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CuvântăÎnainte 
 
 
 

Textul introductiv De ce Ineu? neă trimiteă într-un spaYiu larg al 
vecin<t<YilorăCrişuluiăAlbăşiăîntr-un timp milenar (conformătematiciiăpropus<ă
pentruăSesiuneaădeăcomunic<riăştiinYificeădinătoamnaăacestuiăană– 2014 – înă
intervalulădintreăaniiă1001ăşiă2000).ăEfortulăorganizatoricăşiăredacYionalădin 
acest an al domnuluiăAurelăDragoşă(Ineu),ăalăUniversit<YiiădeăVestă„Vasileă
Goldiş”ă din Arad, de-asemenea,ă celă ală Prim<rieiă oraşuluiă Ineuă şi,ă nuă înă
ultimul rândă celă ală iniYiatoriloră acestor sesiuniă anuale,ă reprezentaYiă deă
Serviciulă JudeYeană ală Arhiveloră NaYionaleă Arad,ă înă frunteă cuă domnulă
Eugeniu Criste, aădusămaiă repedeădecâtăneăaşteptam la unul din fructele ei 
ştiinYifico-documentare:ă volumulăcuprinzândăo mareăparteă aăcomunic<rilor,ă
redactateă înă timpă util,ă aleă celoră înscrişiă înă programulă propusă pentruă 3ă
octombrie 2014. 

Terenulăcelămaiăbogată înăm<rturiiăarhitecturaleădină judeYulăArad,ă înă
pofidaă dispariYiiloră unoră situri,ă continu<ă s<ă r<mân<ă generoasaă valeă
depresionar<ăaăCrişuluiăAlb. 

Pentruădesluşireaăfurtunoaseiă istoriiămedievaleăşiămoderneăaăacesteiă
zoneă tampon,ă str<daniaă domnuluiă Aurelă Dragoşă – autorul textului 
istoriografic introductiv De ce Ineu ? – ne-aăpusăînămodăoriginalăînălumin<ă
contribuYiileă celeămaiă vechiă câtă şiă celeămaiă noiă dină domeniulă cercet<riiă şiă
valorific<riiă istorieiă României,ă l<sândă oă fereastr<ă deschis<ă spreă viitoareaă
dezvoltare a ceea ce ne-amăobişnuităs<ăoănumimădreptăXaraăZ<randului. 

Indiferentădeăsuccesiveleăst<pâniriă– ceaăangevin<,ăceaăotoman<,ăceaă
aăprincipilorătransilvani,ăceaăaăluiăMihaiăViteazulăşiăceaăaustriac<ă– trebuieăs<ă
remarc<măînflorireaălaăIneuăîntreăsecoleleăalăXVI-leaăşiăalăXVIII-leaăaăvieYiiă
cultural-religioaseăşiă instituYieiăepiscopaleăromâneştiădeărităbizantină înăXaraă
Crişuriloră(aăfostelorăcomitate:ăZ<randul,ăAradulăşiăBihorul). 

 
Dan Demşea 
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DEăCEăIUBESCăINEUL…? 
  
 
 Dintotdeauna oamenii au simYit nevoiaă întoarceriiă laă izvoare,ă laă
origini,ălaăînceputuri.ăEăoăchemareădulceăşiăpoateădeăneînYeles…ăDeăceăs<ăneă
obosimăs<ăprivimăînapoi,ăcândătimpulăYinteşteămereuăînainte?ă 

Nu ştiu alYii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii 
mele, la Ineul care se odihneşteăcuminteăîntreăcâmpiaăînverzit<ăşi dealul cu 
vii,ăm<ăsimtăcuprins<ădeăbucuriaăuneiă linişti sufleteşti nepreYuite.ă訓iă înYeleg 
mai bine dorul de Humuleştiă ală luiă Ionă Creang<,ă reîntoarcereaă luiă Ionelă
Teodoreanu pe uliYa copilăriei sau amintirile l<sateădeăpoetulă IonăPillatăpe 
Argeş în sus. 
 Iubescă Ineulă ă pentruă c<ă esteă singurulă locă înă lumeă c<ruiaă îiă putemă
spuneăacas<ăşiăpentruăc<ăaiciăsuntăcuăadev<ratăacas<.ă訓iăpoateănuămi-aş fi dat 
seamaăcâtădeălegat<ăsuntăînăadânculăsufletuluiădeăoraşul meu natalădac<ănuăară
fiăvenităvremeaăs<ăplecă spreăalteă locuri,ăpentruăaă încercaăs<ă îmiăcroiescăună
drum prin viaY<ăcuă ajutorulăuneiăprofesiiă sigure.ăDorulădeă Ineuănuăpoateă fiă
st<vilit…ă Elă s-aă înr<d<cinată înă sufletulă meu,ă iară dină cândă înă cândă trebuieă
potolit…ăşi atunciărevinăacas<.ăRevedereaăoraşului şiăaăcaseiăp<rinteşti e ca o 
gur<ădeăaerăproasp<t.ăIarăîntoarcereaălaăIneuăeădeăfiecareădat<ăşiăoăîntoarcereă
înătimp:ăspreăcopil<rie,ăspreăjoc,ăspreăşcoal<,ăspreăoameniiădragiămie.ă 
 IubescăIneulăpentruăc<ăeăunăoraş nemuritor. Paginile iscusite şi pline 
deăfarmecăscriseădeăIoanăSlaviciăîlăferescădeătrecereaătimpului.ăAici,ăînăoraşul 
nostru, au vieYuită oameniă care,ă prinădestinul,ă înYelepciuneaă sauă t<riaă lorădeă
caracterăauăr<masăînăistorie… 
 Iubesc Ineul pentru istoria pe careă oă m<rturiseşte cetatea ce se 
oglindeşteădeăveacuriă înă apeleăCrişului Alb. Privesc zidurile peste care s-a 
aşternutăt<cereaăşi,ăînchizândăochii,ăpotăs<ăînYelegăîntreagaăpoveste:ăaăîncepută
cu a fost odată undevaă peă laă sfârşitul secolul al XIII-lea, a trecut prin 
încrucişareaăs<biilorăşiăaă iataganelorădinăepocaăluptelorăromâno-otomane, a 
cunoscută st<pânireaă semiluneiă şi poate chiar a inspirat basme precum cele 
din O mie şi una de nopYi…ăAăintratăînăst<pânireaăluiăMihaiăViteazul,ăprimulă
domn al tuturor românilor,ă şiă aă ren<scută peă vremeaă cândă arhitecturaă
occidental<ăîşiăluaăavântăspreăR<s<rit…ăEăoăistorieăcareăînc<ătr<ieşte, şi care 
arăputeaăfiărecreat<ăînătoat<ăsplendoareaăeiăneb<nuit<! 
 Iubesc şcoalaă înăcareăamă înv<Yată înainteădeă toateă s<ă fiuăom,ă înăcareă
amălegatăprieteniiătrainice,ăînăcareămi-amăîntâlnităprimeleămodeleădeăviaY<ăînă
persoanaăunorădasc<liădeosebiYi şiăcuăsufletămare.ă Iubescăparculă înăcareăm<ă
jucam sub privirea iubitoare a mamei şiă înă careă vechiă obiceiuriă reînvie,ă
dându-miă ocaziaă s<ă tr<iescă experienYe pe care le cunoşteam doar din 
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poveştile bunicii. Iubesc portul tradiYionalăineuan,ăcânteceleăşi jocurile pline 
de voioşie.ă Iubescă casaă înă careă m-amă n<scută şiă amă crescut,ă îmiă iubescă
p<rinYii şiăamintireaăbunicilor…ăM<ăsimtălegat<ăîntr-un mod indestructibil de 
toateăacesteălucruriăpeăcare,ădac<ăarăfiăs<ăleăreunescăîntr-unăsingurăm<nunchiă
al amintirilor, le-aş numi,ăsimplu:ăINEU… 
 Imiădorescăcaăimagineaălocurilorănataleăs<ăm<ăînsoYeasc<ătoat<ăviaYa, 
oriunde m-aş afla.ăSperăca,ădeăfiecareădat<ăcândărevinălaăIneu,ăs<ăîlăg<sescălaă
fel de viu şiădeăvesel,ă laăfelădeăplinădeăvociădeăelevi,ă laăfelădeămangâiatădeă
susurul Crişului.ăVreauăs<ăp<strezăvieăînăinimaămeaăcopil<ria…ăS<ăpotăvorbiă
cuă mândrieă despreă oraşulă meu…ă S<ă rememoreză toateă clipeleă frumoaseă
petrecuteăaici…ă 
 
 

       Sanda-Ileana Pelea, 
    student<ăînăanulăIIălaăFacultateaădeăDreptăaă 

    Universit<Yii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
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MÂNDRIAăDEăAăFIăINEUAN; 
 

        
 Ineul este oraşulă înă careă m-amă n<scut,ă oraşulă înă careă amă crescut,ă
oraşulădeăcareămereuăîmiăvoiăamintiăcuădrag. 
 M<ă mândrescă cuă faptulă c<ă provină dintr-un vechi oraş al 
Transilvaniei,ă atestată documentară înc<ădină anulă 121Ő,ă înc<rcată deă istorieă siă
evenimente, cu care s-ară mândriă oricareă Cetate.ă Str<buniiă noştriiă merit<ă
respectul si aducerea aminte pentru lucrurile pe care le-auărealizată înăaceleă
vremuriăatâtădeăgrele. 
 Deălaădobândireaăstatutuluiădeăoraş din anul 1967, Ineul a cunoscut o 
dezvoltareă continu<,ă ajungândăcaă ast<ziă s<ă fieă considerată caă fiindă celăde-al 
doilea oraş al judeYuluiă Aradă înă ceeaă ceă priveşte dezvoltarea economico-
social<.ăPeărazaăoraşului Ineu sunt arondate aproape toate instituYiile de stat, 
instituYiiă meniteă s<ă contribuieă laă bunulă mersă ală vieYiiă sociale,ă cet<Yenii 
oraşuluiă avândă posibilitateaă s<ă rezolveă peă plan local mai toate problemele 
cotidiene,ălucruăatâtădeăbeneficăşi necesar. 

M<ă mândrescă cuă faptulă c<ă provină dină cadrulă acesteiă colectivit<Yi 
prospere cu oameni paşnici, oneşti, civilizaYi,ă colectivitateă înă sânulă c<reiaă
mi-arăfaceăplacereăs<ăîmiădesf<şor activitateaăprofesional<. 

Credăc<ăînăviaYaăuneiăpersoane,ăloculăînăcareăseăformeaz<ăcaăadultăareă
o semnificaYieăaparte.ăSuntărecunosc<toareătuturorăcelorăcareăauăcontribuitălaă
formarea mea. Buna educaYie pe care am primit-oă deă laă p<rinYi,ă dasc<li,ă
profesori m-aăajutatăs<ăînYeleg sensul vieYii,ăs<ădevinăunăomăresponsabil. 

Pentruă c<ă suntă proasp<tă absolventă aă Facult<Yii de Drept din cadrul 
Universit<Yii de Vest din Timişoara,ăvreauăs<ăfacăoăscurt<ătrimitereălaăactulă
educaYional. Grupul Școlară “MihaiViteazul”ă Ineu aă livrată societ<Yii de-a 
lungulă timpuluiă oameniă foarteă bineă preg<tiYi,ă careă ulterioră auă excelată înă
domeniileăînăcareăauăalesăs<ăîşiădesf<şoare activitatea. Prin reuşitele lor aduc 
cinste instituYiei care, prin educaYiaă aleas<,ă le-a deschis un culoar al 
împlinirii profesionale. 

Suntă convins<,ă c<ă şiă dină rândulă generaYiilor viitoare, se vor ridica 
tineri care vor ştiă s<ă aprecieze,ă s<ă respecteă şiă s<ă fac<ă cunoscut<ă istoriaă şi 
frumuseYea acestui oraş, tineri care prin reuşitele lor vor Yine stindardul sus. 
Este deă datoriaă noastr<,ă aă tuturor,ă s<ă contribuimă laămenYinerea oraşului la 
celeămaiăînalteăstandarde. 

Cuă ună ochiă îndreptată spreă trecută şiă cuă ună altulă spreă viitor,ă v<ă ureză
tuturoră s<ă simYiYiă înă aceeaşiă m<sur<ă înă careă simtă şiă eu,ă mândriaă deă aă fiă
ineuan!* 
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Not<* Am inserat în loc de prefaYă câteva din gândurile şi sentimentele a două fiice ale 
oraşului Ineu, putem să le considerăm chiar personalităYi ale urbei, prin exemplaritatea lor 
umană, social, dar mai ales profesională.  
Sunt două tinere care în toate etapele pregătirii lor şcolare au avut numai calificativul de 
“Preclar” (preastrălucit). Rezultatele muncii de până acum şi fala pe care o fac 
comunităYii, merită mult mai mult. 
Noi (autorii) ne înclinăm, dorindu-le sănătate şi împlinirea dorinYelor, să muncească cu 
aceeaşi râvnă pentru împlinirea “devenirii întru sine”. 
 
 

Soare Bianca-Cătălina, 
bsolvent<ăaăFacult<YiiădeăDreptă 

dinăcadrulăUniversit<YiiădeăVestădinăTimişoara 
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De ce Ineu? 
 
 

Aurel Dragoş 
 

 
 Pentruă c<ă Exist<!ă ViaYaă aă existată înă acest areal din timpuri 
imemoriale.ăUrmeleă l<sateădeăstr<-str<moşiiănoştri,ăs-auăg<sităşiă seăvorămaiă
descoperi,ă nuă înscriseă înă pergamente,ă ciă d<ltuiteă înă piatr<,ă bronz,ă fier,ă înă
sângeleăv<rsatăpentruăgliaăcareăi-aădatăcas<ăşiămas<,ăf<r<ăs<-iăfieăoferit<ădeănu 
ştiuăcineăaceaăbuc<Yic<ădeăhold<.ăSeăuit<ăc<ăstr<moşiiănoştriălucrauăşiăcultivauă
p<mânturile,ăcuămultătimpăînainteădeăsosireaătriburilorămigratoare. 
 Aiciă ajungemă laă dilema,ă cuiă d<mă crezare:ă accept<mă argumentaYiaă
Istoriografieiă sauă memoriaă faptic<?ă Istoriografia, prin datele furnizate ca 
atestareă documentar<ă aă localit<Yilor,ă esteă veridic<?ă Leă acceptă uneoriă cuă
relativitate.ă Întradev<r,ă deă laă dataă atest<riiă documentareă aă uneiă aşez<ri,ă
putemă aflaă desf<şurarea şi înrâurireaă evenimenteloră istoriceă înă leg<tur<ă cu 
dezvoltareaă social<ă şiă economic<ă aă localit<Yilor.ă Astaă nuă înseamn<ă c<ă peă
acele locuri nu a existatăviaY<,ăc<ăaceleăcomunit<Yiănu au fost organizateăînă
structuri administrative bine definite. 
 ÎnăvirtuteaăînYelegeriiăfiinYialeăaăexistenYeiănoastreăînăacest areal, aleg 
memoriaăcolectiv<ăşiăistoriaăfaptic<,ăpeăcareăleăg<simăatâtădeăcuprinz<toareăşiă
explicite,ăp<strateăcuăînYelepciuneăînămituriăşiălegende. 
 Mitulăc<ălegiunileăromaneăauăajunsăşiăpeămalurileăCrişuluiăAlb,ăesteăoă
certitudine.ăCetateaă Ineu,ă înc< fiinYeaz<ă peă ruineleă vechiuluiăcastru roman, 
esteăînc<ăoădovad<ăperemptorie,ăc<ăaiciăauăexistatăaşez<riăomeneşti,ăînc<ăună
argumentă ală memorieiă faptice,ă iară imperiileă careă auă venită înă valuriă pesteă
acesteă locuri,ă auă înflorită şiă s-au dezvoltat pe ruinele culturiloră existenteă înă
aceste arealuri. 
 Istoriografiaădateaz<ăatestareaădocumentar<ăaălocalit<YiiăIneuălaăanulă
121Ő.ăOăafimaYieă labil<.ăMoşiaăm<n<stiriiăSf.ăDuhăesteămenYionat<ă înăactulă
deăhot<rnicieăprivitorălaăCapitlul romano-catolic din Arad (Orodul medieval) 
la 11771.ăS<ăfiăfostăunăteritoriuăpustiu? 
 Înă actulă deă danieă ală regeluiă Emerică ală Ungarieiă c<treă Bisericaă
„SfântulăMartin”ădinăArad,ăsuntăenumerateăînăposesiunileăacesteiăbisericiăşiă
satulă IeneuăcuăMân<stireaăSf.ăDuh.ăDocumentulăesteădatatăccaă1202-12032. 

                                                 
1 Doinaă Chiş,ă Ineu itinerar sentimental în imagini şi documente, Editura Gutenberg 
Univers, Arad, 2013, p. 19. 
2 Ibidem, p. 26, 28. 
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SatulăIeneuăexistaălaăanulă1202ăşiăcuăcertitudineăexistaăşiălaă1177,ădarăf<r<ăaă
fiă menYionat.ă Arhiveleă Vaticanuluiă – sunt sigur – ne-ar oferi surprize 
neb<nuite. 
 Esteăinteresantăc<ălaăanulă1199,ăregeleăEmericăiaădeălaăfii lui Beche, 
Lucaă şiă Ioan şiă d<ă cuă drept laă moştenireă fiiloră conteluiă Onth (Onch), 
domeniulă şiăpatronajulăM<n<stiriiăSf.ăDuh,ăconstruit<ădeăconteleăDionisie3. 
M<n<stireaă Sf.ă Dionisieă (Duh)ă (Dienus),ă aă primită înă danieă înc<ă deă laă
construcYiaăei,ăunăvastădomeniu,ăîns<ăf<r<ăaăfiăprecizatăînăacteleăoficiale. 
 Revină laă memoriaă colectiv<.ă Banulă Lucaă st<pâneaă domeniulă
M<n<stiriiăSf.ăDienesălaă1177,ăînăcareăseăincludeaăşiăRovinaăcareăseăîntindeaă
deă laă hotarulă cuă localitateaă Boksegă (Bocsig),ă râulă Crişulă Albă şiă pân<ă laă
Dealul Mocrii. 
 Înă1833-1840ăseăconstruieşteăCanalulăMorilorăşiămorileăhidrauliceădeă
peă liniaă lui.ă Ironiaă istorieiă aă f<cută caă laă graniYaă dintreă hotarulă Ineuluiă şiă
Bocsig s<ăfieăconstruit<ăoămoar<ăhidraulic<, cunoscut<ăsubănumeleădeăMoaraă
Banlukana,ăB<lucana,ăBolocana,ăadic<ămoaraăde peăp<mântulăBanuluiăLuca.ă
Legendeleăauăîntotdeaunaăsuportămaterial,ăfaptic. 
 Înăanulă192ŐămoaraăBanlukanaăîşiăschimb<ăproprietarul.ăPeăcoalaădeă
extrasă funciar,ă lâng<ă cl<direaă moriiă apareă una maiă mic<,ă precizândui-se 
destinaYia:ăBirtulăL’amoreăBanlukanaă(BirtulăluiăAna).ăAreăvreoăleg<tur<ăcuă
Lic<ăS<m<d<ul?ăDeocamdat<ănuăseăpotăfaceăafirmaYii. 
 InformaYii despreăCetateaăIneuănuămaiăaparăpân<ălaăsfârşitulăsecoluluiă
al XIII- lea.ă Eaă esteă consemnat<ă înă documenteă subă formaă unui castru,ă în 
frunteaă c<ruiaă seă aflaă castelanul Egidius. Datum in octavis Epiphanie 
Domini anno eiusdem MCC nonagesimo quinta4. 
 Un alt document, din 1296, precizeaz<:ăPossessionem nostrarum ad 
Castrum nostrum Ieneu5. 
 Înă lungaă saă istorie,ă existenYaă Cet<Yiiă Ineuă s-aă contopită cuă viaYaă
localnicilor,ă iarăurm<rileăvicisitudiniloră istoriei,ă r<sfrângându-seădeopotriv<ă
asupraăCet<Yiiă şiăvieYiiă locuitorilor.ăAăcunoscutăagoniaăşiăextazul,ă iarăast<ziă
sufer<ădeăunăsindromănumit:ăuitareaăînăderizoriu. 
 Familia Losonczyă laă anulă 1387ă într<ă înă st<pânireaă domeniilor 
Pâncota,ă IneuăşiăDezna,ăpeăcareă leăvaăadministraă– prin interpuşiă– pân<ă laă
1561. Stephan Losonczy este cel careă construieşteăCetateaă Ineuăpeă ruinele 
castrului roman. 

                                                 
3 Ibidem p. 40. 
4 Ibidem p. 54. 
5 Ibidem p. 55. 
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 Cetateaă aă fostă parteă dină fortificaYiileă luiă Iancuă deăHunedoara,ă dup<ă
care la 1599 Mihai Viteazulă intr<ă triumf<toră înă Cetate numind un om de 
încredere,ă peă Kornis Gaspară st<pânulă Deznei,ă înt<rindă cet<Yileă cuă trupeă
româneşti.ă Dup<ă înfrângereaă deă laă Mir<sl<uă (18ă sept.ă 1600),ă Sigismundă
Bathoryăîiăd<ruieşte Cetatea lui Toldy (Szalontani) Istvan. 
 Cetateaăaăfostăreconstruit<ăînăanulă16ő2ădeăarhitectulăGabrielăHaller.ă
AăfostăreşedinYaădeăvar<ăaăprincipilorăTransilvaniei,ăGheorghe RákoczyăIăşiă
Gheorghe RákoczyăII. 
 Pentruă înt<rireaă şiă ap<rareaă frontierelor,ă Cancelariaă aulic<ă deă laă
Viena (1699) a înfiinYatăunit<Yiăgr<niceştiă(confiniare).ăEleăşi-au demonstrat 
utilitateaă înă cazulă respingeriiă curuYiloră luiă Franciscă Rákoczyă IIă (1707).ă
CetateaăIneuăaăg<zduităşiăeaăoăastfelădeăunitateăgr<niceasc<. 
 Înăaădouaăjum<tateăaăsec. XIX-lea, pe scena politic<ăşiăadministrativ<ă
a Aradului (oraşă şiă judeY),ă îşiă faceă apariYiaă Péteră Átzél,ă fiuă ală Ineului.ă Deă
numeleăluiăsuntălegateărealiz<riăr<maseăpesteăvreme.ăFiind deputatăalăoraşuluiă
Aradă înă Diet<ă 1869-1871,ă reconstruieşteă Cetateaă Ineuluiă (1870)ă şiă oă
transform<ăînăcazarm<ăpentruăbatalionulănr.ă11ădeăhonveziă(infanterie),ălimbaă
deă comand<ă fiindă maghiara.ă Acesteaă suntă realiz<rileă luiă Petéră Átzélă cuă
referireănumaiălaăCetate.ăMaiăsuntăşiăalteleădeăoămaiămareăanvergur<. 
 Dinăanulă190Ő,ăCetateaăaăg<zduităInstitutulăMedico-Pedagogic pentru 
alienaYiiămintali.ăAst<ziă...ăseăpoateăvedeaăcuăochiulăliber. 
 Pentruă ceiă interesaYiă deă întreagaă povesteă aă Cet<Yiiă Ineuluiă şiă nuă
numai,ă îiă rogă s<ă lecturezeă carteaă d-neiă prof.ă Doinaă Chiş:”Ineuă itinerară
sentimentalăînăimaginiăşiădocumente”.  
 Ineulă aă cunoscută oă perioad<ă deă efervescenY<ă peă toateă planurile,ă
urmareă aă Hot<râriiă Dieteiă transilv<neneă deă laă Albaă Iuliaă dină 1626, prin 
ridicarea la rang de opidum, IneulăaăfostăalesăreşedinY< a comitatelorăAradăşiă
Z<rand,ătimpădeăaproape 115 ani (1741). 
 DespreăimportanYaăIneuluiă– caăbarier<ă– înăaccederea  inamicului pe 
valea mijlocieă şiă superioar<ă aă Crişuluiă Alb,ă sacrificiileă f<cuteă înă numeleă
Cancelarieiă auliceă înă lupteleă cuă armateleă otomaneă leă putemă cuantifica, 
enumerândăceleă11ăfamiliiăcareăauăfost înnobilateăpentruăfapteleălorădeăarme,ă
deă c<treă principiiă transilv<neni,ă aparYinînd unei perioadeă istoriceă cuprins<ă
întreăanii 1607-1676. 

1. 1607 august 17, Alba Iulia. Sigismund Rákoczi conferă 
nobilitate şi blazon lui Matthei Olah de Ineu (Borosjenő, AR). 
Armele:ăscutămilitarăîmp<rYitălaămijlocăcuăoălinieăargintieăpornindă
dină colYulă deă josă spreă celă deă sus,ă cuăoăparteă aă câmpuluiă înă azură
avândădou<ăsteleăstr<lucitoare,ăînăcealalt<ăparteăînăroşuăseăobserv<ă
unăbraYăomenescăretezatădinăum<r,ăînveşmântatăînăroşu, strângândă
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înă susădeămânerăoă secureădeă construcYie.ăPeă scută esteă aşezată ună
coifămilitară închisă careă areă înăvârfăoă coroan<ă regal<ă împodobit<ă
cuăpietreă scumpeăpeăcareă seăafl<ădou<ă floriă albeădeăcrinăaşezateă
arcuit.ăDinăvârfulăcoifului /.../ 

2.  1608 aprilie 28, Cluj (Kolosvar). ύabiel Báthori conferă 
nobilitate şi blazon lui Michael 
Literati de Ineu (Borosjenő, AR). 
Armele: scut militar, de culoare 
albastr<,ă înă ală c<ruiă câmpă sauă arieă
esteă ună cocoră cuă peneă pictateă înă
culoareaă natural<,ă aşezată peă ună
picior, cu cel<laltă Yinândă oă piatr<,ă
iară înă ciocă oă sabie.ă Deasupraă
scutuluiă esteă ună coifămilitară închisă
peă careă st<ă oă coroan<ă regal< /.../ dină vârfulă coifuluiă cadă
lambrechini /.../ 

3. 1619 mai 15, Alba Iulia. Gabiel Bethlen  conferă nobilitate şi 
blazon lui ύaspar Xiriac (Cziriak) de 
Ineu (Borosjenő, AR). Armele:ă înă
scut, pe albastru, un leopard, redat pe 
jum<tateă şiă înă culoareaă saă natural<,ă
Yinândă înă dreaptaă oă sabieă scoas<ă dină
teac<.ăScutulă esteă timbrată deăunăcoifă
cuă grile,ă surmontată deă oă coroan<ă
deschis<,ă deă aur,ă cuă trei fleuroane. 
Lambrechini:ă peă dreaptaă auriiă şiă
albaştrii,ă peă stângaă argintiiă şiă roşii.ă
Reproducereaă blazonuluiă realizat<ă
dup<ăSiebmacher. 

4. 1642 februarie 20, Alba Iulia. 
ύheorghe Rákoczi I conferă nobilitate şi blazon lui Ioan όarkas 
de Ineu (Borosjenő, AR). Armele: scut militar, de culoare 
albastr<,ăînăalăc<ruiăcâmpăsauăarieăseăafl<ăunăbraYăuman,ăretezatădeă
laăum<r,ăYinândăoăsabieăînămişcare.ăDeasupraăscutuluiăesteăunăcoifă
militarăînchisăsurmontatădeăoăcoroan<ăregal<ăîmbodobit<ăcuăpietreă
preYioase.ă Dină vârful coifului pornesc lambrechini de diferite 
culoriăcareăcadăpeămarginileăscutului,ăîmpodobindu-l. 

5. 1649 iunie 18, Deva. ύheorghe Rákoczi II conferă nobilitate şi 
blazon lui Ion șenez I de Ineu (Borosjenő, AR.), soYiei sale, 
Margareta Olahu şi copiilor lor, Teodor, ύeorge, Ion,  Petru şi 
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Andrei. Armele:ă înă scută albastru,ă oă acvil<ă neagr<,ă cuă aripileă
deschise. Scutul este timbrat de un coif, cu grile, surmontat de o 
coroan<ă deschis<,ă deă aur,ă cuă treiă fleuroane,ă peă careă st<ă ună
dextroşerăîmpl<toşat,ăYinândăunăiatagan ridicat sus. Lambrechini: 
peă dreaptaă auriiă şiă albaştrii,ă peă stângaă argintiiă şiă roşii. 
Reproducereaă blazonuluiă realizat<ă dup<ă Siebmacher. 

 
6. 1649 august 6, Alba Iulia. ύheorghe Rákoczi II conferă 

nobilitate şi blazon lui Ladislau όejer de Ineu (Boros Șenő, AR). 
Armele: scutămilitar,ăînăalăc<ruiăcâmp,ăpeăalbastru,ăesteăoăcoroan<ă
regal<ă dină careă ieseă ună grifon,ă redată peă jum<tate,ă pictată înă
culoareaă saă natural<.ăDeasupraă scutuluiă esteă pusă ună coifămilitară
închis,ăcuăoădiadem<ăregal<ă împodobit<ăcuăpietreăpreYioase. Din 
coroan<ă iese,ă înă fascicoleă deă pene,ă coadaă unuiă p<un;ă dină vârfulă
coifului curg lambrechini de diferite culori pe ambele margini ale 
scutului. Locul de pe diplom<ăundeăară fiă trebuită pictată blazonulă
este gol. Reproducereaă realizat<ă dup<ă Siebmacher. 
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7. 1653 decembrie 6, Alba Iulia. ύheorghe Rákoczi al II-lea 
conferă nobilitate şi blazon lui Nicolai Turi  de Ineu (Boros 
Șenő, AR). Armele:ă scută militară drept,ă înă câmpulă ă c<ruia,ă peă
albastru,ăseăafl<ăunăcal peăcareăst<ăunăomăînveşmântată înăzaleăşiă
înarmat. Pe scut un coif /.../ 

8. 1654 noiembrie 14, Oradea (Varad, BH). ύheorghe Rákoczi al 
II -lea conferă nobilitate şi blazon numiYilor Nicolai şi Stephan 
Tipei  de Ineu (Boros Șenő, AR). 
Armele:ă scută militar,ă drept,ă înă
câmpulă ă c<ruia,ă peă albastru,ă se 
afl<ă ună omă redat înă întregime, 
înveşmântată înă hain<ă roşie,ă stândă
c<lare pe ună cală negru,ă înă mânaă
dreapt<ă are oă sabieă scoas<ă dină
teac<ă cuă vârfulă înă sus,ă înă mânaă
stâng<ăYineăfrâieleăcalului. Pe scut 
esteăaşezatăun coif militarăînchisăcareăareăînăvârfăoăcoroan<ăregal<ă
împodobit<ăcuăpietreăscumpe.ăDinăvârfulăcoifuluiăcurgădeăoăparteă
şiădeăaltaălambrechiniădeădiferiteăculori. 

9. 1665. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui Popa, alias 
Popescu de Teiuş (Tövis, AB). Sigilulă deă aram<ă cuă careă esteă
prev<zutăacestăact,ăare urm<torulăconYinut,ăgravatăcuălitereălatineă
şiă imprimată peă cear<ă roşie:ă „Sigillumă Comitatusă Albaeă
Inferioris”. 
Litteras Armales, nobilitationales, 
Donationalesque,ă adec<ă
documentele armale, prin cari 
dovedesc ce insignii blazoane au 
primit dela domnitoriul lor; familia 
Popaă aveaă ună leuă încoronată careă
Yineaă înă gur<ă oă spad<,ă lanceă careă
aveaă înă vârfă ună capă deă turc,ă semnă
c<ă familiaă s-aă distinsă înă lupteleă
purtate contra turcilor. 
Documentele au fost eliberate de 
principele amintit, Mihai Apaffy 
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senior la 1665, înăcetatea Radnot,ăînăziuaăultim<ăaăluneiăiunie,ăcuă
isc<lituraă numituluiă principeă şiă aă Cancelaruluiă Ioană Bethlen,ă
prev<zuteăcuăsigilăatârn<toră(sigillumăpendens)6. 

10. 1666 mai 29. Mihail Apafi I conferă nobilitate şi blazon lui 
Szabó de Ineu (Borosjenő, AR). Armele:ăînăscutămilitarădrept,ăpeă
azur,ăunăbraYăumanăt<iatădinăum<r,ăavândăcotulăgol,ăYinândăoăsabieă
cuăunăcapădeăturcăînfiptăînăea;ădeasupra,ăunăcoifămilitarăînchisăpeă
careă st<ăoădiadem<ă regal<ăornat<ăcuăpietreăpreYioase.ăDinăvârfulă
coifului curg lambrechini de diferite culori. 

11. 1666 mai 29, 1676 decembrie 9. Mihail Apafi I conferă 
nobilitate şi blazon lui Sztán recte Stann  de Ineu (Borosjenő, 
AR). Armele:ăpeăscutăceruleu,ăunăbraYăcuăsabiaăînfipt<ăîntr-un cap 
de turc.ăReproducereaăblazonuluiărealizat<ădup<ăSiebmacher. 

12. 1676 decembrie 9, Alba Iulia. Mihail Apafi I conferă nobilitate 
şi blazon lui Petru Sztan  de Ineu (Borosjenő,AR), precum şi 
fiilor lui, όrancisc, Petru şi Ignatiu Sztan; comunicarea a fost 
făcută pe 20 ianuarie 1678. Armele:ă înă scut albastru, un 
dextroşerăîmpl<toşat,ăYinândăunăpumnalăînăsus.ăScutulăesteătimbrată
deăunăcoif,ăcuăgrile,ăsurmontatăpeăoăcoroan<ădeschis<,ăde aur, cu 
trei fleuroane. Lambrechini de diferite culori7. Reproducerea 
blazonuluiărealizat<ădup<ăSiebmacher. 

Iluminismul european p<trundeăînăTransilvaniaădinăaădouaăjum<tateăaă
sec. al XVIII-lea.ăPrină intermediulăpreoYilorăşiăaă
dasc<lilor,ă populaYiaă transilv<nean<ă faceă
cunoştinY<ă cuă ideileă iluministe.ă Înă acelă
document-program Supplex Libellus 
Valachorum,ăseăcereaăegalitateaănaYiunii româneă
cuă celelalteă naYiuni,ă promovareaă româniloră înă
administraYieăînăraportăcuănum<rulălor. PopulaYiaă
Ineuluiă şi-aă adusă obolulă laă r<scoalaă dină 178Ő,ă
luptândăal<turiădeăHorea. 

Laă începutulă sec.ă ală XIX-lea, Ineul cu 

                                                 
6 Notaă autorului.ă Amă inclusă familiaă Popaă (Popescu),ă întreă înnobilaYiiă dină arealulă Ineului,ă
întrucâtă ună urmaşă ală ei,ă Gheorgheă Popaă deă Teiuş,ă aă fostă primă pretoră ală plaseiă Ineuă înă
perioada 1854-18ő7.ăFapteleăsaleăseăr<sfrângăşiăast<ziăasupraăvieYiiăsocialeăaăoraşuluiăIneu.ă
Descriereaăblazonuluiăseăafl<ăînăBiografiaăluiăGheorgheăPopaădeăTeiuş,ăArad,ă192Ő,ăp.ă8-9, 
scris<ădeăTraianăTerebenYiu. 
7 LaurenYiu-ŞtefanăSzemkovics,ăBlazoaneăindividualizândăfamiliiănobileădeăorigineăromân<ă
din Transilvania (sec. XVI-XIX),ăEdituraăMoroşan,ăBucureştiă 201Ő,ă p.ă 7ő,ă 77,ă 101,ă 126,ă
139, 140, 153, 195, 196, 219. 
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sateleă aparYin<toareă esteă cump<rată deăStefană (István) Atzél,ă înă anulă 1803.ă
ConstruieşteălaăIneuăunăcastelă– ast<ziănuămaiăsuntăurmeă– şiăÁtzélăHáza la 
Şicula.ă Înă 180Őă vaă renovaă şiă repuneă înă funcYiuneă pivniYaă deă laă Mocrea,ă
construit<ădeăGheorgheăRákocziăIălaă1636. Vezi infra descriereaăpivniYei înă
comunicarea:ăComunitateaăIneuăşiăCanalulăMorilor.ă 

Domeniul Ineului era foarteă întins,ă deă laă hotarulă cuă localitateaă
Bocsig,ă toat<ă Rovinaă peă subă dealulă Mocriiă pân< laă Seleuş. Stefană Átzélă
moareăînă181ő,ăl<sândămoştenireădomeniul,ăcelorăpatruăfii. 

Alexandru (Şandor)ăAtzélă(1793-1848), va fi cel care va administra 
p<mântulă domenial,ă precumă şiă morileă B<lucanaă (Rovinaă I)ă şiă Mocreaă
(Rovina II), construite de familia Atzél. O dat<ăcuăs<pareaă linieiăCanaluluiă
Morilor,ăauăînceputăşiălucr<rileădeăregularizareăaăalbieiăCrişuluiăAlbă(183ő).ă
ÎnăhotarulăcomuneiăŞiculaăauăfostăg<siYiăcâYivaădenariărepublicaniăromani,ăînă
urmaălucr<rilorădeăamenajareăaăalbiei.ăEsteăînc<ăunăargumentăfaptic.ăÎnă1834 
Şandoră Atzélă demareazaă construcYiaă Casteluluiă deă laă Mocrea,ă finalizată înă
1836, undeăvaălocuiăpân<ălaămoarte.ăAst<ziăad<posteşteăSpitalulădeăPsihiatrieă
Mocrea. 

Péter Atzélă(183ő-1901),ănepotăaăluiăŞandorăÁtzélăşiăcel de al doilea 
fiu a lui Janos Atzélă(179Ő-1852), va intra de timpuriu – la numai 25 de ani 
– înăadministraYiaăComitatuluiăAradăînăfuncYiaădeănotarăonorific8. 

La numai 30 de ani, PéterăAtzélăesteăalesăînăfuncYiaădeăpreşedinteăală
Societ<Yiiă Canaluluiă deă Mori,ă succedându-iă luiă Faschóă József, primul 
preşedinte alăSociet<Yii. 

Înă 1867ă esteă alesă primară ală Aradului,ă calitateă în careă îndeamn<ă
populaYiaă oraşuluiă s<ă construiasc<ă caseleă cuă celă puYină ună etaj.ă Totă luiă iă seă
datoreaz<ăfinalizareaă„Corsoului”ădinăArad. 

Aă susYinută zidireaă Bisericiiă Ortodoxeă (186Ő-1868) din Ineu cu 
hramulăSfinYilorăMihailăşiăGavril.ăAăsprijinităconstrucYia de şcoli,ă l<caşeădeă
cultur<,ăsediiăadministrativeăînăoraşăşiăînăjudeY,ăprestaYiaăsaăaducându-i titlul 
deăcet<Yeanădeăonoare alăAradului,ăacordatăînă1871. 

Oă alt<ă personalitateă aă judeYuluiă Aradă şiă aă vieYiiă politico-sociale a 
Transilvaniei, cel mai mare română dup<ă episcopulă Andreiă Şaguna,ă careă aă
trecută peă laă Ineu,ă esteă Gheorgheă Popaă deă Teiuş.ă Aă fostă primpretorulă
provenYeiă(plasei) Ineuăînăperioadaă18őŐ-1857. O perioad<ăscurt<; darăaăl<sată
urme faptice: - construcYiaă Spitaluluiă deă plas<ă Ineuă şiă aă C<minuluiă pentru 
oameniănevoiaşi; 

- drumul Ineu-Seleuş; 

                                                 
8 MárkiăS.,ăop.ăCit.,ăvol.ăII,ă189ő,ăp.6ő9. 
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- numireaă deă notariă româniă înă comuneleă plaseiă Ineuă şiă cândă aă fostă
numit prefectăşiăcomiteăsupremăalăAraduluiă(şiăjudeY),ănum<rulălorăaăajuns la 
40. 

Aăfostă celămaiămareă susYin<toră alăSociet<Yiiăculturale româneşti din 
Aradă (înfiinYat<ă înă 1861 şiă inaugurat<ă solemnă înă prim<varaă anuluiă 1863), 
societate care avea ca scop „promovareaă culturiiă naYionaleă aă poporuluiă
român,ă prină cetireă şiă conversare,ă înaintareaă literaturiiă româneă şiă aă culturiiă
naYionale”. 

AsociaYiunea ar<dean< susYineaă şiă înYelegeaă însemn<tateaă înfiinY<riiă
uneiă instituYiiă româneştiă deă înv<Y<mântă superior,ă pentruă idealulă neatârn<riiă
naYiunii.ăAsociaYiaămaiăconcluziona:ă„ŞtiinYaăeăputereaăşiăunăpoporănuăpoateă
maiămultădecâtăştie.ăLibertateaăseăcâştig<ăprinăcultur<.”ă 

Aăfostămistuitădeăvîlv<t<ileăjertfeiăpentruăneamăşiăYar<.ăAămuritălaă
numai 43 de ani. 

RevenindălaăanulăMariiăUniri,ăînă2ănoiembrieă1918,ălaăAradăs-a creat 
Consiliulă NaYională Român.ă Ineulă aă fostă printreă primeleă localit<Yiă undeă aă
intrat înăactivitate un astfel de Consiliu (10 noiembrie 1918). 

DelegaYiaăIneuluiăcareăaăparticipatălaăMareaăUnireădeălaăAlbaăIuliaă– 
1 decembrie 1918 – condus<ă deă Pavelă Dârlea, a fost printre cele mai 
numeroase delegaYii (22 de persoane). 

Ineulă zilelorănoastre,ă aşaă cumă îlă vedem, dar mai ales cum îlă putemă
percepeăşiăpreviziona, poate deveni un concurentăalăoraşelorădeăaceeaşiătalieă
dinăUniuneaăEuropean<.ăDepindeănumaiădeăoameniiăoraşului. 

Ineulă areă numeroaseă personalit<Yiă careă auă l<sată urmeă faptice,ă şi-au 
iubită concet<Yeniiă şi locurileă natale,ă aşaă cumă sun<ă preceptul biblic. Pentru 
cunoaştereaă cuă adev<rată aă istorieiă şiă dezvolt<riiă localit<Yiiă Ineu,ă propună
Prim<rieiăşiăConsiliuluiăLocalăIneu,ăsintetizareaăşiătip<rireaăunuiădicYionarăală
personalit<YilorăIneuane,ăcareăpoateăfiăactualizatădeăcâteăoriăesteănecesar. 

DicYionarulăară fiăbeneficăsociet<Yii,ă instituYiilorădină localitate,ăpentruă
şcoal<ăşiăcultur<.ăF<r<ăcunoaştereaăistorieiăşiăpromovareaăeiăcuătenacitate,ăcuă
dragosteă şiă mândrie,ă aă loculuiă şiă rostuluiă nostruă înă lume,ă r<mânemă f<r< 
r<d<cini. 

Seă spuneă c<ă uitareaă neă preg<teşteă pentruă speranY<!ă Uitândă deă
condiYiileă prezenteă şiă deă propriaă noastr<ă istorie,ă ară fiă cumplit.ăAmă ieşiă dină
istoria lumii. 

Ofertaăturistic<: 
- oăprezentareăgeneral<ăaăistorieiălocalit<YiiăIneu 
- Cetatea Ineului – istorieăşiălegende 
- CrişulăAlbă– aămânatăroYileăaă4 mori,ădarăaăprodusăşiăinundaYiiă

mari 
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- Biserica Romano-Catolic<ăşiăBisericaăOrtodox<ă– scurt istoric 
- MoaraăMocreaăşiăCanalulăMorilor 
- PivniYaăluiăRákocziă– Castelul Mocrea 
- Turnulădeăap<ădeăla fosta unitate militar<.ăAmenajareaăluiăca 

obiectivăturistic.ăConstruireaăuneiăsc<riăexterioareăsauăaăunuiălift,ă
pentruăaccedereaălaăparteaăsuperioar<,ăundeăunăinelăarădaă
posibilitateaăuneiăpanorameădeă360ăgradeăaăoraşuluiăIneuăşiă
împrejurimi; 

- DealulăViilorăşiăS<rb<toareaăSurechiului 
- Excursii tematice 

 
INEU, august 2014 
AUREL DRAύOŞ 

(Istoria locală Ineu) 
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„PalatinulăIosif“ăalăCrişuluiăAlbădinăjudeYulăArad.ă 
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 Cititorule,ă monă amour,ă careă Yi-aiă ruptă timpă preYiosă dină trudnicaă
robot<ăpentruăparcurgereaăunuiăcapitolădinăistoriaălocalit<YiiăînăcareăîYiăaduciă
şiăonoreziăvremelniculătribut,ăîYi mulYumesc din toată inima. 

Parcurgândăacesteărânduri aşăvreaăs<-iăînYelegiăpeăceiăcareăprinătruda 
palmelorădinăîncrâncenataăvoinY<ăversus putinY<ăşiăr<splat<,ăcredăcuăt<rieăc<ă
argumentulăsuprem,ăaăfostăasigurareaăexistenYeiăfamiliei.ă 

Lucr<rileă deă construcYieă laă Canal,ă auă f<cută s<ă circuleă înă Comitatulă
Arad cca 100.000 fl. anual. Participarea locuitorilor din satele riverane la 
muncileă deă laă Canală aă fostă numeroas<,ă ceeaă ceă i-aă determinată peă preoYiiă
parohiiloră dină multeă localit<Yiă s<ă organizezeă procesiuniă religioase,ă
mulYumindă luiă D-zeuă pentruă darulă rev<rsat asupraă localit<Yilor.9 PopulaYiaă
apt<ă deă munc<ă aveaă posibilitateaă deă aă câştigaă câYivaă floriniă careă s<ă leă
îmbunezeăinimaăşiănivelulădeătrai. 

ConstrucYiaă acestuiă Canală ală Moriloră aă fostă posibil<ă datorit<ă
condiYiiloră istoriceă deă laă aceaă dat<,ă careă prină voinYaă domniloră deă p<mântă
st<pâniă aiă domeniiloră deă peă traseulă viitoruluiă Canal,ă s-au pus de acord. 
NepreYuit<ăaă fostăşiămuncaă Y<ranuluiă t<cutăşiămuncitor,ă într-oăepoc<ă înăcareă
tehnicaăseărezumaălaăhârleYăşiălopat<,ălaăroab<ăşiăcarulăcuăboi. 

 
Pagini de istorie 
PentruăoăînYelegereămaiăexact<,ăneăîntoarcemălaăcondiYiileăistoriceăaleă

vremii.ă Încercă s<ă introducă înă scen<ă doară aceleă personajeă ceă auă leg<tur<ă cuă
Canalul Morilor. 

BaronulăPéterfyăIosifăeraădeălocădeăprinăp<rYileăNogradului,ădarăaăfostă
înnobilatăcuătitlul de baron.ăPrinăaranjamenteăascunse,ăintr<ăînăposesiaăuneiă
vasteă moşiiă înă jurulă Ineului,ă ceă cuprindeaă oă mareă parteă dină domeniulă
confiscatăalăduceluiădeăModena,ăcuălocalit<Yile:ăIneu,ăŞicula,ăGurba,ăIermata.ă
Înăanulă17Őő,ăbaronulăPéterfyăreuşeşteăs<ăajung<ăconduc<torulăIneului. 

Chiară dac<ă înă 17Ő8,ă dup<ă ridicareaă restricYieiă deă c<treă împ<r<teasaă
Maria Tereza, ducele de Modena este iertat, el nu va mai reprimi acele 
domeniiă dină comitateleă Aradă şiă Z<rand.ă Deă aceast<ă confuzieă creat<ă – cui 
aparYină domeniileă confiscate,ă împ<ratuluiă sauă duceluiă – a profitat baronul 
Péterfy.ăElăîiăvaăaduceălaă17Ő810 peăslovaciiăluteraniăşiăîiăvaăaşezaăpeămoşiaă
de la Apatelek, viitoarea localitate Mocrea.  

                                                 
9 Marki S., Arad vármegye és Arad szabad királyi város története (în traducere: Istoria 
comitatului Arad şi a oraşului liber regesc al Aradului), vol. 2, Arad, 1895, p. 536-537. 
10 Gh. Ciuhandu,  Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad,  1940, p. 81. 
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Începândăcuăanulă17Ő8,ăprinYulăFerenczăIII– tat<lăduceluiădeăModenaă
– poart<ăunăprocesăîndelungatăcuăbaronulăPéterfyăIosif.ăLaă1787,ădomeniileă
duceluiă deă Modenaă reintr<ă înă proprietateaă erarial<ă şiă dină acestă momentă
începeăoăb<t<lieăcrâncen<ă– înăinstanYeleăjudec<toreştiă– întreăprinYulăFerencză
IIIăşiăfamiliaăPétrefy,ăpentruădomeniulăIneului.  

IosifăPéterfyămoareăînă1863,ăiarămoşiaătreceăînăadministrareaăfrateluiă
s<u,ăIoan,ăcare,ălaărându-i,ăîngroaş<ădatoriileăfamilieiăînăproceseleăcuăurmaşiiă
duceluiăRinaldo.ăÎnă1871,ăsarcinaădeăadministrareăaămoşieiăoăpreiaăsoraălor,ă
care purta numele de grofă Tolvayne.ă Niciă eaă nuă reuşeşteă s<ă redresezeă
situaYia,ădinăcontr<,ăoăînr<ut<Yeşte. 

Procesulă seăvaă terminaă înă1803,ă ană înă careă familiaăEsteănuămaiă areă
moştenitor,ăiarăfamiliaăPeterfyăîşiăpierdeătoat<ăavereaăînăurmaănenum<rateloră
procese. 

Înă lunaă august 1803,ă Atzélă Ştefană (Istvan)ă cump<r<ă deă laă Erariu 
moşiaăIneuluiăcuăsatele:ăŞicula,ăMocreaăşiăIermata.ăÎnă1808,ăpreiaăşiăGurba,ă
cuă90.000ădeăholde.ăAăîndeplinitămaiămulteăfuncYiiăînăaparatulăadministrativă
alăregatuluiămaghiar:ăceaădeăsfetnicăjudec<tor,ăconsilierăregalăşiăsfetnicăsecretă
intern.ăNumeleăpeă careă îlă purtaă înainteădeă aă fiă înnobilată – pentru serviciile 
aduse coroanei regale – era Stahl.11 Înă traducere,ă înseamn<ă „oYel“,ă atâtă înă
german<ăcâtăşiăînămaghiar<.ă 

Nuăamăg<sităniciăoănotificareădac<ămoşiaădeălaăŞaguăaăfostăcump<rat<ă
sauăprimit<ăprinădonaYie.ăFamiliaăAtzélăŞtefană(Istvan)ăseămut<ălaăŞagu,ăiară
Ştefană ocup<ă funcYiaă deă notară şefă aă comitatuluiă Timişă pân<ă laă cump<rareaă
domeniului de la Ineu. 

Dup<ăcump<rareaămoşieiădeălaăIneu,ăconstruieşteăcastelulăde la Ineu, 
casaădeăcurteădeălaăŞicula,ăpeăloculăundeăînăaniiăsocialismuluiăseăvaăconstruiă
SMA-ulă(StaYiuneaădeăMaşiniăAgricole).ăÎnă1808,ăvaărenovaăşiăvaăfiăredat<ăînă
funcYiuneăfostaăpivniY<ăaăluiăRakoczyădeălaăMocrea.ăSeăspuneăc<ăarăfiăceaămaiă
veche pivniY<ă construit<ă înă judeYulă Aradă deă c<treă principeleă Transilvanieiă
Gh.ă Rakoczyă Iă înă anulă 1636,ă celă careă aă susYinută foarteă multă dezvoltareaă
viticulturii.ăEsteăs<pat<ăînăstânc<ădeăgranit,ăiarăpentruăaăfiăpuşcat<ăpiatra,ăs-a 
folosităprafulădeăpuşc<.ăEsteăînăform<ăde cruceădubl<,ăcuăoălungimeădeă60ămă
şiă oă în<lYimeă deă Ő-őăm,ă avândă oă capacitateă deă 7ő00-8ő00ă hectolitri.ă Atzélă
Ştefanăîşiăvaădr<muiătimpulăîntreănecesit<YileămoşieiădeălaăŞaguăşiăintereseleă
domeniuluiădeălaăIneu.ăÎnceteaz<ădinăviaY<ălaă2őăiulieă181ő.ă 

Aceste tranzacYiiă cuă averileă statuluiă erauă frecventeă înă Imperiulă
Austriac.ă Prină donaYiiă sauă vânz<ri,ă seă cump<raă bun<voinYaă unoră domniă deă

                                                 
11  Marki S., op.cit., p. 867.  
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p<mântă bogaYiă şiă foarteă influenYi.ă Nuă aă fostă cazulă cuă duceleă Rinaldoă deă
Modena. Mai mult, regatul ungar înnobilaă aceiă domni deă p<mântă careă
f<cuser<ă avereă şiă reprezentauă ună punctă deă sprijin,ă ună aliată puternică înă
promovarea politicii regatului ungar. 

FamiliaăAtzélă Ştefană aă avută patruă b<ieYi:ăAntal,ă Iosif,ăAlexandruă şiă
Ioan. 

AntalăAtzélă(1798-1868)ăajungeăconsilierăregalăşiădeputat deăAradăînă
Diet<,ăîntreăaniiă1832-1836,ăiarădină1836ădevineălocYiitorădeăcomiteăînăBékes,ă
iarăînă18Ő2ăîlăg<simăînălocalitateaăTornaădinăcomitatulăCenad. 

Iosifă Atzélă (1781-18Őő)ă ajungeă c<pitană ală armateiă imperialeă şiă
posesor al Ordinului Vladimir – regimentul Hessen-Hamburg. 

AlexandruăAtzélă(1793-1848) a fost cel care s-aăocupatădeămoşiaădeă
laăIneuăîmpreun<ăcuăsoYiaăsa,ăOttlikăAnnaă(aăconstruităcastelulădeălaăMocreaă
înă183Ő-1836). 

R<mas<ă v<duv<,ă Ottlikă Annaă seă vaă ocupaă deă opereă caritabileă înă
localitatea Ineu.ă Înă anulă18őő,ădoneaz<ăceaămaiămareăsum<ădeăbaniăpentruă
construcYiaă spitaluluiă dină Ineu,ă iară înă anulă 18ő8,ă actualaă biseric<ă romano-
catolic<ădinăIneu. 

IoanăAtzélă(179Ő-1852) – alătreileaăcopilăalăfamilieiăAtzélă– ajungeăs<ă
ocupeă funcYiaă deă comisară chezaro-cr<iescă ală comitatuluiăArad,ă înă perioadaă
1849-18ő2ă(anăînăcareămoare).ă 

Familiaă Atzélă s-aă preocupată deă viaYaă social-economic<ă aă localit<Yiiă
Ineu,ăaveauăştiinY<ădespreădeseleă inundaYiiăaleăCrişuluiăAlbăşiădezastreleăceă
r<mâneauăînăurmaălor.ăComitatulăZ<rand era zguduit cam la fiecare trei ani 
deăinundaYiiăcatastrofaleăaleăCrişuluiăAlb,ăiarăînăparteaădeănordăaăcomitatuluiă
deărâulăCrişulăNegru. 

S-aă pusă totă maiă stringentă problemaă diminu<riiă dezastrelor,ă laă
rev<rs<rileăapelorăCrişuluiăAlb,ă laăviituriă şiă aă scoateriiămorilorăpriponiteă înă
albiaărâului.ăFraYiiăAtzélăşi,ăînăspecial,ăAlexandruăcareăseăocupaădeăintereseleă
moşiei,ăerauăpreocupaYiăşiădeăproblemeleălocalit<YiiăIneu.ăÎnăconsecinY<,ăeiăauă
participatăactivălaăadun<rileăcomitatenseăYinuteălaăArad. 

Întrebarea laăordineaăzileiăeraăundeăseăvorămutaămorileădeăpeăCrişăşiă
undeăîşiăvorămaiăputeaălocuitoriiăsatelorăs<-şiămacineăgrânele? 

Gh.ăCiuhanduăneăspuneăc<ăpeărâulăCrişulăAlb,ălaăIneu,ăînă17Ő3,ăerauă
consemnateăŐămoriă„fluviale“ă(aăluiăPanteaăToader,ăBunteăGhiurc<, Lakatos 
Iovuă(Ioan)).ăCeiătreiăf<ceauăparteădinămiliYiaăortodox<ăaălocului.12 

                                                 
12 Gh. Ciuhandu, op.cit.,ăp.17Ő.ăEsteăvorbaădespreăfoştiiăgr<niceri ai Regimentului confiniar 
tisa-mureşan. 
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PavelăTripaăneăprecizeaz<ăc<ălaăIneu,ăpeărâulăCriş,ăfuncYionauă2ămori,ă
unaă cuă Őă roYi,ă fiindă aă domeniului,ă şiă oă alt<ă moar<,ă ridicat<ă deă obşteaă
comunei,ăcuă2ă roYi.ăAutorulănuăne precizeaz<ăaniiă înăcareăacesteămoriăerauă
mânateădeăapaăCrişuluiăAlb. 

Primeleă însemn<riă despreă rev<rs<rileă apeloră Crişuluiă Albă şiă aă
pagubeloră produseă apară înă ConscripYiaă deă laă 1720ă (M.O.L.B.,ă ConscripYiaă
din anul 1720, f. 89-91).ă „P<mânturileă suntă situate la Crişă suferindă deă peă
urmaă frecventeloră rev<rs<riă aleă acestuia;ă altfelă recoltaă esteă bun<,ă întrucâtă
uşorăseăobYinădintr-unăcubulăpatru“.13 

Îngrijorareaănuăeraănumaiăaădomnilorădeăp<mântăciă şiă aă locuitoriloră
vicinaliă Crişuluiă Alb.ă Pagubeleă erauămariă şiă dureroase. Uneori, dezastrele 
erauăcatastrofaleăiarăstrig<teleăneputinYeiăseăauzeauăînătotăjudeYul. 

PopulaYiaălocalit<Yilorăaăcrescutănumeric.ăNecesarulădeăpâineătrebuiaă
asigurat,ăaşaăc<ăşiănum<rulămorilorăaăcrescut.ăPeătoateăv<ileăundeăerauăaşez<riă
bine organizate,ă seă construiser<ă moriă peă ap<.ă Localit<Yileă situateă înă
apropiereaă cursuluiă Crişuluiă Alb,ă auă trebuită s<-şiă construiasc<ă moriă ceă auă
fostăaşezateădirectăînăalbiaăCrişului.ăSeăamenajauăiez<turiăînăalbiaărâului,ădeă
obiceiăcâtămaiăaproapeădeăunulădinămaluri, iarămoaraăeraăpriponit<ăînăalbieăcuă
stobori,ăfieălegat<ăcuăfrânghiiădeăcânep<ă(palamare)ădeăpomiiădeăpeăunulădină
malurileăCrişuluiăAlb. 

Iez<turileă moriloră deă peă Crişă aveauă barajeă careă aveauă rolulă deă
conducere a apei la roata morii, amenajate (construite e prea mult spus) 
foarteăsimplistăşiălaăîndemân<.ăSeădoboraăcopaculădeăpeămalulăCrişuluiădirectă
înăalbieăşiăeraăfixatăcuăcâYivaăstoboriăpentruăcaăapaădinăCrişăs<ănu-l deplaseze 
înă avală spreă moar<.ă Acoloă undeă nuă seă g<seauă aceştiă copaciă peă malurileă
Crişuluiăunde trebuiaăpus<ămoara,ăseăaduceauăcâtevaătrunchiuriă(tulpini)ădeă
copaciăcareăerauăfixateăînăalbiaăCrişului,ătotăcuănişteăstobori. 

Pragurileă deă captareă (baraje)ă erauă poziYionateă oblic,ă pentruă caă fugaă
apeiădirijat<ăspreăroataămoriiăs<ăaib<ăvolumulăşiăforYa hidraulic<ădeăaăînvârtiă
roYileă deă moar<.ă Dină observaYiileă directeă deă laă viiturileă deă peă Criş,ă s-a 
constatată c<ă acesteă barajeă (praguriă deă captare)ă cauzauă celeă maiă mariă
neajunsuri.ă Resturileă vegetale,ă cr<cileă copaciloră şiă chiară copaciiă smulşiă deă
forYaă viiturilor,ă seă „prindeau“ă deă pragurileă deă captareă creândă adev<rateă
st<vilareă(z<gazuri),ăiarăapaădinămatcaărâuluiăCrişăeraădeversat<ăpesteămaluri,ă
inundândăterenuriăşiălocalit<Yi. 

Înăurmaăacestorărealit<Yi,ăs-a pus problema scoaterii morilor priponite 
înăalbiaăCrişuluiăAlb,ăaăregulariz<riiăcursuluiăapelorăşiăîndiguireaămalurilor.ă

                                                 
13 Ov.ăSomeşan,ăDe la Bucin la Buteni, Arad, 2005, p.267. 
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ScoatereaămorilorădinăalbiaăCrişuluiăşiăinterzicereaălorăridicauăalteăîntreb<ri.ă
Ceăseăpuneă înă loc?ăUndeă îşiăvorăm<cinaăgrâneleă locuitoriiădinăatâteaăsateăaă
c<rorăvatr<ăesteăfoarteăaproape deăcursulărâuluiăCrişulăAlb? 

Domniiă deă p<mânt,ă i-amă numită generică peă toYiă aceiă conYi,ă baroni,ă
grofi,ă prinYiă ce-şiă aveauă domeniileă situateă de-aă lungulă v<iiă Crişuluiă – 
interesaYiă înă aă faceă concretă cevaă – au cerut sprijinul comitelui suprem al 
Aradului, baronulă Iosifă Wenckheim.ă Înă 1828,ă baronulă Wenckheimă preiaă
iniYiativaă organiz<riiă domniloră deă p<mântă într-oă asociaYieă pentruă
regularizareaă Crişuriloră (Albă şiă Negru).ă Moşierii,ă caă s<ă nuă piard<ă ultimaă
şans<,ă îşiă dauă acordulă înă vedereaă construiriiă unuiă canală pe careă s<ă fieă
„mutate“ămorileă şiă începereaă lucr<riloră deă regularizareă aă cursuluiă Crişuluiă
Alb.  

Iosif Wenckheim (1778-1830) este comite suprem al comitatului 
Aradă înă perioadaă 182ő-1830. Baronul Wenckheim a fost un fervent 
susYin<torăalăproiectelorămariăşiăal dezvolt<riiăeconomiceăaăcomitatuluiăArad; 
acYiunileăsaleăşiă totalaădeschidereăc<treănouăşiădezvoltareăl-au impus pentru 
ună locă peă ună piedestrală ală personalit<Yilor.ă Istoriaă economic<ă aă comitatuluiă
Aradă îlămenYioneaz<ă laă locă deă cinsteă pentruă contribuYiile aduseă dezvolt<riiă
comitatuluiă Arad,ă maiă alesă înă perioadaă cândă aă deYinută funcYiaă deă comiteă
suprem. 

St<rile comitatului nobiliar Arad cer sprijinul conducerii 
guvernamentaleăînăaducereaăcelorămaiăbuniăspecialiştiăînălucr<riăhidrotehniceă
deă laă aceaă vreme.ă R<spunsul a venit prompt din partea conducerii 
guvernamentale,ă prină trimitereaă conteluiă Zichyă Ferencz,ă înă calitateă deă
comisarăregal,ăînă1829. 

Laăanumiteămomenteăaleăistoriei,ăevenimenteleăscotăînăfaY<ăpersonajeă
providenYialeă pentruă aceaă epoc<.ă Aşaă aă fostă şiă cu realizarea Canalului de 
MoriădinăjudeYulăArad. 

Aceast<ăpersonalitateăpoart<ănumeleădeăprinYulă IosifăAntonă Ioanădeă
Lorena (1776-18Ő7),ă frateleă împ<ratuluiă Franciscă I,ă palatină ală Regatuluiă
Ungarieiă deă laă vârstaă deă 20ă aniă (1796),ă rangă peă careă îlă vaă p<straă pân< la 
moartea sa. 

Arhiduceleă Iosifă aă susYinută şiă sprijinită realizareaă acesteiă opereă
hidrotehniceă peă totă parcursulă pertract<riloră referitoareă laă construcYiaă şiă
proiectareaă canalului,ă aă regulariz<riiă râurilor,ă dară maiă alesă înă perioadaă
construirii canalului. 

Palatinulă Iosifă primeşteă înă 1817,ă cuă titlulă deă donaYie,ă opidurile 
ChişineuăşiăŞicl<uăîmpreun<ăcuăsatele:ăZerinduăMare,ăP<dureniăşiăOtlaca.ăÎnă
1822,ă pentruă sumaă deă 100.000ă fl.ă cump<r<ă satele:ă N<dab,ă Sintea,ă Adea,ă
Iermataă Neagr<ă şiă pustaă Bankuta.ă Înă 182ő,ă mai primeşteă sateleă Cinteiă şiă
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Mişca,ăiarăînă1827,ăpustaăKiskakuci.ăLegalizareaădeădreptăs-aăf<cutăînă1836,ă
prină înt<bulareaă întreguluiă domeniuă enumerat,ă urmat<ă deă s<rb<toriă
câmpeneşiăînătoateălocalit<Yileădeăpeădomeniu. 

 
Începeăofensivaăunorămariălucr<riăhidrotehnice 
Înăanulă1830,ădr.ăIozséfăBeszédesă(1787-18ő2),ăinginerăşiăomăpolitic,ă

unulă dintreă susYin<toriiă ceiă maiă str<luciYiă aiă proiecteloră mariă aleă conteluiă
Széchenyi,ă s-aă angajată s<ăconduc<ăpeăunăcanală surplusulădeăap<ădinăCrişulă
Alb,ă deă laăButeniă pân<ă la V<rşandulă Juleiă pentruă punereaă înămişcareă aă 17ă
moriă cuă őŐă deă roYi.14 Inginerulă Bezédesă accept<ă propunereaă conteluiă
Széchenyiăcuămultăînainteădeăaăseăîntâlniăcuădomniiădeăp<mântădinăcomitatulă
Aradă înăvedereaăproiect<riiă şiă construiriiă unuiă canală şiă regularizarea apelor 
dinăcomitatulăAradăşiănuănumai. 

Înă anulă 1832ă aprilieă 2,ă areă locă laă Arad,ă Adunareaă General<ă aă
Comitatului,ă laăcareăsuntă invitaYiădomniiădeăp<mântă interesaYiăşiăpreocupaYiă
deăacesteăproiecte.ăÎnăcadrulădezbaterilor,ădomniiădeăp<mântăcerăconducerii 
comitatuluiă Aradă s<ă fac<ă toateă demersurileă necesareă laă Consiliulă
LocotenenYial,ăpentruătrimitereaălaăAradăaăingineruluiăhidrologădeălaăSárviz,ă
dr.ăBeszédes.15 

Iozséfă Beszédesă (1787-1852) s-a n<scută înă localitateaă Magyară
Kanizsa.ăObYineădiplomaădeă inginer hidrologă înă anulă1813,ă laă Institutulă deă
IngineriăalăUniversit<Yiiădin Pesta.ăÎnă1819,ăîşiăiaătitlulădeădoctorăînăfilosofie.ă
CanalulăMoriloră„PalatinulăIosif“ădinăjud.ăAradăesteăconsideratăaătreiaălucrareă
caăimportanY<ădintreăproiecteleăsale.ăAăfostăprimul careăaăîntocmităunăproiectă
pentruăregularizareaăcursuluiăinferiorăalăDun<rii,ăaăîntocmităplanurileăpentruă
ună canală deă leg<tur<ă întreă Dun<reă şiă Tisa.ă Aă fostă ună pionieră laă nivelă
internaYională înă utilizareaă energieiă hidraulice,ă aă construcYiiloră hidrotehnice 
cu scopă agricolă (irigaYii,ă desec<ri).ă Aă îmbog<Yită şiă implementată limbajulă
tehnic maghiar. A fost primul inginer hidrolog membru al Academiei din 
Ungariaă(1831).ăAămuritălaă28ăfebr.ă18ő2,ălaăDunaföldvár. 

ConteleăZichyăFerenczăînăcalitateaăsaădeăcomisarăregal, îlămandateaz<ă
peă ing.ă Beszédesă pentruă aă seă deplasaă înă zon<ă – acestă lucruă seă petreceaă înă
prim<varaăluiă1832ă– pentruăîntocmireaăproiectuluiădeăconstrucYieăaăcanaluluiă
şiă aă moriloră aferente.ă Odat<ă cuă proiectareaă canaluluiă s-aă f<cută şiă trasareaă
albiei.ă În iarnaă anuluiă1832,ăplanurileă canaluluiă împreun<ăcuă angajamentulă
                                                 
14 Marki S., op. cit, p. 536. 
15 Gaală JenQ,ăAradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és  
közmüvelödési állapotának leirása, (descrierea situaYiei administraYiei publice, economiei 
publice şi culturii publice a comitatului şi al oraşului liber regesc Arad), Arad, 1898, p. 
430.   
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domniloră deă p<mântă deă aă realizaă împreun<ă lucrareaă laă canal,ă auă fostă
înmânateăcomisaruluiăregal,ăconteleăZichyăFerenc.16  

Planurileă deă construcYieă aleă canaluluiă odat<ă definitivateă şiă avândă
acceptulă arhiduceluiă Iosif,ă comisarulă regal,ă conteleă Zichyă Ferencz,ă îiă cereă
vicecomiteluiă deă Arad,ă Faschoă Iosef,ă s<-iă convoaceă peă ceiă interesaYiă laă oă
adunare.ăVicecomiteleăAraduluiăîiăconvoac<ăpeădomniiădeăp<mântăinteresaYiă
înăconstruireaăCanaluluiăMorilorăla AdunareaăGeneral<ăaăComitatuluiăArad,ă
înă zileleă deă 27-30ă iunieă 1833.ă Domniiă deă p<mântă accept<ă proiectul,ă
cheltuielileăşiăcontractulăpropuseădeăing.ăBeszédes.ăAcYionariiăl-auăimpusăşiăaă
fostăalesăînăfuncYiaădeăpreşedinteăalăasociaYiei,ăpeăvicecomiteleăFascho Iosef. 
AbsenYaă unoră domniă deă p<mântă deă laă lucr<rileă acesteiă adun<riă generaleă aă
necesitatăconvocareaăuneiănoiăAdun<riăGeneraleăaăComitatuluiăpentruăzileleă
de 2-3ăseptembrieă1833.ăDomniiădeăp<mântă lips<ă laă adunareaădină27ă iunieă
1833ă îşiă dauă acordulă şiă semneaz<ă „manuăpropria“ăContractulă deăAsociere.ă
Lucr<rileălaăconstrucYieăauăînceputăînăcursulăaceleiaşiăluni.17 

FaschoăIosefăaăfostăalesăpreşedinteăalăAsociaYieiăăînă27ăiunieă1833ăşiă
vaăr<mâneăînăfuncYieăpân<ălaăsfârşitulăvieYiiă(1866). 

Fascho Iosef (1795-1866) a fost prim procuror comitatens, deputat 
dietal,ăcavalerăalăcolanuluiădeăaur,ă locYiitorăalăcomiteluiăsupremădeăAradă înă
perioada 1845-18Ő8.ăÎnăanulă1828,ăprimeşteăînădonaYieăoăparteădinădomeniulă
erarialăalălocalit<YiiăCermei. 

Aşadar,ămomentulăuneiăhot<râri capitaleăpentruăistoriaăeconomic<ă– 
celăpuYină– aăjudeYuluiăAradăseăvaădecideăînăiunie-septembrie 1833. Domnii 
deăp<mântăconvocaYiălaăAdunareaăGeneral<ădină27-30ăiunieă1833ăauădezb<tută
proiectulăpropusădeăing.ăBeszédes,ăcheltuielileăşiăContractulădeăAsociere, cu 
careă auă fostă deă acord.ă Auă acceptată s<ă seă reuneasc<ă într-oă AsociaYieă deă
AcYionari,ăiarălucr<rileăs<ăfieăconduseădeăing.ăBeszédes. 

Peă întregăparcursulă lucr<rilor,ă deă laăproiectareă şiă pân<ă laă finalizare,ă
ing.ă Beszédesă aă fostă ajutată deă Őă ingineriă care au lucrat sub directa sa 
îndrumare:ăHalaszăGaspar,ăLehrăLajos,ăHorvathăLajosăşiăHakyăDaniel. 

„Contractulă deă asociereă ală acYionarilor,ă încheiată înă leg<tur<ă cuă
Canalulă deă Moar<ă coborâtoră dină Crişulă Alb“,ă trasă înă Comitatulă Nobiliară
Aradă esteă datată şiă parafat la 30ă iunieă 1833.ăActulă originară esteă redactată înă
limbaămaghiar<ă cuă înscrisă deămân<ă peă pieleă deă c<prioar<ă şiă seă g<seşteă înă
manuscris. Am avut bucuria de a-lăaveaăînămân<ăşiăs<ăconstatăc<ăesteăfoarteă
bine conservat. 

                                                 
16 Ibidem, p.420. 
17 Gaal J., op. cit., p. 435.  
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HaideYiăs<ăfacemăunăstopăcadruăalăvremii. Cititorul,ăprivitorulăşiăchiară
autorul,ă gândimă lucrurileă laă timpulă prezent.ă Oriă nuă trebuieă uitat<ă şiă s<ă
scoatemădinăcontextărealitateaăistoric<.ăLaăaceaăepoc<,ănuăexistaăgraniY<ăîntreă
Principatulă Transilvanieiă şiă Regatulă Maghiar.ă Întreă comitatulă Aradă şiă
comitatulăBekes,ănuăexistauădelimit<riăfrontaliere.ăDomniiădeăp<mântăreuniYiă
înă aceast<ă asociaYieă deă regularizareă aă apeloră şiă deă construcYieă aă canalului,ă
hot<râser<ăcaăacestăcanalăs<-şiăcontinueăcurgereaăşiăpeăteritoriulăcomitatuluiă
BekesăcelăpuYină10ăkmăşiă s< mâneă roYileăaăŐă (patru)ămori.18 Vom vedea la 
timpul potrivit ce s-aăîntâmplat. 

 
Canalul - de la proiect la realizare 
Auăfostăaniădeănegocieri,ăcuăargumenteătehnice,ămaterialeăşiăumane,ă

renunY<riăşiăreveniri.ăAuăfostăînăjocădestineăşiăaveriămateriale,ădar a fost mai 
presusădeătoateăoăcantitateădeăinteligenY<ăceăaătransgresatăvremile,ăoăbog<Yieă
uman<ă careă aă pusămaiă presusă intereseleă uneiă societ<Yiă careă s<ă transceand<ă
timpurile. 

Pentruă c<,ă aceast<ă societateă aă Canaluluiă Moriloră – indiferent de 
schimb<rileăinterveniteăînătitulaturaăluiăşiăînăcomponenYaămembrilorăacYionariă
– şi-aă p<strată independenYaă şiă scopulă pentruă careă aă fostă fondat<.ăMembriiă
fondatoriă reuniYiă înă aceast<ă asociaYieă auă fostă fermiă şiă uniYi,ă reuşindă s<ă
realizezeă oă lucrareă nemaiv<zut<ă pân<ă laă acea vreme.ă ImportanYaă realiz<riiă
tehniceă aă canaluluiă esteă subliniat<ă deă ConvenYiaă dină 18Ő2:ă „Lucrareaă esteă
g<sit<ă f<r<ăniciăoăexcepYie:ăpotrivit<ăşiă folositoare,ăcuăenormaăcheltuial<ădeă
c<treăacYionari,ăn-arămaiăr<mâneădecâtăcaăaceast<ăintreprindereăîndeplinit< s<ă
fieăconfirmat<ăşiăprinălege“. 

Înă scrierileă sale,ă Márkiă consemneaz<:ă „Înă 1828,ă seă propuneaă
organizareaă într-oă asociaYieă pentruă regularizareaă Crişurilor.ă Maiă apoi,ă înă
1833,ăseăpropuneaăoăsocietateăalc<tuit<ădinădomniiădeăp<mântădinăcomitatulă
Arad, pentru regularizareaăapelor,ăavândăsprijinulăconteluiăZichyăFerencz“.19 

JenöăGaalăprecizeaz<ăf<r<ăechivoc:ă„Canalulătrebuieăconstruităpentruă
aă mutaă acoloă morile,ă îndep<rtându-leă st<vilareleă pentruă curgereaă normal<ă
(fireasc<)ăaăCrişuluiăAlbăşiăregularizareaăacestuia“.20 

Gallacză scrieă laă rându-i:ă „AsociaYiaă pentruă regularizareaă apeloră
interioareăşiăprevenireaăinundaYiilorădinăcomitatulăArad.“21 

                                                 
18 Márki S., op. cit., p. 537. 
19 Márki S., op. cit., p. 536. 
20 Gaal J., op. cit., p.431. 
21 Gallacz János., K örösök völgye és bertetyó véd dolgozatok leirása, ( Monografia 
lucrărilor de apărare a văii Crişurilor şi Beretăului), Oradea, 1896, p.420. 
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Dinăscrierileăistoricilorăşiădinădocumenteleăvremii,ăreieseăclarădorinYaă
caă aceast<ă asociaYieă s<ă aib<ă caă obiectă nuă numaiă construcYiaă Canaluluiă deă
Moar<ăciăşiăregularizareaăcursurilorătuturorăapelorădinăcomitatulăArad. 

Punctulă zeroă deă undeă „izvor<şte“ă canalulă esteă înă amonteă deă
localitateaăButeni,ă laăcca.ă2ăkm,ăaflatăpeăparteaăstâng<ăaăCrişuluiăAlb.ăEsteă
locul unde colinele coborândă dină MunYiiă Codruă Momaă laă nordă şiă MunYiiă
Z<randuluiă laă sud,ă seă desfacă caă oă
pâlnie,ă iară apeleă râuluiă seă
domolesc,ă pentruă aă evidenYiaă
frumuseYeaăCâmpieiă CrişuluiăAlb.ă
Localnicii i-au spus dintotdeauna 
acestuiă locă „Zug<u“.ă Ceaă maiă
probabil<ăşiăaproapeăde adev<r,ăară
fiă explicaYiaă etimologic<ă aă
termenului:ă cuvinteleă „z<gaz“,ă „aă
z<g<zui“ăînseamn<ă„aăpuneăstavil<ă
apei“,ă prină urmareă „Zug<ul“ă înă
vorbireaă local<ă areă înYelesulă deă
„baraj“,ă „z<gaz“ă (natural).ă
„Zug<ul“ă esteă oă strâmtur<ă întreă
dealuri pentru pentru a face mai 
frumoas<ădeschidereaăc<treăunăYinutămaiăaparte. 

Inginerul BeszédesăaăalesăsoluYiaăs<p<riiăunuiăcanalălaăsudădeăCrişulă
Alb,ăcareăs<ăcaptezeăapaădinărâu,ăurm<rindăîndeaproapeăcurbaădeănivel,ăceeaă
ceă permiteă antrenareaă gravitaYional<ă aă apeiă dină canal, dezvoltândă oă putereă
energetic<ă suficient<ă pentruă aă învârtiă roYileă morilor.ă Canalulă Moriloră areă
formaăunuiă„S“ăfoarteăalungit,ăuneori,ăaproapeăparalelăcuărâulăCrişulăAlb. 

Ceă neă spuneă S.ă Márki:ă „Laă Buteni,ă înă lunaă maiă 183Őă aă începută
construirea distribuitoruluiăapei,ăcuăunăgâtădeătrunchiădeăcanalăşiăunăcanal“.22 

  

                                                 
22 Márki S., op. cit., p. 537. 
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Pentruă aă puteaă dirijaă apaă dină albiaă CrişuluiăAlbă c<treă st<vilarulă deă

intrareăînăCanalulăMorilor,ălaăprizaădeălaăButeni,ătrebuiaăridicatănivelulăapeiă
dinăalbiaăCrişului.ăS-aăconstruită înăacestăsens unăpragădeăfundădinăbârneădeă
lemn.ăAdic<,ăs-aăconstruităunăbarajăcareăridicaănivelulăapeiădinăCrişă laăcotaă
canalului,ăiarăînăzonaăprizeiădeăcaptareăaăapei,ăCriş-Canal, au fost construite 
Őă st<vilareădinăobloaneădeă lemnăcareănuăaveauăetanşeitateaă celor moderne. 
Rolulă acestoră st<vilareă eraădeă aă reglaăvolumulădeă ap<ă ceă intraăpeă canal,ă înă
funcYieă deă debitulă Crişuluiă Alb.ă Dară acesteă st<vilareă aşaă rudimentareă cumă
sunt considerate – probabil – ast<zi,ăasiguraăunăvolumădeăap<ădeă2,őăm.c./s.ă
înăalbiaăCanalului, capacitateălaăcareăaăfostăproiectatădeă„p<rinteleălui“,ăing.ă
Beszédes. 

Culeeleă deă peă ambeleă maluriă aleă Crişuluiă Albă suntă construiteă dină
zid<rieă deă piatr<ă şiă c<r<mid<,ă peă oă lungimeă deă 30ă m.ă (fiecare).ă Eleă maiă
d<inuieăşiăast<zi.ăÎnăacesteăculeeăaăfostăîncastrat pragul de fund construit la 
1834-1836ădinăbârneădeălemn.ăAceleaşiăculeeăYinăşiăaziădigulăreconstruitădină
beton. 

Pragulădeăfundăreconstruităînăaniiăurm<tori,ăparteădinăbeton,ăparteădină
materialălemnosăşiăfier,ăvaăfiăînlocuităînă1970ăcuăunulădeăbeton.ăPragul este 
lungădeă27ămăşiăînaltădeă1,őăm,ăfiindăîncastratăînăculeeleăoriginale.ăLaăacestă
prag de fund s-aămaiă„umblat“ăînăaniiădinăurm<.ăPentruăaădisipaăenergiaăapeiă
careă seă rostogoleşteă pesteă pragă (baraj),ă acestaă seă continu<ă înă avală cuă oă
risberm<ămobil<ăsub formaăunuiăpavajădeăpiatr<ăzidit<.ăRisbermaăareărolulădeă
aăprotejaăfundaYiaăpraguluiădeăfund. 

Înă zonaă prizeiă funcYioneaz<ă ast<ziă – peă malulă stângă – 2ă st<vilareă
acYionateă mecanic,ă careă auă rolulă deă aă reglaă volumulă deă ap<ă înă canal.ă
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St<vilarulă deă intrareă a apeiă înăCanalulăMoriloră esteă ad<postită într-oăcl<direă
careăaăfostăref<cut<,ădarăp<strândăarhitecturaăoriginal<. 

Nuăneăspuneănimeniăundeăauă începutăprimeleăs<p<turiă laăcanal.ăCelă
maiăsigurăesteăc<ăacesteălucr<riăauăînceputăînăamonte,ăpentruăaăputeaăpuneăîn 
funcYiuneăprimeleămori. 

Ceăneăspunăistoricii?ăLucr<rileălaăconstrucYiaămorilorăs-auăefectuatăînă
acelaşiă timpă cuă s<pareaă canalului.ă Uneleă moriă auă fostă finalizateă cuă multă
înainteă s<ă curg<ă apaă peă canal.ă Cândă aă fostă trasată canalul,ă s-auă stabilită şiă
locurile pentruă fiecareă moar<.ă ă Morileă erauă construiteă peă terenuriă „seci“,ă
adic<ă acoloă undeă lipseaă sursaă deă ap<.ă Iat<ă ceă noteaz<ă Márkiă S.:ă „ing.ă
Beszédesă maiă construiseă înă prealabilă astfelă deă moriă înă regiuniă careă nuă
v<zuser<ăapeăcurg<toare“.23 Mirarea localnicilor a fost foarteămareăcândăs-a 
construitămoaraădeălaăN<dabă– construcYieădinăc<r<mid<ă– cuăşaseăpietreădeă
m<cinat,ă terminat<ă cuă cevaă timpă înainteă caă lucr<rileă laă canală s<ă fieă
finalizate.24 Lumeaă seă întreba,ă deă undeă veneaă apaă laă moar<,ă dac<ă aveaă
putereaă deă aă învârti roYileă morii?ă Deă altfel,ă înă toateă localit<Yileă undeă s-au 
construitămoriăpeăcanal,ămirareaăşiăuimireaălocalnicilor,ăreacYiaălorălaănouăşiă
nemaiîntâlnit,ăvaăfiăfostăaceeaşi. 

Aşăvreaăs<ăl<murescăoă„necunoscut<“,ăînainteădeăaăajungeălaăcapitolulă
mori. Prietenii,ă cunoscuYii,ă întreab<ămereu,ă câteămoriă auă fostă construiteă peă
canal?ăAmăg<sită într-oă lucrareă lecturat<,ă c<ă s-ar fi construit 46 de mori pe 
canal.ăEsteăoăcifr<ăenorm<ăpeăcareăoăvoiăexplicaălaătimpulăpotrivit. 

Spuneamăîntr-oăpagin<ăanterioar<,ăc<ă ing.ăBeszédes,ă înăacceptulădată
conteluiăSzecheny,ă ară fiă vrută s<ă construiasc<ă17ămoriăpeă liniaă canalului.ăAă
fost doar oăpropunereăîntrucâtănuămaterializaseăproiectulăcanaluluiăşiănuăaveaă
dateleămatematiceădespreădiferenYeleădeănivelăîntreălocalit<Yi. 

Maiă greşescă şiă istoricii. Tot Márkiă S.ă neă spune:ă „Celeă 16ămoriă auă
începută s<ă funcYionezeă pentruă aă satisfaceă nuă numaiă trebuinYeleă necesareă
populaYiei.“25 

Laăfinalizareaăproiectuluiălaăliniaăcanaluluiăşiăaăloculuiădeămori,ăing.ă
Beszédesă supuneă spreă aprobareă înă cadrulă lucr<riloră Adun<riiă Generaleă aă
domnilorădeăp<mântădină27-30 iunie 1833, construirea a 15 mori hidraulice. 
Peă bazaă m<sur<toriloră topo,ă eraă stabilită şiă loculă undeă urmaă s<ă fieă cl<dit<ă
fiecareă moar<.ă Adunareaă General<ă aă acceptată înă unanimitateă propunerea,ă
bazat<ăpe calculeleămatematiceăaleăing.ăBeszédes. 

                                                 
23 Márki S., op. cit., p. 537. 
24 Ibidem, p. 536. 
25 Ibidem, p. 537. 
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Canalulă aă fostă proiectată s<ă conduc<ă ună volumă deă ap<ă deă 2,őăm³/s.ă
ÎnclinaYiaăterenuluiă– diferenYaădeănivelă– eraămaiăaccentuat<ăînăzonaădeădeală
şiămultămaiădomoal<ă înăzonaădeăşes.ă Ing.ăBeszédesăaă Yinutăcontădeăaceast< 
diferenY<ădeănivelăînăstabilireaăloculuiădeămoar<ăşiălaăproiectareaămorilor.ăÎnă
funcYieă deă înclinaYiaă terenuluiă s-aă putută proiectaă şiă realizaă c<dereaă apeiă laă
fiecareăroat<ădeămoar<.ăDespreăm<rimeaăc<derilorădeăap<ălaămoriăşiăînclinaYiaă
terenului, vom mai vorbi. 

Amă aflată deă laăMárkiă S.ă c<ă înă lunaă maiă aă anuluiă 183Ő,ă aă începută
construcYiaădistribuitoruluiăapeiăşiăaăcanalului.ăÎnăceaămaiămareăparteăcanalulă
– peă toat<ă lungimeaă luiă – esteă construită prină s<p<tur<.ă Liniaă canaluluiă
urmeaz<ă curbaă deă nivel.ă Înă zona prizeiă deă intrare,ă întreă Zug<uă şiă Moaraă
Buteni,ă nivelulă apeiă laă prizaă deă captareă şiă terenulă donată pentruă albiaă
canalului erauă laă aceeaşiă cot<,ă aveauă aceleaşiă dateă aleă curbeiă deă nivel.ă Peă
aceast<ă porYiuneă aă fostă necesar<ă îndiguireaă patuluiă canaluluiă peă ambele 
laturi, o ridicare de maluri pe o lungime de 3,7 km. 

Deă laă Moaraă Buteni,ă construcYiaă canaluluiă s-a continuat prin 
s<p<tur<.ă Iat<ă precizareaă luiă Gaală Jenö:ă „Deă laă Buteniă laă Şicl<uă albiaă
canaluluiă aă r<masă neschimbat<ă conformăplanuluiă ing.ăBeszédes,ă înăschimb 
deălaăŞicl<uăs-aăfolositădreptăalbieăpentruăCanal,ăierugaăCiohoş.“ăEsteăvorbaă
deăporYiuneaăŞicl<u-V<rşand,ăpân<ălaăv<rsareaăînăCrişulăAlb.26 

Ierugileă suntă şanYuriă naturaleă careă colecteaz<ă apeleă pluviale.ă Ierugaă
Ciohoşă– devenit<ăcanală– a existat dintotdeauna acolo. S-a folosit drept pat 
alăcanalului,ăierugaăCiohoş,ăpentruăc<ăeraăoălucrareăaănaturiiăşiăastfelăseămaiă
diminuauăcosturileălaălucr<rileădeăconstrucYieăaăcanalului. 

CanalulăCiohoşăareăoălungimeădeă8,őăkm.ăLocalnicii,ăcândăpovestescă
câteă cevaădespreăCanalulăMorilor,ă întotdeaunaă voră faceă referireă laăCanalulă
Ciohoş.ă Deă altfel,ă înă anulă 1881,ă apareă oă legeă special<ă dat<ă deăMinisterulă
Agriculturiiă ală regatuluiă maghiar,ă legeaă Lă IIă aă pârâuluiă Ciohoş.27 De la 
„izvor“ă– priza de la Buteni – şiă pân<ă laăŞicl<u, canalul are o lungime de 
83,őăkm.ăPunândăcapălaăcapăceleădou<ădistanYe,ădeălaăizvorăşiăpân<ălaăv<rsareă
înăCrişulăAlb,ăCanalulăMorilorăareăoălungimeădeă92ăkm. 

Ultimeleăm<sur<toriă auă fostă f<cuteă înă aniiă ’80ă deă profesorulă Florină
Dumescu, pe atunci inginer la AgenYiaă deă ProtecYiaă Mediuluiă Aradă şiă
publicateăînărevisteleăArmonii Naturale28 şiăHidrotehnica29. 

                                                 
26 Gaal J., op. cit., p. 435. 
27 LegeaăLăIIădină1881ăaăpârâuluiăCiohoş,ăServ.ăCont.ăŐ,ăp.ă69. 
28 Fl. Dumescu, Statutul SocietăYii Canalul Morilor, înăă„Armonii naturale III”, Arad, 2000, 
p. 451-457. 
29 Idem, Canalul Morilor, o veche construcYie hidrotehnică din bazinul hagiografic Crişul 
Alb înăHidrotehnica 30, Arad, nr.7∕198ő,ăp.213-215. 
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Stimateăcititorule,ăs<ănuăteăsurprind<ăcifreleăpublicateăînămulteălucr<riă
sauă studiiă cuă referireă laă construcYiileă hidrotehniceă dină România,ă careă dauă
dimensiuniăceănuăsuntăreale.ăCeleămaiămulteădate,ădinălecturareaălor,ăseărefer<ă
laălungimeaăcanaluluiădeălaăButeniăpân<ălaăŞicl<u,ădarăf<r<ăaăprecizaăpuncteleă
extremeăaleăcanalului.ăAcesteăeroriănuăschimb<ăşiănuădiminueaz<ăcuănimică
dinăvaloareaălucr<rilor. 

Neăîntoarcemălaăceleătreiăzileăhot<râtoareă– pentru viitorul canalului – 
aleă Adun<riiă Generaleă aă domniloră deă p<mântă dină comitatulă Atadă (27-29 
iunieă 1833).ă Auă fostă pertract<riă lungiă şiă anevoiaseă privindă regulileă ceă voră
statuaăfuncYionareaăşiăfuncYionalitateaăviitoruluiăcanal.ăCondiYiileăstipulateăînă
„Contractulă deă Asociere”ă trebuiaă s<ă fieă clare,ă nel<sândă locă echivocului.ă
DrepturileăşiăîndatoririleămembrilorăasociaYiăauăfostăclarăprecizate.ăLucr<rileă
Adun<riiă Generaleă s-auă încheiată înă ceaă de-a patra zi, 30 iunie 1833, prin 
semnareaă „manuă propria“ă aă „Contractuluiă deă Asociereă aă AcYionarilor,ă
încheiatăînăleg<tur<ăcuăCanalulădeăMoar<ăcoborâtorădinăCrişulăAlb“,ătrasăînă
comitatul nobiliar Arad. 

Aceast<ă societateă acYionarial<ă constituit<ă prină voinYaă domniloră deă
p<mântă interesaYiă înă construcYiaă canaluluiă esteă oă societateă deă dreptă privat.ă
Toateă speseleă ocazionateă deă construcYiaă canaluluiă auă fostă suportateă deă
membriiăacYionari. 

UnanimitateaădeăvoinY<ăaămembrilorăsociet<Yii,ăparafat<ăcuăsemn<turaă
şiă sigiliulă viuă ală domniloră deă p<mânt,ă aă fostă firulă roşu,ă legeaă demnit<Yiiă
umaneăcareăaăcaracterizatăîntreagaăactivitateăaăSociet<YiiăCanaluluiădeăMoar<. 

 
Morileăîncepăs<ămacine 
Márkiă S.ă ne-aă precizată cândă auă începută lucr<rileă deă construcYieă aă

prizeiă deă captareă şiă aă uneiă porYiuniă deă canal (maiă 183Ő).ă Şiă totă Márkiă S.ă
continu<:ă „lucr<rileă fiindă terminateă înă 9ă iulieă 1836,ă aceast<ă realizareă aă dată
posibilitateaăpuneriiăînăfuncYiuneăaătreiămori.“30 

Punereaă înă mişcareă aă roYiloră deă moar<ă aă demonstrată viabilitateaă
planurilor tehnice, utilitatea şiă concepYiaă novatoareă aăCanalului.ăAă fostă ună
r<spunsădatădomnilorădeăp<mântădinăconducereaăcomitatuluiăBekes,ăcareăauă
refuzatăcontinuareaăcanaluluiă înăhotarulă lor.ăAşaăs-aăajunsă laăsoluYiaăcaăapaă
dinăCanalulăMorilorăs<ăfieădirijat<ăînăalbiaăCrişului,ălaăV<rşand. 

Înă18Ő9,ălaă9ăaniădeălaăfinalizareaălucr<rilorălaăCanalulădeăMoar<,ăceiă
dină comitatulă Bekesă ceră prelungireaă canaluluiă şiă peă teritoriulă comitatuluiă
Bekes,ă ccaă Ő0ă km.ă Canalulă construită şiă finalizată ă înă 18ő9,ă deă parteaă
comitatuluiăBekes,ăpoart<ănumele de Élöviz,ăadic<ă„apaăvie”ăsauă„apaăcareă

                                                 
30 Márki S., op. cit., p. 537. 
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curge”.ă JoncYiuneaă cuă Canalulă Moriloră s-aă f<cută f<r<ă acordulă AsociaYieiă
CanaluluiădeăMoar<ădinăcomitatulăArad. 

 
Ziua de 9 iulie a anului 1836 
RoYileăprimelorătreiămoriăseăînvârt.ăŞiăseăvorătotă învârtiămaiăbineădeă

un secolăşiăjum<tate.ăEleăauăm<cinatăatâtăgrâneleădomnilorădeăp<mântăcâtăşiă
aleălocalnicilorăşiănuă
numai.ă Ironiaă sorYii,ă
sauă r<splataă uneiă
poveriă purtat<ă 167ă
deă ani,ă auă f<cută caă
primul clinchet de 
clopoYelă laă coşulă
morii de la Buteni 
s<ă încetezeă aămaiă fiă
auzit înă augustă
2003. O descriere 
maiă ampl<ă oă g<simă
într-un material dat 
spre publicare 
revistei Ziridava, 
intitulată „Cânteculă
deăleb<d<ăalămorilorădeăpeăCanal.“ 

Coborâmă peă firulă apeiă canaluluiă şi,ă laă intrareaă înă localitateaă Bârsaă
vomă întâlniă ceaă de-a doua moar<ă construit<.ă Aiciă avemă dou<ă însemn<riă
referitoareălaămomentulăs<p<riiădolmeiă(canalului)ăşiăconstrucYieiămorii. 

Iosifuă Xiucraă (1819-1876)ă consemneaz<ă :ă „înă anulă 183Őă s-aă f<cută
dolmaăşiăînătoamnaăaceastaălaănoiăs-aăînd<luitămoaraăaăumblaăpeăf<rin<.“31 

Cea de-aă douaă consemnareă aparYineă luiă Petruă Bir<uă (18ő3-1907): 
„Ană183ő,ăs-auăt<iatăp<mânturileăşiăs-auăf<cutămoaraăşiădolma.“32 

Veridic<ăesteăconsemnareaă luiăPetruăBir<u,ădeoareceăcorespundeăcuă
momentulăînceperiiăconstrucYieiămoriiădeălaăAldeştiă(aătreia).ăÎnăcontractul de 
arend<,ălaăîncepereaăconstrucYieiămorii,ăŐăiulieă183ő,ăproprietarulămoşieiăşiăaă
loculuiă deă moar<ă aă depusă sumaă întreag<ă deă 8.000ă fl.,ă convenit<ă pentruă
moar<.33 

                                                 
31 IosifuăXiucra,ăMărturia Yimpului, mss, p. 15. 
32 PetruăBir<u,ăToate câte s-au întâmplat, mss. 
33 S.J.A.N.A., fond familial Álgyay, p. 84. 
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Istoriciiănuăneădauăam<nunteădespreămomentulăînceperiiălucr<rilorădeă
construcYieă a moriloră deă peă Canală şiă aă intr<riiă loră înă funcYiune.ă Neă vomă
continuaăpovesteaăîntr-oăînYelegereăempatic<ăcuăsusurulăliniştitorăalăcurgeriiă
domoale a apei din Canal. 

Aă r<masă oă întrebareă laă careă nuă amă r<spuns,ă deocamdat<.ă Inginerul 
BeszédesăaăavutăsoluYiaăînc<ădeălaătranspunereaăpeăplanş<ăaăschiYeiăcanalului.ă
Vomăajungeăşiăacolo. 

Aăpatraămoar<ăconstruit<ăaăfostăceaădeălaăMâner<u,ătotăpeăunăcanalăînă
derivaYieăşiăsinguraămoar<ăaăc<reiăroat<ăeraăpoziYionat<ăînăexteriorulăcl<dirii.ă 

Cea de-aă cinceaămoar<ă esteăcea construit<ă înăextravilanulă localit<Yiiă
Bocsig,ăînăamonte,ălâng<ădrumulă(DJ)ăceăleag<ăBocsigulădeălocalitateaăBeliu,ă
trecândăprinăBocsigăGar<.ăPrinădareaăînăexploatareăaăc<iiăferateăArad-Sebiş,ă
s-aăcreatănucleulăunuiăminicartier.ăToateălucr<rileăseăf<ceau manualăşiăaăfostă
nevoieădeămân<ădeălucru. 

Odat<ăcuăexploatareaămaseiă lemnoaseădinădealurileăde Sud-Vest ale 
MunYiloră Codruă Momaă şiă punereaă înă funcYiuneă aă Fabriciiă deă Cheresteaă
Bocsigă(gar<),ăcartierulăs-a dezvoltat foarte mult. 

Înă întreagaă existenY<ă aă Societ<Yiiă Canaluluiă Morilor,ă înă hotarulă
Bocsiguluiăesteăînscris<ănumaiăaceast<ămoar<.ăAăcinceaăconstruit<. 

R<mânemălaăperioadaăaniloră183Ő-1836.ăŞtimăc<ăing.ăBeszédesăaveaă
înă planurileă saleă şiă regularizareaă apeloră dină comitateleă Z<randă şiă Arad.ă
Planurile de regularizareă aleăCrişuluiăAlbă auă fostă puseă înă planşeă odat<ă cuă
proiectulăCanaluluiădeăMoar<. 

Lucr<rileălaăcanalăseădesf<şurauăconformăplanurilorăing.ăBezédes,ădară
regularizareaă Crişuluiă Alb,ă celă puYină înă parteaă dină amonte a canalului, 
trebuiau executate paralel cuă lucr<rileă laă canal.ă Deă ce?ă Neă vomă l<muriă
imediat. 

Amăinseratăînceputulălucr<rilorădeăregularizareăaăCrişuluiăAlbăpentruă
aă explicaă impedimenteleă careă nuă permiteauă înaintareaă s<p<turiloră laă canală
f<r<ăregularizareaăCrişului. 

Apel<mălaăJ.ăGallacz:ă„Înfiin YatulăCanalăalăMorilorătrece,ăîncepândăcuă
localitateaă Bârsaă pân<ă laă hotarulă Bocsigului,ă peă laă picioareleă şiruluiă deă
dâmburiăceăseăînalY<ăpeămalulăstângăalăCrişuluiăAlbă– cuăadev<ratăpeăaproapeă
deă râuă – la 20-30ă mă dep<rtareă deă acesta,ă înă uneleă secYiuniă scurte (ale 
Canalului),ăbaăînc<ăşiăalbiaăCrişuluiăaăfostăparYialăfolosit<,ăastfelăc<ăînăacesteă
locuriăaăfostănecesar<ăcorecYiaărâului,ărespectivăconducereaărâuluiăprinăt<ieriă
deăbucl<ăşiă fiindc<ăalbiaăCrişuluiăaă fostă folosit<ă înă6ă locuriăpentruădirijareaă
apei canalului,ăînăsituaYiaădat<ăauăfostăpuseăînălucrareă8ăt<ieriădeăbucl<.“34 

                                                 
34 Gallacz J., op. cit., p.420. 
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Lucr<rileă deă regularizareă aă Crişuluiă Albă auă începută înă 183őă şiă auă
duratăpân<ăînă18ő0,ăfiindănecesareă71ăt<ieriădeăbucl<ăşiăoăscurtareăaăCrişuluiă
Albă cuă 39ă kmă înă avală deă Şicula.35 Lucr<rile de regularizare a apelor din 
comitatul Arad-Z<rand,ăintrauăsubăincidenYaăOficiilorăComisariatelorăRegaleă
deălaăIneuăşiăSocodor,ăpeăcareăleăconduceauănemijlocit. 

Amăajunsă înăhotarulă Ineuluiăcuăceaădeăaă şaseaămoar<ă construit<.ă Înă
documenteleăSociet<YiiăCanaluluiădeăMoar<,ăeaăapareăsubănumeleădeăRovinaă
I.ăPentruălocalniciăşiănuănumai,ăoăştimăsubănumeleăde:ăBanlucana,ăB<lucana,ă
B<lukana,ăBolocana. 

Aiciă m<ă opresc.ă Introducă înă „scen<“ă corespondenYaă cuă profesorulă
universitară Ştefană M<ruşter,ă fiulă ultimului proprietar al morii Rovina I-
B<lucana. 

 
MoaraăB<lucana 
În urmă cu vreo jumătate de an, d-nul Aurel Dragoş, o persoană 

care merită tot respectul pentru pasiunea şi strădania cu care încearcă să 
ducă la bun sfârşit proiectul relativ la „Canalul Morilor“, mi-a cerut să 
pun pe hârtie amintirile mele şi în general tot ceea ce ştiu în legătură cu 
acest Canal. După câte am înYeles este vorba de a pune în valoare 
potenYialul turistic dar şi economic al acestei interesante realizări din zona 
de sud a Crişanei, veche de aproape 200 de ani. După mai multe ezitări şi 
îndoieli am hotărât să dau curs acestei rugăminYi, atât pentru faptul că am 
convingerea că proiectul este categoric interesant, dar şi pentru că, 
mărturisesc, am o anumită dorinYă lăuntrică de a consemna unele lucruri 
petrecute în copilărie precum şi de a-mi îndeplini o datorie faYă de memoria 
tatălui meu. 

Voi încerca prin urmare să relatez cât mai corect şi exact faptele şi 
întâmplările la care am fost martor sau chiar copărtaş sau cele care mi-au 
fost povestite. 

