestaă deă poart<, care 
cereaămaiămult<ămunc<ă cuăd<ltuireaă 群ipcilorăpentruă fiecareă zap郡ă ceă intraă înă
formareaăt<bliiloră群iăf<cutulăcrest<turilorăornamentale, 群iăs-a adoptat sistemul 
por郡iloră f<cuteă dină scînduriă a群ezateă uneleă lîng<ă altele. Dac<ă vramni郡aă per-
miteaăperfectădeăbineăs<ăseăvad<ădinăuli郡<ă înăb<t<tur<, por郡ileănoiăopresc cu 
des<vîr群ireăacestălucru. Inăultimileădou<ădeceniiăs-au f<cutăpor郡iăforjate, fi x-
ateă înăstîlpi de beton. 訓iăgardurileăcaă群iăpor郡ile au fost de mai multe feluri. 
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Celămaiăvechiă群iămaiăsimpluăgardăaăfostădinăstoboriă(pari)ăînfip郡iăînăp<mînt, 
foarte aproape unul de altul 群iălega郡iăînăparteaăde sus printr-oăcunun<ădeănuie-
le. Seă maiă f<ceauă garduriă împletiteă dină nuieleă deă r<chit<, alun, fag sau 
carpen, înădiferiteăforme. Deasupraălaătoateăgardurileăseăf<ceaăoăcunun<ăcaăs<ă
leădeaăoărezisten郡<ămaiămareă群iăunăaspectămaiăpl<cut, de lucru terminat. Unele 
din acestea se acopereau cu spini, paieă群iă jnepeni. Acestui tip de gard i s-a 
spusă‘țstre群init’, pentruăc< iăseăf<ceaăoăstra群in<ăcaălaăcasele acoperite cu paie. 
Acestea durau zeci de ani, pîn<ă putrezeauă pariiă înă p<mîntă 群iă seă ruinaă aco-
peri群ul. Cu astfel de garduri s-auăîmprejmuitătoateăconstruc郡iileă群iăterenurile 
ceă 郡ineauă deă acesteaă  Pîn<ă 群iă izlazulă seă îngr<deaă înă astfelă deă formeă 群iă seă
f<ceauăvramni郡eălaăaccesulăînăsat, ca animaleleăs<ănuăpoat<ăajungeăînăculturile 
dină郡arin<. Inăultimulătimpăauăînceputăs<ăseăfac<ăgarduriădinălea郡uri, dinăpiatr<ă
群iăchiarădin beton, înăparteaădeăjos, 群iăcuăgratiiădinăfierăînăparteaădeasupra. 

 
Elemente decorative  
 
InăTisaătipurileăvechiă群iămijlociiădeăcase, f<r<ăoăfa郡ad<ăbineăconturat<, 

nuăauăpermisăexpunereaăînăexteriorăaăunorăformeăornamentaleădeosebite, sau 
deănatur<ămitic<, simbolic<. Pere郡iiăacestorăcaseăauăfostăsimpli, spoi郡i, doar înă
alb. Casele noi, construiteădup<ăstilulăcelorădeălaăora群, au modele ornamen-
tale, careăleăridic<ăgradulădeăfrumuse郡e, darăf<r<ăfiguriămiticeăsauăsimbolice, 
cumăseăîntîlnescălaăcaseleădinăalteăp<r郡i. Totu群iăniciăTisaănuăeălipsit<ădeămod-
eleămiticeă群iăformeăsimbolice. 

Simbolurileă tradi郡ionaleă celeă maiă caracteristiceă pentruă regiune, 
mo群teniteădinăstr<buni, sîntăvîrtejul, rozetele, col郡ii, rombulă群iăzigzagul. Ro-
zetele suntă f<cuteădinăcercuriă concentrice, înă interiorulăc<roraă seăafl<ă semi-
cercuri, careă prină îmbin<riă m<estrite dau forme de raze drepte sau curbe, 
prinseăcuăunăcap<tăde centruă群iăcuăcel<laltădeăcircumferin郡<. Capetele razelor 
sunt ascu郡iteăiarălaămijlocămaiăpline. Acesteăformeăornamentaleăîmpreun<ăcuă
rombulă群iăzigzagulăseăafl<, foarte artistic lucrate, pe u群oriiă(群o群ii)ădeălaău群aădeă
intrareăînăbisericaădinăTisa, pe scauneleălungiăcuăspate,ăpeăsicrieă群iăpe crucile 
din cimitir. Peăceleădinăpiatr<ănuăseăafl<ăaceste figuri, de unde concluziaăc<, 
aceast<ăornamenta郡ieăeăfoarteăvecheă群iăspecific<ăarteiăînălemn. Ornamenta郡iaă
aceasta se credeăc<ăeăoăremini群cen郡<ăaăcultului soarelui, DeăaltfelăînăTisa se 
maiăp<streaz<ă群iăaziăexpresiaă”Alduitulădeăsoare”, careăindic<, f<r<ăt<gad<, c<ă
acest cult a existat 群iă înăTisa. Rozetele nelipsite de pe crucile de lemn din 
cimitir, le-amă v<zută 群iă peă stîlpiiă deă laă poartaă cet<郡ii, înă ruin<,ă Mangop 
(Crimeia), deăundeăconcluziaăc<ăacesteă formeăornamentaleăauăoăraz<ăfoarteă
mareădeăr<spîndire, laătoateăpopoareleăceăauăavută“cultulăsoarelui”. Adoptarea 
simbolului luminii, a soarelui, pe crucile din cimitir s-aă f<cut, credem, din 
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credin郡aă poporuluiă c<ă drumulămortuluiă spreă cealalt<ă lumeă trebuieă luminat. 
Explica郡iaănuăseămaiămen郡ineăînăpopor, dar nu poate fi alta decîtăaceasta. 

Col郡ii, rozetele, columnaă ceruluiă 群iă vîrtejulă (vertexul)ă seă afl<ă foarteă
artistică lucrateăpeă stîlpiiă deă laău群aădeă intrareă înăbisericaădinăTisa. Deăvîrtej  
aminte群teă 群iăPapiniusăStatius c<ă s-ară aflaă laănordulăDun<riiă înăDacia. Dup<ă
I.Bogdan vertexulă (careă înseamn<ă în<l郡ime, cre群tet)ă simbolizeaz<ă ideiaă deă
învîrtireăaăcerului, deăc<treăAtlasăsauăIanus, deasupra locului numită“columnaă
cerului”. Deci aceste forme ornamentale sunt de natur<ămitic<ă群iăauăexistat, 
dup<ăcumăseăvede, 群iălaăstr<mo群iiăno群triădaci. . , 

Acesteă simboluriă tradi郡ionale nu lipsesc nici de pe obiectele de 
îmbr<c<minte. A群aă zi群iiă “br<zi群ori"ă cuă diferiteă formeă înă ei, col郡i, spiral<, 
romb, zigzagă sîntă nelipsi郡iă dină modeleleă deă înfrumse郡areă aă îmbr<c<mintei. 
Rozeteleă întîlniteă peă alteă obiecteă dină gospod<rie, peă îmbr<c<minteă auă luată
forme florale. Trandafirulăcareăeănelipsitădeăpeă îmbr<c<minteaă femeilor, cu 
corola bine conturat<ă群iămarcat<ăînăculori, pareăunăsoareăceăradiaz<ălumin<ă群iă
c<idur<. Col郡iiă suntă nelipsi郡iă atîtă deă peă îmbr<c<minteaă femeiloră cît 群iă aă
b<rba郡ilor. Pîn<ă群iă郡undreleăsîntăornateăcuăastfelăde figuri. 

Prosoapeleă(群tergurileăceăseăpuntăpeăt<nereleădeăpeăpere郡i) seă郡eseauăînă
r<zboiă înădiferiteă forme cu bumbac colorat sau se brodau cu arnici cu ace-
lea群iămotiveăflorale. Prosoapeă群iăalteălucruri, cu astfel de modeleăamăv<zut, 群iă
în muzeulădinăBakciserai,ăînăcamera miresei, înăCrimeia. 

Figuriăromboidaleăseăîntîlnescă群iăpeău群ileădeălaăcaseleăvechiădinăTisaă
(aăseăvedeaăfotografiileăal<turate).Laăuneleău群i, caăceaădeălaăbiseric<, exist<ăoă
singur< form<ădeăromb, laăalteleădou<. Toateăscîndurile, ceăformeaz<ăsimetrică
cadrul rombului, suntă fixateăcuăcuieăf<cuteădeă fierari, înă formeăfoarteă regu-
late, pl<cuteălaăvedere. 
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Foto. 57 
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Foto 58 
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Foto 59 
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Foto 60. 
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Foto. 61 
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Foto 62 
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Anexa 11 StemaăcomuneiăH<lmagiu 
 

 
.Stema comunei Hălmagiu. Autor prof. Dr. Augustin Mure群an 

Foto65 
 
Stema comunei Hălmagiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, 
t<iatăînăparteaăsuperioar<ădespicat<. Înă parteaă superioar<,ă în dreapta, pe azur (albastru), o 
biseric<ădeăargint,ăv<zut<ădinăfa郡<.ăÎnăparteaăsuperioar<,ăînăstânga,ăînăcâmpădeăaur,ăseăafl<ăun  
bradă verdeă dezr<d<cinat.ă Înă parteaă inferioar<,ă înă câmpă ro群u,ă peă oă teras<ă verde,ă seă afl<ă ună
c<l<re郡ăcuăarmur<,ăcareă郡ineăînămânaădreapt<ăoăsuli郡<,ă totulădeăaur.ăScutulăesteătimbratădeăoă
coroan<ămural<ădeăargintăcuăunăturnăcrenelat. 
 Semnifica郡iile elementelor însumate:ăConstruc郡iaădeăargintăsimbolizeaz<ăbisericaă
voievodal<ădinăsecolulăXIV.ăBradulăreprezint<ăbog<郡iaăsilvic<ăaăzonei.ăC<l<re郡ulăsimbolizea-
z<ăparticipareaăoasteiăromâne群tiăcondus<ădeăvoievodulăMogaă群iăfiiăs<iălaălupteăîmpotrivaă
turcilorădeălaăCâmpiaăMierleiădinăanulă1442.ăCoroanaămural<ăcuăunăturnăcrenelatăsemnific<ă
faptulăc<ălocalitateaăareărangulădeăcomun<.ăVezi„MonitorulăOficialăalăRomâniei”,ăParteaăI,ă
anul XXV, nr. 193 din 05 Aprilie 2013. 
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Anexa 12 Colinde,ăcântece,ăstrig<turi,ăpoezii, lgende 
IoanăArpa群 

1. Colinde 
 

PEăMUN軍IIă訓IEIăMARI 
 

Aceast<ăcolind<-balad<ăaăfostăculeas<ădeăÎnv.IoanăTrifan,ăprinăanulă1936ă群i.ă
seăg<se群teăpublicat<ăînălucrareaă"MIORI軍A”ădeăAdrianăFochieălaăpag.642. 
P<ămun郡îîă群ieiămarii 

Refren: Dai domnului, doamne. 
M<rgătriăp<curari, 
La Giula cu oi. 
Iăpeădrumămergîndu, 
I se vorovere, 
Inge-or hoginiere? 
-Laăfîntînaălin<, 
C-acolo-iăap<ăbun<, 
C<-iăap<ălaăoi, 
Si-iăumbr<ălaănoi. 
Dup<ăap<ăvinie, 
Fata gie maioru  
Cuăp<răg<ibioru. 
Iăginăgraiăgr<ie-re:  
Tuăfat<-郡iăalegie, 
Gintre noi, gin tri, 
Dup<ăcare-i mere. 
Da io-mi d-ales<iu  
P<ă群ielămicu群el, 
C<-iămaiădochi群el. 
Iiăp<ădrumămergîndu, 
I se vorovere  
Peă群ielămicăs-omoare. 
Iel în郡elegereă 
訓iăginăgraiăgr<ie-re 
Ge mi-郡iăd-omorî, 
Voiăs<ăm<-ngropa郡i 
Subăfagulă群iel mare  
Geăl<turiăgeăcale. 
Laămaicaăs<-iăspune郡iă 
C-amăr<mas, r<masu, 
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C-amăr<masănapoiă 
Num<rîndăp<ăbani, 
La lumina lunii, 
P<ăaripaă群ubii. 
C-amăr<mas, r<masu,ă 
C-amăr<masălaăBe群iă 
Vînzîndăp<ăberbe群i. 
訓iămieăs<-miăpune郡i  
Fluera la cap, 
Lan群eaălaăpi群ioare.  
Cîndăvîntuăoăbacie,ă 
Fluera mi-oăzî群ieă 
Oile s-orăstrînge, 
P<ămormîntămi-orăplînge,ă 
Cuălacr<miăgeăsîngie.ă 
Cîndăvîntu-o bumni,  
Lan群ieaăoăzîr<i, 
Oile-or fugi, 
Pînăp<dureaăgeas<ă 
Cuăinimaăars<; 
Pînăp<dureaărar<, 
Cuăinimaăamar<, 
C-a colo-i de voi. 
 

COLINDA LUI MANOLE 
Culeas<ăînăanulă1968, de la Traian Morcan, de 47 ani, din Tisa 
Sieiănou<ăzidari, 
Refren:ăZidariăMicl<u群i.ă 
Nou<ăme群teriămari, 
 CuăManoleăze群ieă 
Care mi-iăîntre群ie. 
Ii se apucau  
Gi-un lucru mai mare  
Zîdăgeăm<n<stireă 
訓iăgeăpomenire.ă 
訓ieăziuaăzigeauă 
Noapcia se surpa.  
Manoleăzî群eaă 
C<ăn-or termina,  
A群estăzîdămare,ă 
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Zîdăgeăm<n<stire,ă 
訓îăgeăpomenire, 
 Pîn’ănuăorăzîgi.ă 
Un suflet ge om.  
Manole le gr<ia! 
Voiăzîdariiămeiă 
Sîăme群teriiămei,ă 
Euăc<ăm-am jurat  
C<ănoiăn-omăzîgi,ă 
Zîdăgeăm<n<stireă 
Si ge pomenire,  
Pîn<ăn-omăzîgiă 
Un suflet ge om.  
Siăînc<ămaiăgr<ia!ă 
-Haiăs<ănieăpringem,ă 
Peăpit<,peăsare,ă 
Pe-a noastre neveste,  
Care vor veni, 
Mîneădiminea郡<.ă 
Cuăprînzuă’naince. 
Sieiănou<ăzîdari,ă 
Nou<ăme群teriămari, 
Acas<ămergiau 
La neveste spuniau! 
 -Voiăs<ănuăvini郡iă 
Mîneăgiminea郡<ă 
Cuăprînzuă’nainceă 
C<ăgeăve郡iăveni.ă 
Noiăv<ăvomăzîgi. 
Manole-群iă郡înea,ă 
Bun<ăcregin郡aă 
Si iel nu mierjia  
La a lui nu-i spuniea.  
Iea mi se scula  
Pruncu mi-1ăsc<ldaă 
Sîăprînzulăf<群iea;ă 
Sîăieaăî群iăl<sa,ă 
Pruncuăînă群iup<ă 
Si pita-n copaie.  
Prînzuămi-1 lua  
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Si cu iel pleca,  
C<ăs<-ntîrzîia.  
Manole lucra,  
Peăsc<riăseăguia,ă 
Si mi se uita;  
Pe iea o vegia  
訓î-atunci se ruga,  
Z<uăluiăDumnez<u 
 -Plou<ăDoamnie-o ploaie,  
S<ăcurg<ă群îroaie,ă 
Apeleăs<ăcreasc<,ă 
Spumegarăs<ăfac<,ă 
Calea s<ănuătreac<. 
Domnuăs<-ndura,  
Ruga-i asculta,  
訓î-oăploaieăd<gea,ă 
訓îroaieăcurjiea.ă 
Apeleăcre群ciauă 
Dar iea tot venia  
Sîăs-apropcia.  
Manole o vegiea,  
訓îăiarăs<ăruga 
-Scoate Doamne,scoate, 
Ună群erpu郡ăînăcale,ă 
S<ămi-o-nsp<imîntezeă 
Prînzulăs<ămi-1 verse. 
Domnul se-ndura, 
 Ruga-i asculta,  
In cale-i scocia,  
Ună群arpeămare,ă 
Darăieaătotătre群ieaă 
Si s-apropcia. 
Manole o vegiea  
Sîăiarăs<ăruga: 
-Scoacie Doamnie,scoacie,  
Unăpârleaz înăcaleă 
S<ănuăpoat<ătre群ie,ă 
Prînzulăs<ămi-1 verse. 
Domnul se-ndura,  
Ruga-i asculta,  
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In cale-i scocia  
Unăpîrleaz mare,  
Darăieaăt<tătre群ieaă 
訓i s-apropcia,  
C<ăîntîrzia. 
Siăcîndăajunjia,  
 “Bunălucru”ăzî群ia. 
Manole o lua  
Si mi-oăs<ruta,ă 
Sîădinăgraiăgr<ia: 
 -Haigeăs<ăglumimă 
訓îăs<ăcieăzîgim.ă 
Inăbra郡e o lua,  
Cuăieaăs<ăsuiea,ă 
Peăzîdăoăpunea,ă 
訓îăzîdulăs<ăurca. 
Ieaăginăgraiăgr<ia:  
-Voiăglumi郡i,ăglumi郡i,ă 
Darăm<ă群îăzîgi郡i. 
Darăeiăt<tăzîgieauă 
Siăzîdulăcre群cia. 
Cîndăfuălaăjienun郡iă 
Ieaădinăgraiăgr<iea:  
-Voiăzîgi郡i, zîgi郡i,ă 
Darăm<ăslobozî郡i,ă 
C<ăieuămi-amăl<sată 
Pitaăîn copaie  
訓iăprunculăînăciup<. 
Darăieiăt<tăzîgieau,ă 
訓îăzîdulăcre群cia.ă 
Cîndăfuăpeălaăbrîu,ă 
Ieaăginăgraiăgr<ia:  
-Voiănuăglumi郡i 
Chiarăm<ă群iăzîgi郡i. 
訓iăieiăt<tăzîgiauă 
訓iăzîdulăcre群cia. 
Cîndăfuălaăsubsuoriă 
Iea gin graiăgr<ia: 
-Manole,Manole,  
軍îeănuă郡i-eămil<ă 
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Deăaătaăso郡ie? 
軍î郡i群oara-mi curje,  
Pruncu群oru-miăplînje. 
Darăieiăt<tăzîgiauă 
訓iăziduăcre群cia.ă 
Cîndăfuălaăgrumaz,ă 
Iea ginăgraiăgr<ia: 
-Manole,Manole,  
Zîdulăr<uăm<ăstrînje,  
Via郡aămiăseăstînje,ă 
Copila群u-miăplînje. 
Manole,Manole,  
Acas<ăs<ămeiă 
Pruncuăs<ămi-1 iei,  
訓iătuăs<ămi-1. pui,  
In stra群inaăc<群ii 
Ploaia ge-o ploua 
Pruncu l-aăsc<lda? 
Vîntuăge-o sufla  
Mi l-oăleg<na. 
 

JUNELU-I BUN 
 
Colind<ăculeas<ăde la Nicolae Cri群anădeă78ăani, din Tisa, înă1968 
Mirel calu-群iăpotcovea,ă 
Deăgreaăcaleăseăg<tea,ă 
Sus la munte se suia.  
Deăurmeădeăleuăd<dea,ă 
Siăpeăurm<ăseăducea,ă 
Pîn<ăpeăleuăîlăg<sea.ă 
G<siăleulăadormit,ă 
Subăunăspineăînflorit,ă 
Înfloritămîndru-mpupit,  
Florile l-orăn<p<dit.ă 
Pîn<ăMirelăseăgîndea,ă 
訓iăleul se trezea  
訓iădinăgur<-a群aăgr<ia:  
-Ce-ai venit Mirel pe-aici? 
Oriătraiulătr<itu-l-ai,  
Oriăzileăurîtu-郡i-ai?  
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Ori costul,costatu-l-ai? 
-Nici traiul nu l-amătr<it,ă 
Nici zile nu mi-amăurît,ă 
Nici costul nu l-am costat!. 
Ci-amăvenităs<ăneălupt<m,ă 
Haiăînălupt<ăs<ăneăd<m.ă 
Totăluptar<,cîtăluptar<,ă 
Cîtăsîntătreiăzileădeăvar<.ă 
Cîndăfuăjoiădeăc<treăsear<ă 
訓iăMirel se-mb<rb<t<ă 
Zgarda-năcapălaăleuă郡âp<ă 
訓iăcuăleulăcobora,ă 
De la munte jos la curte.  
Cî郡iăpe Mirelăîlăvedeau,ă 
To郡iăpeăMirel fericeau.  
-Fericat de-acest Mirel,  
訓iădeă郡î郡aăce-a supt el!  
Fericat de muma-sa,  
C<ăceăfiuă群i-a-mbr<郡i群at,ă 
Deăurl<ăleulălegat  
Ne-mpu群cat, nes<getat, 
 Nici un pic nu-iăv<t<mat.  
S<-o-nchin<măcuăs<n<tateă 
Siăcaseiă群iăgazdei. 

 
COLO-N DEALU PESTE DEALU 

 
Colind<ăculeas<ăînă1968ădeălaăloană(Nu郡u)ăD<r<u,7oăani,Tisa 
Colo-n dealu peste-un dealu 
REFREN: Domnu-i,  
Domnul nostru. 
 Este-unădalbădeăp<curar.ă 
Mîndru-năfluierăîmiăzî群iea 
T<iceăoileăp<群cia. 
Num-oădalb<ădeămioar<ă 
Eaă群egiaă群iănuăp<群cia. 
 Eaă群egeaă群i-njenunchia,  
Si pe Maica o ruga 
S-oăscoat<ădinăiarn<-năvar<:  
-訓in-peămineăc<ăm-o scoate, 
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M-oăscoateădinăiarn<ăîn var<,ă 
Eu pe-a群ielaăl-oiă群insti  
LaăP<群ti郡<ăcuăjînti郡<,ă 
La Ispas c-un miel gras,  
La Rusalii c-un ca群ămareă 
La Cr<ciunăc-un suman bun 

 
MI S-A LAUDATU 

Colind<ăculeas<ăînă197oădeălaăTeodorăMorcan,ă75ăani,dinăTisa. 
 
REFREN:Dai coringe, 
 Mirelăbunăb<rbat. 
Mi s-aăl<udatuădoamne 
Mi s-aăl<udat, 
Dai coringe, Mirel bunăb<rbat. 
C<ănuăs-o-nsurare 
Pîn-oăs<getare 
Celăcerbu郡ăde munte, 
Din stobor de tufe 
Unge-oră群iămaiămulce. 
訓erbulăauzeare, 
Mugur nu-群iăluare, 
Iarb<ănuăp<群ceare, 
Ni群iăap<ănuăbeare. 
Maic<-sa-1 vegeare 
Siădinăgraiăgr<iare: 
-Daleră群erbăalămeu, 
訓ieiăgeăcapulăt<u? 
Mugur nu iei, 
Ap<ănuăbei, 
訓iăiarb<ănuăpa群ti! 
-Cumăap<ăoi beare 
Siăiarb<ăoiăpa群te 
C<ămiăs-oăl<udatuădoamne 
C<ănuăs-o-nsurare  
Pîn-oăs<getare 
訓ielă群erbu郡ăgeămunce. 
-Daleuă群erbăalămeu,ă 
Apleac<-te,apleac<ă 
訓iăap<ăgeăbeare 
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Siămugurăî郡iăiare 
Siăiarb<ăs<ăpa群郡iiă 
訓erbulăge-auzare  
Iarb<ăelăp<群ceareă 
Si mugur luare. 
Mirel mi-1ăpîngeareă 
Si mi-1ăs<geta. 
訓erbuăatun群iăgr<iareî: 
-Daleu maica mea 
Cumăm<ăp<zi群i, 
A群aăm<ădobîngi群i. 
C<ăginăcarneaămea 
Totătig<iăumpluta, 
Laăosp<郡ă群iănunta. 
 

