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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăINTRODUCEREăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă“Euăcredăc<ăveşniciaăs-aăn<scutălaăsat”ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLucianăBlaga.ă

ă
ăă
ă
CândăpoetulăşiăfilozofulăLucianăBlagaăafirmaăc<ă“ăveşniciaăs-aăn<scută

laăsat”1seărefereaălaătr<iniciaăşiăfrumuseYeaăarteiăpopulare,ăn<scut<ădinăsufletulă
Y<ranuluiă roman,ă dină imaginaYiaă luiă atâtă deă original<ă şiă f<r<ă îndoial<ă dină
puritateaăfiinYeiăsale.ăă

Caă oă m<rturieă pesteă timpă aceast<ă lucrareă încearc<ă s<ă redeaă
generaYiiloră prezenteă şiă viitoareă despreă acestă minunată “ă plaiă deă balad<ă şiă
legend<”2,ă despreă dragosteaă şiă credinYaă careă auă avută şiă auă ună rolă aparteă prină
creaYiaăstr<moşilorănoştri.ă

Aşezată într-ună spaYiuă binecuvântată deă Dumnezeuă şiă într-ună cadruă
naturalăplinădeăfarmecăgeneraYiileătrecuteăşiăprezenteăauădusăcuăeleăfrumuseYeaă
sufletuluiăşiăaăcredinYeiăinăDumnezeu.ă

Oricareălocuitorăalăsatului,ădinăoriceătimpăaăsimYităşiăsimteăaziăc<ăesteă
dudanăşiăcuămult<ănostalgieătoYiăneăaducemăaminteădeăfrumoşiiăaniăaiăcopil<rieiă
şiă adolescenYeiă careă ne-auă f<cută s<ă simYimă frumuseYeaă sufletuluiă sensibilă
românesc.ăă

Monografiaăreprezint<ăunăarcăpesteătimp,ăprinăcareăgeneraYiileăviitoa-ă
reă îşiă potă cunoaşteă trecutulă şiă prezentul,ă pentruă aă puteaă s<ă îşiă prefigurezeă
viitorul.ăDatorit<ă poziYieiă saleă geograficeă satulă aă fostămartoră oculară şiă aă tr<ită
toateămomenteleăistorieiăzbuciumateăaleăRomânieiăşiăEuropei.ă

ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă

ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
1ăLucianăBlaga,ăPoezii;ăEdituraăEminescu,ăBucureşti-1998;ăp.ă71.ă
2ăAlexandruăVlahuY<,ăRomâniaăpitoreasc<;ăBucureşti-1951,ăăp.14.ă
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ă ăăăăăăăăCAPITOLULăăIă
ă ăăăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăI.ăCADRULăNATURALăSIăăAŞEZAREAăGEOGRAFIC;ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
PrivindăhartaăRomânieiăaiciăundeăseăafl<ăminunataăşiăstr<vecheaăXar<ă

aă Zarandului,ă întâlnimă printreă alteă minunateă aşez<riă şiă localitateaă Dud,ă dină
comunaăTârnova.ă

Situată înăparteaădeăvestăaăRomâniei,ă înăjudeYulăArad,ăsatulăDudăesteă
asezatălaăoădistanY<ădeă5ăkmădeăcomunaăT<rnova,ălaă18ăkmădeăoraşulăIneuăşiălaă
aproximativă19ăkmădeăV<rfulăHighiş3ă798ăm,ăVârfulăDrocea4ă836ămăcelămaiă
înaltăvârfădinămasivulăMunYilorăZarandului.ă

Satulă Dudă esteă str<b<tută deă drumulă judeYeană DJă 708ă A:ă şoseauaă
Arad-ăŞiria-ăMâsca-ăM<derat-ăTârnova-ăDud-ăTauY-ăNad<ş.ăă

Axaăprincipal<ăaălocalit<YiiărespectivătraseulădrumuluiăjudeYeană708ăAă
esteă desf<şurată peă direcYiaă vestă –ă estă printr-ună drumă principală asfaltată peă oă
lungimeădeăună1,00ăkm.ă

ÎnăcadrulăjudeYuluiăArad,ăsatulăDudăesteăaşezatăaproximativăînăparteaă
central<,ăfiindădelimitatădeăurm<toareleăcoordonateăgeograficeă:ă înălatitudineă:ăparalelaă46ă17”55ănord.ă înălongitudineă:ămeridianulă21ă51”ă27ăest.ă