După câte ştiu, prima legătură a părinYilor mei cu Canalul Morilor 
a avut loc în anul 1930, când ei au cumpărat o moară de apă situată pe 
acest Canal, la marginea satului Aldeşti. Era un sat minunat, cum sunt 
multe sate pe valea Crişului Alb, cu grădini mari pline de pomi fructiferi, cu 

case albe înşirate frumos de o parte şi 
de alta a uliYelor largi, pline de 
orătănii, cu o bisericuYă pe un 
„dâmb“ la marginea satului şi 
cimitirul alăturea, şi cu obiceiuri şi 

                                                 
35 Márki S., op. cit., p. 537. 
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cutume parcă statornicite de când lumea, încât pe bună dreptate cineva a 
zis că veşnicia s-a născut la sat. Din povestirile părinYilor, am înYeles că a 
fost o perioadă foarte grea, întrucât moara a fost cumpărată cu un credit cu 
ipotecă pe „averea“ părinYilor lor, iar băncile, precum se ştie, şi atunci şi 
în timpurile noastre, sunt fără milă. Moara în sine era destul de părăginită, 
de fapt era numai cu numele moară, întrucât exista numai clădirea şi 
aceasta într-o stare precară, dar nici un fel de utilaje specifice. Tatăl meu, 
spirit inventiv şi intreprinzător, a recondiYionat totul, a „inventat“ chiar o 
turbină de apă şi a reuşit să pună moara în funcYiune. În sfârşit, cred că în 
vreo 5 ani au reuşit să plătească creditul şi dobânzile şi chiar să aibă un 
anumit câştig, şi aceasta datorită unei perioade agricole de excepYie, cu 
recolte deosebite, încât era o anumită bogăYie în Yară iar România a devenit 
pentru câYiva ani grânarul Europei. Astfel că părinYii mei au putut face un 
schimb cu o moară din Bocsig, comună mai mare, situată în aval de Aldeşti 
la vreo 12  km şi într-un vad comercial mai bun. Din nou tatăl meu şi-a pus 
în valoare spiritul tehnic şi inventivitatea, construind o „turbină“ de 
concepYie proprie, pentru care a primit ulterior chiar un brevet de invenYie. 
Moara era situată în afara satului, pe drumul care duce la Ineu, la vreo 2 
km de Bocsig, într-un loc numit „Bălucana“, încât moara purta numele de 
„Moara Bălucana“. În locul respectiv, Canalul făcea o bifurcaYie de vreo 
150-200 m, pe unul din braYe fiind plasată moara iar pe celălalt un stăvilar, 
„zugău“ în vorbirea locală, pentru reglarea debitului. Tot în acelaşi scop, 
în aval de moară, exista un canal îndiguit care ducea la Crişul Mort, un fel 
de lac plin de broaşte Yestoase enorme, canal numit „Anticar“, nimeni nu 
ştie de ce. Pe scurt, era acolo o amenajare hidrotehnică remarcabilă. 
„Insula“ dintre cele două braYe era un adevărat paradis al florilor, al 
păsărilor, al gâzelor felurite iar noi copiii găseam acolo o adevărată lume 
de basm în care descopeream minunea nepământeană a acestui pământ. 

Moara era construită pe braYul drept al bifurcaYiei, era o clădire din 
cărămidă destul de masivă cu două nivele, parter şi un etaj, dimensiunile la 
bază fiind de aproximativ 20x10 m. Apa  trecea pe sub moară iar chiar sub 
clădire exista o denivelare de aproximativ 2 - 2,5 m, deci o cădere de 2 - 2,5 
m, ceea ce nu este foarte mult, dar având în vedere posibilitatea utilizării 
integrale a debitului se putea obYine o putere utilă cu totul suficientă pentru 
o moară. După câte ştiu, după un an sau doi de funcYionare cu vechile 
instalaYii, cred că era în anul 1935, tatăl meu a cumpărat o turbină 
„όrancis“ care avea caracteristici tehnice trebuitoare condiYiilor locale, 
inclusiv o dispunere verticală a axului turbinei. Aşadar moara funcYiona cu 
turbină performantă care putea „duce“ trei pietre de moară de dimensiuni 
mari, instalate la parter şi două „site“ de cernut făina instalate la etaj, site 
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speciale, confecYionate dintr-un fel de mătase destul de tare, atârnate de 
tavan cu nişte şipci de lemn elastice care permiteau o mişcare de trepidaYie 
orizontală. Cred că afacerea era prosperă, după cum am spus, au fost ani 
agricoli foarte buni, îmi amintesc că după seceriş carele cu grâu stăteau la 
rând câteva zile, încât câştigul i-a permis tatălui meu să cumpere vreo 8 ha 
pământ în jurul morii şi o casă în comuna Ineu  în anul 1939, în plin centru, 
cu grădină mare şi care desigur îi conferea proprietarului un anumit statut. 
Într-adevăr, tatăl meu a fost printre notabilităYile comunei, alături de alYi 
oameni mai înstăriYi, Hoşcu, Şeran, etc., plus protopopul Cociuban, 
chirurgul Stoian, şi mulYi alYii, deşi tatăl meu nu a ocupat niciodată vreo 
funcYie oficială. S-a preocupat permanent şi cu multă pasiune de 
înbunătăYirea performanYelor morii Bălucana. Ştiu că avea convingerea că 
exploatarea energiei cursurilor de apă mari, dar şi a celor mai mici va 
constitui „viitorul energetic“ al Yării noastre şi nu numai, prezicând că 
energia fosilă, cărbuni şi petrol, odată şi odată se vor epuiza. Avea mare 
dreptate. A publicat şi câteva articole în ziarul local din Arad (nu îmi 
amintesc numele ziarului), în care a propus efectuarea unor amenajări 
hidrotehnice în bazinul Crişului Alb, pentru care avea evaluări a 
potenYialului energetic rezultate din măsurarea şi consemnarea debitului 
de-a lungul mai multor ani. A venit însă războiul şi lucrurile au stagnat. 

Cred că trebuie să consemnez şi o împrejurare care a marcat într-o 
măsură considerabilă legătura tatălui meu cu acest Canal al Morilor. Nu 
pot să fac vreo precizare cât de cât realistă, nici în timp nici în spaYiu, dar 
ştiu că a existat o AsociaYie a Morarilor, sau cam aşa ceva, a proprietarilor 
de mori de pe Canal, probabil un reziduu al acelei corporaYii iniYiale din 
1820 care au realizat canalul. În mod firesc tatăl meu a făcut parte din 
AsociaYie iar la un moment dat, nu pot preciza dacă acest lucru s-a 
întâmplat înainte sau după război, a fost ales preşedinte al AsociaYiei. Cred 
că era o onoare o astfel de funcYie, probabil nerenumerată, cert este că tatăl 
meu a luat treaba asta foarte în serios, spre exasperarea mamei mele care 
se vedea tot mai mult văduvită de ajutorul lui în treburile gospodăreşti. 
Oricum, tatăl meu a gestionat activitatea AsociaYiei, diverse acYiuni menite 
să sporească gradul de rentabilitate al canalului, toată birocraYia implicată 
mai ales de relaYiile cu organele de stat, diverse documente, inclusiv 
păstrarea acelui „act“ de constituire a corporaYiei iniYiale din 1820, act 
frumos legat în piele, scris de mână în limba maghiară, cu peceYi de ceară 
roşie şi cu semnăturile celor care au constituit corporaYia iniYială. 

Una din aceste acYiuni a fost reamenajarea barajului pe Crişul Alb 
de la Șoia Mare, în apropiere de Buteni, după câte îmi amintesc în anul 
1945 sau 1946. În perimetrul acestui sat era construit din vremea aceea un 



 - 39 - 

baraj pe Criş iar imediat în amonte o gură de captare a apei, punctul de 
început al Canalului Morilor. Probabil că după vreo 130 de ani de 
funcYionare întreaga amenajare s-a degradat şi era imperios necesară 
efectuarea unor reparaYii. Tatăl meu a efectuat lucrările trebuitoare, după 
câte ştiu pe cheltuială proprie, din nou spre exasperarea mamei mele, iar 
pentru recuperarea investiYiei a primit în folosinYă pentru un număr de ani o 
livadă de meri situată chiar lângă baraj. Nu ştiu dacă el a reuşit să-şi 
recupereze banii investiYi, sigur este că mai multe veri le-am petrecut în 
acea livadă de meri, într-o căsuYă aparYinătoare de baraj, probabil a unui 
fost paznic, în mijlocul naturii spre marea bucurie a noastră a copiilor. 

Au mai fost numeroase alte acYiuni întreprinse de AsociaYie, de pildă 
repararea podurilor peste Canal, diverse îndiguiri cu scopul de a menYine 
distanYa la Crişul Alb (Canalul era oarecum paralel cu Crişul, situat la un 
nivel cu 1 – 2 m mai înalt şi în perioade ploioase exista primejdia ca apa să 
se scurgă din nou în Criş), sau eliminarea unor „dopuri“ din resturi de 
copaci sau vegetaYie după furtuni. Nu cunosc modul în care erau finanYate 
aceste lucrări, bănuiesc că se solicita contribuYia membrilor AsociaYiei sau 
a grădinarilor care foloseau apa din Canal pentru irigaYii. 

În anul 1947 morile de pe Canal au fost naYionalizate. În particular 
moara Bălucana a fost expropriată, nu am reuşit să înYeleg raYiunea unei 
astfel de exproprieri şi nu am găsit nici un document în care să fie 
consemnat motivul exproprierii. Bănuiesc că din exces de zel organele 
puterilor locale de atunci, în esenYă organizaYiile partidului de tip comunist 
instaurat la putere după 1946, au furnizat centrului din Bucureşti o listă cu 
morile care trebuiau naYionalizate (în lista respectivă făcută publică în 
Monitorul Oficial figurează şi moara Bălucana) iar după aceea cineva mai 
priceput, probabil un jurist, le-a atras atenYia că moara Bălucana nu se 
încadrează în legea 15 privind morile care trebuiau naYionalizate. Cum 
organelor locale le era o frică soră cu moartea de cei din Bucureşti şi nu 
aveau curajul să modifice lista, au rezolvat foarte simplu, expropriind 
moara, fără nici un fel de justificare. 

Pentru familia mea au urmat ani destul de grei, a trebuit să 
„eliberăm“ casa din Ineu aşa, pur şi simplu, fără nici un fel de explicaYii, 
mijloacele de trai au fost reduse la veniturile pe care le aveam din grădină, 
cartofi pe care tatăl meu îi vindea la Brad sau ceapă verde şi pătrunjel 
pentru piaYa din Ineu. Eu eram deja elev la liceu în Arad, apoi student la 
Timişoara unde ajutam noaptea la descărcarea vagoanelor în gara de sud 
pentru câYiva lei ca să-mi pot cumpăra o pâine. Mama a murit în anul 1971 
iar tatăl în 1975. 
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După trecerea morii în proprietatea statului, mai întâi în 
patrimoniul primăriei din Ineu (după câte ştiu), apoi la ISCIR Sebiş (nu am 
idee ce semnificaYie au aceste iniYiale), moara a mai funcYionat o vreme şi a 
deservit populaYia din satele din apropiere. Apoi activitatea ei ca moară a 
încetat, utilajele au fost în parte prădate, în parte părăsite, moara în 
general s-a degradat, situaYie comună cred tuturor morilor de pe Canalul 
Morilor. Însuşi Canalul nu a mai prezentat nici un interes, s-a depreciat din 
ce în ce mai mult, devenind pe alocuri o mlaştină cu vegetaYie specifică în 
care mişunau fel de fel de vieYuitoare. Moara a devenit apoi proprietatea 
IAS Ineu, ferma de la Bocsig şi a fost utilizată ca magazie sau dormitor 
pentru muncitorii sezonieri. Ulterior a fost folosită de un cioban din Sibiu 
care îşi depozita în ea diverse ustensile, butoaiele cu brânză sau sare, pieile 
de oaie şi altele. 

După dramaticele evenimente din decembrie 1989 şi schimbările 
majore survenite în viaYa noastră (economic, social, politic, etc.) am început 
să fac demersurile pentru redobândirea morii, a casei de lângă moară şi a 
pământului din jur, aproximativ 8 ha. Nu am întâmpinat dificultăYi majore, 
dar procedura a durat ceva timp, tocmai din pricina acelei expropieri care 
nu era prevăzută în legea 18 de retrocedare a bunurilor confiscate în mod 
abuziv de regimul comunist. În sfârşit, în anul 1998 am intrat în posesia 
deplină a morii şi a celorlalte bunuri aparYinătoare. Dar situaYia era 
jalnică, totul era în paragină, acoperişul era spart în multe locuri iar 
lemnăria şi chiar zidurile erau în bună măsură degradate din cauza ploilor 
şi a apei. În afară de asta „opera“ de demolare şi prădăciune din timpul 
comunismului a fost desăvârşită cu mult succes de hoardele de nomazi de 
diverse etnii care au apărut cu nemiluita nimeni nu ştie de unde. În 
consecinYă am hotărât împreună cu ceilalYi moştenitori să vindem atât 
moara (de fapt ruina acesteia) cât şi casa de lângă moară. Noii proprietari 
au renovat casa şi au făcut reparaYiile strict necesare morii, lucru care m-a 
bucurat. 

Turbina όrancis zace şi astăzi sub moară, pe jumătate îngropată în 
pământ, ca o relicvă a altor vremuri de mult trecute şi ca un martor tăcut al 
destinului şi trecerii prin această lume a unei familii de oameni muncitori şi 
inventivi. 

 
        Profesor universitar 

          Ştefan Măruşter 
      Timişoara, aprilie 2008 
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D-lui Profesor Şt. Măruşter 
U.V. Timişoara 

 

 Scriu aceste rânduri sub o constelaYie de emoYii şi sentimente, de 
reală preYuire şi afectivitate, de simYiri umane care nu pot fi puse în cuvinte. 

Mărturisesc o nespusă bucurie lăuntrică la citirea însemnărilor dvs., 
amintiri care mă îndrituiesc să afirm că rădăcinile cu locurile natale sunt 
mult mai puternice decât o spun cuvintele. 

Se poate ca scrierea acestor rânduri să fi fost uşurată de ritmul 
inimii la vizionarea mentală a unei copilării fericite şi a unei familii 
împlinite. Sunt amintiri scrise cu toată luminozitatea de copil, devenit prea 
timpuriu matur. M-au emoYionat mult mai mult decât pot cuprinde 
potrivitele cuvinte. Ele au rezonat profund, cu tot şi pe de-antregul, cu acel 
tezaur de iubire, bunătate, emotivitate, pe care le avem şi le purtăm fiecare 
din noi. Trebuie – doar – să găseşti alunecarea în adagio pe portativul 
inimii, pentru a le face să vibreze. „Arcuşul“ dvs. a fost fermecat. 

Scrierea dvs., este un eseu despre condiYia umană şi a omului, trăită 
în două momente grele ale istoriei acestui neam, diferite este drept, ca 
schimbare de regim şi  instituYii, dar apropiate în mentalitatea şi cretinismul 
celor puşi să le rezolve.  

Sper ca bunul D-zeu să călăuzească acest popor, să-i dea 
înYelepciunea care să-i lumineze calea şi să-i îndrume paşii spre „devenirea 
întru sine“, un popor demn şi mândru de locul si rolul său în istoria ce se 
scrie sub ochii noştri. 

    Cu deosebită stimă şi profund respect, 
       Aurel Dragoş 
 Stimate d-le profesor ύh. Măruşter, voi încerca să vă răspund la 

întrebările şi unele nelinişti ale dvs. mai întâi despre canalul Anticar sau 
şanYul Anticar, în aval de moara Bălucana. 

În lucrarea „Istoricul Canalului Morilor“ coborâtor din Crişul Alb, 
jud Arad, am descris necesitatea şi funcYionalitatea acestor deschideri, 
tăiate în malul drept al Canalului Morilor. Ele sunt – în termenii de astăzi – 
supape de refulare, de golire a supraplinului apelor din Canal, în special al 
celor pluviale. 

Apele care deversau peste aceste deschideri erau dirijate spre râul 
Crişul Alb, prin canale colectoare. Pe porYiunea de la Buteni şi până la Ineu 
erau 25 de astfel de deschideri (tăieturi). 

În aval de moara Bălucana se află o deschizătură şi totodată şanYul 
de fugă al apelor care deversau din Canal. Acest şanY (canal) de colectare 
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al apelor a fost construit în aceeaşi vreme cu Canalul Morilor. El varsă 
apele colectate în Crişul Alb. 

Drumul de Yară din pământ bătătorit dintre Bocsig şi Ineu de la cea 
vreme, intersecta şanYul deversor într-un unghi ascuYit. La acest punct 
drumul făcea o curbă strânsă, iar trecerea peste canalul deversor, era 
asigurată de un pod, pe care localnicii îl vor numi „Podul Sucit“. Astăzi 
după modernizarea drumului, devenit DN 67A, podul a fost mutat spre 
interiorul curbei, îndulcind unghiul de atac al vehiculelor pe noul pod . 
„Podul Sucit“ a rămas la locul lui, ca un martor al evenimentelor din 1939. 

Iată povestea şanYului ANTICAR, relatată de dl. Ion Şeran, născut la 
25 decembrie 1928 în Ineu şi martor ocular al acestor evenimente. Dl. 
Şeran împreună cu alYi copii de vârste apropiate, au fost martori la 
lucrările de amenajare a acestui canal deversor transformat într-un şanY 
Anticar. 

În 1938 au început lucrările de adâncire şi taluzare a malurilor 
canalului deversor. Acest şanY Anticar are întradevăr diguri supraînălYate şi 
o adâncime de cca 3 m. Mai mult el este foarte îngust, iar digurile fiind 
foarte solide, te întrebi, care este utilitatea acestei construcYii? 

Înaintarea armatelor ungare spre Brad şi mai departe, după 
cedarea Ardealului, era uşurată dacă acest drum: Ineu-Bocsig-Brad, ar fi 
fost lăsat liber. Odată cu adâncirea şanYului, în perimetrul drumului, lângă 
Podul Sucit, au fost plantaYi stâlpi – tulpini groase din salcâm – în număr de 
6 sau 8 lungi de cca 2,5m, dar care la suprafaYă aveau cca 1m înălYime. 
Printre aceşti stâlpi nu se putea trece cu tancul sau tancheta, sau alte 
maşinării. Nici căruYa nu putea trece. Primul tanc care a forYat trecerea 
prin acest baraj a fost distrus de obuzierele Şcolii de OfiYeri de la Ineu, 
poziYionate între Canalul Morilor şi Podul Sucit. 

Această manevră a întârziat buirea trupelor militare ungare pe 
valea Crişului Alb. Accesul dinspre Ineu spre Bocsig nu avea altă variantă, 
decât drumul peste ŞanYul Antitanc şi peste podul Sucit. În dreapta se află 
Canalul Morilor, iar în stânga râul Crişul Alb. 

Aceste evenimente au fost trăite din postura de martor ocular, de cel 
ce astăzi este proprietarul morii Bălucana. Îi mulYumesc pentru relatarea 
acestor pagini de istorie. 

Moara Bălucana – termenul de astăzi – Bolocana în vorbirea 
poporană, Banlucana îi spunea cei care au trecut pe la moară la 
începuturile funcYionării ei. Numele îi vine de la Banul Luca. 

Banul Luca a avut în stăpânire întreaga Rovină de la dealul Mocrii 
şi până la hotarul Bocsigului, inclusiv dreptul de patronat asupra mănăstirii 
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Sf. Duh (Dienus). În 1199 Banul Luca şi fratele său Ioan au fost deposedaYi 
de regele Ungariei Emeric şi scoşi de pe proprietatea mănăstirii Dienus. 

În toate documentele ce fac referire la Canalul Morilor şi la morile 
construite pe canal, numele de Bălucana sau Balukana, nu apare decât 
după anii 30 ai sec. XX. „Actul fundamental de construire a „AsociaYiei 
Canalului Morilor“, face referire la morile Rovina I şi Rovina II, 
aparYinătoare domeniului Ineu. Semnăturile pe „Contractul de Asociere“ 
din 30 iunie 1833 şi ConvenYia din 15 iulie 1842, sunt puse „manu propria“ 
de fraYii Atzel: Iosif, Alexandru şi Ioan. 

Terminologia de AsociaYia Morarilor sau Canalul Morilor a circulat 
numai printre locuitorii din localităYile riverane Canalului. 

AsociaYia Canalului Morilor fondată odată cu semnarea actului de 
constituire – Societate de drept privat – s-a condus în activitatea ei după 
normele şi regulamentele stipulate în Contractul de Asociere din 30 iunie 
1833 şi ConvenYia din 15 iulie 1842. 

Pe parcursul unui secol, Societatea în întregul ei a evoluat, 
legislaYia s-a multiplicat, era necesar ca şi AsociaYia Canalului de Mori să 
Yină pasul cu mersurile vremii. 

În 1905 apar Statutele de funcYionare a SocietăYii „Sindicatul 
Canalului de Mori Crişul Alb din jud. Arad“. Ele sunt aprobate în 
Adunarea generală ordinară a societăYii Canalului de Moară „Palatinul 
Șósif“ al Crişului Alb, din jud. Arad, din 19 noiembrie 1909. Aprobarea este 
dată şi de Ministerul regal maghiar al agriculturii cu nr. 122973/1909 la 
Budapesta în 28 ian 1910. 

Odată cu intrarea în vigoare a Statutelor de funcYionare a SocietăYii 
Canalului, s-a legiferat funcYia Sindicatului Canalului de Mori, în litera şi 
spiritul legii XXII/1885. sindicatul Canalului de Mori al Crişului Alb din 
ȘudeYul Arad, este sindicat de utilizare de apă cu sediul în Ineu din 1910. 

După Pacea de la Trianon (1920), Canalul îşi va continua viaYa şi 
curgerea domoală, atâta doar că la Vărşand – ultima localitate înainte de 
frontieră – va fi redirijat să se verse în Crişul Alb. 

Statutele „Sindicatului Canalului de Mori Crişul Alb din jud. Arad“, 
cu unele modificări în formă dar nu şi de fond, vor fi publicate în M.O. nr. 
17 din 22 ian. 1928. Art. 6 al acestor statute, precizează: „Membrii 
societăYii (sindicat) sunt toYi aceia cari, conform planului original al 
canalului, au loc de moară, precum şi succesorii de drept ai acestora“. 

Pentru cetăYeanul simplu, era mai accesibilă denumirea de AsociaYia 
Morarilor, decât vorbirea despre Sindicatul Canalului de Mori. 

D-le profesor, tatăl dvs. ύh. Măruşter, a fost ales preşedinte al 
Sindicatului Canalului de Mori în adunarea generală extraordinară din 25 
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mai 1939. Această funcYie nu era remunerată, dar pe care a onorat-o cu 
cinste şi devotament faYă de existenYa şi funcYionalitatea Canalului, până la 
marele fulger din 11 iunie 1948. 

Drept răsplată pentru contribuYia adusă la buna funcYionare şi 
gestionare a lucrărilor impuse de nevoile la Canal, a primit în folosinYă 
gratuită livada de pomi şi fâneYe existentă la priza de captare a apei de la 
Buteni. 

Din toate documentele parcurse, la întrebările puse unor persoane 
autorizate , nu mi s-au dat răspunsuri concludente referitoare la situaYia 
juridică a Canalului. Legea 119 din 11 iunie 1948 a făcut „tabula rasa“ în 
proprietatea privată, de altfel cei mai în vârstă au trăit o a doua experienYă 
tristă după 1990. Numai că de astă dată proprietăYile au încăput pe mâna 
celor ce nu le-au avut niciodată. 

Legea naYionalizării a dat în administrarea primăriilor de la acea 
vreme, toate morile preluate în baza Deciziei Consiliului de Miniştri 
publicată în M.O. nr. 229/2 oct. 1948 şi trecute în patrimoniul comunelor la 
data preluării lor. 

Statul român nu s-a întabulat niciodată cu aceste proprietăYi, 
inclusiv Canalul Morilor ca entitate; el nu este menYionat în mod expres că 
ar fi fost expropriat, ci este trecut în administrarea Oficiilor sau 
Intreprinderilor de gospodărire a apelor. 

Istoria continuă să se scrie şi rescrie. 
Bârsa august 2009      Al dvs. 
       Aurel Dragoş, 

autorul lucrării „Istoricul Canalului de Moară „Palatinul Iosif“  
al Crişului Alb“ din jud. Arad. 

 
Dac<ăs-aăconstruităRovinaăI,ăînseamn<ăc<ăurmeaz<ăRovinaăII.ăHotarul 

cunoscutăsubănumeleădeăRovinaăseăîntindeădinăapropiereaălocalit<YiiăBocsigă
şiăpân<ălaăDealulăMocrii.ăIat<-neăajunşiălaăceaădeăaăşapteaămoar<ăconstruit<ă- 
RovinaăII,ăast<ziămoaraădeălaăMocrea. 

Canalulă îşiă
urmeaz<ă cursul,ă iară euă
m<ăgr<bescăs<ăajungălaă
urm<toarea localitate, 
Iermata,ă situat<ă întreă
Ineuă şiă Seleuş.ăAiciă ară
fiă trebuită s<ă fieă
construit<ă oă moar<,ă peă
locul proiectat de ing. 
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Beszédes.ă Aă câtaă moar<ă urmaă s<ă fieă construit<ă laă Iermata?ă Pân<ă aiciă amă
vorbită deămorileă construite,ă nuă şiă deă locurileă deămoar<ăproiectate ca parte 
integrant<ă înă planurileă canalului.ă Iermataă figureaz<ă înă planulă canaluluiă cuă
loculădeămoar<ănr.ă9. 

Desf<şurareaă dealuriloră piemontaneă ceă seă întindă începândă deă laă
Buteniă şiă pân<ă laă Mocreaă esteă cunoscut<ă caă zonaă deă deală aă Canaluluiă
Morilor.ă Peă aceat<ă porYiuneă suntă 8ă locuriă deă moar<ă şiă auă fostă construiteă
numaiă7ămori.ăAăr<masăunălocădeămoar<ăă- laăS<ceştiă– situatăîntreăButeniăşiă
Bârsa,ăînainteădeăhotarulăBârseiămarcatădeăPârâulăGazdii. 

Aşadar,ă amă aflată celeă dou<ă locuriă deă moar<ă peă careă nu s-au mai 
construită vreodat<ă mori.ă Peă loculă numită S<ceşti,ă seă g<seşteă ună pilonă careă
aminteşteădeăloculăundeăs-aădorităconstrucYiaăaăceva.ăÎnăschimbălaăIermata,ănuă
exist<ăniciăoăurm<. 

Ceăauăînăcomunăultimeleătreiălocuriădeămoar<?ăRevenimălaăînceputădeă
secol XIX.ăFamiliaăAtzélăcump<r<ădomeniulăIneuluiăşiăsateleăaparYin<toare,ă
inclusivăIermata.ăCanalulăMorilorăaăavutăunăparcursă lungăpeămoşiaăfamilieiă
Atzel,ă iară liniaă canaluluiă şiă diferenYeleă deă nivelă l-auă îndrituită peă ing.ă
Beszédesă s<ă aleag<ă celeă treiă locuri de moar<ă şiă s<ă transpun<ă peă planş<ă
proiectele celor trei mori. 

Laă Adunareaă General<ă dină 27ă iunieă 1833,ă cândă s-aă luată hot<râreaă
s<p<riiă canaluluiă precumă şiă laă semnareaă Contractuluiă deă Asociereă dină 30ă
iunieă1833,ăauăfostăprezenYiătreiădintreăfraYiiăAtzél:ăIános,ăJoséf,ăSandor. 

AcestăactăfundamentalăalăexistenYeiăCanaluluiădeăMoriăsemnatăşiădeă
fraYiiăAtzél,ăseăîncheieăcuăart.ă13. 

„Deciseleăceăs-auăstatuatăpân<ăacumăînăAdun<rileăAsociaYiei,ăprecumă
şiăceleădinăviitor,ădevinăobligatoriiăasupraăîntregiiăsociet<Yi precumăşiăasupraă
membriloră individuali.ăCuăaceast<ăocaziune,ăprimimădeăbune,ă complet<rileă
punctuale,ă observaYiileă şiă obligaYiile,ă cuă promisiuneaă c<ă leă vomă îndepliniă
punctual,ăleăvomărespectaăşiăleăvomăurma. 

Despreă careă leg<mântă indicatămaiă sus,ă amă dată aceast< scrisoare de 
contractă confirmat<ă cuă subscrierileă mâneiă noastreă şiă cuă sigiliulă viuă ală
nostru.“ 

FraYiiă Atzélă auă construită numaiă dou<ă mori,ă dină celeă treiă locuriă deă
moar<,ăceăleăaveauăpeădomeniu.ăS<ăvedemăcâtăaăduratădomniaăfamilieiăAtzél. 

Istoricii nu ne dau informaYiiă despreă momentulă începeriiă
funcYion<rilorămorilorăRovinaăIăşiăRovinaăII.ăŞtimăcuăsiguranY<ăîns<ăcândăapaă
a fost trasvazat< dinăCrişulăAlbăşiăaăumplutăalbiaăcanalului,ăiarăceleă13ămoriă
auăînceputăs<ămacineălaăőănov.ă18Ő0. 

MoaraăRovinaăIă(B<lucana)ăesteăînc<ăoăcl<direăcuă2ăetaje,ăconstruit<ă
totăpeăunăcanală înăderivaYie,ădeădataăaceasta,ăpeăparteaădreaptaăaăCanalului.ă
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CanalulăînăderivaYieădeălaămoaraăRovinaăIăesteăunulădinăceleămaiălungi.ăElăîşiă
vars<ăapeleăînăcanalulămatc<ădup<ăoăbucl<ămareăpeăcare o face acesta. 

Surata ei – maiăimpun<toareă– RovinaăIIă(Mocrea)ăesteăoăcl<direăcuă
treiăetaje,ăaşezat<ătransversalăpesteăcanal.ăEsteămoaraăcuăceaămaiămareăc<dereă
deăap<. 

Sunt 7 mori construite pe Canalul Morilor, ce curge pe la poalele 
dealurilor piemontaneădeă laăButeniă laă Ineuăşiăparcurgeăunădrumădeă30ăkm.ă
Morileădinăaceast<ăparteăaăcanaluluiăauăfostăprotejateălaădistribuireaăpoveriiă
asumateăatâtălaăconstrucYiaăcanalului,ăcâtăşiăulterior. 

„Peăcursulăzoneiădeădeal,ălung<ădeă30ăkm,ăexistauă1őăpâraie,ăőălacuri, 
2őădeschideri;ăapoiămaiăexistauăînăaceast<ăporYiuneă7ămori. 

Peăparcursulăregiuniiădeăşes,ălung<ădeăő2ăkm,ăexistauă10ădeschideriăşiă
doară câtevaă ierugi,ă apoiă 6ă mori,ă 2ă podeYeă pesteă Canală şiă ună sifonă f<r<ă
importanY<.”36 

Lungimeaăcanaluluiănotat<ămaiăsus  esteădat<ănumaiăpân<ălaăCanalulă
Ciohoş. 

Ceă suntă deschiderileă construiteă numaiă înă malulă dreptă ală canalului.ă
Acesteă t<ieturi,ă suntă (guri)ă supraplinuriă deă golireă aă excesuluiă deă ap<ă dină
canal,ă suntă supapeleă deă refulareă aă apeiă laă viituriă şiă nuă numai.ă Fiecareă
deschidereăbeneficiaz<ădeăserviciileăunuiăcanalăcolector,ăatâtăpentruăsurplusulă
deăap<ădinăCanal,ă câtă şiă colectareaăapelorăpluvialeădeăpeă terenulăpeăcareă îlă
str<bateăpân<ălaăaăseăv<rsaăînăCriş. 

Iat<ă r<spunsulă laă întrebareaă pus<ă într-ună capitolă anterior.ă În 9 iulie 
1836,ă primeleă treiă moriă începă s<ă macine.ă Înă avală deă moaraă Aldeşti,ă
deschiz<turaăcuănr.ă12ăaăpreluată sarcinaădeăaădeversaă apaădinădolm<ăpeăună
canalăcolectorăînăCrişulăAlb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Gaal J., op. cit., p. 435. 
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FacsimilădinăschiYaăCanal 
Deschiderea de la moara Rovina I, am explicat-oă înă corespondenYaă

cuăprof.ăuniv.ăŞtefanăM<ruşter. 
Laă moaraă Rovinaă IIă (Mocrea),ă construit<ă transversală pesteă canal,ă

regularizareaădebituluiădeăap<ănecesară laă roataămoriiăseă faceăprinăst<vilarulă
construită înă albiaă canalului.ăApaă înă excesă sau ceaădeă laăviituriă esteădirijat<ă
printr-oă deschidereă şiă ună canală deă desc<rcareă înă pârâulăGută şiă deă aiciămaiă
departeăînăCrişulăAlb. 

 
CheiaădeăproporYionalitate 
Canalul Morilor s-aă construită f<r<ă ajutorulă financiară ală statului.ă Aă

fostă primaă lucrareă tehnic<ă de acestă genă şiă deă asemeneaă proporYiiă peă careă
statulă nuă aă subvenYionat-o.ă Guvernulă regală susYineaă financiară numaiă
construcYiaă diguriloră deă ap<rareă şiă t<ierileă deă bucl<ă pentruă regularizareaă
cursuriloră deă ap<.ă Fiindă construită deă persoaneă privateă – era normal s<ă se 
prevad<ă oă cot<ă deă contribuYieă aă cheltuieriloră generateă deă întreYinere,ă deă
construcYieă aă cl<diriloră tehnice,ă poduriă şiă podeYeă şiă atâteaă neprev<zuteă
ap<ruteă de-aă lungulă anilor.ă Trebuiaă g<sită ună modă deă calculă – o cheie de 
proporYionalitateă – careă s<ă fie echitabil<ă pentruă toYiă acYionarii,ă acceptat<ă şiă
validat<ăprinăvotulăunanimăalămembrilorăacYionari. 

Primulăpasăaăfostăf<cutăînăAdunareaăGeneral<ădin 27 a lunei Sf. Ioan 
din 1833 aăviitorilorămembriăacYionari,ăcândăs-a acceptat drept cheie pentru 
dividerea cheltuielilor,ănum<rulăroYilorădeămoar<ăideale. 

Cheiaă deă proporYionalitateă dup<ă num<rulă roYiloră deă moar<ă esteă
raportulă deă contribuYieă ală proprietariloră deă moriă laă formareaă bugetuluiă
asociaYiei,ă esteă cotaă deă îndatorareă aă proprietaruluiă cuvenit<ă dup<ă fiecare 
roat<ădeămoar<,ăadic<ăaăunit<Yilorăpietrelorădeăm<cinatăpeăcareăleăareăfiecareă
roat<. 

ImaginaYi-v<ă cumă ar<taă zonaă colinar<ă şiă subcolinar<ă aă dealuriloră
piemontane,ă începândă cuă Mocreaă şiă pân<ă laă Buteni,ă ună Yinută îmbr<cată înă
p<duriăseculare. 
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Morile superioare dină zonaă deă deală auă pretinsă oă anumit<ă
proporYionalitate,ă deoareceă p<mântulă dină zonaă superioar<ă eraămaiă s<racă înă
recoltaădeă cerealeă (înă specialăgrâu),ă populaYiaădină Yinutulă superioră eraămultă
maiă puYină numeric<ă şi,ă peă deasupra,ă s<rac<.ă Maiă mult,ă morileă superioare 
aveauăunăconcurentăînămorileămiciădeăpeătoateăv<ileăcareăseăvars<ăînăCrişulă
Alb.37 

Înăschimb,ămorileăinferioareă– construiteăînăzonaădeăcâmpieă– au fost 
situateăpeăterenuriă favorabileăpentruăculturaăcerealelor,ă înăspecialăaăgrâului.ă
Morile inferioare nuă auă avută concurenY<ă înă morileă miciă deă genulă celoră
amintiteă maiă sus,ă iară venitulă loră eraă multă maiă mareă decâtă ală moriloră
superioare. 

Adunarea General<ăaămembrilorăsocietariă(27ăiunieă1833)ăaăstatuatăoă
abordareă aă proporYionalit<Yiiă înă cheltuielileă comune prin care membrii 
acYionariă – proprietariiă deă locă deă moar<ă – suntă obligaYiă aă contribuiă laă
cheltuielileă comuneă dup< num<rulă roYiloră idealeă deă moar<. Din aceste 
considerenteădeăechitateăauăîmp<rYitămorileăăînăŐă(patru)ăclaseăşiăanume: 

  1 Buteni I – 2ăroYi 
  2 Buteni II (loc gol) – 2ăroYi 
  3ăBârsaă– 2ăroYi 
Clasa I   ŐăAldeştiă– 2ăroYi 
  őăMâner<uă– 2ăroYi 
  6 Bocsig – 2ăroYi 
  7 Rovina I –Ineu – 2ăroYi 
  8 Rovina II, Ineu-Mocrea – ŐăroYi 
Clasa II 9 Iermata – (loc gol) – ŐăroYi 
  10ăSeleuşă– őăroYi 
Clasa III 11 Z<randă– őăroYi 
  12ăN<dabă– Şimandă– őăroYi 
  13 Socodor – 6ăroYi 
Clasa IV 1ŐăŞicl<uă– 6ăroYi 
  15 Pilu Mare – 6ăroYi 
S<ăurm<rimăceăseăîntâmpl<ăînăaniiăurm<tori.ă 
Lucr<rileă laă canală seă afl<ă înă grafic,ă îns<ă cheltuielileă lucr<riloră deă

continuareăşi,ămai ales,ădorinYaădeăfinalizareămaiăgrabnic<ăaăcanalului,ăgrevaă
întreagaă societateă şi,ă caă atare,ă trebuiaă m<rit<ă contribuYiaă proprietarilor.ă
Întrucâtăproprietariiădeălocuriădeămoar<ădinăzonaăsuperioar<ăauăfostăsleiYiădeă
puteri – seă îndatoraser<ă preaă multă – din spirit de echitate, aceste costuri 

                                                 
37 S.J.A.N.A.,  Serv. Contencios, nr.36. 
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suplimentare au fost transferate asupra posesorilor de mori din zona de 
câmpie. 

ÎnăAdunareaăGeneral<ădină29 a lunei a doua de post din anul 1839, 
seă hot<r<şteă impunereaă asupraă proprietariloră deă moriă inferioareă – m<rireaă
coteiădeăcontribuYieă– darăcuăaceaăstipulaYiune,ăc<ăaceast<ăhot<râreăs<ănuăaib<ă
nicioăconsecinY<,ăniciăcuăprivireălaădivizareaăinteresuluiăcomun,ăniciăprivitoră
laămodificareaăbazeiădeăcontribuYie.ăIniYial,ăaăfostăoăhot<râreăprovizorie,ădar,ă
înă timp,ă nimeni nu a mai putut-oă schimba.ă Conformă decizieiă Adun<riiă
Generale, s-aăimpusăunăplusădeăcontribuYieădeă1ă(una)ăroat<ăideal<ădeămoar<ă
asupraămorilorădinăSeleuşăşiăZ<randă(Olari);ădeă1ă½ă(unaăşiăjum<tate)ăroat<ă
deămoar<ăasupraămorilorădinăN<dab,ăŞicl<u,ăSocodorăşiăPilu Mare.38 

Înă cadrulăAdun<riiăGeneraleădin anul 1840 ziua 4 a lunii Sfântului 
Iacob, s-aă m<rită cotaă deă contribuYieă cuă ½ă (jum<tate)ă deă roat<ă ideal<,ă dară
numai pentru ultimele 4 mori enumerate mai sus. 

Laăumplereaăcanaluluiăcuăap<,ăpeăîntreagaălungime,ăla 5 nov. 1840, 
situaYiaăfinanciar<ăeraălaăminus.ăCheiaădeăcontribuYieăseăvaămodificaăcurând,ă
darănumaiăpentruă2ă(dou<)ămori,ăceaădeălaăRovinaăIăşiăN<dab,ăcuăcâteădou<ă
unit<Yiăfiecare.ăAceast<ăm<rireădeăcontribuYieăpus<ăînăsarcinaăcelorădou<ămoriă
va fi luat<ă în cadrulăAdun<riiăGeneraleădină zileleădeă21-22 iunie 1841, cu 
urm<toareaămotivare: 

„Adunareaă General<ă aă Yinută deă justă deă aă stabiliă cheeaă pentruă
cheltuielileă deă întreYinereă înă modă egală precumă aă stabilit-oă şiă pân<ă acumă
pentruă cheltuielileă deă construcYieă luând înă considerareă situaYiaă şiă veniturileă
morilor.“ 
 

Facsimil  
CompetenYaă roYilorădeămoar<ă seăvaămaiă schimba,ădarănumaiă asupraă

moriiă dină Seleuş,ă înă Adunareaă
General<ă dină 9ămaiă 18ő0,ă cândă aă fostă
impus<ăcuă1ă½ă(unaăşiăjum<tate)ăunit<Yiă
deă roat<,ă subă motivaYiaă c<ă ară
întrebuinYaă maiă multă cuă oă roat<.ă
Aceast<ă impunereă trebuiaă s<ă fieă
temporar<,ă conformă înscrisuriloră dină
procesulă verbal.ăUtilizareaă acesteiă roYiă
aă fostă sistat<ă înainteă deă anulă 18őŐ.ă
Dovadaă oă g<simă înă proceseleă verbaleă
aleă Adun<riloră Generaleă dină 10 iunie 

                                                 
38 S.J.A.N.A., Serv. Cont. nr. 4 
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18őŐă şiă 26ămaiă 18ő6.ă Cuă toateă întâmpin<rileă f<cuteă de-a lungul timpului, 
plusulădeă impunereă aă grevatăpeăproprietarulămoriiă dinăSeleuşăpân<ă înă anulă
1934. 

Aşadar,ă începândăcuă9ămaiă18ő0ăseăvaăoperaăcuăunănum<rădeă70ă½ă
unit<Yiă şi,ă implicit,ă num<rulă voturiloră membriloră societ<Yiiă eraă egală cuă
num<rulăunit<YilorădeăroYiădeămoar<,ăadic<ă70ă½. 

Aceast<ăproporYieăseăafl<ăînscris<ăînăproceseleăverbaleăaleăadun<riloră
generaleă anterioareă şiă postă încheieriiă Tratatuluiă deă Paceă deă laă Trianon.ă
Deosebirea a intervenit doar la schimbarea proprietarilor de mori. Orice 
propunereădeăschimbareăaăcheiiădeăproporYionalitateăaă r<masăf<r<ăsusYinere,ă
invocându-seăprevederileăactuluiăfundamental.ăAşaăs-auăpetrecutălucrurileăînă
aniiă1868,ă1887,ă1909,ă1911,ă1913,ă1917ăşiăoriădeăcâte ori s-a pus problema 
schimb<riiăcheiiădeăproporYionalitate. 

Înăanulă19Ő8,ăprinădiminuareaăimportanYeiăşiăm<reYieiămorilorădeăpeă
canal,ăm<rireaăsuprafeYelorăcultivateăcuăorez,ăapariYiaăeleşteelor,ăseăaprob<ăcuă
unanimitateăînăAdunareaăGeneral<ăaăSindicatului Canalului de Mori din 12 
aprilieă19Ő8,ănoileăstatuteădeăfuncYionare.ă 

S-aă maiă votată schimbareaă numeluiă societ<Yiiă şiă oă alt<ă cheieă deă
proporYionalitate.ăSocietateaăarăfiăavutăoănou<ătitulatur<ă(denumire): 

 
Statutele 

AsociaYieiăMorarilorăşiăOrezarilorădeăpe 
Canalul Morilor cuăsediulăînăIneu,ăjudeYulăArad 

 
Dinăp<cate,ăeraămultăpreaătârziu.ăLegeaănaYionaliz<riiănr.ă119ădină11ă

iunie 1948, le-aăredusălaăt<cere. 
Neă întoarcemă laămorileă dinăhotarulă Ineului,ăRovinaă Iă (B<lucana)ă şiă

RovinaăIIă (Mocrea).ăAmăv<zutăc<ămoara B<lucanaăaăfostă impus<ăcuăînc<ă2ă
(dou<)ăunit<Yiăînă18Ő1,ă(2+2)ţŐăunit<Yiăcareănuăseăvorămaiămodificaăpân<ăînă
anulă19Ő8.ăMoaraădeă laăMocreaăaă r<masăpeă totăparcursulăexistenYeiăsaleăcuă
acelaşiănum<rădeăunit<Yi,ăadic<ă8ă(opt).ăDeăce?ăLoculădeămoar<ăIermata (f<r<ă
construcYie)ă şiă Moaraă Mocreaă auă avută acelaşiă proprietar:ă familiaă Atzél.ă
CondiYiaă declarat<ă şiă notat<ă înă proceseleă verbaleă stipulaă c<ă moaraă deă laă
Mocreaă macin<ă numaiă pentruă nevoileă domeniului.ă Înă timp,ă situaYiaă s-a 
modificat,ămoaraăm<cinândăşiăpentru nevoile localnicilor. 

StatuteleăSociet<YiiăCanaluluiădeăMori,ăeditateăînă190őăşiăaprobateăînă
Adunareaă General<ă dină 19ă nov.ă 1909,ă respectauă literaă şiă spiritulă actuluiă
fundamental.ă Înă art.ă 6ă seă spune:ă „Membriiă societ<Yiiă suntă toYiă aceiă cariă
conform planului originalăalăcanaluluiăauălocădeămoar<,ăprecumăşiăsuccesoriiă
deădreptăaiăacestora.” 
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Loculădeămoar<ă înă sineăeraăgrevatădeăaceleaşiă îndatoririă şiădrepturi.ă
Acestă principiuă deă drept,ă neă arat<ă c<ă toateă aceleă hot<râri,ă deciziiă careă auă
consfinYitădeăfactoăşiăde jureăsarcinileădeăcontribuYieăpeăfiecareămoar<,ăauăfostă
aduseăcuăunanimitate,ăceeaăceădemonstreaz<ăcaracterulăunitarăşiămanifestădeă
voinY<ăunanim<ăcontractual<. 

C<dereaăapeiălaăroataămorii 
Pietreleădeămoar<ăşiăîntregămecanismulădeăm<cinatăalămorilorăaăfost 

pusă înă mişcareă – laă începută – deă roYileă cuă zbaturiă deă lemnă aleă morilor.ă
Turbineleăhidrauliceăauăap<rutămultămaiătârziu,ălaăfineleăsec.ăalăXIX-lea. 

PerformanYaămoriiădepindeaădeăenergiaălucrativ<ăpeăcareăoădezvoltauă
acesteăroYiăcuăzbaturiădeălemn,ălaăunăvolumăconstantădeăap<ăpeăcanalădeă2,őă
m³/s,ă adic<,ă roataămoriiă trebuieă s<ă iaă ună procentă câtămaiămareă dină energiaă
brut<ăaăapeiădinăcanal. 

Canalulă deă aducYiuneă (craculă morii)ă aă apeiă laă roataă moriiă aveaă oă
înclinaYieădat<ăprinăconstrucYieăşiădifer<ădeălaăoămoar<ălaăalta.ăAceast<ăc<dereă
laăfiecareămoar<ăs-aăcalculatăînăfuncYieădeăloculădeămoar<ăalesăşiădeădiferenYaă
curbeiădeănivelăîntreămori. 

C<dereaă apeiă laă roataă moriiă esteă diferenYaă deă nivelă întreă în<lYimeaă
apeiălaăst<vilarulămoriiă– situatăpeăcanalulădeăaducYiune – care avea rolul de 
închidereăşiăreglareăaădebituluiăapeiălaăroataămoriiăşiăadâncimeaălaăcareăapaă
avea impactul cu roata morii. 

Laăfiecareămoar<,ăvomăg<siăcâteă2ăst<vilareăpoziYionateăpeăcanaleleăînă
derivaYie:ăst<vilarulădeăpeăcanalulădeăaducYiune,ădespreăcareătocmaiăamăf<cută
vorbireă şiă st<vilarulă canaluluiă careă închideă curgereaă apei,ă pentruă aă creaă ună
minilacădeăacumulareăaăapeiăînăamonteăpeăcanal.ăAcestăvolumădeăap<ăasiguraă
oăcantitateănecesar<ăşiăconstant<ălaăroataămoriiăpentruăbunaăfuncYionare. 

Ing. Beszédesă aă calculată pentruă fiecareă moar<,ă înă funcYieă deă
poziYionareaă eiă peă curbaă deă nivel,ă înclinaYiaă careă seă puteaă daă canaluluiă deă
aducYiune,ăc<dereaăapeiălaăfiecareămoar<ăspecificat<ăînăproiectulăplanuluiădeă
construcYieăalămorii. 

Conformăm<sur<torilorăefectuateălaăpunereaăînăfuncYiuneăaămorilorăşiă
consemnateă deă J.ă Gaal,ă diferenYaă deă c<dereă aă apeiă întreă celeă dou<ă puncteă
extremeăaleăcanalului:ădeălaădistribuitorulădină„Buttyin“ăşiăpân<ălaăv<rsareaă
luiădinănouăînăCrişulăAlb,ălaăV<rşandăesteădeăő0.909ămăc<dere absolut<.ăDeă
laăPiluăMareălaăGyulaăînăcomitatulăBekes,ăînclinaYiaăesteădeănumaiă0,28ăm. 

Iat<ă dateleă m<sur<toriloră consemnateă deă Gaală Jenö,ă pentru 5 nov. 
1840:  

1. de la distribuitor la moara Buteni     1,549 m 
2. înclinaYiaă(c<derea)ălaămoaraăButeniă      1,79 m 
3. deălaămoaraăButeniălaămoaraăBârsa      4,25 m 
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4. laămoaraăBârsa        1,79 m 
5. deălaămoaraăBârsaălaămoaraăAldeşti      2,15 m 
6. laămoaraăAldeştiă        1,71 m 
7. deălaămoaraăAldeştiălaămoaraăMâner<uăăă     1,58 m 
8. laămoaraăMâner<uăăăă        2,12 m 
9. de la moaraăMâner<uălaămoaraăBocsig     1,47 m 
10. la moara Bocsig         1,66 m 
11. de la moara Bocsig la moara Rovina      0,69 m 
12. la moara Rovina        2,18 m 
13. de la moara Rovina la moara Ineu      1,05 m 
14. la moara Ineu                    4,12 m 
15. de la moara Ineu la moara Seleuş      3,76 m 
16. laămoaraăSeleuş        2,18 m 
17. deălaămoaraăSeleuşălaămoaraăV<rşandă-Olari     1,70 m 
18. la moara Olari         2,05 m 
19. deălaămoaraăOlariălaămoaraăN<dab      1,37 m 
20. laămoaraăN<dab        3,08 m 
21. deălaămoaraăN<dabălaămoaraăSocodor      0,83 m 
22. la moara Socodor        2,61 m 
23. deălaămoaraăSocodorălaămoaraăŞicl<u      0,28 m 
24. deălaămoaraăŞicl<uălaămoaraăPilu      2,26 m 
25. la moara Pilu          1,93 m 
26. de la moara Pilu la moara Gyula      0,28 m 

                                                                                      total             51,189 m 
Înă timp,ă c<derileă deă ap<ă laămorileă hidrauliceă deă peă canal,ă vorămaiă

suferiă miciă ajust<ri.ă Dină tabloulă întocmită înă urmaă m<sur<toriloră f<cuteă înă
perioada 25-27ăaugustă1937,ădescifr<măputereaăinstalat<,ăputerea exploatat<ă
şiăenergiaălucrativ<ăpeăcareăoăiauămorileădinăenergiaăbrut<ătotal<ăaăcanalului. 

Avemă tabloulădiferenYelorădeănivelă întreămoriă şiă neăputemă lesneădaă
seamaădeăceăing.ăBeszédesăaăalesăceleădou<ălocuriădeămoar<ăgoale:ăButeniăIIă
(S<ceşti)ăşiăIermata: 

Buteni-Bârsa,ădiferenY<ădeănivelăţăŐ,2őămăşi 
Ineu-Seleuş,ădiferenY<ădeănivelăţă3,76ăm. 
DiferenYaădeănivelăaccentuat<ăîntreălocalit<Yiăînsemnaăoăvitez<ăsporit<ă

aă apeiă peă canală şiă implicită oă forY<ă hidraulic<ămaiămare,ă careă s<ă antrenezeă
roYileăcelorădou<ămori,ădac<ăs-ar fi construit. 

PermiteYi-miăs<ăinserezăunăinventarăalămorilorădeăpeăcanalăşiăc<derileă
deăap<ă laă roataămorii,ă efectuată înă198Őădeă c<treăprofesorăuniversitarăFlorină
Dumescu – hidrologă laă„OficiulădeăGospod<rireăaăApelorăAradă(198Ő)– pe 
care vi-l propun spre a putea fi comparat. 
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Principaleleăcaracteristiciăaleămorilorădeăap< 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                    Total: 27,20 m 
Din compararea – înă timpăaădatelor,ăvomăobservaăc<ădiferenYeleădeă

c<dereă aă apeiă laă roYileă deă moar<ă suntă – unele – nesemnificative. Putem 
observaă c<ă laă moaraă B<lucanaă (Rovinaă I),ă c<dereaă apeiă laă roataă moriiă aă
fluctuată înăminusă pân<ă laă 3Őă cm.ăM<ruşteră Gheorgheă devenită proprietarulă
acestei mori, i-aăadusăîmbun<t<Yiri,ăiarăc<dereaăapeiălaăroataămoriiăaăadus-o la 
coteleă iniYiale. Laă felă stauă lucrurileă şiă laămoaraăMocreaă (Rovinaă II),ă undeă
proprietarulămorii,ăLöwyăMarkusz,ăaă reuşităs<ă readuc<ănivelulădeăc<dereăală
apeiălaăroataămoriiălaăcotaădinăproiectulădeăconstrucYie. 

C<derileădeăap<ălaăroYileădeămoar<ădeăpeăcanală– atâteaăcâte mai sunt 
– ară puteaă fiă exploatateă înă atâteaămodalit<Yi,ă primindăoă nou<ă viaY<,ă într-un 
ritmădeăsecolăînăcareătr<im. 
 

MORILEăÎNăEXISTENXAăLOR! 
 

Neăîntoarcem,ăiar<şi,ălaăactulăfundamentalădeăconstituireăaăSociet<Yiiă
Canaluluiă deă Mori:ă „Contractulă deă Asociere a AcYionariloră încheiată înă
leg<tur<ă cuăCanalulădeămoar<ă coborâtorădinăCrişulăAlb“,ă trasă înăComitatulă
Nobiliar Arad. 

Acest document este semnat pentru domeniul Ineului de trei dintre 
fraYiiăAtzél,ăposesoriăaătreiălocuriădeămoar<:ăRovinaăI,ăRovinaăIIăşiă Iermata, 
undeăurmauăaăseăconstruiăceleătreiămori.ăÎiăamintimăînc<ăoădat<:ăAtzélăIanoşă
(Ioan),ăIosefăşiăAlexandruă(Şandor). 

Nr. 
crt. 

Denumirea C<derea 
net<ă(m) 

Echipamentul 
hidromecanic 

Utilizarea 
actual< 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Buteni 
Bârsa 
Aldeşti 
Mâner<u 

Bocsig-amonte 
Bocsig-aval 

Mocrea 
Seleuş 
Olari 

N<dab-Şimand 
Socodor 
Şicl<u 
Pilu 

1,8 
1,8 
1,8 
2,1 
1,7 
2,2 
4,1 
2,2 
2,0 
3,1 
2,2 
2,3 
2,0 

turbin< 
turbin< 
turbin< 

roat<ăcuăzbaturi 
turbin< 
turbin< 
turbin< 

- 
turbin< 
turbin< 

- 
- 
 

moar< 
p<r<sit< 
p<r<sit< 
p<r<sit< 
magazie 
p<r<sit< 
MHC 

magazie 
dezafectat< 

magazie 
moar<ăelectric< 
dezafectat< 
dezafectat< 
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ConvenYiaăpertractat<ăînăzileleădeă13-1Őăiulieă18Ő2ăşiăsemnat<ăînă1őă
iulieă18Ő2,ăesteăparteăintegrant<ăaăactuluiăfundamental.ăAcestădocument este 
semnat,ă deă aceast<ă dat<,ă doară deă doiă dintreă fraYiiă Atzél:ă Iosefă şiă Şandor.ă
ExplicaYia!ă Seă construiser<ă numaiă dou<ă mori,ă ceaă deă laă Rovinaă Iă sauă
B<lucanaăşiăRovinaăIIăsauăMocrea. 

PentruămoaraăB<lucanaă(RovinaăI)ăaăsemnatăIosefăAtzél,ăcare,ăoptândă
pentruăoăcarier<ămilitar<,ăaveaăpreaăpuYinătimpăs<ăadministrezeăproblemeleădeă
ziăcuăziăaleămorii,ăcaăşiăpeăceleăaleăcaseiăpeăcareăoăaveaălaăIneu. 

AtzélăAlexandruă careă administraămoaraă deă laăMocrea,ă vaă preluaă şiă
sarcinileă loculuiă deă moar<ă deă laă Moroda,ă obligaYii cu care moara de la 
Mocreaăvaăr<mâneăgrevat<ăpân<ăînăiunieă19Ő8. 

DinăscurteleăbiografiiăaleăfraYilorăAtzél,ăobserv<măc<ătreiădintreăei,ăauă
decedatălaăvârsteăapropiate,ăőőăani,ăő8ăaniăşiă6Őăani. 

Celă maiă tân<ră dintreă ei,ă Antală Atzélă (1798-1868), ajuns mare 
dreg<toră şiădeputatădietalădeăArad,ă îşiăvaăg<siă sfârşitulă înă localitateaăTornaă
din comitatul Cenad. 

Ioană(Ianos)ăAtzél,ăalătreileaădintreăfraYiiăAtzél,ăvaăadministraămoaraă
RovinaăI,ăiarădup<ămoarteaăfrateluiăŞandor,ăseăvaăocupaăşiădeăparteaădeămoşieă
de la Ineu,ă Mocreaă şiă Iermata,ă ajutând-o pe cumnata sa, Ottlik Anna. 
Conformă relat<riloră istoricilor,ă Ottlikă ă Annaă abandoneaz<ă treburileă
administrativeă aleă moşieiă şiă seă vaă ocupaă deă opereă caritabile.ă Maiă mult,ă
neavândă urmaşiă direcYi,ă eaă las<ă nepoYiloră dină partea cumnatului Ioan, 
întreagaă r<spundereă aă administr<riiă moşieiă deă laă Ineuă şiă aă moriiă deă laă
Mocrea. 

AtzélăIoană(Ianoş)ăvaălocuiălaăcasaădeăcurteădinăŞicula,ăunde,ăînă1830,ă
ridic<ă oă capel<ă catolic<ă înă cinsteaă luiă Iisusă Hristos.ă Elă areă caă urmaşiă doiă
b<ieYiăşi trei fete. 

Fiul cel mare – LajosăAtzélă– alegeăcarieraămilitar<,ăajungeălaătrupeleă
deăcuirasieri,ăundeăseăridic<ăpân<ălaăgradulădeălocotenentămajor,ăiarămaiăapoiă
c<pitanălaăregimentulădeăhusariăMiklòs (Nicolae).  

Celă deă ală doileaă fiu,ă Péteră (Petru)ăAtzél (1835-1901),ă urc<ă trepteleă
ierarhiceă aleă administraYieiă comitatuluiă Arad,ă pân<ă laă rangulă deă prefectă şiă
comite.ăElăvaăadministraăîntreagaăavereăaădomeniuluiădeălaăIneu,ăr<mas<ăf<r<ă
urmaşiădinăparteaăunchilorălui.ăAăfostăpreocupatăşiădeăproblemeleăcomunit<Yii 
deălaăIneu.ăPetruăAtzélăaăsusYinutăzidireaăbisericiiăortodoxeădinăIneuă(186Ő-
1868),ă donândă locul,ă piatraă şiă lemnul.ă Probabilă c<ă aă fostă ună r<spunsă dată
m<tuşiiăsale,ăOttlikăAnna.ăAăfostăsfinYit<ăînă1869,ăanăînăcareăea moare.39 

                                                 
39 KornelăSorbán,ăMonografia Ineului,ăTimişoara,ă193Ő,ăp.ăŐ6. 
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PetruăAtzélăaăajunsăcomiteăal Aradului,ărangădeălaăîn<lYimeaăc<ruiaăvaă
faceăpanegiriculăprimuluiăpreşedinteăalăSociet<YiiăCanaluluiădeăMoriă„Josefă
Nador“,ăFaschòăJòsef,ădecedatăînă1866.ă 

Dup<ămoarteaă luiă Faschòă Jòsef,ă i-aă revenită onoareaă deă aă fiă alesă înă
funcYiaă deă preşedinteă aă Societ<Yiiă Canaluluiă deăMori,ă funcYieă peă careă oă vaă
p<straăpân<ălaămoarteaăsa,ăînăanulă1901. 

PetruăAtzélăvinde,ă înă1879,ădomeniileădeă laă Ineuăbaronuluiăaustriacă
Kleină Ferencz,ă care,ă laă rându-i,ă leă revinde,ă înă 1883,ă baronuluiă Solymossyă
Ladislau. 

Întreă surorileă fraYilor Atzél,ă Sofiaă esteă ceaă maiă cunoscut<,ă datorit<ă
operelorădeăcaritate.ăAăfostăc<s<torit<ăcuăbaronulăWodianer. 

Gabriela (1829-1871)ă aă fostă c<s<torit<ă cuă conteleă Szapáry Béla. A 
muritătân<r<,ălaănumaiăŐ2ădeăani.ăMárkiăS.ănuăneăd<ăşiăalteăam<nunte. 

Despre cea deăaă treiaă fiic<ă aă luiă IoanăAtzél,ă istoriculănuăpomeneşteă
nimic.ăSeăpareăc<ăaămuritădeătimpuriu. 

Revenim.ă Înă 1883ă baronulă Solymossyă Ladislauă cump<r<ă deă laă
baronul Klein Ferencz domeniile Ineului. De unde provenea familia 
Solymossy?ă Înainteă deă aă fiă indigenaYiă purtauă numeleă deă Falkă şiă tr<iauă înă
oraşulăGyorădinăUngaria. 

FalkăMateiaşăseăc<s<toreşteăînă1802ăcuăHolzemerăMaria,ăiarăînă1803ă
liă seă naşteă ună b<iat,ă peă careă îlă boteaz<ă cuă numeleă deă Lajosă Falk.ă Acestaă
învaY<ămeseriaădeănegustorăşi,ăînă1828,ăseăc<s<toreşte cu Schireck Ecaterina. 
Înă1832,ăauăunăb<iatăpeăcareăîlăvorăbotezaăLadislauăFalk. 

LadislauăFalkămoşteneşteăşiăelămeseriaădeănegustorăşiăchiarăreuşeşteă
s<ă strâng<ă oă avereă foarteă mareă careă îiă vaă permiteă s<ă cumpereă domeniileă
baronului austriac Klein Ferencz, înă 1883.ă Ladislauă Falkă fuseseă indigenată
subănumeleădeăSolymossy,ăprimindătotodat<ăşiătitlulădeăbaron,ăînă1877. 

Ladislau Solymossy se va ocupa de domeniul de la Ineu, de afacerile 
cuăcarneădeăporc,ădarăaveaătimpăşiăpentruăpolitic<.ăAăfostăpentruăoălegislatur<ă
deputată deă orientareă liberal<ă înă Parlamentulă Ungară (Diet<)40. Pavel Tripa, 
autorulămonografieiăIneului,ăîlăaminteşteăpeăLic<ăS<m<d<uăcaăadministratoră
alăturmelorădeăporciăaleăfamilieiăSolymossyăşiătotodat<ăomădeăîncredere.41 

Ladislau Solymossy (Falk) se c<s<toreşteă înă anulă 1860ă cuă Terezaă
Horvath,ă iară ună anămaiă târziuă seă n<şteaă ună b<iată peă careă îlă voră botezaă cuă
numeleă deă Ludovic.ăAcestaă seă vaă c<s<tori,ă înă 1887,ă cuăElmaăBohus,ă fiicaă
moşieruluiă Ioană Bohusă deă laă Şiria.ă Dină c<s<toriaă acestoraă voră rezultaă doi 
copii,ăunăb<iatăpeănumeleăTiborăşiăoăfat<,ăIris. 

                                                 
40 MárkiăS., op. cit., p. 868. 
41 P. Tripa, Trecutul oraşului Ineu şi al cetăYii Ienopolei, Deva, 2007, p. 88. 
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LudovicăSolymossyăvaăpreluaăoăparteădină sarcinileădeăadministraYieă
aleămoşiei,ămaiăalesăc<ătat<lă– Ladislau Solymossy – era ocupat cu politica. 
Dară Ladislauă Solymossyă seă îngrijeşteă s<ă construiasc<ă ună castelă în dealul 
viilorădeălaăIneu,ăiarăcasaădeăcurteădeălaăŞiculaăaăfostăm<rit<ăşiărenovat<.ăÎnă
anulă190Ő,ăLadislauăSolymossyăînceteaz<ădinăviaY<. 

BaronulăSolymossyăLudovicămoşteneşteăîntreagaăavereăşiăvaădeveniă
foarteăactivă înăviaYaăeconomic<ăaă Ineuluiăprecum şiămembruăcuăgreutateă înă
societateaăCanaluluiăMoriloră„JosefăăNador“,ăposesorăaătreiălocuriădeămoar<ă
cuă 12ă voturiă (Rovinaă I,ă Rovinaă IIă şiă Iermata).ă Înă anulă 1908,ă esteă alesă înă
funcYiaă deă preşedinteă ală Societ<Yiiă Canaluluiă deă Mori,ă funcYieă peă careă oă
deYineăpân< înăanulă191Ő. 

Înă 1913ă seă încheieă tranzacYiaă întreă baronulă Solymossyă şiă Löwyă
Marcuszăprinăcump<rareaădeăc<treăLöwyăMarcuszăaămoşieiădeălaăIermataăşiăaă
morii de la Mocrea. 

LudovicăSolymossyămoareăîntr-unăspitalădinăBudapesta,ăînă1928.ăLaă
moartea baronului Ludovic,ă Tiboră primeşteă moşiaă deă laă Ineuă cuă moaraă
RovinaăI,ăiarăIrisăr<mâneăcuăproprietateaămoşieiădeălaăMocreaăşiăaăcastelului. 

TiberiuăSolymossyăvindeădup<ăîndelungiăpertract<ri,ămoaraăB<lucanaă
(RovinaăI)ăluiăGheorgheăM<ruşter.ăActeleăfinaleăsuntăsemnate înă193ő,ălaă21ă
decembrieă cuă CFă 2776ă şiă prezentateă adun<riiă generaleă pentruă caă noulă
proprietar,ă Gheorgheă M<ruşter,ă s<ă intreă cuă drepturiă deplineă înă rândulă
membrilorăasociaYiăaiăSindicatuluiăCanaluluiădeăMoriăCrişulăAlbădinăjudeYulă
Arad,. 

Gh.ăM<ruşterăvaămodernizaătehnologiaădeăm<cinişăprinăintalareaăuneiă
turbiniăhidrauliceădeătipăFrancis,ăcareăseăpoateăvedeaăînăvatraămorii.ăÎnălocădeă
pietreleă deă m<ciniş,ă seă voră montaă valYuriă aduseă deă laă firmaă Ganză dină
Budapesta.ăGh.ăM<ruşterăvaă fiăalesăpreşedinteă alăSindicatului Canalului de 
Moriăînăanulă1939,ăînăAdunareaăGeneral<ăextraordinar<ădină2őămai,ăfuncYieă
peăcareăoădeYineăpân<ălaănaYionalizareaătuturorămijloacelorădeăproducYie,ădină
11ă iunieă 19Ő8.ă Societateaă ă Sindicatuluiă Canaluluiă deăMoriă Crişulă Albă dină
jud. Arad este abolit<ăşiăodat<ăcuăeaăîntregăedificiulăfuncYion<riiăacestuiăcanală
dup<ă11őăani.ă 

PermiteYi-miăs<ăinserezăunămaterialăprezentatăînăanulă2007ăcareăf<ceaă
referireălaăposibilitateaăimplement<riiăuneiăzone de agrement  înăjurulămoriiă
B<lucana.ăSuprafaYaăde teren (arabil) al morii este de peste 23 ha. Mai exact 
23.739 mp, conf. C.F. nr. 3794 sub top. nr. 1588-1590 . 

Terenulă areă oă pant<ă lin<,ă diferenYaă deă nivelă poateă ajungeăpân<ă laă 3ă
metri.ăExist<ălaăacestămomentăunăeleşteuăcuăpeşte.ăAuămaiăfostăs<pateăînc<ă
dou< miciăeleşteeădarăf<r<ăaă fiă funcYionale.ăAlimentareaăcuăap<ăseă faceădină
CanalulăMorilor,ăprinăc<dereăliber<.ăSuprafaYaămareăcareăpoateăfiăamenajat<ă
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caă zon<ă deă agrementă permiteă alimentareaă cuă ap<ă aă bazineloră şiă aă tuturoră
serviciilor anexe cu cheltuieli minime.ă Situareaă locaYieiă aproapeă deă dou<ă
localit<Yiăcareănuădispunădeăzoneădeăagrement,ăaccesibilitateaăeiădirect<ădină
DN 74/A m-aă determinată înă aă aşterneă peă hârtieă câtevaă dină ideileă careă potă
asiguraă succesulă uneiă zoneă deă agrement,ă amenajat<ă peă liniaă Canalului 
Morilor.ăMaiămult,ăstauălaădispoziYiaăcelorădispuşiăs<ăinvesteasc<ăînăaceast<ă
industrieăf<r<ăfum. 

 
OBIECTIVELE ZONEI DE AGREMENT 
1. Amenajareaă deă bazineă deă înotă atâtă pentruă adulYiă câtă şiă pentruă

copii. 
2. Amenajarea unui bazin de dimensiuni olimpice, terenul permite 

desf<şurareaăunuiăasemeneaăobiectiv. 
3. Cur<Yireaă eleşteuluiă cuă peşteă şiă amenajareaă deă pontoaneă pentruă

pescuit sportiv. 
4. Amenajareaăcelorădou<ăminieleşteeăpentruămenYinereaărecolteiădeă

peşteăînămediulălorănatural. 
5. AmenajareaăpeăcanalulăînăderivaYieăa unei piste de hidrobiciclete. 
6. Amenajareaă aă dou<ă sauă treiă suprafeYeă deă terenă pentruă locuriă deă

plaj<ă prină aducereaă unuiă nisipă deă ceaă maiă bun<ă calitate,ă sauă
gazon. 

7. Alimentareaăcuăap<ăseăpoateăfaceăprinătuburiăPVC. 
8. MenYinereaăuneiăcalit<Yiă aăapeiădinăbazineăconform normelor de 

igien<ăprinămontareaădeăfiltreălaătuburileădeăaducYiune. 
9. Montareaădeăduşuriăpeălaturileăbazinelor. 
10. Folosireaă energieiă solareă pentruă înc<lzireaă apeiă deă laă duşuriă şiă

bazine. 
11. ConstrucYiaăunorăc<suYeădeăvacanY<ădeătipăfamilial. 
12. Amenajarea de teraseă semiînchiseă cuă buc<t<rieă şiă bară iară

specialitateaăcaseiăvaăfiăpeşteleăg<tit. 
13. Amenajareaăunorăchioşcuriădeădistribuireăaăb<uturilorăr<coritoareă

şiăaăpresei. 
14. Amenajarea drumului de acces (cca. 200 m)ă prină l<rgireaă

acestuia pentru a permite intersectarea autovehicolelor. 
15. Amenajarea de locuri de parcare. 
16. Salon TV. 
17. Terenătenisădeăcâmp. 
18. Meseăpentruătenisădeămas<. 
19. Terenădeăvoleiăcareăpoateăfiăfolosităşiăcaăminiterenădeăfotbal. 
20. Concerteămuzicaleădeăcalitateălaăsfârşitădeăs<pt<mân<. 
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DeălaăAradăşiăpân<ălaăMoneasaănuămaiăexist<ăasemeneaălocuriăcareăs<ă

poat<ăfiăamenajateăşiătransformateăîntr-oăoaz<ădeăpetrecereăaătimpuluiăliber,ă
cuăştrand,ălocuriădeăplaj<,ăposibilitateaădeăaăpescuiăşiătoateăcelelalteăfacilit<Yi.ă 

Cl<direaămoriiăr<mâne,ăprinăexcelenY<,ăfactorulădecisivăşiăobiectivulă
turistică primordială înă acestă areal.ă Ce,ă cumă şiă modalitateaă deă abordareă aă
acestuiămonumentă deă construcYieă hidrotehnic<ă – caă şiă celelalteămoriă deă peă
linia canalului – prilejuieşteăoădezbatereăaprofundat<ăînăcareătrecutulămoriiăşiă
viitorul eiăs<ăfieăpunteăpesteăvremeăşiăînăvreme. 

Moara Mocrea – Rovinaă II,ă construit<ă transversală pesteă Canalulă
Morilor, pe trei nivele, a fost una din cele mai mari dintre suratele sale de pe 
liniaăcanalului.ăMoaraădeă laăMocreaăareă şiăceaămaiă înalt<ăc<dereădeă ap<ă la 
roata morii, de 4,12 m. 

Spuneam – într-oăpagin<ăanterioar<ă– c<ămoaraăMocreaăaăfostătrecut<ă
înăclasaăaăII-a,ăîntrucâtăproprietarulăcareăaăconstruitămoaraă– familiaăAtzélă– 
s-aă angajată c<ă vaă m<cinaă numaiă pentruă necesarulă domeniului.ă Odat<ă cuă
împ<rYirea morilorăpeăclase,ă înăAdunareaăGeneral<ădină27-30 iunie 1833, a 
fostă hot<rât<ă şiă cheiaă deă proporYionalitateă înă raportă deă num<rulă deă roYiă deă
moar<ăideale.ăAdunareaăGeneral<ăaăstabilităraportulădeăcontribuYieăpeăfiecareă
moar<,ădup<ănum<rulădeăunit<Yiăcuăcare fuseseăcreditat<ăfiecareămoar<. 

Amă v<zută c<ă moaraă Mocreaă eraă grevat<ă cuă Őă unit<Yiă deă roat<ă deă
moar<,ă dară preluaseă şiă sarcinileă loculuiă deămoar<ă deă laă Iermata,ă grevată cuă
acelaşiănum<rădeăunit<Yi,ăŐ.ăMoaraăMocreaăvaăfiguraăcuă8ăunit<Yiădeăroat<ădeă
moar<ăpân<ălaăînceputulădeceniuluiăalăcincileaăalăsecoluluiăXX.ăPrevederileă
actului fundamental nu puteau fi modificate. 

Art.ă 2ă dină „Contractulă deă asociere“ă semnată laă 30ă iunieă 1833ă
legifereaz<:ă „Pentruă suportareaă mutual<ă aă speseloră comuneă înă interesulă
înfiinY<rii canaluluiăşiăaăîntreYineriiăulterioareăaăacestuia,ăaceast<ăcontribuYieă
seăvaă repartizaăproporYionalădup<ă roYileădeămoriăceă suntă înscriseă înădecisulă
procesuluiăverbalăalăSociet<Yii“. 

Art.ă3ădinăConvenYie:ă„precumăintereseleăsinguraticilorăacYionariăsuntă
nedesp<rYibileă unulă deă ală altuia,ă astfelă seă declar<ă c<ă aceast<ă societateă eă peă
timpădeăveciănedesp<rYibil<“. 

Num<rulăunit<YilorădeăcontribuYieăcuăcareăerauăgrevateăceleă13ămoriă
reprezentauăşiănum<rulăvoturilorăceăseăputeauăexprimaăînăadun<rileăgeneraleă
ale societ<Yii.ă Începândă cuă anulă 18ő0,ă num<rulă loră aă fostă deă 70,ă½ăunit<Yi.ă
Acesteăunit<YiăreprezentauăsumaăraportuluiădeăcontribuYieăalăproprietarilorădeă
locădeămoar<ălaăbugetulăSociet<YiiăCanaluluiăMoriloră„JosefăNador“ădinăjud.ă
Arad. Acest raport se va modifica, darănumaiăpentruămoaraăSeleuş,ăînă193Ő,ă
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prină reducereaă num<ruluiă deă unit<Yiă ă cuă oă roat<ă şiă jum<tateă (1ă ½ă roYiă deă
moar<). 

Aşadar,ă începândă cuă 193Ő,ă num<rulă totală deă unit<Yiă eraă deă 69,ă careă
reprezentauă num<rulă totală deă voturiă ceă seă puteauă exercitaă înă adun<rile 
generaleă aleă Societ<Yiiă Canaluluiă deăMori,ă înă vedereaă lu<riiă deciziiloră careă
priveau societatea. 

Aşăvreaă s<ă corectezăoă eroareă strecurat<ă înă lucrareaăd-lui Alexandru 
Mihalca,ăă„Aspecteădinăistoriaăagrar<ăaăjud.ăArad“,ăînăcareăseăfaceăafirmaYiaă
c<ăpeăliniaăcanaluluiăarăfiăfuncYionată69ădeămoriăînăaniiă193Ő-193642. Cele 69 
deămoriăreprezentauădeăfapt,ănum<rulăunit<YilorădeăcontribuYie,ăînăfuncYieădeă
careă seă stabileaă înă adun<rileă generaleă deă toamn<ă m<rimeaă contribuYieiă
financiareăpentruăanulăurm<tor,ăceătrebuiaăv<rsat<ălaăbugetulăsindicatului. 

SocietateaăSindicatuluiădeăMoriănuăprimeaăalteăsume,ăniciădeălaăstatăşiă
niciădeălaăcomunit<Yileălocale.ăToateăspeseleăocazionateădeălucr<rileălaăcanal,ă
salarii,ăpensiileădeăurmaşiăseăpl<teauădinăbugetulăanualăalăsindicatului, adunat 
dinăcotizaYiileăv<rsateădeăproprietariiădeămoriăînăraportăcuănum<rulădeăunit<Yiă
deă roYiă deă moar<,ă stabilită înc<ă dină 1833.ă Aă seă vedeaă capitolulă „Cheiaă deă
proporYionalitate“. 

Odat<ăcuădispariYiaă familieiăAtzélă şiă trecereaădomeniuluiădeă laă Ineu 
prină vânzare,ă (tradiYiaă oral<ă spuneă c<ă aă fostă pierdută laă joculă deă c<rYi),ă
proprietarii domeniului se succed destul de repede. Mai mult, domeniul este 
vândută peă p<rYiă (buc<Yi).ă Baronulă Ladislauă Solymossyă intr<ă înă posesiaă
domeniilorăIneuluiăînă1883.ăVaărezistaăoăbun<ăperioad<ădeătimp. 

Vecin cu proprietatea baronului Ludovic Solymossy (din 1904), 
începândă cuă localitateaă Mocrea,ă terenulă deă laă Rovinaă (parteaă dinspreă
Mocrea),ă continuândă cuă hotarulă deă laă Iermataă şiă Morodaă pân<ă înă hotarulă
Seleuşului,ăvaăfiăLöwyăMarkusză(M<rcuY),ăcareădeYineaăpustaăApaăAcr<,ăceaă
deăpesteădrum.ăLöwyăMarkusză f<cuseă şiă elă avereădină comerYulă cuă carneă şiă
cereale.ăElăseăarat<ăinteresatăînăcump<rareaămoriiăRovinaăIIăMocrea,ăînă1911,ă
pentruăcaăînă1913ăs<ăfinalizezeăcontractulăcuăbaronulăLudovic Solymossy. 

LöwyăMarkuszăapareăcaăproprietarăaădou<ălocuriădeămoar<:ăMocreaă
şiăIermata,ălaăAdunareaăGeneral<ădină9ădecă1913,ăcuă8ăvoturi.ăLöwyăMarcusă
vaă fiăunămembruăactivăalăSociet<YiiăCanaluluiădeăMori,ă avândăşiăunănum<ră
substanYialădeăvoturiăînăeconomiaălu<riiădeciziilorăînăcadrulădezbaterilorădină
adun<rileăgeneraleăaleăSociet<YiiăCanaluluiădeăMori. 

PeăLöwyăMarkuszăîlăg<simămereuăînătranscrierileăproceselorăverbaleă
aleăSociet<YiiăSindicatuluiădeăMori,ădesemnatăpentruăaăverificaălegalitateaăşiă
corectitudineaăproceselorăverbaleăîncheiate.ăVaăfiăalesătimpădeătreiămandateă– 

                                                 
42 Al. Mihalca, Aspecte din istoria agrară a jud. Arad, partea a II-a, Arad, 2001, p. 71. 
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începândăcuă11ăiunieă1926ă– caămembruăalăComisieiădeăCenzoriă(revizori)ăşiă
totodat<ămembruăînăComitetulădeăSupraveghereăalăSindicatuluiăCanaluluiădeă
Mori. 

 Löwyă Markusză esteă alesă înă funcYiaă deă preşedinteă ală Sindicatuluiă
Canaluluiă deă Moriă dină jud.ă Arad,ă laă lucr<rileă Adun<riiă Generaleă dină 12ă
ianuarieă1937ăşiăreconfirmatăînăAdunareaăGeneral<ăextraordinar<ădină20ămaiă
1937.  

Preşedinteleă Societ<Yiiă Sindicatuluiă deă Mori,ă odat<ă alesă deă c<tre 
AdunareaăGeneral<ăpeăoăperioad<ădeătreiăani,ătreceaăprină2ăetapeăpân<ălaăaăfiă
confirmat – întreagaă r<spundereăcuăputeriădeplineă– conform statutelor, art 
27.ăMaiăîntâi,ăseăînaintaăhot<râreaăAdun<riiăGeneraleădeăalegereăaăpersoaneiă
XăînăfuncYiaădeăpreşedinte al Sindicatului Canalului de Mori. Juristconsultul 
înaintaăoăadres<ăcuănumeleăpreşedinteluiăalesăc<treăTribunalulăAradăsecYiaăIă– 
pentruăînregistrareaăacestuiaăînăRegistrulăSociet<Yilorălaănr.ăŐ7,ăPJă11ő/192Ő.ă
Tribunalul aproba printr-oă încheiereă alegerea aceleiăpersoaneă înă funcYiaă deă
preşedinteăşiăoăcomunicaăsindicatului. 

Juristulăsindicatuluiăanexaăaceast<ăîncheiereădeălaăTribunalăîmpreun<ă
cuă ă procesulă verbală (înă copie)ă ală adun<riiă generaleă înă careă s-aă hot<râtă
alegereaănouluiăpreşedinteăşiă avizulăDirecYiei Apelor Reg. VI – Arad, care 
erauătrimiseăMinistruluiăAgriculturiiăşiăDomeniilorăBucureşti,ăspreăaprobare.ă
Hot<râreaăMinisteruluiăeraăpublicat<ăînăM.O.ăalăRomâniei. 

Aceste demersuri nu erau noi pentru Societatea Sindicatului 
Canaluluiă deăMori.ă Înainteăde Paceaă deă laăTrianon,ă cândă judeYulăAradă eraă
încorporată înăRegatulăMaghiar,ă traseulă actelorăoficialeă aleă societ<Yiiă urmauă
aceleaşiă drumuri.ă Proceseleă verbaleă aleă Adun<rilorăGeneraleă aleă Societ<Yiiă
Canaluluiă deăMoriă „IosifăNador“ădină judeYulăAradă – erauă întocmiteă înă treiă
exemplare. Unul mergea la Ministerul Regal Maghiar al Agriculturii, un 
altul la Oficiul Regale al ApelorădeălaăGyulaăiarăalătreileaăr<mâneaălaăarhivaă
societ<Yii. 

Caăs<ăexemplificăacestăcircuităalădocumentelorăhot<râteăşiăvalidateăînă
adun<rile generaleăaleăSindicatuluiădeăMori,ăamăs<ăîncheiăpunctândămanieraă
greoaie a circuitului documentelor, dar mai ales impedimentul adus 
Societ<Yiiă Sindicatului,ă care,ă înă adun<rileă generale,ă trebuiaă s<ă iaă hot<râriă
valideăînăinteresulăSociet<YiiăCanaluluiădeăMori. 

TribunalulăAradăd<ă încheierea deăaprobareă şiă înscriereaăd-luiăLöwyă
Markusză înă Registrulă persoaneloră juridiceă subă nr.ă Ő7/192Őă înă funcYiaă deă
preşedinteăalăSindicatuluiăCanaluluiădeăMori,ăînă2Őănov.ă1937.43  Ministerul 

                                                 
43 S. J.A.N.A., dosar 76/1924, fila 126. 
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Agriculturiiă şiă Domeniiloră aprob<ă încheiereaă Tribunaluluiă Aradă şiă public<ă
hot<râreaăînăM.O.ănr.ă60/1Őămartieă1938. 

LöwyăMarkusză înceteaz<ădinăviaY<ă laă1Őăfebruarieă1939ă laăcasaădină
comunaăMocrea.ăÎnăurmaăluiăr<mâneăsoYiaăLöwyăRozaăşiădou<ăfiice: 

1. LöwyăLiliana,ăc<s<torit<ăcuăRansburgăAlexandru, 
2. LöwyăMargareta,ăv<duv<ădup<ădr.ăHalászăGezaă(decedat). 
Urmaşiiă deă dreptă aiă domnuluiă deă p<mântă LöwyăMarkusză voră faceă

demersuriă plineă deă surprizeă nepl<cuteă înă retrocedareaă moriiă Rovinaă IIă – 
Mocrea,ă naYionalizat<ă laă 11ă iunieă 19Ő8.ă ExplicaYiaă seă g<seşteă înă capitolul 
careădescrieămoaraăB<lucana.ăAst<ziăseăfacălucr<riădeăconsolidareăşiărefacereă
aăcl<diriiămoriiăRovinaăIIă- Mocrea.  

Înăaniiă30ăaiăsec.ăXX,ăSindicatulăCanaluluiădeăMoriăaădusăoăb<t<lieă
judiciar<ă foarteăgreaăcuăUzinaăAstraăPrimaăFabric<ăRomân<ădeăVagoaneăşiă
MotoareăSAădinăAradăprecumăşiă cuă firmaăRossiă şiăPellegriniă antreprenori,ă
b<t<lieă înă care,ă laă ună momentă dat,ă Tribunalulă Aradă puseseă subă sechestruă
patrimoniulăSociet<YiiăCanaluluiădeăMori.ăLöwyăMarkuszăaăfostăîmputernicită
deăAdunareaăGeneral<ăaăSociet<YiiăcaăreprezentantăalăintereselorăSociet<Yiiăînă
raporturileăjuridiceăcuăacesteăsociet<Yi. 

Mandatulădeăpreşedinteăaăfostăscurt,ădeăaproapeă2ăaniădeăzile,ăînăcareă
aă reuşită totuşiă s<ă uniformizezeă termeneleă deă completareă aă funcYiiloră prină
alegereăşiănuăprin numireaăacestora.ăNuăintrauăînădiscuYieăfuncYiileădeăingineră
stabilite de art 31 din statute, a celei de casier – artă 32ă şiă aă funcYieiă deă
juristconsult –artă33,ăădeoareceăcompletareaăacestorăfuncYiiănuăesteălegat<ădeă
termeneăfixe.ăNumirileăînăacesteăfuncYii,ăvalidateăînăAdun<rileăGeneraleădină
9ă dec.ă 1913,ă 1Őă febr.ă 1917ă şiă 12ă ian.ă 1937ă suntă deă prezentă şiă r<mână înă
vigoare. 

Avemă înă facsimilăhot<râreaăAdun<riiăGeneraleădină20ămaiă1937ăcuă
expunereaă deă motiveă înă referatulă preşedinteluiă prezentată laă punctulă 1:ă
„Termeneleă alegeriloră pentruă funcYiileă deă preşedinte,ă picheră şiă celeă dină
consiliulă censoriloră (revizori),ă voră fiă vacanteă laă diferiteă date.ă Înă vedereaă
uniformit<Yiiă termenelor,ădomnulăpreşedinteăalăsindicatuluiăaăg<sitănecesar<ă
completareaăacestorăfuncYiiăde ast<ădat<,ăprinăalegere“. 

PreşedinteleăSindicatuluiăă- LöwyăăMarkuszăaăpropusătermenulăfixăală
adun<riiă generaleă deă prim<var<ă dină anulă 1937ă caă punctă deă plecare,ă stabilită
calendaristic,ăpentruăcompletareaăacestorăfuncYii,ăprinăalegere. 

Cum se poate observa înă facsimile,ă funcYiileă supuseă adun<riiă
generale sunt:  

- preşedinteăalăSindicatuluiăCanaluluiădeăMoriăconformăart.ă27ădină
statute; 
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- picheră ală unuiaădină sectoare,ă liniaă canaluluiă fiindă împ<rYit<ă înăőă
sectoare. Alegerea s-aăf<cutăînăbazaăart.ă29ădinăstatute. 

- Cenzoră înă consiliulă cenzoriloră (2ămembri)ă conformă art.ă 26ă dină
statute. 

AcesteăfuncYiiăaleseăsuntăpeăoădurat<ădeătreiăani,ăîncepândăcuădataădeă
20ămaiă1938.ăăPân<ălaăaceast<ădat<ădat<,ăuneleădinăfuncYiileănominalizateămaiă
sus, deveneau vacante la termene diferite,ă iară durataă convoc<riiă adun<riiă
generaleănuăputeaădep<şiătermenulădeă6ăluniăpentruăaăfiăaleşiănoiămembriiăînă
funcYiileădeveniteăvacante. 

AtribuYiileă şiă r<spunderileă membriloră Societ<Yiiă Sindicatului,ă aleşiă
sauă numiYiă înă funcYiileă statuateă înă acteleă fundamentaleă suntă înscriseă înă
capitolulă „Personajeă careă auă onorată conducereaă Societ<Yiiă Canaluluiă deă
Mori“.ă 

 
MEMORIAăFAPTIC;ăŞIăETERN; 
M-amă ad<pată laămemoriaă faptelor,ă aă lucruluiă bineă f<cută – „careă s<ă

existeă peă veşnicie“44 – la transcriptul documentelor care fac referire la 
existenYaăşiăfiinYaăCanaluluiăMorilorădinăjudeYulăArad,ăuneoriăşiălaăamintirileă
unorăpersoaneăcareăaureoleaz<ăUNICITATEAăacestuiăCanal. 

Memoriaă istorieiă şiă nuănumai,ămemoriaă caăoădovad<ăperemptorieă aă
existenYeiănoastreăşiăaă realiz<rilorăumane nuădoare,ănuăesteăvinovat<ăpentruă
fapteleădureroaseădinăistoriaăuneiăcomunit<Yiăsauăaăindividului.ăStrig<teleădeă
durere,ăaleăneputinYeiăşiămicimiiănoastreăcaăindividăşiămembruăalăcomunit<Yiiă
laă nivelă microă şiă ală societ<Yiiă laă scaraă macroă voră emergeă ori de câteă oriă
accept<măsauăneăd<măacordulălaătrecereaăşiăuitareaăînăderizoriuăaăceeaăceăauă
creat,ăzidităceiădinainteaănoastr<,ăaăperenit<Yiiăîntruăcunoaştere. 

Nuămemoriaăpasiv<,ăcareădoară laăevenimenteămaiă încerc<,ă timid,ăs<ă
neă aminteasc<ă doară trec<tor,ă fapte, realiz<riă sauă durabilitateaă lucruluiă bineă
f<cutăesteăsuportulăcunoaşteriiăşiăalărespectuluiăfaY<ădeăînaintaşiiănoştri. 

Memoriaăvie,ăcontinu<,ă transcendent<ăc<treănoiă înşine,ăad<pându-ne 
laăoperaăşiăculturaăstr<moşilorănoştriă– mai de dinainte sau mai apropiaYiă– 
esteăceaăcareădeschideăperspectiveleăunorăcreaYiiăcareăs<ăd<inuie. 

Memoriaă strâmb<ă urâYeşteă şiă deformeaz<ă – pân<ă laă anulareă – 
caracterulăşiăsufletulăomenesc. 

Suntemă înă anulă 1918.ă Primulă R<zboiăMondială seă încheiase.ă Cuă ceă
urm<riăpentruăpopulaYie?ăŞtimădinăc<rYileădeăistorie.ăDarăceăs-aăîntâmplatăînă
planurileălocaleăştimămaiăpuYin. 

                                                 
44 Contract de Asociere 1833, art.1. 
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Locuitoriiă Ineuluiă precumă şiă ceiă dină localit<Yileă învecinateă auă tr<ită
suferinYeămari.ăFamiliiăcareăşi-auăpierdutăfiiiăsauăsoYiiăînăr<zboiăr<mânăînăvoiaă
sorYiiăşiăf<r<ăajutorulăcelămaiădeăpreYă– omulădeălâng<ătineă– înăluptaăpentruă
existenY<,ă pentruă supravieYuire.ă PopulaYiaă s<r<ciseă pân<ă laă limitaă
insuportabilului.ăAuăfostăcreateăcondiYiileăpentruăr<zbunare. 

Toamnaă anuluiă 1918.ă Înă jurulă Ineului,ă s-auă manifestată mişc<riă
revoluYionare.ă Dac<ă laă Ineuă populaYiaă eraă liniştit<,ă datorit<ă intervenYieiă şiă
cuvânt<rilorăavocatuluiă IoanăSuciu,ă laăMocreaă lucrurileăauăstatădiferit.ăAiciă
populaYiaă s-aă r<sculată şiă aă trecută laă distrugereaă caseiă moşieruluiă Löwyă
Márkusz,ă dup<ă careă s-auă îndreptat spre castelul baronului Solymossy. 
Înainteă deă aă intraă înă castelă auă distrusă plantaYiaă cuă viY<-de-vie.ă Cândă s-au 
apropiată deă castel,ă r<sculaYiiă auă întâlnită armataă careă aă tras,ă omorândă maiă
mulYiădintreăei. 

LaăŞicula,ă localniciiăauăatacatăcasaăbaronuluiăSolymossy. Acesta se 
aflaăînăcas<ăîmpreun<ăcuăfamiliaăşiăunăomădeăîncredere.ăLocalniciiăarăfiăcerută
Yig<ri,ădarăomulădeă încredereă alăbaronuluiăaă refuzat.ăAceştiaă s-auă r<zbunat,ă
aruncândă cuă pietreă înspreă cas<ă iară familiaă Solymossyă aă deschisă foculă dină
cas<,ăomorândăunătân<rădeă13ăani,ăpeănumeăOnuYăGheorghe. 

Acesteă „puciuri“ă localeă auă fostă slabeă ecouriă aleămariiă revoluYiiă dină
octombrieăroşu,ăsositeădeălaăr<s<rit. 

Aşă vreaă s<ă trezescă curiozitateaă şiă interesulă dvs.,ă stimaYiă cititori,ă cuă
referireălaă„documente“ăcl<dite dinăp<mântăpiatr<ăşiăc<r<mid<,ăpeăcareăleămaiă
putemă vedeaă şiă peă lâng<ă careă trecemă uneoriă f<r<ă s<ă leă observ<m,ă poateă
uneoriăneăîntreb<măsau,ădeăceleămaiămulteăori,ărenunY<m. 

AmătrecutădeămiiădeăoriăsauădeăzeciăpesteăCanalulăMorilor,ăatâtăeuăcâtă
şiăfoarte mulYiădintreădumneavoastr<.ăAmăîntrebat,ă laărându-mi,ăcândăaăfostă
construit, cine l-aăgândităşiăproiectat,ăcuăceămijloaceăetc.ăetc. 

M-amă apropiată cuă sfial<ă şiă emoYieă deă OAMENIIă careă îmiă puteauă
oferiăinformaYiiăcâtădeămiciăreferitoareălaăCanalulăMorilor.ăAm ajunsăînăanulă
2006,ălaăuşaăapartamentuluiăînăcareăaălocuităIoanăTot,ăfostăprimarăalăoraşuluiă
Ineu.ă PermiteYi-miă s<ă ştergă lacrimaă deă peă coalaă deă scris,ă înă memoriaă
OMULUI Ioan Tot, care n-aă„vrut“ăs<ămaiăaştepteăcâtevaăminuteăuniversale,ă
pân<ălaăapariYiaălucr<riiădespreăCanalulăMorilor. 

Mi -aăconfirmatăexistenYaăactuluiăfundamentalăşiăpersoanaăînăcustodiaă
c<ruiaă seă afl<.ăMiă s-aă dată adresaă dinăArad,ă stradaă şiă num<rulă deă cas<.ăAmă
sunatăoădat<,ădeădou<ăori,ăf<r<ăaămiăseăr<spunde.ăEmoYiileăseăYineauăscaiădeă
mine,ăîntreb<rileăhamletieneăseăînmulYeau. 

Amă c<utat,ă amă întrebat,ă şiă amă g<sită ceeaă ceă c<utam.ă Num<rulă deă
telefon.ăAlteă emoYii!ăAmă sunată înă aprilieă anulă 2007,ă iară laă cel<laltă cap<tă aă
firului (de telefon) se afla d-lăCorpaciăI.ăfostăvicepreşedinteăalăoraşuluiăIneu. 
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M-amă prezentat,ă rugându-lă s<ă m<ă primeasc<ă într-oă problem<ă privat<.ă ă Aă
insistatăs<-iădezv<luiămotivulăviziteiămele.ăI-amăr<spunsăc<ănuăpotălaătelefonă
s<ă expliciteză interesulămajoră ală rug<minYilorămele.ăAmămaiă precizată c<ă nuă
esteănimicădeăr<u,ăiarădac< dorinYaămeaăvaăaveaăunăr<spunsăpozitivădinăparteaă
d-voastr<.,ăd-le Corpaci, voi fi cel mai fericit. 

Întâlnireaă aă fostă stabilit<ă pentruă aă douaă ziă laă oraă 10,30ă a.m.ă Cumă
stradaăpeăcareălocuieşteăesteălung<ăşiăcuăvizibilitate,ăl-amăv<zutădeădeparteăpeă
dumnealui c<ăm<ăaşteapt<,ăplimbându-seăprină faYaăporYii,ă laăoraă10,2ő.ăAmă
fostăpoftităîn<untru.ăLaăoăceaşc<ădeăcafea,ăamăargumentatădorinYaădeăaăscrieă
istoriculăCanaluluiădeăMoriăşiăuneleăjocuriădeăculiseăînăcareăs-a vrut a fi atras. 

D-l. Corpaci I. nu a avut nici o ezitareă înă a-mi prezenta Actul 
Fundamentală careă aă f<cută posibil<ă construcYiaă Canaluluiă Morilor.ă Mi-a 
relatată şiă „secretul“ă careă l-aă f<cută depozitarulă acestuiă document.ăMotivaYiaă
gestuluiă f<cutădeăultimulăpreşedinteăalăSindicatuluiăCanaluluiădeăMori,ăGh. 
M<ruşterăesteătranspus<ăşiăînăcapitolulă„Cânteculădeăleb<d<ăalămorilorădeăpeă
CanalulăJosefăăNadorăalăCrişuluiăAlbădinăjudeYulăArad“. 

MulYumescă dină inim<ă OMULUIă Iuliană Corpaciă şiă d-nei Margareta 
Ionescuă(n<scut<ăCorpaci). 

Dup<ăPaceaădeălaăTrianonăşiăorganizareaăadministrativ<ăaăteritoriuluiă
peă comuneăplaseă şiă judeYe,ă comunaăMocreaă vaă aparYineă deă plasaăTârnova.ă
ConsiliulăLocală ală comuneiăTârnovaă începeăoăvân<toareăneonorant<ăpentruă
expropriereaă Casteluluiă deă laăMocreaă şiă trecereaă luiă înă patrimoniulă publică
privată ală Prim<rieiă Târnova.ă Înă deciziaă Consiliuluiă Locală Târnovaă nr.ă
1ő19/1938ă şiă Memoriulă justificativă anexată ală prim<rieiă Târnova,ă seă faceă
trimitereălaă„Legeaădeăexpropriereăpentruăcauz<ădeăutilitateăpublic<“ădină20ă
oct. 1864, art.1, al.2. 

Prim<riaă Târnova vroiaă s<-lă adapteze,ă s<-l reamenajeze pentru un 
Centruă Culturală sauă C<mină Cultural.ă Castelulă posedaă curteă şiă gr<din<ă înă
suprafaY<ădeă600ăstăşiăimobilăsubătop.ă813-814. 

Baroanaă Irisă Solymossyă contest<ă laă Curteaă deă Apelă Timişoaraă
decizia comunei politice Târnova,ă într-ună memoriuă justificativă înă careă seă
arat<: 

- Castelulăfiindăoăcl<direăcuăetaj,ăactualmenteă(1938)ăfuncYioneaz<ă
caăhotelăcuărestaurantăşiăfarmacie,ăplusăcurteaăşiăgr<dina. 

- Comunaă politic<ă Târnovaă ofer<ă numaiă 200.000ă leiă faY<ă deă
valoareaăreal<ădeă700.000 lei. 

- Deciziaăapelat<ăaăcomuneiăTârnovaăesteă semnat<ădeăsubprimar,ă
nu avea- legal – dreptulădeăsemn<tur<. 

- Pentruăcultur<ănuăseăfacăexproprieri. 
- Edificiulăcasteluluiăserveşteălaăintereseăgenerale. 
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CastelulădeălaăMocreaăvaăr<mâneăînăposesiaăbaroaneiă Iris Solymssy 
c<s<torit<ăcuădr.ăPraporgescu.45 BucuriaăbaroaneiăIrisăvaăfiădeăscurt<ădurat<,ă
de numai 10 ani. 

Dup<ămareaănaYionalizareădină11ă iunieă19Ő8,ă castelulădeă laăMocreaăă
eraătrecutăînălisteleădeăpreluareădeălaăproprietariiăexistenYiălaăaceaădat<. 

Prin adresaănr.ă1023ő/19Ő8ătrimis<ădeăMinisterulăAfacerilorăInterne,ă
DirecYiuneaăAdministraYieiădeăStatăBucureşti,ăseăavizeaz<ăcaăacestăcastelăs<ă
fieărechiziYionatăpeăseamaăMinisteruluiăMunciiăşiăPrevederilorăSociale. 

Prim<riaă comuneiă Mocrea,ă prină adresaă nr.ă 1513/1948, transmitea 
c<treăprefectulăjudeYuluiăArad,ăBelleăPetru,ăurm<torulăinventar: 

- unăparcădeăcircaă12ăjug.cad.ăşiăoăvieăînăsuprafaY<ădeă2ăjug.cad,ăterenă
arabilănuăposed<. 

- edificiulăareă32ăînc<peri. 
- nr. locatari 3. 
- suntăocupateă10ăcamereăşiă2ăbuc<t<riiăde cele trei familii. 
21 iunine 194846    Prim<riaăMocrea 

    
B<t<liaă pentruă avereă areă mijloaceă şiă canale,ă caă s<ă p<str<mă ideeaă

lucr<riiă noastre,ă deă colectareă careă neă dezv<luieă caracterulă împricinaYilor.ă
Baronul Ludovic Solymossy – tat<lăluiăIrisăşiăTiboră– n-a fost cel mai loial 
cu partenerii de afaceri. 

Amăs<ă rezumăscrisoareaă– memoriuă c<treă statulă român,ăadresat<ădeă
administratorulă Pierreă Dephanisă laă Distileriaă „Renéă Marty“ă (fabricaă deă
cognac)ădinăŞiria. 

Pierreă Dephanisă implor<ă statulă română pentruă reintegrarea înă
posesiuneădeplin<ăşiă întreag<ăaădreptuluiădeăproprietateăaădistilerieiă franco-
ungareă deă laă Şiria,ă careă i-aă fostă furat<ă asociatuluiă Réneă Martyă deă c<treă
baronulă Solymossy,ă careă eraă şiă elă acYionară ală distilerieiă înă careă investiseă
10.000 florini. 

Baronul esteă acuzată deă furtă şiă tr<dare,ă deă intrareă înă posesiuneă prină
forY<ă şiăviolenY<,ăprinăameninY<riă cuămoartea.ăToateăauă fostăpuseă laă caleă înă
perioadaăcândăRéneăMartyă-proprietarul fabricii – seăaflaălaătratamentăîntr-un 
spitalădinăViena,ăundeăşiămoare.ăAsta se întâmplaăînăanulă1903.ăV<duvaăesteă
obligat<ăs<ăp<r<seasc<ăcomunaăŞiriaăşiăs<ăseărefugiezeălaăBordeauxă(FranYa)ă
cu cei trei copii, dintre care cel mare avea doar 10 ani. 