CEA SFINTA DUMINICA 
 

Ceaăsfînt<ăDuminicaă 
REFREN:Floria Rozalia  
Diminea郡<ăte-ai sculat,  
Peăobrazăc<ăte-aiăsp<lat,ă 
Lui Dumnezei te-ai rugat, 
 Mîndreăcur郡iăaiăm<turat, 
Gină群ieaăsear<-a ajunului,  
GeăzîuaăCr<群iunului,ă 
C<ăvinăjuniăcolind<tori, 
Mîndri-s doamne-npodobi郡i,ă 
Cuăve群mîntăpîn<-năp<mînt.ă 
Darăve群mîntu-iămohorît,ă 
Mohorîtă群iăplinăcuăflori;  
Florile-săplineădeărou<.ă 
Cîndăînăcurteăeiăintrar<,ă 
Curteaăc<ăs-aăcl<tinat,ă 
Florile s-auăleg<nată 
Si roua s-a scuturat. 
 

BUNăGÂNDă訓I-AăGÂNDITU 
 

Colind<ăculeas<ăînă197oădeălaăTrifonăArpa群,deă52ăani,dinTisa. 
Bunăgîndă群i-aăgîngitu,ăDoamneă 
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Bunăgîndă群i-aăgîngituă 
Refren:Dai coringe  
Bunăgîndă群i-aăgîngitu.ă 
Geă郡i-a poruncitu, Doamne,  
P<ăcî郡iăsfin郡iăp< to郡iăîi, Doamne 
P<ăcâ郡iăporunceaăto郡iăîiăvenia 
Numai unul nu venia, 
Sfîntuă群ielămaiămare,ă 
Sfîntu-iăsfîntăNicoar<ă 
訓iămi-1ăa群ceptar<,ă 
Treiăzileădeăvar<.ă 
Cu mesele-ncinse,  
Cuăf<cliiăaprinse,ă 
Cu pahare pline.  
Ziua se-mplinea,  
Sfîntuănuăvenia.ă 
訓ieaăsfînt<ăM<rie,ă 
Afar<ăie群ia,ă 
Mîinile-ncingea,  
Zarea-o cupringea, 
P<ăsfîntuăîlăvegiaă 
T<tăvenind,venind, 
 Cu-năc<lu郡ăalbu郡,ă 
Albu-i ge-asudat, 
 Negru ge-nfrînat  
Mîndru-iăîn群euat. 
訓ieaăsfînt<ăM<rie,ă 
Eaăginiăgraiăgr<ia:ă 
-Unge-aiăz<bovităNicoan<? 
 -Euăamăz<bovit 
Josăp<ămare-n jos. 
C<ăamăîntîlnituă 
Doi-treiăcor<bei,ă 
Geăvîntăîmpro群ca郡iă 
Ge mare-nvolba郡iă  
Siămiăseărugar<ă 
S<ănu-iălasăs<ăpciar<;ă 
訓âăs<ămi-iăîndreptu   
P<ăcale dreptu. 
 Eu îmiăapucai 
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Vîntuăalinai,ă 
Mare-oăa群ezai 
Cor<bieriiăîiăsc<pai. 
Ei ge bucurie 
Mie-miă群instir< 
Treiăbu郡iămariădeăvin 
訓i-o doi bani ge-arjint. 
訓i-amămaiăz<bovit,ă 
T<tăacoloăbînd, 
Bîndă群iăpetrecînd. 
訓iădac-a trebuit, 
Iac-amă群iăvenit.ă 
Hai tu domnul bun,  
Dalba-iăs<n<tate,ă 
Si-oăcolind<ămîndr<,ă 
Mîndr<ă群iăfrumoas< 
 

LAă訓IEAăPIATR;ăR;STURNAT; 
Colindăculesăînă197oădeălaăloanăD<r<uădeă78ăaniădinăTisa. 

 

Laă群ieaăpiatr<ăr<sturnat<ă 
REFRENă:ăLen<,ăLen<,ă 
Larmalen<ă 
Mîndr<ăcru群ie-iăridicat<,ă 
Dar laăumbraăcru群iei,ă 
訓ageădoamnieă群ineă群agie.ă 
訓ageădoamnieăMaicaăsfînt<.ă 
Totăîmiă群ageă群i-miă群opcie群te, 
 Fiuăginăpciatr<ăa群aăgr<ie群te:ă 
-Oiă群opci,oriăn-oiă群opci, 
Eu ge-ai群iănuăpotăie群i: 
Pînătuămaic<ănuăveiămerje,ă 
Laătîrgu郡ălaăM<gurele,ă 
Si de-acoloătuăs<-miătîrgui,ă 
M<turu郡aăraiuluiă 
Siăoămaj<ădeăt<mîie. 
-Cuăm<turaăceăs<ăfac?ă 
-Cuăm<turaăs<ăm<turi,ă 
P<mîntuiădeăgozureleă 
訓iă群ierulădeănegurele. 
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-Cuăt<mîiaă群ieăs<ăfac? 
-Susăpeăpciatr<ăs-o arunci,  
S-o arunciă群iăs-o aprinzi. 
Fumu-nă群ierăc<ăi-aăie群iă 
訓îăge-acolo va tuna,  
Pciatra-năpatruăvaăcr<paă 
Si eu atunci oi zbura.  
Oiăzburaătotăporumbe群teă 
Si-oiăcîntaătotăînjere群te.ă 
Si-o-nchin<măcuăs<n<tateă 
Caseiă群iăgazdei. 

DOI, DOI MI - Щ MERG 
Colind<ăculeas<ădeălaăloanăNu郡uăD<r<u,de 75 ani,din Tisa,1970 
 
Doi, doi mi-群ăm<rg 
Refren: Dai coringe. 
Doiăpui郡iădeă群oimi.ă 
Ei pe sus merjieau,  
Nimeni nu-i vegeau,  
Siăginiăgraiăgr<ia:ă 
Sta郡iăpu郡intel, 
Caăs<ăv<ăîntreb 
Ungeămerge郡i,訓oimi? 
-Noiăneădu群iemăIoane,ă 
C-amăauzităc<ăs-a cumetrit  
Craiulăromânesc,.ă 
Cu craiul rusesc. 
-N-o dac<-iăa群a,訓oimi, 
Sta郡i-miăpu郡inel,  
Caăs<ăv<ăîntreb,ăă 
訓insteă群e-iădu群e郡i,Soimi? 
-訓insteănoiăîiădu群iem,ă 
Unăcolacădeăgrîu, Ioane,  
群i-unăbrîuăro群ior,ă 
訓i-oăcup<ăgeăvin. 
Siădac<-iăa群a,ă 
Sta郡i-miăpu郡inei,訓oimi; 
S<ătrimită群iăeu,ă 
Un colacădeăgrîu,ă 
訓i-oăcup<ăge vin,  
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訓i-umăbrîuăro群ior.ă 
Noădac<-i a群a,  
Sta郡i-miăpu郡inel,  
înc<ăs<ăv<ăîntreb,ă 
Unge a郡iăînv<rat,訓oimi? 
-P<ăpust<ăcuăboi,Ioane  
Ca boar la boi. 
-Unge a郡iăiernat? 
-Inăcodriăcuăpor群ii,ă 
Ca purcari laăpor群i. 
-Noădac<-iăa群a,ă 
Sta郡iăpu郡in,  
Caăs<ăv<ăîntrebă 
Ge penele voastre,   
訓ieleăm<run郡ele,ă 
Mîndreăargin郡eleă 
Giarele voastre  
Mîndre-s daurele.  
Hoi tu domnul bun,  
Hoiă群iăceăveseli,ă 
Dalba-iăs<n<tate,ă 
Mîndr<ă群iăfrumoas<. 
 

COBORIT-AăCOBORÂT! 
Colind<ăculeas<ăînă1975ădeălaăTrifonăArpa群ădinăTisa. 

 

Coborît-a coborît,ă 
REFREN:Domnu-i,domnul nostru.  
Coborîăt-aădomniăgină群ier,ă 
P<ăscar<ăgieă群iar<ă 
S<-nă群ier群eăp<mîntuăiar<. 
S<ăluar<ăpîn<-năsear< 
Prinăora群ăprinăF<g<ra群, 
Ină群iel mijlocăgieăora群,ă 
La casa bogatului: 
 -Bun<ăzîuaăomăbogat! 
 -Mul郡amăvou<ă群ier群îtori.ă 
-Gata-iăprînzulăs<ăni-l dai? 
-Gata-i, gata, nu-i gie voi,  
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C<-i gie oameni mari ca noi. 
S<ăluar<, pîn<-nsear<,ă 
Prinăora群ăprinăF<g<ra群ă 
Laă群ieaădung<ăgieăora群, 
Laăcasaăs<racului. 
-Bun<ăsaraăomăs<rac! 
-Mul郡amăvou<ăsfin郡iădină群ier. 
-Gata-iă群inaăs<ăni-o dai? 
-Gata-i gata, pu郡ineaă 
訓i-om mai fa群i-oăpog<群ia.ăDumnezeuămare-o vegia,  
Cîtăroci郡aăplugului,ă 
訓îă群iearc<nulălunii. 
S<ăluar<-năcapăgieăsear<, 
 Dumnezeu gin graiăgr<ia!! 
-Vezi tu Petre, vezi, 群ieăvezi? 
-V<dăcasaăbogatului,ă 
Inăv<paiaăfocului;ă 
V<dăcasaăs<racului  
In mijlocul raiului.  
S-o-nchin<măcuăs<n<tate. 
 

FERICAT, FERICE 
Colind<ăculeas<ădeălaăNicolaeăRomanădeă84ăaniădin Tisa 
 
Fericat,feri群ieădoamnie 
REFREN! Dai coringie.  
Geă群ine-iăferi群ie,doamne, 
 Geăboierăb<trînătuădoamneă 
Loculă群ie-群iăaveaă 
Locu-i bun înărai  
Laămas<ăgalben<ă 
Galb<n<ăgieă群iear<ă 
訓i-nămijioceăgieămas<,ă 
Prunii r<s<gi郡iă 
Mîndri-săînflori郡i,   
T<tăcuăfloriăgie-argint   
Printreăfloriă群iămere,ă 
Ploaia mi-群ăploa,ă 
Mereleăcre群ciaă 
訓iăieleălu群iauă 
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訓iăseăco群iau.ă 
Vîntuăaburaă 
Laăm<răajunjea,ă 
M<rulăcl<tina 
Merele pcica  
Laăboierăp<ămas<  
Boierulăb<trînă 
Mînile-ntingea,  
Merele-apuca  
Si-năsînăleăb<ga.ă 
Sfin郡iiămi-1 vegiea  
Mîndru-1 ispicia: 
 -Boieruleăb<trîn! 
Ge unge ai merele?  
訓ineă郡îăle-a dat?  
Gie unge le-ai luat? 
-訓ieăm<ăispici郡iăvoiăsfin郡i?  
C<ăvoiăbineă群ci郡iă 
C<ăeuăamăavut,ă 
loculăbunăînărai.ă 
P<ămas<ăgalben<,ă 
Galben<ăgieă群iar<ă 
Miereleăpcicar<. 

 
IAR;ăJOAC;ăP;TRU-N RAI 

Colind< culeas<ăînă1974ădeălaăloanăNu郡u D<r<u,deă78ăani,Tisa 
Iar<ăjoac<ăP<tru-n rai  
REFREN: 
Raiu-iămîndruăluminos.ă 
In mijlocul raiului,  
P<ămun郡î Sinaiului. 
Nime-n lume nu-1 vegia,  
F<r<ăz<uăc<ătat<lăs<u.ă 
Tat<lăs<uădinăgraiăgr<ia: 
-Petre,Petre fiu al meu,  
F<-miă群iămieăloc în rai.  
-Fâ群ie-郡i-a群ătaic<ădarăn-ai.  
C<ăpîn-aiăfostăp<ăp<mînt 
Bir<uămareăfostu-ai,  
P<ăs<raciăasupritu-ai,  
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P<ăboga郡i scutitu-i-ai  
訓iăraiulănuăcieăprime群ce.ăDumnez<uănuăcieăvoie群cie.ă 
Iar<ăjoac<ăP<tru-n rai,  
In mijlocul raiului,  
P<ămun郡îîăSinaiului.ă 
Nime-n lume nu-1 vegia,  
F<r<ăz<uăc<ămaicaăsa,ă 
Maic<-saădinăgraiăgr<ia: 
-Petre, Petre fiu al meu,  
F<-miă群iămieălocăînărai! 
-Fa群ie-郡î-a群ămaic<,ădarăn-ai.  
Pîn<ă群i-aiăfostăp<ăp<mînt,ăCri群m<ri郡<ăfostu-ai,  
Uiegi goale datu-le-ai,  
Bani dim plin luatu-郡i-ai.  
訓iăraiulănuăcieăprime群cie, 
Dumnez<uănuăcieăvoie群eie. 
Iar<ăjoac<ăP<tru-n rai,  
In mijlocul raiului,  
P<ămun郡îăSinaiului. 
Nime-n lume nu-1 vegia,  
F<r<ăz<uăc<ăfrate-s<u.ă 
Frate-suădin.ăgraiăgr<ia; 
-Petre,Petre frate-al meu  
F<-miă群iămieălocăînărai 
-Fa群ie郡î-a群ăfrateădarăn-ai. 
 Pîn<ă群i-aiăfostăp<ăp<mîntă 
Plugar mare fostu-ai, 
Holdaătaăl<郡îtu-郡î-ai,  
P-altuiaăîngustatu-ai.  
訓iăraiulănuăcieăprime群cieăDumnez<uănuăcieăvoie群cie. 
Iar<ăjoac<ăP<tru-n rai,  
In mijlocul raiului,  
P<ămun郡îîăSinaiului.ă 
Nime-n lume nu-1 vegia  
F<r<ăz<uăc<ăsora-sa.  
Soraăsaăginăgraiăgr<ia:ă 
-Petre, Petre fraci-al meu 
F<-miă群iămieălocăîn rai!  
-Facu-郡iăsor<ăc<ăai. 
Pîn<ătu-aiăfostăp<ăp<mînt,ă 



                                                                             Monografia satului Tisa 
 

293 

軍i-aăfostăcasaălîng<ădrumă 
P<ăseto群iăi-aiăad<pat,ă 
P<ă群ieiăgoiăi-aiăîmbr<cat,ă 
P<ăfl<mînziăi-aiăs<turat.ă 
A群aăraiulăcieăprime群cieă 
訓iăDumnez<uăcieăvoie群cie 
 

IN GRADINA RAIULUI 
 
Colind<ăculeas<ăînă1977 de la Pavei Rusu de 45 ani din Tisa 
Înăgr<ginaăraiuluiă 
PlînjeăAdamăgre群alaălui,ă 
C<ăună群arpe-nveninat,  
Oăcreang<ăaăaplecat,ă 
Si pe Eva a chemat: 
-HaideăEv<ăia-郡iăoăpoam<,ă 
C<ăte-iăfaceămareădoamn<. 
Evaăpoamaă群i-a luat  
SiăluiăAdamăc<ăi-a dat;  
Dumnezeu tare-a strigat,  
Raiul s-a cutremurat. 
-Vai Adame ce-ai lucrat,  
Mareăporunc<-aiăc<lcat. 
Adamăîncepuăaăplînge, 
Si cu glas de jale-a zice: 
 -Au<ăEv<ăce-miăf<cu群i,ă 
Pentruăm<rulăce-miăd<du群i,ă 
Pentruăm<rulăce-amămîncat,ă 
Amăr<masăgolădezbr<cat.ă 
Raiule odihn<ădulce,ă 
De la tine nu m-a群ăduce.ă 
Raiule odihna mea  
Da la tine n-a群ăpleca.ă 
De mirosul florilor,  
De zumzetul albinelor. 
Fire-aiă群arpeăblestemat, 
InăDrumăcîndăveiăfiăculcat 
Capulăs<-郡iăfieăt<iat. 
S<ăr<mîn<ătrupulăt<u 
S<-1ăîngroapeăDumnezeu, 
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In apa Iordanului, 
In fundul ocianuiui.  
 

DOIăIN訓IăMERGăsauăCOLINDAăLUIăIOSIP 
 Colind<ăculeas<ăînă1965ădeălaăPetruăArpa群ădaă80ădinăTisa. 
  
Doiăin群iămerguădoamne, 
REFREN! Dai coringe. 
Doiădrumariăp<ădrumu,ădoamnieăDrumariiă群inieăsîntu? 
Maica cu losip. 
Sîăp<ădrumăm<rgîndu, doamnie,  
訓iăseara-năserîndu,ă 
Sus la Vifleemu, 
LaăcurceaăluiăCr<群iun,ă 
Maicaăîiăgr<iereîă 
S<ăcieădu群iălosipe,ă 
Laăd<lbu郡ăCr<群iun,ă 
S<la群ăs<ănieă群ieri,ă 
S<la群ăpesteănoapte,ă 
losipăs<ădu群eaă 
Laăd<lbu郡ăCr<群iun,ă 
Siăginăgraiăgr<iea:ă 
-St<pîneăCr<群iune, 
S<la群ăs<ănieădai,ă 
S<la群ăpesteănoapte. 
Cr<群iunăîiăgr<ia: 
-訓tie-v<ăfocuăvostădrumari,ă 
C<ăsobele-s pline,  
Ge drumari ca voi  
訓iăgeăc<l<tori. 
Poaceăv<ăvoiădaă 
Grajdul cailor,  
C<-iăsob<ăfrumoas<,ă 
Caldu-iăcaă群i-năcas<, 
Iosif se-nător群iea, 
P<ămaic-o lua 
In bra郡eăcuădul群iea郡<,ă 
訓i-naăgrajdăoădu群iea,ă 
In grajdul cailor  
訓i-acolo o culca. 
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Noaptea dintr-o vreme,  
Pe maica o lua,  
Ni群teămun群iăcamăgreleă 
S<ănasc<ăpeăfiul. 
Dar nu-1ăpoaceăna群ce,ă 
Gie rosuri gie cai.  
Gieăz<roiăgieăfiare.ă 
Maicaăîiăgr<ia! 
-Sta郡iăvoiăcai gi-a roagie  
訓iăaburăabura郡i,ă 
Munca-miău群ura郡i,ă 
S<ănascăpeăfiulăsfînt. 
Caiiădac<ăauzeau,ă 
Mai tare rogeau,  
Maica-i blestema!  
-Blestema郡iăs<ăfi郡iăvoiăcai 
GeămineăgeăDumnez<u,ă 
訓iăge-unăfiuă群i-oiăna群teăeuă 
S<ănuăave郡iăcaiăsa郡,ă 
Numai la Ispas,  
Siăatun群iăună群ias. 
Maicaăîiăgr<ia: 
-S<ăcieădu群iălosifeă 
Laăd<lbu郡ăCr<群iun,ă 
Siăs<ă群ieriăs<la群. 
losifăs<ădu群iea.ă 
Siăs<la群ă群ierea,ă 
Grajdul boilor  
losif se-ntor群ieaă 
訓i-năgrajdăoădu群iea.ă 
Înăgrajdulăboiior,ă 
訓i-acolo o culca.  
Noapcia gintr-o vreme,  
Pe maic-o lua,  
Ni群ceămunciăcamăgreleă 
S<ănasc<ăpeăfiul,ă 
Dar nu-1ăpoacieăna群cie,ă 
De sunet gie jug,  
Ge rosuri gie boi.  
Maicaăleăgr<ia! 
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-Sta郡iăvoiăboiăgi-a roagie,  
訓iăabur,abura郡i,ă 
Munca-miău群ura郡i.ă 
Boii auzeau  
Si-napoi heineau  
訓iăaburăaburauă 
Munc-iău群urau. 
Maica-i alduia: 
-Aldui郡iăs<ăfi郡iăvoiăboi,ă 
GeămineăgeăDumnez<u,ă 
Si ge-un fiu ce-oiăna群teăeu,ă 
Peăbrazd<ămergîndă 
S<ămerje郡iărugumînd,ă 
Marjiniăînăgustîndă 
Mijloculăl<郡înd. 
Dup<ă群ieăn<群ciea,ă 
Maicaăîiăgr<ia!ă 
-S<ăcieădu群iălosifeă 
Laăd<lbu郡ăCr<群iun,ă 
Moa群<ăs<-miăadu群i?ă 
Moa群<ălaăfiu郡. 
-Dar cum s-o aduc  
C<-iăoarb<ăgeăoci,ă 
Siă群iunt<ăgieămîini?ă 
Siăcumăseădu群ieaă 
Peăfiulămo群iea.ă 
Mînile-ncingea  
Cu ocii vegia.  
 

ZA訓IE-UNăJIDOVăRÂUăBECEAG 
Culeas<ăînă197oădeălaăPetruăD<r<u,deă48ăani,dinăTisa. 
  