LocalitateaăDudăseăînvecineaz<ăînăparteaădeăestăcuăcomunaăTauYălaăoă
distanY<ădeă9ăkm,ălaăsud,ăcuăsatulăDrauY,ălaăvestăcuăcomunaăTârnova,ăiarălaănordă
cuăcomunaăŞilindiaălaăoădistanY<ădeă12ăkm.ă

Reliefulă esteă variat,ă “ă celă maiă vechiă “ă 5,ă întâlnimă aiciă câmpiaă şiă
dealurileă DrauYului,ă Chiciora,ă B<ilor,ă Vârfulă deă Dud.ă Câmpia,ă zonaă arabil<,ă
cuprindeăăRâtă(FânaYe),ăAgoave,ăR<chiYele,ăGhiurniYa,Velujuc,ăIugurile,ăPusteaă
dinăjos,ăDumbrava,ăHârtic,ăDr<uceniă,ăS<r<staeăşiăp<şuneaăsatului.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
3ăHartaăjudeYuluiăArad,ăEdituraăCartografic<,ăCluj-Napoca,ă2010.ă
4ăConf.ăuniv.ădr.ăConstanYaăTrufaş,ăprof.ăuniv.ăGeorgeăErdeli;ăAtlasulăGeograficăalăLumii;ăEd.ăCartografia;ă
Budapesta-ă2007,ăp.ă8.ă
5ăGheorgheăPosea,ăReliefulăRomâniei,ăEdituraăŞtiinYific<,ăBucureşti-ă1974,ăp.21.ă
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Dudulă esteă str<b<tută laă intrareaă înă sată parteaă deă vestă deă pârâulă
Ser<str<uă6ăşiă laă ieşireaădinăsată înăparteaădeăestăpeămargineaăsatuluiădeăpârâulă
DudiYa.ăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăÎnăparteaădeăsud-estălaăaproximativă3ăkmăesteăaşezatădealulăChicioraă
deăpiatr<ăundeăînc<ădinăvechimeăseăexploataăpiatraăpentruăconstrucYiaăfundaYieiă
caselorădinăsat,ăaădrumurilorăşiăaăfântânilorădeăap<.ăTotăaici,ălaăoădistanY<ăconsi-ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
derabil<ă deă sat,ă peă Valeaă Lugojului,ă seă afl<ă oă exploatareă minier<,ă minaă deă
cupruăşiăargint7,”ăabandonat<ăînainteădeăsfârşitulăprimuluiăr<zboiămondial.”8ă

Reliefulă esteă formatădinădealuriădomoale,ă câmpieă cuăv<iă largi,ăbineă
conturate.ă

Climaă esteă temperată continental<,ă cuă ierniă blândeă şiă precipitaYiiă
suficienteătotătimpulăanului.ă

Bog<Yiaă soluluiă dină deală oă constituieă p<durileă deă fag,ă stejar,ă cer,ă
salcâm,ăfâneYeleăşiăp<şunileănaturale.ă

Înăconcluzie,ăseăpoateăspuneădespreăcadrulănaturalăşiăgeograficăcareă
delimiteaz<ă aşezareaă satuluiă Dudă c<ă esteă caracterizată deă ună reliefă deă deală
domolăşiăcâmpie,ăcuăv<iăşiăîn<lYimiădeă70-ă482măChiciora.ă
   ă

ă
 
 
 

ă
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
6ăArhivaăPrim<rieiăComuneiăT<rnova,ăPlanăUrbanisticăGenerală,ăp.ă12.ă
7ăArhiveleăNaYionaleăAradă–ăServiciulăJudeYeană–ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăArad,ăacteleăvicecomitelui,ăăDosară
3163ă/ă1913,ăp.ă7.ă
8ăVasileăBoroneanY,ăGheorgheăPascuăHurezan,ăP.ăHügel;ăCercet<riăprivindăexploat<rileăminiereădinăparteaădeă
S-VăaăMasivuluiăHighiş,ăComunicareăştiinYific<ălaăAniversareaăaă125ăaniăaăMuzeuluiăBanatului,ă24ăsept.1997;ă
AnaleleăBanatuluiă6,ă1998,ăp.ă381-389.ă
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1.1ăELEMENTELEăCADRULUIăNATURAL.ă
ReliefulăsatuluiăDudăesteăvariat,ăcuprindeămaiămulteăforme:ămunYii,ă

dealurileăşiăcâmpiile.ă
Unit<YileăgeomorfologiceăsuntăreprezentateădeăMunYiiăZarandului,ă