Pierreă Dephanisă maiă aminteşteă despreă fapteleă reprobabileă aleă
baronuluiăînăraportăcu angajaYiiădistileriei. 

                                                 
45 S.J.A.N.A. nr. 1296, dosar 333/1938-1939. 
46 S.J.A.N.A.,ăPrefecturaăjud.ăArad,ăCasteleleăMocreaăşiăMacea. 
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ManuscrisulăesteădatatăŞiriaă3ănov.ă1919ăşiăînregistratălaăDirecYiuneaă
PoliYieiăşiăSiguranYeiăNaYionaleălaă18ădec.ă191947. 

Orice comentariu ar fi de prisos. Apele s-ară învolburaă dincoloă deă
liniaăexistenYial<ăaăindividuluiăînăsocietate. 

Laă câtevaă suteă deă metriă deă castelă seă afl<ă pivniYaă (vin<ria)ă luiă
Rakoczy,ăreadus<ălaăviaY<ădeăŞtefanăAtzél,ăînă1808. 

LaămaiăpuYinădeă200ămăseăafl<ăMoaraăMocrea,ădespreăcareăamăf<cută
vorbire.ăCeănuăamămenYionatăesteăcapacitateaădeăprelucrareăaăm<cinişuluiăîn 
2Őădeăore.ăLaă începutulăanuluiă1936,ăMinisterulăAgriculturiiă şiăDomeniiloră
cereaăPrefecturiiăAradăunătablouăalămorilorădinăjudeYăcareăauăoăcapacitateămaiă
mareă deă 10.000ăkgă înă 2Őă deă oreă deăm<ciniş.ăDină dateleă luateă deă laămoaraă
Mocrea – proprietară Löwyă Markusz – seă raporteaz<ă laă Őă februarieă 1936ă
urm<toarele:ă moaraă aveaă oă capacitateă deă m<cinişă deă 12.000ă kgă şiă oă
capacitateădeăînmagazinareădeă1ő.000ăkg.48 

MoaraăMocreaăaăfostăşiăaăr<masăunaădintreăceleămaiăputerniceămoriă
printreă surateleă sale,ă atâtă caă şiă capacitateă deă m<cinişă câtă şiă caă m<reYieă aă
construcYieiăedificiuluiădeămoar<. 

Auă fostă şiă evenimenteă independenteădeăvoinYaă locuitoriloră comuneiă
Ineuăşiănecontrolabile.ăÎnăajunulăCr<ciunuluiăanuluiă192ő,ăpeăcursulămijlociuă
şiăinferiorăalăCrişuluiăAlb,ăauăfostăcele maiămariăinundaYii.ăAvemăunăraportăală
Regimentuluiă 9ă Jandarmiă Arad,ă ală postuluiă dină comuneleă Ineuă şiă Bocsig,ă
publicatăînăBuletinulădeăInformaYiiănr.ă9Ő67ădină2őădec.ă192ő. 

„SecYiaăIneuăcuăevenimentănr.ă67ă…“49 
Într-unăraportăalăPrim<rieiă IneuăadresatăPrefecturii jud. Arad din 27 

martieă1927ăreferitorălaădistrugerileăprovocateădeăinundaYiileăcatastrofaleădină
192ő,ăseăarat<ăurm<toarele:ă„Înăurmaăinund<riiăCrişuluiăAlbăînăperioadaă23-
26ă dec.ă 192ő,ă digulă deă peămalulă stângă s-a distrus pe o lungime de 2 km, 
l<sândă înăurmaă retrageriiă apelorădistrugeriă foarteămariăcomunit<Yiiă ineuane.ă
Dintreă familiileă s<tenilor,ă 238ă suntă sinistrate,ă f<r<ă aă puteaă faceă inventarulă
animaleloră şiă culturiloră luateă deă potopulă apelor.ă Prim<riaă Ineuă solicit<ă ună
ajutor de 100.000 lei pentru refacere“.50 

Nuăpotăîncheiaăperiegezaămeaăînădocumenteleăvremii,ăf<r<ăaădescrieăoă
întâmplareă – cuă foarteă mareă tâlcă – care s-aă dezb<tută înă cadrulă Adun<riiă
Generale a Sindicatului Canalului de Mori, din 23 martie 1948. 

La punctul 8 al ordinii de zi, s-a pus înădiscuYieăcerereaălocuitoruluiă
Pustaă Avramă dină Ineu,ă careă ar<taă c<ă vacaă sus-numituluiă şi-a rupt piciorul 
                                                 
47 S.J.A.N.A., dosar 24/1930, Prefectura jud. Arad. 
48 Idem, dosar 51/1936. 
49 Idem, Prefectura jud. Arad, dosar 3/1925, fila 155. 
50 Idem, dosar 42/1928, fila 117. 
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trecândă podulă deă pesteă canal,ă într-oă gaur<ă ceă seă formaseă înă acelă pod.ă
Proprietarulăcereaăoădesp<gubireădeă3000ălei. 

Dup<ădezbateriăşiăl<muririleădate despreăsituaYiaăprecar<ăaăpoduluiădeă
trecere,ăAdunareaăGeneral<ăaăaprobatăoădesp<gubireădeă2.000ălei. 

Concluzia!ă Asumareaă vinov<Yieiă ă Societ<Yiiă ă Canaluluiă deă Mori.ă
Rapiditateaă şiă temeiniciaă cuă careă aă fostă tratat<ă şiă soluYionat<ă cerereaă
locuitorului Pusta Avram.ăRespectulălegiiăşiărespectulăfaY<ădeăcet<Yean. 

 
ÎNăLOCăDEăCONCLUZII 
CanalulăMoriloră şiă edificiileă deă moar<ă deă peă liniaă luiă reprezint<ă oă

construcYieă tehnic<ăUNICAT,ă avândă înăvedereăperioadaă istoric<ă şiă soluYiileă
tehnice aplicate. La 1833 27-30 iunie,ă când s-a semnat Contractul de 
Asociere,ă domniiă deă p<mântă înc<ă seămaiă târguiescă peă undeă s<ă treac<ă liniaă
canalului.ă Ing.ă Bészedesă aă avută oă intervenYieă careă aă pusă punctă oric<roră
târguieli.ăIat<ăceănoteaz<ăJokaiăMor: 

„P<rereaămeaănuăesteăumil<,ăciăunădocument susYinută şiădemonstrată
deăcifre;ăeuănuăv<dăintereseleăpersonaleăaleădomniilorăvoastre,ăciăbineleăY<rii,ă
motivă pentruă careă v<ă invită s<ă nuă negociaYi,ă s<ă nuămodificaYiă planulă iniYial,ă
deoareceă ştiinYaă nuă seă tocmeşte,ămathesisă (matematica)ă nuă faceă deă dragulă
nim<nui dintr-oădreapt<ăoăcurb<.” 

      InginerăJozsefăBeszedés 
 
Şiănuăaăcedatănimicădinăproiectulăoriginal,ăcanalulăconstruindu-seăaşaă

cum l-aăconceputăel,ăcanalăcareăşiăast<ziăesteăoăbinecuvântareăpentruăceiădină
zon<,ăatâtaădoarăc<,ădinăp<cateănuăesteănavigabil“. 

Oă realizareă asem<n<toareă aă inspirată construcYiaă acestuiă Canală ală
Morilor.ăEsteăvorbaădeăCanalăduăMidiădinăsudulăFranYei,ădeă laăToulouseăşiă
pân<ălaăportulăSetéădeălaăMareaăMediteran<,ăcanalăcareăareăoălungimeădeă2őŐă
kmă şi,ă peă deasupra,ă esteă şiă navigabilă doară pentruă ambarcaYiuniă miciă şiă
uşoare.ă P<rereaă deă r<uă aă scriitoruluiă Jokaiă Moră seă refer<ă laă aceast<ă
neîmplinire. 

Canalul propriu-zisă şiă morileă construiteă peă liniaă luiă suntă ună totă
UNITAR.ăNuăseăpotădesp<rYiămorileădeăcanalăăşiănuăseăpoateăafirmaăexistenYaă
canaluluiăf<r<ădeămori. 

Rolulă şiă funcYionalit<Yileă canaluluiă suntă multiple.ă IniYial,ă rolulă
canaluluiăeraădeăaăpuneăînămişcareăroYileăaă13ămoriăhidrauliceă(dină1ő).ăEraă
colectorulă apeloră pluvialeă dină bazinulă piemontan,ă deă laă Buteniă pân<ă laă
Mocrea. Morile – înăgenerală– suntăconstruiteăpeăcanaleăînăderivaYie.ăAceast<ă
soluYieă tehnic<ă aleas<,ă deă asigurareă aă unuiă debită constantă deă ap<ă laă roataă
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morii,ădeăcalculăşiătranspunereăînăfaptăaăc<deriiădeăap<ădeălaăroataămorii,ădauă
UNICITATEA acestui Canal al Morilor. 

Statuteleă şiă reglement<rileă deă funcYionareă aă sindicateloră hidrauliceă
precumăşiăaăSociet<YiiăSindicatuluiăCanaluluiăMorilorădinăjud.ăAradăauăfostă
articulateă şiă legiferateă înă Legeaă nr.ă XIV/188Őă şiă Legeaă XXIII/188ő,ă careă
cuprindă toateă dispoziYiileă necesare bunuluiă mersă ală lucr<riloră deă ap<rareă
contraă inundaYiilor,ă aă diguriloră deă ap<rareă şiă lucr<rileă deă regularizareă aă
apelor. 

„Regulamentulădigurilorădeăap<rare“ăaprobatăînăAdunareaăGeneral<ăaă
„Societ<Yiiădeăap<rareăcontraăinundaYiilorăşiăregularizareaăapelor de infiltraYieă
dină jud.ăArad“,ăaprobată laă2Őăoct.1903,ăavizată favorabilă înă12ă ian.ă190Őădeă
MinisterulăAgriculturiiăalăRegatuluiăMaghiarăşiă tip<rită înă190Őălaătipografiaă
KnerrăIsidorădinăGyoma,ăart.ăŐ7ăprecizeaz<: 

„[...]ăS<ănivelezeăurmeleăl<sateădeăroYileăc<ruYelorăatâtăpeădigurileădeă
ap<rareă câtă şiă peă bandaă deă circulaYieă aă canalului.ă (laă bazaă maluluiă ceă
protejeaz<ăcanalulăînăexterior). 

Oriă deă câteă oriă seă producă creşteriă deă nivelă ală apei,ă aglomer<riă deă
sloiuriă deă gheaY<ă sauă situaYiiă deosebite,ă voră faceă un raportă c<treă directorulă
societ<Yii. 

Pazniciiă auă datoriaă s<ămenYin<ă cur<Yeniaă peă digurileă deă ap<rare,ă peă
canaleăşiăpeămalurileăacestora,ăs<ăfieăcur<Yateădeăburuieniăşiăalteăplante,ăs<ăfieă
întreYinuteăşanYurileădeăscurgereăaăapeiădeăploaie. Orice lipsuri observate pe 
digurileă deă ap<rare,ă peă canaleă sauă peă malurileă acestora,ă seă raporteaz<ă
directorului, inginerului sau responsabilului de diguri, iar acestea se vor 
remediaădup<ăceăseăvorăprimiăîndrum<rileănecesare“. 

Legeaă XIV/188Őă aă stipulată necesitateaă existenYei unuiă şantă deă
colectareăaăapelorăpluvialeăsauăaăcelorădeăinfiltraYieădinăcanalăşiăaăuneiăbenziă
deăap<rare,ămaiăcorectăspus,ăaăunuiădrumăpeăcareăs<ăseăpoat<ăcircula,ădarămaiă
alesăs<ăseăpoat<ăinterveniăînăcazădeăinundaYii. 

Propună s<ă încheiă acestă peripluă în descifrareaă şiă cunoaştereaă uneiă
realiz<riătehniceăgreuădeăimaginatăpentruăaceaăvreme,ăcuătotărespectulăpentruă
cei ce l-auă gândită şiă l-auă aşezată înă teren,ă aducândă totodat<ă ună prinosă deă
recunoştinY<ăY<ranuluiăiobagăromân. 

Litera documentelor transcede orice alt<ă interpretareă dat<ă înă
necunoaştereaă şiă nerecunoaştereaă caracteruluiă şiă funcYiei,ă aă scopuluiă şiă
funcYionalit<YilorăCanalulăMorilorădinăjud.ăArad. 

ContractulădeăAsociereăsemnatăînă31ăiunieă1833,ăprecizeaz<ăînăart.ă3:ă
„Fiecareămembruăasociat,ăînăhotarulăs<u, undeăseăfaceăCanalul,ăeădatorăs<ădeaă
gratuităterenulăcuvenităpentruăalbieăşiămaluri“. 
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ÎnăConvenYiaă semnat<ă laă 1őă iulieă 19Ő2,ă laă doiă aniă deă laă finalizareaă
onstrucYieiăcanaluluiăînăart.ă3ăseăstipuleaz<:ă„Precumăintereseleăsinguraticiloră
acYionariăaiăSociet<YiiăCanaluluiădeăMoriăsuntănedesp<rYibileăunulădeăaăaltuia,ă
astfelă seădeclar<ăc<ăaceast<ă societateă eăpeă timpuriădeăveciănedesp<rYibil<ă şiă
fiecareă cază ceă ară interesaă liniaă canaluluiă deă moriă esteă afacereaă comun<ă aă
societ<Yii“. 

ÎnăpreambululăConvenYieiădin 13-1Őăiulieă18Ő2ăşiăsemnat<ăînă1őăiulieă
18Ő2,ăvomăg<siăproiecYiaăpentruăviitorăaăexistenYeiăacestuiăcanal. 

Oăcomisieă oficial<ă deă stată subă îndrumareaă conteluiăZichyăFrancisc,ă
comisarăregal,ăaăsupraexaminată lucrareaă(Canalul)ă înăzileleădeă22,ă23ăşiă2Őă
sept. 18Ő1.ă„S-aăconstatatăf<r<ănicioăexcepYieăc<ăarăfiăperfect<ăşiăutil<,ănuămaiă
r<mâneăaltceva,ădecâtăcaăaceast<ăintreprindere,ărealizat<ăprinăspeseleăoribileă
aleă acYionarilor,ă s<ă fieă confirmat<ă şiă prină legeăpeădeăoăparte,ă iarăpeădeă alt<ă
parteăcaăs<ăseăefectueze menYinereaăperpetu<ăaăacestuiăCanală.“ 

Atâtă Contractulă deă Asociereă dină iunieă 1833,ă art.ă 13,ă alin.ă 2ă câtă şiă
ConvenYiaă dină iulieă 18Ő2,ă art.ă 9,ă alin.ă 2,ă seă încehieă cuă ună jur<mântă careă aă
transgresat vremile: 

„Despreăcareă leg<mântă indicatămaiăsus,ăamădatăaceast<ăscrisoareădeă
contractăconfirmat<ăcuăsubscrierileămâneiănoastreăşiăcuăsigiliulăviuăalănostru.ă 

 
Aradălaă30ăiunieă1833ăăşiăAradălaă1őăiulieă18Ő2“. 

M<ăînclinăşiăp<strezăunămomentădeăreculegere. 
   Bârsa, decembrie 2009 
    

Rezumat 
 

Istoricul Canalului MorilorădinăJudeYulăArad 
 
 CanalulăMoriloră„Palatinulă Iózsef”ădină judeYulăAradăaă fostăconstruită
într-ună r<stimpă deă şapteă ani.ă Lucr<rileă auă începută înă octombrieă 1833,ă iară
albiaăCanaluluiă aă fostăumplut<ă cuă ap<ăpeă întreagaă lungimeădeă92ăkm,ă înăőă
noiembrie 1840. Cele treisprezece mori hidraulice construite pe linia 
Canaluluiăauăînceputăs<ămacine. 
 ApaădinăCanalăesteătransvazat<ădinăalbiaărâuluiăCrişulăAlb,ădeasupraă
comuneiă Buteni,ă şiă esteă reintrodus<ă înă Crişulă Albă peă teritoriulă localit<Yiiă
V<rşand. 
 Decizia de construcYieăaăCanaluluiăaăfostăluat<ăînăAdunareaăGeneral<ă
aăproprietarilorădeăp<mânt(domenii),ăceăaăavutălocălaăAradăînăperioadaă27-30 
iunie 1833. Actul fundamental - Contractul de asociere - aăfostăsemnatăînă30ă



 - 70 - 

iunie 1833. Acestui document i-a urmat ConvenYia din 15 iulie 1842, 
semnat<ădeăaceeaşiăproprietari. 
 Lucr<rileădeă s<pareă aă albieiăCanaluluiă auă fostă conduseădeă inginerulă
BeszédesăJózsef,ăcelăcareăaăproiectatăCanalulăşiă lucr<rileăconstruiteăpeălinieă
lui.ă Beszédesă Józsefă aă ocupată funcYiaă deă ă director-ingineră şefă ală Societ<Yiiă
CanaluluiăMorilorăpân<ălaămoarteaăsaăînă18ő2. 

ConstrucYiaă Canaluluiă aă f<cută s<ă circuleă sumaă deă circaă 100.000ă
floriniăanualăşiăaădatădeălucruălocuitorilorădinălocalit<YileăvicinaleăCanalului.ă
Comitatul Arad a participat cu 320.000 zile deă lucruăpl<titeă şiă 30.000ăzileă
gratuite.ăMorileăconstruiteăpeăliniaăluiătrebuiauăs<ăaduc<ăunăvenităechivalentă
cu 372.000 zile de lucru anual. 

FuncYiaăCanaluluiălaă–începuturi- aăfostăs<ădiminuezeăundaăviituriloră
deă peă Crişulă Alb,ă ă prină scoatereaă morilor miciă dină albiaă Crişuluiă şiă
construireaă deă moriă hidrauliceă peă liniaă Canalului,ă deă capacitateă mareă şiă
performante. 

Laă sfârşitulă sec.XIX,ă înă urmaă apariYieiă Legiiă XIV/188Őă şiă Legiiă
XXIII/188őăaăRegatuluiăUngar,ăSocietateaăacYionarial<ăaăCanaluluiăMorilor,ă
a trebuităs<ăîşiăschimbeădenumireaăînăSindicat,ăiarăoficiulăjuridicăs<ăelaborezeă
StatuteleădeăfuncYionare. 

Statuteleă Sindicatuluiă Canaluluiă Moriloră „Palatinulă Iózsef”ă dină
judeYulăArad,ăsuntăaprobateădeăAdunareaăGeneral<ădină19ănoiembrieă1909ăşiă
publicateăîn M.O.ăcuănr.122973/1909ălaăBudapesta,ăînă28ăianuarieă1910. 

Înă decursulă vremii,ă proprietariiă deă moriă s-au schimbat, fie prin 
moştenire,ăfieăprinăcontracteădeăvânzareăcump<rare.ăDină1930ăCanalulăpreiaă
şiă funcYiaă deă aă alimentaă cuă ap<ă gr<dinileă cuă legumeă şiă zarzavat.ă Înă 193őă
apareăprimulăeleşteuăînăhotarulălocalit<YiiăSeleuş,ăpentruăcaădină1939,ăCanalulă
s<ăalimentezeăorez<riileăînfiinYateăpeăterenurileălimitrofeăCanalului. 

Înă lunaă iunieă 19Ő8ă ziuaă 11,ă statulă română prină legeaă naYionaliz<riiă
nr.119,ăpreiaăînăpatrimoniulăstatului,ăCanalulăşiăMorileădeăpeăliniaălui. 

Dup<ă19ő0ăMorileăîşiăpierdădinăimportanY<,ănoiiăadministratoriăleădauă
uit<rii,ăiarărezultatulăîlăavemăast<zi.ăUltimaămoar<ăaăîncetatăs<ămaiămacineăînă
2003 luna august. 

Pentru a-iă redaă m<reYiaă şiă unicitatea acestui Canal, sunt necesare 
investiYiiă majore,ă readucându-lă laă viaY<,ă pentruă c<ă elă – Canalul - aă d<ruită
viaY<ămultorăgeneraYiiăceăauăcrescutăcunoscându-iăm<reYiaăşiărolulăbeneficăînă
raportăcuălocalit<Yileăînvecinate. 

CredinYaăînăperenitateaăopereiăbineăf<cut<,ădeăaceiădomniădeăp<mântă
ceăpurtauăunătitluădeănobleYeă(baroni,ăconYi,ăprinYi),ăesteălimpedeăexprimat<ăînă
„jur<mântul”ădepusăînăliteraăşiăspiritulădinăActulăfundamentală- înarticulatăînă
lege - prinăpunereaăsemn<turiiăşiăaăsigiliului:ă„despreăcareăleg<mânt indicat 
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maiă sus,ă amă dată aceast<ă scrisoareă deă contractă confirmat<ă cuă subscrierileă
mâneiănoastreăşiăcuăsigiliulăviuăalănostru”.ăăăăă 
 
Abstract 

 
History of Water Mills Channel in Arad Region 

 
WaterăMillsăChannelă“PalatinulăIózsefă“,ăinăAradăregion,ăwas built in 

a time of seven years. Work began in October 1833 and the channel bed was 
filled with water for the entire length of 92 km, in November 5, 1840. The 
thirteen hydraulic mills built in the line channel began to grind.  

The Channel transfers the water fromătheăCrişulăAlbăriverăbed,ăaboveă
theăvillageăButeni,ă andă isă reintroducedă intoă theăCrişulăAlbăonă theăV<rşandă
place.  

The decision of the Channel construction has been taken in the 
General Assembly of the land (fields) owners, which took place on 27-30 
June 1833 in Arad.  The Basic Act - Association Agreement- was signed on 
June 30, 1833. This document was followed by the Convention of 15 July 
1842, signed by the same owners.  

Channelă bedă diggingă worksă wereă conductedă byă engineeră Józsefă
Beszédes,ă whoă designed the channel and the building works on the line. 
Józsefă Beszédesă servedă asă chiefă engineeră ofă theăMillsă Channelă Companyă
until his death in 1852. The Channel construction was to move the annual 
sum of 100,000 florins, and gave a job to the inhabitants of localities 
situatedăinătheăChannel’săvicinity.ăAradăshireăparticipatedăwithă320,000ădaysă
of paid work and 30,000 paid free days. The mills built on his line had to 
make an income equivalent to 372,000 days of work annually.  

The Channel function-in the beginning- was to reduce the flood 
wavesăofăCrişulăAlb,ăbyăremovingă theăsmallerămillsă fromătheăriverbedăandă
building hydraulic mills of high capacity and performance on the channel 
line.  

At the end of XIX th century, following the occurrence of the Law 
XIV/1884 and the Law XXIII/1885 of the Hungarian Kingdom, The 
Shareholder Society of Water Mills Channel, had to change its name to The 
Union, and the legal office elaborated the operation statutes.  

TheăSyndicateăStatutesăofăMillsăChannelăă“PalatinulăIózsef”ăin Arad 
region, are approved by the General Assembly of 19 November 1909 and 
published in the Gazette nr.122973/1909 in Budapest on 28 January 1910.  

Over time, mills owners have changed, either by inheritance or by 
purchase agreement. Since 1930 the Channel has taken over the function of 



 - 72 - 

water supply for vegetable gardens. In 1935 appears the first pond in the 
borderă ofă Seleuşă township,ă soă asă sinceă 1939,ă theă Channelă wouldă supplyă
water for rice crops established on lands neighboring the Channel.  

Day 11, June 1948, Romanian state through nationalization law 
No.119, takes the state patrimony, including the Channel and the line of 
mills.  

After 1950 mills lose their importance, the new administrators ignore 
them completely, and the result is evident nowadays. Last mill ceased to 
grind in August 2003.  
  To restore the greatness and uniqueness of this Channel, major 
investments are needed, to recall it back to life, because it-the Channel- has 
given life to several generations growing up and knowing its greatness and 
beneficial role in relation to neighboring villages.  
  Faith in the continuity of work well done, by those princes of the 
earth that bore a title of nobility (barons, counts, princes), is clearly 
expressed in the "oath" made in letter and spirit of the basic Act - included 
in law- by the power of signature and seal "on the covenant stated above, I 
gave this letter agreement and confirmed it with our hand subscriptions and 
our living seal."  
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ÎnfiinYareaăşiăevoluYiaăcolonieiăTraian51.  
CeaămaiămareăcolonieădinăjudeYulăArad,ăînfiinYat<ăînă

urma Reformei agrare din anul 1921 
 
 

Marius-Răzvan Meszar  
 
 
 Una dintre consecinYeleă transpuneriiă înă practic<ă aă Reformeiă agrareă
din anul 1921 a fost colonizarea Y<raniloră români din zonele cu deficit de 
p<mântă arabil,ă înă regiunileă cuă ună surplusă deă fondă funciar. Înă cadrulă
procesuluiădeăcolonizareălaănivelănaYional,ăseăînscrieăşiăcolonizareaăY<raniloră
dină judeYulă Arad.ă Deă fapt,ă ceeaă ceă aă conferită Reformeiă agrareă dină judeYulă
Arad, caă şiă înă alteă judeYeă dină Câmpiaă Tisei,ă B<r<gan,ă Dobrogea,ă etc,ă oă
dimensiuneăspecial<,ăaăfostătocmaiăaceast<ăproblem<ăaăcoloniz<riloră.ăă 

                                                 
51 Vezi Marius-R<zvanăMeszar,ăIneu, Reforma agrară din 1921, Editura Emia, Deva, 
2010, p. 43-50. 
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           Înăanulă192őăauăfostăcolonizateăînăTraiană19őădeăfamiliiădinăsateleăşiă
comuneleă judeYuluiă Arad:ă Dud,ă Agrişul-Mare,ă Ar<neag,ă DrauY,ă Pecica,ă
BodeştiăşiăBrusturi52.ăAcesteăfamiliiăauăprimităfiecare,ăpentruăînceput,ănumaiă
8ă iug<reă terenăarabilă şiă2ă iug<reăp<şune.ăAbiaă înă1927ăvorăprimiăşiă loturileă
pentruă construireaă gospod<riilor,ă înă suprafaY<ă deă Ő00ă stânjeniă fiecare. 
Loturileă pentruă gospod<riiă auă fostă acordateă peă loculă undeă înainteă fuseseă
pusta baronului Solymossy Lajos53. De asemenea, fiind un centru de 
colonizareă deămareă importanY<,ă auă fostă rezervateă loturiă deă interesă obştesc:ă
pentruăşcoalaăprimar<-10ăiug<re,ălotăzootehnic-8ăiug<re,ăp<şune-37őăiug<re,ă
cimitir-2ăiug<re,ăpiaY<-unăiug<r,ăpentruăintereseleăbisericeşti-ő0ădeăiug<re54. 
           Înc<ă dină 192Ő,ă aceştiă coloniştiă seă aflauă înă atenYiaă Consilieratuluiă
AgricolăArad,ăcareăurmaăs<-iăîncredinYezeăCaseiăCentraleăaăÎmpropriet<ririi.ă
Aceast<ăinstituYieăaăluatădeciziaădeăa-iăîmpropriet<riăăpeăcoloniştiiădinăsateleă
menYionateămaiăsus,ăînăhinterlandulăcomuneiăIneu.ăăDeciziaăeraămotivat<ădeă
faptulă c<ă fondulă funciară obYinută prină expropriereaă moşiiloră eraă maiă mareă
decâtăsuprafaYaăiniYial<ădestinat<ăîmpropriet<riiăY<ranilorădinăzon<,ălocalnici.ă
Pustaă baronuluiă Solymosyă seă întindeaă peă oă suprafaY<ă întins<,ă laă nordă deă
CrişulăAlb,ăpân<ăspreăhotarulăsatuluiăŞiculaăînăvest,ăp<dureaădinspreăCermeiă
laănordăşiăpustaăT<mandălaăest,ăcare aparYinuseăluiăSzaparyăŞtefan. 
           Constantină Indreica,ă nepotulă primiloră coloniştiă dină Traian-Ineu55, 
relateaz<ăfaptulăc<:ă„aceştiă Y<raniăauăprimită loturiădeăp<mântăînc<ădină192Ő,ă
dară abiaă înă 1928ă auă începută s<-şiă p<r<seasc<ă locurileă nataleă şiă s<ă se 
stabileasc<ă definitivă înă coloniaă Traian.ă Întreă aniiă 192Őă şiă 1928,ă Y<raniiă
veneau de-aălungulăanuluiăşiămunceauăp<mântulăprimit,ăiarătoamnaăînc<rcauă
c<ruYeleă cuă cerealeă şiă legumeă şiă leă duceauă laă caseleă lor.ă Înă Ineuă existaă ună
depozit de materiale de construcYii,ădeYinutădeăunăevreu,ădeăundeăcoloniştiiă
şi-auăprocuratămaterialeleănecesareăridic<riiăgospod<riilor.ăMulYiăcoloniştiăşi-
auămutată efectivă caseleă dină locurileă nataleă înă coloniaăTraian.ă Toateă caseleă
erauăconstruiteădinălemnăşiăaveauă3-Őăînc<peri:ăoăcamer<ălaăstrad<,ăoătind<,ăoă
camer<ă spreă gr<din<,ă ună târnaYă şiă c<mar<.ă Grajdulă eraă nelipsit.ă Pentruă
colonişti,ădesprindereaădeălocurileădeăorigineăreprezenta,ădinăpunctădeăvedereă
psihologic,ăunămomentăfoarteăgreu”. 
           Auă existată şiă familiiă careă nuă s-au adaptat,ă renunYândă laă loturileă
primite.ăDarămajoritateaăcoloniştilorăauăreuşităs<ătreac<ăpesteăacestămomentă

                                                 
52 Pr. Pavel Tripa, Trecutul oraşului Ineu şi al cetăYii Ienopole, Editura Emia, Deva, 2007, p 
108. 
53 Ibidem. 
54 ArhiveleăNa郡ionaleăIstorice Centrale, fond Oficiul Național al Colonizării, dos. 5/1939, f. 
6. 
55 Informator: Constantin Indreica, 71 ani, Ineu, data interviului: 25 mai 2008. 
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greuă şiă s<ă seă integrezeă uneiă noiă vieYi,ă într-oăzon<ă geografic<ă cuă parametriiă
climaticiă deosebiYiă sateloră deă baştin<ă (temperaturiămariămaiă alesă vara,ă ap<ă
potabil<ădeămaiăslab<ăcalitate,ăpericolădeăinundaYii,ăetc),ăcareăşi-a pus uneori 
amprentaăasupraăs<n<t<Yiiăoamenilor,ămaiăalesăaăcopiilor. 
           Laă doiă aniă deă zileă deă laă aşezareaă coloniştilor,ă pesteă 100ă deă familiiă
aveauăcaseleăşiăgrajdurileăridicate.ăCândăinginerulătopografăaăvenităînăTraiană
pentruăaă faceăm<sur<toriădeă teren,ă s-aămiratădeăprivelişteaădină sată şiă i-a zis 
primaruluiăIosifăIndreica:ă„Doamne,ădeăundeăauăvenităaceştiăoameniădeăşi-au 
ridicată caseleă aşaă repede?”ă Înă 1928,ă peă cândă coloniştiiă îşiă începeauă
construcYiaă caselor,ă aă avută locă oă vizit<ă aă baronuluiă Solymosyă Tiboră înă
coloniaă Traian.ă Acesta,ă peă ună tonă imperativ,ă aă zisă Y<ranilor:ă „S<ă v<ă faceYiă
caseleăpeăroYiăc<ăeuăv<ămutădeăaici!”,ă laăcareăY<raniiă i-auăr<spuns:ă„nuăvomă
plecaăniciodat<ăde peăp<mântulăcareăniăs-aădat”.ăÎntreăaroganYaăbaronului,ăceă
tr<iaămintală înăalteăvremuriăşiăhot<râreaă Y<ranilorădeăa-şiăap<raăproprietateaă
primit<,ă ceă reprezentaă prezentulă şiă viitorul,ă auă învinsă ultimii,ă ceiă mulYiă şiă
muncitori.ăPentruăp<mântulăprimit,ăY<raniiăauăpl<tităînă1őăani,ăoăsum<ătotal<ă
ce s-a apropiat de 10000 lei. Indreica Gherasim56, bunicul informatorului 
meu,ăşi-aăterminatădeăpl<titărentaăînă1939,ăînăvaloareătotal<ădeă≈9700ăleiă.ă 
           ÎnăprimiiăaniădeălaăînfiinYare,ăcoloniaăTraian,ădeşiăeraăfoarteăapropiat<ă
de comuna Ineu, s-a dezvoltat aparte de aceasta. Ea s-a extins an de an, 
pentruă c<ă Y<raniiă careă auă fostă împropriet<riYi,ă auă venită peă rândă înă colonie,ă
începândădină1927,ăcândăauăprimităloturileăpentruăcas<. 
           Înăanulă1929,ă s-a înfiinYatăParohiaăTraian,ă iară înăőămaiăacelaşiăan,ă aă
avută locă primaă şedinY<ă aăConsiliuluiăParohial.ă Parohiaă esteă recunoscut<ă deă
Ministerul Cultelor prin ordinul 31004/192957. Primul preot al Parohiei 
Traian, hirotonisit la 11 iunie 1929, a fost Teofan Herbei.ă Pân<ă laă
construirea actualei biserici, slujbele religioase s-auă oficiată într-oă capel<ă
sfinYit<ăînăcasaăluiăNicolaeăTaşc<,ăcolonistăvenitădinăPecica.ăLaă3ădecembrieă
1933,ă aă fostă sfinYit<ă Bisericaă Ortodox<ă „ă SfinYiiă Apostoliă Petruă şiă Pavel”,ă
planurile de construcYieă şiă construcYiaă propriu-zis<ă fiindă executateă deă
inginerul Elsinger Wilmos din Ineu58.ăÎnă193Ő,ăaăînceputăconstrucYiaăactualeiă
şcoliăcuăclaseleăI-IV,ăprimulăînv<Y<torăfiindăIonăMara59. 

                                                 
56 IndreicaăGherasimă seă num<r<ă printreă primiiă coloniştiă veniYiă înăTraian.ăBuniculă s<uă dină
parteaă tat<lui,ă aă venit din Dud. Bunicul din partea mamei s-aă numităTârnovanăGheorghe,ă
colonistăvenitădinăAgrişu-Mare.ăUnchiulăs<uăaăfostăIndreicaăIosif,ăprimarăîn Traian, poreclit 
„Papa”ă(tat<lăadministrativăalăcoloniştilor - n. n.). 
57 IoanăLeucuYa,ăDoinaăChiş, Pagini ineuane, Editura Grafnet, Oradea, 2007, p 112 
58 Ibidem, p 63 
59 Ibidem, p 152 
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           Aşaă cumă constataă fostulă preotă dină Traian,ă Pavelă Tripa,ă „laă aceştiă
coloniştiăs-aădezvoltatăunăputernicăspirităcomercial,ăprinăfaptulăc<ămereuăerauă
siliYiă s<ă fieăpeădrumuri,ă deă laă satulădeăorigineă laă Ineuă şiă deă laă Ineuă înapoi.ă
Asta i-aăf<cutăs<ăvin<ăşiăs<ămearg<ăîntotdeaunaăcuăc<ruYaăînc<rcat<,ăfaptăcareă
le-a adusă venită şiă poft<ă deă deplasareă dintr-oă parteă înă altaă cuă lemne,ă var,ă
cereale,ăfuraje,ăb<utur<,ăetc”60. 
           Munteniiă dină Brusturiă şiă Bodeştiă erauă recunoscuYiă înă judeYă caă mariă
meşteriă înă lemn,ădină careă confecYionauăunelte,ă c<ruYe,ă butoaie,ă etc.ăEiă erau 
apreciaYiă şiă caă experYiă înă producereaă b<uturiloră alcoolice.ă Coloniştiiă dină
Agrişă erauă ştiuYiă caă mariă produc<toriă şiă comercianYiă deă var.ă Laă poaleleă
dealuriloră deă lâng<ă Agriş,ă oameniiă întreYineauă multeă varniYe.ă Deă fapt,ă
Agrişul,ă timpă deă secoleă aă fostă unul dintre cele mai importante centre ale 
producYieiădeăvarădinăjudeYulăArad.ăÎnc<ădină1870ăauăfostăatestateăaiciăő2ădeă
cuptoare de var61.ă Coloniştiiă dină Pecicaă erauă mariă comercianYiă deă fructe,ă
cereale, legume, etc. 
            Coloniştiiă dină Traiană şi-auă vândută produseleă înă cadrulă târguluiă deă
animale,ă produseă agricoleă şiămeşteşug<reşti,ă careă seă Yineaă laă Ineu.ăAceast<ă
caracteristic<ăaăcoloniştilorădinăTraiană(darăşiădinăalteăcolonii),ăîiăvaăajutaăs<ă
dep<şeasc<ăcumplitaăcriz<ăeconomic<,ăsalvându-i de la faliment. 
           Laă 28ă augustă 1936,ă coloniaă Traiană aă devenită comun<ă cuă Consiliuă
comunalăşiăprimarăproprii,ăcuă198ăcaseăşiăŐ18ălocuitori.ăPopulaYiaăcomuneiăaă
crescută ană deă an,ă avândă înă posesieă 378ă iug<reă deă islază şiă ő7ă iug<reă deă
p<dure62.  
           Colonia a primită numeleă „Traian”,ă deoareceă stradaăM<r<şeşti,ă careă
ast<ziă str<bateă de-aă lungulă cartierulă Traian,ă coincideă cuă faimosulă „drumă
romană ală luiă Traian”.ă ŞanYulă acestuiă drumă treceaă prină loculă undeă seă afl<ă
turnul bisericii parohiale63. 
           Aşadar,ă înă anul 1928ă aă luată fiinY<ă coloniaă Traian,ă format<ă prină
colonizareaă aă 19őă deă familiiă dină sateleă şiă comuneleă judeYuluiă Arad:ă Dud,ă
DrauY,ăAr<neag,ăAgrişu-Mare,ăPecica,ăBodeştiăşiăBrusturi.ăColoniaăTraianăs-
aă dezvoltată continuu,ă extinzându-seă teritorial,ă crescândă şi înă plană
demografic.ă ToYiă coloniştii,ă indiferentă deă loculă deă origine,ă auă fostă
împropriet<riYiă cuă lotulă tipă deă colonizare,ă careă aă constată înă 8ă iug<reă terenă
arabil,ă2ăiug<reăp<şuneăşiăŐ00ăstânjeniălocăpentruăcas<.ăAceştiăY<raniăauăfostă
împropriet<riYiă cuă 19ő0ă iug<reă terenă arabilă şiă p<şuneă peă fosteleă moşiiă
aparYinândăluiăSzaparyăŞtefan,ăSolymossyăLudovic,ăLöwyăMarcus.ăLotulătipă
                                                 
60 Pr. Pavel Tripa, op cit, p 109 
61 Eugen Gluck, Mihai Toacsen, Simion Palcu, Meleaguri arădene , Arad, 1972, p 105 
62 Prof. I.O.Nicodin, F. Crainic, Monografia centrului şcolar Ineu, Ineu, 2004, p. 32-33 
63 IoanăLeucuYa,ăDoinaăChiş,ăop. cit., p. 112. 
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pentruă construireaă unoră gospod<rii,ă înă suprafaY<ă deă Ő00ă stânjeniă fiecare,ă aă
fost acordat pe pusta fostului proprietar Solymossy Ludovic.ă Într-oă prim<ă
faz<,ă coloniaă s-aă dezvoltată separată deă comunaă Ineu,ă dup<ă careă aă fostă
înglobat<ăînăoraşulăIneu.ăÎnăciudaăgreut<Yilorădeăordinămaterialăcuăcareăs-au 
confruntată aproapeă permanent,ă coloniştiiă auă reuşită s<-şiă continueă viaYaă şiă
activitatea lucrativ<,ă consolidându-seă şiă afirmându-seă înă plană economică şiă
cultural. 
           Ast<zi,ăcoloniaăTraianăesteăunăcartierăalăoraşuluiăIneu,ălocăundeăseămaiă
potăvedeaăcase,ăunelte,ăgrajduriăşiăchiarăpersoaneăcontemporaneăvremuriloră
deălaăînceputulăcoloniz<rii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patruăsigiliiăaleălocalit<ȚiiăȘiăOficiuluiăst<riiăcivileă
Ineu (1875-1920) 

 
 

LaurenYiu-Ştefan Szemkovics 
 
 

Résumé 
Dans l'article Quatre sceaux de la localité et de l'Office de l'état civil 

Ïnéu (1875-1920), lțauteură présenteă quatreă sceauxă quiă proviennent des 
ArchivesănationalesăhistoriquesăcentralesădeăBucarest,ăduăfondă„Commission 
consultativeă héraldique”. Ces sceaux ont des formes rondes, ont des 
dimensionsăvariablesăetăontăsurăleurăemblèmeădesădifférentesăreprésentationsă
et les armoiries de la Roumanieă deă 1872.ă Onă analyseă lțemblèmeă desă cesă
sceauxăconcernant:ălțécu,ălesămeubles,ălesăsupports,ălaădevise,ălesăcouronnesă
quiă timbrentă lțécuă etă leă pavillon,ă lesă ornementsă extérieursă deă lțécuă etă laă
légende. 
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Mots-clés: Archives Nationales, armoiries, Commission consultative 
héraldique, couronnes,ădevise,ăécu,ăglobeăcroiseté,ă Ïnéu,ă légende,ămeubles,ă
pavillon. 

 
 
Laă Arhiveleă NaYionaleă Istoriceă Centraleă dină Bucureşti,ă înă fondulă

„Comisiaă consultativ<ă heraldic<”,ă seă afl<ă patruă sigilii64 cu care au fost 
validate acte emise de localitatea şiăOficiuluiăst<riiăcivileăIneu,ă înăperioadaă
1875-1920. Aceste sigilii, care au fost imprimate pe documente cu ajutorul 
matricelor sigilare65 şiăpeăcareă leăvomăanaliza,ă înămareăm<sur<,ăcuăajutorulă
sigilografiei66 şi heraldicii67, au formaărotund<68, au dimensiuni variabile şi 
auăînăcâmpulăsigilar69 diferiteăreprezent<ri. 

I. Sigiliu rotund (32 mm), imprimat cu tuş negru,ă areă înă câmpă ună
butuc de viY<ădeăvie,ăredatădrept,ăînăpal,ădotatăcuăşase ciorchini de struguri, 

                                                 
64 Sigiliulăesteăamprentaăr<mas<ăpeăsuportulădocumentuluiă(înăcear<,ăhârtie,ăsoluYieădeăaur,ă
tuşă sauă fum)ă înă urmaă aplic<riiă matriceiă sigilareă ceă poart<ă oă emblem<ă şiă ună textă menită aă
individualizaă posesorul;ă sigiliulă esteă principalulă mijlocă deă garantareă aă secretuluiă şiă deă
asigurareă aă autenticit<Yiiă actului;ăDicYionar al ştiinYelor speciale ale istoriei. Arhivistică, 
cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori, 
Edit.ăŞtiinYific<ăşiăEnciclopedic<,ăBucureşti,ă1982,ăp.ă213-218. 
65 Denumimămatriceă sigilar<ă obiectulă confecYionată dinămaterială dură care,ă avândă gravateă oă
reprezentareă şiă ună textă ce-lă individualizeaz<ă peă posesor,ă serveşteă laă realizareaă amprentei 
sigilare; Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească,ă înă „Studiiă şiă
MaterialeădeăIstorieăMedie”,ăI,ă19ő6,ăp.ă2Őő;ăMariaăDogaru,ăSigiliile mărturii ale trecutului 
istoric. Album sigilografic,ăEdit.ăŞtiinYific<ăşiăEnciclopedic<,ăBucureşti, 1976, p. 5. 
66 Sigilografiaă aă fostă fondat<ă înă secolulă alăXVII-leaădeăDomăMabillon,ă p<rinteleă erudi郡ieiă
moderneă群iădezvoltat<ăînăsecolulăalăXIX-leaădeăc<treăLouis-ClaudeăDouëtădțArcq,ăunămareă
arhivistă 群iă istorică care,ă împreun<ă cuă echipaă sa,ă aă scosă lucrareaăCollection des sceaux des 
Archives de l'Empire.ăFrancez<ălaăorigine,ăaceast<ădisciplin<ănuăaăîntârziatăs<ăseăextind<ăînă
toat<ă Europa,ă pretutindeniă unde,ă înc<ă dină Evulă Mediu,ă seă impuneaă obiceiulă deă aă validaă
documentele cu sigiliu; Jean-Luc Chassel, Les sceaux dans l'Histoire, l'Histoire dans les 
sceaux,ă înă Les sceaux, sources de l'histoire médiévale en Champagne. Actes des tables 
rondes de la Société française d'héraldique et de sigillographie (Troyes, 2003-Reims, 2004) 
sous la direction de Jean-Luc Chassel, Paris,ă Sociétéă françaiseă dțhéraldiqueă etă deă
sigillographie, 2007, p. 9. 
67 Heraldicaăesteădisciplinaăauxiliar<ăaăistorieiăcareăstudiaz<ăstemele,ăblazoaneleăetc.;ăFlorină
Marcu, Marele dicționar de neologisme,ăEdituraăSaeculumăI.O.,ăBucure群ti,ă2000,ăp.ăŐ22. 
68 Sigilileă rotunde,ă cuă formaă considerat<ă fundamental<,ă reprezint<ă autoritatea;ă LaurenYiu-
Ştefană Szemkovics,ă Mariaă Dogaru,ă Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de 
cancelaria domnească a Xării Româneşti (1390-1856) – Trésor sfragistique roumain. I. Les 
sceaux emis par la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856), Edit. Ars Docendi, 
Bucureşti,ă2006,ăp.ă6Ő. 
69 Câmpulă sigilară esteă suprafaYaă peă careă seă graveaz<ă emblemaă şiă legendaă unuiă sigiliu;ă
DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 71. 
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treiă laă stângaă şi trei la dreapta.ă Înă exerg<70,ăm<rginit<ă deă ună cercă liniară laă
interior şiădeăalteădou<ăasem<n<toareălaăexterior,ălegenda:ă*ăBOROSJENŐă
MEZŐVÁROSă 1875.ă (TÂRGULă INEUă 187ő.).71 Butucul de viY<ă deă vieă
f<ceaăreferireălaăviticultur<. 

 

 
 

II. Sigiliu rotund (34 mm), imprimat cu tuş negru,ăavândăînăcâmpăună
scut72 deă tipă franceză modern,ă dreptunghiular,ă cuă talpaă înă acolad<73, 
albastru74,ă înc<rcată cuă oă acvil<75,ă redat<ă dină faY<,ă cuă aripileă deschiseă şi 
orientateă înă josă (ceaă dreapt<)ă şiă înă band<76 (ceaă stâng<),ă cuă corpulă înclinată

                                                 
70 Exerga esteăspaYiulădeălaămargineaăcâmpuluiăsigilar,ădeăobiceiăcuprinsăîntreădou<ăsauămaiă
multeăcercuriă (ceăpotă fiă liniare,ă şnurate,ăperlate,ă etc.),ă înăcareă seăgraveaz<ă textulă legendei;ă
DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 111. 
71 ArhiveleăNa郡ionaleăIstoriceăCentrale, Comisia consultativă heraldică, dosar 7, p. 29. 
72 Scutul esteă parteaă central<ă aă uneiă steme,ă simbolizândă armaă deă ap<rareă aă cavaleriloră
medievali,ăpeăcareăaceştiaăîşiăreprezentauăblazonul.ăScutulăareăformeăvariateădup<ăepoc<ăşiă
ariaăgeografic<ăundeăaăap<rut; DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 211. 
73 Inventată群iă r<spânditădeăBaraă laă sfâr群itulă secoluluiăalăXVI-lea;ăThéodoreăVeyrin-Forrer, 
Précis d'Héraldique,ă éditionă revueă etă miseă àă joură pară Michelă Popoff,ă Larousse/SEJER,ă
2004, p. 15, 17, fig. 21. 
74 Culoare utilizat<ă înă alc<tuireaă stemelor,ă reprezentat<ă convenYională prină liniiă orizontaleă
plasateă laădistanY<ăegal<.ăSemnific<ă loialitate,ă fidelitate,ă frumuse郡e;ăA.ădeă laăPorte,ăTrésor 
héraldique d'après d'Hozier, Ménétrier, Boisseau, etc., Paris, Leipzig, H. Casterman, 
Tournai, 1861, p. 11. 
75 Pas<reădeăprad<ădină clasaă 群oimilor,ă cuă cioculă lungă 群iă recurbat,ă picioareă robuste,ă unghiiă
ascu郡ite,ă vedereă p<trunz<toareă 群iă anverguraă foarteă întins<;ă Cteă Alph.ă OțKellyă deă Galway,ă
Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac, 
ImprimerieăgénéraleăduăSud-Ouest, 1901, p. 6. 
76 Pies<ă onorabil<ă aă scutuluiă realizat<ă prină trasareaă aă dou<ă diagonaleă dină col郡ulă dreptă
superioră spreăcol郡ulă stângă inferior,ă formândăoă fâ群ieăceăesteă reprezentat<ă înăaltă smaltădecâtă
câmpul.ă Conformă cerin郡eloră arteiă heraldice,ă bandaă trebuieă s<ă ocupeă circaă ⅓ă dină l<郡imeaă
scutului; DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 52. 
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puYin spre dextra77, cu capul poziYionată înă band<,ă stândă cuă picioareleă peă
vârfulăcentral,ămaiăînalt,ăalăunuiămunteăverde,ăcuătreiăvârfuri,ămişcândădintr-o 
teras<ăformat<ădinăvaluri.ă Înăexerg<,ăm<rginit<ădeăunăcercăliniară laăexterior,ă
legenda: * ARADă VÁRMEGYEă BOROSJENŐă KÖZSÉG * 1910 (* 
COMITATUL ARAD COMUNA INEU * 1910).78  Acvilaăf<ceaăparteădină
faunaă localit<Yii,ă munteleă f<ceaă referireă laă MunYiiă Z<rand,ă iară valurileă laă
Crişul Alb. 

 
Înă emblemaă ultimeloră sigiliiă seă afl<ă stemaăRomânieiă dină 187279 pe 

careăoăred<mămai jos aşaăcumăaăfostădescris<ăînăactulănormativăalăvremii: 
 Art. I. ArmeleăRomânieiăseăfixeaz<ăcumăurmeaz<: 
 Art. II. Scutulă sauă pav<zaă areă formaă vechiloră scuturiă româneşti,ă
adic<ă aă unuiă p<trată lungă rotunjită laă ambeleă unghiuriă deă josă şiă terminată laă
                                                 
77 Termenăprină careă seă indic<ă poziYiaă uneiămobileă înă scut,ă laă dreapta;ă înăheraldic<ăpoziYiaă
dreapta-stângaăeste invers<ădecâtăînăaccepYiuneaăcurent<;ăDicYionar al ştiinYelor speciale, p. 
100. 
78 ArhiveleăNa郡ionaleăIstoriceăCentrale,ăComisia consultativă heraldică, dosar 7, p. 64. 
79 Promulgat<ăprinăLegea pentru modificarea armelor Yării,ăpublicat<ăînăM.ăOf.ăalăRomâniei 
nr.ă ő7ă dină 11/23ă martieă 1872,ă p.ă 337;ă Ştefană D.ă Grecianu,ă Eraldica română. Actele 
privitoare la stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi vocabular, Bucuresci, Institutul de 
arteă graficeăCarolăGöbl,ă 1900,ă anexaă deă laă p.ă Ő9;ă P.V.ăN<sturel,ăSteagul, stema română, 
însemnele domneşti, trofee. Cercetare critică pe terenul istorii (cu numeroase figuri în 
culori),ăStabilimentădeăarteăgraficeă„Universala”,ăBucureşti,ă1903,ăp.ă103-110; Constantin 
Moisil, Stema României. Originea şi evoluYia ei istorică şi heraldică,ă Bucureşti,ă 1931ă
(extras din Boabe de grâu, II, 1931, nr. 2, p. 65-85), p. 19-20; idem, Stema României,ă înă
Enciclopedia României, vol. I, 1938, p. 69-70; Dan Cernovodeanu, ŞtiinYa şi arta heraldică 
în România,ă Edituraă ŞtiinYific<ă şiăEnciclopedic<,ăBucureşti,ă 1977,ă p.ă 161;ă idem,ăEvoluYia 
armeriilor Xărilor Române de la apariYia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), 
traducereădină limbaă francez<ăLiviaă Sîrbu,ăMuzeulăBr<ilei,ă Edituraă Istros,ăBr<ila,ă 200ő,ă p.ă
406; Maria Dogaru, ColecYiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului,ăBucureşti,ă198Ő,ăp.ă
46; eadem, Stemele României moderne,ă înăMagazin Istoric, 1993, p. 3-5; eadem, Arta şi 
ştiinYa blazonului. Album,ă Bucureşti,ă 199Ő,ă p.ă 36-37,ă poziYiaă Ő3;ă eadem,ă Din heraldica 
României, JIF, 1994, p. 61-62; eadem, Tipare sigilare aparYinând suveranilor României din 
perioada 1866-1947,ă Bucureşti,ă 1999,ă p.ă 10-11; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, 
Simbolurile naYionale ale României,ăEdituraăSylvi,ăBucureşti,ă2003,ăp.ă128-129. 
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mijlocul bazei printr-unăvârf,ă iarădeălaămijloculă laturilorăîn<lYimii,ăscutulăseă
ascuteăşiăapoiăcreşteăiar<şiăspreăunghiulădeăsus. 
 Linia de sus a capului (chef)ăesteăuşorăîn<lYat<ăînăsemicercăorizontală
deălaăunăunghiuăspreăcel<lalt. 
 Scutulă seă împarteă înă patruă secYiuni,ă prină dou<ă liniiă încrucişateă laă
mijloc. 
 ÎnăI-aăsecYiuneădinădreaptaăsus,ăpeăalbastru,ăfigureaz<ăaquilaăroman<ă
cuăcapulăspreăaripaădreapt<,ăcuăoăcruceăînăgur<,ăcuăcoroanaăDomneasc<,ăsabiaă
şiătoiagul,ăsimbolurileăprincipatuluiăX<riiăRomâneşti,ătoateădeăaur.ăÎnădreaptaă
aquileiăsusăunăsoareămişcândă(mouvant), asemenea de aur. 
 ÎnăaăII-aăsecYiune,ădinăstângaădeăsus,ăpeăroşu,ăfigureaz<ăcapulădeăboură
cuăoăsteaăcuă6ă razeă întreăcoarne,ăsimbolulăprincipatuluiăMoldovei,ă toateădeă
aur.ăÎnăstângaăbouruluiăsus,ăoălun<ămişcândă(mouvant), asemenea de aur. 
 Înă aă III-aă secYiuneă dină dreaptaă jos,ă peă roşu,ă figureaz<ă leulă ridicat,ă
coronat,ăcoadaăfurcat<ă(queue fourchée),ăcuăoăsteaăcuă6ărazeăîntreăpicioareăşiă
ieşindădintr-oăcoroan<ădeăBan,ătoateădeăaur;ăsimbolulăbanatuluiăCraiovei80. 
 ÎnăaăIV-aăsecYiuneădinăstângaădeăjos,ăpeăalbastru,ăfigureaz<ă2ădelfini,ă
capă laă capă şiă coadeleădep<rtateă înă sus,ă careă suntă simbolulă Y<rmurilorăM<riiă
Negre,ătoateădeăaur.ăPeăscutăvaăfiăcoroanaăregal<. 
 Art. III. ÎnămijloculăscutuluiăRomânieiăfigureaz<ăscutulăM<rieiăSaleă
Domnitorului,ăscartelat,ăavândăînăsecYiuneaăI-iaădinădreaptaăsusăşiăînăceaădină
josădinăstângaăalbă(argint);ăiar<ăînăceaădinăstângaădeăsusăşiăînăceaădinădreaptaă
de jos negru (sable). 
 ScutulăRomânieiăareăsuporYiă2ăleiădeăculoriănaturale,ăprivindăscutulăşiă
cuăcoadeleătrecândăîntreăpicioare:ăsimbolulăDaciei. 
 Art. IV. SubăsuporYiăesteăaşezat<ăoăeşarp<ăalbastr<,ăc<ptuşit<ăcuăroşu,ă
pe care este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Deo. 
 Art. V. Pavilionul este de culoareă purpurie,ă c<ptuşit<ă cuă hermin<ă
(cacom)ăavândădeasupraăcoroanaăregal<.ă… 
 Promulg<măaceast<ălegeăşiăordon<măcaăeaăs<ăfieăînvestit<ăcuăsigiliulă
Statuluiăşiăpublicat<ăînăMonitorul Oficial. 

 DatăînăBucureşti,ălaă8ăMartieă1872. 
Înăurmaăanaliz<riiăelementelor din compoziYiileăheraldiceăamintite,ăînă

m<suraă înăcareă lizibilitateaăne-aăpermis,ăamăconstatatăatâtăasem<n<ri,ăcâtă şi 
deosebiri faY<ădeătextulădinălegeaădeămaiăsus. 

                                                 
80 Dicționar de istorie a României, deă Dană Stoica,ă Vasileă M<rcule郡,ă Vasileă Valentin,ă
ValentinaăBilcea,ăcoordonator:ăStanăStoica,ăcuvântăînainte:ăAcad.ăDinuăC.ăGiurescu,ăEdituraă
Meronia, 2007, p. 348. 
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III. Sigiliuărotundă(3őămm),ăimprimatăcuăcerneal<ăalbastr<ăşiăviolet<,ă
avândă înă câmpă stema Y<riiă deă laă 1872,ă cuă uneleă modific<riă operateă dup<ă
1881:ăscutădeă tipă rusescădeă laă18ő0,ăcuămargineaădeăsusăconvex<,ăcolYurile 
superioareă retezate,ăconcavit<Yiăpeăflancuri,ă talpaă înăacolad<,ă timbrat81 de o 
coroan<ă închis<,ă terminat<ă cuă globă crucifer82,ă stând peă dou<ă arabescuri83, 
aşezateă înă fascie84,ă redateă subă formaă aă dou<ă vrejuriă sinuoase,ă dotateă cuă
frunzeădeăacant,ăaleăc<rorăp<rYiădeăsubăvârfulăacestuiaăsuntăorientateă înă jos,ă
r<suciteă laă interioră şiă acolate,ă iarăceleădinăexterioră seă r<sucesc,ă înă sus,ă spreă
interior. Sub arabescuri este o eşarf<ă concav<ăpeă careă esteă scris<,ă cuă litereă
majuscule, deviza85 „NIHILăSINEăDEO”86 (NIMICăF;R;ăDUMNEZEU).ă
SuporYii87 sunt doi lei88 rampanYi89,ăafrontaYi90, cu cozile ridicate la spate şi 
                                                 
81 Timbrat esteăunătermenăcareăindic<ăpoziYiaăuneiămobileăfaY<ădeăscut.ăEsteăpropriuăcoifului 
cuăcimierăşiălambrechini;ăDicYionar al ştiinYelor speciale, p. 230. 
82 Globul crucifer esteă oă sfer<ă suprapus<ă deă oă cruceă careă seă g<seşteă înă vârfulă coroaneloră
închise,ăînămânaăunorăpersonajeăsauădeasupraăunorăscuturi;ăesteăînsemnăalăputeriiăsuverane,ă
atributăalăsuveranit<Yii.ăÎnăheraldicaăromâneasc<ăglobulăcruciferăesteăîntâlnităînăstemeleăX<riiă
Româneşti,ă înă armeleă Moldoveiă şiă înă armeriileă statuluiă român;ă DicYionar al ştiinYelor 
speciale, p. 127. 
83 Arabesculăpoateăfiăpusăînăleg<tur<ăcuăpânzaădeăp<ianjenăşi,  de asemenea, cu labirintul, 
ală c<ruiă itinerară complexă areă menireaă s<ă conduc<ă deă laă periferieă spreă centrulă locală
(simbolulă centruluiă invizibilă ală fiinYei);ă JeanăChévalier,ăAlainăGhéerbrant,ăDicYionar de 
simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol.1(A-D), Edit. 
Artemis,ăBucureşti,ă199Ő, p. 121-122. 
84 Pies<ă onorabil<ă aă scutuluiă reprezentândă oă fâşieă careă desparteă peă orizontală câmpulă
acestuia.ă Conformă cerinYeloră ştiinYeiă heraldiceă aceast<ă pies<ă trebuieă s<ă ocupeă 1/3ă dină
suprafaYaăscutului; DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 56. 
85 Deviza esteăoăinscripYieăconYinândăoămaxim<ămoral<,ăoăexclamaYie,ăoăformul<ădeăcredinY<,ă
un angajament; DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 100. 
86 Maria Dogaru, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 73. 
87 Elementeăexterioareăaleăscutului,ăreprezentateădeăanimaleăavândărolulădeăaăsprijiniăscutul;ă
DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 225. 
88 Leulă esteă unulă dintreă celeă maiă nobileă animale,ă fiindă reprezentată dină profilă 群iă stândă peă
labele de dinapoi. Gura largădeschis<ăîiăarat<ădin郡iiăascu郡i郡iă群iăoălimb<ărecurbat<.ăCoadaăsaăseă
înal郡<ădreapt<ăterminându-se printr-unăsmocădeăp<răîntorsăspreăspate.ăEsteăsimbolulăfor郡ei,ăală
curajuluiă群iăalăgenerozit<郡ii;ăCteăAlph.ăOțKellyădeăGalway,ăop. cit., p. 316-317; H. Gourdon 
de Genouillac, Les Mystères du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités – 
bizarreries et singularités,ă Paris,ă E.ăDentu,ă Éditeur,ă Libraireă deă laă Sociétéă desăGensă desă
Lettres, 1868, p. 22. 
89 Seăspuneădespreăcâine,ăogar,ăporcămistre郡,ăvulpoiăcândăstauăpeă labeleădeădinapoi,ă capulă
întorsă spreă parteaă dreapt<ă aă scutului;ă esteă situa郡iaă natural<ă aă leului;ăW.ăMaigne,ă Abrégé 
méthodique de la science des armoiries suivi d'un glossaire des attributs héraldiques, d'un 
traité élémentaire des ordres des chevalerie et de notions sur les classes nobles, les 
anoblissements, l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les 
usurpations et la legislation nobiliaires,ăParis,ăGarnieră frères,ăLibraires-Éditeurs,ă1860,ăp.ă
261. 
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cuăvârfurileă recurbateă înă jos,ă stândăcuăpicioarele posterioare pe arabescuri, 
iar cu labele anterioare susYin scutul de mijlocul flancurilor şi de colYurile 
superioare. CompoziYiaăesteăinclus<ăîntr-un pavilion91,ăc<ptuşităcuăhermin<92, 
cuăparteaăinferioar<ăsubăform<ădeăarcădeăcercăşi uşorăsinuoas<ăpe alocuri, cu 
dou<ăcurtine,ăcuăcâteădou<ăfalduriăpeăflancuri,ăcuăumerii,ăpoziYionaYiăînăband<ă
(celă dină dreapta)ă şiă înă bar<93 (celă dină stânga),ă formaYiă dină proeminenYe 
bombate;ă înă parteaă deă sus,ă curtinaă dină stângaă broşeaz<94, parYial şi oblic, 
peste cea din dreapta.ăPavilionulăesteăprins,ăînăparteaădeăsus,ăsubăoăcoroan<ă
închis<,ă compus<ă dintr-ună cercă frontal,ă împodobită cuă pietreă preYioase, 
surmontatădeăoptăfleuroane,ădintreăcareăcinciăsuntăvizibile,ădinăvârfulăc<roraă
pornesc opt arce (dintre care primele cinci jum<t<YiădinăfaY<ăsuntăvizibileăşiă
ornateăcuăperle),ăcareăseăreunescăînăparteaăsuperioar<ăşiăseătermin<ălaămijlocă
printr-ună globă crucifer.ă Înă exerg<,ă m<rginit<ă deă ună cercă liniară laă exterior,ă
legenda: * ROMÂNIA * Prim<riaăcomuneiăIneu.ăJud.ăArad.95 

 

                                                                                                                            
90 Afrontat se spuneădespreădou<ăanimaleăcareăseăprivesc;ăW.ăMaigne,ăop. cit., p. 219. 
91 Pavilionul este ornamentă exterioră ală scutuluiă subă form<ă deămantou,ă prev<zută înă parteaă
superioar<ă cuă ună baldachin.ă Esteă alc<tuită dină purpur<,ă c<ptuşită cuă hermin<,ă brodată cuă
franjuriă şiă ciucuriă dină firă deă aur.ă Simbolizeaz<ă cortulă subă careă membriiă familiiloră
domnitoareăîşiăad<postescăarmele.ăUneoriăacestaăesteăreprezentatăchiarăşiăînăarmeleădeăstat,ă
f<r<ăbaldachin,ăsemnificaYiaăp<strându-seătotuşi;ăDicYionar al ştiinYelor speciale, p. 183. 
92 Hermina esteăoăblan<ăutilizat<ăînăalc<tuireaăstemelor,ăînăspecialălaăc<ptuşireaăpavilioaneloră
şiămantourilor.ă Esteă reprezentat<ă convenYională printr-oă suprafaY<ă alb<ă sem<nat<ă cuă codiYeă
negre.ăEsteăblanaăfolosit<ădeăobiceiălaăreprezentareaăarmelorădeăstat.ăSimbolizeaz<ăm<reYie,ă
suveranitate; DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 131. 
93 Pies<ăonorabil<ă aă scutuluiă alc<tuit<ăprină trasareaă aă dou<ădiagonală ceă unescă col郡ulă stângă
superiorăcuăcol郡ulădreptăinferior,ăob郡inându-seăoăfâ群ieăceăesteăreprezentat<ăînăaltăsmaltădecâtă
câmpul.ă Conformă normeloră heraldiceă eaă trebuieă s<ă ocupeă ⅓ă dină suprafa郡aă scutului;ă
DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 52-53. 
94 Termenăcareăindic<ăpoziYiaăunorăpieseăcareătrecăpesteăalteleă群iăleăacoper<ăînăparte;ăMaigne,ă
op. cit., p. 226). 
95 ArhiveleăNa郡ionaleăIstoriceăCentrale,ăComisia consultativă heraldică,ădosară7,ăp.ă28ă群iă6ő. 
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IV. Sigiliuă rotundă (3őămm),ă imprimatăcuăcerneal<ăviolet<,ăavândă înă
câmpăstemaăY<riiădeălaă1872,ăcuăuneleămodific<riăoperateădup<ă1881:ăscut,ăcuă
margineaăsuperioar<ădinădou<ăconvexit<Yi,ăcuăconcavit<Yiăpeăflancuri,ătalpaăînă
acolad<,ăscartelat96,ăavândăînăcartierulă1ăacvila,ă înă2ăcapulădeăbour,ă înă3ăună
leuă n<scând97 dintr-oă coroan<ă deschis<98,ă înă Őă doiă delfini99 afrontaYi,ă cuă
cozile ridicate. Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: scut de tip 
francez medieval, triunghiular, cu flancurile rotunjite100, sfertuit, avândă înă
cartiereleă 1ă şiă Őă argint101,ă înă 2ă şiă 3ă negru102.ă Scutul,ă timbrată deă oă coroan<ă

                                                 
96 Scartelat seă spuneădespreă scută împ<rYită înăpatruă sec郡iuniă egaleă printr-oă linieăvertical<ă şiă
unaă orizontal<.ă Celeă patruă sec郡iuniă rezultateă seă numescă cartiere;ă Cteă Alph.ă O'Kelly de 
Galway, op. cit., p. 206. 
97 N<scândă esteă expresieă careă seă aplic<ă leuluiă atunciă cândă esteă redat<ă doară jum<tateaă
superioar<ăaăcorpuluiăs<uă群iăcareăpareăs<ăias<ăfieădinăcâmp,ăfieădintr-oăfascieăsauădină群ef;ăCteă
Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 352. 
98 Coroana deschis< esteă coroanaă format<ă dintr-ună arcă frontală şiă maiă multeă fleuroane;ă
deseoriăîntreăfleuroaneăseăinterpunăarcuriăperlate,ăiarăcerculăfrontalăesteăîmpodobităcuăpietreă
preYioase;ăDicYionar al ştiinYelor speciale, p. 90. 
99 Delfinul este unăpe群teăcuăcapulă îngro群at,ă reprezentatăcurbată înăsemicerc,ădinăprofilă群iă înă
pozi郡ieă vertical<.ă Botulă 群iă coadaă saă suntă întoarseă spreă dreaptaă scutului.ă Indic<ă ună
comandament pe mare. Delfinul este simbolul unei retrageri sigure la apropierea unor 
fr<mânt<riă 群iă aăunoră furtuni.ăElăpoateăpersonificaăvreunămareăpersonajăata群atădeă 郡araă saă 群iă
careănuăseăpoateă îndep<rtaă f<r<ă s<ămoar<.ă Înăvechimeădelfinulăaă fostămereuăconsideratăună
animal salvator; Cte Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 173-174. 
100 ThéodoreăVeyrin-Forrer, op. cit., p. 15, 16, fig. 11. 
101 Argintul esteăunămetalăutilizatăînăalc<tuireaăstemelor,ăreprezentatăconvenYionalăprinăcâmpă
alb,ărespectivăsuprafaY<ăliber<.ăSimbolizeaz<ăpuritate,ănevinov<Yie,ăsinceritate;ăH.ăGourdonă
de Genouillac, op. cit., p. 16-17. 
102 Negru esteăoăculoareăutilizat<ăînăalc<tuireaăstemelor,ăreprezentat<ăconvenYionalăprinăliniiă
verticaleă suprapuseă peă liniiă orizontale.ă Semnific<ă ştiinY<,ă modestie,ă durere,ă prudenY<;ă
DicYionar al ştiinYelor speciale, p. 173. 
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închis<,ăesteăaşezat pe o eşarf<ăconcav<ăpeăcareăesteăscris<ădeviza.ăSuporYii 
scutului sunt doi lei afrontaYi, cu cozile ridicate la spate şiă cuă vârfurileă
orientate spre exterior,ă stândă cuă câteă ună picioră posterioră peă extremit<Yile 
eşarfei,ă cuă cel<laltă susYinându-l de colYurile inferioare, iar cu labele 
anterioareă îlă susYin de colYurile superioare şi de flancuri. CompoziYia este 
inclus<ăîntr-unăpavilion,ăcuăparteaăinferioar<ăsubăform<ădeăarcădeăcercăşi uşor 
ondulat<ă peă alocuri,ă cuă dou<ă curtine,ă cuă câteă dou<ă falduriă peă flancuri,ă înă
mareăm<sur<ăsimetrice,ăcuăumerii,ăpoziYionaYiăînăband<ă(celădinădreapta)ăşiăînă
bar<ă (celă dină stânga),ă formaYiă dină proeminenYeă bombate;ă înă parteaă deă sus, 
curtineleă seă unesc.ă Pavilionulă esteă prins,ă înă parteaă deă sus,ă subă oă coroan<ă
închis<,ă compus<ă dintr-ună cercă frontal,ă împodobită cuă pietreă preYioase, 
surmontatădeăoptăfleuroane,ădintreăcareăcinciăsuntăvizibile,ădinăvârfulăc<roraă
pornesc opt arce (dintre careăprimeleă cinciă jum<t<Yiă dină faY<ă suntăvizibile),ă
careăseăreunescăînăparteaăsuperioar<ăşiăseătermin<ălaămijlocăprintr-oăcruce.ăÎnă
exerg<,ăm<rginit<ădeădou<ăcercuriăliniareălaăexterior,ălegenda:ă*ăROMÂNIA 
* Oficiulăst<riiăcivileăIneu.103 

 
 

Prezentarea de faY<,ă adresat<ă specialiştilor, istoricilor şi marelui 
public,ăseăconstituieăîntr-un apel pentru depistarea, cercetarea şiăpunereaăînă
circuitul ştiinYific şiăaăaltorăvestigiiădeăacestăfel,ăr<maseăînc<ănecunoscute. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 ArhiveleăNa郡ionaleăIstorice Centrale, Comisia consultativă heraldică, dosar 7, p. 65. 
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Noi contribuYiiălaăcunoaştereaăsigiliilorătârguluiăIneu 
 
 

                                          Augustin Mureşan, Ioan Popovici 
 
 
Abstract 
             The authors present new contributions to knowing the seals of the 
Ineu borough (the 18th - 19th centuries).Within the emblem of such seals 
there is the representation of the grape vine with clusters of grapes and other 
items.The seals are dated: 1729, 1868 and 1875. These seals are included in 
the category of seals representing the local flora and fauna. The vine with 
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clusters symbolically represents a secular occupation of the local residents-
viticulture. 
 
 

Localitatea Ineu104, judeYulă Aradă esteă atestat<ă documentară înă anulă
1214105. De-aă lungulă aniloră esteă menYionat<ă caă denumireă înă documenteleă
vremii,ăînămaiămulteăvariante:ă121Ő-Jeneu, 1347-Jeneu, 1475-Jenew, 1561-
JenQ,ă1601-Jeneo, 1806-1913-BorosjenQ,ăIneuăş.a.ăDeălaăaceast<ăaşezare din 
perioadaăcândăaveaăstatutulădeătârgăcunoaştemătreiăvestigiiăsigilare.ăSigiliul a 
constituit,ă pentruă persoaneă caă şiă pentruă comunit<Yileă sociale,ă expresiaă
demnit<Yiiă şiă libert<Yii.ă Într-adev<r,ă beneficiauă deă dreptulă deă sigiliu106 cei 
care, fiind liberi, puteauă participaă caă parteă sauă martoră laă încheiereaă unoră
tranzacYii,ădeăregul<ălaăatestareaăschimbuluiădeăpropriet<Yiăoriălaăacordareaădeă
privilegii. Câtă priveşteă comunit<Yileă sociale,ă înă specială aşez<rileă cuă caracteră
urban107, sigiliul a dat expresie dreptuluiă localniciloră deă aă seă organizaă şiă aă
acYionaă înă vedereaă rezolv<riiă problemeloră impuseă deă dezvoltareaă social-
economic<.ă 

Problemaă sigiliiloră deă târguriă şiă oraşeă esteă legat<ă deă apariYiaă şiă
dezvoltareaăcentrelorăurbaneăînăcontextulăvieYiiăeconomico-sociale a Y<riloră
române108.ă Înă general,ă eleă auă fostă împ<rYiteă înă funcYieă deă vechimeaă
existenYeiălor,ăînădou<ăgrupe.ăDinăprimaăgrup<ăfacăparteăsigiliileăoraşelorăşiă
târguriloră existenteă înainteă deă întemeiereaă stateloră feudaleă româneştiă
(Câmpulung,ăTârgovişte,ăArgeş,ă înăXaraăRomâneasc<;ăBaiaă şiăRoman,ă înă

                                                 
104 Oraşulă Ineuă aparYineă deă judeYulă Arad,ă veziă Legea nr.2/1968 privind organizarea 
administrativ-teritorială a României.,ă înă “ColecYiaă deă legi,ă decrete,ă hot<râriă şiă alteă
normative, 1968 (1 noiembrie-31ă decembrieă 1970;ă Ionă Iordan,ă Petreă Gâştescu,ă D.ă I.ă
Oancea, Indicatorul localităYilor din România,ăEdit.ăAcademieiăR.ăS.ăR.,ăBucureşti,ă197Ő. 
105 Coriolan Suciu, DicYionarul istoric al localităYilor din Transilvania, vol. I, Edit. 
Academiei R. S. R., Bucureştiă 197Ő,ă p.ă 309;ă Alexandruă Roz,ă KováchăGéza,ăDicYionarul 
istoric al localităYilor din judeYul Arad, Arad-1997, pp. 131-133. Pr. Pavel Tripa, Trecutul 
oraşului Ineu şi al cetăYii Ienopolei, Edit. Emia, Deva, 2007. 
106 EmilăVîrtosu,ăDespre dreptul de sigiliu, înă “Studiiă şiă cercet<riă numismatice”,ă vol.ă III,ă
1960, 333-346. 
107 MenYion<măc<ăsigiliileădeătârguriăşiăoraşeădinăEvulăMediuăauăf<cutăobiectulăunorăarticoleă
şiă studiiă cumă suntă celeă aleă luiă Jakóă S.,ă Sigilografia cu referire la Transilvania până în 
secolul al XV-lea, înă“DocumenteăprivindăIstoriaăRomâniei,ăIntroducere”,ăvol.ăII,ăBucureşti,ă
1956, pp. 616-617 sau articolele lui F. Mihalca, Simboluri geto-dace în pecetea mare a 
Lipovei în secolul al XVII-lea,ă înă “Clio”ă ă (Timişoara),ă Anulă II,ă nr.ă 9-12, septembrie-
decembrieă1993,ăp.ăŐăşiăAugustinăMureşan,ăDespre pecetea mare a Lipovei din secolul al 
XV-lea,ăînă“AradulăCultural”,ăAnulăIII,ănr.ă1,ă1996,ăpp.ă31-32. 
108 Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric,ăEdit.ăŞtiinYific<ăşiăEnciclopedic<,ă
Bucureşti, 1976, p. 150. 
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Moldova),ă iară dină aă doua,ă sigiliileă oraşeloră şiă târguriloră înfiinYateă ulterioră
careă îşiă voră câştigaă dreptulă deă sigiliuă treptat,ă caă urmareă aă dezvolt<riiă loră
economico-sociale109. Din punct de vedere al emblemei sigiliile deătârguriă
şiă oraşeă suntă heraldiceă şi iconografice110. Elementele din embleme au fost 
fixateădeăconducereaăoraşuluiă(reprezentândăobşteaălocuitorilor)ăînăleg<tur<ăcuă
unăprodusăspecific,ăunămonument,ăoălegend<ăsauăunăpatronăreligios111. 

OraşeleădinăTransilvania-datândădinăEvulăMediuătimpuriuăauăposedată
sigiliiă înc<ă dină secolulă ală XIII-lea,ă emblemaă loră fiindă înă primaă perioad<ă
identic<ăcuăceaăaăscaunuluiăşiăcomitatuluiădinăcareăauăf<cutăparte112.ăDeşiănuă
neăocup<mădeăsigiliileădeătârguriăşiăoraşeădinăperioadaăEvuluiăMediu,ătotuşiă
trecemă înă revist<ă apariYiaă unora:ă 1299-Mintiu, 1323-Satu Mare113, 1367-
Sibiu, 1368-Braşov,ă1369-Cluj114, Baia Mare (secolul al XIV)115.ăTârgurileă
auă întrebuinYată şiă eleă deă timpuriuă peceYiă propriiă pentruă aă validaă acteleă
oficiale. Cea mai veche peceteă cunoscut<ă deă târgă esteă ceaă aă Pâncotei,ă
aplicat<ă peă ună actă dină 26ă iunieă 1396116,ă şiă celeă dou<ă peceYiă aleă târguluiă
Lipova117, din primul sfert al veacului al XV-lea.ăDac<ăuneleăsigiliiădeăoraşeă
suntă deă tipă hagiografică şiă auă înă emblem<ă înf<YişaYiă protectorii: Sfântulă
Ladislau-Oradea,ă Sfântulă Ştefan-Baiaă Mare,ă Sfântulă Dumitru-Bucureşti,ă

                                                 
109 EmilăVârtosu,ăDin sigilografia Moldovei şi a Xării Româneşti,ă înă“Documenteăprivindă
Istoriaă României,ă Introducere”ă vol.ă II,ă Edit.ă Academieiă R.ă P.ă R.,ă 19ő6,ă pp.ă Ő37;ă Dană
Cernovodeanu,ăN.ăI.ăM<nescu,ăNoile steme ale judeYelor şi municipiilor din R. S. România, 
Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti, înă
“RevistaăArhivelor”,ăAnulăLI,ăvol.ăXXXVI,ănr.ă1-2,ă197Ő,ăp.ă7ăşiăpp.ă63-80. 
110 DanăCernovodeanu,ăN.ă I.ăM<nescu,ăop. cit.;ăCercet<toareaăMariaăDogaru,ă îşiă însuşeşteă
aceast<ăclasificare,ăveziăMariaăDogaru,ăop. cit., p. 150. 
111Maria Dogaru, op. cit., p. 150. 
112 Ibidem. 
113 Jako S., op. cit., p. 615. 
114 Dan Cernovodeanu, ŞtiinYa şi arta heraldică în România, Edit.ă ŞtiinYific<,ă Bucureşti,ă
1977, p. 190. 
115 Vezi DécsényăGyula,ăNagybanya régi  pecsétei,ăînă“Turul”,ă1886,ăMDCCL,ăp.ă98ă(100);ă
JakóăS.,ăop. cit., p. 614; Maria Dogaru, op. cit., pp. 150-151;Viorica Ursu, Sigiliul mare al 
oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea,ă înă“RevistaăMuzeelorăşiăMonumentelor”,ăseria 
muzee, XXIII, nr. 4, 1986, pp. 84-85. 
116 Jako S., op. cit., p. 616. 
117 Peceteaămareăşiămic<ăaăLipoveiăăsuntăreproduseăînădesen,ăînălucrareaăluiăMárkiăSándor,ă
Aradvármegye és Arad szabad királyi város története, II,ă 189ő,ă p.ă 183;ă veziă şiă ă Aurelă
Eisenkolb, Lippa  város  története, Lipova,ă1912.ăPeceteaăesteăprezentat<ădeă JakóăS., op. 
cit., pp. 616-617; Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi 
timpuri până astăzi, EdiYiaă aă doua,ă rev<zut<ă şiă ad<ugit<,ă Edit.ă Ceres,ă Bucureşti,ă 1976,ă p. 
317; F. Mihalca, op. cit., p.ă Ő,ă Augustină Mureşan,ă op. cit., pp. 31-32ă şiă Victoră Bleahu,ă
Monografia oraşului Lipova din judeYul Arad, EdiYiaă aă III-aă rev<zut<ă şiă ad<ugit<,ă Edit.ă
Hieropolis,ăTimişoara,ă2008. 
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Sfântulă Mihail-Zal<u,ă alteleă suntă deă tipă arhitecturală (sauă monumental)ă şiă
includă construcYii,ă îndeosebi,ă cet<Yi:ă Albaă Iulia,ă Arad118, Cluj, Dej, 
Sighişoara,ăTimişoara119 ş.ăa. 

Înă rândurileă deă maiă jos,ă neă propunemă s<ă prezent<mă şiă analiz<mă
am<nunYităacesteătreiăvestigiiăsigilare,ăaparYinîndătârguluiăIneu,ădatate:ă1729,ă
1868ă şiă 187ő.ă Înă leg<tur<ă cuă acesteă vestigiiă sigilare,ă dină perioadaă cândă
aceast<ăaşezareăaveaărangădeătârg,ăneăvomăreferi,ălaăurm<toareleăaspecte:ă1)ă
forma şi dimensiunile, 2) tehnica şi materialele din care au fost 
confecYionate; 3) reprezentările din emblemă şi 4) legenda. 
1.ăDup< formă sigiliile târgului Ineu sunt rotundeăşiăovale.ăAlteăformeănuăamă
depistată înă cercet<rileă efectuate.ă Dup<ă m<rime,ă majoritateaă seă includă înă
categoriaă celoră miciă şiă mijlocii.ă 2.ă Înă ceeaă ceă priveşteă tehnica de 
confecYionare eleă auă fostă gravateă înă incizie.ă Caă materialeă pentruă f<urireaă
tiparelor sigilare s-auăîntrebuinYat:ăalam<,ăbronzăş.a.ăEleăneăarat<ăstr<duinYaă
meşteriloră pecetariă înă artaă grav<riiă înă metal.ă Privindă emblema tiparului 
sigiliuluiă dină 1868,ă ală târguluiă Ineu,ă prină pitoresculă imaginiiă şiă tehnicaă
grav<riiă sale,ă elă faceă parteă dină realiz<rileă celeă maiă reuşiteă aleă vestigiiloră
sigilare aleă târguriloră dină zon<.ă Meşterulă pecetară careă l-aă f<urită poateă fiă
consideratăunămeşterădes<vârşit.ăCaămaterialeăpentruăconfecYionareaăsigiliiloră
s-auă folosit:ă cearaă şiă tuşul120. Majoritatea sigiliilor studiate de noi sunt 
aplicateă înăcear<ăroşie.ă3.ăReprezentările din emblemă. Sigiliul din 1729 al 
acestuiă târgăareă înăcâmpulăsigilarăprobabilăoăboab<ădeăstrugureăşiăelementeă
vegetale.ă Tiparulă sigilară dină 1868ă şiă sigiliulă dină 187őă auă înă emblem<ă ună
butucădeăviY<-de-vie cu struguri. 4. Legenda. La cele trei vestigii sigilare de 
careăneăocup<mă legendaă s-a scris cu litere majuscule. La sigiliul din 1729 
textulă legendeiăconYineăapelativulăsigilară (PECSID),ănumeleă localit<Yiiă Ineuă
înă aceaă perioad<ă (BOROS-JENP)ă şiă anulă confecYion<riiă tiparuluiă sigilară
(1729). La tiparul sigilar din 1868 textul legendei cuprinde apelativul sigilar 
(SIGILUL),ătermenulăgenericămenYionândărangulălocalit<Yiiă(OPID),ănumeleă
acesteia (BOROS-JENÖ)ă şiă anulă confecYion<riiă tiparuluiă sigilară (1868).ă

                                                 
118 MariaăDogaru,ăAugustinăMureşan,ăSigiliile oraşului Arad,ăînă„HistoriaăUrbana”,ătomulă
I, 2, 1993, pp. 205-213.ăAugustinăMureşan,ăSigilii de târguri şi oraşe din comitatul Arad şi 
împrejurimi (secolele XVIII-XIX), Edit. Gutenberg Univers, Arad, 2010, pp. 46-47. 
119 Vezi Maria Dogaru, Sigilii orăşeneşti din epoca modernă şi contemporană, D. G. A. S., 
Bucureşti,ă1978,ăp.ă17. 
120 SigiliulăoraşuluiăIneu,ăcomitatulăAradăesteăimprimatăînătuşăpeăprocesulăverbalăalăantistieiă
comunale, D. J. A. A. N., fond Prefectura judeYului Arad, Acte administrative, inventar nr. 
3Ő,ă dosară 129Ő8//1879,ă filaă 2,ă veziă şiă Mariaă Pîrvulescu,ă Mariaă Dogaru,ă Introducerea şi 
regăsirea informaYiilor privind izvoarele sfragistice în memoria echipamentului electronic, 
înă„RevistaăArhivelor”,ăanulăLVI,ăvol.ăXLI,ănr.ă3,ă1979,ăp.ă3Ő0. 
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Textul legendei sigiliului din 1875 include denumireaă localit<Yiiă
(BOROSJENP),ă statutulă acesteiaă (MEZÖVÁROS)ă şiă anulă confecYion<riiă
tiparului sigilar (1875). 

 Înăleg<tur<ăcuăreprezent<rileădinăemblemaăsigiliilorădeălocalit<Yiădină
zonaăar<dean<ăăcercet<toareaăMariaăDogaru,ăînă198Ő,ăclasific<121 sigiliileăînă
dou<ăcategorii:ăsigiliiăavândăînăcâmpulăsigilarăoăemblem<ăşiăsigiliiăcuăcâmpulă
sigilarălipsitădeăemblem<ă(câmpulăfiindăgravatăcuătextulălegendeiăetc).ăXinândă
contădeăaceast<ăclasificare,ăşiădeăconYinutulăăemblemeiăvestigiilorăsigilareăaleă
târguluiă Ineuă sigiliileă acesteiă aşez<riă potă fiă incluseă înă categoriaă sigiliilor 
evidenYiind flora şi fauna specifică122.ăÎnăacesteăsigiliiăşiătipareăsigilareăfloraă
târguluiă respectivăesteăredat<ăînăcâmpulăsigilarăprinăviYa-de-vie etc. Cultura 
viYeiădeăvieăesteăreprezentat<ăprinăgravareaăunuiăbutucădeăviY<ădeăvieăpeăună
arac (tiparul sigilar din 1868 şiă sigiliulă dină 187ő).ă Butuculă deă viY<-de-vie 
semnific<ăunaădinăprincipaleleăocupaYiiăaleălocuitorilorădinăzon<,ăculturaăviYeiă
de vie.  

Iat<ă descriereaă celoră ă treiă ă vestigiiă sigilare,ă datate:ă 1729,ă 1868ă şiă
1875. 

a. Sigiliu oval.ă Înă câmpulă sigilară s-a reprezentat probabil o 
boab<ă deă strugure,ă înconjurat<ă deă oă cunun<,ă alc<tuit<ă dină
dou<ăr<mureleăcareăseăunescăînăparteaădeăjos.ăLegendaăs-a 
scrisăcuălitereămajuscule:ă*ăBOROS:ă*ăJENÖă*ăPECSID: * 
1729 (SIGILIUL INEULUI 1729)123.ă Fiecareă cuvântă ală
textuluiălegendeiăesteăseparatădeăoăsteluY<,ăiarăcifreleăanuluiă
1729ă suntă desp<rYiteă deă câteă ună punct.ă Anulă 1729ă esteă
marcată deă oă parteă şiă deă altaă deă câteă dou<ă puncte.ă Laă
margineaă spaYiuluiă sigilară seă afl<ă ună cercă ovoidală perlat.ă
Fig. 1. 
                  

                                                 
121 Maria Dogaru, ColecYiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului,ăBucureşti,ă198Ő, p. 
101. 
122 Despre clasificarea acestor sigilii, vezi idem, Sigilii săteşti  din fostul comitat Arad,ă înă
„Cercetări numismatice„, III, 1980, p. 216. 
123 Márkiă Sándor,ăArad vármegye és Arad szabad királyi város története, Arad, II,1895, 
p.112ă(desen).ăAugustinăMureşan,ăSigilii de târguri şi oraşe..., pp. 46-47. 
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Fig.ă1.ăSigiliulădină1729ăalătârguluiăIneu 

 
b. Tipar sigilar124 rotundă(30ămm),ăconfecYionatădinămetal,ăgravată

înă incizie.ă În<lYimeaă total<ă aă pieseiă sigilareă (mânerulă
împreun<ăcuărondelaăsigilar<)ăăesteădeăőőămm.ăÎnăemblem<:ă
peă oă teras<ă ună butucă deă viY<ă deă vieă cuă patruă ciorchineă deă
struguri,ă încol<cită peă ună arac.ă Înă exerg<,ă întreă treiă cercuri,ă
unulăperlatăînăinteriorăşiăunulăperlatăşiăaltulăliniarăînăexterioră
s-aă scrisă legendaă cuă litereă majusculeă înă limbaă român<:ă
SIGILUL  OPIDULUI BOROS-JENÖă 1868125.ă Începutulă
şiăsfârşitulălegendeiăsuntămarcateădeăoăsteluY<.ăFig.ă2. 
 

                                                 
124 Aeestă tipară sigilară seă p<streaz<ă înă colecYiaă deă sigiliiă (tipareă sigilare)ă ală Serviciuluiă
judeYeanăAradăalăArhivelorăNaYionale, nr. inv. 96. 
125 AugustinăMureşan,ă Sigilii de târguri şi oraşe..., p.ă Ő7.ă Laă s<p<turileă f<cuteă peă malulă
CrişuluiăAlbăcuăocaziaăconstruiriiă nouluiă şiă actualuluiăpodădină1936,ăpeă lâng<ăalteă lucruriă
g<siteă s-aă aflată şiă vechiulă sigiliuă ală oraşului.ăDesigură esteă vorbaădeăună tiparădeă sigiliu.ă Înă
stadiulă actuală ală cercet<riloră nuă cunoaştemă careă dintreă acesteă tipareă sigilareă folositeă deă
localitateaăIneuăaăfostădescoperităînăacelăloc. 
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                                   Fig.ă2.ăTiparulăsigilarădină1868ăalătârguluiăIneu 

 
c. Sigilu rotund.ăÎnăcâmpulăsigilarăpeăoăteras<,ăunăbutucădeăviY<-

de-vieăcuăşaseăciorchiniădeăstruguri,ă treiă înădreapta,ă treiă înă
stânga,ă peă ună arac.ă Înă exerga,ă ă format<ă dină treiă cercuriă
liniare,ăunulăînăinteriorăşiădou<ăînăexteriorăs-a scris cu litere 
majusculeă legendaă înă limbaă maghiar<:ă BOROSJENÖă
MEZÖVÁROSă187őă(TÂRGULăINEUă187ő)126.ăÎnceputulă
şiăsfârşitulălegendeiăsuntămarcareădeăoăsteluY<.ăFig.ă3. 

 
                      Fig.ă3.ăSigiliulădină187őăalătârgului Ineu 

 
 
 

                                                 
126 Vezi MárkiăSándor,ăop. cit.,ăp.ă8Ő6ă(desen);ăMariaăPârvulescu,ăMariaăDogaru,ăop. cit., p. 
340; Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comitat Arad, p. 223; idem, ColecYiile de 
matrice sigilare..., p.103;ăAugustinăMureşan,ăSigilii de târguri şi oraşe..., p. 47. 
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B<t<liaăpentruăIneu - Septembrie 1944 
 

 
 Ioan Tuleu 

 
Abstract 

On the 13th of September 1944 the Hungarian army transgressed the 
Romanian western border in order to ocupy the Western Plain and spread 
throughoutătheăvalleysăofătheăriverăMureşăandătheăriverăCrişulăAlb,ăintendingă
to gain control over passes in the Western Carpathians. On the 15th&16th of 
September,ăinătheătownăofăIneu,ăsituatedăinătheăvalleyăofătheăriverăCrişulăAlb,ă
the Romanian army maintained a strong resistance that delayed the enemies 
from advancing further on. However, the town will capitulate in the 
afternoon of the 16th of September and will remain under Hungarian 
occupation until its eliberation by the Romanian-Soviet troups on the 22nd of 
September. 
 
  

Lovitura de stat de la 23 august 1944 a schimbat complet frontul 
românescă dină celă deă Ală DoileaăR<zboiămondial,ă orientându-l spre nord şi 
vest,ă înă scopulă lupteiă ceă aveaă s<ă vin<ă cuă Ungaria,ă pentruă eliberareaă
Transilvanieiă deă nord.ă Înă acelaşi timp, graniYaă deă vestă aă Românieiă deă peă
teritoriul judeYuluiă Aradă aă devenită foarteă expus<ă ataculuiă maghiară careă
urm<rea,ăcuăajutorăgerman, s<ăocupeătrec<torileăCarpaYilorădeăVestăînăscopulă
organiz<riiă uneiă liniiă defensiveă bazat<ă peă munYi. Pentru a dejuca planul 
maghiar,ăArmataă1ăromân<ăşi-a reorganizat dispozitivul defensiv pe frontiera 
de vest, dispozitiv din care vor face parte şiăunit<Yile militare de pe teritoriul 
Aradului.ă Înă cadrulăplanurilorăMareluiăStatăMajorăRomânăap<rareaă Ineuluiă
avea un rol important, acesta fiind aşezat pe una dintre axele importante ce 
urmauăaăfiăfolositeădeăarmataămaghiar<ăpentruăaăp<trundeăpeăvaleaăCrişului 
Alb,ăînăMunYii Apuseni.  
 

Organizareaădispozitivuluiădeăap<rare 
Concentrareaă unoră noiă unit<Yiă maghiareă peă frontier<,ă observateă deă

serviciileă româneşti de informaYii militare şi clarificarea direcYiilor de atac, 
auă determinată comandamentulă Armateiă 1ă s<ă procedeze la reorganizarea 
forYelor disponibile pe frontiera de vest. Astfel, s-a decis ca Divizia 1 
Infanterie-InstrucYieă s<ă treac<,ă cuă majoritateaă unit<Yilor,  (Regimentul 85 
Infanterie, Regimentul 93 Infanterie, Regimentul 38 Artilerie) din Banat la 
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nord de Mureş şiă s<ă seă organizezeă pentruă ap<rareaă v<iiăCrişului Alb, prin 
constituirea unei linii principale de rezistenY<ăînăadâncimeaăap<r<rii.ă 

Înc<ădină10ă septembrie,ă cartierulă divizieiă aă sositădeă laăTimişoara la 
Ineu. Divizia 1 Infanterie primeşteă înă subordineă şiă 訓colileă deă OfiYeri de 
Rezerv<ă nră 6ă Ineuă şiă nră 2ă Bac<u,ă Batalionulă Regională Fixă „Criş”ă şi 
Batalionulă2ăGr<niceri,ăconstituindăastfelă„GrupulăCriş”,ăsubăcomandaăcol.ă
Alexandru Poşoiu.  

Pentru a se realiza dispozitivul proiectat, prin Ordinul de operaYii nr 
11 s-auăluatăurm<toareleăm<suri: 

a)  Un batalion din Regimentul 85 Infanterie şiăcompaniaăcomand<ă
seă deplaseaz<ă deă laă Chişineu Criş laă Pâncotaă şiă organizeaz<ă
ap<rareaăpeăcanalulăMatca. 

b)   Regimentulă93ăInfanterieăîncepeăintrareaăînădispozitivăpeăfrontul 
Ineu - Mocirla 

c)  Regimentulă 38ă Artilerieă începeă intrareaă înă dispozitivă cuă ună
divizion la sud-estăp<dureaăBaltaăşi al doilea divizion  la sud-est 
Mocrea.  

d)ă Batalionulă 2ă elevi,ă deă laă 訓coalaă nră 6ă Ineu,ă seă fixeaz<ă peă
aliniamentul Moroda – Mocrea. 

d)  Batalionulă2,ădeălaă訓coalaădeăOfiYeriăRezerv<ănră2ăBac<u,ăîncepeă
deplasarea de la GurahonY laăButeni,ăpentruă aă fiă întrebuinYat ca 
rezerv<ăaădispozitivului.ă 

Înă ziuaă deă 12ă septembrie,ă liniaă deă rezistenY<ă principal<ă aflat<ă peă
aliniamentulăPâncotaă– Moroda – Mocrea – Ineu - P<dureaăBaltaă-  Beliu era 
înă liniiămariă realizat<,ăcontinuându-seă lucr<rileădeăap<rareă şi planul de foc. 
„GrupulăCriş”ăesteădivizatălaărândulăs<uăînă„Detaşamentulădeăsud”,ăcomandată
de lt. col Mertic, (Regimentul 85 Infanterie cu Batalionul 1 laă Pâncota,ă
Batalionulă2ăeleviădeălaă訓coalaădeăofiYeriădeăRezerv<ăIneu)ăşiă„Detaşamentul 
deă Nord”ă (Regimentulă 93ă Infanterieă cuă Batalioaneleă 1ă şiă 2ă întreă P<dureaă
Balta şiă Mocirla,ă Batalionulă 2ă Gr<niceriă laă vestă Beliu,ă Batalionulă Fixă
Regională„Criş”ălaăChişlaca – Craiva - 訓iad).ă 

Batalionulă2ăeleviădină訓coalaădeăOfiYeriăRezerv<ănră6ăIneuăintraăastfelă
operativ sub ordinele Detaşamentului Sud, comandat de lt.col Mertic,  cu 
misiuneaă deă aă organizaă câteă ună centruă deă rezistenY<ă peăMocreaă şi Moroda 
pentru a interziceăp<trundereaă inamiculuiă ăpeădirecYiile: Seleuş - Mocrea şi 
Pâncotaă – Târnovaă - 訓ilindia.ă Înă cază deă atacă puternică vaă continuaă s<ă Yin<ă
Mocrea, repliindu-seăcuăstângaăpeălizieraădeăvestăaăSatuluiăMic,ăînăm<sur<ădeă
a reacYionaădeăpeădealulăMocreaăc<treăIneuăşiădeăpeăSatulăMicăc<treăChier.ăÎnă
12 septembrie s-a trecut la organizarea terenului cu amplasamente normale 
de arme automate, cuiburi de rezistenY<ă înă form<ă deă lab<ă deă gâsc<ă şi alte 
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lucr<riădeăap<rare.ăPunctulădeăcomand<ăalăBatalionuluiădeăeleviăs-a stabilit la 
Târnova (1). 

Batalionulă2,ădinăRegimentulă8ő,ăîmpreun<ăcuăCompaniaăőăGr<niceriă
şiă Escadronulă Gr<niceriă C<l<riă formaă „Detaşamentulă înaintat”ă ală diviziei,ă
subă comandaă maioruluiă Petreă 訓apcaliu,ă cuă misiuneaă deă aă interziceă
p<trundereaă inamiculuiă peă comunicaYiile Elek - Gr<niceri;ă Antă - Zerind; 
Gyula - V<rşand şiădeăaăasiguraăintrareaădivizieiăînădispozitivulăprincipalădeă
rezistenY<.ă 

Reorganizarea dispozitivului se face şi dincolo de frontiera 
maghiar<,ăunguriiăpreg<tindu-seăs<ăataceăînainteăcaăromâniiăs<-şi organizeze 
poziYiile defensive şiă maiă alesă înainteă caă unit<Yile ruseşti şiă româneştiă s<ă
ajung<ă deă peă frontulă deă estă înă zon<.ă ă Înă vedereaă ofensiveiă dină Crişana şi 
Banat,ăUngariaă aă concentratăCorpulă Őă ungar,ă careă urmaă s<ă ataceă peăValeaă
Crişului Alb, spre Ineu,ăcuăDiviziaă10ăInfanterieăungar<,ăiarălaănordădeăCrişul 
Negruăurmaăs<ăăataceăcuăDiviziaă12ăInfanterie,ăînătimpăceăpeăvaleaăMureşului 
aăfostădestinatăCorpulă6ăarmat<,ăcuăDiviziaă6ăInfanterieăRezerv<,ăpeădirecYia 
Peregu Mic – Arad – sud Mureş, iar cu Diviziaă1ăBlindat<ă„Budapesta”ăpeă
axul Lokoshaza  - Arad (2). 
 

Atacul maghiar 
Noapteaă deă 12ă peă 13ă septembrieă aă fostă calm<,ă senin<ă şi destul de 

cald<ăpentruăaceaădat<ădinăcalendar.ăChiarădac<ăexistauădestuleăsemnaleăc<ă
maghiariiăvorădezl<nYui ofensiva, totuşi mulYiăcredeauăc<ănuăseăvorăîncumetaă
s<ăatace,ăavândăînăvedereăc<ădinspreăTransilvaniaăseăpr<v<leaăpuhoiulărusesc. 

La ora 6 aşteptareaă aă luată sfârşit,ăpentruă c<ă ataculă s-aădezl<nYuit pe 
toat<ă frontieraă deă vest,ă fiindă vizateă cuă prec<dereă direcYiile: Kotégyháza - 
Curtici; Kötegyan - Zerind; Salonta - Talpoş şi Gepiu – Mersig – Tinca. 
IntenYiaăimediat<ăaăinamiculuiăeraădeăaăpuneăst<pânireăpeăzonaăCurticiă- Arad 
şi pe trecerile peste Crişul Negru de la Zerind, Talpoş şi Tinca.  Divizia 10 
infanterieă ungar<,ă care ataca pe Crişul Alb, şi-a dirijat un regiment pe 
comunicaYiaăChişineuăCrişă– Ineu,ăpeădrumurileădinădreaptaăşiăstângaărâului,ă
iarăunăaltă regimentă şi-aă începută înaintareaă înă lungulă comunicaYieiăCurticiă – 
Pâncota.ăInfanteriaăungar<ăeraăînsoYit<ăşi de blindatele Diviziei 1 Budapesta. 
PanicaădinărândulăpopulaYieiăcivileăeraămaxim<,ălocuitoriiăsatelorăauăîncepută
s<ă fug<ă înă debandat<ă spreă interior,ă c<utândă salvareaă înă zonaă muntoas<ă aă
judeYuluiăArad.ăÎnăcaleaăatacatorilorăseăaflauăînăprimaălinieădoarăsubunit<Yi de 
gr<niceri,ă„Detaşamentulăînaintat”ăşiăobservatoriăc<l<ri,ăcareăaveauămisiuneaă
de a raporta mişc<rileăinamiculuiă(3).   

ŞefulăbirouluiăoperaYiiăalăDivizieiă1ăInfanterie-InstrucYie,ămaiorulăIonă
Ciolpan,ăăeraălaăcurentăcuăsituaYiaăcreat<,ădarănuăaăintratăînăpanic<,ăpentruăc<ă
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elăştiaăundeăvaăîncepeăadev<rataărezistenY<: “În dimineaYa de 13 septembrie 
inamicul a atacat pe întregul sector de apărare, presiunea fiind mai 
puternică în faYa Regimentului 93 Infanterie, în poziYie la Ineu. În 
rezultatele obYinute de noi, o contribuYie de seamă au avut-o comandanYii de 
subunităYi, admirabile exemple de fermitate, şi patriotism.”  