Za群e-unăjidovăr<uăbeciag 
 REFREN: Dai Ler,doamne Ler.  
Geătreize群iă群iătreiăgeăani,ă 
Nimeni-nălumeănuă群cia,ă 
Nuă群ciaă群iănu-1 vegia,  
F<r<ăsingurăDumnez<u.ă 
Dumnez<uăginăgraiăgr<ia: 
-Tuăe群ciăjidovăr<uăbeciag,ă 
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Geătreizeciă群iătreiăgeăani.ă 
Si-năp<ăcineăci-o scula,  
A群eluiaă群ie-i vei da? 
-Da i-oiăbu郡iăcuăbaniăm<run郡i,ă 
訓i-oătreiăcareăgieăcomoar<. 
-Io pe cine ci-oi scula,  
訓iănimicaănu-mi vei da,  
Numaiăs<-郡iă郡îiăcredin郡a,ă 
Ieuăm<ăducăspreăr<s<rit,ă 
Tu s-apuciăspreăsc<p<tat. 
Jidovii dac-auzeau, 
To郡iăcaăploaiaăseăstrînjieau,ă 
Sîăp< jidov ispiciau: 
-Tu-aiăfostăjidovăr<uăbeciag, 
Gieătreize群iă群iătreiăgiăani,ă 
Si-n pe cine ci-o sculat  
Tu 1-a群ielaă群ieăi-ai dat? 
 -Ieu nimica nu i-am dat. 
Iel s-aădusăspreăr<s<rit,ă 
Ieuăapucăspreăsc<p<tat. 
Jidoviiăcîndăauzeau,ă 
Dup<ădomnulăs<ădu群ieau,ă 
訓iăîndat<-1 ajungeau; 
Mîna-năcieptăc<ăi-o puneau  
訓i-napoiăîlăîntor群iau,ă 
訓iăginăgrai,ăa群a-iăgr<iau:ă 
-Haidaămul<ănuăcieătrage!ă 
-Haida,hai,c<ănuăm<ătrag. 
Numaăpeă群ine-am sculat ieu,  
S<ăr<mîn<-n locul meu; 
Zîuaăbolile-1ăboliasc<,ă 
Noapcia carnia-n oase-i creasc<ă 
Sînjeleăs<-1ăn<p<giasc<.ă 
  

TRIăCOCO訓IăNIEGRIăCINTARA 
 
Colind<ăculeas<ăînăanulă1972ădaălaăTrifonăArpa群,deă53ăani,Tisa 
 
Triăcoco群iăniegriăcîntar<ăREFREN:Coringie,coringie.ă 
Giasupraăcur郡îîăzburar<.ă 
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Cumăzburar<ăa群aăcîntar<: 
 -Scuia郡iăboieriănuădomni郡i, 
V<ăscula郡iă群iăslujni群ileă 
S<ăv<ăm<tureăcur郡ile. 
Gină群iaăsear<-a ajunului, 
 GieăzîuaăCr<群iunuluiă 
CîndăCristosăcinaălaămas<ă 
Jîdoviiăp<ălaăfereastr<.ă 
CîndăCristosăg<taăcuă群inaă 
Ieseăsubăpomăînăgr<din<. 
Iar<ăIudaăp<ăascuns,ă 
L-a strigat l-aăs<rutat,ă 
Si p<ălocăc<ăl-or legat.  
訓î-a群aălegatăl-au purtat 
Gieălaălatăpîn’ălaăPilat 
Pînălaăcasaă群iaăgieăsfată 
訓i-acolo l-au jugiecat.  
P<ăcru群ieăgiăbradăl-or pus,  
Cuăsuli郡aăl-orăîmpuns.ă 
Ap<ă群îăsînjieăaăcurs.ă 
Injierii-n群iepur<-aăplînje, 
 Geăungeăvars<-atîtaăsînje.ă 
Sînjeleănevinovat,ă 
Nuătrebuieăp<ăjosăv<rsat,ă 
訓iătrebuie-năpaharăb<gat.ă 
SînjeleăluiăHiristos 
Nuătrebuieăv<rsatăp<ăjos. 
Iar<ăIudaăsup<rat,ă 
S-aădusă群îăs-aăspînzurat.ă 
Cuăl<n郡u郡ulăcarului,ă 
Gieăstîlp群orulăiadului,ă 
訓îăgi-acolo-a群<ăcrî群nia, 
Gin郡î-năgur<-群iăsf<râma.ă 
 

GIE-NTREBAT SE-NTREABA 
 
Gie-ntrebat se-ntreab<ă 
REFREN: Dai coringe.  
Sfin郡iăp<ăDumnez<uă 
Gină群ieăs-o-nvelit,  
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Spicul griului,  
Loza vinului,  
Floareaăm<rului. 
-訓ieăm<ăispici郡iăvoiăsfin郡iă 
C<ăvoiăbineă群ti郡i 
 Bineăcaă群iămineă 
Dup<ăminieăauăcurs, 
 訓ieiăcîiniăgieăjidovi,ă 
訓îăp<ămin’ăm-or prins.  
訓îămie-miăf<cur<, 
Un colop gie spini.  
P<ăcapămi-1ăpuser<, 
 P<rulămi-1ătunser<.ă 
Ieuăs<ănuămi-1 lasu,  
Peritorăp<ăjosu,ă 
Si mi-1ăînveliiă 
Spicul griului. 
訓î-miămaiăf<cur< 
Cunun<ăgieăspini 
 P<ăcapăoăa群ezar<,ă 
Tareăoăap<sar<,ă 
Sudoriăm<ăluar<,ă 
Ieuăs<ănuăleălasuă 
Pieritorăp<ăjosu.ă 
Sîăieuăle-nveliiu  
Floareaăm<rului.ă 
Sîăînc<-miăf<cur<,ă 
Unăbrîu郡ăgieărug,ă 
Cuăielăm<ăstrînser<ță 
Sînge-miăpovîrnea,ă 
P<ăjosăn<p<gia. 
Ieuăs<ănuămi-1 lasu 
Peritorăp<ăjosu,ă 
Ieu mi-1ăînveliiu  
Roza vinului.  
Hai,tu,domnul bun,  
Hai,群îă群ieăveselie.ă 
Dalba-iăs<n<tace, 
 訓î-oăcorind<ămîndr<, 
 Mîndr<ă群iăfrumoas<. 
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PAăSESULăFÎNTÎNIEI 

Colind<ăculeas<ăînă1968ădeălaăGh.Sircaădeă7oăaniădinăTisa 
  
P<ă群<suiăfîntînieiăREFREN:Dalian<ăfat<ădrag<.ă 
Merji -oăfat<ădup<ăap<,ă 
Cuăciturileăzdrîng<nind, 
 Cuăp<pu群iiătropocind,ă 
Cuăroci郡aăzvîr<ind.ă 
Iea vasele le umpleare,  
Sîăseăuitaăînăgep<rtareă 
Lucruămîndruă群ieăvegiare.ă 
Doiăvoini群iămîndriăg<ta郡i 
Cuăpatruăcaiăîmpripona郡iă 
Cur<-năcas<,spune-năcas<:ă 
-Aio maic<,aioădrag<,ă 
Lucruămîndruă群ieăv<zuiuă 
訓i-1ăv<zuiă群i-1ăauzîiu:ă 
 P<ă群esulăfîntîniei,ă 
Doiăvoiniciămîndriăg<ta郡iă 
Cuăpatruăcaiăîmpripona郡i 
-Lud<ăie群ci,bolînd<ăie群ciă 
Slab<ăminceămaiăhr<ne群ci. 
A群iea-săpe郡îtoriiăt<i,ă 
Vinălaămine,群ierăp<ăcineă 
Sîă群ierămulcieălîng<ăcine:ăă 
Sier un plug cu patru boi,  
Sîăplugariiăamîndoi.ă 
-Nuăgr<biămaic-aăm<ădaă 
Pîn<ăămaiălaăprim<var<,ă 
C<ăgimă群iăiaăpatruăboi,ă 
Îmiădaiămaic<ănumaiădoiă 
Si din mii dalbe miori  
Îmiădaiămaic<ămieăoi.ă 
Gintr-oăsut<ăgieăflorin郡i,ă 
R<maser<ănumaiă群in群i.ă 
S<-o-nchin<măcuăs<n<tateă 
Caseiă群iăgazdei.ă 
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MA LUAI A COLINDA 
 
M<ăluaiăaăcolinda,ă 
REFREN: Florile dalbe.  
Geălaăoăcas<,ălaăalt<ăcas<,ă 
Cu duba cu lauta. 
Gi-nă群ieaăsear<-ajunului,  
Pîn<-năaăCr<群iunului,ă 
Pîn’laăcasaăluiădomn-bun.  
Dar domn-bunăc<ănu-iăacas<,ă 
C<-iăînăcodruălaăvînat.ă 
Dup<ăielă群ine-o plecat?  
Fataăgazdeiă群ieaămaiămareă 
S<-1ăadue<-năgrab<ămare.ă 
Susăp<ăsusăp<ălîng<ălun<,ă 
C-oămîn<-mpletindăcunun<. 
 Cunun<ăgieăveselieă 
Siănou<ăgieăbucurie.ă 
 

ALTE PRODUCTIUNI POPULARE IN VERSURI CINTECE DE 
LUME COLO-N VALE 

Culeas<ăînăanulă1977ădeălaăBuduhalaăAngelicaădeă44ăani,dinăTisa 
 
 Colo-năvale,m<iăIoane 
Sîntădoiăboiă群iămorădeăfoameă 
N-areăcineăs<-i adape  
C<ăcineăi-oăad<pat,ă 
Oăfeti郡<ă群i-unăb<iat,ă 
Feti郡aăs-aăm<ritat,ă 
B<iatulăs-a-ncorporat.  
Pe uli郡<ăpeălaănoi, 
Me un. fecior cu doi hoi,  
訓i-oăfeti郡<ăcuătreiăoi,ă 
Mînce-郡iălupiiăoileă 
S<ăr<mîiăfat<ăs<rac<,ă 
Caăs<ăviiălaăvoiălaăclac<.ă 
Darăm<icu郡aănuăm<ălas<,ă 
C<ăio-săfat<ăl<cornoas<ă 
Pe feciori cu coama-ntoars< 
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CIND TE DUCI BADE 
Culeas<ădeălaăAgaftea Cri群anădinăTisaăînăanulă1978. 
Poieziaăseăafl<ăpublicat<ă群iăînăvolumul:ăPoeziiăpopulareădinăTaraăZaran-

dului,subăîngrijireaăluiăVasileăOarcea. 
  
Cîndăteăduciăbadeăînă郡ar<ă 
Ia-m<ă群iăpeămineăiar<.ă 
Du-m<ătotăpeăCri群ăînăjos,ă 
C-amăs<-郡iăfiuădeămultăfolos. 
Si peăMur<群ăînăcîmpie,ă 
Drumulămaiău群orăs<-郡iăfie.ă 
Amăs<-郡iămânăboi郡iiăbine,ă 
S<ăteă群tiuătotălîng<ămine.ă 
F<-m<ăbrîuăpeălîng<ătine,ă 
S<ănuăteădespar郡iădeămine. 
Deă郡i-oăfiăbrîu郡ulăgreu,ă 
F<ă-m<ălumin<ădeăs<u. 
De te-o-ntreba cineva  
C-arde bine lumina  
Tuăs<-i spuiăbadeăa群a:ă 
Ardeăfiindc<ăeădeăs<u,ă 
Adus<ădinăsatulămeuă 
Ardeăfiindc<ăeădeăcear< 
訓iămîndraădinăaămeaă郡ar<. 
 
Poeziiăpopulareăculeseăînă1979ălaăTraianăD<r<u,Paragina,ădeă64ăani: 
 

LA SECERE 
 
S<ăstaiăgrîuălaăsecerat, 
Caămîndraălaăs<rutat, 
Siăs<ăstaiăgrîu郡ăla plivit.  
Cumăst<ămîndraălaăiubit 
Secera群i,ăsecer<toare, 
Nuăsta郡iăcaăpari-n picioare,  
C<ăgazdaănuăv-a chemat,  
Caăs<ăsta郡iăcaăpari-n gard  
Cine-aăf<cutăaceast<ăclac<,ă 
Ajut<-iădoamneăs<ămaiăfac< 
Pruneleăseăcocăînăprun,_ă 
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Vinarsuăseăbeaăc<-i bun. 
Prunele seăcocăpeăcreang<,ă 
Vinarsuăseăbeaălaătreab< 
Eu te beau vinars de tare,  
Tu dai cu mine de cale  
Eu te beau vinars de bun, 
 Tu dai cu mine de drum 
 

SLUGAăC;TREăSTAPIN 
  
Nuă群tiuădoamneăceăs<ăfac,ă 
Slug<ăs<ănuăm<ămaiăbag,ă 
St<pîniiăsîmbria-mi trag 
M<iăst<pîne,m<iăst<pîne,ă 
Cumăîmiătragiămieăsîmbria,ă 
Mînca郡i-ar casa pustia} 
訓iăpeăfecioriăc<t<nia. 
Siăpeăfeteăs<r<cia., 
Cine nu-iămîncatădeăreleă 
N-areăceăcîntaăaăjele.ă 
N-oălas<ăs<ăv<ăcîntăeu,ă 
C<-sămîncatămaiămultădeăr<u 
Luna-iăînănor,ăMîndra-i cu dor, 
 Luna-i înăstele,ăIo-aici cu jele; 
Si-amîndoiăcuăinimiăgrele.ă 
 

CODRULE CIND TE-AMăP;ZÂT 
 
Codruleăcîndăte-amăp<zit,ă 
Eraiăverdeă群i-nflorit, 
Ioătîn<ră群iăn<c<jită 
Codruleăcîndăte-am umblat,  
Eraiăverdeă群i-np<na郡,ă 
Ioătîn<ră群iăsup<rat 
F<-m<ădoamneăceămi-i face,  
F<-m<ăpanaărugului, 
In mijlocul codrului;  
S-audăfrunzaăvîj<ind,ă 
Izvoareleă群iroindă 
Siăpeămîndru郡aăcîntînd. 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

304 

De m-a群ăface-oărîndunea,ă 
S<ăzborăpîn- la Petricea,  
S-oăv<dăpeămîndru郡aămea, 
S-oăv<dăcuăcine-oă群edeaă 
De-oă群edeaăcuăomăurîtă 
Eu n-am s-o iubesc mai mult;  
Dar de-oăstaăcuăomădeătreab<,ă 
De trei ori mi-oăfiămaiădrag< 
Du-m<ădoamneă群iăm<ăpuneă 
Unde-orăfiămîndreleăbune,ă 
Siăb<rba郡iiădu群iăînălume.ă 
Peăsubăpoalaăp<duriiă 
S-audeăglasuămîndrii.ă 
Nuă群tiuămîndraăgl<suie群teă 
Oriăp<dureaăvojoie群te.ă 
P<dureaănuăvojoie群te,ă 
Niciămîndraănuăgl<suie群te,ă 
Numai mie mi se pare,  
C<ămi-iădrag<ămîndraătare.ă 
Toateămîndreleăveniau,ă 
Numai una nu venia,.  
Aceeaăm<ăîmb<trîneaă 
Vin<ămîndr<ăvin<ădrag<,ă 
Nu-miăfaceăinim<ăneagr<;ă 
C<ădeăcîndătuăn-ai venit  
Euăamă群iăîmb<trînit. 
Nici oăboal<ănu-i mai grea,  
Caădoruă群iădragostea, 
C<ănimicaănuăteădoare 
Nuămaiăteău群tiăpeăpicioare 
A群aămi-oăcîntatăcucu,ă 
S<ăm<ăducăs<-mi las satu,  
Siăpeămîndraălaăaltuă 
A群aămi-oăcîntatămierla,ă 
S<ăm<ăducăs<-mi las.casa,  
Siăpeămîndraăaltuia. 
De-a群ă群tiăcînta caă群iăcucu,ă 
A群ămergeăcuăsporălaălucru. 
Pe sub umbra cea de fag, 
A群ăcîntaămîndreiăcuădragă 



                                                                             Monografia satului Tisa 
 

305 

De-a群ă群tiăcîntaăcaămierla,ă 
A群ăaveaăsporăcuăcoasa 
Peălaăumbraăceaădeăsalc<,ă 
A群ăcîntaămîndreiădeădrag<. 
Cînta郡iăp<s<releădragi,ă 
Pa sub frunzele: de fagi,  
C<ămîndra culege fragi  
Cînta郡iăp<s<releăbune,ă 
C<ămîndraăculege-alune.  
 

STR;INU-S 
 
Str<inu-s,tareăstr<in, 
Si n-amăundeăs<ăm-alin.  
Str<inu-s ca pui de. cuc  
N-amăpeăundeăs<ăm<ăduc.ă 
Bat-oăfocuăstr<in<tate, 
Mult mi-aăfostăsor<ă群iăfrate,ă 
Si mi-oăfiăpîn<ălaămoarte. 
 DrumuădeălaăB<lg<radă 
Focu de l-arăfiămîncat. 
Vinăsurorileălaăfra郡i,ă 
Nevesteleălaăb<rba郡i,ă 
Iar la mine nu mai vine,  
Si nici carte nu-mi mai scrie 
Nuă群tiuănuăesteăhîrtie,ă 
S-auănuăvreaănimeniăs<-mi scrie? 
Hîrtiaăs-oăfiăg<tat,ă 
S-au de mine-o fi uitat?  
 

STRIGATURI 
Culeseăînăanulă1977ădeălaăAnghelinaăBuduhala,ă44ăani,ăTisa 
 
軍ineădoamneăpeăpopa,ă 
S<ămaiăpoat<ăcununa,ă 
訓iălaăurm<-a boteza. 
Fata care-群iălas<ăsatu,ă 
Mînce-oăjaleaă群iăbanatu;ă 
C<ă群iăeuăcîndăl-amăl<sată 
Si pe mine m-oămîncat. 
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Miresu郡<ăcuăcunun<,ă 
F<-郡iăpu郡in<ăvoieăbun<;ă 
C<ămireleă群i-aăf<cut,ă 
C-a luat pe cine-a vrut  
訓iăpeăcineăi-oăpl<cut.ă 
 
Culeseăînăanulă1978ădeălaăSavetaăD<r<uăPetri群oer,ădeă79ăani,ăTisa. 
 
A群a-iămîndraăceaăvoinic<,ă 
Doarmeălîng<ăm<m<lig<.ă 
M<m<ligaăfierbe-năoal<,ă 
Ea cu somnuăseăomoar<. 
Frunz<ăverdeăiarb<ărea,ă 
Harnic<-i muierea mea  
Cîndăîiăcin<-alunec<,ă 
Cîndăîiăcaldăse-nptedec<.ă 
Cuăfîntînaăsubăpereteă 
Si moare-năcas<ădeăsete. 
Io la joc,mama la joc,  
M<laiu-iădeăjoiăînăfoc.ă 
D<ăp<ămî郡<ăcuăv<traiul,ă 
C<ădeăceăn-aăscosăm<laiul. 
Uit<-teăbadeă群iăvezi 
Dup<ăcineămintea-郡iăpierzi,ă 
Dup<ăoăfloareădeăcicoare,ă 
Umbl<ăstrîmb<ădeăpicioare.ă 
Deălaăjocă群iăpîn-acas<ă 
Niciăoăpiatr<-nălocănuălas<,ă 
C<ăle-nvîrteăcuăpiciorulă 
Siăleăd<ăde-a rostogolu. 
Laămîndru郡aă.l<udat<ă 
Joac<ăpuriciiăpeăvatr<ă 
訓iă群oareciiăpeăcuptor,ă 
Broa群teleăpeărî群chitor. 
Vecin<ădeăpesteădrum,ă 
De ce-miăsco郡i,ăatîtaăfum?ă 
B<uturaănuă郡i-o beau,  
Numaiădragosteaă郡i-o iau,  
Siămîncareaănuă郡i-oămînc,ă 
Numaiădragosteaă郡i-o stric. 
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Haideănan<ăs<ăteăjoc,ă 
C<ălaăvar<-郡iăiauăcojoc.ă 
Dac<ănuăte-oi juca bine,  
Ia cojocul de pe mine. 
Fetele, nevestelei,  
Cumăî群iăbatăpicioareleă 
P<ătoateăr<zoarele;ă 
Dup<ăaiulăcelăcior<sc,ă 
C<ădoar<ăseărujmenesc.ă 
Dar se pot tot rujmeni,  
Care-iăhîd<,ăhîd<-o fi.  
 

BOCETE 
Culeseăînăanulă1977ădeălaăAnghelina Buduhala,de. 44 ani,din Tisa. 
 
Mînce-teăfocuăm<iămoarte,ă 
Cumăveni群iălaănoiăazi-noapte,  
Siăteăpuse群iăîntreănuci,ă 
Lua群iămamaăde- la prunci  
Roag<-te,ăm<iămaic<,ăroag<, 
 Roag<-teălaăsfîntulăsoare, 
S<ănuătreac<,ăăziuaătare,ă 
C<ăvineăceasulăde-apoi;  
S<ăpleciămaic<ădeălaănoi,ă 
Peăoăcaleămerg<toareă 
訓i-napoi ne-ntorc<toare. 
Bun<ădiminea郡aămaic< 
O,maic<ăf<loas<ăe群ti,ă 
Niciănuăvreiăs<-miămul郡ume群tiă 
0,maic<,ăaiăadormit, 
0,maic<,tuăaiămurit. 
Scoal<-teăm<icu郡<ădrag<,ă 
Siăhaidaăpîn- laăfîntîn<ă 
S<ăneăfaciăoăurm<-năcin<,ă 
Oăurm<ămic<ănuămare,ă 
S-o avem de-astîmp<rare 
0ămaic<ănuă郡i-eăurît,ă 
S<ămeiăsingur<-np<mînt. 
Vaiămaic<ădaănuă郡i-e greu,  
C<-iăp<mîntăpeăpieptulăt<u 
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Nuăteăl<saăp<mîntătare,ă 
Laăm<icu郡aăpeăpicioare,ă 
C-aăz<cutăde-oăboal<ă.grea,ă 
Siănuăteăpoateă郡inea  
 
Boceteăculeseăînă1978ădeălaăSavetaăD<rau,deă79ăani,ădinăTisa 
 
Bateămoarteaălaăfereastr<,ă 
Spoveditu-te-aiănevast<?ă 
-Ba eu nu m-am spovedit, 
C-amăgîndităc<ămaiătr<iesc,ă 
訓i-atunciăm<ăspovedesc. 
0ădrag<,nuă郡i-aăpl<cut,ă 
De casa ce ai avut  
Cuău群iă群iăcuăobloace  
Mei la alta-ntunecoas<. 
Basama-năp<mîntăîiăbine,ă 
Cine merge nu mai vine  
Si te duci pe-oăcaleăstrimt<ă 
Unde cucu nu-郡iămaiăcînt<.ă 
P<ăcîndăsoareleăapune,ă 
Fa郡aăta-năp<mîntăseăpune. 
P<ăcîndăsoarele-asfin郡e群te, 
Fa郡aătaăseămuceze群te. 
Peăfa郡aătaăceaăfrumoas<,ă 
Vaăcre群teăiarb<ădeăcoas<; 
Siăpeăfa郡aătaăceaămîndr<ă 
Cre群teăiarb<ăs<ăseăvînd< 
Scoal<ădrag<ăs<ăvorbim,ă 
C<ădelocăneădesp<r郡imă 
C<ădeăcîndăaiăadormit,ă 
Tu cu noi n-ai mai vorbit. 
Ioădrag<ăte-amăa群teptat 
Siăpeăprînză群iăpeăgustare 
 Pîn’ălaăcinaăceaămai mare. 
le群iăafar<ă群iăteăuit< 
Siăteăuit<ălaăc<mar<;ă 
S<ăveziăcruceaăce-郡iăg<tar<,ă 
C<-iămaiămareăcaăoărug<ă 
S<-郡iă郡ieăvaraădeăumbr<. 
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Vaiădoamneăgr<dinaăta, 
F<r<ătineăr<uăi-o sta 
 Veziăocolulăm<turată 
Deăoameniăînconjurat 
Vaiădoamneăocolulăt<u,ă 
Cumăr<mîneăcaăunăt<u.ă 
Multăm<ămirădeăvoiăpodele,ă 
Multăm<ămirădeăvoiăp<re郡i, 
 Cumă群ede郡iă群iănuăplînge郡i! 

.  
4. Legende 

 
Legenda turturelei 
 Peă vremeaă cîndă p<s<rileă auă începută s<-群iă formezeă graiul, caă s<ă seă

poat<ăîn郡elegeăîntreăele, turtureauaă群iăgai郡aăauăf<cutăr<m<群ag, care din ele vor 
înv<郡aă de la oameni mai multe vorbe. Pentru aceasta, deă laă începută s-au 
în郡eles, caă s<ă nuă aib<ă vorb<ă laă urm<,ă c<ă eă liber<ă fiecare s<-群iă aleag<ă loculă
pentru cuib, undeăvrea,ă群iăs<-lăfac<ădup<ăcumăseăpricepeă群iăcumădore群te. 

Fiecare dintreă p<s<riă 群i-a ales locui pentru cuib. Turtureauaă înă
mijloculă crîngului,ă departeă deă forfotaă lumii, caă s<ă aib<ă lini群te,ă s<ă seă poat<ă
odihni bine, iarăgai郡aăaproapeădeăsat, lîng<ădrumulămare,ăcaăs<ăaud<ăcîtămaiă
mul郡iăoameniăcumăvorbesc. 

Dup<ăceăp<s<rileă群i-au alesăloculăpentruăcuibăauăînceput s<ăaduneăma-
teriale dup<ăplanulăceă群iăl-auăf<cutăfiecare. 

Turtureauaă群i-a zis! 
-Euă amă s<-miă facă cuibulă cîtămaiă simpluă s<ă nuăm<ă îndemneă laă

somnă群iălenevie,ăcaăastfelăs<ăm<ăpotăsculaăcîtămaiăde;ădiminea郡<,ăs<ăaudă
cîtămaiămul郡i oameni, cum vorbesc. 

Laăfelăfaceă群i.ăgai郡<.Aceastaă群i-aăzisî 
-Euăamăs<-miăfacăcuibulăcîtămaiăbun,ăs<ăm<ăpotăodihniăbineăînă

el, înă timpulă nop郡ii, c<ă numaiă a群aă m<ă voiă puteaă sculaă cîtă maiă deă
diminea郡<. 

Zisă 群iă f<cut.Fiecareă dină celeă dou<ă p<s<riă începă lucrul. Turtureaua 
adun<ă cîtevaă be郡e, a群aă cumă seă hot<rîse,群iă începeă s<ă fac<ă cuibul. A群eaz<ă
be郡ele,ă cruci群ă 群i-nă curmezi群, întreă cr<cile unui copac, a群aă doară s<ă nuă cad<ă
printre ele ou<leădinăcuib.Siăcuăastaăaăsocotităcuibulăgata. 