DealurileăPiemontaneă,ăTeraseleăv<ilorăSer<str<uă,ăDudiYaăşiăzonaădeăCâmpie.ă
1.MunYiiăHighişăşiăDroceaăreprezint<ăoăparteăcomponent<ăaăMunYiloră

Z<randuluiăşiăformeaz<ăoăcump<n<ădeăapeăîntreăbazinulăCrişuluiăAlbăşiăbazinulă
hidrograficăalărâuluiăMureş.ă

MozaiculăpetrograficăalăzoneiăesteăevidenYiatădeăintruziunileăvechi,ă
deăformaYiunileăflişuluiăcretacicăşiădeărocileăvulcaniceăneogene.ă

2.Dealurileăpiemontaneăsuntărezultatulăunuiăprocesălungădeămodelare,ă
începândădinăfazaărhodanic<ăpân<ăînăzileleănoastre,ăasupraăunuiăpiemontădeă
acumulare.ă

VersanYiiăauăînclin<riămoderateăşiăprofilulăbineăechilibrat,ăf<r<ărupturiă
bruşteădeăpant<ăaccentuate.ă

V<ileăformateădeăacestăsectorăprezint<ăoădizpoziYieăasimetric<ăaă
teraselorădatorit<ăînclin<riiăstratelor.ă

3.Câmpiaăprezint<ăoădezvoltareaălarg<ăsubăaspectătabular,ăavândăoă
adâncireăredus<ăaăv<iloră.ă
 

1.2ăGEOLOGIA.ă
Dină punctă deă vedereă geologică satulăDudă esteă situată înăDepresiuneaă

Panonic<ăcareăcuprindeăformaYiuniădeălaăpaleozoică–ălaăcuaternarăsubăform<ădeă
nisipuriăşiăargile.ă

Înă MunYiiă Highişă –ă Droceaă aceast<ă formaYiuneă formeaz<ă zonaă
central<ă undeă seă g<sescă cuarYite,ă calcareă cristalineă şiă esteă str<b<tut<ă deă rociă
granitice,ăGraniteleădeăHighiş.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPermianulă areă oă dezvoltareă redus<ă înă MunYiiă Highişă fiindă
reprezentat<ădeăşisturiăargiloaseăşiărociăgranitice.ă

Triasiculă ocup<ă oă suprafaY<ă restrâns<ă înă masivulă Highişă fiindă
reprezentatăprinăconglomerate,ădolomite,ăcalcare.ă

Activitateaăvulcanic<ădeăneogenăs-aăsoldatăcuăpunereaăînălocăaăunoră
andeziteă,aglomerateălaăsuprafaY<ăcaolinizateăşiăbetonitizate.ă

Panonianulă–ădepoziteleăpanonieneăsuntăsemnalateăspreănordădeă
masivulăHighişă–ăDroceaăşiăformeaz<ăzonaăcolinar<.ă
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                                                     CAPITOLUL  II 
          