La aceeaşiă or<ă inamiculă atac<ă toateă picheteleă deă gr<niceriă deă peă
frontiera dintre nord Mako şiăsudăB<tania.ăUnit<Yi motorizate au atins liziera 
de nord Curtici şiă auă ocupată Macea.ă Alteă unit<Yi moto şi velomobile au 
ocupat satele DorobanYi şi Iratoş. La Variaşul Mic şiă Turnuă gr<niceriiă auă
începutăluptaăpeăfrontieraădeăstat,ăfiindăîns<ădep<şiYi pe flancuri de coloanele 
inamice,ăcareăînaintauăpe direcYiile principale de atac. 

Grupul maghiar de recunoaştereă aă ocupat,ă pân<ă laă oraă 8,30,ă sateleă
Macea şi Curtici, el fiind urmat  de Batalionul 3, din Regimentul 1 tracYiune 
auto, care viza Aradul. La orele 9,30-10ă inamiculă dep<şeşte aliniamentul 
Macea – Curtici - 訓ofroneaăastfelăc<,ăpân<ă laăoraă12,ăprimulăaliniamentădeă
ap<rareă esteă str<punsă cuă pierderi.ă Înă urmaă ataculuiă inamică forYele slabe 
româneştiădispuseăpentruăap<rareaăAraduluiăsuntădep<şite şi marele oraş de 
pe Mureş cadeăînămânaăinamiculuiălaăora 17,ă30,ăînăziuaădeă13ăseptembrie.ăÎnă
acelaşiă timpăcontinu<ăofensivaă şiăpeăceaădeăaădouaăcaleăprincipal<ădeăatac,ă
Valea Crişului Alb. 

Diviziaă10ăInfanterieăungar<ăîşiădirijeaz<ăunăregimentăpeăcomunicaYiaă
ChişineuăCrişă– Ineu,ăpeădrumurileădinădreaptaăşiă stângaă ăCrişuluiăAlb,ă iară
Batalionul 3, din Regimentul 1 tracYiuneă auto,ă dup<ă ceă ocup<ă Curticiulă
trimiteă subunit<Yi de cercetare moto, sprijinite de 3-Őă careă deă lupt<,ă înă
recunoaştereăspreăSântanaă- Caporal Alexa. 

Aceste forYe,ă pân<ă înă searaă zilei,ă respingă avanposturile  
DetaşamentuluiădeăSudă(PlutonulădeălaăSântanaăşi Caporal Alexa) şiăajungăînă
contact cu poziYia de rezistenY<ădeăpeă canalulăMatca,ăundeă suntăprimite de 
foculă puternică ală ap<r<riiă (ă 3/1).ă Laă Pâncotaă seă aflaă instalat<ă comandaă
Regimentului 85, Batalionul 1 şiăCompaniaăarmamentăgreu,ăfixateăînăap<rareă
peă localit<Yileă Pâncotaă - Galşa,ă cuă ună plutonă înă avanposturiă laă 訓iria,ă careă
f<ceaăleg<turaăcuăDetaşamentulăP<uliş. La ora 14, plutonul din avanposturi 
este respins, fiind atacat cu 2 tanchete şi 4 camioaneă înc<rcateă cuă trupeă
transportate, precedate de 4 motociclete. Satul Caporal Alexa este cucerit la 
oraă 16,ă iară inamiculă continu<ă înaintareaă pân<ă laă contactulă cuă liniaă deă
rezistenY<,ă situat<ă peă canalulăMatca.ă RezistenYaă româneasc<ă esteă puternic<ă
din acestămomentăastfelăc<,ăşi cu ajutorul bateriei de artilerie, au fost distruse 
oămotociclet<ăcuă3ăarmeăautomateăşiăoăcamionet<ăînc<rcat<ăcuătrupe.ă 

Dină alteă 7ă camioaneă debarc<ă îns<ă trupeă inamice,ă circaă 2ă companii,ă
careă seă instaleaz<ă peă bazaă deă plecareă laă atac,ă laă vestă deă canalulăMatca.ă Înă
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timpul nopYiiă câtevaă incursiuniă deă recunoaştereă suntă respinseă deă ap<r<toriă
(4). Maiorulă Alexandruă Lascu,ă comandantulă Batalionuluiă 2ă ală Şcoliiă deă
OfiYeriădeăRezerv<ădinăIneu,ăcare,ăîmpreun<ăcuăoăbaterieădinăRegimentulă38ă
Artilerie se afla pe aliniamentul Mocrea–Pâncota,ă aă descrisă cuă fidelitateă
desf<şur<rareaă evenimenteloră aceleiă zile:ă “În momentul în care inamicul 
pregătea ofensiva, informaYiile furnizate de grăniceri semnalau 
concentrarea de unităYi militare la Bekeş, ύyula, Sarkad. Declanşându-se 
ofensiva inamică, susYinută de forYe mult superioare, grupul de elevi călări 
raporta că patrulele inamicului, întărite cu tanchete, urmate de unităYi în 
coloană care înaintau spre est, au atacat pichetele de grăniceri şi au ajuns 
pe aliniamentul Chişineu-Criş – Nădab – Macea. Totodată, ei raportau că 
în sud, spre Arad şi ύlogovăY, se auzeau trageri de artilerie şi împuşcături.  

Alte informaYii provenite de la doi „Yine cai”, rătăciYi de unităYile 
lor, precizau că Aradul nu mai rezistase şi că vreo 80 de tancuri germane 
au înaintat spre Mureş, între Arad şi ύlogovăY, pe urmele unităYilor de 
cavalerie române, care s-au retras la sud de Mureş. Ultima informaYie 
primită de la grupul de cercetaşi călări semnala intrarea inamicului în 
Seleuş şi totodată faptul că dinspre Sântana – Caporal Alexa, înaintau 10 
tancuri urmate de infanterişti iar în urma acestora, la circa un kilometru, 
veneau coloane mari inamice. În faYa înaintării inamicului, avanposturile 
companiei a 6-a de elevi s-au retras de-a lungul şanYului antitanc, spre 
Pâncota, unde au intrat în dispozitiv fără să angajeze lupta cu tancurile şi 
patrulele inamicului, iar cele ale companiei a 5-a au deschis foc asupra 
inamicului obligându-l să se desfăşoare pentru luptă, după care s-au retras 
fără pierderi, la sud de dealul Mocrea, de-a lungul râului Cigher.  

În momentul în care tancurile inamice s-au apropiat de şanYul 
antitanc şi efectuau cercetarea, cele două tunuri antitanc, afectate 
plutonului de legătură cu Detaşamentul Păuliş, au deschis focul scoYând din 
luptă 4 tancuri, iar focul armamentului de infanterie a provocat pierderi în 
rândul infanteriei duşmane.  

Plutonul din Pâncota, întărit cu o grupă de mitraliere, a deschis 
focul asupra inamicului care înainta spre Mocrea, provocându-i mari 
pierderi în oameni. Observând rezistenYa trupelor detaşamentului, tancurile 
inamice s-au retras din zona şanYului antitanc, antrenând şi infanteria, 
hărYuite de bateriile noastre de artilerie. Tancurile au revenit în atac, 
sprijinind infanteriştii ce atacau în direcYia dealului Mocrea. Aici, elevii din 
compania a 5-a, sprijiniYi de plutonul de aruncătoare de mine şi de bateria 
divizionului din Regimentul 38 Artilerie, au deschis focul, dar numai când 
inamicul se apropiase la 300-400 de metri. Surprinse în câmp deschis, 
valurile de atac inamice s-au retras în spatele tancurilor, lăsând în urmă 
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mai mulYi morYi şi răniYi. În timpul operaYiunii din faYa gării Mocrea, 
tunurile antitanc au distrus încă două tancuri inamice. În 13 septembrie, 
seara, intensitatea luptei a slăbit, auzindu-se împuşcături la nord de Ineu, 
spre pădurea Balta, apărată de un batalion de rezervişti”ă(ő).  
       

Precizându-se direcYiile de atac, care vizau mai ales Ineul, slab 
ap<rat,ăDiviziaă1ăInfanterie-InstrucYieăd<ăunăordinăprinăcareăă訓coalaădeăofiYeri 
deărezerv<ănr.ă2ădeălaăSebiş trebuiaăs<ăpun<ălaădispoziYia  Diviziei 3 piese de 
artilerie anticar (2 Bofors, 1 Schneider) sub comanda locotenentului 
MarinescuăRichard.ăOrdinulăseăexecut<ăşi prin urmare piesele de artilerie se 
transport<ăşiăseăinstaleaz<ălaăvestăădeăăIneu:ăspreă訓iculaăunătunăiarăspreăSeleuş 
2ă tunuri.ă Deasemenea,ă Őă arunc<toareă deă 120ă mm,ă subă comandaă
sublocotenentuluiăRaduăCristache,ăseătransport<ăautoătotăînăzonaăIneuă(6).   

“12 septembrie 1944. Sebişul pustiu. Ici şi colo câte un trecător 
răzleY privea cu ochi nedumeriYi la grupurile de elevi militari, aşezaYi pe 
raniYe la umbra copacilor, sau pe lângă pereYii clădirilor, spre a se feri de 
razele soarelui, încă dogoritor. Se vorbea încet, cu întrebări şi răspunsuri 
scurte, dar mai mult prin semne…Un zgomot scurt de motor urmat de 
comanda: ServanYii de la tunuri în maşini! Şi acestea se puseră în mişcare. 
În curând, întunericul nopYii ne cuprinse în mrejele lui pline de nesiguranYă 
şi mister. Cele trei maşini mergeau cu farurile stinse. Am fost lăsaYi cu 
tunurile la marginea unui lan de porumb, aproape de clădirea Şcolii de 
OfiYeri de Infanterie de Rezervă din Ineu, unde am rămas tot restul nopYii. 
Între timp, am aflat că elevii părăsiseră cazărmile cu tot echipamentul, 
ocupând poziYii spre Pâncota. A doua zi, 13 septembrie, în jurul orei 10, îşi 
făcu apariYia un avion biplan, care, după câteva rotocoale, ateriză la o mică 
distanYă în faYa noastră. Spre uimirea tuturor, din avion coborî un general. 
Locotenentul Marinescu se pregăti să-i dea onorul, dar superiorul făcu 
semn cu mâna să se oprească. Era pentru prima dată când un general 
venea în mijlocul nostru. Clocoteam de emoYie. 

“Domnilor elevi, vorbi înaltul oaspete, inamicul a forYat graniYa şi a 
pătruns pe teritoriul nostru prin mai multe puncte. S-a hotărât ca voi să 
intraYi în dispozitiv şi să-i opriYi înaintarea, până la sosirea trupelor noastre 
ce sunt angajate acum în alte zone. Ne bizuim pe curajul şi pregătirea 
voastră”. Astfel reface atmosfera acelor zile elevul NichiforăBarb<neagr<,ă
patetizândăpuYinăpentruăaăscoateăînăevidenY<ăsimY<minteleăcuăcareăîntâmpinauă
camaraziiăs<iăb<t<liaăceăseăanunYaănecruY<toare (7).   

Pentruă ap<rareaă direcYieiă Pâncotaă - Târnovaă – Buteni, pe care se 
prevedeaăataculăinamicădinăziuaăurm<toare,ăăBatalionulă1ăeleviăală訓coaliiădeă
OfiYeri Ineu, a fost trecut pe poziYieă înădispozitivulă recunoscută şi organizat 
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pe Satul Mic - 訓ilindia.ăBatalionulă2ăr<mâneaălaăMocreaăşi Moroda (8). 
Pe şanYulă antitanc,ă undeă seă ap<raă cuă bateriaă deă arunc<toareă deă 120 

mmăNichiforăBarb<neagr<,ădeă laăŞcoalaădeăOfiYeriă deăRezerv<ănră2ăBac<uă
luptaă seă încingeă înc<ă dină 1Őă septembrie: “Primul foc de aruncătoare a 
plecat de la inamic, proiectilul căzând mult în spatele nostru. Au urmat 
altele şi altele, dar toate la întâmplare. Era o tragere de tatonare, iar 
poziYia noastră continua să tacă şi să observe. După o jumătate de oră au 
răspuns şi aruncătoarele noastre; la început mai rar, apoi mai des şi în 
curând nu mai puteam distinge, nici după şuierat, nici după bubuit, care 
proiectile plecau de la noi şi care veneau de la inamic. Apoi, bubuiturile s-
au oprit. Inamicul se apropia încet, cu multă precauYie. În dreapta, la 
capătul şanYului antitanc, începu schimbul de focuri de armă şi imediat 
urmă racheta roşie. Nicolaide strigă: „foc”. Din tun plecară primele 
proiectile. Mitraliera din stânga începu să tragă rafale scurte, iar 
aruncătoarele dezlănYuiră o nouă canonadă, mai aprigă ca prima dată” (9). 

 
RezistenY<ăînăcentrulădispozitivului 
CentrulădispozitivuluiăromânescăaflatăpeăCrişulăAlbăeraămultăînaintată

faY<ă deă flancuri,ă zonaă Chişineu Criş fiind deYinut<ă înă 1Őă septembrieă deă
Batalionul 2, din Regimentul 85, şiă Companiaă őă gr<niceri.ă Laă nordă deă
Chişineu Criş, pe şoseauaă dinspreăZerind,ăBatalionulă seă aflaă înă contactă cuă
unit<Yi ale Regimentului 18 infanterie maghiar. Dinspre vest, pe direcYia Pilu 
– Socodor,ăînaintaăGrupulă10ărecunoaştereămaghiar,ăînăfaYaăc<ruiaăseăap<rauă
2ăplutoaneăromâneşti,ăînătimpăceăalteăforYe inamice acYionauălaăsudădeăN<dab.ăăăă 

La ora 10, un Batalion din Regimentul 18 infanterie, venind dinspre 
Mişca,ă prină p<dureaăAdea,ă aă atacată şiă ocupată SinteaăMare,ă undeă seă g<seaă
trenulădeălupt<ăalăBatalionuluiă2.ăChişineul era presat puternic şi dinspre vest 
deă dou<ă escadroane,ă iară garaă aă fostă bombardat<ă cuă artilerie.ă Compania 5 
gr<niceriă careă contraatac<ă laă Sinteaă Mareă esteă respins<ă şi se retrage la 
Chereluş.  

Laăoraă1Ő,ăînătimpăceăBatalionulă2ăărezistaăînc<ălaăChişineu Criş, iar  
SinteaăMareăeraăocupat<,ăoăcoloan<ăinamic<,ăformat<ădină7ăcareădeălupt<,ăő-6 
camioaneăcuătrup<ăpurtat<ăşi motocicliştiăaăatacatădeălaăN<dabăspreăP<dureni.ă
Pentruăcaă„Detaşamentulăînaintat”,ăcareănuăaveaălaădispoziYie nici un mijloc 
anticar,ă s<ă nuă fieă pusă înă situaYia de a i se intercepta comunicaYiile, s-a dat 
ordinăs<ăseăretrag<ăde-a lungul malului Crişului Alb şiăs<ălupteăînăretragereă
peă liniaă comuneloră 軍ipariă - Chereluş - 訓iculaă - Gurba;ă Z<randă - Seleuş,  
urmîndă s<ă intreă într-ună nouă dispozitivă pân<ă înă dimineaYa zilei de 15 
septembrie.ă (10)ă Înaintareaă maghiar<ă aă progresată f<r<ă incidenteă majore,ă
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înregistrându-seădoarămiciăincidenteăcareăaminteauăc<ăr<zboiulăpresupuneăşi 
victime.  

Un incident regretabil s-aăpetrecută laă訓icula,ăundeăunăsoldată română
r<masăînăurm<ădeăunitateaăluiăaăfostăîmpuşcatădeăunguri.ăRomânul,ăoriginară
fiind dintr-oăcomun<ădinăapropiere, s-aăascunsăînăcasaăunuiăşiculan dar a fost 
pârâtădeăc<treăunăvecinălaăunguri,ăcareăi-auăaplicatăpedeapsaăcapital<.ăUnguriiă
suspectauăăprobabilămilitarulăromânădeăspionajăiarăşiculanulăpârâtorăvoiaăs<ă
seă r<zbuneă deă faptă peă vecină pentruă disputeă maiă vechi.ă ă (11).ă ă Înă timpulă
ocupaYieiămaghiareădeă8ăzileăaăsatuluiă訓iculaăînăcasaăluiăPetruăBerariuădeăpeă
Uli Yaă軍ariniiăs-a instalat popota ofiYerilor hortişti, cu concursul binevoitor al 
uneiă familiiă deă unguriă dină comun<.ă „Peă lâng<ă aceeaă c<ă mi-au luat toate 
hainele  de ofiYerăromân,ămi-au furat şiălucrareaăb<tut<ălaămaşin<ăşiăintitulat<ă
„Scrisulă economică românescă dină Ardeal”,ă povesteşteă într-o carte de-a lui, 
Pavel Berariu, unul dintre intelectualii comunei (12). Episoadele acestea nu 
auăfostăizolateădinăp<cate.ăă    

La Seleuş unguriiăauăp<trunsădinspreăPâncota,ădeşiăs<teniiăîiăaşteptau 
peăromâniădinspreăZ<rand.ă„Se vorbea în sat că vin ungurii dar noi aşteptam 
românii. Am fost la drum tăYi, iacă vin românii. Eram în crucea drumului 
spre Zărand. Când o ajuns în intersecYie, dinspre Pâncota, o sărit de pe 
motocicletă un ungur, o luat mitraliera şi s-o uitat în toate părYile. Atunci 
am căutat să fugim, dar unii or zis să stăm, că nu ne face nimic. Ungurul o 
întrebat dacă e unul care ştie ungureşte.  Atunci s-or dus după ύeza, acesta 
i-o informat despre ce este în sat. Atunci ungurii s-or cantonat la noi şi or 
stat aci o zi-două după care or pornit mai întâi o avangardă spre Ineu. 
Elevii erau în Dealul Mocri. Dar cum or trecut de calea farată or început să 
tragă elevii. Atunci s-or întors şi s-or cazat la şcoală, am auzit un rănit cum 
se văita. Se spunea, şarga, adică elevii cu galben or tras. După ce or dus 
mulYi răniYi, ungurii or stat cazaYi prin sat. De răniYi era plină şcoala (13). 

La nord-vest de Ineu, Regimentul 8 infanterieămaghiarăocup<ăsateleă
Apateu,ăBerechiu,ă訓omoşcheş şiăCermei,ăînăcareăintr<ălaăoraă17,ăşiăîmpingeă
înă spateă elementeleă uşoareă româneşti,ă pân<ă ceă iaă ă contactă cuă poziYia de 
rezistenY<ă deă laă Mocirla,ă ocupat<ă deă Batalionulă 2,ă dină ă Regimentulă 93ă
Infanterie.ă Efortulă principală inamică seă îndreapt<ă îns<ă înă direcYia Craiva - 
Chişlaca,ăBeliuăundeăseăap<raăBatalionulăFixăRegionalăCriş. 

Înă urmaă lupteloră purtateă înă cursulă zileiă deă 1Őă septembrie,ă s-a tras 
concluziaăc<ăataculăesteădatădeăregimenteleă6ăşi 8 infanterieămaghiar<,ăcareă
urm<reauăs<ăocupeăBeliulăşi s<ămanevrezeăIneulăpeălaănordă(14). 

         
C<dereaăPâncotei 
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Aă treiaă ziă deă lupt<ă peă direcYia amonte CrişulăAlbă debuteaz<ă foarteă
devremeăînăziuaă1őăseptembrie,ădeăpeăpoziYiileăatinseădeăunguriăînănoapteaădeă
precedent<.ă Peă întuneric,ă forYele atacatoare şi-auă adusă alteă unit<Yiă înă primaă
linie, cu intenYiaădeăaădep<şi rezistenYaăromânilor.ăStatulămajorăalăGrupuluiă
„CrişulăAlb”ăaătrebuităs<ăregândeasc<ădispozitivulădeăap<rare,ădup<ăceăs-au 
conturat şi mai bine principalele direcYiiă deă atac,ă s<ă redistribuieă dup<ă
necesit<Yi forYele aflate la dispoziYie,ă maiă alesă prină folosireaă înă lupt<ă aă
unit<Yilor şcolilor de ofiYeriădeărezerv<ădeălaăIneuăşi Sebiş. Frontul era extrem 
de larg, de la ChişlacaălaăPâncota,ăcuăpuYineălucr<riăgenistice,ăfiindăap<rate,ă
din acest motiv, mai ales drumurile principale şiă localit<Yile cu rol tactic. 
Cunoscândă vulnerabilitateaă poziYiiloră deă ap<rat,ă s-a trecut deasemenea la 
organizareaăînăadâncimeăaăunorănoiăpuncteădeărezistenY<,ăintenYia fiind aceea 
deăaăîncetiniăînaintareaămaghiar<,ăînăaşaăfelăîncâtăs<ănuăseăajung<ădincoloădeă
defileul de la Buteni, unde ungurii s-ară fiăpututăorganizaăpentruă ap<rareă înă
contra sovieticilor ce debuşau pe Criş înăjos. 

La ora 6 şi 30 minute, Batalionul 1 Transport Moto maghiar,ăînsoYit 
deă 1őă careă deă lupt<,ă atac<ă peă laă sudă Pâncota,ă p<r<sit<ă dejaă deă forYele 
principale, şi pe la nord, dinspre halta Seleuş, şiă intr<ă înă localitate,ă h<rYuit 
fiind de tragerile efectuate de bateria de obuziere a Regimentului 38 
artilerie, care provoac<ăuneleăpierderiă inamicului.ăSubunit<Yileăromâneşti s-
auărepliatăînc<ădinăsearaăprecedent<ăpeăoănou<ălinieădeărezistenY<ăsprijinit<ăpeă
localit<YileăMâscaă – M<derată – Târnovaă – Chier – Mocrea, iar bateria de 
artilerie şi-a schimbat poziYiaă instalându-se la 2 kilometri sud-est de 
Târnova.ăDeălaăPâncota,ăunguriiăs-auăîndreaptatăpeăbiciclete,ămotocicleteăşi 
camioane spre Ineu, pe şoseaua care trece prin Seleuş,ăevitândăastfelădrumulă
Târnovaă – Chier,ă multă maiă greuă deă dep<şit. La marginea dinspre nord a 
SeleuşuluiăsuntăîntâmpinaYi cu mai multe lovituri de artilerie, trase de bateria 
instalat<ălaăMocrea.ăăÎnăurmaăacesteiămanevreăIneulăesteăameninYat şi dinspre 
sud,ă devenindă ună obiectivă importantă deă ap<rată pentruă aă stopaă înaintareaă
inamicului pe valea Crişului Alb. Jurnalul de operaYiiăală訓coliiădeăOfiYeri de 
Rezerv<ă nr.ă 6ă Ineuă consemneaz<ă pentruă aceast<ă ziă c<ăBatalionuluiă 1ă eleviă
(anul 1), deşi cu instrucYiaăneterminat<,ă iă s-aăordonatădeăc<treăDiviziaă1ă s<ă
lucreze la baricadarea şoseleloră dină zon<,ă înă timpă ce Compania 2, este 
trimis<ălaăTârnova,ăpentruăaăocupaăfrontăcuăfaYaăspreăvest,ăprimindăcaăînt<rireă
unăarunc<torădeă120ămmăşi un tun anticar, beneficiind şi de sprijinul bateriei 
dinăRegimentulă38ăartilerie.ăCaăarmamentă„nu are decât puşti mitralieră cu 
care elevii nu au făcut nicio tragere de instrucYie. Aruncătorul şi anticarul 
sunt deservite de ostaşi din Regimentul 85 infanterie”, seă specific<ă înă
jurnalulădeălupt<ăalăşcolii.ăBatalionulă2ăeleviădeălaăIneuăr<mâneăpeăpoziYiile 
amenajate din timp la Chier - Mocrea (15). 
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Înăjurnalulădeălupt<ăalăRegimentuluiă38ăArtilerieăseăconsemneaz<ăc<ă
Bateriaădeăobuziereăinstalat<ălaăsud-estădeăIneu,ăobservândălaăoreleă9,30,ăpeă
şoseauaă careă vineă deă laă Caporală Alexaă spreă Pâncota,ă înă dreptulă canaluluiă
Matca,ă treiăcareădeă lupt< inamice, urmate de o companie de infanterişti,ă înă
urmaă aprob<riiă comandantuluiă deă detaşament,ă deschideă foculă obligându-le 
s<ăseăretrag<ă(16). 
 

Luptele pentru Ineu 
Regimentulă18ă Infanterieămaghiarăaă reluatăataculă înăoreleădimineYii 

de 15 septembrie, pentru aăcuceriă Ineul.ăOăcoloan<ăinamic<ăînaintaădinspreă
Seleuş peălâng<ădealulăMocrii,ăiarăaltaădinspreă訓iculaăînăintenYiaădeăaăînv<luiă
peălaănordălocalitatea.ăIneulăeraăslabăap<ratădeăsubunit<Yiăaleă訓coliiădeăOfiYeri 
din localitate şi de Batalionul 1 din Regimentulă93ă Infanterieă (dispusă întreă
Ineu şiăP<dureaăBalta).ăăRegimentulă93ăinfanterieămaiăaveaăînăzon<ăşi bateria 
de 120 mm branduri. Batalionul 2, din Regimentul 85 infanterie, care a fost 
respins de la Chereluş - 訓icula,ă s-aă retrasă tocmaiă laă Bocsig,ă intrândă înă
rezerva diviziei. Ineul n-aăconstituităîns<ăpentruăromâniăunulădintreăcentreleă
de rezistenY<ă principale,ă chiară dac<ă laă cazarmaă aflat<ă vizaviă deă gar<ă eraă
instalată postulă deă comand<ă înaintată ală diviziei,ă (comandantă maioră Ionă
Ciolpan), iar pe strada Republicii,ă laă nr.ă 7,ă seă aflaă centralaă telefonic<,ă
deosebitădeăimportant<ăpentruămenYinereaăleg<turilorăcuăsubunit<Yile. Astfel 
c<ă nuă auă fostă aduseă înă zon<ă înt<ririă puternice,ă dimpotriv<,ă ap<rareaă aă fostă
dezorganizat<ăprinădeseăschimb<riădeăcomandamentăşi mişc<riădeătrupeădeăpeă
o poziYie pe alta.  

Cuă toateăacestea,ăziuaădeă1őăaă r<masă relativăcalm<ăpeă frontulădeă laă
Ineu, doar de la Mocrea s-aă r<spunsă cuă focă intensă deă artilerieă atacurilor.ă
Inamiculăaveaăşiăelănevoieădeăunăscurtăr<gazăs<-şi repoziYioneze forYele, dar 
maiăalesăpentruăc<ăataculăprincipalăaăfostădatăînăzonaăBeliu.ăÎns<ătotulăseăvaă
schimbaăînăziuaăurm<toareăcândălupteleăvorăîncepeăcuăviolenY<.ă 

 Într-adev<r,ă unguriiă auă atacată înă 16ă septembrie,ă c<treă oreleă 8,ă cuă
Regimentul 18 Infanterie maghiar şi Batalionulă20ăVân<toriăFrontier<ăpentruă
a ocupa Ineul şiărespectivăMocrea.ăAtaculăaăfostăsprijinitădeăőăcareădeălupt<ăşi 
focă puternică deă arunc<toare.ă Batalionulă 20ă maghiară esteă oprită cuă mariă
pierderi,ă înă faYa satului Mocrea, cauzate de bateria de obuziere, care a 
deschisăfoculăasupraălui,ăsprijinit<ăfiindădeăarmamentulăgreuăalăBatalionuluiă
2 elevi (17).   

Laă Ineu,ă ap<rată deă Batalionulă 1ă dină Regimentulă 93ă Infanterie,ă
inamicul a atacat cu circa 2 batalioane de front, debuşândă spreă sudă deă
p<dureaă Balta,ă l<sat<ă liber<ă prină retragereaă Batalionuluiă 2ă dină Regimentulă
93.ă Subă presiuneă puternic<,ă Companiaă 3ă aă Batalionuluiă s-a repliat treptat 
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spreăest,ăastfelăc<ăoăparteăaăunit<Yilor inamice au manevrat pe la nord Ineul, 
executândăşiăoăconcentrareăputernic<ădeălovituriădeăarunc<toareăpeălocalitate,ă
înă specială peă cazarmaă undeă seă g<seaă înc<ă postulă înaintată ală divizieiă subă
conducerea maiorului Ciolpan. 

Deşiă comandantulăCompanieiă 2ă aăprimităordinădeă aă rezistaă câtămaiă
multă posibil,ă laă oraă 1Ő,30ă centrulă localit<Yii şi gara au fost invadate de 
inamic.ăSublocotenentulă訓tefanăTureanu,ăcomandantădeăplutonăînăCompaniaă
2 se afla acolo şiă consemneaz<ă astfelă modulă înă careă aă fostă cucerită Ineul,ă
prilej cu care el şi alYiăcamaraziăauăc<zutăînăprizonierat:ăă„În dimineaYa zilei 
de 16 septembrie, inamicul a atacat cu forYe superioare (infanterie şi 
tancuri) frontal spre Ineu. Am rezistat pe poziYie, deşi aveam mari pierderi, 
până în după-amiaza zilei. Am fost sprijiniYi de o baterie de tunuri antitanc 
încadrată cu elevi ai Йcolii de OfiYeri de Rezervă nr 6 din Ineu. 
Superioritatea numerică şi în armament a inamicului şi-a spus cuvântul. 
Pătrunzând în flancul nostru şi atacând apoi spre sud, inamicul ne-a 
încercuit. 

Încercând retragerea şi străpungerea cercului pe rambleul căii 
ferate, am fost opriYi de focul subunităYilor inamice pătrunse în spatele 
nostru.  

 Cu efectivele mult reduse şi fărâmiYate , o parte din companie a fost 
capturată. 

 Au căzut prizonieri  împreună cu mine locotenentul Platoş Tiberiu, 
comandantul de companie şi sublocotenentul Volonciu, comandant de 
pluton” (18). Ordinul dat Companiei 2 pentru rezistenY<,ăînăcondiYiileăînăcareăă
disproporYia de forYe era mare şi dezorganizarea frontului aşişderea, a dus la 
capturarea a numeroşi prizonieri, lucru recunoscut şi de maiorul Teodor 
Ciolpan: „ToYi admiram vitejia acestui ofiYer (Platoş Tiberiu n.n.)şi de 
aceea dispariYia lui a constituit o grea lovitură pentru noi”  (19 ).   
       ÎnăacesteăcondiYiiămaiorulăCiolpanăaăordonatăs<ăseăretrag<ăşi resturile 
companiei,ădimpreun<ăcuăpostulădeăcomand<ăînaintatăpeădealulăMocrea,ăceeaă
ce s-aăexecutat,ăcuăuneleăpierderi,ăpân<ăspreăsear<. 
       Laă ap<rareaă oraşului Ineu s-aă afirmată înă modă deosebită
administratorulă sublocotenentăS<vescu,ădeă laă訓coalaădeăOfiYeriăRezerv<ănr.ă
6, care din proprie iniYiativ<ăaăalimentatăostaşii cu muniYie şi i-aăîmb<rb<tată
înăprimeleălinii. 
        CordoşăAdrian,ă dinăChişlaca, telemetrist la brandurile de 120 mm, 
dinăRegimentulă93ăInfanterie,ăaătr<it,ăînă16ăseptembrieălaăIneu,ămomenteădeă
mareă tensiune,ă pentruă caă înă celeă din urm<ă s<ă cad<ă şiă elă prizonieră înămânaă
duşmanului: “Am intrat pe poziYie la Ineu. Ungurii veneau dinspre Pâncota 
– Seleuş cu biciclete, motociclete, maşini. Eu eram la Ineu ca telemetrist, la 
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observator, la brandurile de 120 mm şi acolo ne-or prins ungurii care au 
reuşit să treacă uşor de ai noştri şi să intre în Ineu. Am dat telefon că 
suntem înconjuraYi de unguri şi am spus că fug, dar comandantul de 
regiment a spus că cine fuge e dezertor. “Sunt chiar în faYa mea, trag cu 
pistoletele după mine, eu fug, nu mai stau”. După care ne-or înconjurat, 
dar eu am sărit de la etajul clădirii în care ne aflam pe o grămadă de gunoi, 
am avut noroc cu gunoiul şi am fugit până la marginea Ineului, unde am 
intrat între nişte snopi de tulei. Atunci o venit o unguroaică şi o strigat după 
soldaYi: “ύere ide, kotom romanom”. SoldaYii unguri or cercetat cu 
baioneta fiecare snop de tulei, dar nu or dat de noi. Am stat acolo până 
noaptea, când am ieşit pentru a ne deplasa la poalele dealului Mocrea unde 
erau ai noştri, dar, deşi am reuşit să trecem de prima patrulă, următoarea 
ne-o prins şi ne-o băgat în cazarma de la Ineu” (20).    
         Intrareaă unguriloră înă Ineuă aă luată prină surprindereă şi pe elevii de la 
訓coalaă deă OfiYeriă deă Rezerv<ă nră 2ă Bac<u,ă aflaYi pe poziYie cu bateria de 
arunc<toareădeă120ămm,ădup<ăcumăreieseă şi din relatarea elevului Nichifor 
Barb<lat<:ă ă „Din centrul Ineului, adică din spatele poziYiei noastre, au 
început alte focuri de armă şi explozii de grenade. În acelaşi timp se 
dezlănYui focul şi în faYa noastră. SituaYia devenise critică. Ce puteam face o 
mână de oameni în faYa unui puhoi ?...Cu mare greutate am ieşit din 
strâmtoare, îndreptându-ne spre Bocsig iar de aici la Buteni, pe ultimul 
aliniament de apărare.  
        Oăm<rturisireăinteresant<ăasupraăevenimentelor din Ineu o are elevul 
Vicaş 訓tefan,ă implicatăşiăelă împreun<ăcuăalYiă tineriă înă lupteleădinălocalitate:ă
„În vara anului un grup de 8 elevi de liceu a înfiinYat organizaYia 
„όurtuna”, formată din copii de 14 ani: Bota Teofil, elev lic. Militar Mihai 
Vi teazul, fiul căp. Bota mort la Stalingrad, Dumitraş Ioan, elev la Lic. 
comercial Arad, Harja Mihai, elev la şcoala primară Ineu, ucis de un obuz 
în 15 septembrie, fiul lui Harja Mihai, căzut la Stalingrad, όaur Remus, 
elev la Liceul Decebal din Deva şi Vicaş Йtefan, elev la Lic. Decebal Deva. 
„Membrii rămaşi în organizaYie (Faur, Dumitraş Ioan, Harja, Vicaş) am 
ajuns la presupunerea că oraşul va fi atacat de undeva din partea de nord, 
din zona satului Traian. Din acest motiv ne-am întâlnit zilnic pe mal, lângă 
podul oraşului. Ca cercetaş a fost numit Harja Mihai, care locuia pe strada 
Marginea, deci în zona respectivă, foarte aproape de calea ferată, respectiv 
linia de apărare Nord. 
      În ziua de 15 septembrie ne-am întâlnit sub o ploaie de gloanYe 
lângă pod ; după masă luptele au căpătat o deosebită intensitate, Harja 
Mihai a plecat spre casă pe la ora 15, unde a încercat să intre în adăpostul 
din grădină, dar a fost lovit de un proiectil care i-a curmat viaYa.  
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       În ziua de 16 septembrie ne-am adunat din nou lângă pod, dar 
cercetaşul Harja n-a mai venit, noi ceilalYi n-am ştiut ce s-a întâmplat cu el. 
Pe la 13,30 am auzit nişte zgomote specifice blindatelor care veneau într-un 
nor de praf pe şoseaua Traian spre pod şi spre centru.  
       Îmreună cu όaur, am fugit pe mal spre centrală unde l-am anunYat 
pe sublocotenent Săvescu Dumitru de pericolul care ne ameninYă. Două 
care de luptă se apropiau vertiginos de centrală, îndreptându-se spre gară, 
cu scopul de a captura şi anihila toată linia de apărare. În ultima clipă, cu 
riscul de a cădea prizonieri sau de a fi împuşcaYi, echipa de la centrală a 
reuşit să anunYe comandamentul nostru pentru a se ordona retragerea spre 
dealul Mocrea. 
        Împreună cu όaur Remus ne-am continuat fuga spre sediu (sediul 
organizaYiei n.n.)  de lângă care am vrut să tragem  nişte focuri de 
avertisment pentru ca astfel apărătorii să ştie că în spatele lor se apropie 
inamicul. Cu o armă ZB am tras un foc spre primul car de luptă care a 
ajuns spre şosea în dreptul meu. La al doilea foc tot la turelă, spre 
stupefacYia noastră s-a oprit o clipă,, s-a rotit 90 de grade şi a deschis un 
foc din toate armele, inclusiv tun, asupra vilei MonYia, pe care a avariat-o şi 
spre mal de unde a presupus că se trage asupra lui. Apoi a revenit în poziYia 
iniYială şi şi-a continuat drumul spre gară, pentru a opri retragerea spre 
dealul Mocrea”. 
       Cu toate acestea au fost luaYi 80 de prizonieri, aceştia fiind tocmai 
aceia care acopereau retragerea. Dumitraş Ioan a reuşit să salveze 4-5 
militari, aducându-le haine civile şi mâncare, astfel şi aceştia au reuşit să 
se retragă spre dealul Mocrea  (21).   
       Deşi Ineul şiăPâncotaăauăfostăpierdute,ăBatalionulă2ăeleviăală訓coliiădeă
OfiYeri nr 6 reuşeşte,ădup<ă lupteă intense,ăs<-şi menYin<ăpoziYiile la Mocrea, 
darăpunctulădeăcomand<ăalăşcoliiăseămut<ălaăCuied.ăăÎnăstânga,ăspreăTârnovaă
şi Agriş situaYiaăr<mâneăneschimbat<. 
       Ultimele acYiuniădeălupt<ăpeăacestăfrontăseăsemnaleaz<ăăc<treăoraă18,ă
când,ă ă dinspreăMoroda,ă seă v<dă afluindă coloaneă masiveă inamice. Ele sunt 
împr<ştiateădeă foculă intensăală arunc<toarelorăgreleăaleăBatalionuluiă2.ă Întreă
timp, prin sosirea celor retraşi de la Ineu, poziYia elevilor de la Mocrea s-a 
înt<rit.ăUnguriiăauăavutăpierderiămariăînălupteleădeălaăMocrea,ăînregistrându-
seă înă rândulă loră numeroşi morYi şiă r<niYi, aceştiaă dină urm<ă fiindă aduşi şi 
ad<postiYiălaă訓coalaădinăSeleuş (22). 
       Ineulă ă aă c<zută relativă uşor,ă nuă numaiă dină cauzaă dezorganiz<riiă şi 
deruteiă dină rândurileă trupeloră româneşti,ă ciă maiă alesă dină cauz<ă c<ă nuă
reprezentaă oă cauz<ă pentruă careă meritaă s<ă fieă sacrificateă forYe care erau 
necesareă ap<r<riiă peă poziYii mult mai favorabile. Deasemenea se aştepta 
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sosireaă iminent<ă aă unit<Yiloră sovieticeă împreun<ă cuă careă s<ă seă porneasc<ă
controfensiva.ăOădovad<ă înăacestă sensăeste şiă faptulăc<,ădeăexemplu,ănuăauă
fost distruse podurile de peste Crişul Alb şi nici nu s-aăîncercatărezistenYaăînă
localitate. Lupte mai intense se vor produce la Beliu, care constituia un 
punctăstrategicăpentruăap<rareaădirecYieiădeăînaintareăungureasc<ăspre Sebiş, 
peă subă dealurileă CodruluiăMoma.ă Ineulă nuiă aă statămultă timpă subă ocupaYieă
ungureasc<ă pentruă c<ă înă 20ă septembrieă vaă fiă eliberată deă uit<Yileă româno-
sovietice. 
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NaYionalismăşiămondenitateăînăsocietatea 
româneasc<ăar<dean<ăantebelic< 

 
 

Horia TruYă  
 
 

Laă 16ă maiă 1961,ă ofiYerulă deă securitateă Filipă Vladimir,ă anchetatoră
penal,ă aă scrisă referatulă finală deă cercetareă aă activit<Yiiă LucreYieiă Barbul,ă
învinuit<ă deă uneltire contra ordinei sociale. Concluziile finale, au fost 
confirmateă laă 19ă maiă (1961),ă deă procurorulă militar,ă careă aă şiă dispusă
trimiterea în judecată, sub stare de arest a învinuitei Barbul LucreYia şi 
sesizarea Tribunalului Militar Bucureşti, cu judecata cauzei. 

Seă prezentaă c<ă înă faptă c<:ă Barbul LucreYia, element provenit din 
clasele exploatatoare, a posedat un bloc de locuinYe în Bucureşti şi o vilă la 
Predeal, ce i-au fost confiscate cu ocazia actului de naYionalizare. Datorită 
originii sale şi a traiului burghez pe care l-a avut în regimul burghezo –
moşieresc, atât Barbul LucreYia cât şi întreaga ei familie, nu vedeau cu ochi 
buni regimul nostru de democraYie populară instaurat la 23 august 1944. 
Astfel, fiul ei cel mare Barbul Nicolae, care îndeplinea funcYia de consilier 
economic al LegaYiei României la Ankara, în anul 1946, a refuzat să se mai 
întoarcă în Yară. Cel de al doilea fiu, Barbul Eugen a fugit din Yară în 1949. 
Al treilea fiu, Barbul Gheorghe, care era curier diplomatic la Ministerul 
Afacerilor Externe, profitând de faptul că poseda paşaport, a plecat în 1947 
în Cehoslovacia, iar de acolo a fugit în Occident. Primul se află acum în 
Italia, iar ceilalYi doi, în όranYa. 

În ce priveşte Barbul LucreYia, aceasta s-a înconjurat de diferite 
elemente duşmănoase, dintre care, cea mai apropiată preietenă a ei, era 
Maria Antonescu, soYia cunoscutului criminal de război, cu care activase, în 
consiliul de patronaj înfiinYat de Antonescu în 1942, când împreună, şi în 
favoarea acestuia, au jefuit de mobilier, sediul Ambasadei sovietice din 
Bucureşti. 

Se mai preciza c<: învinuita, începând din 1955 până în 1959, 
scriindu-şi memoriile, caracterizează ca şi contra-revoluYionară, revoluYia 
comunistă din Ungaria (ύuvernul Bela șun din 1919 n.n.) şi regimul 
comunist instaurat în România. Conform documentului citat, cele 249 de 
file au fost scrise cu intenYia de a fi trimise clandestin fiilor săi, prin 
intermediul Martei Blat, care urma să plece din Yară, dar au fost confiscate 
la timp. 
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Arestat<ăşiăanchetat<ălaăvârstaădeă71ădeăani,ăînăperioadaă1961-1962, 
LucreYiaăBarbulăaăemigratăînămaiă1962ălaăParis,ăprinăintervenYiaăfiilorăei.ăAă
fostăscoas<ădinăînchisoare,ăprinăanulareaăcondamn<rii,ăfiindăajutat<ăs<ăobYin<ă
unăpaşaport,ăgraYieătraficuluiădeăpersoaneăpracticatăatunciădeăguvernulăromână
înăurmaăuneiăînYelegeriăcuăstatulăIsrael,ădeăcazăocupându-se, un om de afaceri 
dinăLondra.ăSumaăconvenit<ăaăfostădeă6.000ădolariăSUA,ădepuşiăsubăform<ă
deăacreditivă laăoăbanc<ădinăElveYia,ăcareăeliberaăbanii,ă înămomentulătreceriiă
graniYeiădeăc<treăpersoanaăînăcauz<127.ăDeşiăaveaăoăvârst<ăînaintat<,ăajuns<ălaă
Paris,ă aă lucrată laă Casaă deăMod<ăHermes,ă confecYionândă fulareă deăm<tase,ă
deveniteăcelebre.ăAămurită laăParis,ă înă1978,ă laă87ădeăani,ăfiindăîngropat<ăînă
cavoulăfamilieiădinăcimitirulăBagneuxă(suburbieăparisian<),ăal<turiădeăfiiiăei:ă
Niculae, Eugen, GheorgheăşiăsoYiileălor128. 

LucreYiaă Barbulă faceă parteă dintr-oă familieă deă româniă deă peă Valeaă
Crişuluiă Alb,ă crescut<ă înă societateaă austro-ungar<ă dină aniiă careă premergă
Primulă R<zboiăMondial,ă oă lumeă plin<ă deă contradicYii,ă înă careă tradiYiileă auă
germenii unor aspiraYiiămondene,ăoălumeăînăcareăseăafirm<ădinăceăînăceămaiă
multăelitaăromâneasc<ăcareăpriveşteăşiăspreăoăaltfelădeăviaY<,ăf<r<ăaăuitaăîns<ă
interesulănaYional. 

N<scut<ălaă13ăianuarieă1891,ăînăH<lmagiu,ăLucreYiaăBarbulăaăfostăcelă
deăalătreileaădinăceiăşaseăcopiiăaiăluiăGheorgheăşiăRusalinaăIonescu,ăstabiliYiă
dină1897ăînăcomunaăVârfurileă(Ciuci). 

Originar dintr-oă vecheă familieă deă preoYiă şiă înv<Y<toriă dină Semlac,ă
Gheorghe Ionescu (1852-1919)ăcareăaveaăstudiiăjuridice,ădarăf<r<ăatestatădeă
avocat, s-aă stabilită dup< c<s<torieă înă casaă socrilor,ă oameniă cuă stareă dină
H<lmagiu.ă SoYia,ă Rusalinaă (Rozalia)ă Costinaă (188ő-1926), era fiica unor 
vechiă nobiliă dină Z<randă cuă propriet<Yiă deă laă Şoimuşă (Hunedoara),ă pân<ă laă
Şiria,ăcuăuneleăprivilegiiăregaleă(Regal-jogok) ca: dreptul de aăîncasaăv<miălaă
poduri,ăcuăobligaYiaădeăaăseăîngrijiădeăîntreYinereaălor,ădreptulădeăaăvindeăsareă
şiăaltele.ăDeăaceea,ădup<ăcumăm<rturiseşteăLucreYiaăBarbul,ăstr<bunicei,ăcareă
aă fostă primaă înv<Y<toareă dinăH<lmagiuă iă seă ziceaă SărăriYa, iar bunicii i se 
spunea Bogătoaia. Rusalinaă eraă voinic<,ă s<n<toas<,ă harnic<,ă ambiYioas<ă
pentruă copiiiă ei.ăErauă cresc<toriă deăviteăpeă careă leăvindeauă laă târgurileădină
BaiaădeăCrişă sauăBrad.ăAveaăoăsor<ămaiăvârstnic<ăcuă20ădeăani,ăEcaterina,ă
m<ritat<ă cuă Petruă Birta,ă protopopă greco-catolică dină H<lmagiuă (aă slujită laă
înmormântareaă luiă Avramă Iancu),ă teologă deă Vienaă şiă ună frateă Gheorgheă

                                                 
127 Revista Magazin istoric, februarie 2004, p.58.  
128 Eugen Barbul (1875-19ő0),ăsoYulăLucreYiei,ăfostăDirectorăalăBiblioteciiăUniversitareădină
Cluj (1920-193ő)ăaămurităînă19ő0,ălaăBucureşti,ăfiindăînmormântatăînăcimitirulăBellu. 
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Costina,ă preotă ortodoxă laă Ios<şelă (GurahonY).ă ă AlYiă fraYiă aiă Rusalinei:ă
Dimitrieă(Mita),ăŞtefană(Şteva),ăIoan,ăerauăgospodariăprinăapropiere. 

Înă 1897,ă Gheorgheă Ionescu,ă împreun<ă cuă Rusalinaă şiă întreagaă
familie, s-aă mutată deă laă H<lmagiu,ă laă Ciuciă (Vârfurile),ă undeă dup<ă multeă
insistenYe,ădarăcuăentuziasmăpopular,ăaăfostăales,ănotarăcercual.ăEraăcunoscută
caăunăomăs<n<tos,ăjovial,ăcapabil,ăharnic,ăautoritar,ăslobodălaăgur<,ărespectată
deăcet<Yeni,ăbineăinformat,ăcitindăpresaăşiăliteraturaăvremii,ăcuămult<ăpasiune.ă
Alegereaă luiă peă aceast<ă funcYie,ă careă seă obYineaă foarteă greu,ă s-aă datorată înă
mareăm<sur<ăsoYieiăprimpretorului,ăbun<ăprieten<ăcuăRusalinaăCostina şiăcareă
prinăsoYulăeiăaăintervenitălaăprefectăpentruăvalidareaăalegerilor.ăMijlocireaăeraă
necesar<,ă maiă alesă pentruă ună român,ă deoareceă notarulă cercual,ă eraă ună
personajă importantă înă administraYie,ă finanYeă şiă justiYie.ă Peă lâng<ă treburileă
administrativeă şiă politice,ă notarulă încasaă impoziteleă c<treă stată şiă comun<ă
(organăalăMinisteruluiădeăfinanYe)ăfiindăşiăîntâiulăforădeăjudecat<.ă 

Teritoriulă notariatuluiă dină Ciuci,ă localitateă numit<ă dină 1926ă - 
Vârfurile,ăfiindăîntinsăpeăşapteăcomune,ăînăsubordine,ăfuncYionauămaiămulYiă
angajaYi,ă cauzeleă fiindănumeroaseămaiăalesă înă sectorulă juridic,ămilitându-se 
pentruăîmp<careaăp<rYilor,ăpentruăaărenunYaălaăjustiYie.ăDeăasemeneaănotarulă
încheiaă contracteleă deă vânzare-cump<rare,ă moştenireă şiă eraă ofiYeră ală st<riiă
civile. 

Înă scurt timp Gheorghe Ionescu, a devenit o personalitate 
binecunoscut<,ăprinăfaptulăc<ădeşiăseăg<seaăînăslujbaăstatului,ăelăîntreYineaăînă
modăindirect,ăleg<turiăcuăcercurileăpoliticeăromâneşti.ăAtmosferaănaYionalist<ă
eraăîntreYinut<ăşiă înăfamilie,ăprinăcultulăpentruăvalorileăRomâniei,ăpromovată
deăasociaYiileăculturaleăşiăbiseric<.ă 

Faimaănotaruluiăoăr<spândeauăşiăceleădou<ăfiiceămaiămariăMelaniaăşiă
LucreYia,ă aă c<roră apariYiiă fermec<toareă laă întrunirileă naYionalisteă stimulaă
avântulă tineretuluiă lupt<tor,ă celă maiă mult al colaboratorilor Tribunei, înă
frunte cu Octavian Goga. 

Cuă scopulă deă aă înv<Yaă germana,ă dup<ă terminareaă claseloră primare,ă
fetele notarului Ionescu au urmat Kloster-ul maicilor Notre Dame din 
Timişoaraă(optăclaseădeăliceu),ăinstituYieăcuăsediulăînăMunchen,ăsusYinut<ădeă
c<lug<riYeă nemYoaice.ă Nuă aă fostă neglijat<ă niciă Şcoala din Sibiu, unde 
dominauăcursurileădeăYesut,ăcus<turiăromâneştiăşiămenaj.ăPrinăaceast<ăultim<ă
activitate,ăcondus<ădeăPartenieăCosmaăşiăsubvenYionat<ădeăBancaăAlbina, se  
preg<teaă mâncareaă pentruă masaă gratuit<ă aă studenYiloră româniă şiă aă
s<racilor129. 

                                                 
129 Magazin istoric, ianuarie 2004, p. 8. 
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Melaniaă Ionescuă dotat<ă cuă frumuseYeă remarcabil<,ă fireă vis<toare,ă
cult<,ă pasionat<ă deă c<rYi,ă scriaă poezii,ă publicateă înăTribuna, eraă frecvent<,ă
remarcat<ă şiă chiară ovaYionat<ă laă balurileă româneştiă din Budapesta, 
Timişoara,ăSibiuăsauăArad.ăÎnsoYit<ădeătat<lăeiăGheorgheăIonescuălaăBalurileă
Societ<Yiiă Petru Maior dină Budapesta,ă seă întâlneaă şiă cunoşteaă elitaă
româneasc<ă aă Ardealului.Înă perioadaă respectiv<,ă laă Budapesta,ă erauă mulYiă
români,ă maiă alesă tineretă universitar.ă Duminicaă seă întâlneauă înă capelaă
ortodox<ă român<ă aă FundaYieiă Emanoilă Gojduă (Kirayă utca),ă undeă preotulă
Bogoevici,ălaăsfârşitulăslujbei,ăconformăunuiăvechiăobiceiăromânescăleăofereaă
celorăprezenYi,ăcâteăunăp<h<relăcuăYuic<.ă 

La Arad, balurile anualeă româniloră echivalauă cuă oă s<rb<toareă
naYional<,ă fiindă loculă deă întîlnireă aă familiiloră fruntaşeă dină Ardeal,ă undeă
b<rbaYiiădiscutauăpolitic<,ăiarătineretulăf<ceaăcunoştinYe.ăăFeteleăpurtauărochiiă
albe, lungi, pe fond, roz, albastru galben, fiind curtate deătineriăstudenYiăsauă
absolvenYiă seminariali,ă careă leă r<sf<Yauă cuă pr<jituri,ă bomboaneă fondanteă şiă
fructeă exotice,ă astfelă c<ă înă urmaă acestoră evenimenteă erauă anunYateă şiă
numeroaseă c<s<torii.ă Laă balulă dină 1909,ă prină scurtulă spectacolă artistic,ă s-a 
marcatăîmplinireaăaădou<ădeceniiădeălaămoarteaăluiăMihaiăEminescuă(1889).ă
Astfel Marilina Bocu a recitat versurile Luceafărului iară LucreYiaă Ionescuă
dină Vârfurile,ă poeziaă Doina.ă Înă replic<,ă tân<tulă avocată Iustină Marşieu,ă aă
comentatăcuămaliYiozitate,ăc<ăînăurmaăacestui spectacol notarul Ionescu din 
Vârfurileăva avea de suferit, ceeace nu s-aăîntâmplat. 

TotălaăArad,ăînă3ămartieă1910,ăs-aăorganizatăprimulăbalăalăromâniloră
dină Transilvania,ă cuă toYiă participanYii,ă îmbr<caYiă înă costumeă naYionaleă
(populareă româneşti).ă Beneficiileă obYinuteă auă fostă donateă Şcolii Civile 
Confesionale de Fete,ă instituYieă înfiinYat<ă deăReuniunea όemeilor Române 
dinăArad,ăaăc<reiăpreşedint<ăeraăLetiYiaăOncu.ă 

Înă 1909,ă Melaniaă Ionescu,ă aă fostă invitat<ă deă prietenaă eiă Marilinaă
Bocu, (fiica lui M. Manolescuă primarulă Sinaiei),ă laă Sinaia,ă undeă înă 10-13 
iulie,ă Regeleă Carolă Iă şiă Reginaă Elisabetaă primeauă vizitaă AlteYeloră Loră
FranciscăFerdinandăşiăArhiducesaăSofia,ămoştenitoriiătronuluiăAustro-Ungar. 
Auă fostă organizateă cuă acestă prilej,ă al<turiă deă altele,ă serb<ri populare 
impresionante,ă cuă dansuriă populare.ăAuă intrată înă hor<ă şiăMaria,ă principesaă
moştenitoareă şiă copiiiă eiă îmbr<caYiă înă costumeănaYionale.ăMelaniaă Ionescu,ă
înveşmântat<ă deă asemeneaă înă costumă naYional,ă înă timpă ceă priveaă fascinat<ă
spectacolul, nu a observată apropiereaă Principeluiă Moştenitoră Franciscă
Ferdinand, care i s-aă adresată înă nemYeşte,ă rostindu-iă cuvinteă deă laud<ă laă
adresaăcostumuluiăşiăaăfrumuseYiiăei.ăMelaniaăi-aăr<spunsăînăaceeaşiălimb<,ăc<ă
eaă esteă deă faptă supusaăAlteYeiă Sale,ă fiindă românc<ă din Transilvania, popor 
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iubitădeăalteYaăSA.ăCuăsurâsulăpeăbuze,ăviitorulăsuveranăşi-aăexprimatăapoiăînă
ungureşteăsatisfacYia,ăapreciindăfrumuseYeaăpoporuluiăromân. 

Scurtulă dialog,ă aă f<cută vâlv<,ă înă rândulă ziariştiloră şiă aă întregiiă
asistenYe,ă Melania,ă fiindă prezentat<ă Regineiă Elisabetaă careă aă apreciată
evenimentulăspunând:ăόericită Yară unde fetele sunt aşa frumoase. Întreagaă
pres<ă aă comentată elogiosă întâmplarea130. Doar ziarul Neamul Românesc, a 
pusăoăpic<tur<ădeăvenin,ăscriindă întreăaltele:ăDomnişoara Melania Ionescu, 
vorbeşte cu alteYa sa în limba tuturor osândelor. Gazetele din Ungaria au 
scrisăchiarăarticoleădeăfondăacideăînăalăc<rorăconYinutăseăsimYeaăuraăîmpotrivaă
lui Francisc Ferdinand. Când se va găsi o fată din Ungaria, care va putea 
spune moştenitorului tronului: “ ştiu alteYă că iubiYi poporul maghiar?”, se 
întrebaăretoricăAradi Kozlony. 

AtenYiaă tandr<ă acordat<ă deă arhiduceă frumoaseiă ardelenceă laă Sinaia,ă
f<ceaăs<ăseăîntrevad<,ăc<ăfiicaănotaruluiădinăCiuci,ăputeaăs<ădevin<ăoăutil<ăşiă
influent<ă ambasadoareă aă româniloră ardeleniă pră lâng<ă Curteaă dină Viena.ă
Acestaăaăfostăşiăsâmbureleădeăadev<răalăc<rYiiădeăistorieăromanYat<,ăîntitulat<:ă
Îndrăgostirea unui Habsburg de o frumoasă româncă din Ardeal,ăscris<ădeă
Rusuă Abrudeanuă înă 192őă şiă publicat<ă laă edituraă Carteaă Româneasc<ă dină
Bucureşti. 

Certă este,ă c<ă întreă celelalteă evenimenteă politice,ă aă fostămediatizat<ă
suficientă şiă aceast<ă întâmplare,ă Melaniaă Ionescu,ă fiindă obiectulă simpatieiă
generale la Sinaia. La scurt timp, Regina Elisabeta, i-aăd<ruităînăcadrulăuneiă
audienYe o fotografie – portret,ă cuă dedicaYie.ă Acas<,ă laă Ciuci,ă Gheorgheă
Ionescu,ă aă primită numeroaseă scrisoriă deă felicitare,ă deă laă diferiYiă oameniă
politici, iar din partea familiei arhiducelui, fotografiile lor, Melania 
trimiYându-leădreptăr<spuns,ăoăfaY<ădeămas< brodat<ăpersonalădeăea131. 

Înă prim<varaă anuluiă 1910,ă laă vârstaă deă 19ă ani,ă înă timpulă uneiă
deplas<riălaăBudapesta,ăpentruăaăfaceăunătratamentălaădinYi,ăLucreYia,ăaăintrată
laăBibliotecaăUniversitar<,ăpentruăaăînapoiaăcâtevaăc<rYiăîmprumutateădeăsoraă
ei, unde l-aă întâlnită întâmpl<toră peă tân<rulă Eugenă Barbulă (187ő-1950)132, 

                                                 
130 VizitaăprinYuluiămoştenitorăFranciscăFerdinandălaăSinaia,ăaăfostăurm<rit<ăcuămareăinteresă
deăpresaătimpului.ăCorespondenYeăspecialeădeălaăfaYaălocului,ădeclaraYiiăcomentariiăchiarăşiă
noteădeăsenzaYionalăcuăizăcomercială(VeziăMagazin Istoric, februarie 2004, p. 56). 
131 Peste doi ani, Melania Ionescu s-aăîmboln<vitădeămeningit<ăşiădup<ăoptăzileădeăsuferinY<,ă
la 6 octombrie 1911 a murit. 
132 Pavelă Eugenă Barbul,ă (n.ă 187ő,ă Lip<uă – Satuă Mare),ă fiulă luiă Augustină Barbulă şiă ală
Wilhelmineiă Rolbusersky,ă licenYiată înă litereă şiă filosofie,ă laă Academiaă Teologic<ă dină
Budapesta, profesor secundar (Budapesta 1900-1902), prim bibliotecar la Biblioteca 
Universitar<ădinăBudapestaă(1901-1919),ălaăpropunereaăluiăVasileăGoldişă- director general 
alăBiblioteciiăUniverit<YiiăRegele Ferdinand I din Cluj (1920-193ő)ădeputatăînăParlamentulă
Românieiă înă treiă legislaturi,ă autoră ală volumelor:ă Dialectul român în Xara Oaşului (L. 
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funcYionară superioră ală instituYiei.ăVizitaă aă fostă întoars<ă laăVârfurileă înă casaă
familiei Ionescu, unde s-aă f<cută planulă uneiă excursiiă laă Moneasaă pentruă
sâmb<taăurm<toare.ăLaăSebişăs-auăîntâlnităcuăfraYiiăBarbulăşiăEugenăCostinaă
(v<r),ă darădeoareceăultimulă trenă ală linieiă îngusteă spreăMoneasaăpentruă ziuaă
respectiv<ă plecase,ă înă înYelegereă cuă şefulă g<riiă dină Sebiş,ă Eugenă Barbulă aă
pl<tită îns<ă oă garnitur<ă deă trenă ă specială compus<ă doară dină locomotiv<ă şi un 
singură ă vagonă deă clasaă I.ă Înă staYiune,ă dup<ă ună programă deă b<i,ă restaurant,ă
dansăcuăYiganiăl<utariăunguriă(careăcântauălaăureche),ăYig<riădeăfoiăveritabileă
(havane),ăuneleăînăeprubeteădeăsticl<,ăs-aăf<cutăcerereaăînăc<s<torie.ăCeleătreiă
s<pt<mâniă aleă voiajuluiă deă nunt<ă dină octombrieă 1910ă auă fostă petrecuteă laă
Viena, la Hotel Sacher, locul preferat al lui N. Szemere de Huba133, au 
cuprinsăspectacoleădeăTratruăşiăOper<,ădemonstraYiiăaeronautice,ăplimb<riăcuă
tr<sura,ă vizite.ă Deă asemenea,ă tân<raă perecheă aă fostă la cursele de cai unde 
Szemereăaveaăoăloj<,ăal<turiădeămariiăbog<taşiăaiăVienei,ăochiiătuturorăfiindă
aYintiYiă asupraă prinYeseiă Elisabetaă Windischgratz,ă fiicaă moştenitoruluiă
tronului,ă Rudolf,ă oă tân<r<ă blond<,ă îmbr<cat<ă într-ună taioră verdeă închisă deă
catifea, cuăegret<ăalb<ălaăp<l<rie134. 

ReveniYiă laăBudapesta,ăEugenăşiăLucreYiaăBarbulăauălocuităpeăstradaă
Barossă 11,ă într-un apartament luxos la etajul I al imobilului, de unde au 
întreYinută leg<turiă strânseă cuă societateaă româneasc<,ă printreă careă seă aflau:ă
Laz<ră Ionescu,ăFraYiiăMocioni,ăPartenieăCosma,ămagistraYiiăGeorgeăPlopul,ă
VictorăPop,ădr.ăCosmuYaăşiăalYii135.  

Înă toamnaă anuluiă 1918,ă dup<ă citireaă deă c<treă deputatulă român,ă înă
ParlamentulămaghiarăaăDeclaraYieiădeărupereăaăTransilvanieiădeălaăUngaria,ă
evenimentele s-au precipitat, la Budapesta instituindu-seă haosul.ă Înă acesteă
condiYiiă Eugenă Barbulă aă plecată laă Sibiuă s<-şiă ofereă serviciileă Consiliuluiă
Dirigent,ăiarăLucreYiaăs-aăîntorsălaăCiuci.ăNuăaăstatămult,ăînăcasaăp<rinteasc<,ă
deoareceă şiă acolo,ă înc<ă dină noiembrieă 1918, au fost semnalate grave 
tulbur<ri,ă conflicteă determinateă peă deă oă parteă deă s<teniiă nemulYumiYiă deă
împ<rYealaă pruneloră rechiziYionateă pentruă armat<,ă iară peă deă altaă deă trupeleă
maghiare,ă careă circulauă peăValeaă Crişuluiă Alb,ă cuă trenulă blindat.ă Armata,ă

                                                                                                                            
maghiar<,ăBudapesta,ă1900),ăIstoriografia română până la 1820 (ă l.ămaghiar<,ăBudapesta,ă
1912), Biblioteca UniversităYii Regele όerdinand I din Cluj (1935), Costume româneşti din 
veacul al XVII-lea (Cluj, 1935), Mihai Viteazul. Chipuri şi documente (Craiova 1943). 
Pentruă activitateaă saă aă primită distincYiiă aleă statuluiă român,ă francez,ă austriacă şiă poloneză
(Ziarul InformaYia de duminică, Satu Mare, 20 martie, 2005). 
133 N. Szemere de Huba,ămareă bog<taş,ă omăpolitic,ă pasionată deă curseleădeă cai,ă l-a avut ca 
secretar particular pe Eugen Barbul. 
134 Peăatunciăseăpurtaălaăp<l<rieăegretaăşiăplureuzeă– peneădeăstruY,ăambeleăfoarteăscumpe. 
135 Magazin istoric, martie 2004, p. 25. 
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dup<ăceăa ocupatăgara,ăînă16ăfebruarieă1919,ăaăintratăînăcomun<,ăundeănotarulă
Ionescu,ă tocmaiă oficiaă oă c<s<torie.ă Deşiă oameniiă auă fugită repede,ă mireleă
GeorgeăCrainicăaăfostăgravăr<nit,ăiarăsoldaYiiăintrândăînăcancelarie,ăl-au somat 
peă notară s<ă leă predeaă toYiă  banii casieriei136.ă Înă urmaă acestuiă conflict,ă
Gheorghe Ionescu, s-aărefugiatălaăBudapesta,ăînăcasaăfiiceiăsale.ăDup<ăoălun<,ă
auzindă c<ă trupeleă maghiareă auă fostă scoaseă dină defileulă Crişuluiă Alb,ă şi-a 
propusă s<ă seă strecoareă pesteă liniaă frontuluiă pentruă aă seă întoarceă acas<,ă
îndr<zneal<ă careă i-aă fostă fatal<.ă Întreă timp,ă laă 21ă martieă s-a proclamat 
RepublicaăUngar<ă aăSfaturilor,ă înă careăBelaăKună eraă comisară ală poporuluiă
pentruă Afacerileă Externe,ă înă fapt,ă elă fiindă recunoscută caă şefă ală statului.ă
Decretândămobilizareaăgeneral<,ănoulăguvernăaădeclarată c<ăUngariaăesteă înă
r<zboiă cuă toateă stateleă vecineă deă laă careă areă cevaă deă revendicat.ă Laă scurtă
timp,ăînănoapteaădeă1őăspreă16ăaprilieă1919,ătrupeleăungareăauăatacatăînăforY<ă
nord-vestulăTransilvaniei,ădarăripostaăromânilor aăfostăferm<,ăpân<ălaă1ămaiă
agresorul fiind respins dincolo de Tisa. 

 Dup<ăceăaăstatăoăvremeăascunsăprinăKetegyhazaă(Ungaria),ăGheorgheă
Ionescuăaăfostărecunoscut,ăarestatăcaăspionăromân,ădeferităcurYiiămarYialeădină
Mezotură(Ungaria)ăşiăcondamnatălaămoarte,ăsentinY<ădat<ăînă2Őăaprilieă1919ă
de Francisc Munch137 şiăexecutat<ăpublic,ăprinăîmpuşcareăîn aceeaşiăzi.ăPrină
grijaăginereluiăs<u,ăEugenăBarbul,ălaă1ăseptembrieă1919,ăcorpulăneînsufleYităaă
fostăexhumatăşiăreînhumat,ăcuăcinsteaăcuvenit<ălaăŐăseptembrie,ăînăcimitirul 
Eternitatea138.ă Înă semnă deă pietate,ă prim<riaă ar<dean<ă aă dată uneiă str<ziă dină
municipiu numele Martirul Gheorghe Ionescu139,ă iară numeleă s<uă aă fostă
înscrisă peăCrucea Martirilor Arădeni,ă monumentă instalată ast<ziă înă Parculă
Mihai Eminescu din Arad.   
 

 

                                                 
136 Traian Mager, ContribuYiuni la istoria Unirii 1918-19, Jurnal, Arad, 1919, p. 105, 106. 
137 Prim Ministru al Ungariei (1958-1961). 
138 Gr<dinaă familiar<ă H/II,ă peă parteaă dreapt<ă aă vechiiă aleiă secundareă dină stângaă (aleeaă
româneasc<),ănr.ăŐ6Ő/1919,ădinăevidenYaăCimitirului.ăCauzaămorYii:ăviolenY<ăprinăîmpuşcareă
înăbazaăăSentinYeiăTribunaluluiădeăR<zboiă(ANăArad,ăfondăPrim<riaăMunicipiuluiăArad,ăD.ă
9Ő/193Ő,ă filaă11.ăMonumentulăesteăalc<tuitădinădou<ă steleă funerare,ădinămarmur<ăneagr<,ă
mormântulăfiindălimitatăcuăgrilajămetalic.ăPeăplaca din dreapta este icizat textul: Gheorghe 
Ionescu/notar în comuna Ciuciu (Vârfurile)/martir al întregirii neamului condamnat/la 
moarte de curtea marYială ungurească/împuşcat la 24 april 1919/în oraşul Mezotur pe 
marginea/mormântului săpat de el însuşi/mucenic al neamului/jerfa răzbunării 
maghiare/posteritatea te va proslăvi ca pe un erou al biruinYii noastre/toate marile 
biruinYi au sânge la/temelia lor de aceea martirii sunt/adevăraYii întemeietori de 
Yară/Octavian ύoga. 
139 Strada Trefort utca sau grof Karolyi Gyula utca. 
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AspecteăprivindănatalitateaăînălocalitateaăIneu 
înăsecolulăalăXVIII-leaăşiă 

laăînceputulăsecoluluiăalăXIX-lea 
 
 

Eugen ύhiYă 
 
 

Abstract  
This paper aims to highlight some aspects regarding birth rate in the 

market town of Ineu in the eighteenth century and early nineteenth century. 
The number of children born, month and sex distribution of births, influence 
of agricultural work and religious holidays to the births are all information 
that is contained in this article. All these data we obtained using records 
from parish registers them both Catholic and Orthodox denominations in the 
city. 

 
Dinamicaădemografic<ăaăcomitatuluiăAradăînăsecolulăalăXVIII-lea140 

seăîncadreaz<ăîntr-oăparadigm<ăevolutiv<ăcaracteristic<ădinăpunctădeăvedereă
temporală secoluluiă luminiloră înă general,ă iară dină punctă deă vedereă spaYială
teritoriului Europei Centrale. Procesele demograficeă auă fostă influenYateă
direct de o serie de factori care s-auămanifestată cuă intensit<Yiă diferiteă de-a 
lungulă timpului.ă EvoluYiileă politice,ă transform<rileă administrative,ă
dezvoltareaă economic<,ă politicileă populaYionisteă aleă statuluiă absolutistă laă
careă putemă ad<ugaă aspecteă legateă deă progreseleă înregistrateă înă medicin<,ă
diversificareaăalimentaYiei,ădezvoltareaăşiămodernizareaăformelorădeăhabitată
auăfavorizatăoăcreştereădemografic<ăcareăaăfostămaiămultădecâtăevident<.ăPeă
deăalt<ăparte,ăoăevoluYieădemografic<ăliniar<ănuăs-aăpututărealizaădeoareceăînă
cea mai mare parte a secolului al XVIII-leaăşiăchiarălaăînceputulăsecoluluiăală
XIX- leaăoăserieădeăevenimenteăpolitice,ăcalamit<Yiănaturale,ăepidemiiăauăavută
deseoriăefecteănegativeămajoreăasupraăpopulaYieiădinăaşez<rileăcomitatului. 

Înă rândurileă urm<toareă mi-amă propusă s<ă evidenYieză aspecteă
demografice legate de natalitate înălocalitateaăIneu,ăiarăpentruăaceastaăm-am 
folosită deă înregistr<rileă destulă deă generoaseă dină registreleă parohialeă aleă
bisericiiă catoliceă şi ale bisericii ortodoxe. Analizaă transversal< sau 

                                                 
140 Pentruă dateă referitoareă laă alteă comunit<Yiă dină comitată vezi:Eugenă GhiY<,ă EvoluYia 
demografică a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, 
Cluj Napoca, 2011, pp. 103-188. 
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longitudinal<,ămetodaă analizeiă comparate,ă folosireaă cohorteloră demografice,ă
eşantionareaă şiă studiileă deă cază completateă cuă analizaă critic<ă aă dateloră
constituieătotăatâteaăresurseămetodologiceădeăabordareăaăacestui subiect.  

Natalitateaă caă expresieă numeric<ă reprezint<ă num<rulă n<scuYiloră viiă
într-oă unitateă social<ă şiă spaYio-temporal<ă raportată laă num<rulă totală ală
locuitoriloră comunit<Yiiă laă ună momentă dat.ă Înă lipsaă unoră dateă completeă
referitoare la fenomenul natalit<Yiiă înă Ineuă pentruă întreagaă perioad< nu-mi 
r<mâneă decâtă s<ă încercă prezentareaă acestuiă fenomenă demografic înă
conformitateăcuăînregistr<rileădinăregistreleăparohiale. 

 
1.ăăNatalitateaăînăcadrulăOPRCăIneu141  
LocalitateaăIneu,ăfostăcentruăimportantăînăvremeaăst<pâniriiăotomane,ă

aveaă conformă conscripYieiă dină 171őă doară 27ă deă înscrişi.ă Refacereaă
demografic<ăs-aărealizatăînătotăcursulăsecoluluiăalăXVIII-leaăastfelăîncâtătârgulă
IneuăaveaălaăsfârşitulăsecoluluiăoăpopulaYieăpesteă2000ădeălocuitori.ăCaăcentruă
de subunitateăadministrativ<,ăatâtăînăcomitatulăZarand,ăcâtăşiăînăcomitatulăAradă
dup<ăalipireaălaăacesta,ăaşezareaădominaăzonaădeănord-vestăaăcomitatului.ăDeşiă
localitateaă eraă preponderentă ortodox<,ă prezenYaă catoliciloră esteă atestat<ă şiă
dovedit<ăînc<ădinădeceniul IV al secolului al XVIII-lea. 

Comunitateaăcatolic<ăaăbeneficiatădeăserviciileăunuiăpreotăparohăcareă
începândă cuă lunaă septembrieă 173őă aă f<cută primeleă înscrisuriă înă registreleă
parohiale.ăÎnregistr<rileăpeăcareăle-amăstudiatăacoper<ăoăperioad<ădeăpesteă8ă
decenii. 
 
RepartiYiaălunar<ăaănaşterilorăînăOPRCăIneuăîntre 1735-1810 
ConcepYie Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. 

T
ot

al
 

Naştere Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Anul B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 
1735                 1 1 1 1 1  2 1 8 

1736  2   1 1 1 1             3    9 

1737 2 1  1 1  2 1            1 2 1  1 13 

1738  1    1                 2  4 

1739  1        1             1 1 4 

1740 1 1 2 1 1 2      1    1    1     11 

1741 3  1    1            1      6 

1742     2 1     1 1 1   1   1      8 

1743    1    1 1  1  1            5 

1744    1 1 1            1 1 1  1 1  8 

1745     1     1      1   1    1 1 6 

                                                 
141 DJAN Arad, ColecYia registrelor de stare civilă, OPRC Ineu, reg. nr. 23-25. 
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1746               3        1 1 5 

1747 1    1        1 2         1  6 

1748  2 1 1 2 2          1     1    10 

1749 1  2 2         1  1 1         8 

1750  1  1  1  1  1     1  1  1     1 9 

1751  1   1             1     1  4 

1752  1   1  1        1   1  1   1  7 

1753       2 1  1 1          2 1   8 

1754   1    1 1 2    1    1  1 1  2   11 

1755 1  1        1  2  1      2    8 

1756         1 1 2     1  2 1  2 1   11 

1757  2 2             1   1  2  2 1 11 

1758       1       1        1  1 4 

1759   1 2    1        1  1 1   1 1  9 

1760 1 1 1          1  1 1    2     8 

1761  1   1    1    1    1   2     7 

1762 1  1   1    1     1          5 

1763 1   2 1 1  1  1        1 1 2   2  13 

1764 1   2 1  1 1    1     2  1 1  1   12 

1765        1 1  2 1 1 1       1  1 1 10 

1766    1 1 1 1      1 1   1        7 

1767 2    1 1       1 1  1    2    1 10 

1768   1    1    1  1       1    1 6 

1769  1 1         1  1    1     1  6 

1770 1  1 4 1 1  1 1         1  1  2 1  15 

1771   3              1  1      5 

1772     1        1  1  1 2     1 1 8 

1773 3 1 1 1 1 1        2  1  1       12 

1774   1  1 1 1     1 1 1 1     1     9 

1775  1  1         1    1      1 1 6 

1776  1    1   1   1 1        1 1   7 

1777   2      1    1    1   1   1  7 

1778     2 1       4  1  1 1       10 

1779 1        1             1   3 

1780 1    1 1   1 3    1 1  1        10 

1781  2 2   2     1 1  1 1      2   1 13 

1782 1 1  1 2 1      2   1 1 1   1   1  13 

1783 1 1 1 1 1  1 1  1   1    1      1  11 

1784                1  1     1  3 

1785 2 2  1 1 1     1    1 1    1  1   12 

1786  1        2   1   3  1   1  1  10 

1787  1 1               1   1    4 

1788  1 1    1    2   1 1     1 1  1  10 
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1789        1   1 1  1  1         5 

1790  1 1        1 1      1  1   1  7 

1791   2  1 2  3 2      1   1 1      13 

1792     1  2 1  1     1     1   3 1 11 

1793          1    1 1   1  2   1 1 8 

1794 1     2   1 1   1   1        2 9 

1795  1    1     1  1 1   2 1 1 2    1 12 

1796  2 1 2  1 1 2 2  1 1    1 2  2  1 1 2  22 

1797   1     1    1  1   1  2  1    8 

1798    1  1  1  1  1  1  1  3    1   11 

1799 1  1   2  1 1       3  1      2 12 

1800   3   1 1        1 1   1 1 1 1 1  12 

1801  2  1 1  1 1   1 1   1       1   10 

1802 1     3  1   1 1  4      1 2  1 1 16 

1803 1 3   1 1 1   1   1  3 1 1 3 2   2 2 1 24 

1804  2 1 4 1 2 1 1 1   1   2 1 3 1 1 2 1  3  28 

1805 3 1   1  1   1    1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 21 

1806  3 1  1 2 2 1   1  1  1 1 3 1    1 1  20 

1807   1  1 1 2 5 3 4 2  1 3 2 3  1  1  3 2 3 38 

1808 1 3 1 4 1 1 1 4  1 3 1 4 2 3 1 4 2 2  2    41 

1809 2 4  1 4 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2  3 2   2 3 2 41 

1810 2 5 3 3 1   3  1 1  1   1 5 3  1 2 2 1  35 

Total/ 
sexe 37 55 44 40 42 46 31 39 22 26 27 21 35 29 36 37 37 41 29 35 33 29 49 29 849 

Total/ 
lun< 92 84 88 70 48 48 64 73 78 64 62 78  

 
Num<rulă celoră n<scuYiă înă aceast<ă perioad<ă lung<ă nuă esteă unulă

impresionant pentruăsimplulămotivăc<ăgermaniiăsauămaghiariiădeăconfesiuneă
catolic<ă nuă erauă foarteă numeroşiă înă Ineu.ă B<ieYiiă şiă feteleă s-auă aflată înă
procenteă aproapeă egale:ă Ő9,7șă (Ő22ă b<ieYi)ă respectivă ő0,3șă (Ő27ă fete).ă
Num<rulămediuădeă copiiă n<scuYiă peă ană esteădeă11,17,ămediaă fiindă crescut<ă
maiăalesădeăn<scuYiiădinăprimiiăaniăaiă secoluluiăalăXIX-lea. Extremele sunt 
formateădeă ceiă3ăn<scuYiă înă1779ăşiă ceiăŐ1ăn<scuYiă înădoiăaniăconsecutiviă – 
1808ăşiă1809.ăÎnceputulăsecoluluiăalăXIX-lea este evident superior din acest 
punct de vedereă ultimeloră deceniiă dină secolulă trecut.ă Mediaă anual<ă aă
naşterilor,ă maiă multă decâtă dubl<,ă îşiă areă explicaYiaă maiă degrab<ă înă
colonizareaă unoră maghiariă înă localitateă decâtă înă vreună comportamentă
demografic schimbat radical. 

Referitoră laă distribuYiaă naşteriloră peă luniă observ<mă oă evident<ă
interdependenY<ă deămuncileă agricole.ăAcestă lucruă esteămaiă vizibilă decâtă înă
alteăcomunit<YiăcatoliceăaleăcomitatuluiăArad,ănum<rulăcelorăn<scuYiăînălunileă
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mai-iulie,ăprinăurmareăconcepuYiăînăaugust-octombrie cândăactivit<Yile legate 
deămuncileăagricoleăerauăînătoi,ăfiindăevidentămaiămic142. 

Ceiă 2Őă deă copiiă nelegitimiă reprezint<ă ună indiceă deă ilegitimitateă deă
2,8ș.ăPerechileădeăgemeni,ăînănum<rădeă16,ăreprezint<ăunăprocentădeă1,9șădină
totalulănaşterilorăde-a lungul perioadei. 

RegistreleăparohieiădinăIneuăconYinăşiăalteădateădespreăcatoliciiădină
alteăaşez<riăaleăsubunit<Yiiăadministrative.ăPractic,ăparohulăcatolicădeserveaă
dinăpunctădeăvedereăreligiosătoYiăcredincioşiiăcatoliciădinăzon<.ăInformaYiileă
despreă copiiiă botezaYiă înă alteă localit<Yiă suntă intercalateă înă paginileă
registruluiăînăordineaăînăcareăpreotulăaăoficiatăbotezul.ăÎntreă17Ő8-1810 au 
fostăbotezaYiă87ădeăcopiiăînălocalit<Yiăprecum: Şilindiaă– 20 de copii, Buteni 
– 1őăcopii,ăNad<şă– 12ăcopii,ăSebişă– 8 copii, Moneasa – 7 copii,ăalYiă2őăfiindă
botezaYiă înă localit<Yiă precumă Cuied,ă Camna,ă Dezna,ă Dieci,ă Cil,ă Crocna,ă
Mocrea,ăSeleuş,ăŞicula,ăTârnova,ăVoivodeniă şiăZarand.ăAcesteăbotezuriă auă
fostă realizateă înă rândulă unoră familiiă germaneă aleă diverşiloră funcYionari,ă
negustori, militari,ă provizori,ă notari,ă lucr<toriă înă min<ă r<spândiYiă înă
localit<YileăcerculuiăIneu.ăÎnărepetateărânduriăbotezulăs-a oficiat pentru copiii 
aceleiaşiă familii.ă Deă exemplu,ă întreă 17ő9-1771ă înă familiaă notaruluiă
StephanusăDavid,ăcareăaăactivatăoăperioad<ălaăCuied, iarăapoiălaăŞilindia,ăauă
fostă botezaYiă Őă copii,ă 3ă feteă şiă ună b<iat.ă Înă cazulă familieiă luiă Josephusă
Herczeg,ăîntreă180Ő-1807, s-au oficiat de asemenea 3 botezuri. Un caz mai 
aparteăesteăbotezulăînăfamiliaăluiăStephanusăNutza,ăînăanulă17ő7,ălaăButeni,ă
despreăcareăseăfaceămenYiuneaăc<ăesteăvalachus, evidentăunăromânăconvertită
sauă c<s<torită cuă oă femeieă catolic<.ă Înă cazulă acestoră 87ă deă copiiă n<scuYiă înă
diverseăaşez<riăaleăcerculuiăIneuănuăaăfostăconsemnatăniciunăcopilănelegitim,ă
iarănum<rulăperechilorădeăgemeni a fost de 5. 

InformaYiiă importanteă suntă celeă legateă deă faptulă c<ă preotulă catolică aă
oficiată serviciiă religioaseă vremeă deă maiă mulYiă aniă pentruă slovaciiă luteraniă
aşezaYiă înăApatelek/Mocrea.ă ÎnăcondiYiileă înăcareădespreăvenireaăslovacilor143 
la Mocrea s-au  lansată înă bibliografieă diverşiă ani,ă consideră c<ă acesteă
consemn<riădinăregistrulăparohieiăcatoliceădinăIneuădemonstreaz<ăc<ăcelăpuYină
înă 17ő3ă slovaciiă erauă cuă certitudineă înă localitate.ă Înregistr<rileă pentruă aceştiă
slovaciă luteraniă suntă consemnateă dină 17ő3ă pân<ă înă 1768,ă cândă probabilă auă

                                                 
142 PentruăcomparaYieăcuăalteăcomunit<Yiă aleăcomitatuluiăAradăvezi:ăEugenăGhiY<,ăop. cit., 
pp. 124-125. 
143 NicolaeăMăPoppăaăavansatăanulă17Ő6,ăGheorgheăCiuhanduăaămenYionatăanulă17Ő8,ă iară
ŞtefanăManciuleaăvorbeaădeăsfârşitulăsecoluluiăalăXVIII-lea. Cf. Nicolae M. Popp, Crişana 
şi Maramureşul în conscripYia iosefină,ă Bucureşti,ă 19Ő7,ă pp.ă ő0,ă 82;ă Gheorgheă Ciuhandu,ă
Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri,ăArad,ă19Ő0,ăp.ă7Ő;ăŞtefanăManciulea,ă
ύraniYa de vest, Baia Mare, 1994, pp. 89-90. 
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obYinutălibertateaădeplin<ăînăexercitareaăcultuluiăpropriu. 
Slovaciiăauăcerutăînă17ő2ădreptulădeăexercitareăaăcultuluiălor,ăfiindu-

leăinterziseăoriceăfelădeăîntruniriăsubăameninYareaăuneiăamenziădeă12ăflorini.ă
Auă ar<tată înă plângereaă loră c<ă nuă auă biseric<,ă iară clopoteleă suntă peă stâlpi,ă
ameninYândăchiarăc<ăvorăs<ăplece.ăEiăauăcerutăună tratamentăsimilarăcaăşiă înă
alteăp<rYiăaleăUngariei,ăadic<ăs<ăseăpoat<ăîntruniăînăbisericiăchiarădac<ăauăfostă
luate de catolici. Cererile le-auă fostă îns<ă respinseă şiă chiară s-aă cerută s<ă fieă
opriYiă înăexercitareaă cultuluiăconsiderată ilegal144.ăAcesteaăpotă fiă explicaYiileă
reg<siriiă luteraniloră deă laă Mocreaă înregistraYiă printreă enoriaşiiă parohieiă
catoliceădinăIneu.ăVreauăs<ăsubliniezăc<ăînăregistre,ăînădreptul numelor celor 
doiă p<rinYi,ă peă lâng<ă indicareaă localit<Yiiă (Apatelek/Mocrea),ă eraă f<cut<ă şiă
menYiuneaălegat<ădeăreligiaăloră(luteran<). 
 
RepartiYiaălunar<ăaănaşterilorăînăApatelek/Mocrea între 1753-1768  
ConcepYie Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. 

T
ot

al
 

Naştere Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Anul B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

1753                        1 1 

1754 1 2  1  1    1     1 1     1   2 11 

1755  2    1  2 1         1  1 1 1  1 11 

1756 1      1   1       2 1  2 1 1   10 

1757  1      1  1  1  1 2 2   2  1    12 

1758 2 1  1     1 1          1 1 1 1  10 

1759        1 2 1  1         1    6 

1760  1 1 2 1  1       1  1 1  1 1 2   1 14 

1761     1   1  3  1            1 7 

1762        1    2   1 3 1 1 1      10 

1763  1          1 1      2      5 

1764    1 1  1    1  2  1  1   1     9 

1765    1     1   1  1      1     5 

1766            1  1           2 

1767       1                  1 

1768       1                  1 

Total/ 
sexe  4 8 1 6 3 2 5 6 5 8 1 8 3 4 5 7 5 3 6 7 8 3 1 6 115 

Total/ 
lun< 12 7 5 11 13 9 7 12 8 13 11 7  

 

                                                 
144 Gheorghe Ciuhandu, op. cit., p. 94. 
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Înă ceiă 16ă aniă deă înregistr<riă s-auă n<scută 11őă copii,ă Ő7ă deă sexă
masculină(Ő0,9ș)ăşiă68ădeăsexăfeminină(ő9,1ș).ăAcestaăesteăunălucruăatipică
faY<ădeăceeaăceăamăîntâlnitălaăcelelalteăconfesiuniăstudiate145 înăsensulăc<ăînă
acest caz copiii de sex feminin au un procent cu aproape 20% mai mare 
decâtăcopiiiădeăsexămasculin.ăOăsingur<ăperecheădeăgemeniăesteăconsemnat<ă
înăregistru,ăiarăilegitimitateaănuăaăfostăprezent<ăînărândulăluteranilorăslovaciă
ceeaăceăspuneămultădespreămentalitateaăşiăreligiozitateaăacesteiăcomunit<Yi. 

DistribuYiaăpeăluniăaănaşterilorănuărelev<ăvreunăaspectăaparte,ăcifreleă
şiăaşaănuăsuntăconcludenteădinăcauzaănum<ruluiă relativămicădeănaşteriă din 
perioada 1753-1768. Mediaădeă7,1ăn<scuYiăpeăanăneăarat<ăc<ăsuntemăînăfaYaă
uneiăcomunit<Yiămici.ăAşaăcumăamăafirmatăslovaciiăchiarăseădeclaraser<ăgataă
s<ă p<r<seasc<ă localitateaă dac<ă nuă liă seă acordaă libertateaă cultului.ă Studiindă
num<rulă n<scuYilor,ă acest lucruă pareă c<ă s-aă şiă întâmplată dac<ă pornimădeă laă
premisaă c<ă num<rulă naşteriloră esteă directă proporYională cuă m<rimeaă
comunit<Yii.ă Înă perioadaă 1763-1768,ă cândă înă totală s-auă n<scută doară 23ă deă
copii,ăneăputemăgândiăc<ăacestăregresădemograficăpoateăfiăpusăînăleg<tur<ăcuă
p<r<sireaălocalit<YiiăMocreaădeăc<treăuneleăfamiliiădeăslovaci146. 

 
2.ăNatalitateaăînăcadrulăOPORăIneu147 
Înregistr<rileă înă parohiaă ortodox<ă dină Ineuă auă debutată abiaă înă anulă

1779,ă îns<ăînregistr<riăcompleteăavemădoarădinăanulăurm<tor.ăPân<ăînă1799ă
consemn<rileă suntă f<cuteă într-oăordineă relativă unitar<ă astfelă încâtă amăputută
extrageădateăpeăoăperioad<ămaiălung<. 
 
RepartiYiaălunar<ăaănaşterilorăînăOPOR Ineu între 1779-1799 

Con-
cepYie Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar.  Total pe 

sexe 

   
   

  T
ot

al
 Naştere Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.  

Anul B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

Po
z.

ăli
ps

< 

B F 

1779                     2    30 2 ? 32 

1780 1 3 2     3   1   3 1 2   1 5 1 1 1 3  8 20 28 

1781 8 5 1 1 3 1 5 3 2 2                19 12 31 

1782 5 7     1 1 3 2 1  1             11 10 21 

1783 6 5 6 5  1   3 4           2     17 15 32 

1784     4 1 1 1 1 1 1 1 1 2            8 6 14 

                                                 
145 EugenăGhiY<,ăop. cit., pp. 124-125. 
146 Înă1828ăseămaiăaflauăînălocalitateă218ăreformaYi/slovaciădinăceiă689ălocuitori.ăCf.ăLudovicoăNagy,ă
Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti Regni Hungariae, vol. 1, Budae, 1828, p. 28. 
147 DJAN Arad, ColecYia registrelor de stare civilă, OPOR Ineu, reg. nr. 1-2. 
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1785     2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 4 2 7 3 1 1  29 18 47 

1786 2 1 7 7 4 6 2 3 4 1 3 6 1 1 2  2 1 3 5 6 2 1   37 33 70 

1787 4 3 2 4 1 1 3 4 1 6 1 4 2 1 3 3 2 3 2  2 3 2   25 32 57 

1788 8 5 1 1     3 3 2 4  1 1 4       1 1  16 19 35 

1789 3 5 2 6  1 4 5 5 3 2 2 2 3 1 3 5 2 1 3 1 1 3 1  29 35 64 

1790 9 4 8 1 7 2 4 8 3 5  3 4 3 1  3 4 4 3 6 5 1 2  50 40 90 

1791  10 1 5 1 2 3 2 1 1 4 2 5 2 4 9  2 1 2 5 4 2 2  27 43 70 

1792 4 7 7 3 1 1 3 1 5 2 2 3 5 5 2 3 4 5 1 6 2 2 2   38 38 76 

1793 7 5 3 7 4 2 5 5 1 1 1 1 2 3 2 4 5 3 4  7 5 4 3  45 39 84 

1794 3 4 5 2 2 2 2 3 1  3  1 1 5 5 3 4 6 7 4 4 3 2  38 34 72 

1795 3 6   1 2 3 5 3 2 3  2 2 2 1 2 1 4 4  4 2 2  25 29 54 

1796 5 5 4 2 1 5 2 2 1 1 3 3 2 2 5 3         11 23 23 57 

1797                         64 ? ? 64 

1798 6 5 2 1 2 2 4 2 3 3 1 2 4 5 2 4 6 3  3 3 1 3 3  36 34 70 

1799 4 3 2 5 3 6 1 2 1 2 1 3 1 1            13 22 35 

Total/ 
sexe 

78 83 53 50 36 37 46 51 43 41 30 35 35 36 34 44 36 30 31 40 48 35 26 20 105 496 502 1103 

Total/ 
lun< 

161 103 73 97 84 65 71 78 66 71 83 46 105    

 
Tabelulăreflect<ăîntr-un mod fidel lipsurileădinăregistru.ăPân<ăînă1786ă

nu se poate vorbi de continuitate, iar anul 1788 are de asemenea lacune 
evidente.ă Dină septembrieă 1796ă pân<ă înă ianuarieă 1798ă amă putută deduceă
num<rulăbotezaYilorădup<ănum<rulădeăpoziYiiălips<ăînănumerotareaăf<cut<ădeă
preot. Înă acestă ultimă cază nuă suntă afectateă cifreleă globale,ă ciă doară repartiYiaă
lunar<ăaănaşterilor.ăCuătoateăacesteăneajunsuriăseăpotăfaceăcâtevaăconsideraYiiă
peămargineaăfenomenuluiănatalit<Yiiăînăparohiaăortodox<ăIneu. 

Pentruă caă informaYiileă s<ă fieă câtămaiăveridice,ămaiăalesă înădistribuYiaă
lunar<ă aă naşterilor,ă amă alesă înă tabelulă urm<toră zeceă aniă deă înregistr<riă
completeădinăultimeleădou<ădeceniiăaleăsecoluluiăalăXVIII-lea. 
 
RepartiYiaă lunar<ă aă naşteriloră înă OPOR Ineu între 1786-1787, 1789-
1795, 1798 
ConcepYie Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Total 

 pe 
sexe 

T
ot

al
 

Naştere Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Anul B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

1786 2 1 7 7 4 6 2 3 4 1 3 6 1 1 2  2 1 3 5 6 2 1  37 33 70 

1787 4 3 2 4 1 1 3 4 1 6 1 4 2 1 3 3 2 3 2  2 3 2  25 32 57 

1789 3 5 2 6  1 4 5 5 3 2 2 2 3 1 3 5 2 1 3 1 1 3 1 29 35 64 



 - 124 - 

1790 9 4 8 1 7 2 4 8 3 5  3 4 3 1  3 4 4 3 6 5 1 2 50 40 90 

1791  10 1 5 1 2 3 2 1 1 4 2 5 2 4 9  2 1 2 5 4 2 2 27 43 70 

1792 4 7 7 3 1 1 3 1 5 2 2 3 5 5 2 3 4 5 1 6 2 2 2  38 38 76 

1793 7 5 3 7 4 2 5 5 1 1 1 1 2 3 2 4 5 3 4  7 5 4 3 45 39 84 

1794 3 4 5 2 2 2 2 3 1  3  1 1 5 5 3 4 6 7 4 4 3 2 38 34 72 

1795 3 6   1 2 3 5 3 2 3  2 2 2 1 2 1 4 4  4 2 2 25 29 54 

1798 6 5 2 1 2 2 4 2 3 3 1 2 4 5 2 4 6 3  3 3 1 3 3 36 34 70 

Total/ 
sexe 

41 50 37 36 23 21 33 38 27 24 20 23 28 26 24 32 32 28 26 33 36 31 23 15 350 357 707 

Total/ 
lun< 91 73 44 71 51 43 54 56 60 59 67 38    

 
DistribuYiaăpeăsexeăaănaşterilor,ăaşaăcumăseăpoateăobserva, este foarte 

echilibrat<,ăavantajulăsexuluiăfemininăfiindănesemnificativ,ărepartiYiaăpeăsexeă
ar<tândăunăprocentăaproapeăegalăîntreăb<ieYiă- Ő9,őșăşiăfeteă- 50,5%. Media 
deăcopiiăn<scuYiăpeăanăaăfostădeă70,7ăcuăunămaximădeă90ăînăanulă1790ăşiăună
minimădeăőŐăînă179ő.ă 

DistribuYiaă peă luniă aă n<scuYiloră relev<ă câtevaă informaYiiă maiă
deosebite.ăCeiămaiăpuYiniăcopiiăn<scuYiăsuntă înămai-iulieăîns<ăeăsurprinz<toră
num<rulă deă n<scuYiă evidentă maiă mică dină lunaă decembrie.ă Înă rândulă
ortodocşilorădinăIneuăinfluenYele externeăasupraănatalit<Yiiăauăleg<tur<ăatâtăcuă
muncile agricole – înă lunileă august-octombrieă auă fostă concepuYiă ceiă maiă
puYiniă copiiă –,ă câtă şiă cuă restricYiileă religioase.ă Înă acestă dină urm<ă cază
reprezentativă esteă num<rulă copiiloră n<scuYiă înă decembrieă deciă concepuYiă înă
martie,ălun<ăcareăcorespundeăpostuluiăPaştelui.ăAbstinenYaăînainteădeăPaştiăaă
fostăurmat<ădeăoăperioad<ămultămaiăprolific<,ădovad<ă fiindăceiă91ădeă copiiă
n<scuYiă înă ianuarieăşiăcareăprinăurmareăauăfostăconcepuYiă înăaprilie.ăSituaYiaă
nu este delocăsimilar<ăînăleg<tur<ăcuăpostulăCr<ciunului.ăCopiiiăconcepuYiăînă
lunaă decembrieă suntă chiarămaiămulYiă decâtă ceiă concepuYiă înă lunileă vecine,ă
f<r<ărestricYii,ănoiembrieăşiăianuarie. 

InformaYiiă despreă copiiă nelegitimiă nuă apară înă modă explicită înă
registrele parohiale.ăUnăcazăevidentădeăn<scutăilegitimăarăfiăfostădac<ărubricaă
privindă tat<lă r<mâneaă necompletat<.ă Nuă amă g<sită astfelă deă cazuriă pentruă
perioadaă studiat<,ă acestă lucruă neînsemnândă neap<rată c<ă nuă puteauă existaă
copiiăcareăs<ăprovin<ădintr-oărelaYieăneoficializat<ăreligios.ăCeleăcinciănaşteriă
gemelare,ăadic<ă0,7șădinătotalulănaşterilor,ăreprezint<ăunăprocentăevidentămaiă
micădecâtăcelăînregistratălaăalteăconfesiuniădinăcomitat. 

Înă cazulă târguluiă Ineuă seă potă faceă calculeă şiă pentruă ceeaă ceă înă
demografie numim rataă brut<ă aă natalit<Yii.ă Laă recens<mântulă dină 1787ă
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localitateaăaveaă2080ălocuitori.ăÎnăacelăanăs-auăn<scutăő7ădeăcopiiăortodocşiă
şiă Őă copiiă catoliciă careă ară corespundeă uneiă RBNă deă 29,3‰.ă Înă acestă cază
situaYiaă esteă unaă particular<ă deoareceă copiiiă n<scuYiă înă1787 sunt mult sub 
mediaăcopiilorăn<scuYiă înăaniiădinăpreajmaă recens<mântuluiă iosefin.ăCifreleă
mediiădeăn<scuYiăpentruădecadaă1781-1790ăsuntădeă70ălaăortodocşiăşiă8,8ălaă
catoliciă ceeaă ceă ară corespundeă uneiă RBNă deă 37,8‰.ă Înă lipsaă unoră cifreă
privindă populaYiaă Ineuluiă pentruă maiă mulYiă aniă succesiviă consideră mediaă
enunYat<ă caă fiindăplauzibil<ăpentruăultimaăparteă aă secoluluiăalăXVIII-leaă înă
aceast<ăaşezare. 
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Abstract 

As the number of literate persons grows, the press will play a more 
andămoreăimportantăroleăinătheăpeople’sălives.ăFirstăinătheăbigăcitiesăandăthenă
in the villages, the press forcefully becomes the main means of information 
but also  political, economic or cultural education of the readers. For the 
Romaniansă ină Transylvania,ă theă priestă oră theă teacheră withă theă “paper”ă ină
theirăhandăbecameăaămoreăvisibleăimage.ă„What does the paper write?”ăwas 
the question following immediately the greetings and this was how the 
peopleăcouldăfindăoutătheă“news”.ă 
 It was the merit of Ioan Slavici to turn the press into a media vehicle 
ableătoăpenetrateă„into the last Romanian hut”ăfromăTransylvania.ăThisălight 
thatăpenetratedăeverywhereăwasăcertainlyăcomingăfromă“the sun rising from 
Bucharest”. It was through the press that all the important press releases of 
the Romanian National Party were transmitted, along with all the speeches 
of the political leaders and all the important news. Thus, press became 
indispensable and represented the public communication extension of the 
Romanian National Party. The press was “official”; it was “authorised” 
and hence, credible. The press became more and more a document. The 
politicians refer to it and during the moments of crisis (1895, 1899, 1902, 
1910-1911) the appeal to the collection of journals becomes a tool on which 
almost every political discourse is based. 
 