Seă apuc<ă 群iă gai郡aă deă lucru. Eaă f<cîndu-群iă un plan mai mare, i-au 
trebuit,ă 群iămaterialeămaiămulteă群iă timpămaiă îndelungat,ăcaăs<-群iăvad<ăcuibulă
gata. Cîndăajungeăcuălucrulăspreăsfîr群iteăseăgînde群teăs<-iăfac<ă群iăunăacoperi群, 
celăpu郡inăpeăjum<tateădeăcuib,ăcaăs<ăoăapereădeăploiă群iăvremeărea. Continu<ă
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lucrulă iară dup<ă ceă îlă termin<ă seă gînde群teă 群iă laă ună a群ternutămaiă bună .Adun< 
deci,ă fulgiă 群iă iarb<ă uscat<ă 群iă c<ptu群e群teă cuibulă peă din<untru, s<ă fieă cîtămaiă
odihnitoră群iăpl<cut, c<ăvorbaăceea "Cumăî郡iăa群terniăa群aă群iădormi” 

Cuiburile fiindăgataăp<s<rileă群i-auăzis:ă„Mîineăeăziuaăr<m<群agului. S<ă
vedemăcareădinănoiădou<ăaude mai multe vorbe de la oameni.” 

In ajun seara, s-auăculcatăfiecareăcîtămaiădeăvreme caăs<ăseăpoat<ăsculaă
aă douaă ziă cîtă mai. de diminea郡<ă .Gai郡aă avîndă cuibulă bun, adoarme îndat<. 
Doarme toat<ănoaptea, pîn<ăspreăziu<,ăcîndăse treze群teăodihnit<ăbine. 

Dis-de-diminea郡<, oameniiă auă începută s<ă umbleă pe drum, dintr-
o.parteă înă alta, vorbindă între ei, sauă îndemnîndă animaleleă laămers. Gai郡aă îiă
audeă群iăre郡ineădeălaăeiătotăfelulădeăvorbe, ceăleărepet<ă群iăaziăînăcîntul s<u. A群a.aă
ajunsăgai郡aăs<ăpoat<ăscoateăînăcîntămulteă群iăfeluriteăstrig<te. 

Turtureauaăavîndăcuibulăr<uăf<cutănuăs-a putut odihni. Toat<ănoapteaă
aăstatătreaz<. Cîndăaăfostămaiăspreăziu<, obosit<ădeănesomn, adoarmeă群iănuăseă
treze群teădeăcîtăpeălaăprînzuiăbun,ăcîndănuămaiăeraălumeăpeădrum, numai um 
mo群neagăcare-群iăîndemnaăboiiălaămers, cuăstrig<tul ”Tru,Tru,Tru!M 

Atîtăaăauzităturtureauaăînădiminea郡aăaceeaă群iăcuăatîtaăaăr<masăînăvia郡<. 
Deă atunciă turtureauaă î群iă faceă cuibulă numaiă dină cîtevaă be郡eă 群iă cînt< 

”Tru,Tru,Tru”! 
 

 

Anexa 13.ăCredin郡eă群iăsupersti郡ii.ăVr<jiă群iăfarmece 
Semnifica郡iaăzilelorăs<pt<mâniiă群iăcredin郡eleălegateă
deăele.ăNumeleăvechiăaleăs<rb<torilor. 

IoanăArpa群 
1.Credin郡e 群i supersti郡ii 

Ca toate popoarele vechi 群iălocuitoriiăsatuluiăTisa, caă群iăto郡iălocuitoriiă
deă peă Valeaă Cri群uluiă Alb,ă auă avută 群iă eiă credin郡eleă 群iă supersti郡iileă lor. Fe-
nomenele fizice naturale, cad tr<snetele, furtunile, viiturileădeăape,ăcaă群iăoriceă
alte fapte, bune sau rele, ce se puteau abate asupra capetelor oamenilor, au 
fost atribuite din vechime unor fiin郡eăcuăputeriăsupraomene群ti.ăNume de zei 
nu se cunoscă înă sat,ă dară s-aă p<strată în vorbireaă curent<ă expresiaă "Z<u"ă sauă
"Z<uădumnez<u"ăcareămaiăeăfolosit<ă群iăaziăpentru aăînt<riăoăafirma郡ieăf<cut<ă
fa郡<ă deă cineva.ă "Z<uă c< v<ă spună drept"ă eă oă expresieă curent<ă înă sat.ă "Z<ul"ă
exprim<ăunăjur<mîntăînănumeleăunuiăzeuă群iăoameniiăîn郡elegăc<ătrebuieăs<ăfieă
respectat.Dup<ă naturaă fenomenuluiă naturală 群iă a principiuluiă ceă îlă
serve群te.(bineleăsauăr<ul)ăaceleăfiin郡eăsupraănaturale erau bune sau rele. 

Astrulăzileiă"Soarele"ăaăfostă群iămaiăesteă群iăaziăveneratăînăsat, ca unul 
f<r<ădeăcareănuăexist<ăvia郡<ăpeăp<mînt. Adora郡iaăseăp<streaz<ă群iăaziăînăexpre-
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sia "alduitulădeăsoare"ăp<strat<ăînăfolcloră群iăînăvorbireaăcurent<. 
Tunetele, tr<sneteleă 群iă boholturile (furtunile) au fost atrihuite ba-

lauriloră群iă群arcanilorăcondu群iădeă群olomonari, careăînăînchipuirea oamenilor de 
peăaceleăvremuriăerauăfiin郡eămonstruoase,ăcuămulteăcapete. Acestea,ăînămîniaă
lor,ăaruncauăpeăgur<ăsufluriăputernice, de multe ori cu foc astfelăc<ătotulăcul-
cauă laă p<mîntă caseă 群iă copaci.Dezl<n郡uireaă uneiă furtuni caă 群iă tr<sneteleă seă
credeăc<ăsunt urmarea unor fapte nepermise,ăcaădeăexempluălucratulăînăziuaă
de 8 iulie (Sf.Procopie) socotită caă sfîntă r<u, r<zbun<tor. Oameniiă auă f<cută
bine, 群i îl maiăfacă群iăazi, nu dinăconvingereăciădeăfricaăr<ului. 

Vîlveleăsuntăsau mai bine spus au fost, fiin郡eăcuăputeriăsupraomene群tiă
careă st<pîneauă群iă conduceauăalteă fiin郡eă 群iă lucruriădeăpeăp<mînt. În Tisa mai 
persist< credin郡aă c<ă vîlveleă conducă haitele de lupiă 群iă st<pînescă comorileă
îngropateăînăp<mînt. 

Banii, îndeosebiă monedeleă deă argintă 群iă aur, pentru a le pune la 
ad<postădeăho郡i, seă îngropauă înăp<mîntă înăvaseădeă lut, a群a.cumăseădescop<ră
azi, cuă ocaziaă s<p<turiloră arheologiceă ceă seă fac.ă Seă credeaă c<ă dac<ă banii 
r<mîneauă maiă multă timpă înă p<mînt,primeauă vîlv<. Aceastaă îiă st<pîneaă 群iă
p<zea caănimeniă s<ănuăpoat<ăpuneămînaăpeăei. Oăsingur<ădat<ă înă an, spune 
legenda, comorileăî群iă tr<deaz<ăloculăundeăsuntăascunseă群iăanumeăînănoapteaă
Pa群tilor. In aceast<ă noapte, vîlvele adorm vreme de un ceas, înă careă timpă
comorile seăaprindă群iăarunc<ăafar<ăv<p<iădeăfoc. 

Dezgropareaă群iăînsu群ireaăcomorilor se face cu multe greut<郡i.ăApropi-
ereaădeăloculăundeăardăcomorile,seăspune,c<ăseăpoateăfaceănumaiăînăcoateă群iă
înăgenunchiăîălucruăgreuădeăîndeplinit;,ăa群aăc<ăoameniiăs-auăl<satăp<guba群i. 

Haiteleă deă lupi*dup<ă credin郡aă poporului,sîwfcă conduseă 群iă aziă deă
vîlve.Vîlvele,dup<ăcumăspunăoamenii,sîntăfiin郡e^ăomene群tiăstr<ine de locali-
tate,t<cu郡iăadic<ănuăvorbesc,cuănimeni,neîngriji郡iă群iiăzdren郡ero群i.Bleăîndrum<ă
lupiiă laă prad<.Seă spuneă c<ă lupiiă facă stric<ciuniă numaiă înă gospod<riileă undeă
sîwUăîndruma郡iădeăvîlve. 

Eclipsele, îndeosebiăceleădeălun<, c<ăacesteaăseăobserv<ămaiădes, sunt 
atribuiteă totă unoră fiin郡eă supraomene群tiî vîrcolaciior.ă Cîndă seă întîmpl<ă oă
eclips<ădeălun<ăseăspuneăc<ăvîrcoaciiămu群c<ădinăea. Supersti郡iaănuăaăl<murită
cumăseărefaceălunaălaăloc,ădac<ăeămîncat<ădeăvârcolaci. 

Toate acestea suntă credin郡eă de群arte, care parte s-au spulberat, iar 
parteăseăvorăspulberaăpeăm<sur<ăceăgenera郡iileătinere î群iăînsu群esc,ădin ceăîn ce 
maiă bine,ă taineleă 群tiin郡eloră naturii, pentruă aă în郡elege just fenomenele ce se 
petrecăîn lume. 

Inăafar<ădeăsupersti郡iileăamintite, maiăsuntăînăTisaăcredin郡eăde群arteăînă
ursitoare, strigoi, moroi, precumă群iăobiceiuriămistice legate de anumite perio-
ade de timp. 
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Ursitoareleăauă fostă fiin郡eă în chip de femei, careămergeauă laăna群tereaă
fiec<ruiănouăn<scută群iă îiăstabileauăfelulădeăaă fiă înăvia郡<ăbunăsauăr<u, de群teptă
sau prost, va fi om bogatăsauăvaătr<iăînălipsuri, vaăfiăs<n<tosăsauăboln<viciosă
etc.Seă credeă c<ă noulă n<scută seă dezvolt<ă peă liniaă fixat<ă deă ursitoare. Cum 
ursirileănuăerauăîntotdeaunaăbune, pentruăaăap<raăpeănoulăn<scutădeăcineă群tieă
ceă prevestiriă nepl<cute ,mamaă împreun<ă cuă na群aă f<ceauă copiluluiă ună baier 
(talisman,amulete) ca s<ă apere copilul deă întîmpl<rileă releă prevestite.ăDin 
baierănuălipseaăt<mîia, cevaăsemin郡eă群iăoărug<ciuneăscris<ăpeăoăfî群ieălung<ădeă
hîrtie.  Acestea, dup<ăceăliăseăf<ceaăritualulăcerut, seăcoseauăîntr-oăbucat<ădeă
pînz<ă群iăseăpurtaăînăparteaăstîng<, atîmat pesteăum<rulădrept cuăoăsfoar<.ăTal-
ismanul seăpurtaăpîn<ălaăvârstaădeă7ăani. Cumăvia郡aăoamenilorăcare au purtat 
talisman nu s-aă deosebită cuă nimică deă via郡aă celoră careă nuă auă purtat, ba din 
contr<, asupra unora din cei care au purtat, s-auăab<tutămaiămulteănenorociri, 
poporulăaăînceputăs<-群iăpiard<ăîncredereaăînăastfelădeălucruri.ăAziăacestăobiceiă
eăp<r<sităcomplet.ăS-aăcrezutăîn sată群iăseămaiăcredeă群iăaziă(darămaiăpu郡in),ăc<ă
uniiăoameniăceăauăfostăr<iă înăvia郡<, darănumaiăoameniăb<trîni,ăseă facăstrigoiă
dup<ă ce mor, adic<ă seă scoal<ă dină groap<ă 群iă umbl<ă noapteaă prină sată 群iă peă
acas<. Nimeniăîns<ănuăaăv<zutăaeveaăunăstrigoiăNumaiăînchipuireaăoameniloră
las<ăs<ăseăîntrevad<ăa群aăceva. De ce nu se fac strigoiălaăora群eăc<ă群iăacoloăsunt 
oameniăr<i?ă 

Seă maiă credeă înă Tisaă înă moroiă (moromne郡e)ă .Moroii sunt femei 
înzestrateăcuăputereaădeăaăseăprefaceă înăpisic<ăsauăcîine. Sub forma aceasta 
umbl<ăprinăgrajdurile altor;oameniă群iăiauălapteleăde laăvacileăacestoraă群i-l duc 
la ale lor. Drept temei pentru o astfelădeăsupersti郡ieăeăfaptulăc<ăcircul<ăînc<ăînă
satăpovesteaăc<ăpeăvremuriăastfelădeămoroiăauăfostăsurprinseăînăgrajdăînăchipă
deăpisic<ă sauăcîineă 群iă împunseă cuă furcaădeă fier. Adouaăziă diminea郡a,ă ceiă înă
cauz<ă s-aă dusă peă urmeleă sîngeluiă pîn<ă laă femeiaă travestit<,ă ceă aă fostă g<sit<ă
z<cîndăîn patăînăurmaălovituriloră群iăîmpuns<turilorăprimite.ăPentru a lua lap-
tele de la vaci, moroileăf<ceauă群iădescînteceă群iăvr<ji, darăhranaă群iăbunaăîngriji-
re a vacilor au fostăîntotdeaunaăfarmeceleăceleămaiăideale. 

Ină ajunulădeăBoboteaz<ă seăobi群nuiaă s<ăse umbleăcuă ”Ciuralesa".ăCuă
aceaăocazieăseăf<cea p<pu群aădinăml<di郡eădeăalun, m<r, p<r, lumân<riăcîteăunaă
de fiecare persoan<ădinăcas<ă群iăunăfuiorădeăcînep<.Toateăacesteaăseăînvelieau 
într-un prosop frumos, înăa群aăfelăcaăvîrfulălumin<rilorăs<ăr<mîn<ăafar<ăs<ăseă
poat<ă aprinde. Searaă copiiiă înconjurauă casaă 群iă dependin郡eleă cuă p<pu群aă cuă
lumin<rileăaprinse. Unul din copii purta o traist<ămareăînăcareăaveaătotăfelul 
deăsemin郡eă群iăunăcolacămareăUnăaltăcopilăaveaăuniăclopo郡elăceăîlăagitaăînătimpă
ceăînconjurauăcl<dirile,ăcaăastfelăharmalaiaăs<ă fie cîtămaiămare. In frunte se 
a群ezaăcopilulăcuăp<pu群a, cuălumin<rileăaprinse.ăLaăînconjuratăto郡iăcopiiiăstri-
gauă dină r<sputeriiă “Ciuralesa-lesa,ciuralesa-lesa". Cîndă grupulă deă copiiă
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ajungeauăînădreptulăferestrelorăseăopreauă群iăse adresau celor din cas<!ă"Bun<ă
searaăluiăSîntion“,dup<ăcareăcontinuau,ă"S<ăv<ăfieăprinosulăcîtămasaă群iăstogul 
cîtă casa, s<n<tace, bog<tace ,roadeă multeă înă bucace",iară cîndă ajungiau la 
grajdăziceau,“vaciăl<ptoaseă群iăc<rnoase, boiăb<l郡a郡i, vi郡eiăt<rca郡i". 

Dup<ăce seăînconjurauătoateăcl<dirileădeătreiăori,ăseăintraăînăcas<. Aci 
copiiiă erauă a群tepta郡iă deă oă femeieă maiă în vîrst<, careă luaă p<pu群aă 群iă stingeaă
lumân<rileă într-o strachin<ă cuă tot.ă felulă deă semin郡eă inclusivă deă cînep<. In 
timpul stingerii, o parte din semin郡e seălipeauădeăcearaămoaleăaălumân<rilor. 
Dup<ăfelulă群iănum<rulăsemin郡elorălipiteădeălumân<ri se deducea rodul bogat 
din acel an. P<pu群ileă seă 郡ineauă legateă dou<ă s<pt<mîni. In acest timp nu se 
mergea înăpe郡ită群iănuăseăf<ceauănun郡ii. 

In ziua de 9 martie seă serbeaz<ă ceiă 4oă deă mucenici. De aceat<ă
s<rb<toareăseăobi群nuiaăs<ăseăînoonjoareăcurteaă群iăgr<dinaăcuăfumăde:ăzdren郡eă
s<ă nuă mearg<ă 群erpiiă înă b<t<tur<. Ritualulă seă desf<群uraă înainteă deă r<s<ritulă
soarelui, pentruăcaăefectulăs<ăfieăcîtămaiăbun. 

Se punea jarăîntr-oăoal<ăiarăpesteăacestaăzdren郡e. Cîndăzdren郡eleăluauă
focă群iăardeauămocnit,ăcuămultăfum,ăseăînconjuraătoat<ăgr<dinaăcaăs<ănuăvin<ă
群erpiiă în<untru. Dup<ă ceă seă terminaă înconjuratulă gr<diniiă seă l<saă oalaă cuă
zdren郡eleăaprinseăîntr-unăcol郡ădeăgr<din<ăpîn<ăcîndăseăstingeauă群iăt<ciuniiădină
oal<. 

Inădiminea郡aăcîndăseăpractica acest obicei tot satul se umplea de fum 
群iă deămirosă deă cîrpeă arse, ceă seă resim郡eaă pîn<ă departeă înă軍arin<ă sauă susă laă
M<gur<. Aziăobiceiulăeăp<r<sităcomplet. 

Împotrivaăsupersti郡iiloră群iăidolatriilor, mo群teniteădeăpeătimpulăcîndăfe-
nomenaleănaturiiă erauă zeificateă 群iămitificate, aă luptată 群i biserica,ă înc<ădeă la 
început,ădarănuăaăreu群ităs<ăleăcombat<ăpentruăc<ăignoran郡aăeraămare* 

S-aă crezută înă Tisaă c<ă atunciă cîndă tun<ă 群iă tr<zne群teă umbl<ă Sf.Ilie cu 
c<ru郡aădeăfocăpeădeasupraănorilor.Aziăniciăcopiiiănuămaiăcredăînăa群aăceva.ă 

 
2.Vrăji 群i farmece  
 
LocuitoriiăsatuluiăTisaăauăcrezut,ă群iăcuăregretămaiăcredă群iăazi,ăînăvr<ji, 

farmeceă 群iă descântece. Înă Tisaă nuă auă existată vr<jitori,ă dară încazuriă deă boliă
incurabileă sauă dureriă suflete群tiă nelecuite, caă dragosteaă nerealizat<ă sauă
învr<jbit<, ceiă înă cauz<ă auă recurs, în disperarea lor, 群iă laă vr<jiă 群iă farmece. 
Pentruăîns<n<to群ireaăcopiluluiăscumpăsauăpentruăîntoarcereaăso郡uluiăsauăso郡ieiă
deăpeăunădrumăgre群it,ăoameniiăauămers,ă群iămaiămergă群iăazi,ălaăvr<jitori, 群iănuă
numai oameniăsimpliăciă群iădinăceiăcuăoăpreg<tireăintelectual< temeinic<. Acest 
lucru, dup<ăp<rereaămea,ăseădatore群teăfaptuluiăc<ăînătrecutăînăplasaăîntreag<ăaă
H<lmagiuluiăseăg<seaăunăsingurămedic, 群iăoameniiăînăasemeneaăsitua郡iiăîncer-
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cau orice, numaiăs<-群iăvad<ăcopilulăs<n<tos. Cazurile mai u群oare, un deochi 
(poate),identificat adesea cu un. mic deranj de stomac, oăluxa郡ieăseărezolvauă
localădeăfemeileămaiăînăvîrst<, priceputeălaăa群aăceva. Descînteculăera nelipsit 
chiară群iăînăcazurileădeăluxa郡ie. Pentruăcazurileămaiăgraveăapelauălaăvr<jitoriiă
deălaăB<ne群ti, Juli郡aăsauăS<lciua. Cîndăiăseăf<ceaăunuiaăr<u, înăprimulărîndăiăseă
descîntaă群iăiăseăstingeaăc<rbuni. Dup<ăaceeaăseădaăbolnavuluiăs<ăbeaăap<ădeăpeă
c<rbuni. Deămulteăoriăbolnavulăseă întrema,ădarănuădatorit<ădescîntecului, ci 
efectului absorbantăalăc<rbuneluiă群iăeventualăsugestiei.  

 

Forme de descîntece. 

Descîntec pentru combaterea speriatului la copii:. 
 
Seă faceă oă jirebiu郡<ă dină tortă nepârluită (nealbit). La capul copilului 

bolnavăseăziceăa群aîîă"Speriete sariăînăperete!ăSperiete,ăsperiete, sari din perete 
în perete!ăSperietulăluduluiăsariăînăcoadaălupului. 

Descântec pentru scrântitură  
 
M<rg<uăGheorgheămerseăprintr-oăp<dure, 
Uind, cîntîndă群iăvoieăbun<ăf<cînd. 
Deodat<ăauziătreiăcîini, deălaătreiăstâni; 
In cale-iăie群aă群iădeăp<mîntăîlătrîntea 
Siăpiciorulăstîngă(drept)ăî群iăscrîntea. 
M<ărogădeăsf.M<rieăMareăs<ăias<ăcuăleacu-n cale." 
M<ărogădeăSf.M<rieăMic<, peămîineăs<ănu-i mai fia nimica. 
Cel.careădescînt<ă郡ineăîn mîn<ăunăi郡ăpeăcareăfaeămaiămulte noduri. La 

sfîr群ităsufl<ăpeăfiecareănodădeătreiăoriă群iăzice!ă"Dumnezeuăs<-i dea leac". 
Dscântec de deochi  
 
Celă careădescînt<ă iaăoă can<ădeă ap<ă 群iă oă arunc<ă .Maiă iaăuna.ă 群iă iarăoă

arunc<. Inătimpăceăarunc<ăapaăzice "Asta nu e deăleac".ăIaăapoiăaătreiaăcan<ădeă
ap<ă群iăacumăziceîă"Asta-i de leac".In apa aceasta, celăcareăfaceădescîntacul, 
puneăunăjarăaprinsădinăsob<.ăInătimpăceăpuneăjarulăînăap<ănum<r<ă9,ă8, 7,apoi 
sufl<ădeasupraăapeiă群iăfaceăcuămînaăsemnulăcrucii. Se pune al doilea c<rbuneă
înăap<ă群iă seănum<r<ăacumă6, 5, 4 群iă iar<群iă seă faceăsemnulăcruciiă 群iă seă sufl<ă
pesteă ap<. Laă ală treileaă c<rbuneă pusă înă ap<ă seă num<r<ă 3, 2, 1 群iă seă repet<ă
acela群iăritual. ; 

Dup<ăceă s-auăpusă c<rbuniiă înă ap<ă seămaiă ziceîă "Dac<ădeochiul e de 
b<rbatăs<-i crape foalele, dac<ăeădeăfemeieăs<-iăcrapeăsînii, iarădac<ăeădeăfat<ă
mareăs<ăiăseădespleteasc<ăchicileă(cozile).Dac<ădeochiulănu-i de.nici unul ,a群aă
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dup<ă cumă amă zisă niciă unulă a群aă s<ă nu-i mai fie nimic. Dumnezeuă s<-i dea 
leac". 

Cuăapaă înăcareă s-au stins c<rbuniiă seă faceăbolnavuluiă semnul crucii, 
pe frunte, b<rbie 群iăumeriiăobrajilor. Laăurm<ăseăd<ăbolnavuluiăs<ăbeaădin ap<ă
de trei ori. 

Descăntec la un bolnav de bube. 
 
 „Aăplecatăomulă群iăînăcaleăs-aăîntîlnităcuă9ăp<reriădeăr<u în 99 de feluri. 

Deăe群tiăbub<ăgalben<, bub<ăvîn<t<ăsauăbub<ăneagr<ă ie群iădinăcreerii capului, 
din fa郡a.obrazuluiă c<ă bolnavulă nuă maiă poateă niciă s<ă cineă niciă s<ă seă aline. 
Bub<, de nu-i asculta cu gura te-oi blestema, cu cimbru te-oi afuma ,cu 
cu郡itulăte-oiăt<iaă群iăînămareăte-oi arunca." . 