                                                         POPULAȚIAă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.1ăNUM;RULăLOCUITORILOR.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaărecens<mântulădinădataădeă7ă–ă14ăianuarieă1992,ălocalitateaăDudă
aveaă546ălocuitoriăf<cîndăparteădinăcategoriaălocalit<YilorămaiămiciăaleăY<rii.ăOă
menYiuneăscris<ăprivindăpopulaYiaăacesteiămiciăaşez<riăaparYineăistoriculuiă
maghiarăMarkiăSandor,ăcareăînălucrareaăsaădeăbaz<ăintitulat<ă,,Monografiaă
Aşez<rilorădinăJudeYulăAradă“ăeditat<ăînă1892ămenYioneaz<ăfaptulăc<ălaăanulă
1746ăînăsatulăDudătr<iauăunănum<rădeă34ăfamilii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăEnciclopediaăRomân<ădină1904ăsatulăDudăesteămenYionatălaăanulă
1870ăfaptulăc<ăareă472ădeăfamiliiăcuă962ădeăsuflete.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăConscripYiaăBisericiiăortodoxeădinălocalitateaăDudăaminteşteăînăanulă
1902ăc<ăsatulăaveaăunănum<rădeă146ădeălocuinYeăcuă1261ălocuitori.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă1910ălocalitateaăDudăaveaăunănum<rădeă149ădeăcaseăcuă1780ădeă
suflete.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă preajmaă Primuluiă R<zboiă Mondială respectivă laă anulă 1914ă ,ă
populaYiaăsatuluiănum<raă1790ădeăsuflete.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDac<ă analiz<mă cuă atenYieă sc<dereaă numeric<ă aă populaYieiă înă
perioadaă 1910ă –ă 1948,ă seă observ<ă modific<riă importanteă careă conducă laă
concluziiăinteresante,ăastfelănumaiăînădecursulăaă38ădeăaniăpopulaYiaăComuneiă
Dudăaăsc<zutăvertiginosăcuă297ădeălocuitori.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăConsecinYeleă celuiă de-ală doileaă r<zboiă mondial,ă dară şiă greut<Yileă
economiceăprinăcareăaătrecutăYaraăşiălocalitateaăDudăneăexplic<ăacesteăfenomeneă
demograficeăap<ruteăcareăauădusălaăsc<dereaănumeric<ăaăpopulaYieiăaproapeălaă
jum<tate.ăLaăaceast<ăsc<dereădemografic<ăaăpopulaYieiăaămaiăcontribuităînămodă
hot<rîtoră migraYiaă continu<ă aă unoră localniciă c<treă centreleă puternică
industrializateădinăoraşeleăAradă–ăGr<dişte,ăSânleani,ăLivada,ăAradă–ăMicalaca,ă
Pâncotaă,ăIneuăşiăHunedoaraă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDreptăurmareăaăunorăm<suriălegislativeăşiăeconomiceădeădup<ă1989ă
natalitateaăaăsc<zutăvertiginosăînăritmăalertăînăprivinYaănoilorăn<scuYiăvii.ă
ă
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ă
Anulă
ă

ă
ăăăăNum<rulălocuitoriloră

ă
ăNum<rădeăcaseă

ă
Sc<dereaăă%ăfaY<ădeăă
Recens<mântulădină1910ă
ă

ă
1870ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăă962ă

ă
ăăăăăăăăăă112ăăăăăăăăăăăăăă

ă

ăăăă
1902ă

ăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăă1261ă

ă
ăăăăăăăăăă146ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăă+ă20ă%ă

ă
1910ă

ă
ăăăăăăăăăăăă1780ă

ă
149ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăă+ă30ă%ă

ă
1930ă

ă
ăăăăăăăăăăăă1414ă

ă
ăăăăăăăăăă152ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăă-ă20ă%ă

ă
1948ă

ă
ăăăăăăăăăăăă1483ă

ăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăă162ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăă+ă5ă%ă

ă
1956ă

ă
ăăăăăăăăăăăă1256ă

ă
ăăăăăăăăăă167ă

ăă
ăăăăăăăăăăăăăăă-ă10ă%ă

ă
1977ă

ă
ăăăăăăăăăăăăă798ă

ă
ăăăăăăăăăă204ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăă-ă40ă%ă

ă
1992ă

ă
ăăăăăăăăăăăăă546ă

ă
ăăăăăăăăăă236ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăă-ă20%ă

ă
2015ă
ă

ă
ăăăăăăăăăăăăă597ă

ă
ăăăăăăăăăă2979ă

ăăă
ăăăăăăăăăăăăăăă+ă5ă%ă

ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăAstfelăînăperioadaă1956ă–ă1992ăseăpoateăobservaăoăsc<dereănumeric<ă
deosebit<ăaăpopulaYieiălocalit<Yiiăaproapeălaăjum<tate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăMortalitateaă infantil<ă esteă înă generală redus<.ă Ridicat<ă esteă îns<ă
mortalitateaă general<ă careă afecteaz<ă populaYiaă adult<,ă seă înregistreaz<ă anuală
întreă8ăşiă10ădecese.ă
 Sporulănaturalăareăindiciăsc<zuYi,ăesteăînăgeneralădestulădeăfirav. 
 ActualmenteăînălocalitateaăDudăexist<ăunănum<rădeă96ădeăcopiiăcuă
vârstaădeălaă6ăluniă–ălaă16ăani.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
9ăArhivaăPrim<rieiăComunaăTârnova,ăRecens<mântulăPopulaYieiăşiăalăLocuinYeloră2011,ăp.ă1ă–ă2.ă
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                     SituaYiaănatalit<Yii10ăînăperioadaă1995ă–ă2006.ă
 