Maiăalesădup<ăanulă181ő,ăcaăreacYieălaăexceseleărevoluYionareădeăpân<ă
atunci,ă Statulă şiă Bisericaă introducă ună controlă severă înă ceeaă ceă priveşteă
libertateaă deă întrunireă şiă deă exprimare.ă Prină urmare,ă intelectualiiă suntă înă
c<utareaăunorăspaYiiăpublice,ăcareăs<ădevin<ăadev<rateăforumuriăpolitice,ăiară
cafenelele, restauranteleă sauă redacYiileă ziareloră ofer<ă ună astfelă deă refugiu.ă
Treptat,ă aiciă voră începeă s<ă seă Yin<ă conferinYeăpublice,ă reuniuniăpoliticeă sauă
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„consfătuiri intime”,ăiarăziareleădevinăadev<rateătribuneăaleăexprim<riiănoiloră
ideiăliberaleăşiănaYionale.ăÎncetulăcuăîncetul,ăsaloaneleăaristocraticeăînăcareăseă
f<ceauăşiăseădesf<ceauămarileăstrategiiăpoliticeăcontinentaleăîncepăs<-şiăpiard<ă
influenYa,ăloculăacestoraăfiindăluatădeănoileăspaYiiădeălibertate.ăAcestăfenomenă
esteăprezentăînătoat<ăEuropaăsecoluluiăalăXIX-leaăşi seădeplaseaz<,ăinvariabil,ă
dinspreăvestul,ăspreăestulăb<trânuluiăcontinent.ăDinăpunctădeăvedereăstatistic,ă
dac<ă laă începutulă secoluluiă alăXIX-leaă doară 2șădintreă europeniă locuiauă înă
celeădou<zeciădeăoraşeăcareădep<şeauăuşoră100.000ădeălocuitori,ălaăsfârşitul 
secoluluiăexistauă6ăaglomer<riăurbaneăcuăpesteăunămilionădeălocuitori,ăőőăcuă
pesteă2ő0.000ădeălocuitoriăşiă180ăcuăpesteă100.000ădeălocuitori,ăînătotală1őșă
dină populaYiaă b<trânuluiă continentă locuindă înă mediulă urban.148 Aceast<ă
dezvoltareă urban<ă aveaă s<ă ofereă numeroaseă spaYiiă deă libertateă pentruă
intelectualiiă europeni.ă Cabareteleă pariziene,ă înă frunteă cuăMoulin Rouge şiă
Tabarin,ătaverneleălondonezeăsauăcafeneleleăvienezeădevinăadev<rateămodeleă
înă domeniu,ă fiindă imitateă înă fiecareă capital<ă european<.ă Înă acelaşi timp, 
reacYiaă intelectualiloră europeniă faY<ă deă cenzur<ă esteă total<,ă dorinYaă deă
libertateă r<bufnindă efectivă laă fiecareă categorieă artistic<ă sauă ştiinYific<ă înă
parte.ă Înă primaă jum<tateă aă secoluluiă alăXIX-leaă asist<mă laă unaă dintreă celeă
maiă str<lucitoareă perioadeă aleă culturiiă europene,ă marileă mişc<riă filosofice,ă
artistice sau politice – precum romantismul, socialismul, liberalismul, 
naYionalismulă etc.ă – afirmându-se pe tot teritoriul continentului.149 Totă înă
aceast<ă perioad<ă seă manifest<ă şiă oă creştereă aă num<rului de ziare politice 
independente,ăcareăaveauăs<ăfac<ăleg<turaăîntreăeliteleăintelectualeăşiăpopor.ă
Dac<ăînăFranYaănapoleonian<ăexistauădoarăpatruăziareălaămomentulă1811,ăînă
anulă 18Ő6ă intraser<ă peă piaY<ă 2őă deă cotidiene,ă cuă ună num<ră deă 180.000ă deă
abonaYi.ă În Prusiaăexistau,ă înăanulă18Őő,ăŐ2ădeăziareăpolitice,ă iară înăAnglia,ă
373.ăLaăViena,ăînăschimb,ănuăexistaăpres<ăindependent<ăînainteădeărevoluYiaă
deălaă18Ő8,ăiarăînăanulă1789ătoateăs<lileădeălectur<ăfuseser<ăînchiseădeăfricaă
iacobinilor.ăÎnăUngariaăprimulăziar liberal independent, Pesti Hirlap, fondat 
chiară deă c<treă Lajosă Kossuth,ă aveaă s<ă fieă autorizată abiaă înă anulă 18Ő1.ă Înă
scurt<ăvreme,ă acestă ziară aveaă s<ă ajung<ă laăună tirajă deăő.000ădeă exemplare,ă
cifr<ă nemaiauzit<ă pentruă aceast<ă Yar<.150 Încet,ă dară sigur,ă intelectualitatea 
european<ă seă aşeaz<ă înă frunteaă lupteiă politice,ă iară spaYiileă neconvenYionaleă
devină adev<rateă tribuneă deă exprimareă aă noiloră idei.ă Laă Pesta,ă tân<raă

                                                 
148 Berstein Serge, Milza Pierre, Istoria Europei,ă InstitutulăEuropean,ă Iaşi,ă1998,ăvol.Ő,ăp.ă
233.. 
149 Charle Christophe, Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea,ăInstitutulăEuropean,ăIaşi,ă
2002, p.63. 
150 Deak Ianos, The Lawful Revolution: Lajos Kossuth and the Hungarians, New York, 
Columbia U.P. 1979, p.71. 
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generaYieă literar<ă radical<,ă condus<ă deă c<treă poetulă PetQffiă Sándor,ă seă
întâlneşteă laă cafeneauaă Pilvaxă şiă promoveaz<ă ună programă politică apropiată
idealurilorărevoluYionareăfranceze.ăLaăBerlin,ă„Tinerii Hegelieni”ă– denumire 
careă îiă separ<ădeă „Bătrânii Hegelieni”,ă aplecaYiă spreădreaptaă – printre care 
ArnoldăRuge,ă Ludwigă Feuerbach,ăMosesăHess,ă Brunoă şiăEdgar Bauer sau 
Karlă Marx,ă excluşiă dină mediileă academiceă pentruă ideileă lor,ă frecventeaz<ă
ber<riileă studenYeşti,ă dară şiă redacYiileă ziarelor,ă transformându-leă înă locuriă
publiceă deă dezbateriă politiceă şiă filosofice.ă Niciă mediulă universitară nuă esteă
ocolit de opresivitateaă puteriiă stataleă sauă bisericeştiă existente,ă astfelă c<ă înă
ianuarieă18Ő8ăMickiewicz,ăQuinetăşiăMicheletăsuntăîndep<rtaYiădeălaăCollegeă
deăFrance,ădup<ăcumăfuseser<ăîndep<rtaYiăşiăceiăşapteăcorifeiădeălaăGöttingen 
– Albrecht, Dahlmann, Gervinus, IacobăşiăWilhelmăGrimm,ăEwaldăşiăWeberă
- înăanulă1837.ăEvident,ă loculădeărefugiuăală intelectualilorăşiăuniversitariloră
persecutaYiă deă c<treă autorit<Yileă reacYionareă seă petreceă totă înă zonaă
neconvenYional<ă şiă peă lâng<ă redacYiileă ziarelor,ă cuă atâtămaiămultă cuă câtă şiă
studenYiiăîiăurmeaz<,ăcuăînfl<c<rareaăspecific<ăvârsteiălor.ăMaiămult,ăînăultimaă
jum<tateăaăsecoluluiăalăXIX-leaănum<rulăstudenYilorăvaăcreşteăconsiderabilăşiă
înă spaYiulă central-european,ă înă Ungariaă dep<şindu-se cifra de 10.000.151 
Acestă „proletariat cu bacalaureat”ă– cumă îlă denumeaăBismarckă– aveaă s<ă
constituieă germenulă viitoareloră schimb<riă înă ceeaă ceă priveşteă politicaă
european<.ă AsociaYiileă culturaleă sauă sportiveă careă seă constituieă înă aceast<ă
perioad<,ămaiăalesăpentruăaăsupliniăimposibilitateaăparticip<riiădirecteălaăviaYaă
politic<ăaăstatului,ă reprezint<ăşiăeleă totăatâteaă încerc<riăaleă intelectualiloră înă
ceeaăceăpriveşteăc<utareaăspaYiilorădeălibertate152. 
 Peăm<sur<ăceăcreşteănum<rulăştiutorilorădeăcarte,ăpresaăvaăjucaăunărolă
dinăceăînăceămaiăimportant înăviaYaăoamenilor.ăÎntâiăînămarileăoraşe,ăapoiăşiălaă
nivelulă satelor,ă presaă seă impuneă cuă forY<ă caă fiindă principalulă mijlocă deă
informare,ădarăşiădeăeducareăpolitic<,ăeconomic<ăsauăcultural<ăaăcititorilor.ăÎnă
cazulă româniloră transilv<neni,ă preotulă sauă înv<Y<torulă cuă „foaia”ă înă mân<ă
deveneaăoăimagineătotămaiăvizibil<.ă„Ce mai scrie la ziar?”ăeraăoăîntrebareaă
careă seă puneaă imediată dup<ă salutulă deă politeYe,ă astfelă c<ă „noutăYile”ă seă
r<spândeauăînăpopor.ă 
 Ar<deanuluiă IoanăSlaviciă îiă revineămareleămerită deă aă fiă transformat 
presaă într-unăvehiculămediatică înă stareă s<ă p<trund<ă „până în ultima colibă 
românească”ădină spaYiulă transilvan.ăAceast<ă lumin<ăceăp<trundeaăpesteă totă
eraăalimentat<,ăfireşte,ădeă„soarele ce răsare la Bucureşti”.ăÎnăalt<ăordineădeă
                                                 
151 Charle Christophe, op.cit. p.201. 
152 *** AsociaYionism şi naYionalism cultural în secolele XIX-XX, Coord: Liviu Maior, Ioan 
AurelăPop,ăIoanăBolovan,ăAcademiaăRomân<,ăCentrulădeăStudiiăTransilvane,ăCluj-Napoca, 
2011. 
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idei, prin pres<ăseătransmiteauătoateăcomunicateleăimportanteăaleăPartiduluiă
NaYională Român,ă toateă discursurileă fruntaşiloră politiciă şiă toateă nout<Yileă
importante.ă Presaă deveneaă astfelă indispensabil<,ă fiindă extensiaă deă
comunicareăpublic<ăaăPartiduluiăNaYionalăRomân.ăPresaăeraă„oficioasă”,ăeraă
„autorisată”ă şi,ă prină urmare,ă credibil<.ă Presaă devenea,ă totă maiă mult,ă ună
document.ăPoliticieniiăseăraporteaz<ălaăea,ăiarăînămomenteleădeăcriz<ă(189ő,ă
1899, 1902, 1910-1911)ărecursulălaăcolecYiaădeăziareăesteăunăatributăpeăcareă
seăîntemeiaz<ăaproapeăoriceădiscursăpolitic.ă 

LaăsfârşitulăsecoluluiăalăXIX-lea,ăromâniiătransilv<neniăseăg<seauăînă
faYaăunorămariăprovoc<ri,ăcomparabileă– caăamploareăaămanifest<riiăacestora,ă
înătoat<ăzonaăcentral-european<ă– cu marele moment de la 1848153.ă„Veacul 
al XIX-lea – aveaă s<ă constateă maiă târziuă Octaviană Goga154 – e veacul 
principiului de naYionalitate. În veacul al XIX-lea s-a lansat ideea 
identificării graniYelor etnice cu graniYele politice; în veacul al XIX-lea s-a 
elaborat unitatea popoarelor. Desigur, mai întârziaYi decât alYii din cauza 
aşezării noastre geografice, aceste idei din cursul veacului al XIX-lea au 
fost în mod postum resimYite în conştiinYa noastră şi trecute în instinctul 
nostru popular. ToYi cărturarii, toYi scriitorii noştri, toYi au perpetuat 
generaYii întregi acest vis, de la unul la altul, şi eu nu mă găsesc decât o 
verigă într-un lanY de evoluYie: nu sunt decât continuatorul normal al 
siimYirii generale, pe care, în mod firesc, am dus-o şi eu cu un pas mai 
departe.”ăAcestăveac,ădescrisăexcelentădeăc<treătribunistulăOctavianăGoga,ăseă
încheiaăînăTransleithaniaăpeăfondulăintensific<riiăpoliticilorădeămaghiarizareă
demarate - maiă alesă dup<ă anulă 187ő,ă prină guvernareaă premieruluiăKálmánă
Tisza - laă adresaă românilor,ă slovacilor,ă sârbiloră şiă a celorlalte popoare 
subjugate.ăConfruntaYiăcuăacestăpericol,ăcareăseăexprimaăprinăformeădinăceăînă
ceă maiă subtile,ă româniiă transilv<neniă îşiă intensific<ă eforturileă deă unificareă
politic<,ăiarălaă12-1Őămaiă1881,ăcuăocaziaăConferinYeiăNaYionaleădeălaăSibiuă
se naşteăPartidulăNaYionalăRomânădinăTransilvania,ăBanată şiăUngaria,ă prină
fuziuneaă celoră dou<ă partideă întemeiateă laă 1869.ă Înă ambeleă momenteă deă
construcYieăpolitic<,ărespectivălaă1869ăşiălaă1881,ăromâniiădinăTransilvaniaăşiă
UngariaăauăreacYionatăîmpotrivaăcompromisului austro-ungar de la 1867, act 
politică sintetizată câtă seă poateă deă justă deă c<treă politicianulă şiă sociologulă
maghiară Oszkáră Jászi:ă „Compromisul s-a născut dintr-o neîncredere 
reciprocă. El a fost rezultatul unui mare impas. Împăratul avea nevoie de 
                                                 
153 Liviu Maior, capitolul Dualismul austro-ungar,ă înă Istoria Transilvaniei, vol. III (de la 
1711ă pân<ă laă 1918),ă coordonatori: Ioan-Aurelă Pop,ă Thomasă Nägler,ă Magyariă András,ă
AcademiaăRomân<,ăCentrulădeăStudiiăTransilvane,ăCluj-Napoca, 2008, p.430. 
154 Octavian Goga, Fragmente autobiografice, vol. Discursuri,ă Bucureşti,ă Edituraă Carteaă
Româneasc<,ă19Ő2,ăp.13. 
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maghiari pentru a-şi putea pune în practică politica antiprusacă, în timp ce 
Ungaria, chinuită, dezmembrată şi slăbită de regimul absolutist, avea 
nevoie de un răgaz pentru a-şi regenera forYele economice şi politice înainte 
de a-şi relua vechea luptă pentru independenYă.”155 Dac<ăsocietateaăpolitic<ă
maghiar<ăeraăîmp<rYit<ăîntreăsusYin<toriiădualismuluiăşiăadversariiăacestuiaă– 
ceiădinăurm<ăgrupaYiăînăspecialăînăPartidulăIndependenYeiăşiăPaşoptist,ăcondusă
deăc<treăFerencăKossuth,ăfiulămareluiărevoluYionarămaghiar de la 1848 – înă
cazulăromânilor,ăatitudineaăpolitic<ăeraănuanYat<ăînăfuncYieădeărecunoaştereaă
sauă nerecunoaştereaă compromisuluiă austro-ungar. Pornind de la aici, unul 
dintreăceleămaiă interesanteăproceseădinăevoluYiaăPartiduluiăNaYionalăRomână
din Transilvania,ă Banată şiă Ungariaă vizeaz<ă confrunt<rileă deă ideiă careă seă
manifest<ă înă interiorulă acestuia,ă referitoareă laă schimbareaă strategieiă deă
acYiuneă politic<,ă prină trecereaă deă laă tacticaă pasivismului,ă laă noulă activism.ă
Vorbimădespreăunăprocesăaleăc<ruiăelementeăconstitutiveăseămanifest<ă înc<ă
din 1884 - odat<ăcuăapariYiaăziaruluiăTribuna la Sibiu – şiăseăîncheieăînă190ő,ă
laă presiuneaă politic<ă şiă mediatic<ă aă tineriloră politicieniă grupaYiă înă jurulă
ziarului Tribuna Poporului de la Arad156.ă Întreă celeă dou<ă ziareă exist<ă oă
constant<ăcareădefineşteăunăcurentăpoliticăşiăculturalădeămareăcomplexitate,ă
avândă înă centrulăpreocup<riloră saleă societateaă româneasc<ă înă ansamblulă ei:ă
tribunismul.ă Pân<ă laă sfârşitulă anuluiă 189ő,ă tribuniştiiă p<şescă al<turiă deă
conducereaă Partiduluiă NaYională Română şiă respect<ă programulă deă laă 1881.ă
Tribuniştiiă contribuieă esenYială laă apropiereaă dintreă conduc<toriiă mişc<riiă
naYionaleă şiă masaă româniloră transilv<neni,ă dară maiă alesă laă dezvoltareaă
conştiinYeiănaYionaleăaăY<r<nimiiăştiutoareădeăcarte.ăDac<ăscopul lor declarat 
eraăunificareaăcultural<ăaătuturorăromânilor157,ă înăceeaăceăpriveşteădiscursulă
politicăliniileădirectoareăsuntătrasateăînc<ădinăprimulănum<r,ăprinăarticolulădeă
fondă întitulată „Cătră publicul român!”ă şiă semnată deă toYiă fondatoriiă noiiă
gazete: Ioan Bechnitz, Aurel Brote, Eugen Brote, Ioan Dusoiu, Diamandi 
Manole,ăSimeonăM<rginean,ăIoanăNeagoe,ăGeorgeăB.ăPopp,ăIoanădeăPredaăşiă
Ioan Slavici. Fondatorii Tribunei proclam<ă statulă ungară caă stată poliglotă şiă
                                                 
155 OszkárăJászi, The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago, The University of 
ChicagoăPress,ă1929,ăp.3ő0,ăînăValerăMoga,ăSorinăArhireă(coord.), Problema Transilvaniei 
în discursul politic de la sfârşitul Primului Război Mondial,ăAcademiaăRomân<,ăCentrulădeă
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p.43. 
156 Dumitru Suciu, Studii privind mişcarea naYională a românilor din Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, pp. 283-284. 
VeziăşiăIstoria României, Transilvania, II, capitolele redactate de D. Suciu, pp.19-86,. 
157 Vezi primele articole programatice ale Tribunei sibiene:ă „Cătră publicul român!”, 
Tribuna I,ă nr.1,ă 1Ő/26ă aprilieă 188Ő,ă „Programul Tribunei”,ăTribuna I, nr.10, 27 aprilie/9 
mai 1884, p.37, „Linia de conduită a Tribunei”, Tribuna I, nr.114, 4/16 septembrie 1884, 
p.453 etc. 
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denunY<ăbazeleăconstituYionaleăaleădualismuluiăaustro-ungar.ă„Alipirea către 
tron” devineă atâtă ună elementă deă principiuă politic,ă peă deplină compatibilă cuă
pasivismulă declarată ală fruntaşiloră Partiduluiă NaYională Română dină
Transilvania,ă câtă şiă oă strategieă gazet<reasc<ă menit<ă s<ă eviteă acuzeleă deă
„trădare de patrie”,ăpeăcareăprocuroriiăunguriăleăutilizauăînădeseleăproceseădeă
pres<ă îndreptateă împotrivaă ziariştiloră români158.ă Pân<ă laă apariYiaă Tribunei 
sibiene,ă laă 188Ő,ă elitaă politic<ă transilv<nean<ă îşiă g<siseă înă pasivismă oă
strategieă„de luptă”ăcareănuăpermiteaădemocratizareaăvieYiiăpoliticeăşiăblocaă
înăbun<ăm<sur<ăactivitateaăPartiduluiăNaYionalăRomân.ăIdeileăjunimiste,ădeălaă
careă tribuniştiiă seă revendic<ă dină punctă deă vedereă cultural,ă suntă aplicateă cuă
succesă înăTransilvaniaăşiăauăună rolădeterminantă înă reconsiderareaăatitudinii 
eliteiăfaY<ădeăpopor159.ăCurentulăjunimist,ăpromovatăînc<ădeălaăînceputuriădeă
c<treă tribuniştiiă sibieniă aă determinată reconsiderareaă atitudiniiă eliteiă faY<ă deă
popor,ămaiăalesăprinăacYiunileămeniteăs<ăridiceăsubăaspectăcultural,ăeconomică
şiăpoliticănivelulăclaselorăpopulare.ăTotădeăsorginteăjunimist<ăesteăşiăstrategiaă
cultural<ă aă tribuniştilor,ă careă militeaz<ă împotrivaă direcYieiă tradiYionaleă dină
culturaă româneasc<ă ardelean<.ă Astfel,ă tribuniştiiă atac<ă sistemulă ciparian,ă
acuzându-lăc<ăproduceăoăruptur< întreăromâni,ăfiindăaccesibilădoarăuneiăelite:ă
„Ortografia nu este un scop, ci numai un mijloc. Scopul este cultura şi 
răspândirea acesteia prin masele poporului, iar ortografia este mijlocul”160. 
Pentruăaăpuneăînăvaloareăaportulătribuniştilorălaădezvoltareaăunitar<ăaălimbiiă
româneă literare,ăpeăparcursulă lucr<riiăamătranscrisă toateăcitateleăcuămaxim<ă
fidelitate,ă utilizândă ortografiaă şiă punctuaYiaă vremii.ă Dină acestă punctă deă
vedere,ă înăceleăaproapeădou<ădeceniiăsupuseăcercet<riiănoastreă (189ő-1914) 
se poate constataăoădezvoltareăf<r<ăprecedentăaălimbiiăutilizateăînăcoloaneleă
ziarelorăar<dene.ăPromovareaăînv<Y<mântuluiădeăcalitate,ădezvoltareaălimbiiă
româneă peă bazeă s<n<toaseă şiă stimulareaă forYeloră literareă localeă pentruă oă
creaYieă original<ă întregescă ideileă junimisteă promovateă deă c<treă tribuniştiiă
ardeleni.ă Înă schimb,ă dină punctă deă vedereă politic,ă laă doară câYivaă aniă dup<ă
apariYiaă„Tribunei”ărupturaădintreătribuniştiăşiăjunimiştiăesteătotal<.ăI.ăSlaviciă
îiăscriaăluiăT.ăMaiorescu,ălaă2/1Őănoiembrieă1889,ăc<ă„Noi, deşi amici literari 
                                                 
158 Întreăaniiă1886-1908ăauăexistată3ő3ădeăproceseădeăpres<,ătotalizândă132ădeăaniădeătemniY<ă
şiă însumândăamenziă înăvaloareădeăpesteă93.000ădeăcoroaneă (Veziă IoanăBolovan,ăcapitolulă
NaYionalităYile şi dualismul,ă înă Istoria Transilvaniei,ă vol.ă IIIă (deă laă 1711ă pân<ă laă 1918),ă
coordonatori: Ioan-Aurelă Pop,ă Thomasă Nägler,ă Magyariă András,ă Academiaă Român<,ă
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p.436.  
159 Ioan Slavici, Opere, IX. Publicistica social-politică „Tribuna” şi epoca sa, EdiYieăcritic<ă
deă Dimitrieă Vatamaniuc,ă Academiaă Român<,ă FundaYiaă NaYional<ă pentruă ŞtiinY<ă şiă Art<,ă
Bucureşti,ă 2010,ă pp.27Ő-293,ă seriaă deă şaseă articoleă intitulateă „Bizantinisme”ă publicateă înă
Tribuna Poporului, numerele 90-93/1899. 
160 Tribuna, II, 1885, nr.125, p. 499. 



 - 132 - 

ai junimiştilor de peste CarpaYi, nu suntem junimişti”.ăFrancheYeaă luiă Ioană
Slaviciă ă faY<ă ă deă liderulă deă necontestată ală junimiştiloră româniă nuă eraă deă
prisos,ădeoareceăcuăunăanăînainte,ăînătimpulăuneiăîntrevederiăcuăE.ăBroteădină
vara anului 1888, T. Maiorescu – ajuns la putere – condiYionaă ună posibilă
ajutorăfinanciarăpromisătribuniştilorădeăpeăvremeaăcândăseăaflaăînăopoziYieădeă
schimbareaă „atitudinii brătieniste a Tribunei”161. RelaYiileă maiă strânseă cuă
liberaliiăbucureşteniăreprezint<ăoăconstant<ăaătribuniştilorăardeleni,ăcare-i va 
detaşaă deă „fruntaşii”ă politiciă sibieniă sauă b<n<Yeni,ă maiă apropiaYiă deă
conservatoriiădinăcapitalaătân<ruluiăregatăromân.ă 
  Înă limiteleă programuluiă politică deă laă 1881,ă tribuniştiiă militeaz<ă
pentruătrecereaălaăacYiuneăpolitic<ăşiăpentruămodernizareaădiscursuluiăpolitică
românesc,ălaăunănivelăcompatibilăcuădezbatereaăeuropean<ăaăproblemei.ă 
 Începândă cuă toamnaă anuluiă 189ő,ă întreă tribuniştiă şiă câYivaă dintreă
lideriiă Partiduluiă NaYională Română apară primeleă conflicte.ă Confiscarea 
Tribunei deă c<treă b<trânulă fruntaşă naYională I.ă RaYiu,ă înă temeiulă
„patrimoniului de partid”,ăn-aveaăs<ăconduc<ăşiă laădispariYiaă tribunismului.ă
Spiriteălibere,ămoderne,ăcareăsimYeauăc<ămaiăaveauămulteădeăf<cutăînăceeaăceă
priveşteă afirmareaă politic<ă aă româniloră transilv<neni,ă tribuniştiiă seă
regrupeaz<ă înă jurulă „sâmburelui sănătos”ă deă laă Aradă şiă începândă cuă anulă
1897 vor scoate un nou ziar, Tribuna Poporului.ăDeşiă„vechea” Tribună de 
laă Sibiuă vaă maiă apareă pân<ă înă anulă 1903,ă publicaYiaă vaă fiă v<duvit<ă deă
principaleleă saleă condeieăgazet<reşti,ă îndep<rtându-se tot mai mult de ceea  
ceă înYelegemă prină „tribunism”ă – acest curent cultural-politică cuă larg<ă
penetrareă înă popor.ă EliberaYiă deă pr<fuitaă teorieă aă pasivismuluiă şiă deă
învechiteleă ideiă aleă elitismuluiă şiă separatismuluiă ardelenesc,ă înă doară câYivaă
aniă tribuniştiiă ar<deniă voră scoateă celă maiă puternică ziară politică dină
Transilvania,ă avândă numeroşiă cititoriă şiă înă România162.ă Peă deă alt<ă parte,ă
conjuncYiaăactivismuluiăar<deanăcuă tribunismulăaveaăs<ă conduc<,ădup<ăniciă
opt aniădeă laăapariYiaăgazetei,ă ă laăschimbareaăstrategieiăpoliticeăaăPartiduluiă
NaYională Română şiă revenireaă româniloră transilv<neniă laă viaYaă politic<ă
parlamentar<.ă Maiă departe,ă tribuniştiiă ar<deniă aveauă s<ă seă impliceă înă
educareaă electoral<ă şiă politic<ă aă românilor cu drept de vot, la trezirea 
conştiinYeiănaYionale,ă laăcoordonareaăcampaniilorăelectoraleă„în cel mai rău 
sistem politic din Europa”163 şiă laă dezvoltareaă colabor<riiă politiceă aă
naYionalit<Yiloră dină monarhie.ă Dar,ă deă departeă celă maiă mareă merită ală
                                                 
161 Lucian Boia, Eugen Brote (1850-1912), EdiYiaă aă II-a,ă rev<zut<,ă Bucureşti,ă Edituraă
Humanitas, 2013, p.58. 
162 Lucian Boia, op.cit.,p.201. 
163 Iuliană Negril<,ă Eugeană Gagea,ă Sistemul electoral din Austro-Ungaria (1867-1918), 
Edituraă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2003,ăpp.11-12. 
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tribuniştilorăar<deniă Yineădeădezvoltareaădiscursuluiăpolitic:ădeă laăsusYinereaă
autonomieiă peă bazeă istorice,ă laă autonomiaă peă principiulă majorit<Yiiă
populaYiei;ădeălaădiscursulădeăatitudineăpolitic<,ă laăcelădeăactivitateăpolitic<,ă
iară înă final,ă laă promovareaă conceptului de autodeterminare. Un parcurs 
dificil,ăcareăaveaăs<ăşlefuiasc<ădiscursulăpoliticăalăromânilorătransilv<neniăşiă
s<ăpreg<teasc<ăgeneraYiaăMariiăUniri. 
 Tot acest parcurs al discursului politic este legat, indisolubil, de 
evoluYiaă politic<,ă economic<,ă social<ă şiă cultural<ă aă societ<Yiiă româneştiă
transilv<neneă deă laă sfârşitulă secoluluiă ală XIX-leaă şiă începutulă secoluluiă
urm<tor.ă„Cea de-a doua Tribună”ă– cumăvaăr<mâneăînăistoriografieăTribuna 
ar<dean<164 - porneşteălaădrumăînăcondiYiiădestulădeăgrele.ăScandalul politic 
deălaăvârfulăPartiduluiăNaYionalăRomânăeraăînătoi165,ăiarăconcurenYaăpeăpiaYaă
publicisticiiă politiceă româneştiă dină Transilvaniaă nuă eraă unaă preaă uşoar<.ă
Stândăal<turiădeăliberaliiădinăRegat166,ă tribuniştiiăar<deniăaveauădeăînfruntată
şiăatitudineaăostil<ăaăpreseiăconservatoareăbucureştene.ăÎnăBanat,ăînăimediataă
loră vecin<tate,ă dominauă Mocioneştii167,ă iară laă Or<ştieă seă schimbauă
generaYiileădeălupt<tori168.ăÎnăacesteăcondiYii,ădominareaăpieYeiăpublicisticeăseă
puteaă realizaădoarădup<ăacaparareaă înăprealabilă a structurilor de putere din 
eparhia Aradului, de fapt singurele structuri  aflate la acea vreme la 
îndemânaăromânilorăardeleni.169 Acestălucruăseărealizeaz<ăpeăparcursulăaădoiă

                                                 
164 Primeleă refeririă legateă laă aceast<ă denumireă leă g<simă laă Ioană Slavici,ă „Tribuna” şi 
tribuniştii,ăOr<ştie,ă1896,ăcândăniciănuăap<ruseăînc<ăTribunaăar<dean<,ăapoiălaăMirceaăPopa,ă
Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi până la 1918, 
EdituraăTritonic,ăBucureşti,ă2003. 
165 Deădat<ămaiărecent<,ădespreăaceast<ăprim<ăcriz<ăaăPartiduluiăNaYionalăRomânăvezi:ăVladă
Popovici, Tribunismul (1884-1905), Presa Universitar<ă Clujean<,ă 2008;ă Vasileă Crişan,ă
Aurel C. Popovici 1863-1917, monografie,ăEdituraăAltip,ăAlbaăIulia,ă2008;ăLucianăPetraş,ă
Politică şi demers naYional în comitatul Arad (1895-1916), Edituraă Brumar,ă Timişoara,ă
2008. 
166 Lucian Boia, Eugen Brote (1850-1912), EdiYiaă aă II-a,ă rev<zut<ă şiă ad<ugit<,ă Edituraă
Humanitas,ăBucureşti,ă2013;ăMariusăEppel,ăVasile Mangra. Activitatea politică 1875-1918, 
PresaăUniversitar<ăClujean<,ă200Ő. 
167 TeodorăBotiş,ăMonografia familiei Mocioni, FundaYiaă pentruă literatur<ă şiă art<ă „Regeleă
CarolăII”,ăBucureşti,ă1939;ăGeorgeăCip<ianu,ăVincenYiu Babeş (1821-1907), Editura Facla, 
Timişoara,ă1980;ăGheorgheăIancu,ăOmul politic şi de cultură Valeriu Branişte, vol.I, 1869-
1896,ăparteaăI,ăEdituraădeăVest,ăTimişoara,ă2011. 
168 Ioan Mihu, Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice, Publicate cu un 
studiuă biografică deă prof.Silviuă Dragomir,ă membruă ală Academieiă Române,ă Tiparulă
Tipografiei Arhidiecezane Sibiu, 1938; Valentin Orga, Aurel Vlad. Istorie şi destin, Editua 
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008. 
169 NicolaeăBocşan,ăBiserică şi stat la români,ă înă***ă Istoria Transilvaniei, vol.III (de la 
1711ăpân<ă laă 1918),ă coord.ă IoanăAurelăPop,ăThomasăNägler,ăMagyariăAndrás,ăAcademiaă
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aniădeăconfrunt<ri,ăcândăreuşescăs<-lăimpun<ăcaăepiscopăăalăAraduluiăpeăIosifă
Goldiş,ă cuă programă „pastoral tribunist”ă semnată cuă acteă înă regul<170. Cu 
ocazia banchetului de instalare al noului episcop are lor un prim contact al 
tribuniştiloră ar<deniă cuă Tiszaă István,ă relaYiileă dintreă grupareaă ar<dean<ă şiă
viitorul prim-ministru maghiar cunoscândă – înă perioadaă supus<ă studiuluiă
nostru – unăparcursăcâtăseăpoateădeăinteresant.ă 
 Dup<ăceăcucerescăpoziYiile-cheieă înăeparhieă şiă îşiă impunăoameniiă înă
frunteaă instituYiiloră şcolareă dină subordineaă acesteia,ă urmeaz<ă strategiaă
impunerii la nivelul conduceriiă Partiduluiă NaYională Român.ă Tribuniştiiă
ar<deniă aveauă dejaă deă parteaă loră ună elementă invincibil:ă notorietatea.ă
Ajunseser<ă laă câtevaămiiă deă abonaYiă permanenYi,ă careă proveneauă dină toat<ă
Transilvania,ădarăşiădinăRegat171,ăiarădinăpunctădeăvedereăeconomicăreuşiser<ă
s<ă seă rentabilizeze,ă faptă careă leă permiteaă s<ă adopteă oă politic<ă editorial<ă
independent<172. Volumele cu caracter autobiografic173 şiă monografiileă deă
personalit<Yi174 cercetateă auă evidenYiat,ă deă asemenea,ă tendinYaă tribuniştiloră
ar<deniădeă aă seăconstituiă într-unăveritabilă „stat-major”ăpolitică şiă culturală ală
românilorătransilv<neni.ă 

                                                                                                                            
Român<,ă Centrulă deă Studiiă Transilvane,ă Cluj-Napoca, 2008; Pavel Vesa, Episcopia 
Aradului. Istorie.Cultură.MentalităYi (1701-1918), PresaăUniversitar<ăClujean<,ă2006. 
170 EugenăGlück,ăNicolaeăRoşuY,ăAradul şi mişcarea memorandistă, Universitatea Cultural 
ŞtiinYific<ă Arad,ă 1978,ă pp.130-131, Procesul verbal încheiat cu ocazia înYelegerii 
intervenite între reprezentanYii Partidului NaYional Român din Arad şi vicarul Iosif ύoldiş 
în preajma alegerii acestuia ca titular al diecezei Aradului. 
171 Sever Bocu, Drumuri şi răscruci,ăTimişoara,ă1939;ăRoman R. Ciorogariu (1852-1936), 
Studii şi documente,ă Studii:ă prof.ă dr.ă Vasileă Popeang<,ă prot.ă dr.ă Gheorgheă LiYiu,ă Edituraă
EpiscopieiăOertodoxeăRomâneăaăOradiei,ă1981. 
172 Roman Ciorogariu, Studii şi documente,ă Studii.ă Prof.dr.ă Vasileă Popeang<ă şiă prot.dr.ă
GheorgheăLiYiu,ăOradea,ă1981. 
173 Sever Bocu, op.cit. ;ăValeriuăBranişte,ăAmintiri din închisoare,ă ediYieădeăAl.ăPorYeanu,ă
Bucureşti,ă1972 ; Idem, Oameni, fapte, întâmplări, Cluj-Napoca, 1980 ; Roman Ciorogariu, 
Zile trăite, Oradea, 1926 ;ăCoriolanăB<ran,ăReprivire asupra vieYii, Arad, 2010 ; Onisifor 
Ghibu, Pe baricadele vieYii. Anii mei de învăYătură, Cluj-Napoca, 1981 ; Ioan Mihu, 
op.cit. ; Ioan Slavici, Lumea prin care am trecut,ăBucureşti,ă1930. 
174 IoanăDoduăB<lan,ăOctavian Goga. Monografie, Bucureşti,ă 197ő;ă LucianăBoia,ăEugen 
Brote, op.cit.; Doru Bogdan, Ioan Suciu, părinte al patriei,ăArad,ă1999;ăGeorgeăCip<ianu,ă
VincenYiu Babeş 1821-1907, Timişoara,ă 1980,ă Vasileă Crişan,ă Aurel C. Popovici (1863-
1917). Monografie, Alba-Iulia, 2008; Marius Eppel, Vasile Mangra (1850-1918). 
ContribuYii la cunoaşterea vieYii şi activităYii lui, Arad, 2000; Valentin Orga, Aurel Vlad. 
Istorie şi destin, Cluj-Napoca, 2001 ; Dumitru Petrescu, G. Bogdan-Duică – studiu 
monografic, Bucureşti,ă1978 ; Mircea Popa, Ilarie Chendi,ăBucureşti,ă1973. 
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 Discursulă politică publicată înă paginileă Tribunei este extrem de 
variat175.ă Suntă publicateă discursurileă rostiteă deă c<treă fruntaşiiă politiciă laă
întâlnirileăpopulareădeăprotestăfaY<ădeănumeroaseleăabuzuriăs<vârşiteădeăc<treă
autorit<Yileămaghiare,ădup<ăcumăsuntătip<rite,ăintegral,ăşiădiscursurileăpoliticeă
aleădeputaYilorăromâniărostiteăînăparlamentulădeălaăBudapesta.ăNuălipsescăniciă
discursurileădinăcongregaYiileăcomitatenseăsauăchiarăcele rostite la congresele 
naYionaleă bisericeşti.ă Discursurileă electoraleă suntă deă asemeneaă foarteă
interesante,ădară şiădiscursurileăpolemice,ăcareăn-auă lipsită înăniciăoăperioad<ă
dinăintervalulăstudiat.ăAproapeădou<ădeceniiăAradulăaăjucatărolulădeăcapital<ă
politic<ăaăromânilorătransilv<neni,ăiarăceiăcareăauăcontribuitădecisivălaăaceastaă
auăfost,ăcuăsiguranY<,ătribuniştii.ăIarăînăacestămareăcurentăpoliticăşiăculturală– 
am numit tribunismul – trebuieăs<-iăîncadr<măşiăpeăziariştiiădeălaăRomânul, 
care l-au continuat cu succes.ă Înă fond,ă Românul aă asimilată toat<ă zestreaă
material<ăşiăuman<ăaăTribunei, prin fuziunea – prinăabsobYie,ăce-i drept – de 
laăînceputulăanuluiă1912176.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
175 Doru Radoslav, De la Memorandum la Marea Unire. EvoluYia discursului politic,ă înă
„***ă Memorandul 1892-1894, Ideologie şi acYiune politică românească,ă EdiYiaă aă II-a, 
EdituraăProgresulăRomânesc,ăBucureşti,ă199Ő. 
176 Radu Ardelean, Românul (Arad, seria I, 1911-1916). Istoria ziarului – Istoria din ziar, 
tom.ă I,ăColecYiaăSlavicianaă – serieă nou<,ăEdituraă „VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ăArad,ă
2010; Ioan D. Godea, Ziarul „Românul” din Arad şi aspecte ale problemei naYionale din 
Transilvania (1911-1918), EdituraădeăVest,ăTimişoara,ă2001. 
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Imagineaă„bunuluiăîmp<rat”ăFranzăIosifăreflectat<ăînă
documenteăp<strateăînăArhiva Parohiei Ortodoxe 

RomâneădinăN<dlac 
 
 

Gabriela Adina Marco 
 
 

Abstract 
The myth of the good emperor may be identified during the 

Habsburg Monarchy, and is reflected in the consciousness of the Romanian 
people; prevalent in the eighteenth and nineteenth century, the myth 
contains the figure of the sovereign reflected in the collective perception of 
theă commonă people.ă Theă termă “theă goodă emperor”ă wasă usedă duringă theă
reign of Maria Teresa (1740-1780), to a maximum extent of Emperor 
Joseph II (1780-1790), and continued during the second half of the 
nineteenth century, especially throughout the reign of Emperor Franz Joseph 
I (1848-1916). Even the humblest subjects of Their Majesties lived the 
important events of the royal family both through moments of joy (births, 
marriages or various anniversaries etc.) and through tragic events (death, 
memorials etc.). Different speeches and anniversary or commemorative 
sermons recalling the life and actions of the emperor and his family were 
expressed throughout various events and religious services. Many festivals 
dedicated to the emperor and his family, including a retiring collection were 
organized on these occasions. We have identified certain documents 
containing epithets and praising terms dedicated to the emperor and his 
familyă ină theăN<dlac’săRomanianăOrthodoxăParishăArchives,ă suchă asă “theă
gloriousă reignăofăHisăTooăGraciousăMajesty”ăoră referringă toă theăemperor’să
wife,ă“Elizabeth,ătheăgracefulăandătooăwiseăconsortăofăHisăMajesty,ăbeingătheă
noblest, the best and mercifulă motheră ofă allă ofă peopleă ofă theăMonarchy”ă
(August/11ă30ăSeptemberă1898).ăTheămythăofă theă“goodăemperor”ădidănotă
cease with the death of Franz Joseph. The elders remember how much 
respect and admiration their parents and grandparents had had for the king 
and monarchy, the iron discipline of the Austro-Hungarian army and 
traditions of the royal guard. Consequently, we could identify numerous 
proofsă regardingă theămythăofă theă“goodăemperor”ăFranzăJoseph,ă foundănotă
only in books or archive documents, but also transmitted through oral 
history and the memories of our parents and grandparents. 
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Înă timpulă monarhieiă habsburgice,ă reflectată înă conştiinYaă poporuluiă
român,ăputemăidentificaămitulăprivindă„bunulăîmp<rat”,ămităceăareăînăcentrulă
s<uăfiguraăsuveranuluiăşiăcareăpredomin<ăînăspecialăînăveacurileăalăXVIII-lea 
şiă ală XIX-lea.ă Aceast<ă imagineă – aă împ<ratuluiă dreptă şiă bună – a fost 
imprimat<ă înăspecială înăminteaăomuluiădeărând,ăcareă îlăpercepeaăcaă„unsăală
Domnului”,ăiarăînăcazulăpoporuluiăromân,ăputemăafirmaăc<ăacesta a fost mult 
maiă ataşată deă familiaă imperial<ă decâtă deă toateă celelalteă autorit<Yiă centraleă
(guvernanYiăsauănobilime).ăConcesiileăşiăacteleădeăcaritateăf<cuteădeăîmp<rată
(oricareăarăfiăfostăel)ăauăfostăfamiliareăşiădesăîntâlniteăpentruăp<turileădeăjosă
ale societ<Yii. 

Acestămităală„bunuluiăîmp<rat”ăîşiăareăoriginileă înăsecolulăalăXVIII-
lea,ă înă „secolulă luminilor”.ă Înă acestă veac,ă întreagaă Europ<ă seă aflaă subă
influenYaă iluminismului,ă aă emancip<riiă prină înv<Y<tur<ă şiă cultur<ă aă claseloră
sociale inferioare.  

Apelativulă„bunulă împ<rat”ăaă fostăutilizată înă timpulădomnieiăMarieiă
Teresa (1740-1780),ă aă cunoscutăamploareaămaxim<ăpeăvremeaă împ<ratuluiă
Iosif al II-lea (1780-1790),ădarăaăcontinuatăşiăînăsecolulăalăXIX-lea, mai ales 
înăaădouaăjum<tateăaăsa,ăînătimpulădomnieiăîmp<ratuluiăFranzăIosifăIă(18Ő8-
1916).ăMitulă„bunuluiăîmp<rat”ăaăfostămenYinutăviuăînăconştiinYaăpopulaYiei,ă
înăspecialăprinăgrijaăar<tat<ădeăîmp<ratăpentruăameliorareaăsituaYieiăsupuşiloră
s<i,ăînătimpulăvizitelorăefectuateăînădiferiteăregiuniăaleămonarhiei. Înăperioadaă
c<l<toriilorăimperiale,ăsuveranulăseăinteresaădeăsoartaălocuitorilorăsatelorăprină
careă trecea,ă luândă m<suriă privindă ameliorareaă traiuluiă deă ziă cuă zi.ă Deă
exemplu,ăîmp<ratulăIosifăalăII-leaăaăcerutăs<ăseăînfiinYezeăşcoliăînămaiămulteă
localit<Yi, astfelăaplicândăspiritulăveaculuiăprivindă luminareaăpoporuluiăprină
cultur<.ă 

EvenimenteleăimportanteălegateădeăviaYaăfamilieiăregaleăauăfostătr<iteă
cuăintensitateăpân<ăşiădeăceiămaiăumiliăsupuşiăaiăMajest<YilorăLor.ăPopulaYiaă
deă rândă eraă al<turiă deă familiaă regal<ă atâtă înămomenteă deă bucurieă (naşteri,ă
c<s<toriiăsauădiferiteăanivers<riăetc.),ăcâtăşiăînăceleădeătristeYeă(moarte,ădiferiteă
comemor<riă etc.).ă Cuvânt<riă sauă diferiteă prediciă aniversareă sauă
comemorative,ă amintindă despreă viaYaă şiă fapteleă suveranuluiă şi familia 
acestuiaă erauă rostiteă cuă ocaziaă unoră adun<riă şiă slujbeă religioase.ă Dup<ă
desf<şurareaă serviciuluiă divin,ă erauă organizateă diverseă serb<riă închinateă
împ<ratuluiăşiăfamilieiăsale.ăAproapeădeăfiecareădat<ăseăorganizauăcolecteădeă
bani printre credincioşi,ă laă careă preoYiiă şiă înv<Y<toriiă trebuiauă s<ă deaă
„exempluăpersonal”,ăcontribuindăcuăsumeămaiămari.ăSumeleărespectiveăerauă
utilizaYiă pentruă diverseă acYiuniă caritabile.ă Înă zileleă respective,ă şcolariiă
participauă laă serb<riă cuă cânteceă şiă poezii,ă fiindă scutiYiă deă „prelegeri”,ă iară
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înv<Y<toriiă trebuiauă s<ă leă împ<rt<şeasc<ă eleviloră diferiteă aspecteă privindă
monarhulăşiăfamiliaăimperial<ă„printr-oăcuvântareăpotrivit<”. 

Înă cadrulă Arhiveiă Parohieiă Ortodoxeă Româneă dină N<dlacă s-au 
identificat anumite documente care vin s<ă certificeă afirmaYiileă deămaiă sus.ă
Astfel,ăepiteteăşiăapelativeălaudativeălaăadresaăîmp<ratuluiăşiăfamilieiăsaleăseă
reg<sescăînăcirculareleăprimiteădeălaăEpiscopiaăOrtodox<ăRomân<ăaăAraduluiă
sauă înăprotocoaleleăconsemnateă înăcadrulă şedinYelorăcomitetuluiăparohială şiă
aleă sinoduluiă parohială dină N<dlac,ă iară toateă acesteă informaYiiă conducă laă
concluziaăc<ăFranzăIosifăşiămembriiăfamilieiăsaleăsuntăincluşiăînăimagologiaă
colectiv<ă ă aă mituluiă „bunuluiă împ<rat”.ă Iat<ă câtevaă exempleă deă apelative:ă
„glorioasaă domnieă aă Majestateiă Saleă Preaă graYiosuluiă nostruă Împeratuă şiă
Regeă Franciscuă Iosifă I”ă peă „tronuluă glorioşiloruă seiă str<buni”ă (10/22ă
noiembrie 1888)177;ă „Maiestateaă Saă pregraYiosulă Monarch”ă (22ă august/3ă
septembrie 1890)178, „gloriosulănostruăregeăşiăîmp<rat”ă(17/30ăiunie 1914)179 
etc.ăDeăasemenea,ăepiteteleănuăsuntă limitateădoarălaăpersoanaăîmp<rtului,ăciă
suntă menYionateă şiă pentruă soYiaă monarhului,ă „Elisabeta,ă graYioasaă şiă preaă
înYeleaptaăconsoart<ăaăMaiest<YiiăSale,ăfiinYaăceaămaiănobil<,ămaicaăceaămaiă
bun<ă şiă milostiv<ă aă tuturoră poporeloră dină monarchie”ă (30ă august/11ă
septembrie 1898)180;ă„fericiteiănoastreăîmp<r<teseăşiăregineăElisabeta”ă(3/1őă
septembrie 1898)181.  

Înăcursulăanuluiă1886,ăunăinstitutăgeograficădinăVienaăaăscosăpeăpiaY<ă
maiămulteăvarianteăaleăportretuluiăîmp<ratului Franz Iosif – „unăexemplarădeă
luxădinăediYiaăAăpeăpapirăjaponez”ăşiă„unăexemplarădinăediYiaăBăpeăpapirădeă
China”,ăpentruăcaăcet<YeniiăMonarhieiăaustro-ungareăs<ăpoat<ăs<ăaib<ăacas<ă
chipul monarhului. Printr-oă circular<ă venit<ă deă laă episcopieă seă recomand<ă
cump<rareaădirectădeălaă firmaăproduc<toareăaăportretuluiăpentruătoateăs<lileă
deăînv<Y<mântăşiăpentruăsalaădeăşedinYeăaăcomitetuluiăparohială(„procurareaă
portretuluiăMaest<YiiăSaleăpreabunuluiănostruăMonarchu”)182. 

Înă fiecareă an,ă deă ziuaă deă naştereă aă „domnitoruluiă Y<rii”ă seă abordaă
„steagulă tricoloră ală statuluiă cuă amblemaă Y<rii”183 peă toateă edificiileă şiă
instituYiileă publiceă dină întreagaă Monarhieă austro-ungar<.ă Laă dataă deă 6/18ă
august 1830 s-aă n<scută viitorulă împ<rată alăAustrieiă şiă regeă alăUngariei.ăLaă

                                                 
177 Arhiva ParohieiăOrtodoxeăRomâneăN<dlac,ăfondăOficiulăParohialăOrtodoxăRomână(A.ăP.ă
O.ăR.ăN<dlac),ădosarulănr.ăő/1897-1900, f. 188. 
178 Ibidem, dosarul nr. 2/1886-1890, f. 272. 
179 Ibidem, dosarul nr. 13/1914, f. 64. 
180 Ibidem, dosarul nr. 5/1897-1900, f. 181. 
181 Ibidem, f. 182. 
182 Ibidem, dosarul nr. 2/1886-1890, f. 24. 
183 Ibidem, f. 247. 
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împlinireaă vârsteiă deă ő0ă deă ani,ă laă 6/18ă augustă 1880,ă s-auă organizată înă
întreagaămonarhieă serb<riă speciale.ăBisericaăOrtodox<ădinăArdeală aă stabilită
s<ă seă slujeasc<ă înă toateă bisericileă „Sfântaă Liturghieă cuă Doxologia”.ă Înă
circularulă careă anunY<ă evenimentulă st<ă scrisă c<ă „Bun<tateaă monarhuluiă aă
schimbată faYaă bisericeiă româneă şiă aă credinciosuluiă poporă delaă sup<rareă laă
bucurie”,ădreptăurmareă„s<ărugamuăpeăAtotpotinteleăcaăElăs<ăbinecuvintezeă
pre Domnitoriul nostru cu darurile Sale cele bogate, spre fericirea Sa, a 
patrieiăşiăaănoastr<,ăaăsupuşilorăs<i”184. 

Deă asemenea,ă serb<riă solemneă seă f<ceauă cuă ocaziaă anivers<riloră
urc<riiălaătronăaăluiăFranzăIosifă(laă2őădeăani,ălaăŐ0ădeăani,ălaăő0ădeăaniăetc.).ă
Laă acesteaăerauăchemaYiă s<ăparticipeă toYiă locuitoriiă comunelor,ă înă frunte cu 
autorit<Yileă civileă şiă religioase,ă dorindă şiă cuă aceast<ă ocazieă „a-şiămanifestaă
loialitatea,ăalipireaăşiăiubireaăloruăc<treăMajestateaăSa”.ăDeăfiecareădat<ăerauă
amintiteă realiz<rileăBisericiiăOrtodoxeăRomâneădinăTransilvaniaă înă aceast<ă
perioad<. 

La data de 20 noiembrie/2 decembrie 1873 Casa domnitoare de la 
Viena aniversa 25 de ani de la urcarea pe tron a lui Franz Iosif. Cu acest 
prilejă deă laă Centrulă Eparhială dină Aradă seă emiteă oă circular<185 semnat<ă deă
MironăRomanul,ăcareălaăaceaădat<ăeraăarhimandrităşiăvicarăepiscopal,ăînăcareă
suntă precizateă puncteleă dină programulă deă s<rb<torire.ă Aiciă esteă elogiat<ă
activitateaă suveranuluiă pân<ă înă acelă moment,ă înă specială cuă referireă laă
Bisericaă Ortodox<ă şiă populaYiaă româneasc<ă dină imperiu.ă Intervalulă deă laă
urcarea pe tron şiăpân<ăînăanulă1873ăaăfostăoăperioad<ă„deămareăînsemn<tateă
istoric<”ăpentruăBisericaăOrtodox<ăRomân<ădinăTransilvania,ăcareăaădevenită
autonom<ăfaY<ădeăBisericaăOrtodox<ăSârb<ăşiăi-a fost recunoscut statutul de 
Biseric<ă îndrept<Yit<ă şiă egal<ă cuă celelalteă Bisericiă şiă culteă dină Imperiulă
HabsburgicăşiămaiăapoiădinăMonarhiaăaustro-ungar<.ă„Pornireaăaceastaăspreă
bineă aă bisericiiă noastreă dup<ă Dumnezeuă avemă aă oă mulYumiă laă loculă primă
Maiestateiă Saleă cesareeă şiă apostolico-regesci,ă carele,ă condusă deă simYulă
drept<Yii şiă deă p<rinteascaă îngrijireă pentruă supuşiiă s<iă deă ori-ce confesiune 
ne-aăgarantatăautonomiaăşiăinstituYiunileăbisericeştiădeăcareăneăbucur<mădreptă
temeiă laă prosperareaă noastr<ă înă viitor.”186 Seă cereă şiă deă dataă aceastaă s<ă seă
fac<ărug<ciuniăspecialeăînăbisericiăurmateădeăfestivit<Yi,ălaăcareăs<ăseăinviteăşiă
reprezentanYiiăautorit<Yilorăcivileălocale. 

Înă timpulă diverseloră serb<riă deă omagiere,ă împ<ratulă Franză Iosifă
propuneăînfiinYareaădeăfundaYiuniăfilantropice.ă Înăanulă1888,ălaăîmplinireaăaă

                                                 
184 Ibidem, dosarul nr. 1/1856-1885, f. 167. 
185 Ibidem, f. 37. 
186 Ibidem. 
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Ő0ă deă aniă deă „glorioas<ă domnie”,ă înă dataă deă 20ă noiembrie/2ă decembrie,ă
episcopulă Araduluiă Ioană MeYianuă recomand<ă caă înă toateă bisericileă dină
eparhiaă saă s<ă Yin<ă „serviciuă divin”ă cuă rug<ciuniă pentruă s<n<tateaă familieiă
regale.ăCuăaceast<ăocazie,ăepiscopulăcereăs<ăseăînceap<ăoă„colect<ădeăbani”ăînă
vedereaă înfiinY<riiă unuiă gimnaziuă diecezană laăArad,ă careă s<ă poarteă numeleă
împ<ratuluiă Franză Iosif.ă Aceast<ă şcoal<ă seă constituiaă „înă tipuă deă omagiuă
adusu din partea confesiunilor gr.-orientaleă rom.ă cuă ocaziaă serb<riloră
iubiliate de 40 de aniă deă laă suireaă peă tronă şiă aă domnieiăMaiestaYiloră lor”.ă
ComitetulăparohialădeălaăN<dlacăîşiăpropuneăs<ăcontribuieălaăacestăfondă„înă
r<stimpădeăőă aniă [cu]ăoă sum<ădeăő00ă fl.”187 Dar, din cauza unor cheltuieli 
legateă deă cl<direaă unuiă nouă locală deă şcoal<ă şiă aă renov<riiă înă întregimeă aă
bisericii,ă pentruă vistieriaă fonduluiă seă trimită deă laă N<dlacă doară 200ă floriniă
pân<ăînăanulă1891,ăcândăseăvaăputeaădaăşiărestulădeăbani.ăÎnăacelaşiăscopăseă
deschideă şiă oă list<ă deă donaYiiă benevoleă dină parteaă credincioşilor.ă „PreoYii,ă
înv<Y<toriiă şiă inteligenYaă dină fiecareă comun<ă suntă îndrumaYiă aă daă exempluă
propriuăprinădonaYiiădeăbani”188. 

Înă anulă 1898ă seă împlineauă ő0ă deă aniă deă laă urcareaă peă tronă aă
„MaiestaYiiă Saleă bunuluiă Imperată şiă Rege”ă Franză Iosifă – dup<ă cumă seă
exprim<ă preotulă n<dl<cană Nicolae Chicin189.ă Şiă cuă acestă prilejă parohiileă
arondateă Eparhieiă Araduluiă primescă oă circular<ă venit<ă deă laă episcopulă
Araduluiă IoanăMeYianu.ă Înăacestădocument,ă jum<tateaădeăveacădeădomnieăaă
luiă Franză Iosifă esteă caracterizat<ă astfel:ă „Înă timpulă acestaă deă mare 
însemn<tateăînăistoriaăpatrieiă…ăunătimpă…ădestulădeălungăpentruăoăsarcin<ă
atâtădeăgrea,ăpurtat<ădeămulteăşiămariăgrijiădeăziăşiădeănoapte,ăpurtat<ăcuătoat<ă
conştienYiositateaă şiă cuă adânc<ă înYelepciune,ă spreă bineleă şiă fericireaă tuturoră
popoarelor supuse gloriosuluiăs<uăsceptru.”190 

Darăaceaămareăziădeăaniversareăaăfostăumbrit<ădeătrecereaăînănefiinY<ă
aăîmp<r<teseiăElisabetaă(29ăaugust/10ăseptembrieă1898),ăfamiliaădomnitoareă
şiătoat<ămonarhiaăaflându-seăînămareădoliu.ăPrinăurmare,ăaceaăziăurmaăs<ăseă
s<rb<toreasc<ă„înătoat<ălinişteaăşiăcuătoat<ăpietatea”.ăÎnăduminicaădeădinainteaă
zileiă aniversare,ă preoYiiă suntă îndrumaYiă aă predicaă înă bisericiă despreă
însemn<tateaă zilei.ă Înă ziuaă deă 20ă noiembrie/2ă decembrieă 1898,ă toYiă
credincioşiiă ortodocşiă dinăMonarhiaă austro-ungar<ă suntă invitaYiă laă biseric<ă
pentruăaăparticipaălaăs<vârşireaăserviciuluiădivină„cuădoxologiaăîndatinat<ălaă
ziuaănaşteriiăMajest<YiiăSale”.ăÎnăaceaăziăsuntăsistateă„prelegerileăşcolare”ădeă

                                                 
187 Ibidem, registrul nr. 55/1879-1894, ff. 100-101. 
188 Ibidem, dosarul nr. 5/1897-1900, f. 188. 
189 Ibidem, registrul 56/1894-1898, p. 188. 
190 Ibidem, dosarul nr. 5/1897-1900, f. 236. 
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laătoateăşcolileăconfesionaleăortodoxeăromâne,ăeleviiăşiăînv<Y<toriiăurmândăaă
participaă„inăcorpore”ălaăslujireaăreligioas<. 

La data de 27 mai/8 iunie 1892 s-auă împlinită 2őă deă aniă deă laă
încoronareaăcaăregeăalăUngarieiăaăîmp<ratuluiăFranzăIosif191.ăÎnăaceaăziăs-au 
organizată serb<riă „cuă toat<ă solemnitateaă [în]ă amintireaă acelei dile 
însemnate”.ă Laă serviciulă divină cuă doxologieă s<vârşită înă aceaă ziă auă fostă
invitateă oficialit<Yileă civile,ă precumă şiă toYiă credincioşii,ă împreun<ă cuă
înv<Y<toriiăconfesionaliăşiă„tinerimeaăşcolar<”. 

ÎnăultimiiăaniăaiăsecoluluiăalăXIX-lea familia domnitoare de la Viena 
aă fostă confruntat<ă cuă vesteaă trist<ă aă decesuluiă împ<r<teseiă Elisabetaă şiă aă
principeluiămoştenitorăalăcoroanei, Rudolf.ăŞiălaăacesteămomenteădeăadânc<ă
tristeYe,ăpopulaYiaădinăMonarhiaăaustro-ungar<ăaăfostăal<turiădeăconduc<torulă
ei,ăcelăpuYin din punct de vedere spiritual.  

Înă dataă deă 29ă august/10ă septembrieă 1898ă „ună evenimentă gravă şiă
neaşteptatăoăsoart<ănemiloas<ăşiăoădurereănepus<ăaăîntâmpinatăpreăMajestateaă
Sa”ă şiă pe familiaă imperial<ă – aă încetată dină viaY<ă împ<r<teasaă şiă reginaă
Elisabeta. Pentruămarcareaădoliuluiăînăfiecareăparohieăortodox<ădinăEparhiaă
Araduluiă seă voră trageă clopoteleă timpă deă treiă zile,ă seă vaă arboraă „steagă deă
doliu”,ăiarăînăziuaăînmormânt<riiăseăvaăYineăserviciuădivinăşiăparastasăînătoateă
l<caşurileă deă cultă ortodoxeă dină cadrulă Episcopieiă Ortodoxeă Româneă aă
Aradului.ă Laă acesteă slujbeă voră participaă toYiă credincioşiiă şiă înv<Y<toriiă
confesionaliă ortodocşiă cuă şcolariiă peă careă îiă instruiau.ă Dup<ă parastas,ă toYiă
înv<Y<toriiăvorăvorbiă înăşcoliădespreă„gravitateaăpierderiiăceăîndur<ăşiă iubita 
noastr<ă patrie,ă cumă şiă eminenteleă virtuYiă aleă fericiteiă înă Domnul,ă caă seă
întip<reasc<ăînăinimileălorăeternaămemoriaăbinecuvântat<.”192 Alte slujbe de 
parastasăînămemoriaăîmp<r<teseiăElisabetaăauălocădeăacumăînainteăînădataădeă
7/19ă noiembrieă aă fiec<ruiă an.ă Înă aceaă ziă înă fiecareă şcoal<ă nuă seă voră Yineă
cursuri,ă toYiă eleviiă împreun<ă cuă înv<Y<toriiă loră participândă laă slujbeleă
religioase.ă Peă margineaă uneiă fotografiiă aă bisericiiă ortodoxeă româneă dină
N<dlacă dină jurulă anuluiă 1898,ă unulă dintreă preoYiiă careă activauă peă atunciă înă
aceast<ăparohie,ăaă însemnată slujbeleămaiă importanteăs<vârşiteă înă acelă ană înă
locaşulă deă cultă n<dl<can.ă Conformă acestoră însemn<riă laă dataă deă 6/19ă
noiembrie s-aă Yinută oă slujb<ă deă parastasă înămemoriaă consoarteiă decedateă aă
împ<ratuluiăFranzăIosif. 

Începândăcuăanulă1899,ălaădataădeă7/19ănoiembrie,ăînăfiecareăanăseăvaă
„eternizaă memoriaă fericiteiă împ<r<teseă şiă Regineă Elisabetaă c<zut<ă jertf<ă

                                                 
191 Ibidem, dosarul nr. 3/1891-1893, f. 89. 
192 Ibidem, dosarul nr. 13/1914, f. 64. 
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nevinovat<ăuneiămâniăsacrilege”193 şiăseăvaăYineă„festivitateăşcolar<ădeăjale”ă
şiăunăparastasălaăcareăsuntăîndrumaYiăs<ăparticipeătoYiăînv<Y<torii,ăprofesoriiăşiă
şcolarii.ă Laă finalulă manifest<riloră unulă dintreă preoYiă vaă rostiă oă „cuvântareă
comemorativ<ă întruăamintireaăneuitateiă Împ<r<tese-Regineăşiă aănobileloră eiă
virtuYi”.ăÎnăziuaărespectiv<ăşcolariiăsuntăscutiYiădeăcursuri. 

Înă dataă deă 18/30ă ianuarieă 1889ă aă decedată „AlteYaă Saă principeleă deă
coroan<ăRudolf”.ăEpiscopiaăar<dean<ăcereăcaălaătoateăbisericileăortodoxeădină
subordineă şiă laă toateă şcolileă confesionaleă ortodoxeă româneştiă „seă seă deieă
semn de doliu prin punerea de flamureănegre”ă şiă înă fiecareăparohieă seăvoră
trageă clopoteleă înă semnă deă „vestireaă doliului”ă naYional.ă Într-una din zilele 
ulterioareăstabilit<ădeăepiscopulăAradului,ăînăfiecareăcomun<,ăcuăparticipareaă
tuturorăcredincioşilorăseăvaăoficiaăoăslujb<ădeăparastas.ăÎn acea zi cursurile la 
şcolileăconfesionaleăortodoxeăvorăfiăsistate194. 

Serb<riă maiă deosebiteă seă desf<şurauă şiă cuă ocaziaă diverseloră
anivers<riăaleăc<s<torieiăluiăFranzăIosif.ăUnăastfelădeăcazăaăfostăconsemnatălaă
data de 12/24 aprilie 1879195,ă cândă s-auă împlinită 2őă deă aniă deă laă c<s<toriaă
împ<ratuluiăFranzăIosifăcuăElisabetaădeăWittelsbach. 

„Bisericaă noastr<ă ortodox<ă român<ă purureaă credincioas<ă preînalteiă
caseădomnitoare,ădeăbun<ăseam<ănuăvaălipsiăa-şiămanifestaăsimY<minteleăsaleă
deăbucurieăşiăpietate”196 faY<ădeăfamiliaăregal<.ăAcesteăcuvinteăseăpotăcitiădeă
peă circularaă emis<ă laă dataă deă 18ă aprilieă 1881ă deă c<treă episcopulă Ioană
MeYianu,ăcuăprilejulăc<s<torieiăluiăRudolf,ăfiulăîmp<ratuluiăşiă„principeleădeă
coroan<”* cuă Ştefaniaă – principes<ă deă Belgia.ă Acestă fericită eveniment va 
aveaă locă laă 28ă aprilie/10ămaiă 1881.ăCuă acestă prilejă înă bisericiă seă vaă oficiaă
serviciuă divină laă careă suntă invitateă autorit<Yileă locale,ă personalit<Yileă şiă
populaYiaălocalit<Yilor,ăindiferentădeăconfesiune. 

Înă varaă anuluiă 191Őă „oă întâmplareă neaşteptat<,ă foarteă trist<ă şiă
dureroas<ăaăîntâmpinatăpeăMajestateaăSaă…ăpeăînaltaăcas<ădomnitoare,ăcumă
şiă peăMonarchiaă noastr<ă dimpreun<ă cuă toateă popoareleă ei”197. La data de 
1ő/28ă iunie,ă duminica,ă Arhiduceleă Franză Ferdinand,ă moştenitorulă tronuluiă
Austro-Ungariei, împreun<ăcuăsoYiaăsaăSofiaădeăHohenbergăauăfostăasasinaYiă
„deămâniăsacrilege”ăînă„capitala”ăSarajevoă(Bosnia).ăPrinăcircularaădinădataă
deă 17/30ă iunieă 191Ő,ă Consistoriulă Diecezană ortodoxă română dină Aradă d<ă
ordinăcaă„înăs<mnulăadânceiădureriăşiăaăjaleiăceăsâmYimăcuătoYii”,ăconduc<toriiă

                                                 
193 Ibidem, dosarul nr. 22/1891-1900 f. 209. 
194 Ibidem, dosarul nr. 2/1886-1890, f. 206. 
195 Ibidem, dosarul nr. 1/1856-1885, f. 128. 
196 Ibidem, f. 212. 
* moştenitorulătronului. 
197 Ibidem, dosarul nr. 13/1914, f. 272. 
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oficiilorăparohialeăaflateă înăsubordineaă instituYieiăar<deneăs<ăpun<ă„flamur<ă
neagr<ă deă doliu”ă peă bisericiă şiă peă şcolileă confesionale.ă Înă acelaşiă scopă
trebuiau trase clopotele timp de trei zile. 

PreoYiiă greco-catolici care au slujită luiăDumnezeuă înă bisericaă deă laă
N<dlacăauăavutăleg<turiăcuăortodocşiiădeăaici,ăînăspecialăînăslujbeleăreligioaseă
mai deosebite (TeDeum-uri, parastase etc.). Parohul greco-catolic care a 
activată laăN<dlacă înă timpulă primuluiă r<zboiămondială – ArcadieăCrâsnic se 
num<raă printreă aceştia.ă Înă sâmb<taă deă 21ă iunie/Őă iulieă 191Őă dimineaYaă laă
oreleă 9ă aă oficiată oă „Sfânt<ă Liturghieă întruă odihnaă sufleteloră reposaYiă înă
DomnulăAlteYaăSaăimperial<ăşiăregal<ăArhiduceleăşiămoştenitorulădeătronăală
Austrieiă şiă Ungarieiă Franciscă Ferdinandă şiă Înaltaă Saă soYieă Sofiaă deă
Hohenberg”198.ăLaă acestă „actă funebral”ă auă fostă „invitaYiă cuă toat<ă stima”ă s<ă
slujeasc<ătoYiăpreoYiiădeătoateăconfesiunileădinăN<dlac,ăprintreăcareăseănum<r<ă
ortodocşiiăNicolauăChicină şiăNicolaeăM<rginean.ă Împreun<ăcuă aceştiaă suntă
invitaYiăs<ăasisteăunănum<răcâtămaiămareădeăcredincioşi. 

Aceast<ă trist<ă întâmplareă aă dusă laă izbucnireaă primuluiă r<zboiă
mondial.ă Oă dat<ă cuă începereaă primeiă conflagraYiiă mondiale,ă n<dl<caniiă auă
fostăobligaYi,ăcaădeăaltfelătoYiăromâniiădinăTransilvania, Banat sau Bucovina, 
s<ăparticipeălaălupteleăduseădeăarmataăaustro-ungar<.ă Înăactulădeămobilizareă
general<ătrimisădeăComandamentulăgeneralăalăarmateiăseăprecizaăc<ătrebuieă
s<ă participeă laă r<zboiă toat<ă lumeaă („iauă parteă toateă naYiunileă înă oarecareă
m<sur<”),ămaiăalesălocuitoriiăMonarhieiăpentruăc<ă„peăteritoriulăeiăs-aăaYâYată
fitilulăbombei,ăaăc<reiăexplozieăseăresimYeaăprinăr<zboiulăgroaznicăînăîntreagaă
lume”199.ă Întâmplareaătrist<ădeălaăSarajevoădină28ăiunieă191Őă„îndeamn<ă...ă
înămodăfirescă...ădiplomaYiiămonarhieiăaăfaceăpaşiiănecesariăpentruăpedepsireaă
celoră vinovaYiă deă omorâreaă moştenitoruluiă deă tron.ă Dup<ă ceă demersurileă
diplomaticeănuăauăpututăaplanaăînămodăpaşnicăconflictulăivităîntreăMonarhieă
şiăSerbia,ăMonarhiaăaăfostăsilit<ăaădeclaraăr<zboiăSerbiei cu datul de 28 iulie 
191Ő.ăCuădatulăacestaăsuntăchemaYiăsubădrapelăprinămobilizareăgeneral<,ăpeă
lâng<ă rezervişti,ă toYiă glotaşiiă pân<ă laă vârstaă deă Ő2ă ani”.ă Laă dataă deă 1/1Őă
noiembrieă191Őăseăd<ăunăordinăconformăc<ruiaătoYiăb<rbaYiiăn<scuYiăîntreăaniiă
1878ă şiă 1890ă s<ă seă prezinteă pentruă examenulămedicală pentruă recrutareaă înă
armat<200.ăUcidereaăprinYuluiămoştenitorăFranzăFerdinandăşiăaăsoYieiăacestuiaă
laăSarajevoăaăfostăunăprilejădeăcomemorareăînăcadrulăBisericiiăOrtodoxeădină
Ardeal.ă„Dup<ădispuseYiunileăprovidenYeiădivineăceleaănecuprinseădeăminteaă
omeneasc<,ăînăurmaăatentatuluiăcuăsfârşitătragicăs<vârşitădeămâniăsacrilegeăînă

                                                 
198 Ibidem, f. 65. 
199 Ibidem, dosarul nr. 28/1909-1934, f. 124. 
200 Ibidem, dosarul nr. 26/1914-1916, f. 13. 
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capitala Sarajevo acumăDuminec<ăînă1ő/28ăaleăcurenteiă...ăînăs<mnulăadânceiă
dureriăşiăaă jalei,ăceăsâmYimăcuătoYii,ăs<ăseăpun<ăflamur<ăneagr<ădeădoliu”ălaă
bisericiă şiă şcolileă confesionale.ă Deă asemenea,ă înă circularaă primit<ă deă laă
Episcopiaă Araduluiă înă 17/30ă iunieă 191Őă seă maiă atrageă atenYiaă s<ă seă trag<ă
clopoteleăbisericilorătimpădeă3ăzileăînăsemnădeădoliu,ăiarălaătimpulăcuvenităs<ă
seăfac<ăparastas special201. 

Peăîntreagaăperioad<ăaăr<zboiului,ăfemeile,ăcopiiiăşiăb<trâniiăl<saYiădeă
soldaYiăînăloculălorăacas<ăvorăfiănevoiYiăs<ăfac<ănumeroaseă„donaYii”ămaiămultă
sauă maiă puYină siliteă pentruă ceiă plecaYiă peă front,ă pentruă ceiă r<niYi,ă pentruă
v<duveă şiă pentruă orfaniiă deă r<zboi202.ă Şiă şcolariiă erauă îndrumaYiă s<ă
întreprind<ă diferiteă activit<Yiă înă beneficiulă armatei:ă serb<riă înă scopuriă
caritabile,ă s<ă culeag<ă frunzeă deă mure203,ă „floriă deă tee<”ă (tei)204, urzici205, 
plante medicinale206,ă s<ă strâng<ă diferiteă daruriă deă Cr<ciun,ă precumă şiă
anumiteăsumeădeăbaniăetc.ă„Ministerulădeăr<sboiuăfaceăpreîngrijirileănecesareă
caăarmataăînătimpulăierniiăs<ăpoat<ăfiăprev<zut<ăcuăceaiuăcaldăşiăînt<ritor,ăspreă
careă scopă seă vaă folosiă teaă original<.ă Aceast<ă tee,ă înă cază deă lips<ă poateă fiă
înlocuit<ăcuăceaiuăfertădinăfrunzeădeămureăceăcreşteăprinăp<durileăşiă luncileă
noastre.”207 Oă alt<ă circular<ă trimis<ă deă laă Consistoriulă Diecezană dină Aradă
cereaăpopulaYieiă„spreăaăveniăînăajutorulăarmatei,ăînăscopulădeăaăprovedeaăpeă
soldaYiăcuăalbiturileănecesare”208 s<ăparticipeălaăcolecteleăorganizateăpeăplană
naYional.ă„ÎnaltulăGuvernăalăStatului”ăaăorganizatăpeătotăparcursulăr<zboiuluiă
împrumuturiădeălaăpopulaYieă„caăastfelăs<ădeieăcet<Yenilorăprilejădeăaăveniăcuă
obolulă loră înă ajutorulă iubiteiă noastreă patrii”209.ă Împrumuturile s-auă f<cută
prim<varaă şiă toamna.ă Înă totală s-auă f<cută şapteă astfelă deă împrumuturi.ă Înă
schimbulăbanilorăpopulaYieiăseăprimeauă„papireădeăvaloare”210. 

Înătimpulădesf<şur<riiăprimuluiăr<zboiămondial,ăsocietateaătransilvan<ă
nuăseămaiăgândeaălaă„bunulăîmp<rat”,ăavândăînăvedereăc<ăacestaăaădatăordinulă
caăpentruăfolosulăarmateiăs<ăfieărechiziYionateănumeroaseăobiecteădinămetal.ă
Ministerulădeăr<zboiăsugereaz<ă„începereaăuneiăacYiuniăpatrioticeăcuăscopulă
deăaăadunaărem<şiYeădeămetaleăcareănuăseămaiăpotăfolosi, pentru ca materialul 

                                                 
201 Ibidem, dosarul nr. 13/1914, f. 64. 
202 Ibidem, f. 88. 
203 Ibidem, dosarul nr. 15/1916, f. 108. 
204 Ibidem, dosarul nr. 27/1917-1919, f. 93; f. 105. 
205 Ibidem, dosarul nr. 15/1916, f. 98. 
206 Ibidem, dosarul nr. 16/1917, f. 84. 
207 Ibidem, dosarul nr. 26/1914-1916, f. 5, 34. 
208 Ibidem, dosarul nr. 16/1917, f. 155. 
209 Ibidem, f. 79. 
210 Ibidem, dosarul nr. 14/1915, f. 79, 143; dosarul nr. 15/1916, f. 63, 140; dosarul nr. 
16/1917, f. 72, 192. 
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astfelă acvirată s<ă fieă pusă laă dispoziYieă pentruă trebuinYeleă armatei.ă Îndeosebiă
suntă c<utateă aramaă galbin<ă şiă roşie,ă plumbul,ă cositorul,ă cartuşeleă deă puşc<ă
folosite”211.ă Bisericileă auă avută deă suferită dină pricinaă nevoiloră r<zboiului.ă
Obiecteleădeăcultădinămetal,ăînăspecialădinăaram<,ăprintreăcareăseănum<r<ăşiă
clopotele n-auă sc<pată deă laă rechiziYionare.ă Înă aceast<ă perioad<,ă înă
s<pt<mânalulă Bisericaă şiă Şcoalaă apară uneleă articoleă despreă clopoteleă
bisericilorăşiănecesitateaăp<str<riiălor.ăUnăastfel de articol este cel semnat de 
n<dl<canulă Gheorgheă Precupaş,ă careă peă atunciă eraă înv<Y<toră înă localitateaă
Dieci,ăProtopopiatulăButeni.ăScrisoareaăvenit<ădeă laăDieciă seă încadreaz<ă înă
„multeleătrimiseădespreărecvirareaăclopotelor,ăcaăsemneăcaracteristice despre 
alipireaă poporuluiă deă clopote”212.ă Înă ultimaă parteă aă articoluluiă seă
menYioneaz<ă c<:ă „Amă f<cută raportulă acestaă iubiYiloră cetitoriă nuă spreă laudaă
noastr<ă ci,ă pentrucaă s<ă seă ştieă cuă ceă sfinYenieă şiă dragosteă eă poporulă nostruă
credinciosă c<tr<ă sf.ă Clopote;ă – peă cariă cuă toat<ă dragosteaă leă jertfeşteă peă
altarulăiubiteiănoastreăpatrii;ăcaăs<ăfieăspreăm<rireaăşiăgloriaăei.”ăAceast<ăfraz<ă
aă fostă inclus<ădeăGheogheăPrecupaşăpentruă caă autorit<Yileă s<ănuă recurg<ă laă
represaliiă contraă luiă sauă contraă publicaYiei.ă Trebuiauă p<strateă aparenYeleă
privindă ataşamentulă populaYieiă deă rândă faY<ă deă monarhie,ă indiferentă deă
posibileleăinconvenienteăcauzateădeăacYiunileăautorit<Yilor. 

Laă dataă deă 9/22ă noiembrieă 1916,ă Episcopiaă Ortodox<ă Român<ă aă
Araduluiăaăemisăunăcircularăadresatăc<tre toateăoficiileăprotopresbiterialeă şiă
parohialeădinăeparhiaăAraduluiăînăcareăseăanunY<ăc<ă„preaăgraYiosulăîmp<ratăşiă
rege apostolic Francisc Iosif I-ulăaătrecutădinăviaYaăp<mânteasc<ăcuădatulădeă
8/21ă l.c.ă searaă dup<ă oreleă 9.”213 Şiă deă aceast<ă dat<,ă Bisericaă Ortodox<ă
Român<ă dină Monarhiaă austro-ungar<ă aă fostă al<turiă deă familiaă regal<,ă
împ<rt<şindădurereaăpricinuit<ădeătrecereaăînănefiinY<ăaăconduc<toruluiăY<rii.ă
Înăcircularaăemis<ădeăepiscopulăAraduluiăIoană(Ignatie)ăPapp,ăîmp<ratulăesteă
caracterizatăastfel:ă„a fostăbun<tateaăîntrupat<ăaăinimeiăregale,ăîngerulăp<ciiăşiă
p<rinteleă adev<rată ală tuturoră popoareloră supuseă înYelepteiă şiă blândeiă Saleă
obl<duiri”.ă Pentruă Bisericaă Ortodox<ă Român<ă dină Monarhieă aă fostă „ună
ocrotitorăşiăsprijinitorăneîntrecut”. 

Ştireaăprivindămoarteaă împ<ratuluiăFranză Iosifă„aăumplutădeăadânc<ă
întristareă şiă deă simYit<ă durereă inimileă şiă r<runchiiă tuturoră popoarelor”ă dină
Monarhia austro-ungar<.ă Pentruă aă daă „espresiuneă şiă form<ă esterioar<ă
profunduluiă doliu”,ă circularaă emis<ă deă episcopieă îndeamn<ă conduc<toriiă
oficiiloră parohialeă dină Eparhiaă Araduluiă s<ă seă îngrijeasc<ă caă peă toateă
                                                 
211 Ibidem, dosarul nr. 26/1914-1916, f. 125. 
212 Gh.ăPrecupaş,ăClopotele din Dieci,ăînăBiserica şi Şcoala, anul XLI, nr. din 5 septembrie 
1917. 
213 A.ăP.ăO.ăR.ăN<dlac,ădosarulănr.ă1ő/1916,ăf.ă133. 
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bisericileăşiăşcolileăconfesionaleăcuăocaziaă„repos<riiăPreagloriosuluiănostruă
împ<ratăşiă regeăapostolicăFranză Iosifă Iăs<ăseăarborezeăstaegănegru”ă timpădeă
şaseăs<pt<mâni,ăiarăclopoteleăbisericilorăs<ăbat<ătimpădeătreiăzile,ăcâteă30ădeă
minuteădimineaYa,ălaăprânzăşiăseara.ăPentruăziuaăînmormânt<riiăîmp<ratuluiă– 
joi, 17/30 noiembrie 1916 – „seădispunăferii* înătoateăinstituYiileănoastreădeă
înv<Y<mânt”.ă Înă sâmb<taădup<ă înmormântareă înăbisericileăortodoxeă româneă
din Eparhia Aradului se vor oficia slujbe de parastas pentru sufletul 
r<posatuluiă împ<rat.ă Laă acesteă slujbe,ă peă lâng<ă credincioşiiă ortodocşiă şiă
„tinerimeaăşcolar<ăsubăconducereaăcorpuluiăeiădidactic”ăvorăfiăinvitaYiăşiătoYi 
reprezentanYiiăautorit<Yiiăcivileălocale.ăDup<ăslujbaădeăparastas,ăeleviiăseăvoră
întruniăînăşcoliăundeă„înv<Y<torulăşiărespectiveădirectorulăleăvaăvorbiădespreă
vieaYaăşiăactivitateaănemuritoruluiăîmp<ratăşiăregeăşiădespreădeosebitaăgraYieă
p<rinteasc<ăce-aămanifestatăfaY<ădeăbisericaănoastr<ăşiăaşez<minteleăeiăînătotă
cursulăglorioaseiăsaleădomnii”214.ăDeăasemenea,ă înăperioadaădeădoliu,ă toateă
hârtiileă oficialeă aleă Bisericiiă Ortodoxeă Româneă folositeă pentruă
corespondenYeăvorăfiăîncadrateăcuănegruăşiăsigiliulăva fiăaplicatăcuătuşănegru,ă
înăsemnădeădoliu. 

Înăfinalulăcircularuluiădină9/22ănoiembrieă1916ăseăfaceăanunYulăc<ăpeă
tronul Austro-Ungar s-a urcat Carol Francisc Iosif, sub numele de Carol V. 
Înă consecinY<,ă înă cadrulă slujbeloră religioaseă seă voră rostiă rug<ciuni pentru 
noulăîmp<ratăşiăregeăşiăpentruăfamiliaăsa. 

Laă dataă deă 2ă decembrieă 1916ă seă Yineă oă slujb<ă deă parastasă pentruă
„fericitulă reposată Împ<ratulăşiă regeleănostruăFranciscă Iosifă I”215.ăLaăaceast<ă
slujb<ăpreotulăNicolauăChicinăinvit<ă„toateăoficieleăpubliceădinăN<dlac”. 

Darămitulă„bunuluiăîmp<rat”ănuăaăîncetatăoădat<ăcuădecesulăluiăFranză
Iosif.ăB<trâniiăsatelorăb<n<Yeneăşiătransilv<neneăîşiăamintescăcuăcât<ăstim<ăşiă
admiraYieă leă povesteauă p<rinYiiă şiă buniciiă loră despreă împ<rat,ă despreă
disciplina de fier din cadrul armatei austro-ungar<ăsauădespreăobiceiurileădină
cadrulăg<rziiăregale.ăPrinăurmare,ăputemăidentificaănumeroaseădoveziăprivindă
mitulă „bunuluiă împ<rat”ă Franză Iosif,ă reg<siteă nuă doară înă c<rYiă sauă înă
documenteă deă arhiv<,ă ciă şiă transmiseă prină istoriaă oral<, prin amintirile 
p<rinYilorăşiăbunicilorănoştri. 

 
 
 
 

                                                 
* zile libere. 
214 Ibidem, dosarul nr. 26/1914-1916, f. 192. 
215 Ibidem, dosarul nr. 15/1916, f. 135. 
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Intelectualiiăar<deniă- susYin<toriăaiăbisericiiăşiăşcolii 
 
 

Maria Pantea 
 
 

Abstract 
At the end of the eighteenth century and early nineteenth-century  

The Enlightenment came in Banat and Crisana, which made Arad become 
an important cultural center. The establishment of  The Preparandia in 1812 
and  of The Theological Institute in 1822 has made that, by the middle of 
the nineteenth century, in many villages around Arad qualified priests and 
teachers to work. That contributed to the development of Romanian 
education and awakening of national consciousness. During the nineteenth 
century, around the Preparandia and the Bishopric activated a number of 
intellectuals who supported the Romanian education and leading scholars 
and have asserted themselves as important scholars, not only for the 
Romanians in Arad, but also for those of Transylvania and Banat; among 
these we mention Dimitrie Xichindeal Constantin Diaconovici-Loga, 
Atanasie Şandor, Roman Ciorogariu, Iosif Goldiş, Petru Pipoş, Vasile 
Mangra. 
 
 

LaăînceputulăsecoluluiăalăXIX-lea,ăodat<ăcuăînfiinYareaăpreparandiei,ă
Aradul a devenit un importantă centruă cultural,ă undeă şi-auă desf<şurată
activitateaă importanYiă intelectuali,ă grupaYiă înă jurulă preparandieiă şiă aă
episcopieiăortodoxe.ăIntelectualiiăromâniăauăpreluatăideileăiluminismuluiăcareă
laă sfârşitulă secoluluiă ală XVIII-leaă şiă începutulă secoluluiă ală XIX-lea s-au 
r<spândită şiă înă Banată şiă Crişana.ă Seă consideraă c<ă înl<turareaă st<riiă deă
înapoiereăaă românilorănuăseăputea faceădecâtăprină luminareaăşiădezvoltareaă
înv<Y<mântului.ăLaă începutulă secoluluiă alăXIX-leaă înă imperiuă seă simYeaăună
„spiritămodern”216,ăiarăpopoareleăsupuseăVieneiăauăînceputăacYiuniăprinăcareă
îşiă cereauă drepturileă naYionale.ă ConştiinYaă naYional<,ă înă cazulă româniloră
ar<deni,ă s-aămanifestatădină1790ăcuăocaziaăcongresuluiănaYională iliricădeă laă
Timişoara,ă cândă Aradulă aă fostă reprezentată deă doiă deputaYiă Petruă Grekiciă
„protopopulă bisericiiă catedraleă deă origineă română macedonian”217 şiă Petară

                                                 
216 Nicolaeă Bocşan,ăContribuYii la istoria iluminismului românesc,ă Timişoara,ă Ed.ă Facla,ă
1987,  p. 182. 
217 Horia Medeleanu, Aradul între mit şi adevăr istoric, Arad, Ed. Concordia, 2010, p. 98.  
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BojiciăcareăauăsusYinutăideeaăuneiă„bisericiănaYionaleăşiăieşireaădeăsubătutelaă
ierarhieiă sârbeşti”.ă Înă acesteă condiYiiă laă începutulă secoluluiă XIXă apareă oă
generaYieădeăintelectualiăromâniăcuăstudiiăînăimperiuăcaăDimitrieăXichindeal,ă
Paulă Iorgovici,ăMoiseăNicoar<,ăcareă şi-auădesf<şurat o parte din activitatea 
loră înăoraşulădeăpeăMureş,ăcontribuindă laă luptaădeăemancipareănaYionalaă înă
Crişanaă şiăBanată şiă transformândăAradulă într-un important centru cultural. 
Considerauăşcoalaăunămijlocădeăeducare,ăluminareăşiădeăridicareăaăromânilor.ă
Prină activitateaă lor,ă intelectualiiă româniă auă contribuită laă dezvoltareaă
înv<Y<mântuluiă înă limbaă român<ă şiă laă numireaă unuiă episcopă deă origineă
român<.ă Înă primaă jum<tateă aă secoluluiă ală XIX-leaă intelectualiiă româniă cuă
excepYiaăluiăMoiseăNicoar<ăauădusăoăpolitic< deăloialitateăfaY<ădeăCurteaădină
Vienaăşiăauătrimisăoăserieădeămemoriiăprinăcareăcerăautorit<Yilorăaăluaăm<suriă
pentruăcaăs<ăseăpoat<ăluminaăpoporulăromân. 

Dup<ă1867ăsituaYiaă seă schimb<,ă intelectualiiănuămaiăauă încredereă înă
autorit<Yiă şiă iauă oă serieă deă m<suriă pentruă oă maiă bun<ă organizareă aă unoră
instituYii.ă Ună rolă importantă l-auă avută episcopiiă şiă profesoriiă Institutuluiă
Pedagogic-Teologică careă auă luată m<suriă pentruă aă asiguraă dezvoltareaă
şcolilor. 

PrimiiăprofesoriăaiăpreparandieiăauăfostăimportanYiăoameniăde cultur<ă
care s-auăimplicatăînămişcareaănaYional<.ăÎnă1807,ădup<ădecesulăinspectoruluiă
şcolarăŞtefanăAtanasie,ăDimitrieăTichindeal,ăpeăatunciăpreotăînăBecichereculă
Mic,ăaătrimisăîmp<ratuluiăunămemoriuăprinăcareăcereănumireaăunuiăinspectoră
şcolarădinărândul românilor.ăÎnc<ădeălaăînfiinYareaăpreparandieiăînăanulă1812ă
aă ajunsăprofesoră fiindă şiă primulădirectoră ală şcolii.ă Înă calitateădeădirectoră ală
preparandieiăaă luptatăpentruă luminareaăpoporuluiăşiădezvoltareaă şcolilor.ă Înă
1813ă aă scrisă oă broşur<ăArătare, unde explic<ă situaYiaă şcoliloră româneştiă şiă
m<rturiseşteăc<ă„dovadaăcaăs<ăştiiăînăsatăundeăeăşcoalaănuăîntrebaăpeănimeniă
du-teă şiă veiă aflaă oă cas<ă nuă departeă deă biseric<ă dezgr<dit<ă descoperit<ă cuă
ferestreăsparteăşiăcuăhârtieălipit<.ăS<ăştiiăc<ăesteăşcoala”218. Prin activitatea sa 
deăpreot,ăprofesorăşiădirectorăalăpreparandiei,ădarăşiăprinăoperaăsa,ăDimitrieă
Xichindeală aă contribuită laă redeşteptareaă naYiuniiă române.ă Referindu-se la 
situaYiaă naYiuniiă româneă scrie:ă „cândă teă veiă luminaă cuă înv<Y<tur<,ă cuă
luminatele fapte buneă teă veiă uni,ă maiă aleas<ă naYiuneă român<ă nuă vaă fiă peă
p<mântăaltaăînainteaăta”219.ăDimitrieăXichindealăaăar<tatăimportanYaăeducaYieiă
careăeraăconsiderat<ăsinguraăcaleădeăluminareăaăromânilorăşiătrebuiaăf<cut<ădeă
preoYiăşiă înv<Y<tori.ă Îiăconsider<ăpeăceiăneştiutori de carte un pericol pentru 
societateă şiă arat<ă c<ă „oameniă aă c<rorăminteă nuă esteă luminat<ă cuă înv<Y<turaă

                                                 
218 ArhiveleăNaYionaleă– ServiciulăJudeYeanăArad,ăfond Octavian Lupaş, dosarul 59. 
219 Ibidem. 
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ceaăcurat<,ăcareăvieYuiescăînăîntunericăşiăbarbarie,ăaleăc<rorăcalit<Yiăşiăaplic<riă
suntăasemeneaăînsuşirilorăanimalelor”220. 

Laăînceputulăsecolului al XIX-leaămişcareaădeăemancipareănaYional<ă
seădezvolt<ăatâtă înărândulăromânilorăcâtăşiăaăsârbilor,ăcareăiauăuneleăm<suriă
prinăcareăîşiăînt<rescăautoritateaăînăteritoriileăaflateăsubăcontrolulămitropolieiă
deălaăCarloviY,ăiarăromâniiăcerătotămaiăinsistentănumireaăunuiăepiscopăromână
laăArad,ăpentruăc<ăacestaădeveneaăunăreprezentantăalănaYiuniiăromâneăatunciă
cândăromâniiăerauăexcluşiădinăviaYaăpolitic<.ăÎnă181Őăprofesoriiăpreparandiei,ă
cu sprijinul episcopului greco-catolic de la Oradea Samuil Vulcan, trimit 
CurYiiă unămemoriu,ăRugare a românilor din eparhia Aradului subşternută 
MaiestăYii Sale pentru a li se da un episcop român.ă Intelectualiiă ar<deniă
arat<ă c<ămemoriulă esteă operaă cleruluiă şiă neamuluiă românescă dină episcopiaă
Araduluiă careă seă adreseaz<ă „preamilostivuluiă împ<rat”ă pentruă aă numiă ună
episcopă română laăArad.ă Înămemoriuă seă arat<ă c<ă episcopulăAvacumoviciă aă
luatăm<suriăprinăcareă„întârzieă luminareaă românilor”.ăEpiscopulăaă încurajată
folosireaălimbiiăsârbeăînăşcoal<ăşiăbiseric<,ăiarăînăconsistoriuăseăfoloseaălimba 
sârb<ăşiăoăparteădinăconsilieriănuăvorbeauăromâna.ăÎnăacesteăcondiYiiăpoporulă
românănuăseăputeaăluminaăşiăseăcereăunăepiscopădeăneamăromână„subăaăc<reiă
preveghereă institutulă deă înv<Y<mântă ă întemeiată deă Maiestateaă Voastr<ă s<ă
poat<ăînflori”221. Se consider<ăc<ăunăepiscopăromânăpoateăscoateăpoporulădină
întunericulăneştiinYei,ăiarăromâniiăpotădeveniăcet<Yeniăcredincioşiăîmp<ratului.ă
Folosireaă limbiiă sârbeă înăuneleăşcoliă şiăbisericiăpoateăaveaăurm<riănegativeă
pentruă româniă careă suntă supuşiă unuiă procesă deă sârbizare.ă Seă consider<ă c<ă
„clerulăromânădimpreun<ăcuăînv<Yetoriiăşcoalelorăînăcareălimbaăsârbeasc<ăseă
pred<ă înămaiămulteădiecezeăcaăoă înv<Y<tur<ădeăc<petenie,ăseăvaăschimbaăcaă
întruă asemeneaă chipă însuşiă poporulă română s<ă seă schimbeă şiă s<ă seă
transforme”.ă Moarteaă episcopuluiă Avacumoviciă şiă retragereaă luiă Dimitrieă
Xichindeală l-auădeterminatăpeăMoiseăNicoar<ă s<ă reiaă activitateaă înăprivinYaă
numiriiă unuiă episcopă român.ă Înă varaă anuluiă 181őă aă scrisă ună nouămemoriuă
undeă reiaă ideileă dinămemoriulă precedent,ă dară insist<ă peă ideea numirii unui 
episcopă român,ă dup<ă ceă scaunulă aă r<masă vacant.ă Pentruă caă memoriulă s<ă
ajung<ălaăVienaăeraănevoieădeăoădelegaYieăînăfrunteăcuăMoiseăNicoar<,ădarăşiă
deă oă sum<ă important<ă deă bani.ăOă parteă dină baniă auă fostă daYiă deă episcopulă
greco-catolic SamuilăVulcan,ă iarăoăparteă auă fostă adunaYiădeăMoiseăNicoar<ă
dină sateleă româneşti.ă Înă toamnaă anuluiă 181őă Moiseă Nicoar<,ă neavândă
suficienYiă bani,ă umblaă prină sateă pentruă aă adunaă fonduriă asemeneaă „unuiă

                                                 
220 Dimitrie Cichindeal, Fabule, (traduse de Ioan Russu), Arad, Tipografia Diecezan<,ă
1885, p. 6. 
221 TeodorăV.ăP<c<Yean,ăCartea de aur, vol. I, Sibiu, 1904, p. 147. 
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venerabilăapostolăpredicatorăalăneamului,ămergeaădinăsatăînăsat,ăînăc<ruYeădeă
ocazieădarăcelămaiăfrecventăpeăjos,ăstândădeăvorb<ăcuăoameniiăexplicândăpeă
înYelesulă loră însemn<tateaă impuneriiă înă diecezaă ar<dean<ă aă unuiă vl<dic<ă
românădeăneam”222.ăAjunsă laăVienaăaă fostăprimită înăaudienY<ădeăarhiduceleă
Rainer,ăpentruăc<ăîmp<ratulălipsea.ăArhiduceleăi-aăcerutăs<ăredactezeăunănouă
memoriu.ăMoiseăNicoar<,ăcareăaveaăsuficienteănoYiuniădeădreptăşiă istorie,ăaă
scrisă ună nouămemoriuă laăVienaă undeă cereă numireaă unuiă episcopă română laă
Aradă şiă vineă cuă argumenteă istorice.ă Propuneă împ<ratuluiă caă înă lipsaă unuiă
românăcareăs<ăfieăvrednicăaăfiănumităepiscop,ăscaunulăs<ăr<mân<ăvacant.ăUnă
altăpunctăalămemoriuluiăs<uăprezentaăsituaYiaădificil<ăaăpreparandiei,ăcareăeraă
considerat<ădeăNicoar<ă„uniculămijlocădeălumin<ăşiăcultur<ăpeăcareăîlăaveauă
atunci românii”223.ă Seă maiă precizeaz<ă c<ă suntă diferiteă piediciă deă ordină
birocratică ceă îngreuneaz<ă accesulă tineriloră româniă laă înv<Y<tur<,ă iară prină
nerespectareaăunorădispoziYiiăpreoYiiănuăerauăaleşiădinărândulăcelorămaiăbuniă
absolvenYiăaiăpreparandieiăsauăaă„oamenilorăvredniciăşiămoraliăciădintreăaceiaă
careăputeauăpl<tiămaiămult”224.ăMemoriulă aă fostă înaintatăCancelarieiă auliceă
careă aă considerată nejustificateă cererileă româniloră ar<deni.ă Dup<ă moarteaă
ultimuluiăepiscopăsârbăPavelăAvacumoviciă înă181őăscaunulăaăr<masăvacant 
pân<ă înă 1829ă peămotivă c<ă nuă eraă ună română suficientă deă preg<tită pentruă aă
ocup<ă aceast<ă funcYie,ă faptă ceă demonstreaz<ă slabaă preg<tireă aă cleruluiă
ortodoxă dină Episcopiaă Aradului.ă Chiară dac<ă Moiseă Nicoar<ă nuă l-a putut 
determinaăpeă împ<rată s<ănumeasc<ăunăepiscopă român,ăprină activitateaă saă aă
r<spândită ideileă naYionaleă înă sateleă româneşti,ă ideiă careă auă fostă preluateă deă
uniiăpreoYi. 

Problemeleă româniloră dină episcopiaă ar<dean<ă auă fostă prezentateă
împ<ratuluiă deă Moiseă Nicoar<,ă careă aă trimisă împ<ratuluiă Franciscă Iă un 
memoriu cunoscut sub denumirea de Recurs, la 15 august 1819. Moise 
Nicoar<ădevineăreprezentantulănaYiuniiăromâneăşiăseăadreseaz<ăîmp<ratuluiălaă
persoanaă aă douaă punândă semnulă egalit<Yiiă întreă împ<ratulă deă laă Vienaă şiă
româniiădinăTransilvania.ăConsider<ăc<ă stareaădeă înapoiereăaă românilorădină
Transilvaniaăderiv<ădinăfaptulăc<ăY<raniiănuăauăavutădreptulălaăeducaYieăşiăprină
aceastaăsuntăcondamnaYiălaăunătraiămizer,ăiarăvinovatădeăsoartaăromânilorăesteă
împ<ratul.ă Moiseă Nicoar<ă seă adreseaz<ă suveranuluiă pentruă aă descrie 
„nedreptateaăceăziădeăziăiăseăface”225.ăArat<ăc<ătotăomulăareădreptulă„fireiăsauă
alănaturii”226 pentruăc<ăsuntădateădeăDumnezeu.ăMoiseăNicoar<ăaminteşteăînă
                                                 
222 LiviuăM<rghitan,ăMoise Nicoară,ăArad,ăEd.ăVasileăGoldişăUniversityăPress,ă2001,ăp.ă87.ă 
223 Ibidem, p. 92. 
224 Ibidem. 
225 Cornelia Bodea, Moise Nicoară,ăBucureşti,ăEd.ăEnciclopedic<,ă2001,ăp.ăŐő. 
226  Ibidem, p. 56. 
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memoriuădeăsituaYiaădificil<ăaăşcolilorădinăepiscopiaăar<dean<ăcareădepindeauă
deăbiseric<,ă iară„stareaăacestoraăesteăînăceaămaiămareăîncopciereăcuăstatutulă
bisericesc”227.ăNicoar<ă protesteaz<ă asupraăm<suriloră deă sârbizareă careă erauă
luateă deă mitropoliaă deă laă CarloviY,ă dară şiă împotrivaă m<suriloră deă
maghiarizareă careă erauă puseă înă practic<ă înă sateleă româneşti unde nobilii 
cereauăînv<Y<torilorăs<ăpredeaăînălimbaămaghiar<,ă„undeăsuntănumaiă2-3 case 
deăunguriă într-unăsată românescăprecumăşpanul,ănotariulăşiăcrâşmariu,ăacoloă
nici n-arămaiăl<saăs<ăfieădasc<lărumânescăciăarăpuneăungur”. 

Înă 1828ă cuă ocaziaă viziteiă comisarului Forray care a inspectat 
institutulă teologic,ă fiindă împuternicită deă autorit<Yiă aă cercetaă stareaă
institutului,ăprofesoriiăpreparandieiăC.ăD.ăLogaăşiăA.ăGavraăi-auăînmânatăună
memoriu.ă Profesoriiă ar<deniă ceră comisaruluiă Forrayă s<ă duc<ă memoriulă laă
curteaă imperial<,ă cuă speranYaă c<ă împ<ratulă vaă luaă m<suriă prină careă s<ă seă
realizezeăoăluminareăaăromânilor.ăÎnămemoriu,ăprofesoriiăar<deniăauăcerutăcaă
înăfuncYiaădeăinspectorăalăşcolilorăgreco-ortodoxeăs<ăfieănumităunăromân.ăSeă
maiăcereăcaăpentruăoăpreg<tireămaiătemeinic<ăaăviitorilorăînv<Y<toriăcursurileă
s<ădurezeătreiăani,ătimpăînăcareăs<ăseăpredeaăşiăeconomiaărural<,ătehnologia,ăşiă
istoriaănatural<.ăProfesoriiăar<deniăarat<ăc<ăpreparandiaăar<dean<ăareăunărolă
importantă pentruă luminareaă româniloră şiă ceră sprijină dină parteaă autorit<Yiloră
pentruăînfiinYareaălaăAradăaăuneiătipografii,ăundeăs<ăfieătip<riteăc<rYiăînălimbaă
român<ănecesareăînv<Y<torilorăşiăpreoYilor. 

Înă 183őă profesoriiă ar<deniă seă solidarizeaz<ă cuă episcopul,ăGherasimă
RaY,ăşiătrimităoăpetiYieăîmp<ratului de la Viena Șalba clerului şi a poporului 
din Eparhia Aradului228.ă PetiYiaă aă fostă semnat<ă deă profesoriiă Alexandruă
Gavra,ă Dimitrieă Ionescuă şiă Dimitrieă Constantini,ă dară şiă deă protopopulă
Araduluiă Georgeă Petroviciă cuă ună grupă deă 1Ő7ă enoriaşi.ă Înă petiYieă seă
aminteşteădeăsituaYiaădificil<ăînăcareăaăajunsăBisericaăOrtodox<ăcaăurmareăaă
politiciiă deă catolicizareă dus<ă deă episcopulă Samuilă Vulcan,ă cândă greco-
catolicismulă ajungeă şiă înă p<rYileă Aradului.ă Intelectualiiă ar<deniă ceră
respectareaă„libert<Yiiădeăcult”ăşiăamintesc împ<ratuluiăc<ăBisericaăOrtodox<ă
aădatăimperiuluiăimportanYiăintelectualiăcareăauăfostăcredincioşiătronului. 