S-auăculesădeălaăD<r<uăLenu郡aă群iăMitruădinăTisaăînă1977 
Legateădeăînmormântare: 

Dup<ă a群ezareaă mortuluiă înă groap<ă seă arunc<ă pesteă co群ciugă baniă deă metală
(monede), caăs<ăaib<ămortulăcuăce-群iăpl<tiăv<mileăspreărai. Pesteăgroap<ăseăd<ă
celorăcareăauăs<patăgroapaăoăoal<, unăcolac,oălumânareă群iăunăprosop. 

To郡iă ceiă careă auă luată parteă laă înmormîntareă trecă dină motiveă
tradi郡ionale, dară群iădeăigien<ăpeă1aăvaleă群iăseăspal<ăpe mîini. Maiăeăobiceiulăs<ă
seărup<ăcrengiă群iăfrunzeădinăpomiiădinăcimitiră群iăseă群tergăcuăeleăpe mîini. 

Acas<ă laă celă decedat, apar郡in<toriiă organizeaz<ăoămas<ă comun<, po-
mana mortului. Laăpoman<ă iauăparteănumaiă invita郡iiă 群iă niciă ace群tiaă to郡i.ăLa 
poman<ă seă serve群teă rachiuă 群iă mîncareă cald<. Cei careă seă osp<teaz<ă ureaz<ă
r<posatului iertareă deă p<cateă 群iă 郡<rîn<ă u群oar<. Laă începută seă p<strez<ă oă at-
mosfer<ătrist<, de regret pentru cel disp<rut, darădup<ă.2-3 pahare de rachiu 
atmosferaăseă învesele群teă 群iă seăuit<ădurerea. Acumădiscu郡iile se duc pe teme 
de actualitateăcaăs<ăseăîmplineasc<ăfilozofiaăpopular<îă"Viiiăcuăviiiă群iămor郡iiă
cuămor郡ii". 

Pentruăcelădisp<rutăseămaiăfacăpomeniriăcu parastaseălaăbiseric<ălaă40 
zile, laă jum<tateădeăan, la anul, laădoiăaniă 群iă laă trei,ădup<ăcareă începeăs<ă seă
uite.Seămaiă aminte群teă numeleă celuiă r<posată laă ridicareaă paoseloră (panahida 
mic<)ădeălaăCr<ciună群iăPa群tiă群iăeventualăcuăocaziaăridic<riiăaltorăparastaseămaiă
noi, dup<ăcareăsuntăuita郡iă群iăsco群iădefinitivădinăpomelnic. 

 

3.Semnifica郡ia zilelor săptămânii 群i credin郡ele legate de ele  

Caă群iăalteălucruriă群iăzileleădinăs<pt<mîn<, pentruăoameniiădin.ăTisaăî群iă
auă semnifica郡iaă lor. De fiecare zi sunt legate mituriă 群iă legende.ă S<ă vedem 
care sunt acestea:  

Primaăziădinăs<pt<mîn<ăeăLUNI . Aceasta e zi liber<ăf<r<ăniciăunăfelă
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deă opreli群ti.ă Ină eaă seă lucreaz<ă deă diminea郡<ă 群iă pîn<ă tîrziuă noaptea. Seara 
femeileăst<teauălaătorsulăcînepiiă群iăseăf<ceauăcl<ci. 

MARTI. Numele acestei zile s-ar trage de la zeul Marte, zeulă r<z-
boiului,ădeăaceeaăeăsocotit<ăcaăziăfoarteăbucluca群<. Inătimpulăzileiăseălucreaz<ă
de toate, dar seara nu, deăteam<ăs<ănuăliăseăîntîmpleăcevaăr<u. 訓iăfiindc<ăoa-
meniiănuălucrauămar郡iăsearaăseăculcauădeăvremeă群iăseăsculauăaădouaăziăfoarteă
deădiminea郡<, c<ădeabeaă începeaăg<inu群aăs<ă seăurceăpeăboltaăcerului.ăMar郡iă
searaă eă personificat<ă într-o.femeieă reaă 群iă b<trîn<,ă careă adeseaă seă r<zbun<ă
pentru te miri ce. Inăsatăseămaiăp<streaz<ă群iăaziă înjur<turile!ă"Duc<-teăMar郡iă
Seara”ăsauă"Lua-te-arăMar郡iăSeara”• 

MIERCURIăeăaătreiaăziădintăs<pt<mîn<. Numeleă群i-l trage de la zeul 
Mercur, patronulăcomer郡ului, deăaceeaăeăziă liber<ăînăcareăseăputeauăfaceătotă
felulădeălucr<riă群iăafaceri. Caă群iăînăziuaădeăluni,ă群iăîn aceast<ăziyse putea lucra 
deădiminea郡<ă群iăpîn<ătârziuănoaptea. 

JOI. Aceast<ăziăeăînchinat<ăzeuluiăJoie. Eăziăliber<ăf<r<ărestric郡ii,ănici 
înălucruă群iăniciăînăaleămînc<rii. 

VINERI. Aceastaăeăsocotit< caăziăsfînt<ărînduit<ăînăcinsteaăSf.Vineri. 
Inăaceast<ăziănuăseătorcea, nu se cosea, nuăseăf<ceaăle群ieă群iănuăseăl<ăniciărufeă群iă
nici pe cap. B<rba郡iiă nuă preaă aveauă restric郡iiă laă lucru, dară dac<ă erauă s<b<iă
(croitori)ănuălucrauăniciăeiăînămeserie. Obiceiul s-aăimpusăpeăvremeaăiob<gieiă
cîndă 群iă domniiă deă p<mîntă credeauă înă lucruriă supranaturale, mitice. Vinerea 
era zi deăpostăcaă群iămiercurea. M<suraăaăfostă impus<ădinămotiveăreligioase, 
darăeaă群i-aăf<cutăefectulă群iăînădomeniulăsanitar,ădezintoxicîndăorganismulăde 
gr<simi. 

SIMBATAăî群iă trageănumeleădeă laăsabatulăevreesc.ă Înăaceast<ăziăseă
lucreaz<ăf<r<ărestric郡ii, înăafar<ădaăadventi群tiiădeăziuaăaă7-aă(sîmb<tarii),ăcareă
郡inăsîmb<taăcaăziădeărepaosăs<pt<mînal. 

Sîmb<taăspreăsear<ăseăb<teaătoaca 群iăseătr<geauăclopotele,ăanun郡ând 
prinăaceastaăc<ăaădouaăzi eăs<rb<toareă群iăc<ădinăacelămomentănuătrebuieăs<ăseă
mai lucreze pîn<ă luniă dup<ă r<s<ritulă soarelui.ă Aziă nuă seă maiă respect<ă deă
nimeni astfel de lucruri. 

Dup<ă numeleă zileloră dină s<pt<mîn<ă s-auă dată 群iă numeă laă animale, 
îndeosebiă laăvaci.Dac<ăoăvi郡elu群<ăseăn<群teaă înăziădeă luniăprimeaănumeleădeă
Lunaia mar郡i, Mar郡aia miercuri, Miercaia joi, Joiana vineri, Vinireana; 
sîmb<t<, Sîmbaiaă群iăduminic<, Dumaia. 

Duminicaă eă ziă deă repaosă s<pt<mînal. Aceast<ă ziă eă personificat<ă înă
SfîntaăDuminic<, dup<ăcumăarat<ă群iăcolindul "CeaăSfînt<ăDuminic<". Oficial 
venerareaă acesteiă zileă aă începută s<ă seă fac<ă deă laă Const.celăMare. Cuă toat<ă
siguran郡aăînceputulăs-aăf<cutăcuămultămaiădeăvreme. 
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4 Numirile vechi ale sărbătorilor de peste an 

群i obiceiurile legate de ele 
 
Pîn<ădeăcurândăb<trîniiăfoloseauăatîtălaănumireaălunilorăcîtă群iălaănu-

mireaăs<rb<torilorăidiomulăslavonăsauăpopularăvechi.ăVomăîncercaăs<ăred<mă
numirile vechi ale acestora din Tisa. 

Lunileă din,ă ană poart<ă urm<toareleă numiriă vechilă ianuarie-ge- rar, 
februarie-f<urar, mar郡ie-m<r郡i群or, aprilie-prier, mai-florar iunie-cire群ar, au-
gust-gustar, septembrie-r<pciuniă (d<ă cuă prunciiă înă t<ciuni), octombrie-
brum<rel, noiembrie-brumară群iădecembrie-indrea. 

Primaăs<rb<toareădin,ăanăaăfostă群iăînătrecut,ăcaă群iăazi, ANUL NOU. 
Bisericaăortodox<ăserbeaz<ăînăaceast<ăziăpeăsf.Vasile. Romaniiă郡ineauăaceast<ă
ziăînăcinsteaăzeuluiăIanus, zeulăînceputurilor, deăundeă群iănumeleălunii ianuarie 
(Ianus). 

La romani Anul nouăeraămarcatădeăînceputulăprim<veriiă群iăseăserbaă
laă începutul lunii martie. In aceast<ă ziă seă f<ceauă cunoscuteleă serb<riă
cîmpene群tiăcuădemonstra郡iiădeălucr<riăagricole. Deăaciă群iălaănoiăobiceiul de a 
umblaăînăuneleăp<r郡iăcuăplugu群orul. In Tisa nu a existat obiceiul acesta, dar 
seăorganiza,ă totă pentruădesf<tare,ă conacul. Totă înă searaădeăAnulănou, unele 
familiiăf<ceauăcalendarulădeăceap<, pentru a afla prognoza timpului din anul 
urm<tor. 

Cu ocazia Anului nouă seă facă ur<riă deă bine, deă bun<stareă 群iă
s<n<tate,caădeăexemplui 

Ceiăcareăaăstr<mutatăAnulănouădinămartieăla 1 ianuarie a fost Numa 
Pompiliu, înainteaăerei noastre. 

Laă6ă ianuarieăseăserbeaz<ăBotezulăDomnuluiăsauăBoboteaz<ăcumăiă
se mai spune. Peătimpulăacestaăaăfostăgerămareădeăcr<pauălemneleăînăcodruă群iă
ou<leăcorbuluiăînăcuib, cum spun cei de demult. Seămaiăspuneăc<ădac<ăBobo-
teaz<ăg<se群teătimpulămoaleăîlăîn<spre群teădup<ăaceeaă群iăinvers. 

In ajun preotul umbl<ăcuăaghiasma (apaăsfin郡it<), din cas<ă înăcas<,ă
pentruăaăleăsfin郡i. Cuăaceast<ăocazieăpreotulălas<ăîn caseleăînăcareăseăafl<ăfeteă
mari, unăfiricelădeăbusuiocădinăm<nunchiulăcuăcareăseăstropescăînc<perile, s<-
lăpun<ăacestea, seara, subăperin<ăs<-群iăvisezeăursitul. Dac<ăpreotulăsc<paădină
vedere acest lucru, nuăuitaămamaăs<ăcear<ăunăfirădeăbusuiocăpentruăfataăei. 

Seara, dup<ă ceă feteleă puneauă busuioculă subă perin<, seă gîndeau 
mereu la alesul sufletului lor, c<ădoar, doar,ăîlăviseaz<ădarădeăceleămaiămulte, 
oriătrudaăeraăzadarnic<. 

Laăl<satulăseriiăcopiiiăumblauăcuăciuralesaă群iăurauălaăferestre;, celor 
dinăcas<îă "S<ăv<ă fieăprinosulăcîtămasaă群iă stogulă cîtă casa”.ăAădouaăziă cei cu 
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numeleădeăIoanăseăcinstescăcuămeseăbogateă群iăb<utur<. 
La 3o ianuarie seă serbeaz<ă ceiă treiă sfin郡iăVasile,Grigorieă 群iă Ioan. In 

poporăiăseăspuneăTrisfetiteleă(treiăfe郡eăbiserice群ti). 
 Doi februarie. Ină aceast<ă zi seă serbeaz<ă IntimpinareaăDomnului. In 
popor i se spune Stretenia. E vorbaăc<ă înăaceast<ăziă ieseăursulădinăbârogă 群iă
dac<ăî群iăvedeăumbraămaiăintr<ăîn<untruăc<ămaiăvine frig. 
 La 9 martie suntăceiă4oădeămuceniciăsauăsfin郡iăcumăiăseămaiăspuneă(Laă
Sfin郡i). Inădiminea郡aăacesteiăs<rb<toriăseăafum<ăograda cu fum din zdren郡eăs<ă
nuăvin<ă群erpiiăînăb<t<tur<. 
 Bîlciuiă luiă Sîntoader s-aă 郡inută 群iă seămaiă 郡ineă înăH<lmagiuă în prima 
sîmb<t<ădinăPostulăPa群tilor. Acestătîrgămare,ădeă郡ar<, s-aănumită群iătîrgulăs<ru-
tului, pentru c<ă veneauă laă tîrgă to郡iă c<s<tori郡ii dină cî群legiă 群iă tinereleă nevesteă
s<rutauăcunoscu郡iiă群iăprieteniiăîntîlni郡iăînătîrg. Ceiăs<ruta郡iăr<spl<teauăgestulădeă
simpatie al tinerei neveste cu bani sau alte daruri. Aziănuăseămaiăp<streaz<ă
nimic din obiceiul acesta. 
 25ămartie,BunaăVestireă sauăBlagove群tenia, cum i s-aăspusă înă trecut. 
CîndăBiagove群teniaăc<deaăînăPostulămareă群iădeăobiceiuăcadeăînăacestăpost, înă
ziuaăaceeaăseămîncaăpe群te, dup<ăcumăeă群iăvorba!"LaăBlagove群teătotăromânulă
mînc<ăpe群te".Toateăb<c<niileăc<utau s<ăseăaprovizionezeădinăbel群ugăcuăpe群te, 
conservată înăsare, pentruăaceast<ăzi, iarăamatoriiădeăpescuită î群iă încercauăno-
roculăînăCri群,cuăsculele ce le aveau. 
 Deă aceast<ă s<rb<toareă oameniiă auă fostă obi群nui郡i.ă s<ă aud<ă cuculă
cântând, darădup<ăschimbareaăcalendaruluiănuăseămaiăaudeăpeătimpulăacesta, 
astfel aă fostă cuă ună repro群ă înă plus, c<ă niciă cuculă nuă vineă peă dataă cîndă s-a 
schimbat calendarul. 
 23 aprilie, Sf.Gheorghe. Oameniiăîiăspună群iăaziăț’Sîngiorz” 
Sîntădou<ăSîngiorzuri, pentruăoameniă群iăpentruăanimale.  
 Floriile, adic<ăs<rb<toareaăflorilor, pentru c<ăînăjurulăacesteiăs<rb<toriă
to郡iăpomiiă suntă înflori郡iădin plin. Inăaceast<ăziă seă serbeaz<ă intrareaă luiă lisusă
HristosăînăIerusalim. E prima s<rb<toareădinăgrupulădeăs<rb<toriămobile. 
Inăsîmb<taăFloriilorăs-aă郡inută群iăseă郡ineăînăH<lmagiu,ăBîlciul Floriilor, Cu oca-
ziaăacestuiăbîlci, oameniiă seăaprovizionauăcuă totă felulădeă lucruriă înăvederea 
s<rb<toriiămariă ceă oă a群teptau.ăCopiiiă ardeauă deă ner<bdareă s<ă vad<ă ce le-au 
adusă p<rin郡iiă deă laă tîrg:ăcojocel, p<l<rioar<ă sauă opincu郡e. Bucuria mare era 
cîndăvedeauăКiăpâine alb<ăcuăcareănuăseăîntîlneauădecîtălaăzileărare, 
 Pa群tile.ă sauă înviereaă luiă lisusă Cristos.Aceastaă eă unaă dină s<rb<torileă
mobile de peste an. Seă 郡ineădeă fiecareădat<ă înă ziă deăduminic<. Siă fiindc<ă eă
mobil<ăfixareaădateiăseă faceădup<ăurm<toareaăregul<:ă ln primaăduminic<ăcuă
lun<ăplin<ădup<ăechinoc郡iulădeăprim<var<. Dac<ăPa群tileăortodos群ilorăcad, înă
vreun an, odat<ăcuăPa群tile evreilor ,atunciăortodoc群iiăamân<ă郡inereaăPa群tiloră
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cuăoălun<.ăInăfunc郡ieădeădataăcîndăseăfixeaz<ă郡inereaăPa群tilorăseăfixeaz<ă群iădataă
郡ineriiăcelorlalteăs<rb<toriămobile:ăFIoriile, Ispasulă群iăRusaliile. 
 Pe vremuri, înă multeă p<r郡i, seă obi群nuiaă s<ă seă organizeze, înă curteaă
bisericii, cuăocaziaăacesteiăs<rb<tori, oăagap<, oămas<ăcomun<.ăAziănuăseămeiă
practic<ăobiceiulăacesta, darăînăTisaăînăamintirea lui sa format obiceiulăs<ăseă
mearg<ălaăcimitir,ăcareăeăînăjurulăbisericii,ăcu paose, înădup<ăamiazaăacesteiă
zile. Deă altfelă îns<群iă cuvîntulă deă paosă înseamn<ă poman<, constîndă din.ă
mîncareă群iăb<utur<.ăAziăîn郡elesulăcuvîntuluiădeăpaosădifer<ădeăcelădin trecut. 
Sub numeleădeăpaosăseăîn郡elege un colac mai mic, împletitărotundă群iăcareăseă
folose群teălaăoficiereaăpanahideiămici, pentruăceiămor郡i. 
 Ridicarea paoselor, înăcimitir,seăfaceăînăprimaăziădeăPa群ti,ădup<ămas<. 
To郡iăceiăcareăauăpeăcinevaăînmormîntatăînăcimitiră群iăchiarădac<ănuăau, mergăînă
dup<ăamiazaăacesteiăzileălaăcimitir. Se duceăcuăaceast<ăocazie, colacul numit 
paos, unăulcioră群iăoăsticl<ăcuăvinăsauărachiu. Inăulciorăseăpuneăpu郡in<ăap<ăpre-
supunîndu-seăc<ămor郡iiăauănevoieă群iădeăaceasta. Colacul se pune pe gura ul-
ciorului, iară înă scobituraă colaculuiă ună ouă încondeiată 群iă oă lumânareă ceă seă
aprindeăînătimpulăslujbei. Preotul trece peălaăgrupeădeămorminteă群iăoficiaz<ă
slujbaăreligioas<. Totăceă郡ineădeăpaos, înăafar<ădeăsticlaăcuăb<utur<, e luat de 
slujitorii bisericii. B<uturaăr<mîneălaăceiăcareăauădus-oăs<ăseăcinsteasc<ăcuăea. 
Femeileă maiă ducă laă cimitiră cîtevaă ou<ă ro群ii, cîtevaă buc<郡iă deă pl<cint<ă 群iă
col<cei, s<ădeaălaăfiniă群iănepo郡iădeăsufletulămor郡ilor. 
Inănoapteaăînvieriiăseăobi群nuiaăsaăseăorganizeze un fel de priveghere. In acest 
scopăseă f<ceaă înăcurteaăbisericiiăună focăceă seăalimentaăpân<ădiminea郡a. Oa-
menii mai tineri se interesau de materiale explozive, caă 群iă prină aceastaă s<ă
marchezeă momenteleă însemnateă aleă zilei.împu群c<turiă 群iă detun<turiă caă laă
Pa群tileădin 1919 nu s-auămaiăauzităniciodat<. 
 Pa群tiie, chiarădac<ănuăerauăpreaăînăprim<var<, aduceauăodat<ăcuăeleă群iă
schimbareaăîmbr<c<minteiădeăiarn<ămaiăgroas<, maiăgreaăcuăunaămaiău群oar<, 
deă prim<var<. Deă Pa群tiă toat<ă lumeaă trebuiaă s<ă seă îmbraceă înă haineă noi. 
S<rb<toareaămarcheaz<ăînceputulăînvierii naturiiă群iăînnoiriiăsuflete群tiăaăomu-
lui, 群iăatunciă trebuiaăcaă群iăaspectulă fizicăalăomuluiăs<ăseăînnoiasc<ăcuătotăceă
areămaiăbună群iămaiădeăpre郡. 
 Duminica Tomei eă primaă duminic<ă dup<ă Pa群ti. Iă seă maiă spuneă 群iă
Pa群tileă miciă sauă Dru群celele. Eă ziuaă mor郡ilor. Cu ocazia aceasta se mai 
înro群esc ultimileăou<. 
 IspasulăsauăÎn<l郡areaăDomnuluiăareălocălaă4oăzileădup<ăînviere. Ispas 
înseamn<ă isp<群ire, mîntuire. Intreă celeă dou<ă r<zboaieămondiale se comem-
orauă înă aceast<ă ziă osta群iiă c<zu郡iă peă cîmpulă deă lupt<,ă pentruă întregireaă 郡<rii. 
Totăînăaceast<ăziăseăorganizaănedeiaăînăc<tunulăParagine. 

RusaliileăsauăPogorîreaăDuhuluiăSfînt esteăultimaăs<rb<toareădină群irulă
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s<rb<toriloră mobile. S<rb<toareaă cre群tin<ă Pogorîreaă Duhuluiă Sfîntă s-a su-
prapus peste vechi obiceiuri mitologice cu fiin郡eă fantastice:ă ielele. Numele 
de Rusaliiă vineă deă laă s<rb<toareaă roman<ă Rosaliaă închinat<ă naturiiă viiă 群iă
mor郡ilor. Serbareaă seă 郡ineaă laă începutulă veriiă laă romani, 群iă laă 5oă zileă dup<ă
Pa群ti, laăevrei.Peă timpulăcîndăseă serbaăaceast<ă s<rb<toareă trandafiriiăerauă înă
plin< vegeta郡ie. Deăaciă群iăcuvîntulădeărozaă群iărujaăînălimbaălatin<, iar numele 
la romani personal feminin, Rozalia. Laăcomemorareaămor郡ilorălaăromani se 
f<ceauăospe郡eă群iăseăîmp<r郡eauătrandafiri.ăLaăromâniăcultulămor郡ilorăfiguraăsubă
numeleădeăMo群i. 
 De Rusalii, înăTisa, seăorganizeaz<ăserbareaăpastoral<ăcîmpe- neasc<ă
"NEDEIA". 
 Sfin郡iiăîmp<ra郡iăConstantinăcelăMareă群iămamaăsaăElena seăserbeaz<ălaă
21 mai. Ace群tiaăauă fostă trecu郡iă înă rîndulăsfin郡ilorăpentruăc<, mama a militat 
pentruăcre群tinism, iarăConstantinăaălegalizatăprinăedictulădatăînăMilan, la anul 
313ăe.n.cultulăcre群tin, înăImperiul Bizantin. Totăînătimpulăluiăaăfostădecretat<ă
duminicaăcaăziădeărepaosăs<pt<mînal, înăloculăsîmbeteiă(sabatulăevreese). 