ă
Anulăă

 
ăăăăăNum<rănoiăn<scuYiă

 
          B<ieYiăă

 
          Feteă

1995ă                         2ă                  2ă              -ă
1996ă                         1ă                  -ă               1ă
1997ă                         4ă                  2ă               2ă
1998ă                         6ă                  4               2ă
1999ă                         1ă                  -ă               1ă
2000ă                         6ă                  3ă               3ă
2001ă                         5ă                  3ă               2ă
2002ă                         5ă                  3ă               2ă
2003ă                         4ă                  3ă               1ă
2004ă                         1ă                  -ă               1ă
2005ă                         4ă                  2ă               2ă
2006ă                         7ă                  5ă               2ă
 
                  ăăSituaYiaămortalit<Yii11ăînăperioadaă1910ă–ă2000.ă
 
ă
Anulă

 
        ăăăăăăăăăăăăăăă  Num<rădecedaYiă

1910ă                                         67ă
1920ă                                         45ă
1930ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă33ă
1940ă                                         24ă
1950ă                                         23ă
1960ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă14ăăăăăăăăăă
1970ă                                         19ă
1980ă                                         19ă
1990ă      8ă
2000ă                                         11ă
 
 
 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
10ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDudă,ăRegistruămatricolăbotezaYiă1961ă–ă2015,ăp.ă30ă–ă37.ă
11ArhivaăEvidenYeiăPopulaYieiăComunaăTârnova,ăRegistruămatricolădecedaYiă1910ă–ă1950,ăp.ă17.ă
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             ăăăăăăăă2.2ăSTRUCTURAăPOPULAXIEIăPEăPRINCIPALELEăă
ăGRUPEăDEăVÂRST;.             ă
ă
Localitateaă Totalălocuitoriă

1992ă
Totalălocuitoriă

2000ă
Totalălocuitoriă

2015ă
       DUDă 546ă 521ă

 
597ă

 
 
                    ăDateleă recens<mântuluiă dină anulă 1992ă suntă destulă deă clareă neă
prezint<ă oă uşoar<ă creştereă aă elementuluiă feminin.ă Dină totalulă populaYieiă
localit<YiiăDudădeă546ădeălocuitori,ă288ăsuntăfemeiăşiă258ăsuntăb<rbaYi.ă
 
 

Localitateaăăăăăăăă
Dudăă1992ă

Totalălocuitoriă Masculină Feminină

 546ă 258ă 288ă
0ă–ă4ăaniă 30ă 16ă 14ă
5ă-ăă9ăaniă 28ă 10ă 18ă
10ă–ă14ăaniă 26ă 15ă 11ă
15ă–ă19ăaniă 28ă 15ă 13ă
20ă–ă24ăaniă 27ă 16ă 11ă
25ă–ă29ăaniă 17ă 8ă 9ă
30ă–ă34ăaniă 17ă 8ă 9ă
35ă–ă39ăaniă 28ă 17ă 11ă
40ă–ă44ăaniă 22ă 8ă 14ă
45ă–ă49ăaniă 23ă 10ă 13ă
50ă–ă54ăaniă 42ă 16ă 26ă
55ă–ă59ăaniă 61ă 30ă 31ă
60ă–ă64ăaniă 67ă 30ă 37ă
65ă–ă69ăaniă 44ă 21ă 23ă
70ă–ă74ăaniă 25ă 7ă 18ă
75ă–ă79ăaniă 27ă 13ă 14ă
80ă–ă84ăaniă 26ă 13ă 13ă
85ăşiăpesteă 8ă 5ă 3ă
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            Dinădateleărecens<mântuluiădesf<şuratăînă20ăoctombrieă2011,ărezultateleă
suntă concludenteă neă prezint<ă oă uşoar<ă creştereă aă elementuluiă feminină înă
localitateaăDudă.ă
 
 
 