IdeileărevoluYieiăpaşoptisteăs-auăr<spândităşiă înărândulă intelectualiloră
ar<deniă careă auă considerată c<ă esteă ună momentă oportună pentruă aă cereă
autorit<Yilorăm<suriăprinăcareăromâniiăs<ăfieăscoşiădină„beznaăneştiinYei”ăşiăs<ă
seăînceap<ăoădezvolteăcultural<.ăIntelectualiiăar<deniăauăformatăînă22ămartieă
gardaăpopular<ăpentruăaămenYineăordineaăpublic<.ăÎnă30ăaprilieăcomunitateaă

                                                 
227  Ibidem, p. 127. 
228 Doru Bogdan, Preparandia din Arad în conştiinYa cultural-istorică a epocii sale 1812-
2012, Arad, Ed. Nigredo, 2012, p. 43. 



 - 152 - 

româneasc<ădinăAradăaăînaintatăepiscopuluiăGherasimăRaYăoăcerereăprinăcareă
seăsolicit<ăintroducereaălimbiiăromâneăînăbisericaăcatedral<ăSf.ăPetruăşiăPavelă
pentruă c<ă româniiă suntă deă treiă oriă maiă numeroşiă decâtă sârbii.ă Intelectualiiă
româniă ceră şiă înl<turareaă unoră funcYionariă dină Consistoriuă pentruă c<ă suntă
str<iniă şiă „n-auă niciă ceaămaiămic<ă însufleYireă român<”229.ă Seămaiă cereă „caă
preoYiiăşiăînv<Y<toriiăsatelorăs<ăfieăîndrumaYiăcumăs<ăluminezeăpoporul”230, iar 
pentruăaceastaăpreoYiiăs<ăfoloseasc<ăînăbiseric<ălimbaăromân<. 

Înă 12/2Őă aprilieă laă Arad,ă avocatulă Ioană Arcoşă şiă profesorulă
preparandieiăVicenYiuăBabeşăauălansatăunăapelăprinăcareăcerăcaăromâniiădină
Banată şiă Crişanaă s<ă trimit<ă reprezentanYiă laă adunareaă deă laă Pestaă dină 3/1őă
mai,ăundeăs<ăseădiscuteădespreăorganizareaăunuiăcongresănaYionalăbisericesc 
careăs<ăseăbazezeăpeăreprezentareaăproporYional<ăaăortodocşilorădinăimperiu.ă
Intelectualiiă ar<deniă consider<ă c<ă trebuieă trimişiă delegaYiă pentruă caă
autorit<Yileă maghiareă s<ă vad<ă „adev<ratulă num<ră ală româniloră deă religieă
greco-neunit<”231,ă înă timpă ce num<rulă sârbiloră esteă deă dou<ă oriă maiă mic.ă
Româniiă prezenYiă laă Pestaă auă cerută scoatereaă ortodocşiloră româniă deă subă
„conducereaăşiăp<storireaăbisericiiăgreco-neuniteăastfelăcaăs<ăpoat<ăfiăpropus<ă
conducereaă afaceriloră bisericeştiă şiă şcolareă uneiă autorit<Yi proprii”232. 
Intelectualiiăar<deniăIoanăArcoş,ăTeodorăŞerbăşiăPavelăBoYocăauăparticipatăşiă
laăconsf<tuireaădeălaăPestaăundeăaăfostăelaborat<ăPetiYia neamului românesc 
din Ungaria şi Banat prină careă seă cereă caă limbaă român<ă s<ă fieă folosit<ă înă
şcoliă şiă bisericiă şiă înă toateă „treburileă naYieiă noastre”233,ă înă timpă ceă limbaă
maghiar<ăeraărecunoscut<ăcaălimb<ăoficial<.ăReferitorălaăorganizareaăbisericiiă
s-aădecisăformareaăuneiăcomisiiăromâno-sârbeăcareăs<ăseăocupeăcuăcercetareaă
situaYiiloră şcolilor,ăbisericiloră şiă fundaYiiloră înăvedereaăsepar<riiă ierarhiceă şiă
organizarea unui sinod bisericesc separat. 

Caă urmareă aă cerinYeloră deputaYiloră româniă deă laă Pesta,ă ministrulă
Eötvösăaccept<ăîntrunireaăcongresuluiăbisericescălaăTimişoara,ăînăiulieă18Ő8.ă
Laă congresulă deă laă Timişoara auă participată şiă ar<deniiăAtanasieă Şandoră şiă
Mihaiă Cociuba.ă Înă însemn<rileă sale,ă Şandoră aminteşteă c<ă auă participată
deputaYiă româniă dină diecezaă Aradului,ă Timişoareiă şiă câYivaă dină diecezaă
                                                 
229 Ioan D. Suciu, RevoluYia de la 1848-1849 în Banat,ăBucureşti,ăEd.ăAcademiei, 1968, p. 
56. 
230 Vasile Popeang<,ăŞcoala românească din părYile Aradului la mijlocul secolului al XIX-
lea (1821-1867), Arad, 1979, p. 13. 
231 Ioan D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei 
Banatului,ăvol.ăII,ăTimişoara, 1980, p. 684. 
232 Ioan D. Suciu, RevoluYia de la 1848-1849în Banat, Bucureşti,ăEd.ăAcademieiăRomâne,ă
1968, p. 65. 
233 VasileăPopeang<,ăŞcoala românească din părYile Aradului la mijlocul secolului al XIX-
lea, Arad 1979, p. 13. 
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VârşeYului.ăIntelectualiiăromâniăauărecunoscutăcererileăformulateăînăPetiYiaădeă
laăPesta,ădarăauămaiăad<ugatăşiăuneleăcerinYeănoi,ăcaănaYionalitateaăromân<ăs<ă
fieărecunoscut<ăprinălege,ăiarăasupraăproblemelorăşcolareăşiăbisericeştiăfiecareă
diecez<ă s<ă leă rezolveă prină realizareaă uneiă adun<riă undeă s<ă participeă
funcYionariă şcolariă şiă bisericeşti.ă Intelectualiiă româniă s-auă implicată înă
evenimenteleă deă laă 18Ő8ă dină Arad,ă Pestaă şiă Timişoaraă şiă auă luptată pentruă
drepturileăromânilorăşiăpentruărupereaădeăierarhiaăsârbeasc<.ăDinăactivitateaă
dină 18Ő8ă aă intelectualiloră ar<deniă VicenYiuă Babeş,ă Alexandruă Gavra,ă
AtanasieăŞandorăşiăIoanăArcoşăseăpoateăobservaăc<ănuămaiăerauădispuşiăaăfiă
subordonaYiăintereselorăbisericiiăsârbeşti,ădarăniciăaleăautorit<Yilorămaghiare,ă
fiind cei care au contribuit la realizarea unui program de emancipare 
naYional<,ăpusăînăpractic<ăînădeceniileăurm<toare. 

Profesoriiă preparandieiă ar<dene,ă începândă cuă primulă directoră
DimitrieăXichindeal,ă s-auă implicată înămişcareaădeăemancipareănaYional<,ăauă
susYinutănumireaăunuiă episcop,ă cerândă folosireaă limbiiă româneă înă şcoal<ă şiă
biseric<.ăConstantinăDiaconoviciăLogaăşiăPaulăIorgoviciăauăfostăautoriiăunoră
importanteă manualeă şcolareă prină careă limbaă român<ă s-aă impusă caă limb<ă
„oficial<”ă aă preparandiei,ă chiară dac<ă auă fostă introduseă şiă limbaămaghiar<,ă
sârb<ăşiămaiătârziuăgerman<.ăConstantinăDiaconoviciăLogaăaăscrisăînă1822ăoă
Gramatic<ă româneasc<,ă careăaă fostă timpădeă treiădeceniiămanualulă folosită înă
predareaă cursuluiă deă gramatic<.ă Diaconoviciă Logaă consideraă c<ă prină
gramatic<ă„m-amăîngrijităspreăcur<Yeniaălimbiănoastreădeăcuvinteăstr<ine”.ăOă
important<ăactivitateăcultural<ăaă fostădesf<şurat<ăşiădeăprofesoriiăAlexandruă
GavraăşiăAtanasieăŞandorăcareăauăavutăleg<turiăcuăimportanYiăintelectualiădină
TransilvaniaădarăşiădeălaăBucureşti.ăÎnăaădouaăjum<tateăaăsecoluluiăalăXIX-lea 
înă jurulă Institutului teologicăpedagogicăauăactivată importanYiă intelectualiă caă
protopopul Ioan Rusu, profesorii Roman Ciorogariu, Vasile Mangra sau 
pedagogulăPetruăPipoş.ăSuntă intelectualiă careăprină activitateaă loră auăavutăoă
important<ă contribuYieă laă dezvoltareaă culturiiă naYionaleă şiă consolidareaă
leg<turiloră cuă importanYiă intelectualiă dină Transilvaniaă şiă România.ă Prină
activitateaă loră peă t<râmă şcolar,ă dară şiă înă afaraă şcolii,ă aceştiă profesori,ă înă
perioada 1812-1918,ăauăimpusăpredareaănumaiăînălimbaăromân<,ăiarăaceast<ă
şcoal<,ă al<turiădeăepiscopie,ăaădevenităună focarădeă r<spândireăală conştiinYeiă
naYionaleăînăsateleăromâneşti. 

Profesoriiăar<deniăauăfostăsprijiniYiăşiădeăepiscopiăcareăauăluatăoăserieă
deăm<suriăprinăcareăauăcontribuită laădezvoltareaăşcolilor.ă Înă18ő3ăepiscopulă
AraduluiăProcopiuăIvacicoviciuăaăcerută„audienY<ălaăîmp<ratăpentruăspreăa-i 
solicitaăsprijinulăpentruăşcolileădinăeparhiaăAradului”234.ă Înăurmaăviziteiăauă

                                                 
234 Pavel Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2006, p. 136. 



 - 154 - 

fostă ridicateă înă episcopiaă Araduluiă pesteă 100ă deă şcoli.ă Înă circulareleă saleă
Episcopulă MeYianuă arat<ă rolulă importantă ală şcoliiă şiă cereă p<rinYiloră s<ă îşiă
trimit<ă copiiă laă şcoal<.ăMeYianuă îiă consider<ă peă înv<Y<toriă şiă preoYiă „amiciiă
culturei”,ăcareăprinăactivitateaălorădetermin<ăprogresulăbisericiiăşiăsociet<Yii.ă
Episcopulăconsideraăc<ăbisericaăareăobligaYiaădeăaăseă îngrijiiădeădezvoltareaă
cultural<ă aă poporuluiă român,ă pentruă aceastaă trebuieă s<ă seă impliceă înă
organizareaăşiăconducereaăşcolilor.ăÎnătimpulăp<stoririiăepiscopuluiăMeYianuă
auăfostăridicateănoiăşcoli,ăiarăalteleăauăfostăref<cute.ăÎnă1878ăînăConsistoriulă
Arad erauă3ő9ădeăşcoliăpoporale235,ăiarăînă1899ănum<rulălorăaăajunsălaăŐ30ădeă
şcoliăpoporale. 

LaăînceputulăsecoluluiăalăXX-lea episcopul Papp a fost obligat a lua 
oă serieă deă m<suriă prină careă s<ă protejezeă şcolileă româneştiă deă politicaă deă
maghiarizareă dus<ă deă autorit<Yileă deă laă Budapesta.ă Înă jurulă episcopiei,ă
intelectualiiă româniă s-auă solidarizată contribuindă laă menYinereaă şcoliloră
româneştiă înă ciudaăm<suriloră luateădeă autorit<Yi.ă Într-oă scrisoareă trimis<ădeă
episcopulăPappăConsistoriuluiă seă arat<ă c<ăministrulădeă culteă şiă instrucYiuneă
public<ăaăcerutăcaădină1őăaugustă190őăs<ă seă apliceăceleădou<ă„ordinaYiuni”ă
adresateă tuturoră inspectoriloră şcoliloră regeştiă privindă studiereaă limbiiă
maghiareă înă şcolileă poporaleă şiă preparandii.ă Episcopulă arat<ă c<ă prină
conYinutulăcelorădou< dispoziYiiăesteăatins<ăautonomiaăbisericeasc<. 

Politicaădeămaghiarizareădus<ădeăministrulăeducaYieiăBerezeviczyăi-au 
determinatăpeăintelectualiiăar<deniăs<ăiaăatitudine.ăÎnăsemnădeăprotestăfaY<ădeă
m<surileăluateădeăguvern,ăepiscopulăPappăaăredactatăunăprotest Memorandum 
pentruăc<ăeraănemulYumităc<ăseăînc<lcaăautonomiaăbisericii.ă Într-o scrisoare 
trimis<ă deă Vasileă Goldişă Consistoriuluiă ar<deană înă maiă 190Őă seă arat<ă c<ă
episcopul Papp s-aă înYelesă cuămitropolitulăMeYianuăpentruă aă consultaă „maiă
mulYiăb<rbaYiăfruntaşiăaparYin<toriăbisericiiănoastre”236,ăastfelăîncâtăbisericaăs<ă
fac<ă totă ceă vaă fiă cuă putinY<ă pentruă „abatereaă primejdiiloră ceă ameninY<ă
intereseleă bisericiiă noastreă prină amintitulă proiectă deă lege”237. Problema 
introduceriiălimbiiămaghiareăaăfostădezb<tut<ăde Sinodulăeparhialăar<deanădină
11/2Őă aprilieă 1906ă careă aă „aprobată cuă mult<ă mil<ă paşiiă întreprinşiă deă
Consistoriuă faY<ă deă acesteă ordonanYe”ă şiă constat<ă c<ă bisericaă nuă aă ajunsă laă
rezultatulă dorită chiară dac<ă s-a bazat pe respectarea legii. Sinodul eparhial 
ar<deanăaădecisăînaintareaăcauzeiăVenerabiluluiăConsistorăMitropolitan.ăÎntr-
oă scrisoareă trimis<ă deă secretarulă episcopiei,ă Vasileă Goldiş,ă Consistoriuluiă
Mitropolitan,ă intelectualulă ar<deană aminteşteă c<ă prină cerinYeleă ministruluiă
                                                 
235 Ibidem, p. 158. 
236 ArhiveleăNaYionaleă– ServiciulăJudeYeanăArad,ăfond Episcopia Ortodoxă Română Arad, 
grupa IV, acte şcolare, dosarul 110/1904, f. 19335. 
237 Ibidem. 
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Lukacsăauăfostăluateă„m<suriăv<t<m<toareăpentruăautonomiaăbisericiiănoastreă
şiăpentruăintereseleănoastreăşcolareăşiăconfesionale”. 

Reluarea politicii de maghiarizare i-aăobligatăpeăintelectualiiăromâniă
dină Transilvaniaă s<ă devin<ă adepYiiă activismuluiă politic.ă Înă urmaă alegeriloră
din 1905 înăparlamentulămaghiarăajungănumeroşiăintelectualiăromâniăprintreă
careăşiăar<deniiă IoanăRusuăŞirianu,ă IoanăSuciuăşiăŞtefanăCicioăPop,ă iarădină
1906ăşiăVasileăGoldiş.ăAjunsăînăparlament,ăaăavutăoăserieădeăintervenYiiăprină
care a solicitat drepturi pentru româniiă dină Transilvania.ă Peă fondulă
dezbaterilorăprivindăoănou<ă legeăaă înv<Y<mântului, proiect propus acum de 
ministru Apponyi, dar care se baza pe proiectul din 1904 elaborat de 
ministru Berczeviczy,ă Vasileă Goldişă aă realizată ună proiectă deă legeă „pentruă
modificareaălegiiăşcolare”.ăGoldişăconsider<ăc<ăprinăproiectulăs<uăaăurm<rită
respectareaă autonomieiă bisericeştiă şiă „independenYaă afaceriloră şcolare”,ă
Yinândă contă deă legislaYiaă maghiar<,ă dară şiă deă Statutulă Organică ală Bisericiiă
Ortodoxe.ăIntelectualulăar<deanăconsider<ăc<ăpentruărespectareaăautonomieiă
bisericeştiăesteănevoieăcaădisciplinaăînăşcolileăconfesionaleăs<ăfieăcontrolat<ă
deă biseric<,ă careă s<ă aib<ă „dreptulă disciplinară asupraă înv<Y<torilor”238, 
indiferentă dac<ă şcolileă suntă sauă nuă finanYateă deă stat.ă Goldişă consider<ă
BisericaăOrtodox<ăcaăfiindăbiseric<ănaYional<ăînăTransilvania,ăceăareăcaăscopă
„înt<rireaăcredincioşilorăînăcredinY<,ăînăreligieăşiăînănaYionalitateaălor”239, dar 
maiă arat<ă c<ă prinăm<surileă luateă deă autorit<Yiă „şcoalaă noastr<ă confesional<ă
esteăîmpiedicat<ădeăa-şiăatingeăscopul”.ă ÎnăprivinYaăcreşterilorăsalarialeăcareă
auăap<rută înăurmaăunoră legiăvotateădeăparlamentulădeă laăBudapesta,ăGoldişă
consider<ă c<ă s-aă f<cută oă mareă greşeal<ă înă privinYaă şcoliloră confesionaleă
româneşti.ăArat<ăc<ă60șădintreăşcolileăromâneştiăsuntăînălocalit<Yiămiciăcareă
suport<ă cuă greuă plataă salariiloră înv<Y<torilor.ă Consider<ă c<ă prină creştereaă
salarial<ă s-aă blocată creştereaă num<ruluiă înv<Y<toriloră şiă dezvoltareaă
înv<Y<mântuluiă înă sateleă româneşti.ă Potrivită luiăGoldişă situaYiaă şcolilorădin 
Eparhiaă Araduluiă eraă dificil<ă înă 1906ă cândă „niciă 10șă dintreă comuneleă
bisericeştiănuămaiăpotăs<ăridiceănum<rulăînv<Y<torilor”. 

Înă1907ăaăap<rutălegeaăApponyiăcareăameninYaăgravăexistenYaăşcoliloră
româneştiă şiă prină aceastaă şiă aă poporuluiă român.ă Legaă aă produs mari 
nemulYumiriă înă societateaă româneasc<,ă dară aă generată şiă consolidareaă
solidarit<YiiănaYionale.ăReferindu-se la legea din 1907 directorul institutului 
pedagogic-teologicăRomanăCiorogariuăîiăscrieăluiăVasileăMangraăoăscrisoareă
undeăseăprecizeaz<ăc<ăintelectualiiăromâniănuăpotăfiăindiferenYiăşiătrebuieăs<ă
iaă m<suriă şiă propuneă oă „acYiuneă comun<ă şiă solidar<ă aă episcopuluiă greco-

                                                 
238 Ibidem, f. 113105.  
239 Ibidem. 
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catolicăromânăcuăepiscopulăortodoxăromânăpân<ălaătrepteleătronului”240.ăÎnc<ă
dină timpulă dezbateriloră înă parlamentulă maghiar,ă proiectul de lege a fost 
dezb<tută şiă deă Bisericaă Ortodox<.ă Mitropolitulă Ioană MeYianuă i-a trimis o 
scrisoareăepiscopuluiăPappăundeăarat<ăc<ălegeaăesteăjignitoareăşiăesteănevoităaă
convocaă Consistoriulă Mitropolitan.ă Mitropolitulă îlă invit<ă peă episcopulă
ar<deană aă participaă laă dezbaterileă Consistoriului.ă Episcopulă ar<deană
consider<ă c<ă proiectulă esteă gravă atâtă pentruă biseric<,ă câtă şiă pentruă şcolileă
româneşti.ăPropuneămitropolituluiăs<ătrimit<ăpeăcinevaălaăBlajăpentruăaăvedeaă
careă esteă poziYiaă Bisericiiă Greco-Catoliceă şi aă formaă ună frontă comun.ă Înă
urmaă şedinYeiă Consistoriuluiă Mitropolitană s-aă hot<râtă oă intervenYieă aă
episcopiloră ortodocşiă şiă aă mitropolituluiă înă parlamentulă maghiar.ă Înă
intervenYiaă saă episcopulă Pappă arat<ă rolulă importantă ală şcoliiă şiă bisericiiă
pentru societateaăromâneasc<ăşiăconsider<ăc<ăproiectulădeălegeăesteă„jignitoră
intereseloră Bisericiiă Ortodoxeă cuă atâtă maiă multă cuă câtă elă s-aă lucrată f<r<ă
ascultareaă confesiuniloră caă susYin<toareă deă şcoli”.ă Episcopulă consider<ă c<ă
proiectulă esteă v<t<m<toră pentruă drepturileă autonomeă aleă confesiuniloră şiă
contrară intereseloră statuluiă maghiar.ă Înă 13ă maiă 1907ă Episcopiaă dină Arad,ă
trimiteă oă rezoluYieă împ<ratuluiăApel către Coroană, prin care intelectualii 
ar<deniă ceră împ<ratuluiă s<ă nuă sancYionezeă legeaă propus<ă deă Appony.ă Înă
discursulăs<uădină1őăaprilieă1907ădinăparlament,ăGoldişărespingeăproiectulădeă
legeăşiăcereăoămaiăbun<ăfinanYareăaăşcolilorăar<tândăc<ăatunciăcândăeăvorbaădeă
„instrucYiaă poporuluiă nuă eă permis<ă sgârceniaămaiă bineă s<ă deieă baniă pentruă
şcoaleădecâtăpentruăpuşti”241. Politicianulăar<deanăconsideraăc<ăprinăproiectulă
deă legeă clasaă politic<ă deă laăBudapestaă urm<reaă s<ă „unificeă cet<Yeniiă într-o 
limb<”,ălucruăconsideratădeăGoldişăimposibilăpentruăc<ăproduceămariăpierderiă
înăplanăculturalăşiăconsider<ăc<ăesteănevoieădeăunitateăeconomic<ăpentruăcaă
statulăs<ăseădezvolte.ăIntelectualiiăar<deniăauămobilizatăpopulaYiaăcareăaăieşită
peă str<zi.ă Înă 1ă aprilieă 1907ă aă fostă organizat<ă oă adunareă popular<ă înă Aradă
undeăaă fostă afirmat<ă „hot<râreaădeă ap<rareă aă şcoliiă populareă româneşti”242. 
Au fost prezenYiă Vasileă Goldiş,ă Romană Ciorogariu,ă dară şiă numeroşiă
înv<Y<toriă caă Iosifă Moldovan,ă Petruă Vancuă sauă Nicolaeă Ştefu.ă Înă ciudaă
protesteloră iniYiateă deă intelectualiiă româniă legeaă aă fostă votat<ă şiă pus<ă înă
practic<ădină1ăiulieă1907. 

                                                 
240 AndreiăCaciora,ăNicolaeăRoşuY,ăAradul în lupta pentru eliberare socială şi naYională, 
vol. I, Arad, 1978, p. 203. 
241 TeodorăV.ăP<c<Yean,ăCartea de aur, vol.ăVIII,ăSibiu,ăTipografiaăArhidiecezan<,ă191ő,ăp.ă
588. 
242 VasileăPopeang<,ăŞcoala românească din părYile Aradului în perioada 1867-1918, Arad, 
1976, p. 23. 
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Legea din 1907 a fost criticat<ă deă ar<deniă careă auă încercată aă luaă oă
serieădeăm<suriăpentruăaăsalvaăşcolileăconfesionale.ăÎnv<Y<torulăar<deanăIosifă
Stancaă înă lucrareaăsaăŞcoala românească dină1911ăconsideraăc<ăprină legeaă
dină 1907ă seă introduceaă înă şcolileă confesionaleă româneştiă sistemul 
„bilingvismului”ăcareăaveaăcaăscopădeznaYionalizareaăromânilor.ăÎnv<Y<torulă
ar<dean,ă bună pedagog,ă arat<ă c<ă prină acestă sistemă eleviiă nuă îşiă potă însuşiă
corectăniciălimbaămatern<ăniciăceaămaghiar<ăşiăc<ăautorit<Yileăauăluatăaceast<ă
m<sur<ă pentruă aă opriă progresulă şcoliloră româneşti,ă dezvoltareaă culturiiă şiă
sentimentuluiănaYional.ă ÎnăacesteăcondiYiiă şcoalaănuămaiăeraăceaăcareă formaă
elevii,ă pentruă c<,ă potrivită legii,ă aă devenită ună „laboratoră deă periculoaseă
experiment<ri,ă caă ună locă deă dresur<ă dobitoceasc<ă deă tâmpireaăminYiiă şiă deă
strivireă aă inimii”243.ă Observ<ă c<ă prină introducereaă sistemuluiă bilingvă
rezultateleăşcolareăauăsc<zut,ăpentruăeleviiăsuntăobligaYiăs<ăînveYeămultăîntr-o 
limb<ăpeăcareănuăoăînYelegăşiăînăfelulăacestaăîşiăpierdăinteresulăpentruăşcoal<ă
şiăfoarteăpuYiniăsuntăceiăcareătermin<ăclasaăaăşasea.ă ÎnăuneleăsituaYiiă legeaăaă
fostăinterpretat<ăgreşitădeăînv<Y<toriăcareăauăf<cutăexcesădeăzelăşiăauăintrodusă
înăşcoliămanualeăscriseădeăautoriămaghiari,ăiarăuniiăauăînceputăaăpredaătoateă
disciplineleă „maiă întâiuă înămaghiar<ă şiă înă loculă ală doileaă leă traduceaădeăpeă
ungureşteăpeăromâneşte”244. 

Înă 1908ă Sinodulă eparhială ar<deană aă hot<râtă creareaă unuiă „fondă
diecezanăbisericescăcultural”ăcuăscopulădeăaăajutaăşcolileăs<raceăcareănuăpotă
pl<tiăînv<Y<toriiăşiăcareănuăîndeplinescăcondiYiileăpentruăaăprimiăajutorădeăstat.ă
Seă maiă precizeaz<ă c<ă prină realizareaă acestuiă fondă Sinodulă doreşteă s<ă fieă
salvateă şcolileă româneştiă caă s<ă poat<ă fiă „promovat<ă culturaă şiă instruireaă înă
limbaă matern<ă aă tineretuluiă bisericiiă noastre”245. A urmat formarea unei 
comisiiăcareăs<ăseăocupeădeăgestionareaăfondului.ăDinăcomisieăf<ceauăparteă
Roman Ciorogariu, Traian Putici, Iosif Moldovan, Nestor Opreanu, Nicolae 
Oncuă şiăEmanuilăUngureanu.ăUnulădintreă ceiămaiă importanYiă susYin<toriă aiă
fondului a fost avocatulăb<n<YeanăEmanuilăUngureanuăcare,ăîntr-o scrisoare 
trimis<ăepiscopuluiăPappă înă22ămaiă1908,ăarat<ă importanYaă fonduluiăpentruă
societateaă româneasc<,ă pentruă c<ă „dac<ă pierdemă şcolileă poporale,ă pierdemă
cuă timpulă şiă biserica,ă iară cândă amă pierdută bisericaă amă pierdută şiă
naYionalitatea”.ă Intelectualulă b<n<Yeană consideraă c<ă prină legeaă dină 1907ă
autorit<Yileă maghiareă auă urm<rită impunereaă limbiiă maghiareă şiă distrugereaă
şcoliloră confesionale.ă EmanuilăUngureanuă consideraă c<ă salvareaă poporuluiă
românădepindeădeăexistenYa şcolilorăconfesionale.ăCereăs<ănuăseămaiăamâneă
                                                 
243 Iosif Stanca, Şcoala română, Arad, 1911, p. 13. 
244 Ibidem, p. 17. 
245 ArhiveleăNaYionaleă– ServiciulăJudeYeanăArad,ăfond Episcopia Ortodoxă Română Arad, 
grupa IV, acte şcolare, dosarul 110/1904, f. 4013. 
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creareaăfondului,ăanunY<ăc<ăaădepusălaă„institutulădeăcreditădinăTimişoaraă10ă
000ă deă coroaneă pentruă acestă fond”ă şiă îiă propuneă episcopuluiă caă sumeleă
adunateăs<ăfieădepuseălaăbanc<. 

Înă 1909ă Consistoriulă aă trimisă circulareă prină careă anunYaă creareaă
fonduluiăşiăcereaăcredincioşilorăfruntaşiăs<ăcontribuieălaărealizareaăfondului.ă
Înăianuarieă1909ăaăfostărealizat<ăoăcolect<ăînăbisericileădinăConsistoriulăAradă
pentruăfond,ădară„rezultateleăeiăniciăpeădeparteănuăesteăîn raport cu lipsurile 
şiă cuă trebuinYele”246 acestuia.ăConsistoriulă cereă preoYiloră şiă înv<Y<toriloră s<ă
expliceănecesitateaăacestuiă fondăpentruăcaă Y<raniiăs<ădonezeăatâtăbaniăcâtăşiă
produse.ă Laă propunereaă luiă Emanuilă Ungureanu,ă episcopulă aă cerută şiă
sprijinulă „dameloră româneă credincioaseă bisericiiă noastre”ă şiă consider<ă c<ă
acesteaăauăunărolăimportantălaăsusYinereaăfondului. 

Înă scrisoareaă dină aprilieă trimis<ă deă Vasileă Goldişă Consistoriuluiă
ar<deană seăprezint<ă situaYiaă fondului.ăS-auă întocmită listeăundeăaparăŐ98ădeă
donatoriăcareăauădonatăînătotalăŐő392ăcoroane.ăPrintreădonatoriăg<simănumeă
importante ca episcopul Ioan I. Papp care a donat 5000 de coroane, Emanuil 
Ungureanu care a donat 10000 coroane, Iosif Gall care a donat 10000 de 
coroane, principele Basarab-Brâncoveanu care a donat 5000 de coroane, 
Anton Mocioni de Foieni care a donat 3000 de coroane, familia Mocioni din 
C<pâlnaşăcareăaădonată2000ădeăcoroane.ăOăparteădintreădonatoriăauăanunYată
c<ă voră donaă aceiaşiă sum<ă timpă deă őă ani.ă Înă raportulă trimisă consistoriului 
Goldişă îşiă exprim<ă speranYaă c<ă dină rândulă româniloră „seă voră g<siă sufleteă
m<rinimoase”ă care,ă înYelegândă problemeleă şcoliloră confesionale,ă voră donaă
pentruăacestăscopăm<reY. 

Prinăpunereaăînăpractic<ăaălegislaYieiămaghiareăintelectualiiăromâniăauă
fostă obligaYiă aă c<utaă soluYiiă şiă aă seă solidarizaă pentruă ap<rareaă identit<Yiiă
naYionale.ăÎnăacesteăcondiYiiălegislaYiaămaghiar<ăelaborat<ădup<ă190Őăaădusălaă
creareaă uneiă solidarit<Yiă româneştiă careă aă cuprinsă toat<ă societateaă
româneasc<ă „deă laă vl<dic<ă pân<ă laă opinc<”ă şi aă preg<tită societateaă
româneasc<ăpentruăMareaăUnire. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
246 Ibidem. 
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RânduialaăcununieiăşiăaămasluluiăînădiferiteleăediYiiăaleă
evhologhionului sau molitfelnicului ortodox 

 
 

Paul Krizner247 
 
 

Abstract 
The Sacrament of Marriage has suffered various changes according 

to the historical ages and geographical areas. We can study the different 
practices and prays used in the past witch is not preserved in today’să
religious practice. 

As the other sacraments, the Sacrament of Holy Unction, evolved in 
time, reaching the solemnity ofă theă rituală ofă today’să religiousă practice.ă Ită
evolved from five prayers that were in the 8th century, to a vast ritual of 14 
evangelical readings, and then it compress to seven, as we practice today’să
religious ritual. 

 
 
EvoluYiaă taineiăCununiei,ă caă şi a celorlalte sfinte sacramente, a fost 

iminent<ă înă decursulă istorieiă ecleziale.ă Biserica,ă prină aceast<ă tain<,ă
consfinYeşteă leg<turaă dintreă b<rbată şiă femeie,ă ridicându-oă laă rangă deă tain<.ă
Dinăceleămaiăvechiătimpuri,ăatestat<ăînc<ădinăsecoleleăVIII-IX, esteăatribuit<ă
luiăMetodieăM<rturisitorul,ăpatriarhulăConstantinopoluluiă(+8Ő6),ăşiăp<strat<ă
înăEvhologhionul grecesc248 şiăCodicele Barberini grecus. 

Taina cununiei s-aădezvoltatăfoarteămultăînădecursulăistorieiăliturgiciiă
bisericeşti,ăplecândădeălaăceleămaiăvechi izvoare liturgice, cum este Codicele 
Barberiniă şiă pân<ă laă ediYiileă dină zileleă noastre.ă Înă acestă drumă ală evoluYieiă
taineiăcununieiăobserv<măelementeă şiăpieseă careăaparăpentruăoăperioad<ădeă
câtevaăsecoleădup<ăcareăsuntăscoaseădinăuzulăliturgic. 

RânduialaăCununieiă înăprimeleăsecoleăeraămultămaiăscurt<,ăastfelăc<ă
cel mai vechi Evhologhion grec,ădatândădinăaădouaă jum<tateăaăsecoluluiăală
VIII- lea,ă cuprindeă urm<toareleă rug<ciuniă cuă privireă laă acestă ritual:ă
Rug<ciuneaă laă logodn<,ăDumnezeule cel veşnic care pe cele despărYite le 

                                                 
247 PaulăKrizner,ăprofesorătitularălaăŞcoalaăGimnazial<ădinăGr<niceriăşiăŞcoalaăGimnazial<ă
„SabinăManuil<”ădinăSâmb<teni, jud. Arad. 
248 E.ă Branişte,ă Liturgica ύenerală,ă Edit.ă Institutuluiă Biblică şiă deă Misiuneă ală Bisericiiă
OrtodoxeăRomâneăBucureşti,ă1993, p. 316. 
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aduni...249 urmândă oă alt<ă rug<ciune:ă Doamne Dumnezeul nostru...250 
trecându-seă directă laă rug<ciunileă nunYii,ă şiă diaconulă rosteşteă ecteniaă mare,ă
careă difer<ă deă ceaă deă azi,ă avândă doară şaseă cereri,ă urmândă rug<ciunea: 
Dumnezeule cel Sfânt, Care l-ai făcut pe om...251,ă urmândă încununareaă
mirilor,ă iară înă timpă ceă diaconulă spune:ăCapetele noastre...ă preotulă citeşteă
rug<ciunea:ăDoamne Dumnezeule care în economia Ta mântuitoare...252,ăînă
aceast<ă rânduial<ă vecheă nuă seă prevedeă citireaă texteloră bibliceă astfel c<ă
urmeaz<ă directă rug<ciuneaă binecuvânt<riiă paharului,ă a paharului comun: 
Dumnezeule Cel ce toate le-ai făcut cu tăria Ta...253,ă urmândăoă rug<ciuneă
maiălung<:ăDumnezeule Ziditor al întregii lumii...254.ăCuăaceastaăseăîncheieă
TainaăCununieiăînăEvhologhionul grecescădinăaădouaăjum<tateăaăsecoluluiăală
VIII- lea,ă dar,ă înă timp,ă aă urmată oă evoluYieă aă acesteiă taine,ă peă careă oă vomă
observaăînăceleăceăurmeaz<. 

Înă uneleă ediYiiă aleăMolitfelnicului Tainaă Cununieiă apareă schimbat<ă
sauă cuă elementeă careă înă decursulă timpuluiă auă fostă scoase,ă faptă ceă denot<ă
uneleă practiciă zonale.ă Primaă ediYieă aă Molitfelnicului românescă atribuită
Diaconuluiă Coresiă apareă laă Braşovă înă 16őŐ.ă Aiciă Tainaă Cununieiă conYineă
influenYeă catolice,ă iară înă textă suntă numeroaseă expresiiă maghiare:ă aceast<ă
tain<ă începe cuă ună jur<mântă careă seă practicaă înă secoleleă XIV-XVă înă
Transilvania, rostit de preot la actul bunei învoiri,ă înainteă deă s<vârşireaă
Tainei Cununiei propriu-zise. 

Practicaă acestuiă jur<mântă areă dreptă scopă liberulă consimY<mânt,ă iară
dup<ă ceă preotulă adreseaz<ă oă serieă deă întreb<ri,ă leă împreuneaz<ă mâinileă
punându-iă s<ă jure,ă rostindă urm<toareaă formul<:ăEu mierek (mire) juru-mă 
astăzi înaintea lui Dumnezeu celui viu şi înaintea bisericei sfântă a lui cum 
ciastă fată bună iau nevastă ... au jupâneasă ... merekb (mireasă) iau ia mie 

                                                 
249 Rug<ciuneăcareăs-aăp<stratăpesteăsecoleăşiăcareăseăafl<ăşiăast<ziăînăcadrulăLogodnei.ăAăseă
vedea Molitfelnic, 2002, p. 81. 
250 Rug<ciuneăcareănuăse maiăp<streaz<ăînăuzulăliturgic; pentruăaăvedeaăintegralărug<ciuneaăaă
seăconsultaăIoanăI.ăIc<ăJr., Canonul Ortodoxiei vol. I Canonul Apostolic al primelor secole, 
Edit. Deisis/Stavropoleos, 2008, p. 992. 
251 Aceast<ă rug<ciuneă seă g<seşteă şiă înă rânduialaă deă azi,ă rostit<ă înainteă deă aă puneă preotulă
cununile pe capetele mirilor. 
252 Rug<ciuneăp<strat<ăînăcadrulăCununieiăpân<ăînăzileleănoastre,ăcareăseăciteşteădup<ăcitireaă
pericopelor biblice, Apostol respectiv Evanghelie. 
253 Aceast<ărug<ciuneăs-aăp<strată înădecursulăsecolelorăşiăcareăpareăaă fiăoăreminiscenY<ădină
rug<ciuneaădinăcadrulăCununieiădinăprimeleăsecoleăcareăeraăîmpreunat<ăcuăLiturghia. 
254 Aceast<ărug<ciuneăesteăpracticăunăîntregăpentruăc<ădinăeaăaăap<rutărug<ciunea:ăDoamne 
Dumnezeul nostru care ai venit în Cana ύalilei..., din Molitfelnicul de azi, 2002, p. 101-
102. 
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pre căsătorie de veci...255,ă urmândă caă preotulă s<ă pun<ămâinileă peă capeteleă
mirilorăbinecuvântându-i: În numele Tatălui şi όiului şi a Duhului Sfânt.., 
dup<ăcareărosteşteărug<ciunea:ăDoamne Dumnezăul lui Avraam...256,ăurmândă
oăpredic<ăscoYândăînăevidenY<ăimportanYaăTaineiăCununiei,ăprimindălaăsfârşită
sfaturiă practice,ă iară predicaă seă încheieă cuă oă rug<ciune.ă Dup<ă aceastaă
Molitfelnicul luiăCoresiăd<ăoănot<ă tipiconal<ăcareă spuneăc<ădac<ăpreotulăvaă
vreaăpoateăpuneăcununileăpeă capeteleămiriloră şiă s<-iă încing<ăcuăunăbrâu257, 
cântând:ăDoamne, Doamne caută dein ceriu şi vezi şi socoteşte via a ta, ce 
au dein tâiu căsătoriY dreapta Ta Doamne, rânduialaăîncheindu-se cu darea 
binecuvânt<rii,ă iară credincioşiiă al<turiă deă preotă cântauă ună imnă dină Sfântaă
Scriptur<258. Dup<ă cumă seă poateă observaă aceast<ă rânduial<ă aăCununieiă areă
influenYeă catolice,ă nep<strândă niciă m<cară rug<ciunileă şiă ordineaă dină
Evhologhionul celeiădeăaădouaăjum<t<YiăaăsecoluluiăalăVIII-lea. 

ÎnăMolitfelnicul copiată deă popaă Floreă înă 170őă esteă cuprins<ă Taina 
Cununiei,ă dară foarteă interesantă deă remarcată esteă faptulă c<ă aceastaă seă
intercaleaz<ă cuă elementeă dină cadrulă Sfinteiă Liturghii,ă f<cândă amintireă deă
codiciiăvechi,ăînăcareăTainaăCununieiăf<ceaăparteădinăcadrulăSfinteiăLiturghii,ă
astfelăc<ăpân<ălaărug<ciuneaăa III -a: Dumnezeule cel Sfânt care din Yărână ai 
făcut pe om...259,ă rânduialaăesteălaăfelăcaăceaădeăazi,ăurmândăoăectenieăcuăoă
form<ă ciudat<:ăMiluieşte, miluieşte...,ă continuându-se cu ectenia cererilor; 
preotul: Ziua toată deplină..., Ecfonisul, Pace tuturor... Să ne iubim unii pe 
alYi ca un gând să mărturisim...ăPreotulăs<rut<ămirii,ăiarămiriiăseăs<rut<ăunulă
peă altul,ă zicând:ăAicea pe mijlocul nostru iaste Hristos, cu noi iaste şi va 
fi...,ă urmândă rug<ciuneaă deă dup<ă Evanghelieă şiă ecteniaă întreit<ă sauă
st<ruitoare,ă dup<ă careă preotulă spune:ă Şi ne spo(do)beşte260 pre noi 
Despuitorule cu îndrăznire fără de osândă a cuteza şi a te chema pre tine 
Dumnezăul Ceres Tatăl şi a grăi...ă urmândă Rug<ciuneaă Domneasc<ă şiă
Ecfonisul261.ăFrumuseYeaă şiă ineditulăacesteiă rânduieliă aăCununiei este acela 
c<ăînăeaăsuntăcuprinseătexteădinăcadrulăLiturghiei,ădup<ăcumăseăpoateăobservaă
înă celeă ceă urmeaz<,ă astfelă c<ă preotulă dup<ă ecfonisulă Rug<ciuniiăDomneştiă
                                                 
255 I. Floca, Molitfelnicul ortodox-studiu istorico-liturgic cu privire specială asupra 
Molitfelnicului românesc până la sfârşitul secolului XVIII-lea,ăînă„MitropoliaăArdealului”,ă
AN VII (1962) nr. 1-2, p. 101. 
256 Ibidem. 
257 Seăpareăc<ăesteăvorbaădeămaterialulăcareăast<zi,ăînăuneleăzone,ăseăprindeăpe um<rulăstângă
alămireluiăşiăpeăum<rulădreptăalămiresei,ăcaăsemnăalăuniriiădintreăsoYi. 
258 I. Floca, op. cit., p. 102. 
259 Rug<ciuneăcareăseăg<seşteăşiăînăediYiileăMolitfelnicului de azi. 
260 Arhaismăînsemnândă„învredniceşte”. 
261 MarinăM<linaş, Manuscrise liturgice din Bihor,ă în „Bisericaă Ortodox<ă Român<”,ă Ană
XCIII (1957) nr. 9-10, p. 1133. 
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spuneă ridicândă sfânta:ă Să luam aminte mai dinainte svinYită Svânta 
Svintelor,ă urmândă s< seă cânteă Unul Sfânt şi pricestuieşte262 urmândă oă
consemnareătipiconal<ăcareăprevedeăc<ădeănuăseăvaăfaceăLiturghie,ăpreotulăleă
vaădaăs<ăgusteădinăpaharădup<ăcumăeraătradiYiaăsauăobiceiulălocului,ăurmândă
caădup<ă împ<rt<şaniaămirilorăpreotulă s<ă leă rosteasc<ă rug<ciuneaăcuămolitvaă
împreun<riiăsfântuluiăpahar;ăurmândăs<ăseăîntoarc<ăcuăeiăspreăstranaădreapt<ă
cântândădeătreiăoriătroparulăpeăglasulă8:ăDoamne, Doamne caută din ceriu şi 
vezi şi cercetează via aceasta, şi o fă desăvârşită, pe care dintâi o au răsărit 
direapta ta Doamne, dup<ă acestaă urmeaz<ă s<vârşireaă Cununieiă dup<ă
rânduialaădeăazi263. 

AcestăritualăalăCununieiăinseratădeăpopaăFloreăînăMolitfelnicul copiat 
deă elă înă 170őă esteă foarteă interesant,ămotivă pentruă careă încerc<mă s<ă facemă
unele conexiuni liturgico-tipiconaleăşiăs<ăexplic<mădeăceăînăsecolulăalăXVIII-
leaăseăs<vârşeaăTainaăCununieiădup<ăacestăritual. 

TainaăCununiei,ăprev<zut<ăînăceleămaiăvechiăcodiciăînăcare este inclus 
şiă codiceleă Barberini,ă f<ceaă parteă dină ritualulă festivă sauă solemnă deă
împ<rt<şanieă ală credincioşilor,ă adic<ă dină Liturghiaă Daruriloră maiă înainteă
SfinYite.ă Aceast<ă împreunareă s-aă p<strată înă decursulă istorieiă tipiculuiă
bisericescăşiăseăg<seaăşiăinăMolitfelnicele româneştiădinăsecolulăalăXVIII-lea, 
rânduial<ăcareăaăvenităpeăfilier<ăgreceasc<. 

Acestăritualădeăîmp<rt<şanieăaămirilorăînăcadrulăCununieiăseăf<ceaăînă
primeleăveacuriăf<r<ăniciăoăcontradicYieăcanonic<,ăchiarădac<ăast<ziăLiturghiaă
Darurilorămaiă înainteă SfinYiteă seă s<vârşeşteă doară înă PostulăMareă şiă areă ună
caracteră deă întristareă sauă deă comp<timireă aă ultimeloră Ő0ă deă zileă aleă
Mântuitoruluiăpân<ălaăPatimaăSaădeăpeăcruce,ătotuşiăînăprimeleăveacuriăeaăseă
s<vârşeaă înă totă cursulă anuluiă bisericesc.ă Aceast<ă restrângereă aă s<vârşiriiă
apare de-abiaălaăSinodulăVIăEcumenic,ăunde,ăprinăCanonulăő2,ăseăhot<r<şte:ă
În toate zilele postului sfintei patruzecimi (Păresimi), afară de sâmbătă şi 
duminică şi de Sfânta zi a Buneivestiri să se facă Sfânta Liturghie a celor 
mai înainte sfinYite264.ă Practică aceast<ă hot<râreă limiteaz<ă s<vârşireaă acestuiă
ritual doar la perioadaăPostuluiăMare.ăIstoriculăbisericescăSocrateăsusYineăc<ă
laă Alexandriaă acestă oficiuă solemnă deă împ<rt<şanieiă aă credincioşiloră seă
s<vârşeaăînc<ădinăsecolulăVăşiănuăseălimitaădoarălaăpostulăSfintelorăPaşti,ăciăseă
efectuaăînătoateăzileleădeămiercuriăşiăvineri de peste an265.ăAşadarărânduialaă

                                                 
262 Aă„pricestui”ăînseamn<ăaă„împ<rt<şi”. 
263 MarinăM<linaş,ăop. cit., p. 1133. 
264 Ioan I. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note şi Comentarii, Ed. a III-a, Sibiu, 2005, 
p. 150. 
265 Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic,ătrad.ăIoanăI.ăIc<ă
jr., Ed. a II-a, Edit. Deisis, Sibiu, 2003, p. 213. 
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Cununieiăintercalat<ăcuăLiturghiaăDarurilorămaiăînainteăSfinYiteăaăexistatăşiăs-
aăpracticatădinăceleămaiăvechiătimpuriăaleăcultuluiăcreştinăşiăcareăs-a transmis 
pe mai departe, motiv pentru care Molitfelnicul scris de popa Flore din 1705 
prezint<ăaceast<ăTain<ăal<turiădeăuneleătexteădinăcadrulăLiturghieiăDarurilor. 

Împ<rt<şireaămiriloră înăcadrulăCununiei,ă esteăprev<zut<ăşiă înăCodiciă
maiăvechi,ădinăacestăpunctădeăvedereăesteăexplicabilătipicul,ăYinândăseamaăc<ă
dup<ă începutulăCununieiă urmeaz<ă ecteniaămareă cuăEcfonisulăCă Sfânt eşti 
Dumnezeul nostru..., urmat de trisaghionul liturgic, lecturi din Biblie, 
ApostolărespectivăEvanghelie,ăEcteniaămic<,ăapoiădou<ărug<ciuni266. 

Nuăesteăstr<in<ăTainaăCununieiăniciădeăLiturghiaăSfântuluiăIoanăGur<ă
deă Aur,ă careă seă practicauă împreun<ă pân<ă înă secolulă ală X-lea,ă dară careă înă
decursul timpului s-au separat. Paharul Comun,ă deă careă menYioneaz<ă şiă
popaăFloreăînăMolitfelnicul s<uăscrisăînă170ő,ăesteăoăreminiscenY<ăaăvinuluiăşiă
pâiniiă careă seăd<deauă la Împ<rt<şanie267.ăAst<ziă înă rânduialaăCununieiă esteă
prev<zutăpaharulăcuăvinăşiăpâine268,ădarăsuntăzoneăundeăseădauăpişcoturiăcuă
miere sau prescuri nefolosite la Liturghie. 

Oăalt<ăpractic<ăinedit<ăcareăesteăprev<zut<ăînăuniiăcodiciăşiăcareăast<ziă
aă disp<rut,ă esteă şiă punereaă cununilor,ă peă care,ă conformă unoră prevederiă
tipiconale,ă miriiă trebuiauă s<ă leă Yin<ă peă capă trei,ă şapteă sauă optă zile,ă cândă
urmeaz<ă ritualulă ridic<riiă cununilor,ă rituală peă careă îlă avemă şiă înă ediYiileă
Molitfelnicului deăaziănumită„Rug<ciuneăînăaăoptaăziădup<ăcununie”269, care 
practicăesteăoăreminiscenY<ădinăfastuosulăritualăpracticatăînăvechime.ăDup<ăceă
preotulă luaă cununileă deă peă capeteleă miriloră rosteaă rug<ciuneaă Doamne, 
Doamne, caută din cer, şi vezi, şi cercetează lumea aceasta...ăazi,ărug<ciuneă
pe careăoărosteşteăepiscopulălaăLiturghiaăarhiereasc<.270 

Tot acest Molitfelnic scrisă deă popaă Floreă cuprindeă şiă oă rânduial<ă
inedit<ă aă Logodnei,ă undeă înă locă deă ineleleă deă logodn<ă careă seă pună peă
degeteleămirilor,ă prezint<ăpracticaădinăBihorădină secolulă alăXVIII-lea, care 
prevedeă folosireaă uneiă batisteă lucrat<ă deă mireas<ă şiă erauă legaYiă cuă ea,ă
simbolizândă leg<turaă dintreă ceiă doi.ă Oă prescripYieă tipiconal<ă dină acestă
Molitfelnic prevedeă caă laă aă douaă C<s<torie,ă doară celă careă nuă aă maiă fostă
cununată s<ăpoarteă cunun<ăpeă cap,ă iarăpreotulă s<ă rosteasc<ă formulaă aceasta:ă

                                                 
266 Aceast<ă rânduial<ă esteă oă compilaYieă întreă Tainaă Cununieiă şiă Liturghiaă Daruriloră maiă
înainteăSfinYite,ăprev<zut<ăînăcodiceleăIIăE; aăseăvedeaăMarinăM<linaş,ăop. cit., p. 1134. 
267 Înăuneleăzoneăseăd<ăînălocădeăvinăşiăpâineămiereăsauănuciăcuăvin,ăpractic<ăcaracteristic<ă
orientuluiăşiăcareăs-aăintrodusăşiăînăMolitfelnicele româneştiăpeăfilier<ăgreac<. 
268 Molitfelnic, Bucureşti,ă2002,ăp.ă100. 
269 Ibidem, p. 103. 
270 MarinăM<linaş,ăop. cit., p. 1134. 
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Cu slavă şi cu cinste cununaşi pe el271,ă practic<ă peă careă cuă siguranY<ă ară
trebuiăp<strat<ăşiăfolosit<ăînăzileleănoastre. 

Oă diferenY<ă tipiconal<ă inedit<ă laă Tainaă Cununieiă oă prezint<ă şiă
Molitfelnicul manuscris din 1716 scris, se pare, de Vasile Muste din 
Corniani,ăBaiaăMare,ăundeăformulaădeăcununieăesteăaltaădecâtăceaăconsacrat<ă
şiă cunoscut<ă deă noi272.ăUnă rituală inedită ală cununieiă esteă şiă celă prezentată înă
Molitfelnicul datată întreă 16Ő8-17ő9,ă undeă tainaă nunYiiă cuprindeăectenii din 
cadrulăLiturghieiădup<ămodelulăcatolic273. 

Concluzionândă oarecumă celeă relatate,ă amă putută observaă c<ă Tainaă
Cununieiă aă suferită diferiteă modific<riă înă funcYieă deă vremurileă şiă spaYiileă
geografice, astfel am putut constata diferite practici inedite care azi nu se 
maiăp<streaz<ădarăcareătimpădeăcelăpuYinăunăsecolăauăcelebratăînfiinYareaăuneiă
noiăfamiliiăcreştine.ăMolitfelnicele dinăsecoleleăXVIăşiăXVIIănuăfacăaltcevaă
decâtă s<ă arateă oă realitateă aă vremii,ă oă realitateă tipiconal<ă deă careă nuă putemă
trece indiferenYiă şiă careă s-aă dezvoltat,ă suferindă modific<riă dară înă aceleaşiă
timpăaăr<spunsănevoilorăcredincioşilorădinăaceleăperioade,ăcuăprec<dereădină
TransilvaniaăsecolelorăXVIIăşiăXVIII. 

 
Rânduialaă masluluiă înă diferiteleă ediYiiă aleă evhologhionuluiă sauă

molitfelnicului ortodox 
Maslul274 esteă unaă dină celeă şapteă Sfinteă taineă aleăBisericii,ă careă seă

roag<ă prină slujitoriiă eiă sfinYiYi,ă pentruă s<n<tateaă trupuluiă şiă aă sufletuluiă aă
fiec<ruiăcreştin.ăMaslulăesteăunaădinăceleămaiăvechiătaineăpracticat<ăchiarădeă

                                                 
271 Ibidem, p. 1135. 
272 Liviu Streza, Manuscrise liturgice româneşti în Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului 
(prezentare generală),ăînă„MitropoliaăArdealului”,ăAnulăXIXă(197Ő),ănr.ăŐ-6, p. 237. 
273 AcestăritualăalăCununieiăcuăelementeădinăMissaănupYial<ăsauăliturghiaăpentruămiri,ăapareă
subăinfluenYaăromano-catolicismuluiădeălaă1701ăcândăs-aădoritătrecereaăforYat<ăaăortodocşiloră
transilv<neniălaăacestăcult,ăastfelăc<ăacestăfenomenăaăafectatăoarecumăşiărânduialaăsauăcultulă
ortodox al acelei vremi. Molitfelnicul deă faY<ă prezint<ă ună rituală inedită careă cuprindeă
celebrareaă c<s<torieiă cuă texteă dină ritualulă catolic,ă undeă esteă prev<zut<ă Liturghiaă special<ă
pentruăacestăevenimentănupYial.ăPentruămai multe date cu privire la Liturghia pentru Miri 
a se vedea Liturghierul Roman, Editat de Arhiepiscopia Romano-Catolic<ă deă Bucureşti,ă
1993, p. 741. 
274 Termenul de maslu provineă dină limbaă slavon<ă – maslo,ă însemnândă undelemn, alte 
denumiriă suntă ceaă greac<ă Τふ Εへχέλαιον, Eleoungerea, Sviatîi Elėa, Eleosveşteniia, 
întrebuinYându-seă şiă denumireaă deă eleoungere,ă adic<ă ungereaă cuă untdelemn,ă greciiă maiă
numescă aceast<ă tain<ă şiă εへχέλαιον de la έへχη careă însemn<ă rugăciune şiă έλαιον care 
înseamn<ăungere. Biserica Romano-Catolic<ănumeaăaceast<ătain<ăextrem<ăunctio extrema, 
adic<ăungereaăextrem<ăsauămaiădeăpeăurm<,ăpentruăc<ăeiăoăacordauănumaiăcelorăcareăerauăpeă
patulă deămoarte,ă dară odat<ă cuăConciliulăVaticană IIădină196őăauăhot<râtă s<ă acordeă aceast<ă
tain<ăcaăşiăortodocşii,ăla bolnavi, numindu-o ungerea bolnavilor. 
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SfinYiiă Apostoli,ă dup<ă cumă menYioneaz<ă însuşiă Evanghelistulă Mateiă înă
capitolulăVI,ă 13ă spunândădespreă apostoliă c<ăungeau cu undelemn pe mulYi 
bolnavi şi-i tămăduiau. IarăApostolulă Iacovăneă îndeamn<ăspunând:ăDe este 
cineva bolnav între voi? Să cheme preoYii Bisericii şi să se roage pentru el, 
ungându-l cu undelemn, în numele Domnului. (Iacov V, 14). Astfel putem 
deduceăc<ă înc<ădinăprimeleăveacuriăcreştineă s-aă celebratăaceast<ă tain<,ădar,ă
bineînYeles,ă subă oă form<ămultămaiă restrâns<,ă dup<ă careă eaă s-a generalizat, 
f<cându-se nu doară pentruă ceiă bolnavi,ă ciă pentruă întreagaă comunitateă deă
credincioşi,ănumindu-seăMasluădeăobşte.ăBisericaăRomano-Catolic<ă acordaă
aceast<ăTain<ădoarămuribunzilorănumindu-o extrema unicatio. Practicile cu 
privireălaăaceast<ătain<ăsuntădiferiteăchiarăşiăînăuneleăp<rYiăaleăOrtodoxiei,ămaiă
exactăgreciiăf<ceauăodinioar<ăMasluăşiăpentruăceiăr<posaYi,ădup<ăcumăsusYineă
Simeon al Tesalonicului275. Evhologhionul lui Serapion din secolul al IV-lea 
cuprindeă oă rug<ciuneă pentruă undelemnulă bolnavilor,ă faptă ceă neă faceă s<ă
credemăc<,ăpractic,ăînc<ădinăaceeaăperioad<ăexistaăoăform<ădeăritualăalăacesteiă
Taine care prevede invocarea harului lui Dumnezeu peste untdelemn, 
dându-iă puteriă vindec<toare:ăTe chemăm pe Tine,... şi ne rugăm să trimiYi 
din ceruri peste acest undelemn o putere tămăduitoare care să fie pentru cei 
ce se ung sau gustă din aceste făpturi ale Tale, spre depărtarea a toată 
boala şi neputinYa, spre antidot al oricărui demon...276. 

Aceast<ă Tain<ă poateă fiă s<vârşit<ă chiară şiă deă ună singură preot,ă dară
tradiYiaăcereăs<ăfieăcelăpuYinădoi,ătrei,ăcinciăsauăşapteăclerici,ădup<ăcuvinteleă
Sfântuluiă Apostolă Iacov...ă să cheme preoYii Bisericii. Taina Maslului se 
poateă oficiaă laă casaă bolnavuluiă sauă înă Biseric<ă pentruă toYiă credincioşiiă şiă
astfelăapareădenumireaădeăMasluădeăobşte. 

Înădecursulă timpuluiăconYinutulăacesteiăTaineăaăcunoscutăoăevoluYie,ă
astfelă c<ă înă secolulă ală IV-leaă cunoaştemă oă rug<ciune la undelemn pentru 
bolnav; înăaădouaăjum<tateăaăsecoluluiăalăVIII-leaăînăEvhologhionul bizantin 
acestăritualăcuprindeăcinciărug<ciuniăcare seăg<sescăşiă înăediYiileădeăazi,ădară
unele oarecum modificate277. 

                                                 
275 E.ăBranişte,ăop. cit., p. 328. 
276 Întreagaă rug<ciuneă dină Evhologhionul lui Serapion din secolul al IV-leaă poart<ă
denumirea de Rugăciune pentru untdelemnul bolnavilor sau pentru pâine sau pentru apă, a 
se vedea Ioan I.ăIc<ăjr.,ăop. cit., p. 866. 
277 Astfel,ăRug<ciuneaăîntâiădinăEvhologhionul bizantin,ădinăaădouaăjum<tateăaăsecoluluiăală
VIII- lea,ă esteăaziă rug<ciuneaădinainteădeăalădoileaăApostol,ăveziăMolitfelnic 2002, p. 144. 
Rug<ciuneaă aă douaă dinăEvhologhionul grecesc sauă bizantină esteă aziă rug<ciuneaă deă dup<ă
Evanghelia a doua, vezi Molitfelnic,ă 2002ă p.ă 1Ő7.ă Rug<ciuneaă aă treiaă dină Evhologionul 
grecesc,ă înăprezentăesteă rug<ciuneaăaăcincea,ăveziăMolitfelnic,ă2002,ăp.ă1ő6.ăRug<ciuneaăaă
patra din Evhologhionul grecesc este aziă rug<ciuneaă laă sfinYireaă undelemnului,ă veziă
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TainaăMaslului,ă caă şiă celelalteă Taine,ă aă evoluată ină decursulă istorieiă
cultuluiăajungândăînătimpălaăoăsolemnitateăaăritualuluiăprinănum<rulămareădeă
rug<ciuniă introduseă şiă aă Evangheliiloră careă seă citesc,ă astfelă c<ă şiă
Molitfelnicele ortodoxe,ăfieăslave,ăfieăromâneşti,ădeăcareăs-auăfolosităpreoYiiă
ortodocşiă peă teritoriulă Y<riiă noastre,ă prezint<ă diferenYeă înă cadrulă Taineiă
Maslului,ă dară careă înă esenY<ă suntă asem<n<toare.ă Vomă încercaă înă celeă ceă
urmeaz<ă s<ă prezent<mă câtevaă diferenYeă tipiconaleă deă laă oă ediYieă laă altaă aă
Molitfelnicului cuă privireă laăTainaăMaslului.ă Trebuieă s<ă spunemă dină capulă
loculuiă c<ă doară Tainaă Masluluiă dină Molitfelnicele româneştiă începă acestă
ritualăcuăbinecuvântareaămare,ăînăschimbăediYiileăEvhologhioanelor greceşti, 
Trebnicul slavon şi Molitfelnicul uniYiloră deă rită bizantină începă directă cuă
ectenia mare278. 

Oărânduial<ăinedit<ăaăMasluluiăneăesteăprezentat<ăînăMolitfelnicul din 
1672,ăcopiatădeăIlieădinăXaraăCrişului,ăşiăcareăareăînăplus faY<ădeăast<ziăînc<ă
şapteă Evanghelii,ă purtândă numireaă muierească279,ă dară dină celelalteă şapteă
doarătreiăseăg<sescăînărânduialaădeăazi280.  

Molitfelnicul manuscris atribuit copistului Vasile Muste din 
Corniani,ă BaiaăMare,ămanuscrisă atestată documentară înă anulă 1716ă prezint<ă
TainaăMasluluiăcompletădiferit<ăfaY<ădeăritualulădeăazi,ăavândăunănum<rămareă
deăEvangheliiăşiătexteăliturgice,ămodificându-seăîntreagaărânduial<.281 

Molitfelnicele scriseăînăperioadaă16Ő8-17ő9ăprezint<ăTainaăMasluluiă
cuă adaosuriă şiămodific<riă deă ritual,ă cuprinzândă1ŐăEvanghelii,ă peă careăuniiă
liturghiştiă oă consider<ă oă propagand<ă prozelit<ă catolic<ă desf<şurataă înă
Transilvania.282 

RânduialaăMasluluiădinăMolitfelnicul manuscris al lui popa Flore din 
Josani,ăscrisăundevaăpeălaă170ő,ăprezint<ăoărânduial<ădeosebit<ăfaY<ădeăceaădeă
azi,ă astfelă c<ă înainteă deă începereaă slujbeiă seă facă câtevaă amendamenteă
tipiconaleăcareăcereăs<ăde-aăluminiă(lumân<ri)ătuturorăpreoYilorăslujitori.ăŞiăînă
acest Molitfelnic seă g<sescă dou<ă seriiă deă câteă şapteă Evanghelii,ă cumă amă
v<zutăşi înăalteăediYii,ăastfelăc<ăapostolulăînăaceast<ăediYieăseăciteşteădinăşapteă
pericope,ăiarăEvangheliaăareă1Őăpericopeăcareăseăcitescălaăaceast<ăTain<,ăiară

                                                                                                                            
Molitfelnic,ă 2002,ă p.ă 136.ă Rug<ciuneaă aă cinceaă dină Evhologhionul grecesc este azi 
rug<ciuneaăaăpatraăcareăseăciteşteădup<ăEvangheliaăaăcincea,ăveziăMolitfelnic, 2002, p. 153. 
278 E.ăBranişte,ăop. cit., p. 331. 
279 Existaăoăpractic<ă înă trecut:ăEvangheliaă eraă citit<ă înă funcYieă deă sexulăbolnavuluiă pentruă
careăseăf<ceaămaslu.ăAstfelăc<,ăacestăMolitfelnic,ăcaăşiăcelădeălaăB<lgradădină1689,ăauăşapteă
Evangheliiăpentruăb<rbatulăbolnavăşiăşapteăpentruăfemeiaăbolnav<. 
280 L. Streza, op. cit., p. 234. 
281 Ibidem, p. 236. 
282 Ibidem. 
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înainteaă citiriiă fiec<reiă pericopeă evangheliceă preotulă spuneă ÎnYelepciune 
drepYi…, expresie care atrageăatenYiaăfaY<ădeăpoziYiaăfiec<ruiăcreştinălaăacestă
ritual,ă deă remarcată esteă faptulă c<ă laă sfinYireaă undelemnuluiă rosteşteă ineditaă
formul<:ăsfinYeşte Maslul acesta…283. 

Molitfelnicul deălaăB<lgradădină1689ăcuprindeăşiăelădou<ăseriiădeăcâteă
şapteă Evangheliiă în funcYieă deă sexulă bolnavului,ă iară rânduialaă masluluiă înă
aceast<ă ediYieă începeă directă cuă ecteniaă mare284; ecteniaă mic<ă nuă esteă
prev<zut<ădup<ăPsalmulă1Ő2,ăcumăseăg<seşteăînăediYiileădeăazi,ăiarălaăCanon,ă
dup<ăcântareaăaă3-aăşiăaă6-aăseăafl<ăoăectenieămic<ăcuăcereri speciale pentru 
bolnav.ăUnă lucruă inedită înă ediYiaă deăB<lgradă esteă şiă faptulă c<ă laă începutulă
Canonuluiăseăcânt<ăDumnezeu este Domnul...285, iar asupra undelemnului la 
rostireaărug<ciuniiădeăsfinYireănuăseăfaceăsemnulăcruciiădeăc<treăpreoYi286. Din 
punct deăvedereăalăcânt<rilor,ăseădeosebeşteăaceast<ăediYieădeălaăB<lgradădeă
ceaă deă azi,ă avândă dup<ă rug<ciuneaă deă sfinYireă aă undelemnuluiă optă stihiriă
închinateăMaiciiăDomnului,ădinăcareăuneleătropareăsuntăconsacrateăSfântuluiă
Apostolă Iacov,ă Sfântuluiă Nicolaeă şiă Sfântuluiă Pantelimon.287 DiferenYaă
lecturilorădinăpsalmi,ărespectivăprochimeneăşiăstihuri,ăesteămaiăpronunYat<ălaă
primul,ăalădoileaăşiăalăpatruleaărândădeălecturi,ăcâtăşiăApostolulăcinci,ăşaseăşiă
şapteă suntă alYiiă decâtă ceiă deă azi.ă Aceast<ă ediYieă cuprindeă şapte pericope 
apostoliceă şiă 1Őă pericopeă evanghelice,ă şapteă dintreă eleă pentruă femeileă
bolnaveă şiă şapteă pentruă b<rbaYiiă bolnavi.ă Primeleă patruă rug<ciuniă deă dup<ă
Evangheliiă suntămaiă scurte,ă iară celelalteă treiă suntă înă generală asem<n<toare,ă
încheindu-se fiecare rug<ciuneă cuă expresia:ă Ascultă-ne pe noi Doamne, 

                                                 
283 MarinăM<linaş,ăop. cit., p. 1136. 
284 Seăpareăc<ăediYiaăMolitfelnicului deălaăB<lgradădină1689ăareăcaăizvorădeăalc<tuireăediYiileă
Evhologhioanelor greceştiăsauăaăTrebnicului slav,ăcareă începăf<r<ăbinecuvântarea mare, ci 
direct cu ectenia mare. 
285 Faptăceăneăfaceăs<ăcredemăc<ăacestăcanonădeălaămaslu; practicăreprezint<ăcanonulădeălaă
slujbaă Utrenieiă dină vechimeă careă eraă premerg<toareă Sfinteiă Liturghiiă oficiat<ă cuă ocaziaă
acesteiă Taineă aă Maslului.ă Aceast<ă afirmaYieă eă înt<rit<ă deă cântareaă CâYi în Hristos v-aYi 
botezat...,ă prev<zut<ă înă cuprinsulă Masluluiă dină EdiYiaă deă laă B<lgradă dină 1689,ă executat<ă
înainteădeăcitireaăprimeiăpericopeăApostolice,ăcântareăcare,ădup<ăcumăseăştie,ăseăexecut<ălaă
LiturghiaăpraznicelorăÎmp<r<teştiăcândăînăvechimeăseăbotezauăcatehumenii. 
286 Motivulăpentruăcareănuăseăf<ceaăsemnulăcruciiăpeăundelemnulăsfinYităesteăurm<torul:ă înă
vechimeădoarădac<ănuăseăziceaăformulaă invoc<riiădeăsfinYireăaăundelemnuluiăeraăacceptat<ă
binecuvântareaă cuă semnulă sfinteiă cruci,ă dară înă secolulă ală XVIII-lea,ă existândă oă astfelă deă
formul<ănuăseămenYioneaz<ănecesitateaăfaceriiăsemnuluiăcruciiăînătimpulărostiriiăformuleiădeă
sfinYireăaăuntdelemnului. 
287 Dumitru Vanca, Rânduiala Tainei Sfântului Maslu în secolul al XVIII-lea în 
Transilvania. ConsideraYii pe marginea Molitfelnicului de la Bălgrad 1689,ă înă „Annalesă
UniversitatisăApulensis,ăSeriesăTheologica”,ănr.ăŐ/200Őăp.ă132. 
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Ascultă-ne pe noi, Biruitorule, ascultă-ne pe noi Stăpâne!288 Rug<ciuneaă
pentru ungerea bolnavului289,ă faY<ă deă ediYiileă deă azi,ă esteă prev<zut<ă laă
sfârşitulăslujbeiădup<ăceărosteşteăpreotulărug<ciunea:ăÎmpărate Sfinte...,ăiarăînă
timpulă mirungeriiă seă foloseşteă formula:ăAjutorul de la Domnul, Cel ce a 
făcut Cerul şi pământul.290 Înă continuareă slujbaă Sfântuluiă Masluă esteă
asem<n<toareăcuăceaădeăazi. 

EvoluYiaăacestuiăSfântăSacramentăînădecursulăistorieiăcultului,ăeraădeă
aşteptat,ăYinândăseamaăc<ăs-aăajunsădeălaăcinciărug<ciuniădinăsecolulăalăVIII-
leaă laă ună rituală foarteă vastă ajungândă pân<ă laă 1Őă pericopeă evanghelice,ă iară
ulteriorălimitându-seădoarălaăşapte,ăînăformaăpeăcareăoăavemăazi.ăElementeleă
care s-auă introdusă înă cadrulă ritualuluiă înă decursulă unoră vremuriă tulburiă auă
încercatăpracticăs<ăprezinteăuneleărealit<Yiăşiămentalit<Yiăaleăvremii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
288 Ibidem, p. 134. 
289 Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupurilor..., vezi Molitfelnic, 2002, p. 144. 
290 Dumitru Vanca, op. cit., p. 134. 
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RezistenYa anticomunist<ăîntr-unăsatădinăstângaă
Mureşului 

 
 

Stelean-Ioan Boia, 
 
 
Abstract 

All peoples occupied by the resisted communism, but Romania had 
the larges and the anticommunist resistance from Central and Eastern 
Europe. There were and acted paramilitary organizations ready to fight, 
which stayed pending an outside intervention, subversive organizzations, 
unarmed groups of economic sabotage. 

Between centers of anticommunist resistance, unreported till now in 
the academic litarature, there is the anticommunist organization of the 
訓iştarov<Y‚ă commune,ă Lipovaă department,ă Aradă region(currentlyă ină Aradă
county), who acted with distinction against collectivization between 1949 
andă19őŐ,ănamedătheă„Partizan”(Aprilă19ő0ă- Ianuaryă19ő1)ăandăthenă„Whiteă
angel”ăuntilăannihilation(19őŐ).ăOurăpaperăisăbasedăonăinformationăfromătheă
Operational Fund of Files of the Prisoners, lay at the CNCSAS Archive 
Department of Popeşti Leordeni. 

The organization was composed from 27 non-party members or 
members belonging to different political parties during the interwar period 
andăităwasăledăbyă訓tefanăIon.ăăItăwasăabolishedăafterătheăarrest and conviction 
of the entire group, its members receiving between 1 year of correctional 
imprisonment and 25 years of hard labord, the degradation of civil rights 
and the confiscation of property. 

Surviving the prison s regime, the convicted people, as well as the 
political prisoners throughout Romania, received a pardon in 1964. 
 
 

RezistenYaă împotrivaă regimuluiă comunistă dină Româniaă aă fostă
generat<ăşiăaăînceputădup<ăaşa-zisaăeliberareădină19ŐŐ.ăEaăaăînsemnatăreacYia 
deăap<rareăăaădemnit<Yii naYionale împotrivaăjafurilor,ăarest<rilorăşi crimelor 
comise de ocupanYii sovietici şiădeăunelteleălor.ăRomâniaăaăcunoscutăluptaădeă
partizani,ăaceaă lupt<ăarmat<ăcareă timpădeăpesteăunădeceniuăaăcuprinsă întregă
teritoriul şiăaăh<rYuităautorit<Yileăvânduteăintereselorăstr<ine. 

InstaurareaăregimuluiăcomunistăînăRomâniaăaăafectatăînăegal<ăm<sur<ă
satele şi oraşele. Dup<ă ceă moşierimea şi burghezia au fost lichidate, 
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începândă dinămartieă 19Ő9ă chiaburiiă erauă înf<YişaYi dreptă inamiculă num<rulă
unuăalăemancip<riiăşiăprosperit<Yii  Y<r<nimiiăs<raceăşi mijlocaşe. Chiaburii ar 
fi putut fi lichidaYiă prină confiscareaă propriet<Yii, dar menYinerea lor era o 
necesitateă politic<.ă Prină invocareaă frecvent<ă aă pericoluluiă exercitată deă ei,ă
chiaburii erau meniYi,ăsubăpretextulăunorăînchipuiteăuneltiri,ăs<ălegitimezeăoă
sistematic<ăpolitic<ărepresiv<ăşiăopresiv<,ăs<ădetermineăpeă„şov<itorul”ăY<rană
mijlocaş s<ărenunYeălaăparcelaăluiădeăp<mânt,ădeăcareănuăseădesprindeaăniciă
prin coerciYieă economic< – vestiteleă coteă cuă caracteră spoliator.ă 訓iă deşi 
s<r<cit, Y<ranulă mijlocaş r<mâneaă ataşată neclintită deă p<mântulă peă care,ă
întocmaiăcaăstr<buniiălui,ăeraădispusăs<-l apere chiar cu viaYa. 

Înă 19Ő9,ă sateleă sc<pauă îns<ă înă mareă m<sur<ă deă subă controlulă
autorit<Yilorăcomuniste.ăDeăaiciăcotele,ăadic<ăobligaYii pentru furnizareaăc<treă
stat a unor produse agricole, impuse tuturor Y<ranilorăsubăformaăunorăplanuriă
deă cultur<ă agricol<,ă careă erauă ună instrumentă economică deă aă ruina,ă prină
pretenYii excesive şi preYuriă derizorii,ă însoYiteă deă penalit<Yi, inclusiv prin 
arest<riă şi închisori.ă Scopulă urm<rită era,ă evident,ă deă aă acceleraă lichidareaă
acesteiămiciăpropriet<Yi Y<r<neşti care deYinea o pondere copleşitoare. 

Darăsatele,ă tocmaiăpentruăc<ăperpetuauăexistenYa unei Y<r<nimiămiciă
şiă mijlocii,ă st<pân<ă asupraă ă p<mântului,ă îng<duiau înă sânulă loră ună anumeă
spaYiu de libertate. Relativa lor linişte,ă îns<,ă înă comparaYie cu oraşele care 
suferiser<ă durerosă şocul represiunii şiă teroareiă ceă însoYiser<ă naYionaliz<rile,ă
eraă acum,ă începândă cuă 19Ő9,ă afectat<ă înă chipă durerosă deă politicaă deă
colectivizare.ăAceast<ăacYiune,ănefast<ăpentruăagriculturaăromâneasc<ăşi, mai 
ales, pentru Y<r<nimeaăromân<,ăaăfostădeclanşat<ălaă訓edinYaăPlenar<ăaăC.C.ăală
P.M.R. din 3-őă martieă 19Ő9.ă Cuă oă ziă înainte,ă laă 2ă martieă 19Ő9,ă s-a emis 
Decretul nr.83 prin care s-a confiscat suprafaYaă deă câteă ő0ă haă deă terenă
r<mas<ă celoră 92ő0ă deă proprietariă dup<ă expropiereaă efectuat<ă prună Legeaă
nr.187/23 martie 1945291. Deşi intitulat decret de expropriere, el nu 
îndeplineaăcondiYiileăunuiăactănormativădeăexpropriere,ă fiindă înă realitateăună
veritabilă decretă deă confiscare;ă deă altfel,ămotivareaă prev<zut<ă înă articolulă 1ă
dină decret,ă c<ă m<sura,ă ă luat<ă caă proprietariiă s<ă nuă sabotezeă planulă deă
îns<mânY<riăşi cel al producYieiăagricoleăesteăgr<itoare.ăOdat<ăcuăceleăő0ăhaă
teren s-auăconfiscatătoateăcl<dirile, inventarul viu şi mort, instalaYii agricole 
şi semiindustriale, bunurile şiă materialeleă destinateă exploat<riiă agricole,ă
produseleă agricoleădestinateăvalorific<rii,ă oriundeă s-ară g<siă depozitate.ăMaiă
mult s-a confiscat şi casa pe care proprietarul o aveaă eventuală înă alt<ă
localitate.ă Punereaă înă practic<ă aă decretuluiă s-aă f<cută înă modă de-a dreptul 

                                                 
291 Valentin Constantinescu, DeclanКarea cooperativizării forțate a agriculturii,ăînăAnaleleă
Sighet 7.Anii 1949-19ő3(editorăRomulusăRusan),ăFunda郡iaăAcademiaăCivic<,ă1999,ăp.606. 
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banditesc: echipe, mai bine spus, bande de activişti ai P.M.R. veniYi din 
oraşeleădinăapropiere,ăîmpreun<ăcuămiliYieniiăauăn<v<lit,ădup<ămiezulănopYii, 
înă casele proprietarilor, i-auă obligată s<ă seă îmbraceă înă câtevaă minute,ă
împreun<ăcuăsoYia, copiii şi alYi membrii ai familiei care locuiau cu ei şi le-
auă permis,ă înă afaraă veşminteloră cuă careă erauă îmbr<caYi,ă s<ă iaă ună singură
geamantanăcuăschimburiăpentruăîntreagaăfamilie şi 5.000 de lei. Proprietarii 
ridicaYiă deă laă caseleă loră auă fostă apoiă îmbarcaYiă înă diverseă mijloaceă deă
transport şi duşi la centre de triere judeYene, unde au fost anchetaYiă înă
leg<tur<ă cuă membri de familie absenYi, ca organele de MiliYieă s<-iă poat<ă
urm<riăşi şi prinde şi pe aceştia.ăDup<ăceăliăs-aăfixatădomiciliuăobligatoriuăînă
diverseălocalit<Yi,ăaplicându-li - se cunoscutul D.O. pe buletinul de identitate. 

Lupta Partidului comunist (respectiv PMR) cu 9250 de familii de 
fermieri a fost uşoar<.Urmaă lupta cu 10.800.000 de Y<rani,ă conformă
recens<mântuluiă dină 19Ő8,ămenYionată înă raportulă luiăGheorgheăGheorghiu-
Dejă laă 訓edinYaă Plenar<ă aă CCă ală PMRă dină 3-5 martie 1949292.ă Atâtă
documenteleă deă partidă sovietice,ă câtă şi cele ale Partidului Muncitoresc 
Română auă subliniată c<,ă dup<ă preluareaă puteriiă politice,ă cooperativizareaă
agriculturiiă esteă ceaămaiă greaă sarcin<,ă peă careă oă auă deă îndeplinită partideleă
comuniste.ă Înă „Raportul”ă menYionat mai sus  se recunoaşte:ă „Problemaă
Y<r<neasc<ăpus<ăast<ziăînădiscuYia Plenarei noastre este una din cele mai grele 
şi mai complicate probleme ale revoluYiei socialiste şi ale construirii 
socialismului”.ăAceast<ă situaYieă esteă explicabil<ă avândă înă vedereă faptulă c<ă
partidulăcomunistăaveaădeăluptatăcuădragosteaădeăp<mântăsecular<ăaăY<ranilor,ă
cu simYul lor de proprietate dezvoltat.  

Niciă refomaă agrar<ă dină martieă 19Őőă nuă aă fostă f<cut<ă pentruă
împropriet<rireaăY<ranilor.ăOărecunoaşteăPartidulăcomunistă:„Reformaăagrar<ă
din 1945 a avut ca rezultat principal lichidarea moşierimiiă caă „clas<”293. 
Spre deosebireă deă expropriereaă dină anulă 1921,ă cândă Y<raniiă auă fostă
împropriet<riYiăcuătoateăceleă6.808.096ăhaăterenăexpropriate,ăînămartieă19Őő,ă
din cele 1.468.000 ha teren expropriate, Y<raniiăauăfostăîmpropriet<riYi numai 
cu 1.109.000 ha de teren, iar diferenYa deă3ő9.000ăhaăaăfostătrecut<ăînămodă
abuzivădeăstatulăcomunistăînărezervaădeăstat294. 

Pentruă aă învingeă oă clas<ă careă reprezenta,ă înă anulă 19Ő8,ă 67,őșă dină
populaYia Y<rii,ăpartidulăcomunistăaăaplicatăvechiulădictonă„divideăetăimpera”,ă
agravându-iă înă practic<ă semnificaYia şi conYinutul:ă „ă învr<jbeşte şi 
st<pâneşte”.ă Pentruă punereaă înă practic<ă aă acesteiă politiciă eraă necesară şi un 
                                                 
292 Ibidem, p.608. 
293 Lecții în ajutorul celor care studiază Istoria PMR, Institutul de istorie a partidului de pe 
lâng<ăCCăalăPMR,ăBucure群ti,ă1960,ăp.ő19. 
294 Valentin Constantinescu, loc.cit., p.609. 
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instrumentăalăstatului,ăexplicităar<tatăînă„Raportul”ăluiăGheorgheăGheorghiu-
Dej:ă „Rezolvareaă problemeiă Y<r<neştiă esteă oă sarcin<ă aă dictaturii 
proletariatului”,ă înă realitateaă aă dictaturiiă partiduluiă comunist.ăDup<ă şedinYa 
Plenarei CC al PMR din 3-őă martieă 19Ő9,ă propagandaă lupteiă deă clas<ă aă
devenităfuribund<,ămergândăpân<ălaăoăîmbinareăpeăcâtădeăantinomic<,ăpeăatâtă
deămonstruoas<ăaăcuvintelor:„ăuraăsfânt<ădeăclas<”.ăÎntrucâtăînă„Raportul”ăluiă
Gheorghiu-Dej deşiă seă afirmaă c<ă „unăproprietară agricolă areă oă suprafaY<ă deă
p<mânt(1-2ă ha),ă cuă toateă acesteaă elă poateă fiă considerată „chiabur”ă şi astfel 
caleaăarbitraruluiăeraădeschis<ăpentruăactiviştii de partid. 

Înc<ă dină anulă 19Ő8,ă statulă comunistă introduseseă coteleă obligatorii,ă
atâtă laă produseleă vegetale,ă câtă şiă laă produseleă animale:ă carne,ă lapte,ă lân<,ă
chiarădac<ăY<raniiănuăaveauăînăproprietateăanimaleăcareăd<deauăaceleăproduse.ă
Cotele şi impozitele  respectiveă auă fostăm<riteă înă fiecareă an,ă astfelă c<ă eleă
dep<şeau producYiaăvegetal<ăşiăf<ceauăimposibil<ăpredareaăcotelor,ăînăspecială
a celor de produseă animale.ă Înă „Raportul”ă prezentată deă Gheorgheă
Gheorghiu-Dejă eraă prev<zută c<ă „OrganizaYiile de partid/.../au asigurat 
succesulăcampanieiăcolect<rilor”,ăiarăînă„RezoluYiaă訓edinYei Plenare a CC al 
PMR din 3-őă martieă 19Ő9”seă afirmaă c<ă OrganizaYiile de partid de la 
sate/.../au mobilizat/.../acYiuni politice şi economice/.../precum 
colect<rile”295. 

Înă aniiă 19Ő9ă şi 1950 s-a declanşat lupta propriu-zis<ă pentruă
colectivizarea  forYat<ă aă agriculturii.ă Activiştii de partid, MiliYia şi 
Securitatea au folosit presiuni şi ameniY<ri,ăapoiămaltrat<riăşiătorturi,ăarest<riă
şiăcondamn<riălaăînchisoare,ăajungândăpân<ălaăasasinate.ă軍<ranii, pentru a nu 
semnaăcererileădeăînscriereăînăgospod<riaăagricol<ăcolectiv<,ăfugeauădeăacas<ă
înă p<durileă dină jurulă satelor,ă dară erauă urm<riYi şi prinşi de organele de 
represiiune ale statului, ameninYaYi şi apoi maltrataYi pentru a semna cererile. 
Înă unele cazuri, soYiile au fost ameninYate şiă obligateă s<ă semnezeă înă loculă
soYilor lor. Cei mai recalcitranYi - şi erau mulYi- Y<raniăs<raciăşi mijlocaşi, ca 
s<ănuămaiăvorbimădeăY<raniiăchiaburi,ăauăfostăarestaYi şiăîntemniYaYi; au existat 
şi cazuri de asasinate prină tortur<.ă Însuşi Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
secretarulă generală ală PMRă aă recunoscută aceast<ă stareă deă faptă înă Dareaă deă
seam<ălaăPlenaraăCCăalăPMRădină30ănoiembrieă– őădecembrieă1961:ă„...ăînă
numeleălupteiă împotrivaăchiaburilor,ăpesteă80.000ădeă Y<raniă ,ă înămajoritatea 
lor Y<raniămuncitori (deci Y<raniă s<raciă şi mijlocaşi- n.n.) au fost trimişiă înă
judecat<”.ăÎnăacesteăcondiYii este uluitoare Decizia nr. 6 din 12 ianuarie 1993 

                                                 
295 Ibidem, pp.610-611. 
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a CurYii Supreme de JustiYieă careă consider<ă înscriereaă înă GACă (viitoareaă
CAP) drept „consimY<mântăliberăexprimat”296. 

Dup<ă instaurareaăregimuluiăcomunistă laăsateăexistaăoăstareădeăspirită
bazat<ă peă nemulYumireaă general<,ă pentruă c<ă tocmaiă începuseă procesulă deă
sovietizareăaăRomâniei.ăÎmpotrivaăuneiăastfelădeăst<riădeălucruăînămulteăsateă
din româniaă seă constituieă organizaYiiă anticomuniste,ă întreă acesteaă şiă înă
satul/comunaă 訓iştarov<Y dină regiuneaă Arad.ă Aici,ă 訓tefană Ionă împreun<ă cuă
Cuzman Valeriu, pun bazele unei organizaYiiă anticomunisteă „Partizanul”,ă
stabilindăc<„ăelementeleăcareătrebuiescăs<ămaiăfieărecrutateăînăcadrulăacesteiă
organizaYiiăs<ăfieădintreăfoştiiălegionari”297.ăDinăaprilieă19ő0ăpân<ăînăianuarieă
1951, organizaYiaă anticomunist<ă dină comunaă 訓iştarov<Y, regiunea Arad a 
purtat numeleădeă„Partizanul”,ăschimbându-şiăădenumireaădeălaăaceast<ădat<ă
înă„ÎngerulăAlb”,ălaăpropunereaăunuiaădintreămembrii,ăSocolăIon298. 

 Programul organizaYieiăeraăurm<torul: 
- recrutarea de membri; 
- procurarea de armament şi muniYii ; 
- şedinYe cu comandanYiiă învedereaă instruiriiă lor,ă pentruă caă

aceştiaă laă rândulă lloră s<ă poat< instrui pe cei aflaYiă înă
subordine; 

- menYinerea moralului membrilor organizaYiei prin difuzarea 
ştiriloră difuzateă deă posturileă deă radioă str<ineă „ar<tându-le 
membrilor organizaYieiăc<ănuăvaămaiămultăşi regimul din RPR 
se va schimba prin intervenYia unei represiuniă înarmateă dină
afar<ă şiă cuă aceast<ă ocazieă organizaYiaă trebuieă s<ă intreă înă
acYiune”299; 

- difuzareaă deămanifesteă cuă caracteră anticomunistă „cuă scopulă
de a crea agitaYieă înă rândurileă populaYiei şiă deă aă îndemnaă
populaYiaădeăaătreceălaăacteăîmpotrivaăregimuluiădinăRPR”300 

- strângereaăcotizaYiilor de la membrii organizaYieiă„ăînăscopulă
procur<riiădeămedicamente,ăarmament”301. 
 

OrganizaYiaăaveaăurm<toareaăstructur<: 

                                                 
296 Ibidem, p.611. 
297 CNCSASă Direc郡iaă Arhiv<ă Pope群tiă Leordeni, Ministerul Afacerilor Interne, Arhiva 
Operativă.όond Operativ Suricescu Teodor,dos.2639ő2ămicrofilmată ,ăProcuraturaăMilitar<ă
Teritorial<ăBucure群ti,ădos.Nr.1018/19őŐ,ăRechizitoriuănr.1018/26ăiulieă19őŐ,ăp.6. 
298 Ibidem. 
299 Ibidem. 
300 Ibidem. 
301 Ibidem. 
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                 訓tefanăIonă- şeful organizaYiei 
                 Cuzman Valeriu – comandantul comunei 訓iştarov<Y 
                 Socol Ioan – comanmdantul comunei Chizdia 
                 Ciocoiu Vasile – comandantul comunei Chizdia 
                 Blagoescu Lucian – înăcomuneleă/sateleăVizmaăşiăP<târş 

Regulamentul era foarte strict şiă înă primulă rând,ă aşa cum era de 
aşteptat,ă aveaă înă vedereă recrutareaă deă noiă membriă impunândă atenYie 
deosebit<ă laă recrutareaădeănoiămembriiă „pentruă aănuă fiă descoperiYi”302. Era 
interzisă s<ă seă vorbeasc<ă despreă comandanYii  sau despre efectivul 
organizaYieiă „pentruă caă laă oă eventual<ă arestareă s<ă nuă aibeă posibilitateaă s<ă
declareăîntreagaăorganizaYie”303. Fiecare membru al organizaYieiătrebuiaăs<-şi 
procureăarmamentulă„cuăcareăurmaăs<ălupteălaămomentulăoportunăîmpotrivaă
regimuluiă”304. ComandanYii de comune nu puteau primi dispoziYiiă„dinăalt<ă
parte,ădecâtăfiecareădeălaăşefulăs<uăierarhicăşiăaceastaăînăvedereaăfaptuluiădeăaă
nuă seă strecuraă înă rândurileă organizaYiei agenYiă str<iniă deă organizaYie”305. 
Orice acYiune a organizaYieiătrebuiaăs<ăaib<ăgirulăconducerii. 

Fiecare membru  depunea la intrareaăînăorganizaYieăunăjur<mântăcareă
purtaăsemn<turaăcomandantuluiăcareătrebuiaăă„s<ăapreciezeădac<ăesteăcapabilă
s<-l Yin<ăasupraăsa,ăiarădac<ănuăprezentaăîncredereăatunciăacesteăjur<minteăs<ă
fie Yinute la comandanYiăpentruăoămaiăbun<ăsiguranY<”306. Aceste jur<minteă
erau documentele organizaYieiădup<ăcareăseăputeauărecunoaşteămembriiă„înă
momentulăădezl<nYuiriiăunuiăeveniment”307. 

Înă scopulă extinderiiă organizaYiei şiă înă alteă localit<Yi s-a trecut la 
recrutareaă unoră persoaneă deă încredere:ă Blaguescuă Moise,ă Ciocoi Vasile, 
EremiaăMoise,ăKosztelnyăMartin,ăCr<ciunăRadu,ăMihalcaăVirgil,ă Iordacheă
Florea, Suciu Aurel, Trofin Constantin , Comşa Salustriu, Avramescu 
Ovidiu, Ristea Petre şi Mustafa Petru308. 

Scopul organizaYieiăeraăcaăînăeventualitateaăunuiăr<zboiă„întreălag<rul 
capitalist şiăcelădemocrat”,ăpeăcare-l vedeau foarte apropiatăs<ăofereăsprijină
„armateloră occidentaleă ceă ară p<trundeă peă teritoriulăRPRă prină atacareaă prină
spate a armatei RPR şiă URSS”ă prină distrugereaă c<iloră ferate,ă podurilor,ă
şoselelor şi mijloacelor de telecomunicaYii 309. OrganizaYiaă aveaă paraf<ă

                                                 
302 Ibidem, p.7. 
303 Ibidem. 
304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
306 Ibidem, p.8. 
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 Ibidem. 
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proprie, o ştampil<ă dină metală avândă conturulă h<rYiiă Românieiă vechi,ă înă ală
c<reiăinteriorăeraăinscripYia „Româniaăromânilor,ămoarteăcomuniştilor”310. 

Înăcadrulă şedinYelor s-a stabilit ca membrii organizaYieiă s<ă saboteze 
m<surileă luateă deă guvernă cuă privireă laă „îns<mânY<ri,ă predareaă cotelor,ă
precum şiă înfiinYarea T.O.Z. şiă G.A.C.”311.ă 訓efulă organizaYiei,ă 訓tefană Ionă
împreun<ă cuă alYi membrii ai organizaYiei s-auă încadrată înă Gospod<riaă
Agricol<ă Colectiv<ă „înă scopulă deă aă oă subminaă dină interior”312.ă 訓tefană Ionă
reuşeşteăs<ăocupeăfuncYia de contabil şiăînăaceast<ăcalitateă„creiaz<ăoăserieădeă
nemulYumiriăînărândulăcolectiviştilor prin crearea de avantaje nereale unora 
înă daunaă altora,ă prină sc<dereaă zileloră deă munc<ă deă laă ceiă careă munceau , 
trecându-leă înă schimbă celoră ceă nuă munceau,ă procedeuă careă aă avută dreptă
consecinY<ăintenYii de a ieşi din G.A.C. a unor colectivişti”313. 

OrganizaYiaăeraăalc<tuit<ădină27ădeămembrii: 
1.訓tefană Ion,ă n<scută laă 31ă iulieă 1923ă înă comunaă Nucet,ă Regiuneaă

Ploieşti, fost membru al Partidului NaYională 軍<r<nesc314. A mai fost 
condamnată 6ă luniă cuă închisoareă corecYional<,ă avândă ultimulă domiciliuă înă
comunaă訓iştarov<Y315, unde s-aăstabilităînă19Ő9ăşi s-aăc<s<torităsubănumeăfalsă
訓tef<nescuă Ioan.ăAiciă l-a cunoscut pe Blaguescu Moise zis Buric care  i-a 
pus la dispoziYie formulare de acte de identitate, un buletin de populaYie şi 
10-12 ştampile de care avea nevoie316.ă Aiciă cunoscându-l pe Valeriu 
Cuzman i-a propus constituirea unei organizaYiiă anticomuniste.ă Înă urmaă
hot<râriiă luate,ăValeriuăCuzmanăaă luată leg<turaă cuă7-8ă legionari,ă iară訓tefană
Ioană aă intrată înă leg<tur<ă cuă Triponescuă Iulian,ă Boiaă Silvius,ă Blaguescuă
Lucian,ăSuricescuăMoiseăzisăPera,ăSuricescuăTeodorăzisăDârju,ăMoşterescu 
Teodor,ăCuzmanăGheorgheă zisă Iancu,ă c<roraă le-aă propusă s<ă fac<ă parteă dină
organizaYie, iar aceştia au acceptat. 

Înă octombrieă sauă noiembrieă 19Ő9ă aă avută locă primaă şedinY<ă cuă ceiă
recrutaYiăînăorganizaYieăînăp<dureaăcomuneiă訓iştarov<Y.ăPân<ăînăaprilieă19ő0,ă
訓tefană Ionă aă confecYionat ştampila organizaYiei, care, aşaă cumă amă v<zută
cuprindeaăhotareleăRomânieiăMariă,ăiniYialaă„P”ăşiăoăcruceă.ă訓tefanăIoanăesteă
deă asemeneaă autorulă textuluiă jur<mântuluiă depusă deă fiecareă membruă ală
organizaYieiă „careă trebuiaă s<ă împaceă sentimenteleă legionareă cuă celeă aleă

                                                 
310 Ibidem. 
311 Ibidem. 
312 Ibidem. 
313 Ibidem, pp.8-9. 
314 Idem,ăTribunalulăMilitarăTeritorialăBucure群ti,ădos.nr.13ő3/19őŐ,ăSentința Nr.2029 din 3 
septembrie 1954, p.1. 
315 Ibidem. 
316 Ibidem, p.11. 
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partidelor istorice”317. El a fost cel care a dat denumirea organizaYiei 
„Partizanul”318.ă Înă aprilieă 19ő0ă s-aă depusă jur<mântul,ă toYi cei prezenYi 
semnându-l,ă jur<mântulă fiec<ruiă membruă s-a predat comandantului de la 
nivelădeăcomun</sat,ă„hot<rându-seăînăacelaşi timp ca fiecareăcomun<ăs<ăaibeă
un şef”319. Cu ocazia şedinYelor,ă 訓tefană Ioană difuzaă şi ştirile auzite la 
posturileădeăradioăcareătransmiteauăpentruăăromâni.ăDeăasemeneaăs-a discutat 
şiă cuă privireă laă organizareaă unoră acteă deă sabotajă peă careă urmaă s<ă leă
întreprind<ă membrii organizaYiei:ă incendiereaă p<duriloră şi a ariilor de 
treierat,ăconstruireaăunuiăad<postăînăp<dure,ăprecumăşiăl<rgireaăorganizaYiei, 
fiecareămembruăurmândăs<ăiaăleg<turaăcuăalteăpersoaneăînăvedereaărecrut<riiă
lor320.ăÎnă19Ő9,ă訓tefanăIonăaăluatăleg<turaăcuăVirgilăMihalca,ăc<ruiaăi-a cerut 
s<ă asigureă protecYiaă s<n<t<Yii membrilor organizaYiei, dar şi cu Alexandru 
Ionescu care l-aăsf<tuităs<ăprimeasc<ăînăorganizaYie şi membrii ai partidelor 
istorice321. 

La propunerea preotului  Ion Socol  s-aăhot<râtăschimbareaădenumiri 
organizaYieiă dină „Partizanul”ă înă „Îngerulă Alb”,ă acestaă urmândă s<ă difuzezeă
manifesteă împotrivaă regimuluiă peă traseulă CFRă Bucureşti-Arad,ă înă timpulă
Festivalului Tineretului din 1953 de La Bucureşti. 

Înă martieă 19ő3,ă 訓tefană Ioană seă înscrieă înă Gospod<riaă Agricol<ă
Colectiv<ă dină 訓iştarov<Y,ă avândă astfelă prilejulă s<ă lansezeă „diferiteă zvonuri,ă
reuşindă aă formaă dou<ă tabereă înă gospod<rie,ă c<utândă s<ă subminezeă dină
interioră activitateaă gospod<riei,ă creind o serie de nemulYumiriă înă rândul 
colectiviştilor”322. 

2. Cuzman Valeriu,ă n<scută laă 20ă iulieă 1898ă înă comunaă 訓iştarov<Y, 
raionul Lipova, regiunea Arad era absolvent a patru clase primare323; a fost 
membru al mişc<riiălegionareăînc<ădină1937ăşi şefădeăgarnizoan<ălegionar<ăînă
19Ő0ă înă comuna/satulă 訓iştarov<Y.ă Intrândă înă rândurile organizaYiei 
„Partizanul”ăaăavutăunărolădeosebităal<turiădeă訓tefanăIonăăăînărecrutareaădeănoiă
membrii. El i-aă convinsă s<ă depun<ă jur<mântulă deă membriiă aiă acesteiă
organizaYii anticomuniste pe: Triponescu Iiulian, Suricescu Moise, 
Suricescu Teodor, Cuzman Gheorghe, Boia Silvius, Moşterescu Teodor şi 
BlaguescuăLucianădinăcomunaă訓iştarov<Y, Ciocoi Vasile din comuna Chizdia 
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şi pe Blaguescu Vasile şi Pascu Moise din comuna Cuveşdia324. La 
percheziYiaă efectuat<ă laă domiciliulă s<uă s-aă g<sită oă arm<ă ZBă cuă cartuşe, un 
pistol cu 8 cartuşe şiăc<rYi legionare325. 

3. Iordacheă Florea,ă n<scută laă 12ă iulieă 1919ă înă comunaă D<niceni,ă
regiunea Piteştiăabsolventăaăcinciăclaseăelementare,ădeăprofesieătâmplar,ăfostă
ofiYeră MFAă avândă gradulă deă c<pitan,ă „strecurată înă PMR”ă cuă ultimulă
domiciliuă înă Lipova,ă regiuneaă Arad326. L-aă cunoscută peă 訓tefană Ionă înă
prim<varaăanuluiă19ő1,ă înăcalitateădeăcomandantăală ăComisariatului Militar 
Lipova.ă Înă acest<ă calitateă i-a eliberat un livret militar falsificat pe numele 
訓tef<nescuăIon327.ăMisiuneaăsaăînăcadrul organizaYiei era aceea de a furniza, 
înăcazădeăr<zboi, „informaYii despre mersul operaYiunilorăpeăfront,ăs<ăprocureă
h<rYi militare şiă armament”,ă dară şiă deă aă recrutaă noiă membriiă înă cadrulă
organizaYieiăcondus<ădeă訓tefanăIon328.Înătoamnaăanuluiă19ő1,ăacestaăaăf<cută
cunoscut<ă existenYa acestei organizaYii şiă generaluluiă înă rezerv<,ă Petreă
Panaitescu329. 

4. SocolăIoan,ăn<scutălaă26ăiulieă1912ăînăcomunaăOroiulădeăCâmpie, 
regiunea Cluj era licenYiată înă teologie,ă profesândă caă preotă greco-catolică înă
comuna Chizdia, raionul Lugoj, regiunea Timişoara, unde a fost preşedintele 
organizaYieiă PN軍ă Maniu330. S-aă opusă înă anulă 19Ő8ă unific<riiă bisericiloră
greco-unit<ăşiăortodox<. Mai mult, şi-aăimprovizată înă incintaălocuinYei sale, 
unăaltarăundeăaăoficiatăslujbeăreligioaseăînămodăclandestinăpân<ălaăarestareaă
sa331.ă Înă toat<ăaceast<ăperioad<ăaă Yinută leg<turaăcuăvicarulăclandestinăBordaă
Vasile de la Timişoara.ă Înă anulă 19ő0ă aă intrată înă rândurileă organizaYiei 
anticomunisteă dină 訓iştarov<Y,ă undeă împreun<ă cuă 訓tefană Ioană aă hot<râtă
schimbarea denumirii organizaYieiădin„Partizanul”ăînăceaădeă„ÎngerulăAlb”,ă
pentruă atrageă câtă maiă mulYi preoYi şi credincioşi332.ă Ună anămaiă târziu,ă i-a 
cerut vicarului Borda Vasile „dezlegareaădeăaărecrutaă(înăcadrulăorganizaYiei-
n.n.), preoYi nereveniYi, lucru ce s-a efectuat,ă prină preg<tireaă înă vedereaă
recrut<riiă aă 1Őă elemente”333.ă Înă bazaă misiuniloră peă careă le-a avut de 
îndeplinit,ăSocolăIonăaă„îndemnatăcet<Yenii din comuna Chizdia, de a nu se 
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înscrieăînăT.O.Z.ăşi G.A.C., iar pe alYiiădeăaăsabotaăm<surileăluateăînăvederea 
înfiinY<riiăGAC-urilor”334. 