1. Na群terea Sf.Ioană Botez<torul se serbeaz<ă laă 24ă iunie.Ină popor i se spune 
”Sînzîiene“ăpentruăc< laăaceast<ăs<rb<toareăseăobi群nue群teăs<ăseăpun<ăînăpoart<ă
群iăînăculturiăcoroni郡eădeăsînzîieneă(dr<gaic<). 
 Sf.ApostoliăPetruă群iăPavel seăserbeaz<ălaă29ăiunie. In popor i se spune 
"Sînpietru”.Sf.apostoliăsîntăhramulăbisericiiădinăTisa,ădarăcuătoateăacesteaănuă
eălegat<ăde hram nici o manifestare deosebit<. Înainte de schimbarea calen-
darului (1924), înăziuaăaădouaădeăSînpietruăseăf<ceauăcl<ci la secerat. Azi nu 
mai corespunde timpulăpentruăaăseăfaceăaceast<ălucrare, laăaceast<ădat<. 
 Prorocui Ilie seăserbeaz<ălaă2oăiulie. Inăpoporăeăcredin郡aăc<ăs-aăîn<l郡ată
laă ceră într-un car da foc, de aceea e socotit; ca patronulă fulgereloră 群iă
tr<snetelor. Din acesteămotive,oameniiănuăîndr<znescăs<ălucrezeăînăaceast<ăzi. 
 Sf.Procopie (Precupul 8 iulie) eăsocotităcaăcelămaiăr<zbun<tor dintre 
sfin郡i. Toateă tr<sneteleă sîntă puseă peă socotealaă lui, maiă alesă atunciă cîndă s-a 
lucratăînăaceast<ăzi. Seăspuneăc<ădeăaceeaăaătr<snităînăparulădeăgrîuăsauăc<pi郡aă
deăfîn, c<ăatîtăgrîulăcîtă群iăfînul s-auăcosităînăaceast<ăs<rb<toare.  Schim-
barea laăfa郡<ăsauăPobrajele seăserbeaz<ălaă6ăaugust.Inăaceast<ăziăînăanul 1933 
s-aăînfiin郡atăînăTisaăC<minulăcultural. 
 AdormireaăMaiciiăDomnuluiăsauăSânt<marieăMare seă郡ineălaă15 aug. 
Cuă ocaziaă acesteiă s<rb<toriă lumeaă obi群nuie群teă s<ă mearg<ă laă izvorul inter-
mitent de la Izbuc-Bihor  
 CuvioasaăParaschiv<ă (14ăoct.).In popor i se spune Vinerea Mare.Pe 
grece群teăVinereaă înseamn<ăParaschiva. Legendaă spuneă c<ă Sf,ă Paraschivaă aă
fost o fecioar<ăceăaăsuferitămoarteădeămartir;14ăoct,ăeădataăna群teriiăei. 
 Sf,Dumitruă sauă Sîmedriuă (26ă oct.).Peă timpulă acestaă condi郡iile at-
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mosfericeă sîntă maiă bune, maiă c<lduroase, deă aceeaă aă r<masă înă poporă înă
leg<tur<ăcuăaceast<ăvreme,vorba!ă"VaraăluiăSîmedriu". 
 Cr<ciunulă sauăNa群tereaă luiă Iisusă (25 dec,).Cuă aceast<ă s<rb<toareă seă
încheieă群irulăs<rb<torilorădinăană群iă înăacela群iă timpă群irulăunuiăcicluădeămunciă
agricole din cursul anului, Siă fiindc<ă aceast<ă s<rb<toareă încheieă 群irulă unoră
evenimente importante de peste an, seăserbeaz<ăcuămaiămultăfast, cu petreceri 
群iăveselie. 
 Seă credeă c<ă fastulă deosebită ală Cr<ciunuluiă deă ast<ziă ară fiă urmareaă
s<rb<toriiăceăaăavutălocălaăromani, numit<!ă"Saturnaliile".Aceast<ăs<rb<toareă
aăfostăînchinat<ăzeuluiăSATURN, zeulăs<m<n<turiloră群iăal recoltelor bogate, 
ceă seă 郡ineaă laă sfîr群itulă anului, dup<ă terminareaă munciloră agricole, timp ce 
corespundeăcuăCr<ciunul de azi. Cuăocaziaăsaturnaliilorăseăorganizauăospe郡e, 
seăf<ceauăcolaciă群iăseăaprindeauălumin<riădeăcear<, caăs<ădeaăs<rb<toriiăunăfastă
cîtă maiă deosebit. Caă 群iă alteă obiceiuriă deă natur<ă p<gîn<, intrateă înă via郡aă
cre群tinilor, auă intrată 群iă acesteaădestulădeă justificat,ă laă careă nouaăvia郡<ă aă im-
primatăunărită群iăspiritualitateănou<. 
 Cuvîntulă “CR;CIUN"ă seă credeă c<ă s-ar trage din latinescul creatio 
creationis, ceă înseamn<ăna群tere, crea郡ie. In Tisa e nume de botez, mai ales 
pentru cei care s-auăn<scutălaăaceast<ăs<rb<toare. 
 C<ăeăa群a,ăeăfaptulăc<ăaăfostăpersonificat,ă lucruăadeverită群iădeăfolclor. 
ColindaăluiăIosipă(Iosif).ă"D<lbu郡ulăCr<ciun",ădinăaceast<ăcolind<ăeăde郡in<toră
deăcas<ădeăoaspe郡i.ăDup<ăcolindăînăstaululăacestuiaăseăna群teăIisus.ăVersiuneaă
poateă s<ă aib<ă temeiă sauăpoateănu,ădară certă lucruă eă c<ădeănumeleă acesta,ă deă
CR;CIUNă seă leag<ă na群terea. (Veziă 群iă versiuneaă deă laă pag. 162. Emilian 
Corni郡escu, NaКtereaădomnuluiă–Cr<ciunul. I. C) 
 
Anexa 14.ăEvolu郡iaă群tiutorilorădeăcarteădinăsat.ăAbsolven郡iă

deăliceu,ăscoliăprofesionaleă群iăstudiiăsuperioare. 
IoanăArpa群 

訓tiutoriădeăcarteăînăsat, pîn<ăînăanulă1920, auăfostăfoarteăpu郡ini, cîteăunulădeă
crîng. Pe la 1900 auăfostă群tiutoriădeăcarteăceiădoiăpreo郡iăcuăfamiliile Sinesie 
訓erbană群iăNicolaeăSirca, iar dintreă郡<raniăMihaiăD<r<uădinăcrîngul P<lu郡e群ti, 
Trifan losif pe Grui, TolanălaăArp<群e群tiă群iăD<r<uăLaiaăaăGroziiăînăParagine. 
Seăspuneăc<ăMihaiăD<r<uăaăavută2ăsau 3 clase de gimnaziu din Brad. Intre 
anii 1900-1920 auă maiă ap<rută cîteă unu, doiă 群tiutoriă deă carteă pe crânguri. 
Dup<ă anuiă 192oă num<rulă 群tiutorilor de carte s-auă înmul郡it,ă maiă alesă dup<ă
înfiin郡areaă înă sată aă 群coliiă primare. Laă capitolulă 群coal<ă s-a relatat situa郡iaă
înv<郡<mîntuluiă careăoglinde群teă 群iă eaăprocesulă deă culturalizareă aămaseior. In 
acestăcapitolă încerc<măs<ăred<măsitua郡iaă tineretuluiăcareăaăterminatăoă群coal<ă
medie, pentruăaăseăvedeaă群iăpeăaceast<ăcaleăprogresulăceăs-a realizat prin efor-
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tulăsatuluiă<iăaătinerilorăs<i. 
Nuăputemăs<ănuă relat<m, înăacestă context,群iă faptulăc<ă IoanăD<r<u, 

fiuă deă neme群ă dină c<tunulă Paragine, aămersă înainteă deă 1900 la gimnaziu la 
Beiu群, undeăaăf<cută3ăsauă4ăclase. PreotulăunitădinăH<lmagiuăv<zîndărezultate-
leădeosebiteălaăînv<郡<tur<ăaleăacestuiăb<iatăaăf<cutăpropunereaăp<rin郡ilorăb<ia-
tuluiă caă acestaă s<ă treac<ă laă uni郡iă c<ă îlă între郡ineă elă laă 群coal<ă 群iă îlă faceă preot. 
B<iatulănuăaăfostădeăacordă群iădreptăurmareăaăp<r<sităgimnaziul, care era unit. 
La maturitate s-aădusăginereălaălone群ti. Aăfostă群iăînăAmericaăprinăaniiă1910-
1912. LaăgimnaziulădinăBeiu群ăaăînv<郡atălimbaălatin<ăpeăcareăoăst<pîneaăfoarteă
bine. Dup<ă anulă 1920ă eă primulă înv<郡<toră înă satulă adoptivă Ione群ti-Arad. A 
contribuit foarte mult la edificarea actualuluiălocalădeă群coal<ădinăIone群ti, fapt 
pentru care prin Decretulănr.8o28ădină23ămartieă1926ă iă seă confer<ămedaliaă
"RASPLATA MUNCII clasa l-a". 
 
 
 

Numeleă群iă
pronumele 

訓coala. Anul 
absol. 

Profesia 
Locali-

tatea unde 
func郡. 

1917-1930 
l.訓erbană訓tefanăăăăăăăăăăă
訓訓訓訓訓訓tefan 

Teologia-
Arad  

1917 Preot Tisa 

2.Cri群anăGheorghe 
Liceul 

M.N.Arad  
1927 Advocat Arad - SUA 

3.Serban Viorica 
Viorica 

Lic.Corn.A
rad 

1927 Contab. H<lmagiu 

4.D<r<uăDumitru 
Sc.Norm. 

Arad  
1928 Diacon Episc.Arad 

5.Arpa群ăloan Sc.Norm. 
Arad  

1929 înv.-
cont.Tisa-. 

Tm群. 
1931-1940 

l.Cri群anăloan Lic.Av.I. Brad  1930 Ing.agr. Arad 

2.Mo郡icaăGh. Lic.Av.I. Brad  1930 Dir.aerop, .Timi群oara 
3.Trifan loan Sc.Norm. Arad  1932 Inv.Preot Tisa 

4.Cri群anăTitus Lic.M.Nic.Ara
d Arad 

1934 Ing.textil. Boto群ani 
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SITUA軍IA 
absolven郡ilorădeă群coal<ămedieădinăTisaăîntreăaniiă1918-1975, pe 

grupe decenale 
 

6,Roman Gheorg Sc.Contab. 1947 Contabil Arad 

7Roman Alex. ?  195o Tehnician. Arad 

8.Rusu Sabin Cursăsefăgar<ă群 195o Sefăgar< Baia de Cri群 
1951 - 1960 

 
 
 

1.D<r<uăTraian Lic.ped.Arad 1952 înv<郡<tor Tisa 

2.D<r<uăloan 
Lia.I.Slav.Arad 
1952 1952 Inginer Timi群oara 

3.D<r<uăCr<ciun Lic.ind.Timi群. 1952 Tehnicean H<imagiu 

4.Roman loan Lic.ped. Arad 1952 înv<郡<tor Leasa 

5Groza loan Lic.Sîntana 1953 Impeg.CFR Zimand 
6,D<r<uăloanăală
iuiN 

.Lic.I.Slav.Ara
d 1955 1955 

Rev.contab
ilTimiă群oăara Tm群 

7.D<r<uăGh.aiăluiă
N .Lic.Av,I tBrad 1955 訓efăgar< H<imagiu 
8Trifan Aiexandu Acd.St.Gheorg. 1955 Tehnicean Arad 

9.Roman Cornel Liceulă訓ebi群 1956 
Contab.sef 
H<imagiu H<lmagiu 

lo.軍iscaăM<rioara Liceul Brad 1959 Prof. Pie群cu郡a 

5.D<r<uăloan Lic.Com.ăTm群.ă 1937 Exp.contab. T-群oara 
1941-195o 

l.Cri群anăOctavian Lic.silv.ăTm群 1942 Tehnicean Arad 

2.Mihu郡ăTraian Acad,St.Gheor 1950 Func郡iiă
politice. . 

Tm群 
3.D<r<uăGh Sc.text.maistru 1942 Maistru Ploie群ti 
4.D<r<uăTraian 'idem 1942 idem Buftea-Buc. 

5.Nicodim Gh. idem 1942 idem Cluj-Napoca 
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llTrifan Elena 
Liceul Gu-
rahon郡ă1959  

Func郡ionar<ă
H<imagiu H<lmagiu 

12,SircaăM<rioara LiceulăTimi群. 19 6o înv<郡. Alma群 
13.Gruia Florica Liceul Arad 196o Prof.med.vt

. vet .-fum 
T.Severin 

14.Marian Titus Liceul Deva 196o Dispecer Deva 

15.Mihu郡ăM<rioara LiceulăTimi群. 196o Prof. Timi群oara 
1961 - 1975 

 l.Sirca Elena Lic,ped. Arad 1964 Educ. Brad 

2Morcan Elena Lic.Avr.I.Brad 1965 Educ. 
Baia de 
Cri群 

3Marg<uăSabina Idem 1965 Educ. Brad 

4.Uli郡aăPavel Lic Zlatna 1966 Maistru Cluj 
5.Serban Octavia Lic A.I.Brad 1966 Contabil< Timi群oara 

6Sirca Viorel Lic A.I.Brad 1966 Inginer Brad 
7Mo郡icaăAntonie Lic A.I.Brad 1968 Impeg.CFR Mihal郡 
8Buduhala Gh Lic.Gurahon郡 197o idem     Hunedoara 

9Roman Silvia Lic Sebi群 1972 Contabil< Sebi群 
 

10.Uli郡aăFlorica Lic. Gurahon郡 1973 Tehnic. Timi群oara 
11.D<r<uăSilviaă
Grui 

Lic.A.I.Brad 1973 Func郡ionar<ă
Bucure群ti 

Bucure群ti 

12. Roman Mari a Lic.Sebi群 1973 Inginer< Cluj 

13Arpa群ăAdrian Lic.A.I.Brad 1974 Subing. Arad 

14軍îsca Elena Lic A.I.Brad 1974 Tehn.farm. Va郡a 
15.D<r<uăDumitru idem 1974 Tehnician Brad 

16Buduhala Nic 1 
Tr. 

idem 
» 

1974 idem P.Groza 
17.D<r<uăFlorica idem 1975 Asist med. ' Brad 
lo.Cri群anăBenia-

min 
Lic.Arad 
•Arad 

1975 Student Timi群oara 
CATEGORIIăDEăANGAJA軍I 

Angaja郡iălaăC.ăF.R. 
192o - 193o 

 
SăANGAJA軍I
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l.D<r<uăPavelă
Nu郡u 

6 cl prim. 1917 Mec.loc Arad 

1931 - 194o 

1.Roman Petru Curs calif 1933 Conduct.tren Arad 
2.Roman Gheor-
ghe 

Curs calif 1935 idem Arad 

3.Roman Alex. Curs calif 1935   idem Aradi 

4.Margea Aurel Curs calif 1937 Acar Arad 

5.D<r<uăAdam Curs calif 1935 Cantonier Periam 

6.D<r<uăPetru Curs calif 1938 Conduct.tren Arad 

7.Roman loan Sc.prof 1936 Forjor Bucure群ti 
8.D<r<uăloan Curs calif. 1938 Cantonier Teremia 

9.D<r<uăTeodor Sc.profe 1938 Mec.diesel Bra群ov 
lo.Ro群ca Traian idem 1938 Mec loc Arad 

1941 1950 

l.Cri群anăGheorghe Sc.profes. 1946 Mec loc Arad 

2.Boci Gheorghe Curs calif 1946 Picher cfr Arad 
3.Tisca loan Curs calif n 1948 Acar H<lmagiu 

 
4.Mihu郡ăRoman Curs calif   1949 Func郡.ăefr Timi群oara 
5.Mihu郡ăPara- Curs calif  1949 Cantonier Timi群oara 
6.Cri群anăRoman Curs calif ii  195o Con-

 
Caransebi群 

7.Sirca loan Curs calif  195o Acar Leasa 

1951 1960 

l.Petri群orăValeriu Curs calif 1952 Fochist Gurahon郡 
2.D<r<uăloan Curs calif 1952 Magaziner Brad 

3.D<r<uăRusalin Sc.profes. 1952 Mecanic cfr Petro群ani 
4.Cri群anăloan Curs calif 1955 Conduct 

 tren 
Gurahon郡 

5.Cotoc Vasile Curs calif 1957 Acar H<lmagiu 

6.Mihi郡iăGheor- Curs calif 1958 Rev.vag. Timi群oara 
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7.Buduhala Ilie Curs calif 1958 Fochist Gurahon郡 
8.Vasii Gheorghe Curs calif 19 6o Rev.linie Vîrfuri 

9,Cornea Florea Curs calif 19 6o Rev.vag. Gurahon郡 
lo.MartaăCri群ană Curs calif 19 6o Manevrant Brad 

 

Numeleă群iăpre-
numele 訓coala 

Anul  
absolv: Profesia Loclitatea 

11.Roman loan Curs calif. 196o Magaziner Brad 

12.D<r<uăTeodor Curs calif. 196o L<c<tu群 Leasa car-
ier<

13.D<r<uăDumitru Sc.profes 196o Mecanic cfr Gurahon郡 
1961 - 1975 

l.Cri群anăGheorghe Sc.profes. 1965 Mecanic cfr G-hon郡 
2.Mo郡icaăTraian Curs calif. 1965 Conduct.tren Arad 

3.D<r<uăViorel Curs calif. 1968 Frînar Arad 

4.Margea Mircea Curs calif. 1969 Cond.tren Brad 

5.Marean Alexan-Curs calif. 1969 Mecanic Leasa car-
ier<6.Margea Nicolae Curs calif. 197© Fierar IDEM 

7.Bodea Nicolae Curs calif. 1971 Acar Brad 

8.D<r<uăloan Curs calif. 1972 Arad 

9.Trifan Gheorghe Curs calif. 1972 Maistru Aciu郡a 
lo.D<r<uăSandru郡 Curs calif. 1974 Frînar Gurahon郡 
11.Roman loan Curs calif. 1975 Frînar Gur<hon郡 
12.Iova Traian Sc.profes. 1975 Mecanic loc T-m群 

CALIFIC;RIăINăALTEăMUNCI 

L<c<tu群iămecanici 

l.Cri群anăMircea Curs calif. 196o Mecanic Aciu郡a 
2.Lungu Viorel Curs calif. 1968 idem Brusturi 

3.Morcan Gheor- Curs calif. 1968 L<c<tu群 Arad 

4.Pî郡ăTiberiu Curs calif. 1971 idem Arad 
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訓.Mo郡icaăAlexan- Curs calif. 1971 Mecanic Ciungani 

6.D<r<uăTraian Curs calif. 1969 L<c<tu群 Arad 

7.D<r<uăAlex. Curs calif. 1970 idem Arad 

P;DURARI 

1.D<r<uăloană 
Budea Curs calif. 193o P<durar Petri群 
2.D<r<uăFlorea Curs calif. 1935 Idem 

 
Arad-Ciala 

3.Baco群ăPavel Curs calif. 1934 Iidem Tisa 

4.D<r<uăIoni郡ii Curs calif. 1936 idem Tisa 

5.Roman Constan-Curs calif. 1946 idem Vîrfuri 
6,Buduhala Traian Curs calif. 1971 idem Tisa 

7.D<r<uăAdam Curs calif. 1971 idem Tisa 

ELECTRICIENI 

1.D<r<uăDumitruă Curs calif. 1950 Electrician Timi群oara 

2.Bodea Traian Curs calif. 197o Electrician Arad 
3.1oan<群ăloan Curs calif. 1973 idem Tisa 

4.Zbîrcea Gh. Curs calif. 1973 idem Brad 

5.Cotoc Traian Curs calif. 1973 idem Brad 

6.Leia Gheorghe Curs calif. 1975 idem Arad 

訓 
訓OFERI 訓I TRACTORI訓TI 

l.Sl<văGheorghe Curs calif. 195o Tractorist Sîntana 
2.D<r<uăAlex Curs calif. 195o 訓ofer H<imagiu 

3D<r<uăGheorghe Curs calif. 195o Idem Tisa 

4.Sl<văAlexandru Curs calif. 1951 idem Talagiu 

5.D<r<uăGheorghe Curs calif. 196o idem Talagiu 
6.Banei Octavian Curs calif. 1954 idem Leasa 

7Bodea Nicolae Curs calif. 1965 Mec.auto Brad 

8.Juncan Gheor-
gheă“

Curs calif. 1972 Excavatorist Vîrfuri 
9.D<r<uăloan Curs calif. 197o 訓ofer Arad 
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lo.Morcan Nicolae Curs calif. 197.0 Mec.auto Arad 

ll.Leia Sabin Curs calif. 1974 訓ofer Brad 

12.Roman loan Curs calif. 1972 訓ofer Leasa 

13«RomanăAdam Curs calif. 1973 訓ofer Brad 

14.D<r<uăSandru郡 Curs calif. 197o 訓ofer Leasa 

 
15.D<r<uăDorel Curs calif. 1977 Mec.auto Leasa 

FUNC軍IONARIăSIăALTELE 

1.D<r<uăDumitru Curs special 1938 Muzica mii. Arad 

2.Crepcea Simion Curs special 1945 Func郡.UVA Arad 
3.Mo郡icaăAlex. Curs special 1944 Agent fisc. Arad 

4.D<r<uăDumitru Curs special 1955 Agent fiscal Arad 
MUNCITORIăCALIFICA軍IăMESERIA訓I 

1.Banci Igna  Curs calif. 1924 M<celar Arad 

2.Banci Dumitru Curs calif. 193o idem Arad 

3.Buduhala 
 Simionă“ 

Curs calif. 1952 idem Arad 

I.Cornea Traian Curs calif. 1965 Zugrav Arad 

5.Arpa群ăFlorian Sc.訓rof. 1975 Dulgher Brad 
6.Margea Sinesie Curs calif. 1965 Artificier Leasa 

7.Marian Alexan-Curs calif. 1946 Bobinator Brad 

8.Juncan Viorel Curs calif. 1971 Strungar Brad 

9.Rusu lavei Curs calif. 1965 Miner Brusturi 

lo.Cotoc Leontin Curs calif. 197o Strungar Brad 
ll.D<r<uăGheorghe Curs calif 196o Strungar Arad 
12,Buduhala loan Curs calif. 197o Zugrav Arad 
13.Pî郡ăMarcu Curs calif. 197o Tîmplar Brad 
14.Cri群anăAdam Curs calif. 1975 idem Arad 
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Anexa 15.ăCânteculă群iădansulăpopular 
IoanăArpa群 

Cântul 群i dansul popular  
 

Satulăromânescăaăfostă群iămaiăesteă群iăaziăoăentitateădeăsineăst<t<toare, 
cuăaspira郡ii, tradi郡iiă 群iă cuăoă cultur<ămaterialaă 群iă spiritual<ăproprie, specific<ă
vie郡iiădeă laă 郡ar<.ăElăaădată -群iăvaămaiăda, cîtă timpăvaămaiăexistaă înă formaă luiă
arhaic<, tradi郡ional<,ăspecificulănostruăna郡ional, cu tot ce are mai caracteristic 
înăarhitectur<, limb<, port, tradi郡iiăcredin郡eă群iăobiceiuri.ăFrontiereleăspiritualeă
aleă uneiă na郡iuniă seă fixeaz<ă doară acoloă undeă acesteă caracteristiciă na郡ionaleă
înceteaz<ăs< maiăexiste.ăToat<ăculturaănoastr<,ăcuăpu郡ineăexcep郡ii,areălaăbaz<ă
culturaă popular<, tradi郡ional<.ă Opereleă celeă maiă deă valoareă dină literatur<, 
muzic<ă群iăarhitectur<ăauăcaăsubstratăacesteăelementeăcaracteristiceăcareăleăd<ă
sev<, via郡<ă群iă specific.ăForma郡iileădeăcînteceă群iădansuriăpopulareăducă群iă azi,ă
cumăauădusă群iăînătrecut,faimaă郡<riiăpesteăhotare. 

Satulănuăaăavută înătrecutăforma郡iiămuzicaleăsauăinstitu郡iiădeăart<ăcareă
s<-iăridiceănivelulăspiritual,ădarăaăavutăaltceva,ăaăavutămo群negiăsf<to群i,ă"hîtriă
buniădeăglume"ăcareăînătoateăîmprejur<rile,ălaăvorb<ăînădoiăsauătrei,ălaăcl<ci,ă
hore, nedei, la botezuriă sauă nun郡iă auă 群tiută dină plină 群iă cuămultă talentă s<ă în-
veseleasc<ălumeaă群iăs<ădescre郡easc<ăfrun郡ile.ăAnecdotele,ăsnoavele,ăglumele,ă
proverbeleăsauăzic<torileăceăseăgust<ă群iăaziăcuămult<ăsavoareăeăoperaăacestoră
arti群tiăanonimi. 