Localitateaăăăăăăăă
Dudăă2011ă

Totalălocuitoriă Masculină Feminină

 675ă 316ă 359ă
0ă–ă4ăaniă 45ă 19ă 26ă
5ă–ă9ăaniă 46ă 25ă 21ă
10ă–ă14ăaniă 53ă 22ă 31ă
15ă–ă19ăaniă 52ă 22ă 30ă
20ă–ă24ăaniă 48ă 27ă 21ă
25ă–ă29ăaniă 42 20ă 22ă
30ă–ă34ăaniă 36ă 16ă 20ă
35ă–ă39ăaniă 42ă 23ă 19ă
40ă–ă44ăaniă 59ă 33ă 26ă
45ă–ă49ăaniă 27ă 16ă 11ă
50ă–ă54ăaniă 38ă 16ă 22ă
55ă–ă59ăaniă 31ă 20ă 11ă
60ă–ă64ăaniă 30ă 11ă 19ă
65ă–ă69ăaniă 29ă 9 20ă
70ă–ă74ăaniă 35ă 13ă 22ă
75ă–ă79ăaniă 41ă 17ă 24ă
80ă–ă84ăaniă 16ă 5ă 11ă
85ăşiăpesteă 5ă 2ă 3ă
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CAPITOLULăIIIă
 

III.ăETNOGRAFIAăȘIăFOLCLORULă
 

ă
ă
ă
ă
Cuvântulă deă etnografieă provineă etimologică dină limbaă greac<,ă deă laă

ethnosăţăpoporăşiăgrapheinăţăaădescrie.ă
 Etnografiaă esteă ştiinYaă careă studiaz<ă felulă deă trai,ă viaYaămaterial<ă şiă
spiritual<ăaăpopoarelor,ă“istoriaăform<riiăacestora,ăoriginea,ăr<spândireaăterito-
rial<ăşiăleg<turileăculturalăistoriceăreciproceăaleăpopoarelor”.12    
                    ÎnăparteaădeăvestăaăDepresiuniiăZarandului,ăocupaYiileălocuitorilorăauă
fostăagriculturaăşiăcreştereaăanimalelor.ăAcestălucruăesteădescrisăînăconscripYiileă
dinăsecolulăalăXVIII-ăleaăşiăînăprimaăjum<tateăaăsecoluluiăalăXIX-lea,ăcareăates-
t<ă,ăînăYinutulăZarandului,ăfolosireaăînăcomun,ădeăc<treămaiămulteăsateăaăp<şuni-
loră “moşteniteă dină vecheaă form<ă aă obşteiă teritorialeă româneşti”13.ă P<storitulă
locală seă caracterizeaz<ă prină p<şunatulă înă turm<,ă înă timpulă verii,ă peă hotarulă
satului,ă f<r<ă deplas<riă mari,ă iară înă timpulă ierniiă prină furajareaă animaleloră înă
cadrulăgospod<riilor. Înăaceast<ăzon<ăaăY<riiănoastreăs-auăp<stratăunelteăagricoleă
arhaice,ăplugulădeălemn,ăgrapaăcuădinYiădinălemn,ă“îmbl<ciul”.                
ăăăăăăăăăăăăăăăăăUnă tipă deă aşezareă înă aceast<ă zon<ă deă deală suntă sateleă vechiă de-aă
lungulăv<ilor.ăAşaăsuntăsatele:ăIacobini,ăM<drigeştiăşiăDud.ă
                Caseleă vechiă Y<r<neştiă specificeă satuluiă Dudă auă pereYiiă dină bârneă
rotundeăîncheiateădrept,ă“groşeşte”,înăcoad<ădeărândunic<,ăaşezateăpeăoătemelieă
dinăbolovaniădeărâu,ăsauăpiatr<ădeăcodru,ăcuătalpaădeăgorun.ăEleăseăîncadreaz<ă
înăpeisajulăsatuluiăprinăformeleăYuguiate,ădatorit<ăşarpanteiăînalte,ăînăpatruăape.ă
Scheletulădeălemnăalăacoperişuluiă,ăeraănumită“h<izaşu”ăşiăaveaăînvelitoareădină
paie.ăă
                Specificulăaşez<rilorădinăXaraăZaranduluiăîlăconstituieă“tipulădeăsateă
împr<ştiate”.14ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
12ăAcademiaăRepubliciiăPopulareăRomâne,ăDicYionarăEnciclopedicăRomân;ăVol.ăIIă,ăD-ăJ;ăBucureşti-ă1964,ăp.ă
305.ă
13ăDr.ăGheorgheăCiuhandu,ăConscripYiileăpublicateăînă“RomâniiădinăCâmpiaăAraduluiădeăacumădou<ăveacuri,ă
“Arad-ă1940,ăp.ă135.ă
14ăTraianăMager,ăXinutulăH<lmagiuluiă,ăArad-ă1938,ăp.ă117-ă176.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăCasaă Y<r<neasc<ădeă laăDudăaă fostă ceaămaiă impun<toareăconstrucYieă
dinăsânulăgospod<rieiătradiYionale,ăfiindăconstruit<ăde-aălungulăintravilanului.ă
 Formaă ceaămaiă r<spândit<ă deă cas<ă esteă ceaă cuă tind<ă şiă camer<ă deă
locuit.ăIntrareaăînăcas<ăseăfaceăprinătârnaYulăîngr<dităcuăstâlpi,ănumiYiă“s<geYi”ă
şiă cuă scânduri,ănumiteă“lotbe”.ăMulYiăgospodariăamenajauă târnaYulă încastrândă
înăşoşiădeălaăconstrucYiaăcaseiănişteăbareătransversaleăpeăcareăseăb<teauăscânduriă
perpendiculareă peă vatr<ă puYină distanYateă şiă jiluiteă avândă înă laterală t<ieturiă înă
diferiteăformeă,ăastfelăîncâtăîmprejmuireaăs<ăaib<ăunăcaracterăestetică.ăLaăintrareă
,,târnaYulă “aveaăportiY<ă confecYionat<ădină scânduriă şiă leaYuriănumit<ă ,,roşteiă “,ă
iarăintrareaăînăcas<ăseăf<ceaăpeăsc<riY<ădeălemnăsauăpeăpietreămaiămari.ăÎnătind<ă
seăg<seşteăvatraăcuă“b<bur<”,ăprinăcareăfumulăajungeădirectăînăpod,ădeăundeăseă
strecoar<ăprinăpaieleăacoperişului.ăÎn<untruăînăinteriorulăcaseiăseăafl<ăcuptorul,ă
dou<ăpaturi,ă“laviYe”ăcuăsp<tar,ămasa,ă ladaădeăzestre,ăcaăelementeădeăbaz<ăaleă
caseiăvechiăY<r<neştiădeălaăDud.ă