5. Bordaă Vasileă ă n<scută laă 1őă aprilieă 1902ă înă comunaă BistriYa, 
regiunea Cluj era absolvent al Institutului Politehnic din Berlin şi al 
Facult<Yii de Teologie din Lugoj, de profesie preot greco-catolic (nerevenit). 
A mai fost condamnată laăunăană închisoareă corecYional<ăpentruă„delictulădeă
agitaYieă public<”335.ă Înă anulă 19Ő9ă seă angajeaz<ă caă preotă romano-catolic, 
pentruăaăcamuflaăactivitateaăsaăanticomunis<,ăiarăînă19ő0ăaăprimităfuncYia de 
vicarăclandestin,ă„continuându-şi activitatea greco-catolic<,ăîntâlnindu-se cu 
preoYii nereveniYiă c<roraă leă d<deaă instrucYiuniă deă felulă cumă trebuieă s<ă
procedezeăînăaceast<ăactivitate”336.ăDeăasemeneaăaădifuzatăEnciclicaăpapal<,ă
documentăinterzisădeăregimulăcomunist,ă„careăaveaădreptăscopădeăaăîndemnaă
pe preoYiălaăoălupt<ăsusYinut<ăşiăperseverent<ăîmpotrivaăactualuluiăregimădină
Yaraănoastr<”337. 

6. Triponescu Iulian s-aă n<scută laă 2őă iunieă 1916ă înă comunaă
訓iştarov<Y, raionul Lipova, regiunea Arad era absolvent  a 7 clase , membru 
înăorganizaYiaălegionar<ădinălocalitate338 dină1938,ăactivândăînăcuibulă„Vladă
軍epeş”,ă iară dină 19Ő0ă pân<ă laă rebeliuneaă dină ianuarieă 19Ő1,ă aă fostă şef de 
cuib339.ă Aă fostă recrutată înă organizaYiaă „Îngerulă Alb”ă deă c<treă Cuzmană
Valeriu, avYndă misiuneaă deă aă r<spândiă manifesteă împotrivaă regimuluiă pe 
distanYa Arad-Bucureşti,ăînăpreajmaăceluiăde-al IV-lea Festival al Tineretului 
organizat la Bucureşti340. 

7. Suciu Aurel s-aăn<scută laă23ămartieă1926ăînăcomunaăGeoagiuădeă
Jos, satul Ghelar, regiunea Hunedoara; era de profesie inginer cadastral cu 
domiciliul înă oraşul Deva341. L-aă cunoscută peă 訓tefană Ioan înc<ă dină anulă
19Ő7,ăad<postindu-l şiăajutându-lăpân<ăînătoamnaăanuluiă19Ő8342.ăÎnătotăacestă
interval de timp, l-aă angajată caă ajutoră ală s<uă lucrândă înă cadrulă reformeiă
agrareă „şiă împreun<ă cuă acestaă auă comisă oă serie deă nereguliă înă urmaă c<roră
fapte au fost trimişiă înă judecat<ă şi condamnaYiă laă câteă 6ă luniă închisoareă
corecYional<ăcuăsuspendare”343.ăÎnăanulă19ő0ăaăintratăînărândurileăorganizaYiei 
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„ÎngerulăAlb”ăundeăaăavutămisiuneaădeăaărecrutaănoiămembriiăşi de a procura 
armement şi muniYie344. 

8. Ionescu Alexandru s-aăn<scutălaă1őăiunieă1919ăînăcomunaăCazaci,ă
raionulă Târgovişte, regiunea Ploieşti, de profesie inguner silvic cu 
domiciliulăînăBucureşti345l-aăcuoscutăpeă訓tefanăIoanăînc<ădinăcopil<rie.ăDeşi 
aăacceptatăs<ăsprijine organizaYiaăînăacYiunileăceăleăvaăîntreprinde,ănuăaăfostă
deăacordăs<ăfieăînregistratăînădocumenteleăorganizaYieiă„ăpeăconsiderentulădeă
aănuăfiădescoperitădeăorganeleăsecurit<Yiiăstatului”346. 

9. Trofină Constantin,ă n<scută laă 7ă maiă 1912ă înă comunaă Scânteia,ă
regiunea Iaşi, era absolvent a 4 clase de şcoal<ănormal<,ăfostăofiYerăactivăînă
MFA,ă cuă ultimulă domiciliuă înă Arad347.ă Prină septembrieă 19ő3ă ajungeă înă
comunaă 訓iştarov<Y înă interesă deă serviciu,ă pentruă aprovizionareaă cuă
combustibilă aă Unit<Yiiă Militareă dină careă f<cea parte. Prin intermediul lui 
Cosma Salustriu l-aăcunoscutăpeă訓tefanăIonăşiălaăpropunereaăacestuiaăaccept<ă
s<ă devin<ă membruă ală organizaYieiă „Îngerulă Alb”348. Sarcina sa era de a 
recruta noi membrii şi de a procura armament, deşi unitatea amilitar<ăînăcareă
activaăel,ănuăeraădotat<ăcuăarmament349. 

10. Comşaă Salustriu,ă n<scută laă 2őă noiembrieă 1903ă înă comunaă
Murighiol, regiunea GalaYi era de profesie subinginer silvic cu ultimul 
domiciliuăînăArad350, membru al mişc<riiălegionareăăînc<ădinăanulă1937351. 

11. Blaguescu Moise zis Buric s-aă n<scută laă 30ă octombrieă 1899ă înă
comunaă訓iştarov<Y, satul LabaşinY, regiunea Arad,  absolvent a 7 clase de 
profesie funcYionar,ă cuă ultimulă domiciliuă înă comunaă 訓iştarov<Y352.Înă
perioadaă înă careă aă lucrată caă funcYionar la sfatul popular din comuna 
訓iştarov<Y, i-aă procurată luiă 訓tefană Ionă „oă serieă deă acteă false,ă peă numeleă
訓tef<nescuăIon,ăprecumăşi ştampile diferite pe care le-a folosit la falsificarea 
actelor”353. A devenit membru al organizaYieiă condus<ă deă 訓tefană Ioană dină
anul 1950354. A fost foarte activă înă activitateaă depus<ă pentruă aă convingeă
locuitoriiă satuluiă s<ă refuzeă înscriereaă înă Gospod<riaă Agricol<ă colectiv<.ă
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Textulăjur<mântuluiădepusădeămembriiăorganizaYiei au fost dactilografiate de 
elăavândălaăîndemân<ăoămaşin<ădeăscrisăăaăinstituYieiăînăcareălucra355. 

12. Suricescu Moise zis Pera s-aă n<scuă laă őă septembrieă 1908,ă înă
comunaă訓iştarov<Y, regiunea Arad. Avea ca studii numai 2 clase primare356 
şi era membru al mişc<riiă legionareă dină anulă 1939,ă desf<şurându-şi 
activitateaăpolitic<ă înăcadrulăcuibuluiă legionarădinăcomunaă訓iştarov<Y357.ă Înă
toamnaă anuluiă 19Ő9ă aă fostă recrutată deă c<treă Cuzmană Valeriuă înă viitoareaă
organizaYieăanticomunist<ă„Partizanul”,ămaiăapoiă„ÎngeriulăAlb”,ăcondus<ădeă
訓tefanăIon358. Cu ocazia percheziYiei domiciliare s-aăg<sităasupraăsaăoăarm<ă
militar<Z.B.ăcuăbaionet<ăşi 20 de cartuşe359. 

13. Suricescuă Teodoră zisă Dârjuă ă n<scută laă 7ă februarieă 190őă înă
comunaă訓iştarov<Y, regiunea Arad avea patru clase primare; era membru al 
mişc<riiălegionareădinălocalitate360. Devenit membru al organizaYieiăînc<ădină
toamna anului 1949, a participat la toate şedinYele acestei organizaYiiă„ceăauă
avută locă peă câmpă cuă careă ocazieă aă depusă şiă jur<mântulă deă intrareă înă
organizaYie”361. 

14. BlaguescuăMoiseăzisă訓fedelăn<scută laă3 martieă1899ă înăcomunaă
訓iştarov<Y, raionul Lipova, regiunea Arad era absolvent a 4 clase primare, 
fostămembruă ală PN軍ăManiu362. L-aă cunoscută peă訓tefană Ioană înc<ă dină anulă
19Ő8.ăÎnăurmaădiscuYiillorăpurtateăcuăacesta,ăaăacceptatăs<ădevin<ămembruăală
acestei organizaYii,ă depunândă înă acestă sens,ă atâtă jur<mântulă verbal,ă câtă şi 
jur<mântulă scris363.ă Înă cadrulă misiuniloră peă careă le-a primit din partea 
organizaYiei, a recrutat pe Ieremia Moise zis Boja din Lipova364. 
  15. MihalcaăVirgil,ă n<scută laă 7ă noiembrieă 1909ă înă comunaăVaşad, 
regiuneaăOradeaăeraăabsolventăalăFacult<Yii de Medicin<,ădeăprofesieămedică
cuă ultimulă domiciliuă înă Radna,ă regiuneaă Arad365.ă Misiuneaă saă înă cadrulă
organizaYiei era de a acorda ajutor medical membrilor organizaYiei, dar şi 
„deăaă trataă subă toateăaspecteleă ştiinYei medicale pe membrii organizaYieiă înă
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momentul declanş<riiăunuiăalătreileaăr<zboiămondialăcândăaceştiaăvorăîncepeă
luptaăîmpotrivaăactualuluiăregimădinăYaraănoastr<”366. 

16. Avramescu Ovidiu s-aăn<scută laă2őăseptembrieă190őăînăcomunaă
Radna, regiunea Arad, fiul lui Vasile şi Victoria Avramescu. Era absolvent 
al Academiei Comerciale din Bucureşti, domiciliată înă Bucureşti367. L-a 
cunoscută peă 訓tefană Ionă înă varaă anuluiă 19Ő8ă înă cadrulă lucr<riloră pentruă
punereaăînăaplicareăa reformei agrare ce se efectuat înăcomunaă訓iştarov<Y368. 
Înă afar<ă deă recrutareaă deă noiă membrii,ă îiă reveneaă şiă îns<rcinareaă deă aă
„procuraă ună binoclu,ă oă busol<ă „Bezard”ă şiă diferiteă h<rYiă peă careă elă s<ă
haşureze şiă s<ă însemnezeă instituYiile militare şi punctele principale, 
strategice din cuprinsul regiunii Arad369. De asemenea lui Ovidiu 
Avramescuăîiăreveneaăîndatorireaădeăaăprocuraăunăaparatădeăradio-emisieă„cuă
scopul de a transmite informaYii din Yar<ăpesteăfrontier<ăşiăînăacelaşiătimpăs<ă
stabileasc<ăleg<turaăcuălegaYiaăjugoslav<ădinăRPR”370. 

17. Blaguescuă Vasileă zisă Bou,ă n<scută laă 17ă noiembrieă 1899ă în 
comuna Cuveşdia, regiunea Arad, absolvent a 5 clase 371. S-a cunoscut cu 
ValeriuăCuzmanăînătoamnaăanuluiă19Ő9,ăapoiăînămaiă19ő0ălaăLipova,ăaăpurtată
cu acesta discuYii privitoare la existenYa unei organizaYiiă anticomunisteă ă lînă
comunaă訓iştarov<Y372. A depus jur<mântulălaălocuinYa lui Cuzman Valeriu373. 

18. Pascu Moise s-aăn<scutălaă12ăfebruarieă1911ăînăcomunaăLabaşinY, 
regiunea Arad, neştiutoră deă carteă aă avută ultimulă domiciliuă înă comunaă
Cuveşdia, regiunea Arad374.Aă depusă jur<mântulă verbală şiă scrisă înă faYa lui 
ValeriuăCuzman,ădeclarândăcuăacestăprilejă„c<ăareăînăcomunaăsaăoameniăcareă
dorescă s<ă seă înscrieă într-o astfel de organizaYie şiă înă consecinY<ă îiă suntă
necesareăjur<minte”375. 

19. Ciocoiu Vasile s-aă n<scută laă 20ă februarieă 1907ă înă comunaă
Chizdia, regiunea Timişoara; absolvise doar trei clase primare , fost şef de 
cuibă înămişcareaă legionar<ăcuăultimulădomiciliuă înăcomunaăChizdia376. Era 
membru al mişc<riiălegionareăădinăanulă1939ăundeăaăactivatăpân<ăînă19Ő1377. 
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Aă fostă recrutată înă organizaYieă laă sfârşitul a nului 1949 de c<treă Cuzmană
Valeriu,ă depunândă jur<mântulă înă anulă 19ő0,ă obligându-seă „ă s<ă p<strezeă
secretul organizaYiei şiăs<ălupteăîmpotrivaăregimuluiăcomunist”378. 

20. Moşterescu Teodor zis Cucu s-aăn<scută laă7ăoctombrieă1898ă înă
comunaă訓iştarov<Y, regiunea Arad, fiind neştiutor de carte379. A fost membru 
al mişc<riiălegionareăducându-şiăactivitateaăînăcadrulăcuibuluiălegionară„Vladă
軍epeş”ăcondusădeăTriponescuăIulian,ăpân<ăînăanulă19Ő1380.ăAăfostărecrutatăînă
cadrul organizaYieiă „Îngerulă Alb”ă deă c<treă Triponescuă Iuliană înă prim<vara 
anuluiă 19ő0,ă „dup<ă ceă înă prelabilă aă cunoscută întregulă programă ală
organizaYiei, precum şiăscopurileăurm<riteădeăaceasta”381. 

21.ăBlaguescuăLucian,ăn<scutălaă1ăaugustă1912ăînăcomunaă訓iştarov<Y, 
aăf<cutăparteădinămişcareaă legionar<382.ăAăfostă recrutatădeăc<tre Triponescu 
Iuliană înă toamnaă anuluiă 19Ő9.ă Ună ană maiă târziuă particip<ă laă şedinYele 
organizaYiei care se Yineauă noapteaă peă câmpă „cuă careă ocazieă aă depusă şi 
jur<mântulădeăcredinY<ă faY<ădeăorganizaYie”383.ăPrinăanulă19Ő8ă împreun<ăcuă
Triponescu Iulian  s-auă hot<râtă s<ă construiasc<ă ună bordeiă înă p<dureaă
comuneiă訓iştarov<Y „undeătrebuiaăs<ăseăascund<,ăîntrucâtăleăeraăteam<ăs<ănuă
fie arestaYiă deă c<treă organeleă deă stată pentruă activitateaă loră împotrivaă
regimuluiă comunist”384. S-a discutat şiă problemaă posibilit<Yii de a lua 
leg<turaăcuă„fugariiădinămunYiă înăvedereaăaprovizion<riiă şiă aă leg<turiloră loră
politice”385. 
  22. Rista Petru s-aăn<scută laă22ă februarieă1900ă înă comunaăDorgoş, 
regiuneaăAradăabsolventăaă6ăclaseăeraădeăprofesieăp<durar,ă fostămembruăală
PN軍,ăcuăultimulădomiciliuăînăcomunaănatal<386. Înăprim<varaăanuluiă19ő0ăaă
luatăleg<turaăcuă„fugarul”ăKleppăIulianăc<ruiaăi-aăvorbitădespreăconduc<torulă
organizaYieiădinăcareăf<ceaăparte387. 

23. Boia Silvius s-aăn<scutălaă13ămartieă1913ăînăcomunaă訓iştarov<Y, 
regiunea Arad; absolvent a 7 clase388, a fost membru al mişc<riiă legionareă
înc<ă dină anulă 1936,ă desf<şurându-şiă activitateaă înă cuibulă „Gr<nicerul”ă dină
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comunaă訓iştarov<Y389. Dup<ădiscuYiile purtate cu Valeriu Cuzman şiă訓tefan 
Ioan,ă aă acceptată înă 19ő0ă intrareaă înă organizaYie,ă participând la şedinYele 
Yinuteănoapteaăpeăcâmp390.ăÎnăbazaămisiunilorăpeăcareăle-a primit din partea 
conduc<torilorăorganizaYiei şi-aăprocuratăoăarm<ăZ.B.ă„peăcareăaăYinut-oăpân<ă
înăanulă19ő1ăcândăaăpredat-o miliYieiădinăcomunaă訓iştarov<Y”391. 

2Ő.ă Mustafaă Petruă n<scută laă 20ă iulieă 1921ă înă comunaă Sâmb<teni,ă
regiuneaă Arad,ă avândă caă studiiă 7ă claseă şi 3 clase profesionale avea 
domiciliulă înă comunaă 訓iştarov<Y392înă urmaă c<s<torieiă cuă fiicaă luiă Cuzmană
Valeriu.ă Înă casaă socruluiă s<u,ă ă înă prezenYaă luiă 訓tefană Ion,ă aă participată laă
discuYiile privind activitatea organizaYieiă.ăLaăpropunerileăluiă訓tefanăIonădeăaă
intraă înă organizaYie,ăMustafaă Petruă aă ezitat,ă motivândă c<ă „nuă corespundeaă
fiindăinfirm”393. 

25.  Eremia Moise zis Boja s-aă n<scută laă 2őămaiă 1897ă ă înăLipova,ă
regiunea Arad. Afost membruăalăPN軍ăManiuăşi primar al oraşului Lipova394. 
Dup<ă depunereaă jur<mântuluiă deă credinY<ă înă faYa organizaYiei, i-aă f<cută
leg<turaă conduc<toruluiă organizaYiei,ă 訓tefană Ion,ă cuă SeverăBocu,ă n<scută înă
comunaă訓iştarov<Y, fost ministru al Banatului395. 

26.ă Cr<ciună Radu,ă n<scută laă 1őă februarieă 1902ă înă comunaă Felnac,ă
regiuneaăAradăeraăabsolventăalăFacult<Yii de Teologie, de profesie preot cu 
ultimulădomiciliuăînăoraşul Lipova din regiunea Arad396. Avea un şapilograf 
pentru multiplicat manifeste antiguvernamentale397. 

27. Kosztelnyă Martin,ă n<scută laă 2őă iunieă 1911ă înă Arad,ă deă
naYionalitateă maghiar<,ă eraă absolventă ală cusuluiă universitară dentar,ă deă
profesieădentistăaveaădomiciliulăînăLipova398. L-aăcunoscutăpeă訓tefanăIonăînă
toamna anului 1950 şiă aă acceptată s<ă intreă înă rândurileă organizaYiei 
anticomunisteădinăcomunaă訓iştarov<Y399. 

AcuzaYiădeă„crim<ădeăuneltireăcontraăordineiăsociale.......prinăaceeaăc<ă
învinuiYii de mai sus au iniYiat organizaYia şiă auă activată într-o organizaYie 
contrarevoluYionar<ădeătipăfascistăaşaăcumărezult<ădin expunereaădeăfapt”,ălaă
careăseăad<ugaă„delictulădeăuzădeăfalsăînăacteăpublice...,ădelictulădeăredactareă
                                                 
389 Idem, Rechizitoriu.................,p.22. 
390 Ibidem. 
391 Ibidem. 
392 Idem, Sentința........................................., p.3. 
393Idem, Rechizitoriu……………………………,ăpp.22-23. 
394 Idem, Sentința........................................ ,p.3. 
395 Idem, Rechizitoriu.................................., p.23. 
396 Idem, Sentința........................................., p.3. 
397 Idem, Rechizitoriu................................  ,  p.23. 
398 Idem, Sentința........................................., p.3.                
399 Idem, Rechizitoriu................................, pp.22-23. 
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şi deYinere de publicaYiuni interzise, deYinereaă deă armeă f<r<ă aă aveaă formeă
legaleă înă vedereaă deYinerii acestora, cei 27 de membrii ai organizaYiei 
anticomuniseădinăcomunaă訓iştarov<Y au fos trimişi arestaYi şi trimişiăînăfaYa 
instanYeiă deă judecat<,ă Tribunalulă Militară Teriorială Bucureşti la 21 iulie 
1954400. 

La 6 septembrie 1954 s-a dat sentinYaă deă c<treă Tribunalulă Militară
Teritorial Bucureşti, cu drept de recus,ă înă bazaă c<reiaă „lotulă 訓iştarov<Y” a 
fostăcondamnatădup<ăcumăurmeaz<: 
1. 訓tefană Ion:ă 2őă deă aniă munc<ă silnic<,ă 10ă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii401; 
2. Cuzmană Valeriu:ă 22ă deă aniă munc<ă silnic<,ă 10ă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii402; 
3. Socol Ioan:ă16ăaniămunc<ăsilnic<,ăőăaniădegradareăcivic<ă şi confiscarea 

averii403; 
4. Triponescuă Iulian:ă 18ă aniă munc<ă silnic<,ă 8ă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii404; 
5. Suricescuă Moise:ă 17ă aniă munc<ă silnic<,ă 8ă aniă degradaeă civic<ă şi 

confiscarea averii405; 
6. Suricescu Teodor:ă 16ă aniă munc<ă silnic<,ă 8ă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii406; 
7. BoiaăSilvius:1őăaniămunc<ăsilnic<,ăőăaniădegradareăcivic<ăşi confiscarea 

averii407; 
8. Avramescuă Ovidiu:ă 1őă aniă munc<ă ă silnic<,ă őă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii408; 
9. Iordache Florea:12 ani temniY<ă grea,ă 6ă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii409; 
10. Ionescu Alexandru: 8 ani temniY<ă grea,ă őă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averii410; 
11. Trofin Constantin: 12 ani temniY<ă grea,ă 6ă aniă degradareă civic<ă şi 

confiscarea averi411; 

                                                 
400 Ibidem, p.25. 
401 Idem, Sentința........................................., p.38. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
404 Ibidem. 
405 Ibidem. 
406 Ibidem. 
407 Ibidem. 
408 Ibidem, pp.38-39. 
409 Ibidem. p.39. 
410 Ibidem. 
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12. Comşa Salustriu: 10 ani temniY<ă grea,ă 6ă aniă degradareă civic<ă şi 
confiscarea averii412; 

13. Blaguescu Moise: 7 ani temniY<ă grea,ă őă aniă degradareă civic<ă şi 
confiscarea averii413; 

14. Blaguescu Vasile:12 ani temniY<ă grea,ă őă aniă degradareă civic<ă şi 
confiscarea averii414; 

15. Pascu Moise: 10 ani temniY<ăgrea,ăőăaniădegradareăcivic<ăşi confiscarea 
averii415; 

16. Ciocoiu Vasile: 12 ani temniY<ă grea,ă ă őă aniă degradareă civic<ă şi 
confiscarea averii416; 

17. Moşterescu Teodor: 10 ani temniY<ă grea,ă őă aniă degradareă civic<ă şi 
confiscarea averii417; 

18. Blaguescu Lucian: 10 ani temniY<ă grea,ă őă aniă degradareă civic<ă şi 
confiscarea averii418; 

19. SuciuăAurel:ăőăaniăînchisoareăcorecYional<ăşi confiscarea averii419; 
20. MihalcaăVirgil:ă6ăaniăînchisoareăcorecYional<ăşi confiscarea averii420; 

21. Risteaă Petre:7ă aniă închisoareă corecYional<ă şi confiscarea 
averii421; 

22. Blaguescuă Moise:ă 7ă aniă închisoareă corecYional<ă şi confiscarea 
averii422; 

23. MustafaăPetre:ă1ăanăînchisoareăcorecYional<ă423; 
24. Cr<ciunăRadu:ă1ăanăşiă6ăluniăînchisoareăcorecYional<424; 
25. Borda Vasile: 1 an şiă6ăluniăînchisoareăcorecYional<425; 
26. KosztelnyăMartin:2ăaniăînchisoareăcorecYional<426; 

                                                                                                                            
411 Bidem. 
412 Ibidem. 
413 Ibidem. 
414 Ibidem. 
415 Ibidem. 
416 Ibidem. 
417 Ibidem. 
418 Ibidem. 
419 Ibidem, p.40. 
420 Ibidem. 
421 Ibidem. 
422 Ibidem. 
423 Ibidem. 
424 Ibidem. 
425 Ibidem. 
426 Ibidem. 
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27. IeremiaăMoise:„ăînvinuităpentruăcrim<ădeăuneltireăcontraăordineiă
sociale”,ăiăseăfixeaz<ăunănouătermenădeăjudecat<ălaă19ăoctombrieă
1954427. 

Recursurile introduse de cei condamnaYiăauăfostăluateăînăcercetareăînă
şedinY< public<ă deă ă Tribunaluluiă Militară pentruă Unit<Yile MAI la 27 
decembrie 1954428 auă fostă respinseă caă neîntemeiate,ă cuă excepYia celor 
introduse de Blaguescu Moise zis Buric, Avramescu Ovidiu şi Mihalca 
Virgil,ă c<roraă leă schimb<ă încadrareaă jurudic<ă înă „omisiuneă de denunY”,ă
reducându-le pedeapsa. De asemenea admite recursul introdus de ieremia 
Moise, trimiYândăcauzaăpentruăoănou<ăjudecat<ălaăacelaşi tribunal, dar cu alt 
completă deă judecat<429. Ultimii condamnaYi au fost graYiaYiă înă varaă anuluiă
1964. 

OrganizaYia anticomunist<ă„ÎngerulăAlb”ădină訓iştarov<Y şi acYiunile 
ei a reprezentat o parte  a mişc<riiă deă rezistenY<ă aă româniloră declanşat<ă
împotrivaă regimuluiă comunistă instaurată înă Româniaă dup<ă încheiereaă celuiă
de-ală Doileaă R<zboiă Mondial. Ea a simbolizat demnitatea, curajul şi 
verticalitateaăunorăromâni,ăcareăindiferentădeăculoareaălorăpolitic<,ăauăgândită
şi acYionatăcaăunulăîmpotrivaăunuiăregimăpoliticăpeăcareănuăl-au dorit, dar le-a 
fostă impusă înă contextulă evenimenteloră careă auă urmată celeiă de-a doua 
conflagraYii mondiale şiă înă condiYiile ocupaYiei militare sovietice, dar şi cu 
largul concurs al unor semeni ai noştriăcareătr<dându-şi fraYiiăauăf<cutăpactulă
cu diavolul. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                 
427 Ibidem, p.41. 
428 Idem, dos.2115/1954, Deciziunea din 27 decembrie 1954, p.1. 
429 Ibidem, pp.18-19. 
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Identificarea şi amenajarea mormintelor militarilor 
c<zuYiăpeăteritoriul judeYelor AradăşiăTimiş (1945) 
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Rezumat 
Prinăacestăarticolăamăîncercatăs<ănuanY<măideeaăc<,ăpeăcâtăposibil,ăceiă

care au supravieYuităororiloră r<zboiuluiănuăauăuitatădeă semeniiă lorămorYi pe 
câmpulă deă lupt<,ă încercândă s<ă leă p<strezeă vieă memoria pentru generaYiile 
urm<toare. 

OrganizaYia Aşez<mântulă NaYională „Reginaă Maria”ă pentruă Cultulă
Eroilor era instituYiaă careă coordonaă întreagaă operaYiune de identificare, 
recunoaştere şiăamenajareăaămormintelorăeroilorădeăr<zboiădinăîntreagaăYar<. 

Ne vom opri atenYiaăasupraăactivit<Yiiădesf<şurat<ădeăaceast<ăinstituYie 
înăjudeYele Arad, Turda şi Timiş,ăînăprimaăjum<tateăaăanuluiă19Őő. 

 
Abstract 

In this article we have tried to highlight this idea that those who 
survived the horrors of war have not forgotten their peers dead on the 
battlefield, trying to keep his memory alive for future generations.  

The settlement organization National "Queen Mary" for Cult Heroes 
was the institution coordinating the identification, recognition and 
decorating graves of war heroes across the country.  

We will focus on the work done by this institution in Arad, Timis 
and Turda, in the first half of 1945. 

 
 
Intrareaă Românieiă într-oă nou<ă etap<ă istoric<,ă dup<ă încheiereaă

PrimuluiăR<zboiăMondial,ăaăadusăînăfaYaăpoporuluiăromânănoiăşiă importante 
sarcini:ăconsolidareaăstatului,ănecesitateaăasigur<riiădezvolt<riiămaiărapideăaă
societ<Yiiă înă ansamblulă eiă (dezvoltareaă economic<,ă social-politic<ă şiă
cultural<).ăCuăalteăcuvinte,ăreaşez<rileăgeo-politice,ăreconfigurareaăteritorial<ă
aăb<trânuluiăcontinentăauădeterminatăîmp<rYireaăEuropeiăînădou<ă„tabere”ăşiă
anume:ăunaăaăstatelorănemulYumiteădeăprevederileătratatelorădeăpaceă(stateleă
revizioniste)ă şiă cealalt<,ă aă stateloră ală c<roră obiectivă politică eraămenYinereaă
statu-quo-ului. 
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Eşeculă democraYiiloră occidentale a permis instaurarea regimurilor 
dictatoriale,ă fieă deă extremaă stâng<,ă fieă deă extremaă dreapt<ă într-ună num<ră
însemnată deă stateă europene,ă precumă Rusia,ă Germania,ă Italia,ă Polonia,ă
Ungaria,ăBulgariaăşiăRomânia. 

Înă acestă contextăgeo-politic, inevitabilulă aveaăs<ă seăproduc<ă înăvaraă
anuluiă 19Ő0,ă cândă Uniuneaă Sovietic<,ă Ungariaă şiă Bulgariaă auă ocupată
aproximativ 100.000 km2,ă cuă oă populaYieă deă circaă şapteă milioaneă deă
locuitori,ăadic<ă33șădinăteritoriuăşiădinăpopulaYiaăY<rii430. 

Contextulă deă factoriă aă fostă întregită deă realit<Yileă strategiceă
internaYionale.ă Astfel,ă înă condiYiileă amplific<riiă presiuniloră sovieticeă laă
graniYaăr<s<ritean<,ăgeneralulăIonăAntonescuă– devenităconduc<torăalăstatuluiă
românădup<ăabdicareaăregeluiăCarolăală II-lea – şi-a fixat ca obiectiv politic 
refacereaăintegralit<YiiăteritorialeăaăY<rii.ăFaptăconsideratăviabilădoarăprintr-o 
alianY<ăcuăGermania,ăceaămaiămareăputereămilitar<ăaăcontinentului,ăcareăaveaă
s<ăseăconstituieăînăgarantulăaăceeaăceămaiăr<m<seseădinăRomâniaăMare. 

Astfel,ă înă plină consensă ală tuturoră factoriloră politiciă şiă sociali,ă laă 22ă
iunieă19Ő1,ăal<turiădeătrupeleăGermaniei,ăarmataăromân<,ăîntr-un entuziasm 
peăm<suraăevenimentului,ăaătrecutăPrutulăpentruăaăreaduceăînăhotareleăpatrieiă
teritoriulă românescăalăBasarabieiă şiăBucovineiă deăNord.ăDac<ăacesteăprimeă
operaYiuniă auă reprezentată ună momentă deă entuziasm,ă fiindă abordateă cuă
optimismăpentruăîndeplinireaăprimelorăobiectiveăpentruăcareăRomâniaăintraseă
înăr<zboi,ăurm<toareleăacYiuni,ăprecumăceleădeălaăOdessa,ădeşiăvictorioaseăînă
final, auă declanşată primeleă semneă deă îngrijorare,ă nuă numaiă pentruă opiniaă
public<,ăcâtăşiăpentruăconducereaăstatuluiăşiăaăarmatei.ăDinănefericire,ăaveauă
s<ă cad<ă victimeă fiiă nevinovaYiă aiă acesteiă Y<ri.ăBaămaiămult,ă aă trebuită s<ă seă
produc<ă dezastrulă deă laă Stalingrad,ă cândă înă niciă dou<ă luni,ă maiă bineă deă
1ő0.000ădeămilitariăromâniăauăc<zutălaădatorie:ămorYi,ăr<niYiăsauădisp<ruYi431. 
Toateă asteaă pentruă aă demonstraă autorit<Yiloră militareă c<ă nuă numaiă marileă
lipsuri din dotare sunt cauzele numeroaselor victime de pe front, ciă şiă dină
cauzaă incompetenYeiă şiă releiă credinYeă aă claseiă politiceă şiă aă autorit<Yiloră
militare interbelice. 

R<zboiulă declanşată aă f<cută numeroaseă victime,ă dină nefericireă multă
maiămulteădecâtăseăputeaăaccepta.ăÎns<,ăpentruăobYinereaăvictorieiăfinaleădină
1945, Româniaă aă pusă laă dispoziYiaă aliaYiloră ună importantă potenYialămilitar,ă
armataăromân<ăfiindăîncadrat<ăcuăpesteă1.100.000ădeămilitariămobilizaYi. 

                                                 
430 *** , România în anii celui de-al doilea război mondial, vol.1,ăEdituraăMilitar<,ăBucureşti,ă
1989, p.265-275. 
431 Mihail Vasile-Ozunu, Petre Otu, ÎnfrânYi şi uitaYi. Românii în bătălia de la Stalingrad, 
Edituraă„IonăCristoiu”ăS.A.,ăBucureşti,ă1999,ăp.212-215. 
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Putemă trageă urm<toareaă concluzieă cuă privireă laă participareaă
Românieiăînăcelăde-alădoileaăR<zboiăMondial,ăatâtăpentru Campania din est, 
câtămaiăalesăpentruăceaădinăvest,ăal<turiădeăURSS,ăspunândăc<ăs-a dovedit din 
nouă practicaă supremaYieiă parteneruluiă maiă puternic,ă careă aă reuşită s<-şiă
exerciteă controlulă asupraă aliatuluiămaiămic,ă impunându-şiă propriulă interes.ă
Recunoscut<ă prină cinismulă cuă careă îşiă trataă propriiă eiă militari,ă important<ă
prinăatingereaăobiectivului,ănuăşiăsacrificiileăumaneănecesare,ăeraădeăaşteptată
caă Armataă Roşieă s<-şiă tratezeă şiă „aliaYii”ă cuă aceeaşiă m<sur<.ă Şiă maiă multă
decâtă atât,ă politizândă prină bolşevizareă structurileă armateiă române,ă celoră
jertfiYiăliăs-aăacordatăpreaăpuYin<ăatenYieăspiritual-material<ăcomparativăcuăceaă
politizat<ă propagandistic.ă Nuă deă puYineă oriă s-aă întâmplată caă intereseleă
româneştiă s<ă fieă neglijate,ă oriă prejudiciate,ă producându-se tensiuniă şiă
conflicte,ăsoluYionateădeăceleămaiămulteăoriăprinăcompromisuriăînădefavoareaă
p<rYiiă române.ă Astfel,ă s-aă ajunsă caă num<rulă pierderiloră dină parteaă armateiă
româneă s<ă fieămultă preaămareă înă comparaYieă cuă celă ală aliaYilor.ă Înă ceeaă ceă
priveşteăcampaniaădinăest,ăRomâniaăaăpierdută71.ő8őădeămorYi,ă2Ő3.622ădeă
r<niYiăşiă309.ő33ădisp<ruYiădinătotalulăcelorăaproximativă630.000ădeămilitariă
combatanYi432.ăUnănum<rălaăfelădeămareădeăpierderiăomeneştiăputemăspuneăc<ă
aă fostă şiă peă frontulă deă vest:ă 169.822ă dină totalulă de 538.536 de militari 
combatanYi433,ăavândăînăvedereăintervalulămicădeătimpăcâtăauăduratăostilit<Yileă
(23 august 1944-9 mai 1945). 

Acesteă numeroaseă victimeă auă f<cută caă atenYiaă autorit<Yilor,ă şiă nuă
numai,ăs<ăfieăacordat<ăcelorăc<zuYiălaădatorie,ăaşaăcum,ăpeădeplin, au meritat-
o.ăAstfelăc<,ăautorit<Yileămilitareăromâneăauădepusătoateăeforturileăposibileăcaă
eroiiăneamuluiăs<ăfieă înmormântaYiăcreştineşte,ăcuăslujb<ăreligioas<ăşiăcruceă
laăc<p<tâi.ăCeeaăceănuăîntotdeaunaăeraăuşorădeăobYinut.ăUnărolăimportantăaveaă
s<ăfieăacordată„cultului eroilor”,ăînăprimulărândăcaăsemnădeărecunoştinY<.ăS-a 
urm<rităaăseăacordaăatenYieădeosebit<ăorganiz<riiăşiăconstituiriiăcimitirelorăşi,ă
peă câtă posibil,ă ridic<riiă unoră monumenteă pentruă aă menYineă vieă amintireaă
sacrificiuluiăcelorăc<zuYiălaădatorie.ă 

Eforturileăautorit<Yilorăromâneăpentruăcinstireaămemorieiăcelorăc<zuYiă
peă frontă auă fost,ă spunemănoi,ă semnificative,ă c<p<tândăalteădimensiuniă spreă
sfârşitulăr<zboiului,ămaiăexactăînăcampaniaădinăvest. 

Ună exempluă elocventă înă acestă sensă esteă cel al colonelului Anibal 
Dobjanski, delegatul Aşezământului NaYional „Regina Maria” pentru 
Cultul Eroilor,ăcelăcareăconduceaăşiăobservaăîndeaproapeăîntreagaăoperaYiuneă

                                                 
432 AlesandruăDuYu,ă FloricaăDobre,ă Leonidaă Loghin,ăArmata română în al doilea război 
mondial. 1941-1945. DicYionar enciclopedic,ăEdituraăEnciclopedic<,ăBucureşti,ă1999,ăp.ő-7. 
433 Ibidem, p.7-10. 
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deă identificare,ă recunoaştereă şiă amenajareă aămorminteloră eroilorădeă r<zboi.ă
Executarea lucr<rilorăpeăterenăprivindăorganizarea,ăidentificarea,ăîngrijireaăşiă
statisticaămormintelorăşiăoperaYiunilorăcomemorativeădeăr<zboiăaveauăs<ăfieă
puseă înă sarcinaă unoră „serviciiă aleă morminteloră deă r<zboi”,ă nimică altcevaă
decâtă nişteă echipeădeămilitariă dinădiferiteăunit<Yi,ă ataşateăcomandamenteloră
deă etape,ă echipateă cuă unelteleă specificeă explor<riiă peă teren.ă Acesteaă erauă
puseă laă dispoziYiaăAşezământului NaYional „Regina Maria” pentru Cultul 
Eroilor,ă coordonatorulă acesteiă activit<Yiă fiindănumit,ă aşaă cumăamăspusămai 
sus, colonelul Dobjanski434. 

PentruăaăacoperiăîntregăteritoriulăY<rii,ădarăşiăzoneleădeăfrontădinăafaraă
graniYeiă undeăarmataă român<ăaădesf<şurată operaYiunileădeă lupt<,ă personalulă
acestor echipe era organizat teritorial, similar structurii teritoriale a armatei 
române,ăpurtândăindicativănumericădeălaă1ălaă6ă(echipeleă„CultulăEroilor”ănr.ă
1,ă 2,ă…,ă 6).ăDup<ă cumă seă poateă constataă nuă aă fostă constituit<ă echipaă nr.7ă
similar<ăCorpuluiă7ăTeritorial. 

Aşezământul NaYional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor era o 
organizaYieă non-guvernamental<,ă ceă colaboraă îndeaproapeă cuă
ComandamentulăGenerală ală Etapelor,ă gestionândă activitateaă acestoră echipeă
înfiinYateăconformăordinuluiăMareluiăStatăMajorănr.ă977666ădinăŐădecembrieă
1944435.ăAstfel,ă laă sfârşitulăanuluiă19ŐŐ,ă respectiv la data de 22 decembrie 
19ŐŐăaveauăs<ăseăprezinteălaăComandamentulăEtapelorăNr.2ăechipeleă„Cultulă
Eroilor”ăcareăurmauăs<-şiădesf<şoareăactivitatea,ăîncepândăcuăianuarieă19Őő,ă
înăjudeYeleăHunedoara,ăSeverin,ăCaraş,ăTimiş,ăAradăşiăBihor436. 

Înăacestă articolăneăvomăopriăatenYiaăasupraăactivit<Yiiădesf<şurateădeă
echipele nr. 4, őăşiă6,ăînăjudeYeleăTurda,ăAradăşiăTimiş. 

Pentruă eficientizareaă activit<Yii,ă Aşez<mântulă „Cultulă Eroilor”ă aă
întocmită ună regulamentă deă funcYionareă pentruă acesteă echipe,ă undeă seă
specificau normeleădeăorganizareă şiă dotarea.ăAstfel,ă înă22ădecembrieă19ŐŐă
echipeleă aveauă s<ă seă prezinteă laă Comandamentulă Etapeloră nr.2ă conformă
ordinuluiămaiăsusăspecificat,ăavândămisiuneaădeărecunoaştere,ăidentificareăşiă
amenajare a mormintelor eroilor. 

IniYial,ăactivitateaăauăînceput-oăechipeleă„CultulăEroilor”ănr.ăőăşiă6,ăînă
judeYeleăAradăşiăTimiş,ăpentruăaăcontinuaămetodic,ăînăcomuneăşiăsate. 

Echipaănr.őăeraă condus<ădeăsublocotenentulăVladimirăLeoveanuă (înă
judeYulăArad),ă iarăechipaănr.6ădeăsublocotenentulăDobrinăLasc<ră(înăjudeYulă

                                                 
434 CentrulădeăStudiiăşiăP<strareăaăArhivelorăMilitareăIstoriceă(înăcontinuareăC.S.P.A.M.I.),ă
fond Comandamentul General al Etapelor, dosar 1033, f.111-112. 
435 Ibidem, f.48. 
436 Ibidem, f.6. 
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Timiş-Torontal)437.ăPentruă caă lucrulă s<ă fieăbineă realizată şiă s<ă seădesf<şoareă
f<r<ă riscuri,ă dotareaă eraă foarteă important<.ă Înă acestă sens,ă înă permanenY<,ă
trebuiaăs<ăfieăpusălaădispoziYieăunăautocamionăpentruătransportulăechipajului,ă
darăşiăaămaterialelorănecesare,ăcruciă tipăaleăMinisteruluiăAp<r<riiăNaYionaleă
(înă terminologiaă vremiiă notateă caă „cruciă tipă M.Ap.N.”),ă m<şti,ă m<nuşi,ă
lopeYi,ăcostumeăcauciucate,ăetc. 

Pentruăfiecareăechip<ăînăparteăseăîntocmeaăunăplanădeăactivitate,ăiarălaă
sfârşitulăfiec<reiăluniăeraăraportateărealiz<rile,ădarăşiăeşecurile,ăcare,ămaiăapoi,ă
erauă înaintateă atâtă Comandamentuluiă Generală ală Etapelor,ă câtă şiă
Aşez<mântuluiăNaYionalăpentruăCultulăEroiloră„ReginaăMaria”. 

Echipeleănuălucrauăsingure,ăîntrucâtăaveauănevoieădeăsprijin din orice 
direcYie.ă Înă acestă sens,ă colaborauă cuă diferiteă unit<Yiă militare,ă dară şiă cuă
autorit<Yileă şiă persoaneleă îns<rcinateă cuă identificareaă şiă amenajareaă
morminteloră eroiloră deă r<zboi.ă Erauă obligateă s<ă anunYeă conducereaă
garnizoanelor respective atunciăcândăf<ceauăoriceăfelădeădeplasareăînă judeY.ă
Timpulăînăcareăseăf<ceauăcercet<rileăeraăstabilităpentruăfiecareăechip<-n parte, 
funcYieă deă m<rimeaă plaseiă respective,ă deă stareaă drumurilor,ă deă num<rulă
comunelorăşiăsatelorăexistenteăînăfiecareăplas<,ăcâtăşiăfuncYieădeănum<rulădeă
morminte identificate. 

Înă judeYulă Arad,ă înă lunaă ianuarieă 19Őő,ă cercet<rileă seă derulauă cuă
greutate,ă întrucâtă echipeleă nuă aveauă laă dispoziYieă (sauă leă obYineauă foarteă
greu)ă autocamioaneleă necesareă pentruă deplas<ri,ă pentruă transportulă
materialeloră (unelte,ă cruci,ă etc.)ă şiă alimentelor438.ă Seă înaintauă numeroaseă
cereriă şiă rapoarteă înăacestă sensăc<treăSecYiaăŐădinăcadrulăComandamentuluiă
GeneralăalăEtapelorăcareăr<spundeaădeăaceast<ăactivitate.ăNuădeăpuYineăoriăliă
seă aduceaă laă cunoştinY<ă c<ă nuă aveauă laă dispoziYieă autocamioane,ă întrucâtă
toateă celeă disponibileă erauă întrebuinYateă exclusivă pentruă transportulă înă
folosul frontului. 

Aşaăcumăamăprecizatămaiăsus,ăactivitateaăaăînceputăînălunaăianuarieăaă
anuluiă19Őő,ăînăjudeYulăArad,ădup<ăcareăechipeleă„CultulăEroilor”ănr.ăőăşiă6ăs-
auă deplasată înă localit<Yile:ă Radna,ă Sebiş,ă Ineu,ă Târnova,ă Pecica,ăH<lmagiuă
ş.a.,ă undeă auă avută locă lupteă şiă erauămorminteă aleă eroiloră deă r<zboi.ă Dup<ă
terminareaă identific<riiă morminteloră dină judeYulă Arad,ă s-auă deplasată înă
judeYulăTimiş. 

                                                 
437 Ibidem, f. 48. 
438 Ibidem, f. 18-20. 
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Înălunaăianuarieăşiăpân<ălaăjum<tateaăluniiăfebruarieăsituaYiaăraportat<ă
deăechipeleănr.ăőăşiă6ă (acesteaăauă începutăs<ă lucrezeă împreun<)ăseăprezentaă
astfel439: 

 

Comuna 

Mor-
minte 
indi-

viduale 

Mor-
minte 
comu-

ne 

Înmormân-
taYiăînă

morminte 
comune 

Înmormân-
taYiăînă

morminte 
comune 

ÎnmormântaYiă
înămorminteă

comune 
Eroi Eroi 

români ruşi unguri cunoscuYi necunoscuYi 

Ghioroc 8 2 6 2 52 25 35 
P<ulişulă
Nou 

25 6 2 13 27 1 41 

Radna 67 2 54 19 4 59 18 
Pâncota 11 1 5 2 27 20 14 
Mâsca 1 - 1 - - 1 - 
Ineu 26 2 17 15 1 33 - 
Sebiş 4 4 1 24 135 31 129 

 
Înă aă douaă jum<tateă aă luniiă februarieă 19Őő,ă echipeleă nr.ă őă şiă 6ă s-au 

deplasatăînăcomunaăCicir,ăjudeYulăArad,ăundeăs-au identificat zece morminte 
deă eroi,ă dintreă careă înă şapteă erauă îngropaYiă ruşi,ă unămormântă ală unuiă erou 
română aă c<ruiă identitateă fuseseă cunoscut<ă (înă terminologiaă vremiiă seă
foloseauă termeniiă „cunoscut”ă şiă „necunoscut”)ă şiă alteă dou<ă cuă doiă eroiă
unguriănecunoscuYi440 (aăc<rorăidentitateănuăaăpututăfiăidentificat<).ăÎnăaceast<ă
comun<,ă cuă ajutorulă preotuluiă paroh Mihail Morgovan, s-au putut ridica 
dou<ăcruciădinăpiatr<,ăcuăportretulăaădoiă români:ă unulăoriginarădină comunaă
Cicirăşiăunăaltul,ăfostăcânt<reYălaăbisericaădinălocalitate. 

Laă sfârşitulă luniiă februarie,ă autorit<Yileă s-auă deplasată împreun<ă cuă
echipele nr. 5 şiă6ăînăcomunaăP<ulişulăVechiăundeăaveauăs<ăfieăidentificateăşiă
înhumateă r<m<şiYeleă aă ő9ă deă militariă g<siYiă arşiă înă tancuri441,ă avândă
urm<toareleănaYionalit<Yi:ăunăerouărusăalăc<ruiănumeăfuseseăidentificatăşiăaltulă
neidentificat,ăunăerouăromânăcunoscut,ăunăaltulăaăc<ruiă„naYionalitateănuăs-a 
putut clarifica, deoarece locuitorii care l-auăînhumatăauădeclaratăc<ăseăg<seaă
completăgolăşiăf<r<ăacteăidentificatoare”ăşiăőőădeămilitariăunguri. 

 Exemplific<măîntreagaăactivitateăaăcelorădou<ăechipeădesf<şurat<ăînă
luna februarieă19Őőăprinăurm<toareaăstatistic<442: 

 

                                                 
439 Ibidem, f. 21. 
440 Ibidem, f. 40-41. 
441 Ibidem, f. 41. 
442 Ibidem, f. 42. 
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Comuna 

Mormin
-te 

Indivi-
duale 

Morminte 
comune 

ÎnmormântaYiă
înămorminteă

comune 

ÎnmormântaYiă
înămorminteă

comune 

Înmormânta
-Yiăînă

morminte 
comune 

Eroi Eroi 

români ruşi unguri cunoscuYi necunoscuYi 

Mocrea 1 1 - - 4 1 3 
Ineu 26 2 17 15 1 33 - 
Sebiş 4 4 1 24 135 31 129 
Prunişor 2 3 8 - 12 1 19 
Iacobini 1 - 1 - - 1 - 
Cicir 10 - 1 7 2 4 6 
P<ulişulă
Vechi 

4 6 1 3 55 1 58 

 
Al<turiădeăEchipeleă„CultulăEroilor”ănr.őăşiă6,ădarăînă judeYulăTurda,ă

şi-aă desf<şurată activitatea echipa nr. Ő,ă condus<ă deă sublocotenentulăNeaguă
Gheorghe, care se subordona Grupului 92 Servicii al Comandamentului 
General al Etapelor443.ă Aceast<ă echip<ă deămilitariă aă începută deplasareaă înă
lunaă februarieă aă anuluiă 19Őő,ă cuă ajutorulă tr<suriloră rechiziYionateă dină
comune,ădeoareceănuădispuneauădeăaltămijlocădeătransport.ăUşorăneăputemădaă
seamaăc<ăs-auă lovitădeăaceeaşiăproblem<ă (deăaltfelănuăşiă singura),ăanumeăaă
lipseiăunuiăautocamionăpentruătransport.ăLaăînceputulă luniiăs-auădeplasată înă
CâmpiaăTurziiăunde,ă împreun<ăcuăautorit<Yile,ăauă identificatămorminteleădeă
r<zboiă aflateă peă terenulă comunei.ă S-auă g<sită 91ă deămorminteă înă careă erauă
îngropaYiă Őőă româniă şiă ő1ă ruşi444,ă morminteă grupateă înă cimitirulă greco-
catolic.ăAcesteaă auă fostă îngrijiteă dup<ă posibilit<Yi,ă în sensulă c<ă liă s-au pus 
nişteăcruciăprovizorii,ăpân<ălaăprimireaăcelorădeătipăM.Ap.N.,ăcareăerauămaiă
rezistente. 

AuăcontinuatădeplasareaăînăcomunaăViişoara,ădinăjudeYulăTurda,ăundeă
aveauăs<ăfieăidentificateă37ădeămorminteăaleăeroilor;ăînă36ădintreăacesteaăerau 
înmormântaYiăő0ădeăostaşiăromâni,ăiarăîntr-unăaltămormântăcomunăerauă30ădeă
ostaşiă unguri.ă Nuă toYiă aceştiă martiriă aveauă s<ă fieă cunoscuYiă dină punctă deă
vedereăalăidentit<Yiiălor.ăMilitariiăechipeiănr.Őăşi-auăcontinuatămisiuneaăşiăînă
comunele: Luna, Luncani,ă H<d<reni,ă Grigoreşti,ă Luncaă Mureş,ă ş.a.ă dină
judeYulăTurda.ă 

Exemplific<măprinăstatisticaădinătabelulăurm<tor,ă întocmitădeăechipaă
„Cultulă Eroilor”ă nr. Őă şiă semnat<ă deă şefulă acesteia,ă sublocotenentulă
Gheorghe Neagu445: 

 

                                                 
443 Ibidem, f.48 
444 Ibidem, f.43 
445 Ibidem, f.29 
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Comuna 

Mor-
minte 
Indivi-
duale 

Mor-
minte 

comune 

ÎnmormântaYiăînă
morminte 
comune 

ÎnmormântaYiă
înămorminteă

comune 

ÎnmormântaYiă
înămorminteă

comune 
Eroi Eroi 

români ruşi unguri 
Cunoscu

-Yi necunoscuYi 

Câmpiaă
Turzii 

90 1 - 5 - 54 41 

Viişoara 33 4 14 - 30 30 50 
Luna 31 1 - - 4 29 7 
Luncani - 4 - - 25 - 25 
H<d<reni 13 1 3 - - 11 6 
Oprişani 30 - - - - 18 12 

 
Rezultatulăfinalăalăactivit<Yiiăacestorătreiăechipeădesf<şurat<ăînăcursulă

luniiăfebruarieăaăanuluiă19Őő,ăînăjudeYeleăAradăşiăTurdaăaăfostăurm<torul:ă127ă
morminte individuale identificate şiă amenajate,ă 21ămorminteă comune,ă 381ă
deă eroiă identificaYiă înă acesteămorminte,ă dintreă careă 11őă auă fostă români,ă ő6ă
ruşiă şiă 210ă unguri446.ă Înă urmaă acestuiă bilanY,ă putemă spuneă c<ă rezultatulă
activit<Yiiăacestorăechipeăaăfostăunulădestulădeăbun,ăavândăînăvedereăgreut<Yileă
întâmpinateăpeăparcurs.ăPutemăaduceăaiciădreptămotivaYieăanotimpulăiarnaăînă
careă şi-auă desf<şurată activitateaă când,ă dină cauzaă îngheYului,ă p<mântulă eraă
acoperită cuă z<pad<ă şiă gheaY<ă şiă nuă seă puteauă faceă s<p<turi,ă decâtă cuămariă
eforturi,ă f<r<ă s<ă mai amintimă lipsaămijloaceloră deă transportă şiă aă unelteloră
necesareăpentruăînhumat.ăNuăs-aăreuşităcaălaătoateămorminteleăs<ăseăpun<ăsauă
s<ă seă înlocuiasc<ă crucile,ă îns<ă laămaiă bineă deă jum<tateă dintreă eleă s-aă f<cută
acestă lucru.ăDină cauzaă faptuluiă c<ă armataănuăaăaprovizionat la timp aceste 
echipe de militari cu crucile tip de care am pomenit mai sus (erau cerute prin 
diferiteărapoarteă2ő00ădeăcruciănumaiăînălunaăfebruarie)ăauăfostăşiămorminteă
la care nu s-auăpusăacesteăcruci,ămaiănoiăşiămaiărezistente. 

Odat<ă încheiat<ă lunaă februarieă aă anuluiă 19Őő,ă echipeleă createă înă
numele Cultului Eroilor Neamuluiăşi-auăcontinuatăactivitateaăşiă înăperioadaă
urm<toare. 

Descriemă înă continuareă activitateaă dină lunaă martieă desf<şurat<ă deă
echipeleănr.ăőăşiă6,ăpentruăaăcontinuaăapoiăcuădescriereaăactivit<Yiiăechipeiănr. 
Ő,ătotăînăcursulăluniiămartie. 

Echipeleăőăşiă6ăşi-auăcontinuatăactivitateaădeăidentificareăşiăîngrijireăaă
mormintelorăeroilorădeăr<zboi,ăînăcolaborareădirect<ăcuăautorit<Yileălocale,ăpeă
teritoriulă judeYuluiă Aradă şiă înă comuneleă dină apropiere.ă Înă acestă sens,ă laă
sfârşitulă luniiă martie,ă aveaă s<ă fieă înaintat<ă Comandamentuluiă Generală ală
Etapelor-SecYiaă Ő,ă dareaă deă seam<ă cuă privireă laă activitateaă desf<şurat<.ă
Astfel,ăînăgarnizoanaăAradăaveauăs<ăfieăidentificateăşiăamenajateăurm<toarele 

                                                 
446 Ibidem, f. Ő8ăşiăő3.  
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morminte:ă înă Cimitirulă „Pomenirea”ă 616ă morminteă individualeă şiă 31ă
comune,ăînăcareăerauăînmormântaYiăînătotală697ăeroiădeăr<zboiă(români,ăruşi,ă
unguriă şiă germani).ă Înă Cimitirulă „Eternitatea”ă s-aă identificată ună num<ră deă
287ă eroiă c<zuYiă fieă înă lupt<,ă fie morYiă înă spitaleă (români,ă ruşi,ă unguriă şiă
germani)ă şiă înhumaYiă înă morminteă comuneă şiă individuale447. Toate 
morminteleă auă fostă îngrijiteă corespunz<tor,ă auă fostă reparateă gardurile,ă s-a 
plantatăiarb<,ăs-auăpusăcruciănoiăşiărezistente. 

Împreun<ăcuăautorit<YileăPrim<rieiăArad,ămilitariiăechipelorănr.ăőăşiă6ă
s-auă deplasat,ă totă înă cursulă luniiămartie,ă înă comunaăMicalaca,ă înăCimitirulă
Civilă undeă aă fostă identificată ună num<ră deă cinciă eroiă româniă cuă identitateă
cunoscut<,ă aleă c<rorămorminteă auă fostă îngrijiteă corespunz<tor. Tot pe raza 
comunei Micalaca s-aă g<sită cadavrulă unuiă ostaşă română mortă înă urmaă
exploziei unui proiectil de brandt448.ăCadavrulăs<uăfuseseăabandonatădeăc<treă
autorit<Yileă comunale,ă dară echipeleă „Cultulă Eroilor”ă auă intervenită peă lâng<ă
Prim<riaă Arad,ă auă f<cută rostă deă ună coşciugă şiă cruceă şiă apoiă aă fostă
înmormântatăînăCimitirulă„Pomenirea”ădinăacestăjudeY449. 

Înă suburbiaă Cetatea (Subcetate) s-au identificat 12 morminte 
individuale,ăînăcareăşaseăerauăeroiăromâni,ăcinciăruşiăşiăunăprizonierăungur.ă 

Înă comunaă GurahonYă auă fostă identificateă 12ă morminteă aleă eroiloră
c<zuYiă înă lupte,ă înă careă erauă înmormântaYiă zeceă româniă (cuă identitateaă
cunoscut<)ăşiădoiăeroiăruşiăaleăc<rorănumeănuăauăfostăidentificate. 

Înăcomunaăar<dean<ăGlogov<Yă(azi Vladimirescu) au fost identificate 
21ădeămorminteăindividualeăşiătreiăcomune.ăÎnăacesteaăerauăînmormântaYiă19ă
eroiă ruşi,ă 30ă unguriă şiă ună român,ă aă c<roră identitateă nuă aă fostă descoperit<,ă
deoareceămorminteleăerauăf<cuteădeăarmataămaghiar<ăînătimpulăretragerii. 

Echipeleăpentruă„CultulăEroilor”ănr.ăőăşiă6ăauăajunsăşiăînăP<natul Nou 
(azi Horia) dinăArad,ă undeă auă fostă identificateă 1Őămorminteă individualeă şiă
dou<ăcomune,ăînăcareăs-auăg<sităînmormântaYiădoiăostaşiăruşiăşiă19ăunguri450. 

Toateăacesteămorminteăauăfostăamenajate,ăîngrijite,ăliăs-au pus cruci 
provizorii,ă întrucât,ă niciă pân<ă laă dataă întocmiriiă respectivuluiă raportă (31ă
martieă 19Őő),ă echipeleă deă militariă nuă fuseser<ă aprovizionateă cuă cruciă tipă
M.Ap.N.,ă maiă rezistente,ă dină lipsaă mijloaceloră deă transport.ă Problem<ă cuă
careă aveauă s<ă seă confrunteă toateă echipeleă careă auă acYionată pentruă Cultulă
Eroilor. 

                                                 
447 Ibidem, f. 79-80. 
448 Ibidem, 95-96. 
449 Ibidem, f. 80. 
450 Ibidem, f. 95-96. 
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Deăfiecareădat<ăs-aăavutăgrij<,ăpeăcâtăposibil,ăcaăaceleămorminteăcareă
seăaflauăpeăcâmpăşiănuăîntr-unăcimitir,ăs<ăfieăîmprejmuiteăcuăgarduriăpentruăaă
nu fi distruse de animalele localnicilor. 

Putem concluziona,ă încheindă astfelă activitateaă echipeloră pentruă
CultulăEroilorănr.ăőă şiă6,ăprinăaă spuneăc<ăpeă razaă judeYuluiăArad,ă înă cursulă
lunii martie a anului 1945, s-aăg<sităunănum<rădeă678ămorminteăindividualeă
şiă 67ă morminteă comune.ă Deă asemenea,ă s-au identificat 829 eroi cu 
identitateaăcunoscut<ăşiă33ŐăeroiănecunoscuYi,ăînătotală1163ădeăostaşiăc<zuYiă
înălupte.ăDintreăaceştiaă309ăerauăromâni,ă68Őăruşi,ă1ő9ăunguriăşiă11ăgermani.ă
Aceast<ăstatistic<ăesteăilustrat<ăînătabelulăurm<tor451: 

 

Comuna 

Mor-
minte 

Indivi-
duale 

Mor-
minte 

comune 

ÎnmormântaYiăînămorminteăcomune Total Eroi Eroi 

români ruşi unguri germani 
 

cunoscuYi necunoscuYi 

Pomenirea 
Arad 

616 31 275 385 29 8 697 630 67 

Eternitatea 
Arad 

283 4 10 255 19 3 287 163 124 

Cetatea 12 - 6 5 1 - 12 9 3 
Micalaca 1 6 5 2 4 - 11 4 7 
GurahonY - 12 10 2 - - 12 11 1 
Glogov<Y 21 3 1 19 30 - 50 1 49 
P<natul 
Nou  

14 2 - 2 19 - 21 8 13 

Total 
martie 
1945 

678 67 309 684 159 11 1163 829 334 

 
Continu<mă prină aă aşterneă peă hârtieă câtevaă cuvinteă cuă privireă laă

activitateaădesf<şurat<ădeăechipaăpentruăCultulăEroilorăcuănr.Ő,ădesf<şurat<ăînă
cursulă luniiămartieă (înă paralelă cuă ceaă aă echipeloră őă şiă 6ă amintiteămaiă sus),ă
desprins<ădinăraportulădinădataădeă29ămartieă19Őő452,ă întocmităşiăsemnatădeă
comandantul acestei echipe, sublocotenent Gheorghe Neagu. 

Dup<ă ceă înă lunaă februarieă aă aceluiaşiă an,ă echipaă deămilitariă nr.Őă aă
trecută prină comuneleă Câmpiaă Turzii,ă Viişoara,ă Luncani,ă ş.a.ă dină judeYulă
Turda,ălaăînceputulăluniiămartie,ămilitarii,ăînăfrunteăcuăcomandantulălor,ădară
şiăcuăautorit<Yileălocale s-auădeplasatăînăcomunaăR<zboieni,ăundeăauăprocedată
laă identificareaă şiă amenajareaă morminteloră deă r<zboiă aflateă peă teritoriulă
acestei comune. S-auă g<sită 73ă deă morminteă individuale,ă înă careă erauă 69ă
ostaşiă româniă şiă patruă ruşiă şiă unămormântă comună cuă patruă eroiă români.ă Înă

                                                 
451 Ibidem, f. 82. 
452 Ibidem, f. 72. 
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total,ă7Őădeămorminteăcuă77ădeăeroi.ăToateăacesteaăseăaflauăpeăloculăînăcareă
eraă construit<ă vecheaă biseric<ă aă comuneiă R<zboieni.ă Morminteleă auă fostă
amenajate,ă îngr<diteă cuă garduriă pentruă aă nuă fiă expuseă distrugeriiă deă c<treă
animalele aflate laăp<scut,ăliăs-auăpusăcruciăşiăs-aăplantatăiarb<. 

Maiătârziu,ălaăjum<tateaăluniiămartieă19Őő,ăEchipaănr.Őăşi-a continuat 
activitateaă înă comunaă Ocnaă Mureş,ă undeă s-auă stabilită ună num<ră deă 28ă
morminteă deă r<zboi,ă dintreă careă 2Őă erauă individualeă şiă patruă morminte 
comune.ăÎnăceleăindividualeăerauăînmormântaYiănou<ăostaşiăruşiăşiă1őăromâni,ă
iarăînăceleăcomuneăoptăruşiăşiădoiăromâni.ăÎnătotal,ă28ădeămorminteăcuă3Őădeă
lupt<toriăc<zuYiălaădatorie453.ăŞiăacesteaăaveauăs<ăfieăamenajateăcuăgarduriădină
lemn, li s-au pus cruciă uniformeă provizorii,ă pân<ă laă sosireaă celoră tipă aleă
MinisteruluiăAp<r<riiăNaYionale,ăcareăerauămaiărezistente. 

Auăcontinuatădeplasareaă înă comuna Veresmat, la cimitirul romano-
catolic, unde au fost identificate cinci morminte, comuna Uioara, unde au 
fostă identificateăpatruămorminteăindividualeăşiăunulăcomun,ă laăN<dlacăundeă
s-auăg<sitădou<ămorminteăcuădoiăeroiăromâni.ă 

Spreă sfârşitulă luniiă martieă 19Őő,ă echipaă deă militariă pentruă Cultulă
Eroilorănr.ŐăaăajunsăînăcomunaăVinY-Unirea,ăundeăauăidentificatăşiăstabilit 45 
deă morminte,ă înă careă erauă înmormântaYiă treiă eroiă români,ă 30ă ruşiă şiă 12ă
unguri.ăDintreă aceştia,ă 3őă aveauă identit<Yiă cunoscute,ă iară 10ă nuă auă putută fiă
identificaYi454. 

Înă zileleă deă 2Őă şiă 2őă martieă 19Őő,ă echipaă nr.ă Őă şi-aă desf<şurată
activitateaăşiă înăcomuneleăCisteiulădeăMureşăşiăNicoşlacaădină judeYulăAlba,ă
undeă auă fostă g<siteă dou<ă morminteă cuă doiă eroiă româniă cuă identit<Yiă
cunoscute.ăDeăasemenea,ăînăcomunaăMir<sl<uătotădinăAlba,ăs-auăg<sită36ădeă
morminteă individuale,ă înăcareă s-auă identificată26ădeă lupt<toriă români,ă cinciă
ruşiăşiăcinciăunguri.ăAcesteaăerauăr<spânditeăînădiferiteăp<rYiăaleăcomuneiăşi,ă
laăfelăcaătoateăcelelalte,ăauăfostăîngrijite,ăliăs-auăpusăcruciăşiăs-aăplantatăiarb<ă
deăjurăîmprejur.ă 

Raportulă înaintată Grupuluiă deă Serviciiă Nr.92ă (dină Comandamentul 
GeneralăalăEtapelor)ăcuăprivireălaăactivitateaădesf<şurat<ădeămilitariiăechipeiă
nr.ŐăînăjudeYeleăTurdaăşiăAlba,ăseăîncheieăcuăoăstatistic<,ăanume:ăs-au stabilit 
280ămorminteădeăr<zboiăînăcareăseăodihneauă38Őădeăeroi.ăDintreăaceştia,ă301ă
au fost identificaYi,ăiarărestulădeă83,ădup<ătoateăcercet<rileăîntreprinse,ănuăauă
pututăfiăidentificaYi455. 

                                                 
453 Ibidem  
454 Ibidem, f. 73. 
455 Ibidem, f. 74. 
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Temperaturaăprim<v<ratic<ăle-aăfostăfavorabil<ă(lunaămartie)ăacestoră
braviămilitari,ăactivitateaălorăfiindăunaărodnic<.ăAuăf<cutăamenaj<riănecesare,ă
deşiă nuă auă reuşită s<ă pun<ă laămorminteă cruciă tipă deă laăMinisterulă Ap<r<riiă
NaYionale;ă nuă auă beneficiată deă mijloaceleă deă transportă necesare,ă îns<ă auă
identificată foarteă mulYiă eroiă c<zuYiă înă lupte,ă menYinându-le astfel vie 
memoria. 

Dup<ă cumă seă poateă observa,ă activitateaă echipelor ce au avut drept 
misiuneăidentificareaăşiăamenajareaămormintelorăeroilorăc<zuYiăînălupteăaăfostă
unaăfoarteăintens<ăşiăcuărezultateăbune,ădeşiănuăîntotdeaunaăauăavutăpuseălaă
dispoziYieămijloaceleănecesareăînăacestăscop.ă 

Peădeăalt<ăparte,ăseăpoateăconstataăc<ăpopulaYiaăşiăautorit<Yileă localeă
auă îngrijită pentruă înhumareaă creştineasc<ă aă tuturoră militariloră c<zuYiă peă
câmpulădeălupt<,ăamenajândăloculădeăveciă indiferentădeăsteagulăpentruăcareă
luptaser<. 

Şiă astaă aveaă s<ă spun<ă multe.ă Printreă alteleă dovedea c<ă oameniiă seă
s<turaser<ădeăatâtaănenorocire,ăconştientizândăc<ăînăfaYaămorYiiăcuătoYiiăsuntă
egali,ăcoasaămorYiiăsecerândăf<r<ădeosebireădeănaYionalitate.ăPeădeăalt<ăparte,ă
cuă toat<ădramaă tr<it<ăziădeăzi,ăomulăaă reuşită s<-şiăp<strezeă respectulăpentruă
semeni,ă înă celeă dină urm<ăpentruă viaY<.ă Şiă cumă altfelă puteaă s-oădovedeasc<ă
decâtărespectându-şiămorYii.ăŞiănuăpentruăoăziăsauădou<,ăciăpentruăeternitate,ă
dovad<ăc<ăînătoat<ăperioadaăpostbelic<ăîngrijireaăşiăcinstireaăacestorăcimitireă
de eroi au constituit liantulă întreă popoareleă vecine,ă supremulă argumentă
pentru respectul reciproc. 
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Abstract 

Banat, given to Romania through the treaty from August 1916, was 
demanded also by the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes at the end of 
the war. Moreover, the Serb army occupied a large part of the province in 
autumn of 1918. That occupation provoked discontent of the Romanian 
populationă fromă there.ă Theă Romaniană Primeă Ministeră Ionă I.C.ă Br<tianuă
adopted an uncompromising attitude as concerns the maintaining of 
integrity of Banat. The bilateral diplomatic contacts (the meeting of the 
Romanian Prime Minister with the regent Alexander I) did not contribute to 
solving the dispute when the problem was discussed at the Paris Peace 
Conference.  

The dispute on Banat was solved by the representatives of the 
victorious Central Powers that had decided division of Banat between the 
two states. In their conception, the province was fairly divided, and the 
allied Central Powers did not have the right to sacrifice one of the allies in 
favor of the other. Then, the frontier was traced, and that process finished in 
the first years between  the two  world wars. 

 
Laăsfârşitulăprimuluiăr<zboiămondial,ăchestiuneaăBanatuluiăaădevenită

foarteă complex<.ă Aceast<ă situaYieă seă datoraă confrunt<riiă aă treiă tendinYeă
complet diferite.456 

Oă prim<ă tendinY<,ă careă corespundeaă realit<Yiiă istorice,ă voinYeiă
majorit<Yiiă populaYieiă şiă prevederiloră Tratatuluiă internaYională semnat - înă
august 1916 - deă guvernulă română şiămarileă puteriă aleă Antantei,ă preconizaă
unireaăzoneiăînăgraniYeleăsaleăistoriceăşiăgeograficeăcuăRegatulăRomâniei.457 

                                                 
456 VasileăR<mneanYu,ăIstoricul relaYiilor româno-iugoslave în perioada interbelică, Editura 
Mirton,ăTimişoara,ă2007,ăp.ă11.  
457 Vasileă Dudaş,ă SpaYiul bănăYean în dezbaterile ConferinYei de Pace de la Paris. 
Instituirea administraYiei româneşti în judetele Caraş-Severin şi Timiş-Torontal,ă înă
„Analele Banatului, S. N., Arheologie-Istorie”, XIV, 2, 2006, p. 212. 
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AădouaătendinY<,ăcareăîncercaăs<ăanihilezeăhot<râreaăplebiscitar<ădeălaă
Alba-Iulia,ăaparYineaăguvernuluiăRegatuluiăsârbo-croato-slovenăşiăpreconizaă
alipirea zonei, integral<ăsauăm<carăparYial<,ănoului stat constituit. 

Cea de-aă treiaă tendinY<ă urm<reaă z<d<rnicireaă celoră dou<ă şiă încercaă
menYinereaăprovincieiăînăgraniYeleăstatuluiămaghiar.ăAdepYiiăacesteiă tendinYeă
considerauăbinevenit<ădeă asemenea organizareaă zoneiă caăoă entitateă careă s<ă
dispun<ădeăoălarg<ăautonomie,ădarălegat<,ăîntr-un fel, de statul ungar.458 

Peă deă alt<ă parte,ă oă parteă aă locuitoriloră deă naYionalitateă german<ă
militauăpentruăautonomiaătotal<ăaăzoneiăcuprins<ăîntreăMureş,ăTisa,ăDun<reă
şiăCarpaYi.  

Înc<ă dină primeleă s<pt<mâniă deă r<zboi,ă guvernulă sârbă declaraseă c<ă
unulă dină obiectiveleă saleă principaleă eraă s<ă eliberezeă şiă s<ă uneasc<ă într-un 
singură stată peă toYiă sârbii,ă croaYiiă şiă sloveniiă aflaYiă subă dominaYiaă str<in<.459 
Guvernul belgr<deană şi-aă precizat,ă înă repetateă rânduri,ă poziYia,ă conformă
c<reiaăteritoriileălocuiteădeăslaviăînăAustro- Ungaria trebuiau alipite statului 
sârb,ăsubăegidaăBelgradului.  

ConvenYiaămilitar<,ăîncheiat<ălaăBelgradăîntreăreprezentanYiiăUngarieiă
şiăaiăAntanteiăînăziuaădeă13ănoiembrieă1918,ăprecizaăc<ă„guvernulăungarăîşiă
retrageă toateă trupeleă laă nordă deă liniaă marcat<ă prină Valeaă superioar<ă aă
Someşuluiă Mare,ă BistriYa,ă Valea Mureşuluiă pân<ă laă confluenYaă luiă cuă
Tisa".460 

ProfitândădeăprevederileăconvenYieiăamintite,ăînaintândăcaăavangard<ă
aă trupeloră francezeă conduseă deă c<treă generalulă Franchetă dțEsperey,ă armataă
sârb<ăaăocupat- pân<ăînăaugustă1919- o mare parte a Banatului.461 

Împreun<ăcuănoileăregiuniăcontrolateă(BaranyaăşiăBacska),ălocalit<Yileă
b<n<Yeneă auă fostă puseă subă controlulă unuiăConsiliuăNaYională Sârbă (Narodna 
Uprava), careăîşiăvaăaveaăsediulălaăNoviăSad.ăPopulaYiaăromâneasc<ăaăprimită
cuăbraYeleădeschiseăarmataăsârbeasc<,ăconsiderândăc<ăaceştiaăveneauăcaăfraYiă
şiăaliaYiăşiăseăvorăcomportaăînăconsecinY<.ăDarăcomportamentulălorăaăl<satădeă
dorit,ăarmataăsârb<ădizolvândăşiădezarmândăg<rzileănaYionaleăromâneşti,ă iară

                                                 
458 Gh.ă I.ă Br<tianu, AcYiunea politică şi militară a României în 1919, în lumina 
corespondenYei diplomatice a lui Ion I. C. Brătianu,ăEdituraăCarteaăRomâneasc<,ăBucureşti,ă
1939, p. 35- 36. 
459 Eliza Campus, Din politica externă a României. 1913- 1947,ăEdituraăPolitic<,ăBucureşti,ă
1980, p. 33. 
460 Nicolae Chiachir, Istoria popoarelor din sud- estul Europei în epoca modernă, Editura 
OscarăPrint,ăBucureşti,ă1998,ăăp.66. 
461 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 213. 
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fruntaşiiă româniăcareăseăopuneauăplanurilorăsârbeştiă referitoareă la Banat au 
fostăduşi,ăcuădomiciliulăforYat,ăînăYinuturileămacedonene.462 
Totuşi,ă sârbiiă nuă aveauă trupeă suficienteă şiă niciă elementeă preg<titeă pentruă aă
prelua,ă înă modă metodic,ă controlulă asupraă provinciei.ă Armataă deă ocupaYieă
sârb<ă aă împiedicată delegaYiiă români aleşiă s<ă reprezinteă diverseă localit<Yiă laă
Marea Adunare din 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia. 

OcupanYiiă sârbiă i-auă acuzată deă spionajă înă slujbaă Românieiă peă
delegaYiiăcareăauăparticipatălaăAdunareaădeălaăAlba-Iuliaăşiăi-auătrimisăînăfaYaă
uneiă curYiămarYiale,ă careă îşiă desf<şuraă activitateaă laăBecicherecuăMare.ăAuă
fostăarestaYiă intelectualiiăsateloră(Foeni,ăBanloc,ăBirda,ăSeceani,ăetc.),ă iară laă
Cebzaăpreotulăaă fostă reYinutăpentruăc<ănu-1ăpomenise,ă înă timpulăslujbei,ăpeă
regele Petru al Serbiei, ci pe regele FerdinandăalăRomâniei.ăLaătoateăacesteaă
s-auă ad<ugată rechiziYiileă numeroase,ă realizateă înă specială înă momentulă
retrageriiă armateiă sârbeă dinăBanat.ăAstfel,ă dou<ă vaseă aproapeă înc<rcateă cuă
c<rYiăşiămobilierăauătrecutăpeăcanalulăBega,ăcuădestinaYiaăSerbia.463 

Comportamentulă trupeloră sârbeă înă Banată aă atrasă nemulYumireaă
locuitoriloră provinciei.ă Laă 1Őă iunieă 1919,ă 1.200ă deă lucr<toriă aiă fabriciiă deă
înc<lY<minteă „Turul"ă auă protestată înă faYaă comandamentuluiă militară sârbă
contraăridic<riiăutilajelorăfabricii,ăiarălaă2ăiulie 1919ăauăintratăînăgrev<ă600ădeă
ceferişti,ă datorit<ă faptuluiă c<ă nuă primiser<ă salariileă dină 1őă maiă 1919ă şiă aă
trimiteriiă înă Serbiaă aă locomotiveloră şiă aămaterialuluiă rulant.ă Totă înă scopulă
împiedic<riiă transferuluiă deă utilajeă industriale,ă animale,ă aă fostă barat cursul 
canaluluiăBegaăînăzonaăTopolov<Y.464 

OcupareaăBanatuluiădeăc<treăarmataăsârb<ăşiăm<surileăluateăîmpotrivaă
unoră fruntaşiă româniă aă determinată guvernulă deă laă Bucureştiă s<ă înceap<ă oă
campanieă deă propagand<ă împotrivaă nouluiă Regată sârbo- croato- sloven.465 
Generalul Prezan i-aă solicitată generaluluiă franceză dțEspereyă s<ă intervin<,ă
deoareceă sârbiiă împiedicauă trecereaă trenuriloră înc<rcateă cuă c<rbuniă deă laă
AninaăăspreăReşiYa,ăiarăprimulăministruăromână1.1.ăC.ăBr<tianuăaăsolicitat,ălaă
20ăianuarieă1919,ăConferinYeiăP<ciiădeălaăParisăevacuareaătrupelorăsârbeădină
Banat.ă Într-ună memoriuă adresat,ă laă 3ă martieă 1919,ă ConferinYei,ă Br<tianuă
evidenYiaă faptulă c<ă ocupaYiaă sârb<ă dină Banată tindeă s<ă iaă ună caracteră deă
ostilitateă faY<ă deă populaYiaă româneasc<,ă faptă ceă ameninYaă s<ă tulbure 

                                                 
462 VasileăR<mneanYu,ăop. cit., p. 15. 
463 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 216.  
464 Georgeă Cip<ianu,ă Gheorgheă Iancu,ă Prezenta militară franceză şi administraYia 
Banatului,ăZal<u- Satu- Mare, 1998, p. 83. 
465 Gheorghe I. Demian, Pentru Banatul robit. Istoricul tratativelor duse pentru obYinerea 
Banatului iugoslăvesc (1914- 1923), Editura TipografiaăRomâneasc<,ăTimişoara,ă1933,ăp.ă
72. 
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„rapoarteleă deă prietenieă secular<ă întreă populaYiuneaă român<ă şiă ceaă
iugoslav<".466 

Laă rândulă s<u,ă Alexandruă Vaidaă Voievodă aă abordată problemaă
ocupaYieiă Banatuluiă deă c<treă trupeleă sârbeşti,ă înă cursulă uneiă întrevederiă cuă
şefulă diplomaYieiă franceze,ă St.ă Pichon. El a protestat contra abuzurilor 
armateiă sârbeă înă cadrulă întâlniriiă cuă delegatulă sârbă laă ConferinYaă p<cii,ă
Trumpičič.467 Autorit<Yileă militareă deă laă Belgradă auă r<spuns,ă ar<tândă c<ă
trupeleăsârbeştiănuăauăcomisăniciăunăabuzăînăBanatulăoriental.ăÎnăprimaăparte 
aă anuluiă 1919,ă autorit<Yileă româneă auă întreprinsă oă serieă deă demersuriă peă
lâng<ă aliaYiă înă vedereaă retrageriiă trupeloră sârbeă dină Banat.ă Generalulă F.ă
dțEspereyă aă propusă autorit<Yiloră româneă retragereaă trupeloră sârbeştiă dină
Banată şiă înlocuireaă loră cuă celeă franceze.468 Guvernulă română aă acceptată
aceast<ăsoluYie,ăconsiderând-oăcaăfiindăsinguraădeănatur<ăs<ăeviteăincidenteleă
dintreă sârbiă şiă români.ă Înă acestă sens,ă aă fostă constituit<ă oă comisieă franco- 
româno-sârb<ă subă preşedinYiaă generaluluiă Tournadre,ă careă şi-aă început 
lucr<rileă laă 18ă iulieă 1919,ă stabilindă calendarulă retrageriiă unit<Yilorămilitareă
din regiune.469 Înă timpulă întrevederiiă dintreă Ionă I.ă C.ă Br<tianuă şiă regentulă
Alexandruă I,ă deă laăBelgrad,ăprimulăministruă românăaă subliniată c<ăDun<reaă
esteăsinguraăgraniY<ăcapabil<ă„s<ăeviteăînăviitorăproceseăîntreănoiăşiăsârbi,ăaşaă
cumăeleăexist<ăînăDobrogeaăcuăbulgarii".ăAlexandruăIăaăar<tatăc<ăBelgradulă
nuăpoateăfiăatâtădeăaproapeădeăfrontieraădintreăceleădou<ăstate,ăiarăpopulaYiaă
sârb<ă dină Banată aă avută oă contribuYieă major< laă dezvoltareaă naYional<ă aă
Serbieiăşiănuăputeaăfiăabandonat<.470 

Invocândă principiulă naYionalit<Yilor,ă şefulă statuluiă sârbă ar<taă c<ă
jum<tateădinăBanatăarăfiătrebuităs<ărevin<ăBelgradului.ăInătimpulăşederiiăsaleă
laăBelgrad,ăpremierulăromânăaăaflatădeăexistenYaăuneiăînYelegeriăîntreăN.ăPašičă
şiăTakeăIonescu,ăprinăcareăparteaăoccidental<ăaăBanatuluiăurmaăs<ăfieăcedat<ă
Regatuluiăsârbo- croato- sloven.471 NemulYumităc<ădemersulăs<uăs-a finalizat 
cuăunăeşec,ăBr<tianuăaătrimisăoăradiogram<ălaăBucureştiăînăcareăcomunicaăc<:ă
„Takeă Ionescuă aă compromisă gravă intereseleă noastreă înă Banat".ă Dină acelă
momentă colaborareaă atâtă deă necesar<ă întreă ceiă doiă oameniă deveniseă
imposibil<.472 

                                                 
466 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 217. 
467 Ioan Munteanu, SituaYia Banatului la sfârşitul primului război mondial,ă în,,ăApulum”,ă
XXXIV, 1997, p. 81.  
468 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 218. 
469 VasileăR<mneanYu,ăop. cit., p. 22. 
470 Ibidem, p. 23.  
471 T. Ionescu, Politica Externă a României şi chestiunea Banatuui,ăBucureşti,ă1920,ăp.ă18.ă 
472 Ioan Munteanu, op. cit., p. 63. 
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SoluYionareaă problemeiă Banatuluiă s-aă aflată şiă înă atenYiaă diplomaYieiă
franceze. Potrivit cercurilor diplomaticeă franceze,ă intereseleă româneştiă înă
privinYaăBanatuluiănuă trebuiauăştirbite,ădeoareceă înăviitorăBucureştiulăurmaă
s<ăfieăcelămaiăsigurăaliatăalăParisuluiăînăOrient. 

Înă deschidereaă ConferinYeiă deă paceă deă laă Paris,ă delegaYiaă sârb<ă aă
ar<tată c<ă România nuă aă fostă consecvent<ă înă luptaă împotrivaă Puteriloră
Centrale,ă precumă şiă faptulă c<ă trupeleă sârbeă auă intrată maiă repedeă înă sudulă
Ungarieiă decâtă celeă româneşti473.ă Parteaă român<ă şi-aă susYinută interesele,ă
bazându-se,ă înăspecial,ăpeăprevederileătratatuluiădeăalianY<ădinăaugustă1916,ă
încheiată întreă guvernulă română şiă reprezentanYiiă puteriloră Antantei474. 
Delegatulă sârbăM.ăVeşnică aă declarată c<ă guvernulă s<uă nuă puteaă recunoaşteă
tratatulă dină 1916ă dintreă Româniaă şiă puterileă Antantei,ă deoareceă aă avută ună
caracter secret, revendicândăvestulăBanatului,ăîmpreun<ăcuăoraşulăTimişoara.ă
ÎnăsusYinereaăacesteiăcereri,ăelăargumentaăc<,ăîntreă18Ő9ă— 1860, Banatul a 
aparYinută voievodatuluiă sârb,ă provinciaă eraă grânarulă Serbieiă şiă constituiaă oă
zon<ă deă ap<rareă înă faYaă Belgradului.475 Demnitarulă sârbă aă maiă adusă înă
discuYieă şiă criteriulă etnic,ă deşiă aă recunoscută c<ă înă zonaă revendicat<ă
majoritateaăpopulaYieiăeraădeănaYionalitateăgerman<.476 

Înă susYinereaă tezeiă sale,ă delegaYiaă sârb<ă aă maiă adusă urm<toareleă
argumente: 

- BelgradulănuăputeaărenunYaălaăconaYionaliiădinăBanat,ăcareăreprezentauă
oăparteăimportant<ăaăpoporuluiăsârb; 

- oărenunYareălaăBanatăarădaănaştereălaămişc<riăiredentisteăşiălaăconflicteă
întreăromâniăşiăsârbi,ăînsemnând,ătotodat<,ăpr<buşireaăetnic<ăaăsârbilor; 

- întindereaă statuluiă română pân<ă laă Dun<reă şiă Tisaă ară fiă însemnată oă
ameninYareăpermanent<ăasupraăRegatuluiăsârbo- croato - sloven,ăc<ciăValeaă
Moraveiăarăfiăr<masădeschis<ăunorăinvazii; 

- înă cazulă înă careă întregulă Banată reveneaă României,ă capitalaă statuluiă
vecinăarăfiătrebuităschimbat<,ăceeaăceăarăfiăconstituit,ăpentruăpoporulăsârb,ăoă
umilireănaYional<. 477 

Înă privinYaă Timişoarei,ă Belgradulă ar<taă c<ă eraă singurulă oraşă
revendicată înăcareăpopulaYiaăsârb<ănuăeraămajoritar<,ăcuă toateăc<ăşiă româniiă
erauăînăaceeaşiăsituaYie,ămajoritariăfiindăaiciăgermaniiăşiămaghiarii.478 

                                                 
473 S.ăMândruY,ăStabilirea frontierei Banatului după primul război mondial( 1918- 1924). 
Impact şi consecinYe,ăîn,,ăStudiiădeăistoriaăBanatului”,ăXXIII- XXV, 1999- 2000, p.44. 
474 Viorel V. Tilea, AcYiunea diplomatică a României, Editura Tipografia poporului, Sibiu, 
1925, p. 19. 
475  C. Xeni, Take Ionescu, 1858- 1922,ăEdituraăUniversul,ăBucureşti,ă1933,ăp.ăőŐ. 
476 Ibidem, p. 58. 
477 VasileăR<mneanYu,ăop. cit., p. 24. 
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Parteaă român<,ă r<spunzândă acestoră argumente,ă subliniaă c<ă niciă
Româniaănuăputea,ăpentruăaceleaşiămotive,ăs<ărenunYeălaăconaYionaliiăei,ăcuă
atâtămaiămultăcuăcâtăp<r<sireaălorăarăînsemnaădistrugereaălorăcaănaYionalitate,ă
dat<ă fiindă intoleranYaă Belgraduluiă faY<ă deă ei.ă Pentruă garantareaă capitaleiă
statuluiă vecin,ă guvernulă română seă arat<ă dispusă s<-şiă asume,ă subă controlulă
Societ<YiiăNaYiunilor,ăoăserieădeăobligaYii. 

Laă1ăfebruarieă1919,ăpremierulăromânăaăfostăinvitatălaăoănou<ăaudiereă
deă c<treă Consiliulă Suprem,ă prilejă cuă careă elă aă subliniată c<ă revendic<rileă
RomânieiăsuntăexpresieăaădorinYelorăconaYionalilorăs<iăcareădorescăunireaăcuă
patriaămam<.479 Primulăministruăromânăsubliniaăc<,ădac<ăarăfiăfostăvorbaădeăaă
aplicaăcuăoărigoareăabsolut<ăprincipiulăgrupuluiăetnicăsauălingvistic,ăRomâniaă
ară fiă trebuită s<ă reclame,ă f<r<ă contestaYiaă posibil<,ă suteă deă miiă deă româniă
stabiliYiădincoloădeăDun<reăînăSerbia,ăîntreăv<ileăTimoculuiăşiăMoravei.480 

Niciă întâlnireaă deă laă Belgrad,ă dintreă reginaă Mariaă şiă regentulă
Alexandruă Iă (aprilieă 1919),ă nuă aă deschisă caleaă uneiă înYelegeriă privitoareă laă
Banat. 

Caăoăultim<ăîncercareădeăaăobYineăîntregulăBanat,ăIonăI.ăC.ăBr<tianuăaă
propusăcaăRomâniaăs<ăcedezeăBulgarieiăCadrilaterulăînăschimbulăBanatului,ă
iară sârbiiă s<ă fieă recompensaYiă cuă Vidinulă pân<ă laă Lom- Palanca, dar nici 
aceast<ă propunereă nuă aă fostă acceptat<.481 Înă şedinYaă saă dină 21ă iunieă 1919,ă
Consiliulă Supremă Aliată aă aprobată liniaă deă frontier<ă româno-sârb<.ă Înă
concepYiaă reprezentanYiloră mariloră puteri,ă atunciă cândă s-aă hot<râtă ca sud- 
vestulăBanatuluiăs<ărevin<ăRegatuluiăsârbo- croato- sloven s-aăYinutăcontădeă
trei factori: 

- factorulă etnic,ă populaYiaă sârb<ă fiindă majoritar<ă înă aceast<ă parteă aă
provinciei; 

- factorul economic, aceasta fiind zona din care Serbia se aproviziona 
cu produse agricole; 

- factorulă militar,ă frontieraă fiindă stabilit<ă astfelă încâtă s<ă asigureă
siguranYaăBelgradului.482 
Premierulă română Ionă I.ă C.ă Br<tianuă nuă aă acceptată hot<râreaă

ConferinYei,ă p<r<sindă Parisulă şiă demisionândă dină frunteaă guvernuluiă
României. 

Deă subliniată c<ă la Paris s-auă deplasată reputaYiă c<rturariă româniă
b<n<Yeni:ă istoriculă Ionă Sârbu,ă protopopulă Lugojuluiă Georgeă Popovici,ă
                                                                                                                            
478 VasileăDudaş,ăop.cit., p. 219.  
479 Gh. I. Demian, op. cit., p. 69. 
480 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 229.  
481 GheorgheăI.ăBr<tianu,ăop. cit., p. 11. 
482 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 231. 



 - 205 - 

AvramăImbroane,ăSeverăBocu.ăPrinănoiămemorii,ăeiăvoră încercaăs<ăsusYin<,ă
al<turiă deă lugojeanulă Caiusă Brediceanu,ă devenită secretară ală delegaYieiă
române,ădrepturileăistoriceăaleăRomânieiăasupraăîntreguluiăBanat.483 

Laămijloculăluniiămaiă1919,ăcomandantulăşefăalăArmatelorădinăOrientă
a comunicat conducerii Armatei din Ungaria decizia Antantei cu privire la 
sprijinireaăacYiuniiămilitareăromâneăşiădeăînlocuireăaăadministraYieiămaghiareă
cuă ceaă româneasc<,ă laă începută înă parteaă deă estă aă Banatului484.ă Totodat<,ă
generalulăFranchetădțEspéreyăaă ă f<cutăcunoscut<ăaceast<ădecizieăşiă luiă Iuliuă
Maniu,ă preşedinteleă Consiliuluiă Dirigent.ă Primulă pasă concretă înă aceast<ă
direcYieă 1-a constituit sosirea- la Lugoj- aă primiloră militariă români.ă
Evenimentulăaăavutălocăînăziuaădeă23ămaiă1919485. 

Înăaceeaşiăzi,ădinăgaraăLugojăaăplecatăunătrenăspecial,ăcuăoănumeroas<ă
delegaYieă deă româniă b<n<Yeniă careă urmaă s<ă fieă primit<ă deă familia regal<ă
român<,ăaflat<ăînăvizit<ăpeăfrontulădinăUngaria.ăÎnăfrunteaădelegaYieiăseăaflauă
dr. George Dobrin, episcopul greco-catolică Valeriuă Traiană FrenYiu,ă
protopopul dr. George Popoviciă şiă avocatulă Titusă HaYeg486. DelegaYiaă
b<n<Yean<ăaăfostăprimit<ădeăc<treăregeleăFerdinandăşiăreginaăMaria.ăCuăacestă
prilej,ă Georgeă Dobrină aă prezentată doleanYeleă româniloră b<n<Yeni,ă iară
protopopulăGeorgeăPopoviciăaăînmânatăsuveranuluiăromânăunămemoriu487. 

Întreă timp,ă înă modă treptat,ă trupeleă francezeă începă procesulă deă
retragere de peă teritoriulă Banatului.ă Peă m<suraă plec<riiă lor,ă seă permiteaă
înaintareaă unit<Yiloră militareă române.ă Generalulă Tournadreă urmaă s<ă seă
deplasezeă laă Timişoaraă începândă cuă ziuaă deă 18ă iulieă 1919,ă autoritateaă luiă
exercitându-seăînăp<rYileăLugojuluiăpân<ăînăsearaăzilei de 22 iulie 1919, prin 
prezenYaăcoloneluluiăBeatrix.ăAcestaăr<mâneaăînăoraşulădeăpeăTimişăpân<ălaă
23ă iulieă 1919,ă oreleă 12,ă cândă urmaă s<ă predeaă zonaă trupeloră române.ă
Misiuneaă deă aă ap<raă noileă frontiereă aleăRomânieiă aă revenităDivizieiă aă II-a 
oltene, aflat<ăsubăcomandaăgeneraluluiăIancuăJitianu488.  

Înăconformitateăcuăordinulăcomandantului- şefăalăarmatelorăaliateădină
Orient,ă dezbaterileă dină comisiaă militar<ă deă evacuareă auă fostă prezidateă deă
reprezentantulăfrancez.ăLaăîncheiereaălucr<rilorăs-a decis ca armataăsârb<ăs<ă
înceap<ăevacuarea,ă înăconformitateăcuăhot<râreaăConsiliuluiăputerilorăaliateă
deălaăParis,ăînăintervalulăcuprinsăîntreă28ăiulie şiă3ăaugustă1919489. Totodat<,ă

                                                 
483 VasileăR<mneanYu,ăop.cit., p. 46. 
484 Ibidem, p. 73. 
485 VasileăDudaş,ăop. cit., p. 220. 
486 G.ăCip<ianu,ăGh.ăIancu,ăop. cit., p. 11- 18. 
487 Gh. I. Demian, op. cit., p. 70. 
488 Ioan Munteanu, op. cit., p. 86. 
489 Gh. I. Demian, op. cit., p. 22. 
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comisiaăaăstabilităoă linieădeădemarcaYieăprovizorieă întreăSerbiaăşiăRomânia,ă
indicându-se localit<YileădeăgraniY<ăcareăurmauăs<ăfieăcontrolateădeăromâniăşiă
sârbi. 

Laă27ăiulieă1919,ăultimeleăsubunit<Yiămilitareăsârbeăauăp<r<sităoraşulă
Timişoara,ă iară laă 28ă iulieă 1919ă primulă prefectă român,ă dr.ăAurelăCosma,ă îlă
informa – printr-oă telegram< – pe Iuliuă Maniu,ă preşedinteleă Consiliuluiă
Dirigent,ă despreă preluareaă administraYieiă judeYuluiă Timişă şiă aă oraşuluiă
Timişoara,ă acYiuneă careă urmaă s<ă seă extind<ă înă zileleă urm<toareă şiă asupraă
localit<YilorădinăfostulăcomitatăTorontal,ăreveniteăRomâniei490. 

Întreă timp,ă str<zileă metropoleiă Banatuluiă luaser<ă ună aspectă
s<rb<toresc.ăEraăziuaădeă3ăAugustă1919.ăPesteăani,ă rememorândăaceast<ăzi,ă
dr.ă Aurelă Cosmaă vaă consemna:ă ,,ă ...ă într-adev<ră nuă eraă decâtă laă 3ă Augustă
1919ăcândăoraşulăTimişoaraăşi-aădeschisăporYileăînăfaYaădorobanYilorăromâni,ă
careăauăvenităs<ăpun<ăst<pânireăveşnic<ăpeăacestăp<mântăromânesc.ăEraăoăziă
mareăpentruănoi.ăEraăprazniculădezrobiriiăBanatului.ăNuăseăpoateăcuprindeăînă
cuvinteăînsufleYireaănem<rginit<ăaăromânilorădeăaici,ăcareăauăvenităînănum<ră
de aproape o sut<ădeămii,ăcaăs<ăîntâmpineăglorioasaănoastr<ăarmat<". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
490 Nicolae Chiachir, op. cit., p. 77. 
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CULTUR;ăŞIăPERSONALIT;XI 
 
 

Palatul Cultural 
 
 

Virgil Valea 
 
 

Pân<ăînă1918,ăacYiunileăculturaleăaleăcomunit<YiiăromâneştiădinăAradă
seă desf<şurauă laă Casaă NaYional<ă dină cartierulă Pârneava,ă edificat<ă înă anulă
1902,ălaăiniYiativaăpersonalit<Yilorăar<deneăînăfrunteăcuăVasileăGoldiş.ăDup<ă
împlinireaă idealuluiă naYional,ă centrulă spiritualit<Yiiă româneştiă aă devenită
monumentalaăcl<direăaăPalatuluiăCultural,ă edificat<ă înăanulă1913ăşiădat<ă înă
funcYiuneă înă anulă 191Ő491.ă DestinaYiaă cl<diriiă edificat<ă dină fondurileă
prim<riei,ă judeYului,ă aleă societ<Yiloră localeă şiă aleă statului,ă aă fostă înc<ă deă laă
începuturiă cultural<,ă astfelă c<ăm<suraănoiloră autorit<Yiă româneăaă fostă câtă seă
poateă deă fireasc<.ă Preluareaă Palatului Cultural de la vechile structuri de 
conducereă aă începută laă10ă februarieă1921ă şiă s-aă încheiată laă8ă aprilieă1921.ă
Reprezentantulăautorit<Yilorăromâneăaăfostănoulădirectorădr.Laz<răNichi,ăcareă
aăpreluatăpeăbaz<ădeăprocesăverbalădeălaăfostulădirectorăPavelăOlaszăpeălâng<ă
localăşiămuzeele,ăcolecYiile,ăbibliotecaăşiămobilierul492. 

Înă întreagaă perioad<ă interbelic<ă activitateaă PalatuluiăCulturală aă fostă
monitorizat<ă deă c<treă Comisiaă deă supraveghereă aă Palatuluiă Cultural,ă careă
reprezentaă intereseleă autorit<Yiloră administrativeă locale.ă AcYiunileă
desf<şurateăsubăauspiciileăPalatuluiăCulturalăauăavutăoămareădiversitate,ăeleă
îmbr<Yişândăaproapeăînătotalitateăspectrulăculturiiăromâneşti.ăSubăîndrumareaă
competent<ăaă„longevivului”ădirectorăLaz<răNichiăs-au organizat conferinYe,ă
spectacoleădeă teatru,ăexpoziYiiădeăart<,ă s-auăsprijinită cercet<rileăarheologiceă
dină epocaă roman<,etc.ă Înă cl<direaă prestigioaseiă instituYiiă ar<deneă şi-au 
desf<şurată activitateaă bibliotecaă şiă pinacoteca,ă şi-au avut sediul permanent 
majoritatea societ<Yilorăculturaleăar<dene.ă 

Comisiaă deă supraveghereă şiă direcYiuneaă auă optată pentruămenYinereaă
unuiăstandardăelevatăalăinstituYiei,ărefuzândăs<ăconcesionezeăsalaămareăpentruă
spectacole cinematografice. Argumentul forurilor de conducere a fost acela 
c<ă „Palatulă Culturală nuă seă poateă puneă înă serviciulă reprezentaYiiloră

                                                 
491 A.N.D.J.A., fond P.J.A., acte administrative, dos.21/1928, f. 109. 
492 Ibidem, dos.5/1921, f. 71. 
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cinematografice,ă vizitateă înă ceaă maiă mareă parteă deă c<treă ună publică
neselecYionat”;ă eiă auă optată înă continuareă pentruă reprezentaYiiă deă ordină
culturală maiă înalt,ă ca:ă serateleă artistice,ă concertele, conferinYeleă ştiinYifice,ă
etc.493. 

AsociaYiileă şiă societ<Yileăculturaleă româneştiăar<deneăcareăorganizauă
manifestaYiiăcultural-artistice,ăştiinYificeăşiăliterare,ăs-au bucurat de un statut 
preferenYial,ăeleăfiindăscutiteădeăplataăintegral<ăaătaxeiăpentruăfolosireaăs<liiă
Palatului.ăUnăexempluăînăacestăsensăauăfostăşez<torileăliterareăorganizateădeă
c<treă „Salonulă literară şiă artistic”ă condusă deă poetulă simbolistă Alexandruă T.ă
Stamatiad.ă Scutireaă total<ă deă plataă taxeiă chirieiă s<liiă nuă s-a putut realiza 
datorit<ă vremuriloră greleă prină careă treceaă Yaraă înă aceaă perioad<.ă Cuă toateă
acestea, Alexandru T.Stamatiad insista asupra stabilirii prin lege a unui 
statută preferenYială pentruă societ<Yileă localeă careă închiriauă salaă pentruă
organizareaădeăs<rb<toriăromâneşti;ăelăaducea caăargumentăsituaYiaăspecific<ă
Aradului,ă caăoraşădeă graniY<,ă undeăPalatulăCulturală „ară trebuiă s<ă fac<ă toateă
sacrificiileăpentruăculturaăşiăartaăromâneasc<”494.  

PalatulăCulturalăar<deanădeYineaăoăsal<ădeăexpoziYiiăcareăs-aăaflată înă
întreagaă epoc<ă interbelic<ă laă dispoziYiaă pictoriloră şiă profesoriloră deă desenă
româniă şiă maghiari,ă înă schimbulă uneiă taxeă stabilit<ă deă c<treă comisiaă deă
supraveghere,ă careă variaă întreă 300ă şiă ő00ădeă leiă pentruă dou<ă s<pt<mâniă deă
folosinY<.ăDintreăpictoriiăromâniăcareăauăavutăexpoziYiiăla Palatul Cultural s-
auăremarcatăIulianăToaderăşiăCornelăMinişan495. 