Sez<torileădeălucru,ădinătimpulăiernii,ălaătorsulăcînepii,ăsauăcl<cile,ălaă
pr<群itădeăporumbăsauălaăseceratădeăgrîu,ăaveauăînăsineănuănumaiămunc<ăserio-
as<ă dară 群iămanifest<riă spiritualeă deă desf<tare,ă petrecereă 群iă voieă bun<.ăNuă aă
existatăînăvia郡aăsatuluiăniciăunăfelădeăac郡iune,ăîndiferentădeăceănatur<ăsauăpro-
por郡ie,ă careă s<ă nuă seă încheieă cuă cînteceă 群iă dansuri.ă S-a dansat nu numai la 
horeleă dină duminiciă 群iă s<rb<tori,ă organizateă deă tineret,ă ciă 群iă laă botezuri,ă laă
nun郡i,ă laăcl<ci,ă laăumblatulăcuăduba,ă laăconac,ă laăvergelă群iă înămulteăalteă îm-
prejur<ri.ăPîn<ă群iă invocareaăploiiăcuăpaparudeleăsauăaăs<n<t<郡iiăoameniloră 群iă
animaleloră cuă "ciuralesa"ă dină ajunulă Bobotezei,ă auă fostă înso郡iteă deă gr<iri,ă
cînteceă群iă jocuri.ă Întotdeaunaădansurileăauă fostă înso郡ite,ădarămaiăalesăprece-
dateădeăcîntece. 

Petrecereaă群iăvoiaăbun<ăaăfostănelipsit<ădinăvia郡aă郡<ranuluiăromân.ăElăaă
cîntată 群iă aă dansată oriă deă cîteă oriă iă s-aă dată ocazia.ăCîntulă 群iă dansulă seă com-
pleteaz<ăunulăpeăaltul.ăNuăexist<ăînăsatădansăcareăs<ănuăfieăprecedatăsauăurmată
deă cîntece,ă îndeosebiă laă nun郡i, laă botezuriă sauă laă cl<ci.ă Seă cînt<ă înă sată dină
gur<,ă dină frunz<ă sauă seă fluier<ă melodiileă preferate.ă Plecareaă deă laă hor<ă
întotdeaunaăeămarcat<,ăpeăuli郡eleăsatului,ădeăcînteceleăfl<c<ilor.ăFeteleăcîntauă
peăc<r<riăprinăp<dureăsauălaăp<zitulăvitelorălaăp<scut, iarăfecioriiăsearaătîrziuă
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peăuli郡eleăsatului,ăcîndăseăîntorceauăacas<,ăsauădiminea郡aăcîndăde-abiaăd<deauă
zorileă群iămergeauăcuăboiiălaădeal.ăPrimulăinstrumentădeăcîntatăînăTisaăaăfost,ă
caă 群iă aiurea,ă frunza,ă iară ală doileaă fluierulă dină ml<di郡<ă deă alun.ă Acesta se 
cump<raăde-aă gataădină tîrg,ă c<ă înă sată nuă s-aăocupatănimeniă cuă f<cutulăunoră
astfelădeăinstrumente.ăMul郡iălocuitoriăaiăsatuluiăauă群tiutăs<ăcînteădinăfluier.ă 

In ultimul timp s-aăalc<tuităînăsatăunăgrupăvestitădeăfluiera群i care a lu-
at parte la concursurileă folcloriceă peă comun<ă 群iă jude郡.ă Dină acestă grupă facă
parte: Traian Morcan, Mitru Dărău, Nicolae Arpa群 (Căi郡a), Lazăr Cotoc 
群i loan Dărău. Acestaă dină urm<ă faceă parteă dină vestitaă familieă deă cînt<re郡iă
(dinăgur<ă群iădinăfluier)ăporeclit<ă“Hore群ti”.ă 

Alte instrumenteă deă cîntată înă Tisaă auă fostă lautaă (vioara),ă hurdunaă
(gurduna), contrabasul, duba (toba). Toba s-aăfolosit,ăînătrecut,ăcaăinstrumentă
muzicalănumaiălaă“umblatulăcuăduba".ăInăprezentăseăfolose群teăcurentădeătoateă
forma郡iileămuzicale. 

In sat, propriu-zis,  aăexistatăoăsingur<ăforma郡ieămuzical<,ăînăc<tunulă
Paragine,ăcareăeraăalc<tuit<ănumaiădinăvioaraăîntîiă群iăvioaraăaădoua,ărarădou<ă
vioriăîntîia.ăCeiădeăjosădeăLaăSatăs-auăfolosităîntotdeaunaădeăforma郡iileămuzi-
caleădinăCîmpulăTiseiăcareădeserveauă群iăalteălocalit<郡i.ăAcesteăforma郡ii,ădou<ă
sauătreiălaănum<r,ăauăfostăformateădinăvioaraăîntîi,ăvioaraăaădouaă群iăunăviolon-
cel,ăsauădou<ăvioaraăîntîi,ădou<ăvioaraăaădouaă群iăunăcontrabas.ăAziăforma郡iileă
muzicaleă suntă formateă dină viori,ă taragot,ă acordeonă 群iă tobe.ăLaă spectacolele 
maiă importante,ă laă nedei,ă laă nun郡i,ă laă conacă etc.forma郡iaămuzical<ă aveaă înă
compunereaă saă peă lîng<ă instrumenteleă cuă coardeă - careă întotdeaunaă erauă
duble - 群iăunăclarinet.ăAziăacestăinstrumentăeăabandonată群iăînlocuităcuătaragot.ă
Clarinetistul se angajaăseparat,ădinăalt<ăparte.ă 

Inăprezentănuămaiăexist<ăforma郡iiămuzicaleăinstrumentale,ăniciăînăTisaă
群iăniciăînăCîmpulăTisei.ăCî郡iva tineri amatori deămuzic<,ădeădans,ăcînt<,ăcîndă
dispun de timp liber, din taragot (Rusu loan 群i Băd Mircea) 群i din acorde-
on ( Cri 群an Gheorghe 群i Mager Traian)  

Intreădansă 群iă cîntecă aăexistată întotdeaunaăoă leg<tur<ăorganic<.ăDansulă aă
fostă înă totă timpulă tributarămuzicii,ă indiferentă deă naturaă ei,ă dină gur<ă sauă in-
strumente.ăCîntulăincit<ăst<rileădeăexaltareă群iăcîndăvoiaăbun<ăajungeăla culme 
subăinfluen郡aă群iăaăunuiăpaharădeărachiu,ă l<utariiăschimb<ăcînteculădeă“doră群iă
jale"ăcuăaltulădeăveselie,ădeăjoc.ăInăacelămomentăcelămaiăîndr<zne郡,ădară群iămaiă
juc<u群,ăî群iăalegeăparteneraădeădans,ădac<ăeăfeciorădinăgrupulăfetelor,ăiarădac<ăeă
b<rbată c<s<torită dină grupulă nevestelor,ă 群iă seă avînt<ă înă iure群ulă dansului.ă Nuă
dup<ămultătimpălaăace群tiădoiăseăal<tur<ă群iăal郡ii,ăastfelăc<ăjoculăseăîncheag<ădină
plinăocupîndă totă spa郡iulădestinatăpentruă a群aă ceva.ăLaă jocurileă tineretuluiă în-
ceputulă seă faceă numaiă deă c<treă feciori,ă iară laă botezuriă sauă nun郡iă numaiă deă
b<rba郡iăc<s<tori郡i. 
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Dansulăpopularăsauăna郡ionalăcumăiăseămaiăspune,ăpentruăc<ădifer<ădeă
laă regiuneă laă regiuneădarămaiă alesădeă laăna郡iuneă laăna郡iune,ă aă luată fiin郡<ă cuă
ocazia ceremoniilor religioase practicate înă trecutulă îndep<rtat.ă Doveziă
despreă acestea,ă chiară înă Tisa,ă eă faptulă c<ă celeă maiă importanteă evenimenteă
religioase din cursul anului s-auăîncheiată群iăseăîncheieă群iăaziăcuădansuri.ăDup<ă
slujbaăreligioas<ădeălaăbiseric<ădinăziuaădeă“Cr<ciun"ăurmeaz<ăînădup< amia-
zaăzileiă“Umblatulăcuăduba",cîndăseăcolind<ă群iăseădanseaz<.ăDeăAnulănouăsauă
Boboteaz<ăs-aăorganizatăconacul,ă iar<群iăcuădans.ăLaăl<satulăsecului,ă joculă群iă
aziăeănelipsit,ă iarădeăPa群ti,ă înăziuaăaădoua,ă tineretulăorganizeaz<ătradi郡ionalaă
hor<ă郡<r<neasc<. LaăIspasă群iăRusaliiăseăf<ceaăprocesiuneăreligioas<ăînă郡arin<ă群iă
laăParagine,ăiarăînădup<ăamiazaărespectivelorăzileăs-aăorganizată群iăseămaiăor-
ganizeaz<ă群iăaziă“Nedei".ăInăuneleălocalit<郡iădeăpeăvaleaăCri群uluiăAlb,ăcaădeă
exempluă laăPescariă群iă înăalteă localit<郡iădină jurulăGurahon郡ului,ă seăorganizauă
horeleăduminicaleăînăcurteaăbisericii.ăPîn<ă群iălaătîrnosirileă(sfin郡irile)ădeăbiser-
iciăhoreleăerauănelipsite.ăToateăacesteaăatest<ăf<r<ăputin郡<ădeăt<gad<ăorigineaă
dansului,ăchiarăînăzon<.ă 

 
 

Anexa 16.ăEduca郡ia,ămoralitatea,ăreligiaă群iăcon群tiin郡aă
deăneamăînăsatulăTisa 

IoanăArpa群 
Educa郡ia 群i moralitatea în Tisa 

 
SatulăTisa,caăoricareăsatădeăpeăcuprinsulă 郡<rii,î群iăareăspiritualitateaă群iă

moralitateaă lui.Pîn<ă decurînd,via郡aă moral<ă aă satuluiă seă bazaă peă bunul-
sim郡,înn<scut,ală 郡<ranuluiă român. De-abiaă înă ultimulă timpă aă începută s<ă seă
altereze acest bun-sim郡,datorit<ă influen郡eloră str<ineă de via郡aă 群iă morali-
tatea satului. Omenia,ăceăîlăcaracterizaăpeă郡<ranulăromân, era legea de 
baz<ă aă vie郡iiă saleă sociale. Fiecareă 郡<ran, cuă pu郡ineă excep郡ii, 郡ineaă laă
demnitateaă familieiă 群iă laă respectulă s<uă personal. Formeleă deă via郡<ă
moral<, onoarea, cinstea, demnitateaă 群iă respectulă cuvîntuluiă dat, erau 
transmiseă peă caleă oral<ă caă oămo群tenireă deămareă pre郡, dină tat<ă înă fiu.ă
Comport<rileă buneă erauă date întotdeaunaă caă exempleă tineretului, de 
modulăcumătrebuieăs<ăseăpoarteăînăvia郡<.ă 

Furturiănuăauăexistatăîntsat,ădoarăcîteăunăco群ădeăcire群eăsauăalteăfructeă
dinăpomiiărezie郡i郡iăproprietateaăaltora.ăDovad<,ăfaptulăc<ăceaămaiămareăparteăaă
lenjerieiă eraă 郡inut<ă afar<ă peă rud<ă (pr<jin<),ă peă prisp<ă 群iă nuă s-aă întîmplată s<ă
dispar<ă ceva.ă Poartaă nuă seă încuiaă niciă înă timpulă nop郡iiă 群iă niciă aziă nuă seă
încuie;darălas<ăc<ăniciănuăerauăpor郡i,ăciăni群teăvrami郡eăceăseăz<vorauădoarăcuăună
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drugă lungă trecutăprină fu群ceiiădinăea,ămaiămultă s<ă steaă închis<ă 群iă s<ăarateăc<ă
gazdaănuăeăacas<,ănuăcaăs<ăîmpiedeceăr<uf<c<toriiăs<ăintreăîmăb<t<tur<.ăNiciă
u群aădeălaăcas<ănuăseăîncuia.ăDac<ănuăseăpuneaăb<郡ulă înăvrami郡<,s<ăindiceăc<ă
gazdaănuăeăacas<,ăseăpuneaăînău群<,ătrecutăpeăsubăr<ceză(clan郡<)ăs<ănuăcad<,ădară
deăceleămaiămulteăoriăseăpuneaăm<tura,ă totăcaăsemnăc<ăst<pînulănuăeăacas<.ă
Ună str<ină cîndă vedeaă acesteă semne,ă fieă înă vrami郡<ă fieă înă u群<,ă f<ceaă caleaă
întoars<ă群iănuăintra.ăEraămareăru群ineădac<ăcinevaăneglijaăacesteăsemneă群iăeraă
g<sită înă cas<,ă se duceaă vesteaă deă elă pîn<ă laă ală treileaă sat.ăRufeleă 群iă pînzeleă
pentruă în<lbit,ă deămulteă ori,ă r<mîneauă întinseă prină ograd<ă înă timpulă nop郡ii.ă
P<r<geniiă l<sauăcuăs<pt<mînaărufeleăîntinseăpeătîr群iiădeălaăizvorulădeălaăSte-
anulăBe群icuriiăsauădeălaăTrigiăînăValeaălugiiă群iănimeniănuăf<ceaăimpruden郡aăs<ă
schimbe rufele lui mai rele cu altele mai bune. 

Men郡inereaă群iăînt<rireaămoralit<郡iiăseăf<ceaănuănumaiăprinăac郡iuneaădus<ă
deă familiaă înădirec郡iaă aceasta,ciă 群iă prinăopiniaă colectiv<ădeămas<,ă aă satului.ă
Cîndăcinevaăcomiteaăoăfapt<ăreprobabil<ătotăsatulăvorbeaănumaiădespreăaceas-
ta.ăCazurileămaiăgraveăseădiscutauăînăsfatulădeăîmp<ciuire,ăconstituităpeălîng<ă
biseric<ă dină oameniă b<trîni,ă sauă erauă strigateă pesteă sată înă ajunulă deă
Sf.Gheorghe,ăs<ăleăcunoasc<ătoat<ălumea. 

Ca mijloaceădeăeduca郡ieăs-auăfolosit:ăl.0noareaăfamiliei,ălaăcareătoat<ălu-
meaă郡ineaă群iăaveaădeăgrij<ăs<ănuăoă群tirbeasc<ăcuăceva;ă2.ăRespectulădeăcareăseă
bucurauă p<rin郡iiă înă fa郡aă copiiloră 群iă aă satului;ă 群iă 3.ă Formareaă deă deprinderiă
bune ,morale la copii.De altfel deprinderileă erauă bazaă întregiiă educa郡iiă aă
satului.ăDeprinderileăbuneălaăcopiiăseăf<ceauădeămici,ăcîndăde-abiaăumblauăînă
picioare,ăînămodănegativ,ădară群iămotivat.ăP<rin郡iiăspuneauăcopiilorăs<ănuăa群ezeă
cu郡itulăcuăt<i群ulăînăsus,ăănuăpentruăcaăs<ănuăseătaieăei înăel,ciăcaăs<ănuăseătaieă
MaicaăPrecist<;ăs<ănuăseăjoaceăcuăfocul,ănuăc<ăarăputeaăprovocaăincendii,ăciăc<ă
urineaz<ă noapteaă înă pat;ă s<ă nuămearg<ă singuriă laă p<dure,ă nuă c<ă s-ar putea 
r<t<ci,ă ciă c<-iă prindeă Mamaă P<durii;s<ă nuă ias<ă searaă singuriă afar<ă c<-i 
mînînc<ă strigoii,ăBebeaă (Bau-Bau);ă s<ănuăumbleăcuăunăpicioră înc<l郡ată 群iă cuă
unulădescul郡ăc<-iămoareă tataă sauămama;ă s<ănuămînînceădeădulceă (produseăaă
nimaliere)ă,înăzileădeăpost,ăc<ăeăp<cat,群iămergăînăiadăcîndămoriă 

Lucrul cel mai de temut a fost sperjurul (jur<mîntulă fals).ăAcestaă aă
fost,群iămaiăesteă群iăazi,ăsocotităcaăp<cat.ăCeiăcareădepuneauăcaămartoriăsubăpre-
stareădeăjur<mînt,ăindiferentădac<ădepozi郡iaăeraădreapt<ăsauănedreapt<,ăseădu-
ceauălaăpreotăs<ăfac<ărug<ciuniădeădezlegareăpeăei.ăAziănuămaiămergeănimeniă
laăpreot,ădarăniciănuămaiăacord<ădepozi郡iei,ă indiferentăsubăceăform<ăseăface,ă
valoarea ce i-oăd<deauăînătrecut.ăTo郡iămotiveaz<,ăînănecuno群tin郡<ădeăcauz<,ăc<ă
dac<ăm<rturiaă nuă seă faceă peă cruce,ă atunciă potă declaraă înă fa郡aă judec<toruluiă
orice,ăc<ăfaptaănuămaiăareăurm<riărele.ăMareăgre群al<!Ace群tia,ăchiarădinăpunctă
deăvedereăreligiosăignor<ărealit<郡ile.ăMois<ăaădatăpoporuluiăevreu,ăpeălaăanulă
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13ooăî.e.n.0ălegeămoral<,ăDecalo-gul,ăprintreăcareăeă群iăafirma郡ia!ă"S<ănuăm<r-
turise群tiă m<rturieă mincinoas<ă indiferentă înă ceă împrejur<ri,ă lucruă ceă aă fostă
adoptatăcaăregul<ămoral<ădeătoateăpopoarele,ăăcre群tineăsauănecre群tine.ăCrucea,ă
peăvremeaăaceaa,ănuăconstituiaăunăsimbol,ăunăobiectădeăvenera郡ie,ăciăunulădeă
supliciu,ădeciănuăareălaăorigineăniciăoăleg<tur<ăunaăcuăcealalt<.ăDepozi郡iileănuă
sînt,ă 群iă niciă nuă trebuiaă s<ă fieă legate,ă niciă deă jur<mîntă 群iă niciă deă cruce.ă
Depozi郡iaă trebuieă s<ă seă fac<ă dină con群tiin郡<ă 群iă cuă demnitate,ă c<ă serve群teă
adev<rulă群iăprinăelădreptateaăf<r<ădeăcareănuăexist<ălegalitateă群iăniciăprogresă
social. 

Lucrulă împrumutată seă 郡ineaă s<ă fieă restituit.ă Eraă credin郡aă înăTisaă c<ă celă
careăaăîmprumutatăunălucruăoare群careă群iănuăl-aărestituit,ăînătimpulăvie郡ii,ăîlăvaă
restituiăînăceealalt<ălume,ăpeăsuflet. 

 
Sentimentul na郡ional 

Caă dovad<ă c<ă popula郡iaă dină Tisaă aă avută con群tiin郡aă 群iă sentimentulă
na郡ionalăbineădezvoltatăeă群iăfaptulăc<ăînă1919ăcîndăarmatele maghiare au sosit 
înă regiune,ămareaămajoritateă aăoamenilorădinăTisaă auă fugită cuă animaleleă laă
deal,ăa群aăcumăauăf<cută群iăînăalteăvremi,ăiarăatunciăcîndăaăsosităArmataăromân<,ă
de群i nuăoămaiăv<zusem,ăaăie群ităînăîntimpinareăstrigîndădinăstr<fundulăsufletu-
luiăloră“Tr<iasc<ăArmataăromân<,ăTr<iasc<ăArmataăromân<!"Laăacesteăuraleă
s-auăal<turatăpîn<ă群iăcopiiiăcareăstrigauă群iăeiădinăr<sputeriiă“Tr<iasc<ăArmataă
român<!" 
Oăalt<ădovad<ăc<ăaăexistatălaăpopula郡iaădinăTisaăoăcon群tiin郡<ădeăneamăbineă
format<,ăprecumă群iăcon群tiin郡aăunit<郡iiăcaăneam,ăîntr-unăstatăindependentă群iă
suveran,ăeăînrolareaămasiv<ăaăcet<郡enilorădin;ăTisaăcaăvoluntariăînărîndulăar-
mateiăromâne.ăCeiămaiămul郡iăs-auăînrolatăcaăvoluntariăînăRegimentulă“Horia”.ă
S-auămaiăînrolatăcaăvoluntariăuniiădinăceiăcareăauăc<zutăprizonieriăînăItalia,ă
Fran郡a,Rusiaă群iăchiarălaăarmateleăromâne.ăDinăfo群tiiăprizonieriădinăItaliaăs-au 
înrolatăcaăvoluntariiăD<r<uăTeodor(Arp<群e群ti),ăCri群anăloană群iăD<r<uăToader 
(Paragine);dinăFran郡aî,ăCrepciaăAugustină群iăCri群anăDumitruă(D<mu郡)ădină
Rusia,ăMihi郡iăFilimonă(Monica)ăiarăînăarmataăromân<,ăîntr-o unitate din 
Moldova,軍iscaăCr<ciunăa.ăMuriiădeăpeăGrui.ăDup<ădemobilizareăacestaăseă
stabile群teădefinitivăînălocalitatea S<cuieni-Neam郡.ăNicolaeăMo郡icaădup<ăînto-
arcerea,înă1919,ădinăprizonieratădinăRusia,ăseăpuneălaădispozi郡iaăComan-
damentuluiăArmateiăromâneă群iăîiăfurnizeaz<ăinforma郡ii.cuăprivireălaăinamic,ă
dinăzonaădeăfrontă群iădinăspateleăfrontului.ăToateăacesteaăfacădovada nivelului 
deăcon群tiin郡<ăna郡ional<ălaăcareăajunseseăpoporul,justificînd,ăînăacela群iătimp,ă
luptaădus<ă群iăaci,ăcaă群iăînăalteăp<r郡i,ăpentruăînchegareaăStatuluiăRomânăunitar. 
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Anexa 17.ăFamiliileădinăTisa,ăpeăcrânguri,ăînăanii1920ă群iă
1975 

IoanăArpa群 
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Anexa 18. Fiiăsatuluiăr<spândi郡iădinăTisa înăanulă
1978 

IoanăArpa群 
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Anexa nr.19 

TITLUăDEăÎNNOBILAREăAăUNORFAMILIIă„DARAU” 
DIN TISA 

A FOST EMIS DE L.S.LEOPOLDUS IN VIENA LA DATA DE 
15 IUNIE 170l122 

„NosăLeopoldusădeiăgratiaăElectus Romanorum imperator semper Augus-
tus ac Germaniae Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Rex. Ar-
chidux, Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Lucenburgi ac 
Superioris et Inferioris Silesiae, Wurtenbergae et Techae Princeps Sueviae Sacri 
Romani Imperii Burgoviae, ac Superioris et Inferioris Feretis Kyburgi et Coritiae 
landgrafius Alsatiae dominus Marehiae Slavoniae Portus Naonis et Salinarum 
etc.memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit uni-
versis. Cum ex humillima informatione fidelium nostrorum Ladislai, Alexandrini et 
Barbara Brady nobiles in autenticis copiis producta et praesentata inteligamus 
Iobbagiones alioquin suos Ioannem, Iuonem, Paulum et Georgium Dero pro certa 
eisdem deposita pecuniaria Summa Jugo Iobbagionali emancipatos et manumissos 
esto; Accedente etiam non nullorum fidelium nostrorum singulariter majestati nos-
tre propter ea humillima Intercessione, quos de inceps nobiles augustissime domni 
nostre utilia et grata exhibituros Servitia nulli dubitamus eosdem igitur loanera, 
Iuonem, Paulum et Georgium Dero eerunque conjuges heredes et posteritates 
eorumdem utriusque sexus universos et e statu et Conditione ignobili in qua 
hactenus perstitere de Caesareo Regieque potestatis nostre plenitudine et gratia 
speciali eximentes ac in cetum et numerum verorum et indubitatorum Regni nostri 
Hungariae aliorumque Regnorum dicionum et provintiarum nostrarum Haereditari-
arum nobilium duximus anumerandos cooptandos et arscribendos annuentes et ex 
certa nostra scientia animoque deliberato antecedentes ut ipsi a mondo in posterum 
futuris et perpetuis semper temporibus iis gratis homoribus prerogativis et immuni-
tatibus quibus ceteri et indubitati dicti Regni nostri Hungaciae aliorumque Regno-
rum Dicionum et provinciarum nostrarum hereditarium nobiles natura jure vel anti-
qua consuetudine usi sunt et gravisi utunturque et gaudent uti fonei et guandere 
posint ac naleant heredesqua et posteritates eurumque conjuges proles sexus univer-
si valeant atque posint.In ejusdem quidem nostre erga eos exhibitem gratiae et ele-
mentie: ac liberalitatis testimonium veraeque et indubitatae nobilitatis „ignum haec 
armaăseuănobilitatisăsigna»Scutumăvidelicetămilitareăerectumăcelestini coloris,cujus 
fundum cespes viridis occupat et quo stipen prodire et quatuor frondes vegetativos 
proferre vizitur, supra scutum galea militaris graticulata est posita, quam contegit 
diadema Regium gemmis unionibusque decenter redimitum ex quo de inceps per 
omnia similis una cum quatuor cum simillibus frondibus vegetativis prodire con-

                                                
122 Gh.軍ârcu群ă 群iăRodica R<dulescu,.Considera郡iiă privindă eliberareaă dină iob<gieă 群iă

înnobilareaă unoră familiiă deă 郡<raniă româniă dină 軍inutulă H<lmagiuluiă înă sec.XVIIă 群iă
XVIII,.ZiridavaăXIă1979»pp.lo46- lo48. 
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spicitur.A sumitate vero seu cono galeae laciniis sive lemniscis hinc candidis et 
Rubris illinc vero ferulieis et fulvisjin scuti extremitates placite sese gesintio de 
inceps exhortantibus. Pro ut haec suo in principio seu capite praesentium literarum 
nostrarum pictoris industria,gennuinisque suis coloribus illustrata lucidius ab oculus 
intuentium posita ese conspiciuntur. Eisdem Ioanni, Iuoni, Paulo et Georgie Dero, 
eorumdem conjugibus et filiis haereditatibus et posteritatibus eorum utriusque sex-
us universis gratiose danda duximus et conferenda. Decernentes et ex certa nostra 
scientia animoque deliberato concendentes nunc et imposterum futuris et perpetuis 
semper temporibus eadem arma seu nobilitatis insignia more aliorum verorum et 
indubitatorum dicti Regni nostri Hungariae aliorumque Regnorum ditionum et pro-
vinciarum nostrarum hereditariarum nobiles duximus cum omnibus ijis praerogativ-
is et immunitatibus quibus ceteri et indubitati praefati Regni nostri Hungariae ali-
orumque Regnorum ditionum et Provinciarum nostrarum hae re di tari arum nobiles 
natura iure. vel antiqua consuetudine usi sunt et gavisi utunturque et gaudent sibi- 
que in proeliis certaminibus pugnis hastiludiis tomeamentis duellis monomachiis ac 
talis quibusvis exercitiis militaribus et nobilitari bus necnon sigilis velis cortinis, 
auleis Annulis, Vexilis, Klipeis, tentoriis, domibus et Sepulchris aliarumque rerum 
et expeditionum generibus sub merae vere sincere et indubitate nobilitatis titulo quo 
eos ab omnibus cujuscunque status conditiones honoris dignitatis et preminentie 
hominibus et ornatos dici nominari haberi et reputari volumus et mandamus insig-
nia nobilia ferre, et gestare ac ijis eorum uti frui et gaudere possint et valeant here-
desque et posteri eorundem utriusque sexus universi valeont atque possint; imo 
nobilitamus damus et conferimus praesentium majoris et aulici sigilli nostri im-
pendentis munimine roboratarum datum in divitate nostra Vienna Austrie die quinta 
Mensis Aprilis anno Domini Millesimo Septigentesimo primo.Regnorum nostro-
rum romani Quadragesimo tertio Hungarici Quadragesimo sexto, Bohemiei vero 
Quadragesimo quinto. 

Leopoldus m.p.,Comes, Samuel Kalnoky m.p.,Iohannes Fiath m.p. 
Exhibite praesentate et publicate in generalibus comitiis uni- versorug 

Comitum baronum Magnatum Generosorum Egregiorum, nobilium statium et or-
dini trium Nationum Transilvanii et partium Hungarie eidem anexarum ad diem 15 
iunii anii praestis 170l înădomitum Albae iuliae indicatis ac celebratis per me sacre 
ceasareae regie Majestatis notarium nemine contradicente extr<dateăm.p. 

Copieă autentificat<,f<cut<ă laă 1ă martieă l864,ă cuă semn<turaă luiă Podoriuă
Lâszloă群iăaăluiăPappăDaniel." 

TITLUL 
transcrisăpeăscurtăă(ărezumatănănă).înălimbaăromân<. 
 
NoiăLeopoldădinăbun<voin郡aă luiăDumnezeuăalesă împ<ratăală romani-

lor.ă ..ă .aducemălaăcuno群tin郡aătuturorăc<roraăseăcuvine.ăPrinăfaptulăc<ăceiădină
cuvenitaăinformareăaăcredincio群ilorăno群triănobiliăLadislauăAlexandruă群iăBar-
baraăBrady,ăprezentat<ănou<ăînăcopieăautentic<ăîn郡elegemăcaăiobagilorăIoan, 
Iuoan,ă Pavelă 群iă Gheorgheă Dero(D<r<u),ă pentruă oă însemnat<ă sum<ă deă baniă
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dat<ălor,ăcaăs<ăfieăemancipa郡iădeăsarcinaă(jugul)ădeăiobagi,ămaiăad<ogîndăm<r-
turisireaămultorăcredincio群iăc<ăfiindăfoarteădevota郡iăm<iest<郡iiănoastre,ădespreă
careă sîntemă siguri,ă deciă peă aceiă Ioan,ă Iuoan,ă Pavelă 群iă Gheorgheă Deroă
(D<r<u),ăpeăso郡iile,ămo群tenitoriiă群iăurma群iiă lorădeăambeleăsexuri,ă înăvirtuteaă
puteriiăîmp<r<te群tiăîiăeliber<mă群iăîiăad<og<măînăceataă群iănum<rulănobililorădină
regatulănostruăalăUngarieiă 群iă ală altoră regateă群iăprovinciiăereditare,ă înăcareă îiă
primimă群iăîiăînscriemăpeăceiăaminti郡iădinăconvingereă群iăseăstabile群teăcaădeăaciă
înainteăeiăpentruătotdeaunaăs<ăseăbucureădeăfavorurile,ăprerogativeleă群iătoateă
imunit<郡ileădeăcareăseăbucur<ăceilal郡iănobiliădinăregatulănostruăalăUngarieiă群iă
dinăcelelalteăregateă群iăprovinciiăcredincioaseănoau<,ăatîtăeiăcîtă群iăurma群iiălor,ă
so郡iiă群iăcopiiiădeăambeleăsexe. 

Simbolulătitluluiăeăreprezentatădeăculoareaăalbastr<ăaăcerului.ăPeăfondă
eăoăs<geat<ădinăcareă iesăbani.ăDeasupraăscutuluiăesteăpus un coif militar cu 
diademaăregal<ă群iăformeăvegetale. 

 

Anexa 20.ăAdresaăb<nciiăfederale „Zorile 
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Anexa 29 Fotografii 
Not<:ăToateămaterialeleădinăaceast<ăanex<,ălaăcareănuăexist<ăalt<ăindica郡ie,ă

suntădinăcolec郡iaăfamilieiăIoanăJivanădeălaăTisaă(Cri群eni) 
訓tergare 
 

                 
 

Foto 66 軍es<tur<ăînăr<zboi,ălucrat<ămanualălaăcapete,ămaiăvecheădeă100ădeă
ani 

 
Foto 67. 訓tergară郡esutăînăr<zboi(stg)80-100ădeăaniă群iăunulăcuăfloriăcusuteăpeă
fir,ăaprox.ălaăfeldeăvechi.Ambeleăauălaăcapeteăcipc<. 

                      
Foto 68. Danteleă(cipc<) 
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Îmbrăcăminte pentru femei 
 

 
 
Foto 69 Costumădeăfemeieătân<r<,ăcusutăpeăfir.ăDetaliiăsus-jos 
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Foto 70 Detalii.ăModeleădeăîncre郡ituriăpeăoăpânz<ăveche. 
 

    
 
Foto 71 Detaliuădeăîmbinareălaăum<r.ă      Dreapta,ădetaliuăcus<tur<ămânec<,ă
peădesen,ăpentruăoăc<ma群<ălucrat<ăprinăanii1950-1960 (jos) 
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Haine bărbăte群ti 
 

       
 
Foto 72 Sus:ăc<ma群<,ăpieptar,ăp<l<rieădeăp<ră群iăizmene.ăJos:ădetaliu,ăbr<cinară 
pentru izmene 群iăbroderieăspart<ălaăparteaădeăjos a izmenelor 
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Foto 73 Pieptară(l<ib<ru郡)ă群iădetaliuădeănasturiă群iă郡es<tur<.ăModelulăaăajunsăînă
zonaăH<lmagiuluiădeăpeăCri群ulăinferioră(Ineu) 
 

 
 
Foto 74 Susă群iăjos,ădetaliiădeălucr<turiălaăc<ma群aăb<rb<teasc<. 
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Foto 75 Detalii:ăîncre郡iturileăînă„faguri”ălaăpumnari.cus<turileăguleruluiăcuă
ornamente,ăum<rulă群iămodulădeăasamblare. 
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Foto 76 Detaliiădeălaăc<ma群<:ăCus<turaădeălaăum<r,ăfaguriiădeălaăpumnarăseă
reg<sescă群iălaăum<r, „puiul”deălaăsubsioar<ăpentrălejeritateaămi群c<riloră群iălu-
cr<turileă deă peă pieptulă c<m<群ii(stg).Seă apreciaz<ă vechimeaă c<m<群iiă laă cca.ă
100 de ani. 
 

             
 
Foto 77 Mo郡icaăMaria,ăînădr.ăăăăăăăăăăăăăFoto 78 Mo郡icaăGheorghe,ăcol.avia郡ie 
                                                      (1949),ăcomand.ăAerop.ămilitar,ăTimi群.- 
                                                      B<neasa-Odesa 
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Foto 79. Costuma郡ie: Fam.ăMo郡icaă(ăCri群eniă), Maria, Ana, Petru, Lidia, Eli-
sabeta,ă6ăVII.1944.ăColec郡iaăarh.ăMariusăJivan 
 

 
Foto 80. Din arhivaăînvăIoanăArpa群ă(probabilăDoriaă??) 
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Foto 81. Costuma郡ie:ăUlitaăIoană(dreapta)ă1943.ăColec郡iaăarh.ăMariusăJivan 
 

 
 

Foto 82. Mo郡icaăPetru 
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Peisaje din hotarul Tisei  (din colec郡ia arh.Marius Jivan) 
 

 
Foto 83. Vedere spre Cotoncu 

 

 
Foto 84. Panoram<ădeălaăCaleaăceaălung<ă(1), mijlocul verii 
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Foto 85. Panoram<ădeălaăColniceă(2) 
 

 
 

Foto 86. Iarn<.ăVedereăspreăgara H<lmagiuă群iădeparteăspreă軍<rmureă群iă 
Poienari 
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Foto 87. Iarn<.ăApusădeăsoareăpesteăM<gur<ă(1) 
 

 
 

Foto 88. CoborâreădeălaăTrigiăă(2) 
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Foto 89 Paragine  (2) 
 

 
 

Foto 90.ăParagineă(1)ăPrim<var<,ăfloriădeăcire群 



                                                                             Monografia satului Tisa 
 

361 

 
 

Foto 91. Podul cel mare, pe Valea Iugii. 
 

 
 

Foto 92. Spreăsat,ădinăvârfulăM<gurii 
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Foto 93. Troi郡aădeălaăPoieni郡a 
 

 
Foto 94.ăPrim<var<.ăPrivireădinăTr<ua群ăspreăG<ina 
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Foto 95. VedereăspreăM<rge群tiă(1)ăAuăînflorităspiniiă群iăcorcodu群ii 

 

 
 

Foto 96.ăIarn<ă群iănoapteă(f<r<ăefecteăspeciale) 



Ioan Arpa群                                                                                 Ioan Cotoc 
 

364 

 
 

Foto 97.ăIarn<ă群iăninsoare 
 

 
 

Foto 98. Oăiarn<ăcaălaăTisa! 
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Foto 99. DrumulădeălaăH<lmagiu.ăEfectulăp<duriiădup<ăploaie! 
 

 
 
Foto 100. Biserica,ăTisaă群iămaiădeparteăgara.(fotoăing.ăI.ăD<r<u) 
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Foto 101. VedereăspreăDealulăIobagiloră(fotoăGh.ăD<r<u) 
 

 
Foto 102.ăDinăcarteaăDezrobireaăArdealuluiă群iăocupareaăBudapestei, Gen.Gh. 

M<rd<rescu 



                                                                             Monografia satului Tisa 
 

367 

 

 
Foto 103. 

 

 
 

Foto 104. Iosepfinische Laudaufname 
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Foto 105. Detaliu. Din harta de mai sus se pot localiza: H<lmagiu,ă軍<rmure, 
Tisa, Leasa 群iăCri群ulăpeăvecheaămatc<, pe la Glod (ană1744,ăh<r郡iăîntocmiteă
deăcartografiiăAnichă群iăBlasiusăHueber.ăScara:ă1/103800,ă 郡oliăVienezi). De-
numirileălocalit<郡ilor sunt cele de atunci. 
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Fotoă106.ăOăfotografieăactual<ăaăsatuluiăTisaădinăsatelită(ăGoogleă) 
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Învățătorul 
Unăpunctădeăvedereăpersonal,ăspreălaudaăadev<ra郡ilorădasc<li! 

Înfiin郡areaăuneiă群coliădeădasc<liă laă începutădeăsecolăXIX,ă înăArad,ăaă
însemnatăaprindereaăuneiăf<cliiăpentruăpoporulăaflatădeăveacuriăînăîntuneric.ă
Acestăpoporănuăaveaălunin<toriădecâtăpeăpreo郡iiăsatelor,ădinăp<cateămul郡iădin-
treăace群tiaăcuă群coal<ăpu郡in<.ăPreparandiaădinăAradăaăinstruităviitoriăînv<郡<toriă
timp de cca.150 de ani, pân<ăcândăaceast<ăsarcin<ăaătrecutălaă„訓colileănorma-
le”. 訓iăacesteă群coli,ă înăaniiă lorădeăînceputăauăpreg<titădasc<liădeăfoarteăbun<ă
calitate.ăMul郡iădintreăace群tiădasc<liăauă fostăeleviă aiă celorădeă laăPreparandia.ă
Acestăexcursăalămeuăvreaăs<ăarateăc<ăpreg<tireaăbun<ăaăunuiăabsolvent,ăpentruă
meserie,ă începeădinăprimiiăaniădeăeduca郡ie:ădinăfamilieăapoiădinăclaseleăele-
mentareă群iăseăcontinu<ăcuăciclulămediu,ăcuăoăcondi郡ie:ăs<ăfieăbunăînv<郡<torulă
peăfiecareădinăacesteătrepte.ă(Nuălu<măînăcalculăcapacitateaăelevilor deăaăînv<-
郡a.ăNuăto郡iăeleviiăpotăurmaăcursurileăliceale,ădarăpân<ălaăacelănivelătrebuieăs<ă
aduneăstrictulănecesarăpentruăvia郡<) 

Via郡aăultimiloră50-60ădeăaniăaădovedităc<ăînv<郡<mântulăromânescăaăin-
tratăpeăoălinieădescendent<ăîncepândăcuăprimeleăac郡iuniădeăinstruire, cele din 
familieă群iăapoiăcuă群coalaăelementar<.ăInstruireaădină„ceiă7ăaniădeăacas<” este o 
problem<ăsocial<,ă foarteăcomplex<ă群iănuăm<ăvoiăopriă laăea,ăde群iă înv<郡<torulă
începeăs<ălucrezeăcuăace群tiăcopii,ănuădeălaăzeroăciădeălaănivelulăbunăsauăr<uăcu 
careăauăfostăadu群iălaăpor郡ileă群colii.ăDeăaiciăîncepeăînv<郡<torul.ăChiarădac<ăpre-
supunemăună înv<郡<toră idealăelănuăvaăaveaădeă lucratădoară cuăcopilul,ă ciămaiă
alesăcuăamesteculăbrutalăalăunorăp<rin郡iăînăatribu郡iileăînv<郡<torului.ăC<ăa群aăs-a 
întâmplatăînăultimiiă60ădeăani,ăseăvedeăînăcalitateaămultoră„dasc<li”ădeăast<ziă
peădiferiteleătrepteăaleăsociet<郡ii. 

Nuă doară ceiă 7ă aniă deă acas<ă suntă cauza.ă Urm<toareaă cauz<ă aă fostăă
amesteculă politiciiă înă problemaă înv<郡<mântului.ă 訓timă c<ă nuă to郡iă eleviiă auă
memoriaă 群iă capacitateaă deă în郡elegereă 群iă asimilareă aă cuno群tin郡eloră la nivelul 
liceului.ăCorigen郡iaă群iărepeten郡iaăaăajunsăs<ăfieăoăproblem<ăaăcadruluiădidac-
tic,ă oă condi郡ieă deă apreciereă aă acestuia.ă Eleviiă auă ajunsă s<ă executeămuncileă
agricoleăînăunit<郡ileăagricoleăaleăstatuluiăoriăchiarăpeătarlauaăGospod<rieiădeă
partid.ăAceast<ăstareăaădescurajată foarteămul郡iăabsolven郡iăaiă institutelorăcareă
preg<teauătineriiăpentruămeseriaădeăînv<郡<torăsauăprofesoră(s<ămaiă郡inemăsea-
maă群iădeăsalariulădestulădeămic)ăs<ăoptezeăpentruăaceast<ăprofesie. Rezultatul 
esteăc<ăaăsc<zută群iăcalitateaădasc<lului,ăpeătoateătrepteleădeăpreg<tire. 

V<ăvorbescădespreăacesteăaspecteăcaăunulăcareăle-amătr<it:ăînăperioadaă
cicluluiă primară amăavută parteă deă doiă înv<郡<toriă cuă d<ruireă 群iă cuă hară pentruă
meserie, Ioan Trifan, apoiă IoanăRoman,ă dină Tisa,ă ambiiă fo群tiă eleviă aiă înv.ă
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IoanăArpa群,ă IoanăRomanăfiindăsiăabsolventăală訓coliiănormaleădinăAradă(dină
seriile la care li se verificau aptitudinile la admitere, inclusiv cele muzicale). 
Înăciclulădoiăală群coliiăelementareăamăavutădeasemeni profesori buni. Profeso-
rulăT<ma群ămi-aădezvoltată logicaămatematiciiăpentruătoateăetapeleăurm<toareă
deăstudii.ăCaăinginer,ăamăpracticatăînăparalelăcuăserviciulăobi群nuit,ăpeăacelaădeă
profesorădeăspecialitateălaăliceuă群iă群coalaăprofesional<,ădinăanulă1976ăpân<ăînă
anulă1990.ăAmăobservatăcumăsc<deaăvizibilăcalitateaăelevilor,ădeălaăunăanălaă
altul,ă cunoscă „atmosfera” cancelariei,ă amă v<zută calitateaă colegiloră ingineriă
careăauăvenităînă群coal<,ătitulariăpeăpost. 

Oriceăomăcareăaăabsolvităm<cară8ăsauă10ăclaseăva fi de acord cu mine 
c<,ădac<ăînăprimeleăpatruăclaseănuăs-au format deprinderile corecte de scriere 
群iăcitit,ăinăciclulădoiădeăînv<郡<mântăaceiăeleviăauăavutăprobleme.ăAcesteăpro-
bleme s-auăagravatăînăclaseleămaiămariă群iăeleănuăs-auămaiăpututăcorecta.ăDac<ă
acesteăproblemeăauă fostă laămatematic<,ă aceiă eleviă înă claseleămaiămari,ămaiă
alesălaăliceu,ănuăauămaiăpututăasimilaănimicădeoareceănuămaiăputeauăîn郡elegeă
niciăoăexplica郡ie.ă訓iătotu群iăsistemulăaăpermisăcaădintreăace群tiăeleviăuniiăs<ăab-
solveăînv<郡<mântulăsuperioră群iăs<ădevin<ă„profesori” laă群colileăcareăpreg<teauă
profesori,ă oriă 群iă maiă r<u,ă s<ă ajung<ă peă trepteleă deă conducereă aleă societ<郡iiă
române群ti.ăAceastaăesteăgroz<via,ăpentruăcineăvreaăs<ăîn郡eleag<. 

Apoiădac<ălaăconducereaăînv<郡<mântuluiăseăpoateăs<ăfiiăsuperficial, de 
ce nu s-arăputeaă群iălaă群coal<?ăAcumăseăarat<ăoăalt<ăfa郡<ăhâd<ăaăsistemului: s-a 
distrus morala! 

Nuăsuntăacesteaătoateăcauzeleă群iăniciăeuănuăsuntăomulăcompetentăs<ăleă
analizez. Pe acestea le-auăsesizatăochiiă群iăminteaămea.ăOriădac<ăeu,ăunăneavi-
zat, le-amăv<zut,ăceiăresponsabili,ădeăceănuăauăvrutăs<ăleăvad<?ăNuăînainteădeă
1990,ăc<ăatunciăeiăauăfostăcauza.ăDarădup<ă1990? 

La această oră 群coala românească nu se arată a fi decât un sub-
produs al câte unui fost subministru! 

Până când un om responsabil din această țară nu va recunoaște că 
problema creșterii calității învățământului românesc ține în primul rând 
de profesori și de calitatea și buna moralitate a PROFESORULUI profe-
sorilor și nu va acționa in acest sens, nu se va opri nici scăderea calității și 
nici corupția generalizată din sistem. 

NuăneăputemăîntoarceălaăPreparandiaăar<dean<ăniciălaămetodeleăeiădară
neă putemă întoarceă laă moralitate,ă laă practicareaă responsabil<ă aă meserieiă deă
dasc<lă(群iănuănumai)ă群iălaăoăvoin郡<ăna郡ional<ă群iăpolitic<ăpentruăaăpune bazele 
unuiăînv<郡<mântăs<n<tosăpeătoateătreptele.ăF<r<ăoameniă群colariza郡iăbineă群iămaiă
alesăcuăoămoral<ăs<n<toas<,ăsocietateaăromâneasc<ănuăvaăprospera.ă 

Cinevaăîmiăar<taăpremian郡iiă群coliiăromâne群ti,ălaănivelămondială群iănu-s 
pu郡ini.ăCinsteălor!ăCâ郡iădinăace群tiaăr<mânăs<ăconduc<ăînv<郡<mântulăsauă郡ara?ă
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Câ郡iădintreăvârfurileăabsolven郡ilorădeă liceuăpleac<ăs<ă studiezeăpesteăgrani郡<,ă
maiă vină înapoi?ăMaiă r<mână laă noiă destuiă „buni”ă 群iă dup<ă facultate.ăAce群tiaă
ajungă laăsociet<郡ileăcorporatisteăundeăvoră lucraă totăpentruăstr<iniă (munc<ădeă
iobag modernizat,ăchiarădac<ăesteăpl<tităbine). 

Chiarădac<ăaceast<ăimagineăesteădestulădeădescurajant<,ăpunctulămeuă
deă vedereă esteă c<ă imagineaă esteă real<ă 群iă nu-miă facă decâtă datoriaă deă română
care-群iăiube群teă郡ara,ăpentruăaăaduceăaceast<ăimagineă群iăpeăaceast<ăcaleăînăfa郡aă
celoră careă conducă aceast<ă 郡ar<.ă F<r<ă aămaiă vorbiă deă acelă patriotismă a群aă deă
frumosădefinitădeăînv.IoanăArpa群ăîn „introducereălaămonografie”! 

 

Ioan Cotoc 

25 ian.2020,Timisoara 
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