DirecYiuneaă Palatuluiă Culturală aă colaborată cuăMuzeulă Carpatină dină
ClujăpentruăexplorareaăvestigiilorăarheologiceăromaneădinăjudeYulăArad.ăCuă
sprijinulămaterială ală Prefecturiiă şiă ală Consiliuluiă judeYeanăArad,ă profesorulă
Martină Roşcaă aă deschisă şantiereă arheologiceă laă Socodoră şiă Chişineuă Criş,ă
obiecteleă deă inventară descoperiteă intrândă înă patrimoniulă instituYieiă
ar<dene496.ăPrinăaceast<ăiniYiativ<,ădirectorulăNichiăLaz<răaădatăsemnalulăc<ă
Palatul Culturalăeraădispusăs<ăabordezeăşiăproblemeădinăafaraăoraşuluiăArad,ă
îndeosebiăceleălegateădeătrecutulăistoricăalăpoporuluiăromân.ă 

Peă totă parcursulă epociiă interbeliceă Palatulă Culturală aă reuşită s<ă
menYin<ăunăfluxăneîntreruptăalăacYiunilorăculturale,ăîndeosebiăduminica,ăcândă
publiculăgravitaăînă jurulăs<u,ăconferinYeleăşiăserb<rileădevenindăoănecesitateă
sufleteasc<ăpentruăacesta.ăLaăcongresulăculturalăalăAraduluiădină30ăianuarieă
1938,ă profesorulă Ascaniuă Crişană propuneaă dinamizareaă şiă diversificareaă
activit<Yiiă instituYieiă prină extindereaă colabor<riiă cuă societ<Yileă culturaleă dină
                                                 
493 Ibidem, f. 97. 
494 Ibidem, fond P.M.A., serviciul cultural, dos. 10/1924, f. 95. 
495 Ibidem, f. 97. 
496 Ibidem, fond P.J.A., acte administrative, dos.8/1929, f. 130. 
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zonaă deă vestă aă Y<rii,ă Oradeaă şiă Timişoara,ă prină iniYiereaă deă contacteă cuă
societ<Yileă culturaleă dină Bucureştiă şiă reluareaă colabor<riiă cuă „Extensiuneaă
Universitar<”ă dină Cluj,ă întrerupt<ă deă câYivaă aniă dină cauzeă deă ordină
financiar497. Izbucnirea celui de-alădoileaăr<zboiămondialăaăz<d<rnicităacesteă
iniYiative,ădarăcuătoateăacestea,ăprinămişcareaăcultural<ăpeăcareăaădesf<şurat-o 
înădeceniileătrei-patru,ăPalatulăCulturalădinăAradăaăfostăunăadev<rat radiator 
deăcultur<ăromâneasc<.ă 

Înălumeaărural<ăar<dean<ărolulăPalatuluiăCulturalăaăfostăîndeplinitădeă
c<treăc<mineleăculturaleăcareăactivauăînăcentreleădeăcomun<ădinăceleă10ăplaseă
aleă judeYului.ă Preocup<rileă pentruă edificareaă acestoră instituYiiă absolut 
indispensabileă strategieiă culturaleă aă statuluiă română auă existată înc<ă dină
deceniulă trei,ă eleă înregistrândă îns<ă oă stagnareă întreă 1929-1933, pe fondul 
lipseiă mijloaceloră materiale.ă Începândă cuă anulă 193Ő,ă înă toateă plaseleă
judeYuluiă aă reîncepută construireaă caseloră naYionale,ă num<rulă acestoraă
crescândă deă laă 22ă laă 37ă pân<ă laă sfârşitulă epocii498. Semnificativ din acest 
punctădeăvedereăaăfostăanulă1936,ăcândăautorit<Yileălocaleăauăalocatăsumaădeă
860000ădeăleiăpentruăconstrucYiiăşiăachiziYion<riădeălocaluriăcuădestinaYiaădeă
caseă naYionaleă şiă culturale;ă cuă aceştiă bani,ă şiă prină contribuYiaă înă munc<ă aă
s<tenilor,ă s-auă construită şaseă c<mineă culturaleă laă Aradulă Nou,ă Socodor,ă
Sâmb<teni,ă Şiria,ă Coml<uşă şiă Sebiş499.ă C<minulă culturală eraă loculă undeă
oameniiăseăadunauăşiăciteauăziare,ăf<ceauăaudiYiiăradio,ăvizionauăfilme,ăjucauă
popice, domino sau alte jocuri; acolo s-auăpl<m<dită costumeleă populareă şiă
obiecteleădeăartizanat,ădarăşiămonografiileălocalit<Yilorăşiămuzeeleănaturaleăşiă
etnografice.  

Laăsfârşitulăepociiăinterbelice,ăEugeniuăDublea,ăpersonalitateăaăvieYiiă
culturaleă ar<dene,ă ă defineaă înă modă admirabilă rolulă caseloră naYionale:ă „Înă
neguraă vieYiiă culturaleă deă aziă c<minulă culturală esteă oă raz<.ă Elă veneaă caă oă
necesitateă aă vremii,ă caă oă ap<ă învior<toareă pentruă usc<ciuneaă sufletuluiă
omenesc,ăcaăoăputereădeăumanizareăaălumii”500. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
497 Hotarul, an V, nr.1-2 din ianuarie-februarie 1938, p. 33. 
498 A.N.D.J.A., fond P.J.A., acte administrative,ădos.2ő9/1933,f.127ăşiăI.Nichin,ăop. cit., p. 
315. 
499 Ibidem, dos.86/1936, f. 2. 
500 E.Dublea, op.cit., p. 35. 
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Biografiaălongevivuluiăavocatăromânăar<deană 
IoanăArcoşiă(1797-1883) 

 
 

Dan Demşea 
 
 

Primeleă dateă biograficeă aleă acestuiă mentoră ală mişc<riiă naYionaleă
româneştiădinăeparhiaăgreco-r<s<ritean<ăaăAraduluiă le-am primit din partea 
nepotuluiă s<u,ă peă numeăArkossyăHubaă Ştefan,ă domiciliată înă anulă 1980,ă înă
municipiulăArad,ăpeăcaleaăTimişorii,ăînăcartierulăMureşel,ălâng<ăpodulărutieră
deă pesteă râulă Mureş501. Doamna 
Liviaă Lupaş,ă soYiaă juristuluiă
decedată Octaviană Lupaşă îmiă
indicaseă înăanulă1979ăadresaăceluiă
c<utat:ă peă malulă Mureşului,ă înă
cartierul Aradul Nou, pe partea 
stâng<ădeălaăpodulă„Traian”502. 

Primaă persoan<ă careă mi-a 
vorbită deă familiaă Arkoşiă aă fostă
regretatulă avocată Octaviană Lupaş,ă
fost primar al Aradului, cunoscut 
pentruă preocup<rileă saleă
istoriograficeă deă c<treă Şcoalaă
clujan<ă deă istorieă şiă deă c<treă
colectivul Institutului Social 
Banat-Crişana503.ăAcestaădinăurm<ă
primise probabil din partea lui 
Ştefană Arcoşiă ună manuscrisă deă 6ă
file, datat 1876, intitulat Fonduri 
comune504. Deşiămanuscrisulă eraă lipsită deă semn<turaă autorului,ă consultareaă
ziaruluiă “Albina”ă ne-aă permisă identificareaă autorului,ă semnată cuă iniYialeă

                                                 
501 MulYumescă pentruă informaYieă coleguluiă muzeografă Horiaă Medeleanu de la Muzeul 
JudeYeanăArad,ăcareăîlăvizitaseăpeăb<trânulănepotăŞtefanăHubaăalăluiăIoanăArcoşi. 
502 Dânsaăseămutaseădup<ădecesulăsoYuluiăei,ăOctavianăLupaş,ălaăTimişoara,ălaăunulădinăceiă
doi fii. 
503 InformaYieăprimit<ăînăanulă1968ădinăparteaăjurisconsultuluiăpensionarăOctavianăLupaşădină
Arad. 
504 Nuăcunoaştemăsoartaăulterioar<ăaămanuscrisuluiăamintit. 
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majusculeă„I.ăA…”,ăîns<ătip<rităf<r<ătitlu.ăRed<măînceputulăarticoluluiăcâtăşiă
ună rezumat:ă „Toateă laă timpulă s<u.ă Şiă aşa vină şiă euă cuă aleă meleă înă faYaă
sinoduluiă diecezană ceă seă apropieă /…/”.ă Înă rezumat:ă Ioană Arcoşiă preferaă
nedesp<rYireaăfondurilorăcomuneă[aleăcelorădou<ăepiscopiiăortodoxeăromâne,ă
ceaăaăAraduluiăşiăceaăaăCaransebeşului],ăc<ciăputeauăfiăcontrolateăinopinantă
de c<treăunulădintreăceiădoiăepiscopiăconcernenYi505.  

Auă trecută 16ă aniă dină anulă 1980ă când,ă înă anulă 1996,ă l-am cunoscut 
întâmpl<torăpeăunulădinăceiădoiăfiiăaiăluiăŞtefanăArcoşiă– pe Francisc Aurel – 
prinăintermediulăuneiăverişoare.ăAcestuiăultimădescendentădin Aradăîiăeramă
datoră cuă ună punctajă biografică ală str<buniculuiă s<u,ă avândă termenă 1ă augustă
1996,ă textă peă careă acestă fiuă urmaă s<ă îlă expediezeă tat<luiă s<u.ă Întreă timp,ă
distinsulăcercet<torădeălaăOradea,ăFlorianăDudaşămi-aăsemnalatăfaptulăc<ăarăfiă
identificată în arhiva,ă necatalogat<ă sauă înă pragulă reorganiz<riiă peă atunci,ă aă
EpiscopieiăOrtodoxeăRomâneă aăOradieiă oăautobiografie a avocatului Ioan 
Arcoşi.ă Eaă ară fiă meritată s<ă fieă publicat<ă înă integralitateaă ei.ă Celă puYină oă
valorificareăparYial<ăneă esteă cunoscut<.ăAmăamintit-oă înăpaginileăbiografieiă
deăfaY<.ă 

Înainteă deă toate,ă neă simYimă datoriă s<ă evidenYiemă originileă familieiă
saleăşiăcontexteleăînăcareăfamiliaăaăprimitădiplom<ă„peăpieleădeăcâine”506 cu 
blazon din partea principelui Transilvanei, Gheorghe Rakoczy, la Alba Iulia 
înă28ăfebruarieă16ő0.ăCeleă2Őădeărânduriăaleădiplomeiădeăarmalist,ăscriseăînă
limbaă latin<,ă comportândă uneleă lipsuriă dină pricinaă deterior<riiă piesei,ă
precizauă înă rândurileă treiă şiă patruă destinatariiă înnobil<rii:ă „Reverendumă
Ioannem Arkossy Ecclesiae possessionisă Komlos”507.ă Al<turiă deă elă erauă
înnobilaYiă soYiaă acestuiaă Floraă Papă şiă fiiiă loră Ignatius,ă Abraham,ă Petruă şiă
Ioan, nobilitatea fiindu-leă recunoscut<ă deă asemeneaă celorlalYiă descendenYi.ă
Descriereaă blazonului,ă întreă rândurileă 12-1Őă esteă urm<toareaă „/…/ 
SCUTUMăvidelicetămilitareăcoelestiniăcoloris,ăcuiusăfundumăcespesăti/…/lisă
occupat,ăsuperăquoăhomoăinteger,ănigroăhabituăindutus,ăapertoăcapite′ăerectusă
stare, dextra librum apertum legenti similis sinistra vero manibus sudarium 
tenere conspicitur. Scuto in/…/ită galeaă militarisă aperta,ă quamă contegită
diadema regium, gemmis & unionibus apprime ornatum, ab utraq' latere 
Scuti,ă teniae,ă seuă lemnisci,ă variorumă coloră hincă indeă defluen…,ă utrasq…ă
ovas,ăseuămarginesă/…/iusăScutiăpulcherimeăambiunt,ăȚăexornant/…/”. 

                                                 
505 „Albina”,ăBudapesta,ă1876,ănr.ă29,ă2Őămartie/őăaprilie,ăp.ă2-3. 
506 Exprimareaă aă aparYinută nepotuluiă Ştefană Hubaă Arcoşiă peă cândă locuiaă înă cartierulă
Mureşel,ăpeămalulăstângăalăMureşului. 
507 Ast<ziăvechiulăsatăComl<uşă(Komlousăînă1332)ăesteăînglobatăoraşuluiăSântanaădinăjudeYulă
Arad.ăVeziă Alexandruă Roz,ă KováchăGéza,ăDicYionarul istoric al localităYilor din judeYul 
Arad, Arad, 1997, p. 90-91 (prescurtat DicYionarul istoric, 1997). 
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Conformăobiceiuluiăvremii,ădiplomaăaăfostăcontrasemnat<ăînăacelaşiă
anădup<ăcumăscrieă înăparteaăeiă inferioar<:ă„/…/ehibitaeăLectae,ăPublicatae,ă
proclamataeă suntă /…/Literaeă Armalesă ină Congregationeă N/obi/liumă /…/ă
ComitatusăZarandăinăOppidoăBorosăJeneQ508 die Octava Juni Anno Domini 
Millesimo /Sexce/ntesimo Quinquagesimo celebrata; Nomine & in Persona 
introscriptorumăContradicenteădieădecimaăquintaăPublicationisă/…/arundumă
Extradatae per me. Stephanus Tatai Jur. Notarium Comitatus Zarand /[Manu 
Pro]/pria”. 

Dedesubt,ăşnurulăesteăcompusădinăurm<toareleăfire:ăroşu,ăalb,ăverdeă
şiă albastru509,ă parc<ă pentruă aă subliniaă peă dreptă specificitateaă ardelean<ă aă
culorii albastre. 

Seăîntâmpl<ăcaăpatronimiculăArkossyăs<ăindice,ă înăcelămaiăbunăcaz,ă
localitateaădeăprovenienY<ăaăantecesorilorăceluiăînnobilat.ăLaăpoaleleălanYuluiă
muntos Codru-Momaă seă aflaă satulăArchiş.ăDac<ă Yinemă seamaădeă faptulă c<ă
ŞtefanăArcoşiă(n<scutăînăanulă1910ăînăsatulăCrocna,ăundeătat<lăs<u,ăAurel,ăeraă
notar) mi-aărelatatăc<ăseădeplasaseălaăCrocnaăînăanulă1976ă– aflândăc<ăfamiliaă
saăseănumiseăIercoşană– arătrebuiăs<ăpresupunemăc<ăunăgrupăuman,ăînăcelămaiă
bunăcazăunulăvoievodalăaăp<r<sităpoaleleămunYilorăCodru-Momaăşiăaăcoborâtă
întreă secoleleă XIV-XVIă dină Archişă (vechiulă Árkosă deă peă domeniulă
Episcopiei romano-catoliceădinăOradea,ămenYionatăînă1őő2510)ăşiăs-a oprit pe 
domeniulă feudalăală luiăLosonczy,ăpeă loculăundeăseăafl<ăaziăsatulădinădealulă
Mocriă („Mokra”),ă numită Iercoşeni,ă laă vreoă 20ă kmă SSVă deă Archiş511, pe 
teritoriulă comitatuluiă Z<randă (sată menYionată înă 1ő33ă Árkosthew,ă apoiă înă
1601ă Árkostó,ă însemnândă Baltaă Arkoşă sauă înă acelaşiă an,ă Újárkos512, 
însemnândăArkoşulăNou)513.  

                                                 
508 Ast<ziăoraşulăIneuă(judeYulăArad). 
509 Piesaăheraldic<ă(originalulăei)ăseăaflaăînăanulă1996ăînăposesiaăluiăŞtefanăHubaăArkossy,ă
mutatăînănordulă Y<riiă laăfiicaăsa,ă înăBaiaăMare.ăNoiăamăutilizatăcopiaăeiăreprografic<ăcolor,ă
executat<ălaătehnocomăAradăînăiunieă1996. 
510 DicYionarul istoric, 1997, p. 52-53. 
511 Hartaă Institutuluiă geografică militar,ă Viena,ă anulă 1881,ă heliogravur<,ă Sectorulă M.9.ă
Temesvár,ăÓ. Arad. 
512, DicYionarul istoric, 1997, p. 127, pe domeniul familiei Toldy. Acest nobil din Salonta 
primeaă înăanulă1601ădinăparteaăprincipeluiăSigismundăBathoryă întinsulădomeniuăalăcet<Yiiă
Ineu,ă neputându-se folosi mult timp de veniturile care-iă reveneau;ă Cf.ă Márkiă S.,ă
Aradvármegye és Arad szabad királyi város története, Arad, 1895, vol. II, p. 159. 
513 Într-un capitol intitulat Cronica Xării Zărandului din cartea lui Vasile Faur, Xara 
Zărandului. ConscripYii. Cronică. Documente. Imagini, Editura Concordia, Arad, 2014, p. 
39,ăînădreptulăanuluiă1600ă– citândă„scrisoareaălocotenentuluiăŞtefanăSztepanădin 24 martie 
1600 – rezult<”ă faptulă c<ă „voievoziiă dină Archiş,ă Botfei,ă H<şmaşă şiă Clită auă ieşită deă subă
st<pânireaăcet<YiiăOradea,ăcareăst<teaă înăputereaă luiăBasta,ă şiăs-auăsupusăc<pitanuluiăcet<Yiiă
Ineu,ăaliatăalăluiăMihaiăViteazul”;ăCf.ăînsemn<rile-conspect ale fostul preot greco-catolic din 
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Aăurmatăoănou<ăstr<mutareăaăfamilieiărespectiveăîntr-un loc favorabil 
dinăCâmpie,ăpeădomeniulăTezaurariatului,ăYinândădeăPrincipatulăautonomăală
Transilvaniei,ăvasalăPorYiiăOtomane.ăCeiăcareăseăg<seauă întreă1601-1650 la 
Coml<uş,ă înă Câmpiaă Aradului,ă înă momentulă înnobil<riiă ştiauă cuă mult<ă
probabilitateă c<ă seă tragă dină localitateaă Arkoşă sauă Iarkoş,ă primindă
patronimiculămaghiarizantăcuăvaloareădeăpredicată„deă laăArcoş”.ăTradusă înă
textul diplomei familiale, acesta devenea 
Arkossyă ţă Arkoşi514. Blazonul comandat de 
c<treă Ioană Arcoşiă întreă aniiă 18ő0-1880 este 
inscripYionată înă limbaă maghiar<ă dedesubtă înă
limbaă maghiar<:ă „komlósiă Árkossyă János.ă
16ő0”515  

Ceea ce este curios din punctul de 
vedereăalăcoincidenYei:ăpatronimiculăIarcoşăareă
r<d<cin<ă comun<ă cuă „Iarcul”ă valulă deă p<mântă
dinăpreajmaăsatuluiăIercoşeni,ăadic<ă„Limes”-ul 
romană careă vineă dină Banată pesteă Mureş,ă peă
valeaă Cladovei,ă urcândă spreă nord-nord-vest 
pân<ăînăMunYiiăMeseşului. 

Darăcazulămut<riiăforYateăoriăbenevoleăaă
unoră aşez<riă s<teştiă nuă eraă singular.ăAfirmativă
vechiulăsatăVoievodeni,ăsituatăîntreălocalit<Yileădeăast<ziăArchişăşiăGroşeni,ăaă
fostănevoităs<ăseămuteălaă10ăkmăsudădeăArchiş,ăpeăloculăsatuluiăVoievodeniă
deăast<zi516.ăDeciăesteăvorbaădespreăoămutareădinăsudulăcomitatuluiăBihorăînă

                                                                                                                            
Şiria,ădr.ăTeodorăVoştinaru,ăpublicateădeăc<treăfrateleăs<u,ăinginerulăGeorgeăVoştinaruăsubă
titlul originar Monografia comunei Şiria,ăFundaYiaăCultural<ă„IoanăSlavici”,ăArad,ă1996,ăp.ă
ŐŐ.ăapudăEugenăGlück, Mihai Viteazul şi Aradul,ăînă„Flac<raăRoşie”,ăArad,ă31ămaiă197ő. 
514 Predicatulă nobiliară „komlósi”ţdeă Coml<uş,ă aă constituită unulă deă pretenYieă pentruă
funcYionarulăjuridico-administrativăIoanăArcoşi,ădup<ăanulă18Ő9,ăîntr-unămomentăînăcareă– 
spre deosebire de mica nobilime român<ă– relativănumeroşiăintelectualiăşiăburgheziăalergauă
dup<ătitluriănobiliare,ăsurprinşiădojenitorădeăc<treăgazetarulăGeorgeăBariY.ăVeziăDanăDemşea,ă
Mica nobilime românească de pe teritoriul comitatului Arad (1845-1894),înă„Identitateăşiă
alteritate”,ăvol.ăIV:ăStudiiădeăistorieăpolitic<ăşiăcultural<,ăCluj-Napoca, 2007, p. 193. 
515 Amă folosită exemplarulă fotografică coloră (9x11ă cm)ă primită înă iulieă 1996ă dină parteaă
familiei.ăAă seăconsultaănotaădeă subsolăanterioar<ă înăcareă facă referireă laănumeleăpredicativă
Arcoşiă acordată armaliştiloră înă textulă diplomeiă nobiliare,ă faptă prină careă eraă precizată
domiciliulă anterioră (celă voievodal:ă Archiş)ă şiă parohiaă contemporan<ă (Coml<uşul,ă ast<ziă
înglobatălocalit<YiiăSântanaă[numit<ăiniYialăodat<ăcuăcolonizareaăgerman<ăSankt-Anna]). 
516 Datorezăaceast<ăinformaYieăregretatuluiăprofesorădeăistorieăEmilăL<zureanuădeălaăŞcoalaă
general<ădinăBeliuă(anulă1980).ăVeziăşiăînăDicYionarul istoric,ă1997,ăp.ă268,ăprimaămenYiuneă
documentar<ă aă satuluiă Voievodeniă înă 1őő3:ă „Vajdafalva”,ă f<r<ă îns<ă aă fiă cunoscut<ă
amplasareaăsaăinYial<ăcuăexactitate. 
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comitatulă Z<randului,ă cuă mult<ă probabilitateă înă ceaă de-aă douaă jum<tateă aă
secolului al XVI-leaăsauăprimaăjum<tateăaăsecoluluiăalăXVII-lea.ăDemn<ădeă
amintităesteăscutireaăpreoYiloră româniădeădijmaăînăviteăşiăgrâneăsubădomniaă
principeluiăGabrielăBethlenădup<ăanulă1622517 cândăceleăşapteăcomitateăaşa-
numiteă ungureneă (numiteă înă textă latinescă medievală „Partium”ă sauă „Partesă
adnexae”,ă cuprinzândă deasemeneaă ceeaă ceă r<m<seseă dină teritoriulă
comitatuluiă Z<rand,ă neocupată deă c<treă Poartaă Otoman<)ă auă fostă alipiteă
Principatuluiătransilv<nean,ăvasalăalăPorYiiăOtomane. 

Celeă maiă multeă familiiă mică nobiliareă continuauă s<ă prefereă
profesiuneaă preoYeasc<ă dup<ă cucerireaă austriac<ă definitiv<ă aă acestoră cet<Yiă
z<r<ndeneă (1693),ă nemaig<sindă obiectă pentruă participareaă laă r<zboiă cuă
armeleăpeăunăfrontăantiotomanădinăceăînăceămaiăîndep<rtatădeăp<rYileăar<deneă
şi,ătotdat<,ăr<mânândăpeădomeniulăCamereiăAuliceăvieneze.ăProbabilăînăacestă
moment de constituire a districtului Z<randă („Processusă zarandiensis”)ădină
câmpiaă Crişuluiă Alb,ă Şicl<ul518 atr<seseă familiaă Arcoşiă acolo,ă laă sfârşitulă
primeiăjum<t<YiăaăsecoluluiăalăXVIII-lea. 

Deocamdat<ănuăcunoaştemănimicădespreăstudiileăsaleăgimnaziale.ăAă
urmatădreptulălaăPesta,ăobYinândădinăparteaăîmp<ratului-rege, Francisc I, om 
tolerant,ă modernizatoră şiă patronă cultural, diplomaă deă „avocat”ă înă 27ă
septembrieă182ŐăcuămenYiuneaă„laudabili”.ăConformăuzanYelor,ădiplomaăi-a 
fostăcertificat<ăînăşedinYaăconduceriiăoraşuluiăAradăînăcursulăanuluiă182ő519.  

Biografia sa socio-profesional<ă începeaă înă anulă 182Ő.ă Pesteă Ő6ă deă
ani,ă înă anulă 1870,ă aveaă s<ă rememorezeă celeă tr<iteă înă leg<tur<ă cuă acYiuneaă
întreprins<ă deă Moiseă Nicoar<ă înă p<rYileă Araduluiă pentruă emancipareaă
naYional-religioas<ă aă româniloră deă confesiuneă „greco-neunit<”.ă Înă toamnaă
anuluiă182Ő,ătân<rulăavocatădeă27ădeăaniă„IoanăArcoşi”ăfiindăstabilităînăArad,ă
l-aă„cercetatădinăîndemnădeărespect”ăpeăMoiseăNicoar<ă(maiăînăvârst<ăcuă10ă
aniă decâtă el).ă Contactulă cuă acestă corifeuă ală mişc<riiă pentruă desp<rYireaă de 
ierarhiaăsârb<ădeălaăCarlovitzăşiăpentruănumireaăunuiăepiscopădeăneamăromână
înă scaunulă deă laăAradă l-aă determinată s<-iă urmezeă demersul.ă Nuă ştimă dac<ă
Ioană Arcoşiă aă fostă preocupată înc<ă deă peă atunciă deă problemaă desd<un<riiă
susYin<toriloră b<neştiă aiă misiunii luiă Moiseă Nicoar<.ă Fiindă avocată ală

                                                 
517 TeodorăVoştinaru,ăop. cit., p. 45. 
518 Înăanulă17Ő6ăŞicl<ulăfiguraăcuădreptădeătârgă(„Oppidum”);ăT.ăVoştinaru,ăop. cit., p. 111; 
Cf. Gheorghe Ciuhandu, Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, 
p. 191.  
519 Copiaăeiăreprografic<ăne-aăfostăpus<ălaădipoziYieădeăc<treănepotulăFranciscăAurelăArkossyă
înălunaăiunieă1996. 
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familiiloră Cernovici,ă Edelspacher,ă Şinaă şiă Tököly520 şiă avândă treburiă laă
Viena,ă aă obYinută cuă aceast<ă ocazieă oă audienY<ă laă cancelarulă aulică ungar,ă
conteleă Adamă Réviczy,ă înă intervalulă aniloră 1827-1830ă înă leg<tur<ă cuă
problema instituiriiă unuiă ierarhă română înă scaunulă arhierescă vacantă deă laă
Arad.ăLaăsugestiaăacestuiăînaltădemnitar,ăIoanăArcoşiăi-aăînaintatăacestuiaădină
urm<ă ună „memorial”521.ă R<mâneă deă v<zută ceă anumeă conYineaă acestă
memorial.ă Cuă aceeaşiă hot<râreă şiă îndr<zneal<,ă Ioan Arcoşiă vaă redactaă şiă
expediaăunăaltă felădeămemorial,ă într-un moment cheie (anii 1849-18ő0),ă înă
careă nuă lipseauă memorialeleă înă favoareaă cauzeiă româniloră dină întinsaă
monarhieăhabsburgic<.ăDarăs<ărevenimălaăceleăîntâmplateăînăcursulăceluiăde-
al patrulea deceniu al secolului al XIX-lea (anii 1831-1840) – cei ai 
contamin<riiă deă suflulă romantic,ă îmbibată deă îndr<zneal<ă revoluYionar<ă oriă
carbonar<,ăînăEuropa. 

Înă acesteă împrejur<ri,ă tocmaiăpeă cândă scaunulă arhierescădeă laăAradă
eraă vacantă înă urmaă decesuluiă primuluiă episcopă „deă neamă român”ă Nestoră
Ioanoviciă (înă 1830),ă „adunareaă româniloră pentruă lichidareaă «datorieiă
Nicoriene»”,ă Yinut<ă înă varaă anuluiă 1833ă înă „Aradul-Vechi”,ă s-a bucurat de 
prezenYaă clericiloră şiă avocaYiloră dină p<rYileă Aradului522.ă B<nuimă c<ă Ioană
Arcoşiă nuă ară fiă lipsită deă laă acestămomentă ală reiter<riiă dorinYeiă deă separareă
ierarhic<ăfaY<ădeăforurileădinăSremskiăKarlovci. 

IoanăArcoşiă împreun<ă cuă ceilalYiămembriă aiăComunit<Yiiă româneştiă
de legea greco-neunit<ă aveauă deă ceă s<ă fieă mulYumiYiă v<zândă c<ă românulă
Gherasimă RaYă deveniseă înă anulă 183őă episcopă ală Araduluiă dup<ă oă
sedisvacanY<ădestulădeălung<ă(1830-1835).  

Înădeceniulăurm<toră (18Ő1-18ő0),ă bisericaăSf.ă IoanăBotez<torulădină
Aradă (ceaă deă peă vechiulă amplasamentă deă lâng<ă Mureş)ă aă fostă ridicat<ă
problemaăadun<riiăbanilorănecesariăreparaYiilorăbisericii523. 

SituaYiaă saă profesional<ă seă îmbun<t<Yiseă prină trecereaă înă funcYiaă deă
procuroră („ügyész”)ă înă conducereaă administrativ-juridic<ă aă oraşuluiă liberă

                                                 
520 Dup<ă cumă st<ă scrisă peă versoulă fotografieiă septuagenaruluiă avocat,ă reuşat<ă înă culori.ă
Xinemăs<ăaducemămulYumiriăfamilieiădepozitareăpentruăaceast<ăcopieăcolor. 
521 IoanăArcoşi,ăPentru istoria naYional-bisericească,ăînă„Albina”,ă1870,ănr.ă37,ă10/22ămai,ă
p.ă1ă(Foişioara). 
522 Ion Dimitrie Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei 
Banatului (prescurtat I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente), vol. II, documentul nr. 
319, p. 636-639.ă Aă seă vedeaă „stihurile”ă careă fuseser<ă cititeă acolo,ă iritândă simY<minteleă
ierarhieiăbisericeştiădinăor<şelulămitropolitanădinăSrem,ăKarlowitz. 
523 O consemnare dintr-un proces verbal al şedinYeiăComunit<Yiiă Sf.ă IoanăBotez<torulă dină
Arad,ădinăanulă18ő8ăpomeneşteă„socoYileăDD/-lor/ăIoanăArcossiăşiăMihailăCociubaăînăA/nul/ă
18Ő2ădateădespreăbaniăp/r/oăreaparareaăbisericiiăadunaYi”;ăCf.ăAPORAC,ăloc.ăcit.,ăf.ă8őăv. 
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regescă Arad.ă Prietenulă şiă colegulă s<u,ă Teodoră Serbă deă Cuvin,ă îiă semnaă
diplomaădeăcet<YeanădeăonoareăalăoraşuluiăAradăînăanulă1838524. 

MotivulăpentruăcareăîiăcereaăparohuluiăI.ăMorn<il<ădinăŞicl<uăînălunaă
martieă18Ő1ăoăcopieădinăregistrulăcelorăbotezaYiăînăprosperaălocalitateăŞicl<uă
îlă putemădoară b<nuiă deocamdat<.ăDină aceast<ă copieă reieşeaă c<ă tat<lă s<uă seă
numea Nicolae iar mama se numea Maria525.ăNaşăîiăfuseseăAdamăŞerbanădină
nemoteniaănobiliar<ăcareăaădatăoăserieăîntreag<ădeăintelectuali. 

Odat<ă cuă apariYiaă şiă r<spândireaă prină abonamenteă aă ziareloră deă
expresieăromâneasc<ădeălaăBraşov,ăjuristulăIoanăArcoşiănuănumaiăc<ăleăciteaă
laă„C<fan<”ăşiăapoiăr<spândeaăexemplareleăveniteăprinăpoşt<ăciăseătransformaă
într-unăcorespondentăalăredactoruluiăGeorgeăBariY.ăMerit<ăs<ăneăfacemăoăideeă
despreă erudiYiaă acestuiă corespondent,ă semnată cuă caractereă chiriliceă „Ioană
Arkoszi,ă fiscală domnescă şiă asesoră judec<toresc,ă Arad”ă înă 3/1őă noiembrieă
18ŐŐ:ă „Domnuleă redactoră !ă Ioă sumă unuă dintreă aceiaă cariămaiămultă dorescă
decâtă/înf<ptuiesc/ă/…/ăşiăputerileăm-arăl<saăaăface.ăE/xemplu/ă«Nonăomnesă
possumusăomnia»,ăd<-mi acelăpuYină/pe/ăcareă/îl/ăpot,ădac<-lăfac:ăşiă/mi-/am 
împlinitădatorinYa. 

ÎnăprivinYaăpreYurilorălaăoptă/tomuri/ăŞinkai-Klain/iene/ prin D. Gavra 
aşezatăfiind.ăPeătoateăleăştiuăşiăpreYulăp<st<ăm<sur<ă/de/ămareăîlăjudec,ăiarădină
aşaăpreYăfacăurmare:ănu-i loc deăaăseăsporiăkump<r<toriiăk<rYilorăRomâneştiăşiă
aceiăpuYiniăi-amăperdeădinăsemeYireăp<ntruănaYiune.ăŞiăme-oăfacăîndatoratăcuă
observaYiileă aceste/a/ă c<,ă aşeă rugareăDomnieiă taleă trimis<,ă s<ăbinevoieştiă înă
foaeă aă leă publicaă cuă subt<cere/a/ă numeluiă meu,ă dină pricin<ă c<ă nuă voescă
pretenii/le mele/ cu D/omnul/ Gavra [a le strica]. Iar a-i descoperi fapta 
necuvincioas<ă eă deă lips<ă pentruă contraă sf<tuiriă prietenoase:ă [c<ci]ă dină
/credulitatea/ă binevoitoriloră Româniă aă f<cută oă speculaYieă privat<ă prină careă
mulYiăs-orăîndoi;ăast<ădat<ăaăfiăspreăajutoriuă/.../526.”ăÎnăpresaăcontemporan<ăaă
cursămult<ăcerneal<ăpeătemaămoduluiăabon<riiăacestorătomuriădeăistorie.ăDină
aceast<ă pricin<,ă luiă Alexandruă Gavraă nuă i-auă sc<zută meriteleă înă istoriaă
culturiiă româneşti.ă Aromânulă Alexandruă Gavra – originar din Oradea – 
profesorălaăPreparandiaădinăAradăpentruăînv<Y<toriăînălimbaăromân<,ăeraăunulă
dintreă abonaYiiă ar<deniă asiduiă aiă publicaYiiloră româneşti.ă Împreun<ă cuă Ioană
„Arkossy”ă prenumerauă (recte f<ceauă rostă deă abonamente),ă printreă altele,ă

                                                 
524 Arhiva familiei Arkossy din Arad. 
525 Idem. 
526 BibliotecaăAcademieiăRomâne,ăBucureştiă(prescurtatăBARB),ămss.ărom.ănr.ă100Ő,ăf.ă63ă
/textulădeăpeăaceast<ăfil<ăpareăneterminat/.ă 
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pentruă „Magazină istorică pentruă Dacia”527. Centrul cultural de expresie 
româneasc<ădinăBlajăeraăconcuratădeăc<treăcelădinăAradăînăprivinYaăabon<riiă
laăcarteaălaic<ătip<rit<ăînălimbaăromân<. 

Înă modă neîndoielnic,ă Ioană Arcoşiă seă num<raă printreă „b<rbaYiiă deă
frunte”ă aiă româniloră greco-neuniYiă dină oraşulă deă reşedinY<ă ală comitatuluiă
Arad,ăcareă întemeiaser<ă înăacelădeceniuăprerevoluYionară şiă romantică (1831-
18Ő0)ăComunitateaăcredincioşilorăromâniăgreco-neuniYiădeăpeălâng<ăBisericaă
SfântulăIoanăBotez<torulă(situat<ăpeăatunciăîntreăstradaăEpiscopuluiăşiăceaăaă
Mieluluiă [recteă str<zileăNicolaeăB<lcescuă şiă aăUnirii])528.ă Înă calitateaă saădeă
preşedinteă ală acesteiăComunit<Yi,ă IoanăArcoşiă expediaă subă semn<turaă saă înă
augustă 18Ő7ă oă circular<ă cuă caracteră naYional-bisericesc,ă avândă oă tent<ă deă
împotrivireăfaY<ădeăierarhiaăbisericeasc<ăsârb<529. 

Întreă timpă carieraă luiă Ioană Arcoşiă aă cunoscută înc<ă ună urcuşă înă
prim<varaă anuluiă 18Ő8,ă num<rându-seă întreă ceiă cinciă viceprocuroriă
(„alügyész”)ă prezenYiă înă şedinYaă dină dataă deă 1ămartieă 18Ő8ă aăCongregaYiei 
comitatuluiănemeşescăalăAradului530.ăIoanăArcoşiăcâtăşiăMihailăCociubaăerauă
menYionaYiăînăpreambululăşedinYelorăComunit<Yiiădreptă„judec<toriădeăTabl<”ă
ceeaăceăeraătotăunaăcuăfuncYiaădeăviceprocurorăcomitatens531. 

CumăComunitateaă româneasc<ădinăArad,ă înăprim<varaă anuluiă18Ő7ă
seăaflaăînă leg<turiădeăcolaborareăînăvedereaăunorărevendic<riăunitareăcuăceaă
dinăLugoj,ăTimişoaraăşiăceaădinăOradea532,ănuăeădeămirareăc<ălaăoălun<ădeălaă
acelă martieă revoluYionară deă sufluă europeană dină oraşeleă imperiuluiă
habsburgic,ă„româniiădinăAradăYinăoăprim<ăconferinY<ălaă12/2Őăaprilieă/18Ő8/ă
şiă lanseaz<ă ună apelă semnată deă avocatulă Ioană Arcoşiă şiă profesorulă deă laă
Preparandie,ă VincenYiuă Babeş.ă Prină acestă apel,ă româniiă greco-neuniYiă dină
Banată[şiăCrişanaă– n.n.]ăerauăinvitaYiăs<ătrimit<ăpeădata de 3/15 mai la Pesta, 
dină fiecareă comunitateă /bisericeasc<ă greco-neunit</ă celă puYină câteă ună
deputat”ă /.../.ă Apelul,ă publicată deă Georgeă BariYă înă num<rulă dină 26ă aprilieă
18Ő8ăală„Foiiăpentruăminteă/.../”ădinăBraşovăşiădestinatăproasp<tăînfiinYatuluiă
Minister de resort la Pesta, cuprindea trei puncte: 1) respectarea 

                                                 
527 Horia Nestorescu I., Ştiri inedite privind tipărirea şi răspândirea „Magazinuluiă istorică
pentruăDacia”ăîn Yările române,ăînă„Studiiăşiăarticoleăpentruăistorie”,ăBucureşti,ă1968,ănr.ă11,ă
p. 59. 
528 ArhivaăParohieiăortodoxeăromâneădinăArad-Centru (prescurtat APORAC), registrul cel 
mai vechi dintre cele ce s-auăp<strat.ăCelăanteriorănuăaăfostăg<sit. 
529 Idem, f. 23. VeziăşiăArhivaăParohieiăgreco-r<s<riteneădinăOradea. 
530 ServiciulăJudeYeanăalăArhivelorăNaYionaleăAradă(prescurtatăSJANA),ăFondulăPrefecturaă
JudeYuluiăAradă(prescurtatăPref.),ăRegistrulănr.ă1/18Ő8,ăşedinYaădină1ămartieă18Ő8,ăp.ă1. 
531 APORAC, registrul de procese-verbaleă aleă şedinYelor,ă f.ă 20,ă şedinYaă dină 6/18ă augustă
1847. 
532 Idem,ăf.ă18,ăşedinYaădină12/2Őămaiă18Ő7.ăpct.ă29. 
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proporYionalit<Yiiăetno-lingvisticeăaădelegaYilorălaăiminentulăCongresăiliric;ă2)ă
SecYiaă deă Culteă aă Ministeruluiă ungară pestană s<ă dispun<ă respectareaă
proporYionalit<Yiiă delegaYiloră Yinândă seamaă atâtă deă majoritateaă numeric<ă aă
românilorădinădiecezeleăb<n<Yeneă şiă crişeneă câtă şiă deăminoritateaănumeric<ă
alc<tuit<ă dină „sârbi,ă greciă sauă deă alteă naYii”;ă 3)ă loculă „deă întrunireă ală
viitoruluiă congresă bisericesc”ă s<ă fieă „Aradulă sauă Timişoara”,ă centreă aleă
«naYionalit<Yilorădeăreligiaăg.ăn.ău.»533. 

ÎnăşedinYaăComunit<Yiiădeăpeălâng<ăbisericaăSf.ăIoanăBotez<torulădină
Arad din data de 26 aprilie 1848 unul din punctele de pe ordinea de zi 
prevedeaăurm<toarele:ăcaănuăcumvaălucr<rileăComunit<Yiiăs<ăaib<ădeăsuferită
prină deplasareaă preşedinteluiă Ioană Arcoşiă laă adunareaă româniloră greco-
r<s<riteniă înă Pestaă laă începutulă luniiă viitoare,ă aă fostă alesă înămodă temporară
preşedinteă ună altă membruă înă persoanaă doctoruluiă deă medicin<ă Atanasieă
Şandor534.  

Roman Giorogariu evoca anii 1840-1860:ă„Înăvremeaăaceeaăromâniiă
nuă aveauăcluburiă politiceăoriă literare.ăPeă rândulă caseiă seă adunauă laă cin<ă deă
m<m<lig<.ăLaăacestă„jour”ădeăm<m<lig<ăluauăparteăprofesoriiăşiăintelectualii.ă
CasaăprimuluiăadvocatăromânăînăArad,ă IoanăArcoşi,ăeraăcartierulăgeneral al 
întrunirilor,ăMironăRomanulăşiăGheorgheăPopaăgr<itorii. 

MareleăfiuăalăAradului,ănotarulăşiăsufletulăSinodului,ăautonomistădină
Chişineu,ă deputatulă dietală dină 1861,ă maiă înă urm<ă comiteleă supremă ală
Aradului, Gheorghe Popa, era spiritus rector – ul mişc<riloră culturaleă şiă
politiceăînăArad,ăunăalădoi-leaăMois<ăNicoar<.ăLaăiniYiativaăluiăseăînfiinYeaz<ă
înă Aradă laă anulă 1862ă „AsociaYiuneaă naYional<ă pentruă culturaă poporuluiă
român”.ă Aşaă aă serbată generaYiaă aă douaă semicentenarulă deă laă înfiinYareaă
preparandiei. Din centrulăculturalăseădezvolt<ăcentrulăpoliticădinăArad... 

Dară nuă eu,ă admiratorulă înaintaşiloră meiă şiă evlaviosulă paznică ală
acesteiăsfinteămoşteniri,ăintercalezăarbitrarăînăistoriaăacestuiăinstitutăatributeleă
deăveneraYie,ă ciă însuşiăGheorgheăPopa,ă celă ceă ştia de unde a venit lumina, 
zice:ă „Ah,ă binecuvântat<ă s<ă fieă preparandiaă înă veciiă vecilor.ă Preparandiaă
aceasta,ădeăseăvorăc<utaăurm<rileăei,ăînănaYiuneădesf<şurate,ăarătrebuiăaiănoştriă
s<ăoăvenerezeăcaăunăfelădeăpaladiu,ăcaăcevaăsanctual;ălaăcareăRomâniiăînătoYiă
anii,ăcaălaăoărug<ăarătrebuiăs<ăconcur<.” Cuvinteăizvorâteădinăceaămaiăcurat<ă
inim<ăromâneasc<535. 

Pavelă Petril<ă şiă Ioană Arcoşiă seă aflauă laă Pestaă întreă 3/1ő-9/21 mai 
18Ő8ăîmpreun<ăcuădoiăfruntaşiăromâniădinăprotopopiatulăChişineuluiă(clericiiă
                                                 
533 Ion Dimitrie Suciu, RevoluYia de la 1848-1849 din Banat,ăBucureşti,ă1968,ăp.ăőő-56. 
534 APORAC, loc. cit., f. 36 v., punctul 92. 
535 Ziarul „Românul”, 4/17 noiembrie, 1912, Arad, p. 4. MulYumescădomuluiăAurelăDragoşă
pentruăsemnalareaăacesteiăevoc<riămemorialistice. 
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Pavelă BoYcoă şiă Georgeă Xapoş536)ă înă cadrulă Adun<riiă celoră 39ă deă delegaYiă
greco-neuniYi,ă cerândă printreă alteleă înă PetiYiaă dină 9/21ă maiă 18Ő8ă «sistareaă
aparYineriiălorălaăierarhiaăsârbeasc<»,ădarăşiăoătratareă„cuămaiămareăb<gareădeă
seam<ă deă aciă înainte”ă aă româniloră 537. Ioan Arcoşiă nuă p<r<siseă Pesta.ă Deă
aceeaă absentaă deă laă şedinYaă dină dataă deă 7/19ă maiă 18Ő8ă aă Comunit<Yiiă
bisericeştiădeăpeă lâng<ăbisericaăSf.ă IoanăBotez<torulădinăcartierulăcentrală ală
Aradului538. 

Eraă firescă s<ă seă numereă întreă ceiă cinciă deputaYiă mireniă pentruă
CongresulănaYional-bisericescăpropusădeăc<treăpalatinulăŞtefanădeăHabsburg,ă
peădataădeă27ă iunieă18Ő8ă laăTimişoara,ă anulândă înă felulă acestaăpropunereaă
iniYial<:ă CarloviYulă dină Sremulă deă pesteă Dun<reă (sediulă mitropolieiă greco-
neunite,ă deă rită r<s<ritean,ă alc<tuit<ă preponderentă dină clerulă şiă mireniiă deă
expresieăsârbo-sloven<). 

ÎnăşedinYaădină22ăaugustă18Ő8ăaăComunit<Yiiă româneştiădeăpeă lâng<ă
bisericaăSf.ăIoanăBotez<torulădinăArad,ăIoanăArcoşiărenunYaălaăpreşedinYieăînă
favoareaă„primaruluiăDimitrieăHaika”539 [de fapt locYiitorădeăprimarăînăurmaă
numiriiă luiă Törökă Gáboră comisară pentruă problemeă deă alimentaYieă şiă
aprovizionareăaătabereiămilitareăungareădinăoraşulăArad]. 

Sigurăpeăel,ă IoanăArcoşiăpropuneaăînăaceeaşiăşedinY<ăcaăregistrulădeă
procese-verbaleăs<ăfieăpurtatădeăatunciăîncoloănuănumaiăînălimbaămaghiar<ăciă
şiăînălimbaăromân<540. 

Aăfostăindignatădeăcomportamentulă„teroristic”ăalătrupelorămaghiareă
faY<ădeăceiăcareăr<m<seser<ăloialiăCaseiădeăHabsburgăşiăConstituYieiăimperialeă
deă laă Olmütză dup<ă declanşareaă r<zboiuluiă civilă în octombrie 1848, 
desf<şurată întreă trupeleă imperialeă şiă celeă aleă statuluiă ungar541.ă Gr<itoareă
g<simărândurileădinămemoriulăacestuiăconsilierămagistratual:ă„ÎnaltăMinisteră

                                                 
536 Silviu Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluYia românilor din Transilvania 
în anii 1848-49. Istoria revoluYiei, partea întâia. În ajunul revoluYiei. Primăvara libertăYii. 
Mişcarea politică la românii din Banat şi Ungaria până în toamna anului 1848, vol. V, 
Cluj, p. 334; (prescurtat: S. Dragomir, Studii şi documente). 
537 IonăDimitrieăSuciu,ăop.ăcit.,ăp.ă6ő,ă66ăşiă67;ăCf.ăTeodorăVictorăP<c<Yian,ăCartea de Aur 
/.../,ă vol.ă I,ă p.ă 3Ő3ă şiă 236.ă Veziă şiă BARB,ă mss.ă rom.ă 1061,ă f.ă 2ő7ă („PetiYiaă neamuluiă
românescădinăUngariaăşiăBanat”). 
538 SJANA, Fondul Protopopiatul ortodox-românăalăAradului,ădos,ă11/18Ő8,ăf.ă21. 
539 APORAC, op. cit., f. 38, pct. 4. 
540 Idem, f. 38 v, pct. 9. 
541 Veziă anexaă 1,ă cuprinzândă memoriulă luiă Ioană Arcoşiă redată înă limbaă german<ă şiă înă
traducereă româneasc<,ă înă studiulă nostruă recent:ă Dană Demşaă [recteă Demşea]ă SolidarităYi 
între intelectualitate şi popor la Mureşul inferior (anul 1850), înăvolumulăcolectivă Istorie, 
cultură şi societate: volum omagial dedicat istoricului Stelean Ioan Boia,ă Vasileă Goldişă
University Press, Arad, 2014, p. 58-63. 
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cezaro-cr<iescă deă Interneă !ă Cumă pretutindeni,ă aşaă şiă înă districteleă dină
Ungaria,ă româniiă auă aşteptată cuă celă maiă mareă doră triumfulă final,ă plină deă
glorie,ăcaăs<ăfieănimiciteătendinYeleăteroristeăaleămaghiarilor. 

Numeroasaă populaYieă româneasc<ă aă acesteiă Uniuniă îşiă vedeaă întruă
aceast<ă [victorieă –n.ă n.]ă întreagaă eiă salvareă intern<ă deă infamulă despotism 
maghiarăcareăînc<lcaăceleămaiănobileăsentimenteăaleăomului.ă 

Fiecareă pagin<ă deă ziară aă rebeliloră poart<ă urmeleă persecuYieiă şiă
umiliriiăromânilorăpeăparcursulă întregiiărebeliuniă [antihabsburgice],ăceeaăceă
îmbog<Yeşteă într-oă m<sur<ă suficientă deă mareă nobila lor fidelitate [a 
românilor]ăfaY<ădeăcauzaăceaăbun<”.542 

Darăs<ărevenimălaăaspecteleăschimb<rilorălaănivelulăfuncYion<rescădină
cadrulă conduceriiă comitatuluiă înă varaă anuluiă 18Ő8.ă Sporireaă num<ruluiă
judec<toriloră eraă determinat<ă deă înmulYireaă num<ruluiă proceselor juridice. 
Deăremarcatăarăfiăfaptulăc<ăînăcadrulăprimuluiălotădeă10ănoiăjudec<toriănumiYiă
înă ziuaă deă 19ă iulieă 18Ő8,ă doară doiă erauă ceiă deă expresieă certă româneasc<ă
identificaYiă deă c<treă noi:ă Ioană Arcoşiă („Árkossyă János”)ă şiă Petruă Vanc543. 
Sporireaănum<ruluiă judec<torilorănuăaăîncetatădecâtă înămomentulăpuneriiă înă
funcYiuneăaătribunaleloră„deăjudecat<ăpeăloc”ă(marYiale)ăînătoamnaăaceluiaşiă
an.  

Laă oă cercetareă ulterioar<ă l-amă puteaă identificaă peă I.ăArcoşiă dac<ă aă
însoYităsauăadministraYiaăcomitatens<ăar<dean<ăînămomenteleăeiădeărefugiuălaă
vestăsauănordădeăoraşulăAradăînăintervalulănoiembrieă18Ő8-martie 1849. 

Dac<ă esteă s<ă neă lu<mă dup<ă registrulă deă proceseă verbaleă aleă
Comunit<Yii,ăultimaăşedinY<ăaăacesteiaădinăanulă18Ő8ăs-arăfiădesf<şuratăînă23ă
august.ăExist<ăplauzibilit<Yiăşiămaiăalesăcontexteăpentruăaădecelaăactivitateaăeiă
ulterioar<.ă Oraşulă Aradă deveneaă ună importantă punctă deă concentrareă aă
trupelorămilitareă aleă statuluiă ungară înă tab<raă deă subă conducereaămaioruluiă
Máriássy.ă Începuser<ă ostilit<Yile,ă deocamdat<ă surde,ă întreă ceiă dină cetateaă
Araduluiă aflaYiă subă conducereaă b<trânuluiă comandantă Berger.ă Bisericaă Sf.ă
Ioană Botez<torulă câtă şiă sediulă episcopuluiă Gherasimă RaYă câtă şiă celă ală
Comunit<Yii,ătoateăsituateălâng<ăMureş,ăpeămalulăopusăcet<Yii,ăs-au aflat sub 
tirul canonadeiă dină cetateaă imperial<ă începândă deă laă începutulă luniiă
octombrieă18Ő8ăpân<ăînăiulieă18Ő9.ăNuăştimăexactăundeăaăfostăretras<ăarhivaă
Comunit<Yiiă şiăniciăcineă l-aă însoYităpeăepiscopulăGherasimăRaYă laăCuvin,ă înă

                                                 
542 Idem, p. 60-61,ămemoriulăluiăIoanăArcoşi. 
543 SJANA,ăPref.,ăReg.ă1/18Ő8,ăpoziYiaănr.ă1ő26ădinăprocesulăverbalăalăşedinYeiăconduceriiă
comitatuluiă Aradă dină dataă deă 19ă iulieă 18Ő8.ă Veziă şiă capitolulă c)ă dină studiulă nostruă
όuncYionarii români în structurile de conducere administrativ-politică şi juridică de pe 
teritoriul comitatului Arad (1846-1894), înă „Ziridava”,ă Complexulă Muzeală Arad,ă vol.ă
XXIII, Arad, 2002, p. 131-132. 
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podgoriaă Aradului,ă undeă acestaă aă r<masă pân<ă laă încetareaă ostilit<Yiloră înă
septembrieă18Ő9ăînăacesteăp<rYi.ă 

Prezentălaălucr<rileăSinoduluiăeparhialădeălaăChişineuă(aziăChişineu-
Criş),ă desf<şurată înă 17-18ă aprilieă stilă vechiă 18Ő9,ă Ioană Arcoşiă îlă evocaă înă
manuscrisulă s<uă memorialistic,ă intitulată „Autobiografie”,ă redactată înă anulă
1874 la Arad544. 

Înă registrulă deă proceseă verbaleă ală Comunit<Yiiă româneştiă exist<ă ună
hiată pân<ă laă dataă deă 11/23ă maiă 18ő2ă cândă eraă reluat<ă activitateaă ei,ă dină
p<cateădoarădeălaăpunctulănr.ă11ăalăşedinYeiăsale,ăsubă„prezidiulăD-lui Ioane 
Popoviciu”545,ăavocatăoriginarădinăp<rYileăBeiuşului.ă IoanăArcoşiăeraăabsentă
deăacoloă(neăreferimălaăşedinYaămaiăsusăamintit<,ăceaădină11/23ămaiă18ő2). 

Dinăalt<ăsurs<ă– memoriulăluiăIoanăArcoşiăc<treăMinisterulădeăInterneă
deălaăViena,ătextăredactatăîn limbaăgerman<ălaăAradăînăziuaădeă1ănoiembrieă
1849 – afl<mă c<ă imediată dup<ă intrareaă trupeloră imperialeă deă subă comandaă
generaluluiă Schlickă şiă apoiă aă trupeloră imperialeă Yaristeă înă acesteă p<rYi,ă „înă
şedinYeleă Comunit<Yiiă bisericeştiă /greco-r<s<riteneă dină oraşul Arad/ din 30 
septembrieă şiă 1Őă octombrieă [18Ő9]”ă aă fostă luat<ă hot<râreaă trimiteriiă
neîntârziateăaăcâtorvaădeputaYiălaăVienaăpentruăa-şiămanifestaă„fidelitateaăfaY<ă
deăMajestateaăSaăşiăfaY<ădeăpreaăînaltaăCas<ăConduc<toare”546.ă IoanăArcoşiă
nu s-aă num<rată întreă ceiă treiă delegaYiă aiă „diecezeiă române”ă ar<dene,ă careă
semnauă laă Vienaă înă ziuaă deă 1őă noiembrieă 18Ő9ă oă apelareă c<treă
„Maiestate”547.ăLaă ceiă őŐădeă aniă aiă s<iă obosiseămergândă„dină sată înă sat”ă şiă
Yinândăadun<riă împreun<ăcuămaiă tân<rulăVincenYiuăBabeşă (deăŐ0ăde ani)ă înă
cursulă luniiă octombrieă 18Ő9ă pentruă colectareaă unoră baniă înă vedereaă
deplas<riiă acestoră treiă delegaYiă laă Vienaă pentruă aă seă al<turaă laă PetiYiaă

                                                 
544 VeziăînăvolumulăluiăFlorianăDudaş,ăAvram Iancu în tradiYia poporului român,ăEdiYiaăI-a, 
Timişoara,ă1989,ăp.ă93;ăCf.ăPreotădr.ăPavelăVesa,ăEparhia Aradului în perioada episcopului 
ύherasim RaY (1835-1850), Arad, 2008, p. 265, nota de subsol 922. 
545 APORAC, op. cit., f. 47. 
546 Veziă Anexaă 1ă aă lucr<riiă meleă SolidarităYi între intelectualitate şi popor la Mureşul 
inferior (anul 1850),[prescurtat SolidarităYi]ăpublicat<ăînăvolumulăcolectiv, sub coordonarea 
luiăCristianăBenYe,ăIstorie, cultură şi societate – volum omagial dedicat istoricului Stelean 
Ioan Boia,ă „VasileăGoldiş”ăUniversityă Press,ăArad,ă 201Ő,ă p.ă 61ă (traducereaă exemplaruluiă
germană ală copieiă publicat<ă aiciă împreun<ă cuă textulă românesc);ă Cf.ă SJANA,ă Pref.,ă Actaă
Congregationum, dos. 1473/1849, f. 6-6 v. 
547 Mişcarea naYională a românilor din Transilvania între 1849-1919. Documente, vol. I, (8 
august 1849-31 decembrie 1851), 1996, Cluj-Napoca, p. 178 (prescurtat: Mişcarea 
naYională a românilor,ăvol.ăI,ă1996);ăVeziăşiăDanăDemşea,ăSolidarităYi,ăînăop.ăcit.,ăp.ăő2. 
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româneasc<ă dină 2őă februarieă 18Ő9548,ă petiYieă valabil<ă şiă recunoscut<ă deă
românimeaădeăambeleăconfesiuniăcreştineădinăprovinciileăistoriceăromâneşti. 

Maiă puYină cunoscut<ă esteă propunereaă iterat<ă înă cercurileă româneştiă
ardeleneă şiă b<n<Yeneă – începândă dină lunaă octombrieă 18Ő9ă – pentru a fi 
obYinut<ă numireaă înă postulă deă bană ală Banatuluiă aă luiă Petruă („Pera”)ă
Mocioni549. Autorit<YileădeălaăVienaăauăamânatăsine die r<spunsul.ă 

Totăceeaăceăcunoaştemădeocamdat<ădespreăpropunereaădeănumireăînă
cursul lunii decembrie 1849 a unui comisar civil pentru districtul Oradiei 
Mariă esteă conYinută înă articolulă corespondentuluiă anonimă ală ziarului 
„Bucovina”ă dină Cern<uYi.ă Acestă corespondentă citaă existenYaă uneiă adreseă aă
episcopuluiă Gherasimă RaYă ală Araduluiă – întocmit<ă înă numeleă tuturoră
româniloră districtuluiă militară şiă civilă ală Oradieiă – c<treă guvernatorulă
Ungariei,ăbaronulăGeringer:ă„AvândăromâniiămajoritateaăînădistrictulăOradieiă
Mari,ă s<ă seă denumeasc<”ă ună românădreptă comisară supremădintreă urm<toriiă
candidaYiăposibili:ăPetruăMocioni,ăTeodorăSerbăşiăIoanăArcoşi.ăR<spunsulăluiă
Geringeră aă fostă plină deă promisiuniă liniştitoare,ă dup<ă cumă neă las<ă s<ă
înYelegemă corespondentulă anonimă dină Arad,ă semnată înă 22ă decembrieă
1849550.ă Identificareaă autoruluiă anonimă înclin<ă spreă mediculă Atanasieă
Şandoră dinăArad,ă prină persoanaă c<ruiaă „senatorul”ă ar<deană IoanăArcoşiă seă
abonaăînădecembrieă18Ő9ălaăziarulă„Bucovina”ăpeăsemestrul I al anului 1850, 
pl<tindă őă florini551.ă Înă acelaşiă timp,ă IoanăArcoşiă seă abonaă laă „Gazeta”ă luiă
BariYădeălaăBraşovăpeăacelaşiăsemestru552. 

Celă puYin,ă laă începutulă anuluiă 18ő0ă cândă Ioană Arcoşiă eraă revenită
acas<ă deă laă Viena,ă situaYiaă nuă seă schimbase.ă Într-o relatareă scris<ă aă
profesoruluiăAtanasieăŞandoră dinăAradă c<treăGeorgeăBariY,ă dină dataă deă 11ă
februarieă18ő0ăstilănou,ăacestaăîiărelevaăfaptulăc<ăIoanăArcoşiăeraă„puternică
persecutatădeăunguriiăceiămaiăînalYiăînădireg<torii”553. 

Deşiă Ioană Arcoşiă nuă maiă eraă pretor cercual ci doar consilier 
or<şenesc,ăelăcunoşteaăceăseăîntâmplaăînăteritoriulăcomitatensăar<dean.ăElăsauă
unăaltăcorespondentăanonimă(nesemnat)ăîiăscriaăluiăG.ăBariYăînăcursulăanuluiă
18ő0ăc<ă „nuădoreaăoă comisieădeă anchet<ă înă zonaăPetriş-S<vârşin,ă compus<ă
                                                 
548 Ciornaă raportuluiă redactată sauă dictată deă c<treă comisarulă guvernamentalăAtzélă Jánosă laă
începutulăluniiădecembrieă18Ő9;ăveziăînălucrareaămeaăSolidarităYi,ăînăop.ăcit.,ăp.ăő1, nota de 
subsolănr.ă13;ăCf.ăSJANA,ăPref.,ăActaăCongregationum,ădos.ă1Ő73/18Ő9,ăf.ăŐăv.ăşiăf.ăŐ. 
549 Mişcarea naYională a românilor, vol. I, 1996, documentul nr. 60, p. 141-1Ő2:ă„Viena,ă30ă
octombrieă 18Ő9”,ă agentulă deă Curteă Ioană Dobrană c<treă episcopulă Andreiă Şagunaă („Alleă
wollenăPera”ţătoYiăîlăvorăpeăPera). 
550 „Bucovina”,ăCern<uYi,ă18ő0,ănr.ă1,ă6ăianuarie,ăp.ă3. 
551 BARB, mss. rom. nr. 1016, f. 241 v. 
552 Idem, f. 242 v. 
553 ύeorge BariY şi contemporanii săi,ăvol.ăII,ăBucureşti,ă197ő,ăp.ă36ő. 
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dinăfuncYionariămaghiariăciădin”ă«ablegaYiădinăViena,ăcareăs<-lăîncunoştinYezeă
[chiar]ăşiăpeăîmp<rată/…/»554.ăLucrurileăaveauăs<ăfieăremediateăîncepândădină
anulă 18ő3ă cândă auă fostă demarateă oă serieă deă reformeă economiceă şiă
administrative555. 

De-alungul celui de-ală şaseleaă deceniuă (18ő1-1860),ă IoanăArcoşiă aă
r<masăînăfuncYiaădeăpreşedinteăalăComunit<Yiiăbisericeştiălaiceăgreco-neunite 
dinăArad.ăNiciălaăsfârşitulăanuluiă18ő6ănuăfuseser<ăîncasaYiădinădonaYiiăbaniă
suficienYiăpentruăedificareaănoiiăbisericiăcatedrale. Înă„ProtocolulăşedinYeiă/.../ă
Yinut<ă înă şcoal<”,ă înă dataă deă 27ă decembrieă 18ő6,ă Ioană Arcoşiă cereaă
dispensareaădinăpostulă deăpreşedinteădină cauzaă sl<biciuniiă b<trâneYeloră şiă aă
dep<rt<riiă locuinYeiă saleă (situat<ă înă cartierulă Şarkadă – aziă înă cartierulă
Pârneava).ă Comunitateaă refuzaă s<-lă înlocuiasc<ă şiă îlă reconfirmaă înă aceast<ă
cinste556. 

Preocup<rileăsaleăpentruăabonareaăgazetelorănuăaăsl<bitădeloc.ăÎnăanulă
1860ă frecventaă cafeneauaă„Carl”ădeăpeă stradaăDomniloră (aziă stradaăMihailă
Eminescu),ă abonat<ă laă „Telegrafulă Român”ă şiă laă „Gazet<”.ă Comeseniiă s<iă
erau de-asemeneaăabonaYi,ăprintreăaltele,ă laăacesteăziare.ă Înăplus,ăpromiteauă
c<ăseăvorăabonaălaă„NaYionalul”ădinăBucureşti557. 

ÎnăşedinYaă„Comuneiădeăcultăromân<ădeălaăsfântaăbiseric<ăcatedral<ăaă
luiăSfântulă IoanăNainteăMerg<toriulă /dinăArad,ă Yinut<ă înă şedinYaădin/ă10/22ă
iulieă 1860”ă deă subă preşedinYiaă luiă Ioană Arcoşi,ă notară fiindă înv<Y<torulă
Nicolaeă Costa,ă aă avută locă ună protest:ă „oă ridicareă împotrivaă «aserYiunii»ă
senatoriloră deă naYionalitateă maghiar<ă şiă maiă alesă [împotriva] d/omnului/ 
conteăMailath,ă [care]ă pesteă toat<ă aşteptareaă noastr<ă [uitându-şiă str<vecheaă
origineă român<]ă aă p<şită înă publică /.../cumă c<ă toYiă locuitoriiă Ungariei,ă f<r<ă
diferenY<ăreligionar<ăarăfiădeăaăseăpriviămaghiari”558. 

Grupulă cititoriloră ar<deniă aiă ziareloră deă expresieă româneasc<ă seă
dovedeauă activiă laă începutulă luniiă ianuarieă 1861559,ă fiindă aleşiă înă adunareaă
general<ădeăconstituireăaăComitetuluiăcomitatensăar<dean.ăUnăcorespondentă
„deăpeăSecaş”,ăsemnatăM.ăM.ă(probabilăparohulăMeletieăMiculescu,ăprezentă
la aceast<ăadunareăreprezentativ<)ăremarcaăfaptulăc<ă„D-lăavocatăArcoşiăYinuă

                                                 
554 BARB, mss rom 978, f. 392-392 v. 
555 Veziă înă studiulă nostruă RealităYi mentale în lumina rapoartelor poliYiei austriece din 
ύuvernământul Ungariei (1849-1860. Preliminarii la o istorie a partidelor),ăînă„Identitateă
şiăalteritate.ăStudiiădeăimagologie”,ăvol.ăII,ăCluj,ă1998,ăp.ă27Ő,passim. 
556 APORAC, loc. cit., f. 69-70ă(puncteleănr.ă1,ă2ăşiă3ădeăpeăordineaădeăzi),ăf.ă71. 
557 „TelegrafulăRomân”,ăSibiu,ă1860,ănr.ă9,ădină3ămartie,ăp.ă3ő. 
558 I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente, vol. II, doc. Nr. 472, p. 800-801. 
559 Ocazionat<ă deă reconstituireaăvechiiă organiz<riă comitatenseădină „Vormärz”,ă suspendat<ă
deăîmp<ratăînăvaraăaceluiaşiăană(1861). 
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oăcuvântareăînălimbaăromân<,ăplin<ădeăadev<răşiăînătoat<ăprivinYaădesluşitoareă
deătrebileăceleăimportanteădinăziuaădeăast<ziăfaY<ăcuăromânii,ădarănuăputuăfiă
înY<lesă [deă ceilalYiă auditori]ă pentruă c<ă fuseă întreruptă întruna”ă [deă c<treă ceiă
careă nuă acceptaser<ă deocamdat<ă libertateaă deă expresieă înă alt<ă limb<ă decâtă
ceaămaghiar<]560. 

Energiaă intelectual<ă deă expresieă local<ă româneasc<,ă concentrat<ă înă
jurulă Comunit<Yiiă laiceă deă peă lâng<ă bisericaă Sfântulă Ioană Botez<torul,ă s-a 
îndreptată înă iunieă 1861ă spreă Conzistoriulă Episcopieiă greco-r<s<riteneă dină
Arad.ăPreşedinteleă şiănotarulăComunit<Yii,ă respectivă IoanăArcoşiă şiăNicolaeă
Costa, le-auăcerută factorilorăconzistorialiă s<ă întreprind<ăoăserieădeădiligenYe 
pentruă înfiinYareaă uneiă catedreă deă limbaă român<ă [laă gimnaziulă local]ă iară I.ă
Arcoşiă înă persoan<ă îiă cerea,ă înă 21ă iunieă stilă vechiă 1861,ă episcopuluiă s<uă
sprijinireaădelegaYilorăar<daniăînădrumăspreăViena,ădelegaYiăcareăurmauăs<ăseă
al<tureăcelorlalYiă(ardelenilor)561. 

Aprob<rileă pentruă înfiinYareaă AsociaYiuniiă culturaleă româneştiă auă
sosită laăAradăprină intermediulăEpiscopieiă localeă înă toamnaăanuluiă1862.ăPeă
atunciăI.ăArcoşiăeraănotarăînăSâmb<teni,ăsatăstr<vechiăsituatăpeămalulădreptăală
Mureşului.ă Înă campaniaă dus<ă pentruă înscriereă înă aceast<ă asociaYieă deă larg<ă
anvergur<ăteritorial<ă(chiarăeuropean<),ănotarulădinăSâmb<teniăstaăînăfrunteaă
celoră9ăînscrişiădinăsată laă începutulăanulă1863562.ă Înăanulăurm<toră(186Ő)ăelă
ap<reaăînăcalitateădeă„judeăcercual”ăînă„Borosiebesi” [aziăSebiş],ăcuăsumaădeă
10 florini pe trei ani (1863-1865)563. 

Laă ceiă 66ă deă ani,ă înă plin<ă epoc<ă aă „Provizorium”-ului,ă favorabil<ă
pentruă angajareaă funcYionariloră româniă înă conducereaă comitatens<ă subă
TeodorăSerbădeăCuvinăsauăapoiăsubăGeorgeăPopaădeăTeiuş,ăSebişulăp<reaăs<ă
fieăunălocădeăsurghiunăpentruăb<trânulăjurist.ăCineăputeaăb<nuiăc<ăelăvaămaiă
tr<iăînc<ă20ădeăani,ăpân<ăînăanulă1883. 

Înă februarieă1867ăseă instauraădualismulăaustro-ungară („Ausgleich”-
ul),ă acelă „compromis”ă ală aristocraYieiă austrieceă cuă clasaă conduc<toareă deă
nuanY<ă liberal-conservatoare. Un corespondent al ziarului budapestan de 
expresieăromâneasc<,ă intitulată„Concordia”ăîncepeaăs<ăscrieăînă19ăfebruarieă
                                                 
560 „TelegrafulăRomân”,ăSibiu,ă1861,ănr.ă1,ăDuminic<,ăő/17ăianuarie,ăp.ă3. 
561 Mărturii privind lupta românilor din părYile Aradului pentru păstrarea fiinYei naYionale 
prin educaYie şi cultură (1784-1918). Documente referitoare la Episcopia ortodoxă a 
Aradului (Studiuăintroductiv,ănoteăşiăcomentariiădeăprof.ăDr.ăVasileăPopeang<),ăArad,ă1986,ă
p. 137-138. (Prescurtat Mărtirii, 1986). 
562 SJANA, Fondul Astra – Desp<rY<mântulăArad,ădos.ă27/1863:ăRegistrulăcelorăînscrişi,ăfilaă
319ăv.,ăpoziYiaă1Ő72. 
563 Veziăbroşuraă„edat<ăprinăDireptiuneaăAsociatiunei”ăintitulat<ăCatalogulu membriloru si 
Statutele Asociatiunei nationale in Aradu pentru cultura şi conversarea poporului romanu, 
Aradu,ă186Ő,ăcuătipariuluăluiăL.ăRéthy,ăp.ăŐ. 
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1867ă „Dină comitatulăAradului”ă c<treă „OnorataăRedacYiune!”,ă semnându-se 
„Ună român”,ă identificată deă noiă înă persoanaă luiă IoanăArcoşi.ă Articolulă s<uă
constituiaăunăr<spunsăc<treă„Brutus”ălaăarticolulăacestuiaădinăurm<,ăpublicată
înănr.ă19-126ăalăziaruluiăromânescă„Albina”ădeălaăViena.ăDinărândurileăsaleă
deducemă c<ă nuă împ<rt<şeaă punctulă deă vedereă ală luiă „Brutus”ă peă care-l 
b<nuimăaănuăfiăaltulădecâtăfostulăprim-vicenotarăcomitatensăIoanăGoldişă(subă
conducereaăluiăGeorgeăPopaădeăTeiuş)ădezam<gită laăvârstaădeă30ădeăaniădeă
restaurareaă conduceriiă comitatuluiă şiă revenireaă vechiloră funcYionariă deă
expresie maghiar<ă – autocaracterizaYiă dreptă „guvernamentali”ă – pe fondul 
unui climat mental administrativ-politică dualist,ă v<zută deă c<treă
contemporanii cu vederi radical-moderateă sauă deă c<treă ceiă cuă orient<riă deă
stânga,ă fieă eiă chiară autocaracterizaYiă „independentişti”ă sauă „paşoptişti”ă deă
expresieămaghiar<.ăDeăaiciăşi,ămaiăalesădinărândurileăluiăIoanăArcoşi,ătrebuieă
s<ă constat<mă existenYaă aă celă puYină dou<ă curenteă deă opinieă înă rândurileă
preoYimiiă şiă ală amploaiaYiloră laiciă deă etnieă român<.ă Elă scriaă c<ă „româniiă
difer<ăînămijloace,ădarăscopulăneăeătuturorănumaiăunul”.ăMaiăîncoloăd<deaădeă
înYeles,ă referinduseă laă atitudineaă şiă acYiunileă funcYion<rimiiă deă expresieă
maghiar<ădinăAradăînăfrunteăcuăPetruăAczél,ăc<ă„niciăm<carăunăcuvântănuăeă
adev<rat”ădinăafirmaYiileăcorespondentuluiă„Brutus”564. 

Înăalt<ăparteăaăarticoluluiăs<u,ăI.ăArcoşiăîşiăaminteşte,ăpeădeăalt<ăparte,ă
cumă înă toamnaă anuluiă 18Ő9ă „p<rinteleă luiă Petruă Aczél,ă Ioaneă Aczélă fiindă
şefulă comitatuluiă [recte ală Cercului]ă ar<dan”,ă i-aă protejată deă persecuYiiă peă
aceiă „nenorociYiă ce-şiă aflauă azilă /…/ă aici”565.ă Eraă vorbaă deă foştiiă honveziă
refugiaYiăînăacesteăp<rYiădup<ăcapitulareaăarmateiărepublicaneăungare.ăÎntr-un 
modă tacit,ă autorulă puneaă înă contrapagin<ă persecuYiileă iniYiateă deă c<treă
b<trânulă comisară guvernamentală Ioană Aczélă împotrivaă celor de etnie 
român<,ă fideliă împ<ratuluiădeă laăVienaăatâtă înă timpulă r<zboiuluiăcivilădeă laă
1848-18Ő9ăcâtăşiăcâYivaăaniădup<ăaceea.ăÎnămemoriulăs<uăc<treăMinisterulădeă
Interne de la Viena din data de 1 noiembrie 1849, el sublinia plin de 
indignare aceste aspecte. 

Judecândă dup<ă prezenYaă saă înă oraşulă Aradă înă varaă anuluiă 1867,ă
b<nuimăc<ăaărevenităaiciăînăcalitateădeăavocatăpledant.ăPostulăs<uădeălaăSebişă
fuseseăocupată conformăvechiiă tradiYiiă deă reînnoireă aă funcYionarilorădeă c<treă
unul fidel noului regim dualist.ăAstfelăseăexplic<ăposibilitateaăalegeriiăsaleăînă
calitateă deă „fişcală substitut”ă (adic<ă jurisconsult)ă ală AsociaYiuniiă naYionaleă
ar<daneă pentruă culturaă poporuluiă română înă cadrulă şedinYeiă aă VI-a, 
bis<pt<mânale,ă aăDirecYiuniiă acesteiaă dină dataă deă 12ămaiă stilă nouă 1867,ă înă

                                                 
564 „Concordia”,ăBudapesta,ă1867,ănr.ă19,ăő/17ămartie,ăp.ă73. 
565 Idem, p. 74. 
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prezenYaăpreşedinteluiăMironăRomanul,ăprotosincel.ăLaăpunctulă63ăalăordineiă
deă ziă notarulă scriaă înă Protocolulă şedinYeiă urm<toarele:ă „fiindc<ă Mihaiă
Besanu,ăfişalulăAsociaYiuniiăesteăalesăasesorăcomitatensăînăcomitatulăCaraşăşiă
s-a mutat la Lugoj,ăIoanăArcoşi,ăavocat,ăesteăalesădeăfişcalăsubstitut”ăînăloculă
aceluia566. 

Anulă 1870ă esteă unulă deă începută deă criz<ă temporar<ă aă mişc<riiă
naYionaleă româneşti.ă Atitudinileă tindeauă s<ă seă radicalizeze.ă Nuă aă fostă
întâmpl<toareăap<rareaăpeăcareăi-a luat-oăfuncYionarulăIoanăMoldovanăîntr-o 
diatrib<ăînăpresaăromâneasc<:ă„PreăceiămaiădemniăşiăzeloşiăşiăprobaYiăb<rbaYiă
prinăinsolenYaăvoastr<ăi-aYiăscosădinăsocietate;ăpeăArcuşiu,ăcaracterădeăoYel,ăl-
aYiă f<cută idiot;ăpeăalYiiă îiă respingeYiăc<ăsuntăb<n<Yeni;ăşiăpreăalYii pentru alte 
absurdit<Yi;ăşiăaşaăaYiăr<masăsinguriăst<pâniiăsituaYiunii,ăadic<ăaănihilismului 
produs de voi !567”ــ ــ. 

Cuăsarcasmăşiăumor,ăIoanăArcoşiăs-aădesc<rcatădeăuneleăam<r<ciuniă
prină colabor<riă laă revistaă umoristic<ă „Guraă Satului”ă întreă aniiă 1870-1882. 
Prin anii 1873-187Ő,ă „octogenarul”ă [sică !ă - septuagenarul]ă Ioană Arcoşiă
deschiseseăoălist<ădeăsubscripYieăînăvedereaăacopeririiăamenziiăşiăaăspeseloră
deăjudecat<ădatorateădeătân<rulăcandidatădeăavocatădinăArad,ăFranciscăHossu-
Longin,ă pentruă articolulă s<uă satiricăpublicată înă „GuraăSatului”ădinăArad568. 
Caăs<-şiăpoat<ăîntreYineăfamilia,ăaăacceptatăfuncYiaădeăadjunctănotarial. 

Corolarulăanalizelorăsaleăcriticeăreferitoareălaăîmprejur<rileădinăceăînă
ceă maiă vitregeă pentruă existenYaă funcYionariloră româniă l-a exprimat spre 
sfârşitulăvieYiiăsaleăsubăformaăuneiăcorespondenYeădinăAradă– datat<ă16ămaiă
1881 – c<treăGeorgeăBariYă(str<mutatădeămult<ăvremeălaăSibiu)ă– un veritabil 
bilanYă careă nuă eraă destinată public<rii:ă „aşaă seă vedeă c<ă /.../ă peă puYiniiă juziă
[recte judec<tori]ă regeştiă deă /neam/ă română i-oră dep<rtată dină Yinuturile 
româneştiăcaăs<ănuăaib<ăocaziuneă/de/ăaăveni”ăînăcoatingereăcuăromâniiă /.../ă
pe-oăcâYivaăpretoriădeă/neam/ăromânăceă/i/-am avut, i-or amovat de la oficiu 
şiă i-or degradat la posturi de scrietori /iar/ă înă centru,ă laă comitată abeaămaiă
avemăunădreg<torăromân,ădarăniciăacelaănuăeăşef,ăciă/.../ăscrietori”569. 

Cercet<riă arhivisticeă ulterioareă voră aduceă clarific<riă înă privinYaă
c<s<torieiă saleă cuă Ileanaă Constantină (sauă Constantini)ă câtă şiă înă privinYaă
datelor de naştereăaleăfiuluiăAurel570 şiăaăfiiceiăTeodora571. Numele Teodorei 

                                                 
566 „Concordia”,ă1867,ănr.ăŐ8,ă19ăiunie/1ăiulie,ăp.ă167. 
567 „Albina”,ă1871,ănr.ă20,ăŐ/16ămartieă(articolănesemnat,ăexpediatădină„Şiria,ăfauruă1871”). 
568 Francisc Hossu-Longin, Amintiri, Cluj, 1982, p. 260. 
569 BARB, mss. rom. nr. 977, f. 50-51. 
570 Conformă informaYieiă peă careămi-aă împ<rt<şit-oăŞtefanăArcoşiă înă1980,ăAurelă ară fiă fostă
botezatădeăc<treăunămembruăalăfamilieiăMocioni. 
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apareă înă scurtaă scrisoareă deă r<spunsă aă tat<luiă eiă dinăAradă înă 7/19ă ianuarieă
1879ăc<treăavocatulăFranciscăHossu-Longin,ăstabilităînăp<rYileăDevei.ăMerit<ă
s<ă red<măacesteă rânduriă înăgrafiaă loră latinizant<:ă „Biletaădeă gratulaYiuneă laă
AnulăNouă/1879/ăcuăosebitaăbucurieăamăprimitu,ă...ăc<ciăşiădinădep<rtareămi-
aiădatăprobaădeăstim<ăsimpatic<;ăapoiăleg<turaăcapetelorămi-auăreflectatuăşiălaă
acelaă raruă evenimentuă c<ă indep<rtatuă deă aiciă ină diuaă cununiei fiicei mele 
Teodora,ă caă dină atmosferaă cadiut< mi-ai facutu bucuria. Pentru toate 
aceste/a/ăprimeşteă/.../ăîYiăr<mânăsincerăaddictu,ăIoaneăArcossy”572. 

Decesulă luiă Ioană Arcoşiă („Árkossyă János)ă înă 29ă aprilieă 1883,ă peă
vecheaă strad<ă aă Fabriciiă nr.ă 2ă (aziă strada Hunedoarei), la 86 de ani, ne-a 
oferită oă confirmareă înă plusă aă anuluiă naşteriiă saleă înă 1797573. A fost 
înmormântată înă cimitirulă „Pomenirea”,ă aflată laă margineaă cartieruluiă s<u,ă
PârneavaădinăArad. 

Înăîncheiereă(epilog),ăcelăcareănuăuitaseădeămemoriaăluiăIoanăArcoşi,ă
octogenarulă VincenYiuă Babeş,ă îşiă exprimaă acordulă înă r<spunsulă dată dină
Budapesta,ă dataă deă 8/20ă februarieă 1896,ă consileruluiă şcolară ală Episcopieiă
ar<dene,ă bihoreanulă Georgiuă Popa,ă caă filalaă dină Şiriaă aă Reuniuniiă
înv<Y<torilorăromâniăs<ăpoarteănumeleăluiăIoanăArcoşi574.ăLaăŞiriaălocuiaăfiicaă
Teodora,ă c<s<torit<ă cuă Ioană Bogdană iară unaă dină fiice,ă Hortensia,ă deveneaă
înv<Y<toareă înă Şiriaă iară maiă apoi,ă directoareaă Şcoliiă deă feteă deă peă lâng<ă
Episcopiaă ortodox<ă român<ă aă Aradului575. Probabil Hortensiei sau mai 
degrab<ă suroriiă sale,ă Tuliaă (gazetar<ă înă Arad),ă îiă datoreaz<ă intrareaă înă
patrimoniulămuzealăar<deanăînăperioadaăinterbelic<ăaăunuiăportretăalăluiăIoană
Arcoşi,ă unulă dintreă mentoriiă mişc<riiă naYionaleă aă româniloră dină p<rYileă
Aradului576. 

 
Arad, 30 august 2014                                    DanăDemşea 

                                                                                                                            
571 Kempelenă Béla,ă Magyar Nemes Családok /înă traducereaă noastr<:ă όamilii nemeşeşti 
ungare/, vol. I, Budapesta, 1911, litera A-. 
572 FilalaăArhivelorăNaYionaleăaă JudeYuluiăCluj,ăFondulădeăcorespondenY<ăFranciscăHossu-
Longină(provenitădeălaăBibliotecaăCentral<ăUniversitar<ădinăCluj),ăparteaăI,ăfileleă9-10. 
573 Veziă revistaă „Bisericaă şiă Şcoala”,ăArad,ă 1883,ă nr.ă 17,ă p.ă 13ő;ă deă asemenea,ă ferpareleă
soYiloră Arcoşi,ă existenteă înă ColecYiaă alfabetic<ă deă AnunYuriă deă doliuă (Gyásză Jelentések),ă
secYiaăPlakátokă(Afişe)ădeăpeă lâng<ăBibliotecaăSzéchényiă (SzéchényiăOrszágosăKönyvtár),ă
Budapesta. 
574 Mărturii, 1986, p. 247. 
575 InformaYieăprimit<ăînă1980ălaăAradădinăparteaăluiăŞtefanăHubaăArcoşiă(n<scutăînă1910ălaă
Crocna,ăundeătat<lăs<uăAurelăeraănotar).ă 
576 LaăintrareaăînăvecheaăexpoziYieăpermanent<ădeăistorieădeălaăPalatulăCulturalădinăAradăeraă
expusă portretulă luiă Ioană Arcoşi.ă Ştefană Arkoşiă aflaseă aceast<ă informaYieă deă laă b<trânulă
avocat Kalko. 
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Mihai Ciurdariu – filozof şi estetician 
  
 

      Viorel Roman 
 
 
Abstract 

Mihai Ciurdariu was born in Sicula, 1927, in a family of poor 
peasants,ăbutăhisămodestăbackgroundădidn’tăforbidăhimăfromăgetting,ăthroughă
hisă nativeă intelligenceă andă exemplaryă hardăwork,ă fromă aă simpleă german’să
servant to one of the elite intellectuals of Romania. He was a philosopher 
andăeditoră inăchiefă foră theăRomanianăAcademy’săphilosphyămagazineăuntil 
the end of his life in 2008. 
  

Despre filozofieă(filosofie)ăseăspuneăc<ăesteămamaătuturorăştiinYelor, 
pentruă c<ă aşaădup<ăcumă spuneădicYionarulă explicativă ală limbiiă româneăesteă
„ştiinYaă constituit<ă dintr-ună ansambluă închegată deă noYiuni şi idei, care 
interpreteaz<ă şiă reflect<ă realitateaă subă aspectele ei cele mai generale, 
reprezint<ăoăconcepYieăgeneral<ădespreălumeăşi viaY<”.ăăă 

Filosofiiăautentici,ăceiăcareăscriuăc<rYiădeăfilozofie,ăcareăpromoveaz<ă
ideileăfilozoficeăsuntădestulădeărari,ăpentruăc<ănuăoricineădispuneădeăoăgândireă
sintetic<ăşi analitic<ăsuficientădeăbineăînchegat<ăîncâtăs<ă„traduc<”ărezultateleă
celorlalte ştiinYeă înăconcepteăgenerale,ăd<t<toareădeă impulsuriăcreatoare.ă訓i,ă
totuşi,ă 訓iculaă aă produsă şi un filozof la nivel naYional,ă cunoscută deă c<treă
colegiiă s<iă deă breasl<,ă dară aproapeă necunoscută înă satulă deă undeă provine.ă
Acesta a fost Mihaiu Ciurdariu, aşaăcumăesteăscrisăînăcertificatulădeănaştere, 
eliberatădeăSfatulăPopularăalăComuneiă訓icula.ăDinăacestaăafl<măc<ăs-aăn<scută
înăziuaădeă3ănoiembrieăaăanuluiă1927,ădinăp<rinYii Antonie (24 ani) şi Sofia 
(20ăani).ăAăf<cutăparteădintr-o familie cu mulYi copii. Mihaiu sau Haiu cum 
maiă eraă cunoscută înă sat,ă maiă aveaă ă caă fraYi pe: FloriYa (bunica Corneliei 
C<prar),ăAna,ăAntiYa, SofiuYa.ăCopil<riaă şi şcoalaă primar<ă leă vaă petreceă înă
satul natal şi totă înă aceaăperioad<ăvaă fiă înregistrată ună evenimentă careă îlă vaă
afectaăpentruăîntreagaăviaY<.ăÎnainteădeăaăîmpliniă7ăaniăMihaiăCiurdariuăşi-a 
pierdutăunăochiă într-oă joac<ăcuăunăvecin,ă atunciăcândăvoindăs<ă împart<ă ăună
fier<str<uăi-aăăzburatăunădinteăînăochiăşi nu a mai putut fi operat. Vecinul era 
Ilisie Petru (Meciu). 

Provenind dintr-oă familieă s<rac<,ăMihaiuă aă fostă nevoită s<ă pleceă înă
c<utareădeămunc<ătocmaiăînăsatulăHodoni,ădinăBanat,ăcaăslug<ălaăvaciăîntr-o 
familie nemYeasc<.ă Numaiă c<ă soartaă şi-aă întorsă faYa spre copilul harnic şi 
cuminte,ădarămaiăalesăinteligentăcareăeraăMihaiu,ăpentruăc<,ăiat<,ăs-aăîntâlnit,ă
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absolută întâmpl<toră cuă oă alt<ă familieă dină 訓icula,ă Albiş,ă ă domiciliat<ă înă
Timişoara.ă Întâlnireaă i-a schimbat complet cursul vieYii. Episodul ne-a fost 
povestită chiară deă c<treă d-na Ana, fiica soYilor Albi ş,ă domiciliat<ă înă
Germania:ă ă „Într-o zi, familia Albiş: Ioan şiă Sofiaă erauă cuă c<ruYaă înă satulă
HodoniăpentruăaprovizionareaărestaurantuluiăceăîlăaveaăînăTimişoara.ăIntrândă
peăunaădinăstr<ziăcuăc<ruYa, unul dintreăeiăîlăobserv<ăpeăMihaiu,ăzisăHaiu,ăpeă
careăîlăcunoşteauădină訓icula.ăL-auăîntrebatăce-i cu el acolo şiăauăaflatăc<ăesteă
slug<ălaăunăneamY din Hodoni. Albiş Ioan, poreclit Oanea Leşiiăînă訓icula,ăaă
intratăînăvorb<ăcuăHaiu,ă invitându-lăs<ăurceăînăc<ruY<, apoi l-aăîntrebatădac<ă
vreaăs<ămearg<ămaiădeparteălaăşcoal<.ăR<spunzându-i-se afirmativ, l-a invitat 
la Timişoara apoi l-aăînscrisălaăLiceulăcomercialădinăTimişoara unde timp de 
8 ani i-au fost suportate cheltuielile de şcolarizare.ăÎnătimpulăliberăHaiuăajuta 
laă treburileăgospod<rieiăprecumăşiă laămuncaăcâmpului,ăal<turiădeăceleădou<ă
fiice al familiei: Veronica şiă Ana,ă careă aveauă restaurantul.ă Peă Haiuă îlă
preocupaă carteaă înă celă maiă mareă gradă aşaă c<ă dup<ă absolvireaă liceuluiă seă
înscrieălaăBucureşti la Facultatea de filozofie şiăpsihologie.ăAtâtăliceulăcâtăşi 
facultatea le-a absolvit cu calificative excepYionale”. 

Dup<ă absolvireaă facult<Yii,ă avândă ună calificativă excelentă aă fostă
repartizat,ăcumăeraăproceduraăînăaceleăvremi,ădirectăla...ăAcademiaăRomân<ă!ă
Nefiind încadrată politică nuă esteă acceptată decâtă înă funcYia de redactor şef-
adjunct la Revista de filozofie şiă psihologie,ă careă ap<reaă subă egidaă
Academiei,ă undeă aă stată zeciă deă ani,ă pân<ă laă pensionare.ă Oă performanY<ă
excepYional<ăchiarăşiăpentruătraiulăînăregimulăcomunist,ăpentruăc<ăeraăvorbaă
despre un domeniu ultrasensibil şi foarte politizat.   De menYionatăc<ăşeful, 
unul politic,  fiind mai mult plecat, treburile redacYiei au fost rezolvate de 
Ciurdariu. L-a ajutat mult şiăfaptulăc<ăcunoştea engleza, franceza, rusa. El s-
aă stabilită definitivă înă Bucureşti,ă c<s<torindu-se cu Maria-Eliza,ă asistent<ă
medical<ălaăspitalulă„Elias”. 

Totă ceeaă ceă ap<reaă înă ceaămaiă prestigioas<ă revist<ă deă filozofieă dină
Româniaătrebuiaăs<ăfieăcititădeăMihaiuăCiurdariu,ăs<ăpoarteăgirulălui,ăfapt ce 
l-aădusăînăcontactăcuătoYi filozofii timpului, pe care i-a cunoscut foarte bine, 
avândă înă felulă acestaă satisfacYii intelectuale deosebite dar şiă ducându-lă înă
numeroaseă conflicte,ă dină careă îns<ă aă reuşită s<ă ias<ă neatins,ă cuă toateă c<ă nuă
împ<rt<şea ideile filozofice marxist-leninisteă atotimpuseă înă aceaă perioad<.ă
Despre el s-aă spusă c<ă eraă „ună omă ală datorieiă şiă ună eminentă estetician”,ă
publicând,ă evident,ă inclusivă înă revistaă condus<ă deă el,ă numeroaseă studii,ă
eseuri de o mare relevanY<ăînădomeniu.ă 

De mult interes s-a bucurat din partea lui opera lui Mihai Eminescu, 
mai ales scrierile de esenY<ăfilozofic<,ăfiindădinăacestăpunctădeăvedereăcelămaiă
avizat dintre toYi eminescologii. Este şi motivul pentru care a fost inclus cu 
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unăarticolă înăvolumulă intitulată„AvatariiăaleămanuscriselorăEminescu”,ăcareă
prezint<ăimportanYa manuscriselor eminesciene şiănevoiaăedit<riiăintegraleăaă
lor.ă Mihaiă Ciurdariu,ă caă ună specialistă înă operaă filosofic<ă aă mareluiă poetă
spuneă c<:ă „îndeletnicindu-neă ună timpă cuă cercetareaă gândiriiă luiă Eminescu, 
am fost izbiYi de un fapt ce ni s-aă p<rută oarecumă paradoxal.ă Celă careă eă
considerat drept  poetul universal al Y<riiă noastreă esteă înc<ă puYin şi 
insuficientăcunoscutăînăcalitateaăluiădeăgânditorăteoretic”. 

El scrie mai departe şi susYineă ideeaă edit<riiă deă c<treă Academieă aă
volumelorăcareăs<ăcuprind<ămanuscriseleăinediteăeminescieneăcareădezv<luieă
gândireaăsaăfolozofic<:ă„Esteăcuriosăîntr-adev<răc<ăîncerc<măs<ăpled<măaiciă
pentruărealizareaăunuiălucruăaăc<ruiăutilitateăYine de domeniul evidenYei şi al 
simYuluiă comună într-oă cultur<.ă Îns<ă situaYiaă esteă aceasta:ă cercet<toriiă noştri 
literari şi filosofici, cu foarte puYine excepYii,ă continu<ă s<ă ignorezeă parteaă
inedit<ă ă - uneori şiăceaăeditat<ă– aădocumentelorăpoetului,ăcontinu<ăs<ăfac<ă
apel la ediYii vechi, lacunare,ăcontinu<ăs<ăatribuieăluiăEminescuăideileăaltoraă
şiăs<ăignorezeăpeăaleăluiăproprii,ăs<ăfoloseasc<ănediferenYiat idei din tinereYe 
şiă dină aniiă maturit<Yii,ă s<ă fac<ă aprecieriă şi consideraYiiă conjucturaleă înă
probleme care s-ar putea definitiv rezolva printr-o ediYieăcritic<,ăştiinYific<ăaă
corpusuluiădocumentarăeminescian.ă訓iăavemăconvingereaăformat<ăc<ătexteleă
filosofice şi ştiinYificeă r<maseă deă laăEminescu,ă fieă eleă culegeriă proprii,ă fieă
traduceri,ă prelucr<riă sauă notiYeă deă lectur<ă şi de curs universitar, prezint<ă
interesădosebităatâtăprinăeleăînseleăcaăsubstanY<ădeăgândire,ăcâtăşi prin lumina 
ceăoăpotăaruncaăasupraăopereiăpoeticeăeminesciene.ă” 

Înă volumămaiă suntă prezentateă opiniileă despreă operaă eminescian<ă aă
celoră maiă deă seam<ă gânditoriă româniă şi numim printre ei pe acad Eugen 
Simion (iniYiatorulă demersuluiă editorial),ă Constantină Noica,ă C.ă R<dulescuă
Motru, Perpessicius, N. Iorga, Titu Maiorescu. Doar pomenind aceste nume 
neăd<măseamaădeăcompaniaăselect<ădeăpersonalit<Yiălâng<ăcareăst<ăînăvolumă
şiculanul Mihai Ciurdariu. 

MihaiăCiurdariuă apuc<ă şiă zileleămaiă buneă pentruă filozofieă deă dup<ă
RevoluYiaădinăDecembrie,ăcontinuândălucrulălaăAcademie,ăimplicându-seăînă
proiecteăample,ăcuădeschidereăc<treălumeaălarg<ăşiăpublic<ăstudiiăeliberateădeă
constrângerileă ideologice.ă Înă acestă context,ă urm<rindă împlinireaă unuiă maiă
vechiăproiectăseăocup<ădeăapariYiaăunuiăstudiuăscrisăînăperioadaăcomunist<ădeă
M. NiYescu,ă„Subăzodiaăproletcultismului”,ăc<ruiaăîiăal<tur<ăînăacelaşi volum 
ună altul,ă „Dialecticaă puterii”,ă dară careă nuă auă putut trece de cenzura 
partidului,ă pentruă c<ă aşaă cumă spuneă Mihaiă Ciurdariu,ă înă introducere,ă „elă
arat<ă cuă degetulă spreă aceiă scriitoriă aiă Y<riiă care,ă dină team<,ă naivitate,ă
oportunismă sauă convingere,ă auă r<spândită prină cuvântulă loră minciuniă şi 
neadev<ruriăprivind soartaăromânilorăsubăcomunism”.ă 
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Pentru cititorii şiculani,ă Mihaiă Ciurdariuă reproduceă câtevaă versuriă
dintr-ună b<trână poetă populară dină 訓icula,ă peă numeleă s<uă PavelăDeznan,ă zisă
Palea Oancii, care a simYită peă proprieă pieleă ceă înseamn<ă st<pânireaă
comunist<ăînăYar<: 

         Multăm<-ntreab<ăiedera 
         De ce nu-s verde ca ea; 
         Iedera poate fi verde 
         C<ănuma-năp<dureăşede, 
         Darăeuămultăm<ăn<c<jesc 
         Omăb<trânăs<ătotămuncesc 
         訓iănimicăn-agonisesc... 
         C<ăRusia-i mamaănoast<,ă 
         Maiăbineăs<ănuăfiăfoast<! 
         訓iădeăcândăStalinădomneşte 
         Niciăp<mântulănuărodeşte, 
         Clopu-năcapămiăseăcârpeşte, 
         Opinca se dezgurzeşte..... 
MihaiuăCiurdariuăaăfostăunăanticomunistă înăsurdin<,ăpentruăc<ăaltfel 

nu ar fi rezistat pe un post important, totuşiă elănuăseăarat<ă încântatăniciădeă
lumeaărezultat<ădinăRevoluYiaădinădecembrieădespreăcareăseăexprim<ăînăfelulă
urm<tor:ă „Profitoriiă puteriiă comunisteă dină Româniaă suntă - şiă voră s<ă fieă înă
continuare – profitori ai democraYiei postcomuniste. Acesta e sensul revelat 
alădialecticiiăermeticeăaăputeriiăpeăsolăromânesc,ăsolăb<tutămereuădeăanomaliiă
şiăstraniiăparadoxuri.ăCititorulădac<ădoreşteăpoateăînlocuiăcuvântulăprofitoriiă
cuă alteleă convenabile,ă dup<ă caz:ă „aleşii”, „constructorii”,ă ă „specialiştii”,ă
emanaYii”ăetc. 

Am dat aceste exemple din scrierile lui Mihai Ciurdariu pentru a ne 
edifica asupra ideilor şi convingerilor sale, care l-auăanimatăînăcursulăvieYii şi 
de la care nu s-aă ab<tut,ă indiferentădeăcondiYiile oferiteădeă lumeaă înăcareăaă
tr<it.ă Înă acelaşi timp şi-aă adusă aminteă totă timpulă deă oameniiă înă mijloculă
c<roraăs-a format, de şiculaniiăs<iăcuăcareăaăp<stratăleg<turaăşi din care s-a şi 
inspiratădup<ăcumăamăv<zut. 

Pentru a completa portretul omului şi filozofului Mihai Ciurdariu i-
amă cerulă p<rereaă unuiă altă filozofă provenită deă peă meleaguriă ar<dene,ă Ioană
Biriş, care ne-aăpovestiă împrejurareaăînăcareăl-a cunoscut şi ce impresie i-a 
l<sat.ă„Înă1981ă înă revistaădeăfilozofie,ă laăcareăMihaiăCiurdariuăeraă redactoră
şef-adjunct, mi-aăap<rut,ăchiarăînădeschidere,ăunăstudiuădespreăHegel.ăElăs-a 
exprimată c<ă eă ună studiuă excepYional şi a Yinută s<ă îlă publiceă înă deschidereaă
revistei indiferent ce vor spune alYii. Aşa m-am cunoscut cu el şi ne-am 
înYeles foarte bine şi atunci şi mai apoi,ămaiăalesădup<ăceăaăaflatăc<ăsuntădină
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Nad<ş, judeYulăArad.ăAmă stată cuă elă deă vorb<ă vreoă dou<ă ceasuriă atunci,ă laă
începută şiă potă s<ă spunăc<ă eraădestulădeă critică cândăeraăvorbaădeă c<rYi şi de 
idei.ăDarăeraăunăomăpl<cutăşi interesant. El ştiaăfoarteămult<ăcarte, de aceea 
era poate incomod pentru alYii”.ăă 

Oarecumăîmp<catăcuăviaYaăătreceălaăceleăeterne,ăînăă6ădecembrieă2008,ă
mulYumităpân<ălaăurm<ădeăşansaăacordat<ăprinăeliberareaădeăsubăoădictatur<ă
care s-aămanifestată maiă alesă înă domeniulă creaYiei intelectualeă teoretice,ă înă
special filozofice. SoYiaăîlăurmeaz<ănuălaămultătimp,ătrecândăînăeternitateăînă
28ăiunieă2010,ăamândoiăfiindăînmormântaYiăînăcimitirulăBelluădinăBucureşti, 
acoloă undeă îşiă auă somnulă deă veciă numeroaseă alteă personalit<Yi ale culturii 
naYionale româneşti. 

Dup<ă moarteaă celoră doi,ă Mariaă (Mimi)ă Morariu,ă soYia lui Mircea 
Morariu (alt mare şiculan),ă înăcalitateădeă legatarăală averiiă filozofuluiăPavelă
Ciurdariuă doneaz<ă vastaă bibliotec<ă Academieiă Române,ă Institutuluiă deă
Istorie şiă teorieă literar<ă „G.ă C<linescu,ă primindă înă scrisă mulYumirile celor 
dou<ăinstituYii prestigioase pentru gestul de mare generozitate: 

- „Academiaă Român<ă mulYumeşte d-nei Maria Morariu pentru: 
„generozitateaă şi devotamentul cultural de care aYiă dată dovad<ă destinândă
Institutului de Istorie şiăTeorieăLiterar<ă„G.ăC<linescu”ăoăparteăaăbiblioteciiă
regretatuluiăintelectualăMihaiăCiurdariu”.ăSemneaz<ăacad.ăEugenăSimion; 

- „Academiaă Român<,ă Institutulă deă Filozofieă şi Psihologie 
mulYumeşte d-nei Maria Morariu şi a primit cu vie satisfacYie dorinYa 
dumneavoastr<ă deă aă donaă bibliotecaă fostuluiă nostruă coleg,ă dr.ă Mihaiă
Ciurdariu,ăeminentăomădeăcultur<,ăcercet<torăcompetentăşi pasionat al operei 
eminesciene, instituYieiă noastre”.ă Semneaz<ă Acadă Alexandruă Surdu.ă Doiă
dintre cei mai prestigioşi oameni deăcultur<ă româniă îşi aduc şiă înăacestă felă
omagiulăceluiăcareăaăfostăprofesorădr.ăînăfilozofieăMihaiăCiurdariu,ăn<scutălaă
訓icula,ăsatulădeăpeămalulăCrişului Alb. 

Personalitatea profesorului şi filozofului Mihai Ciurdariu a fost 
recunoscut<ăşi de Consiliul locală訓icula,ăcareăi-aăconferit,ăînăşedinYa din 16 
aprilieă2012,ătitlulădeăCet<Yean de Onoare al comunei.   
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