                  
InteriorulăcaselorăY<r<neştiă“atingeăunăînaltăgradădeărealizareăartistic<ăînăsateleă
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dină jurulă Ineului”.15PereYiiă interioriă aiă caseiă Y<r<neştiă suntă v<ruiYiă cuă vară albă
ceeaă ceă neă arat<ă c<ă esteă ună locă curat,ă bineă îngrijit,ă iară eiă suntă împodobiYiă cuă
ştergareăYesuteăînăr<zboiăcuămotiveăpopulareădeosebiteăceăsuntăpetrecuteădup<ă
farfuriiă sauă icoaneă vechiă pictateă peă sticl<,ă lemn,ă alc<tuindă împreun<ă ună
ansambluădecorativădeăfin<ăcalitateăcromatic<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăIcoaneleă vechiă dină caseleă Y<r<neştiă dină satulăDudă pictateă peă lemnă
sauăsticl<ăneăducăcuăgândulăîntr-oălumeăaăsfinYeniei,ăaăLuiăDumnezeu.ăIcoanaă
esteădeă faptăoă fereastr<ădeschis<ăspreăcer,ăprinăcareăcreştinulăadev<rată seăafl<ă
maiăaproapeădeăDumnezeu.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăMareleă istorică Nicolaeă Iorgaă spuneaă referindu-seă laă icoaneă c<ă
valoareaăacestorăcreaYiiăartisticeăromâneşti,”ăînăicoaneleăvechiăpictateăpeăsticl<ă
dinăTransilvaniaăseăamestec<ăsufletulăadev<ratăalăpoporului”16.ă
ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
15ăRomulusăVuia,ăStudiiădeăetnografieăşiăfolclor,ăEdituraăMinerva,ăBucureşti-ă1975,ăp.ă177.ă
16ăFlorianăDudaş,ăZ<randulă–ăchipuriăşiăfapteădinătrecut,ăEdituraăAlbatros,ăBucureştiă–ă1981,ăp.ă51.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăUnă mareă gânditoră creştină spuneaă c<ă înă vechimeă icoaneleă auă fostă
bibliaăneştiutorilorădeăcarte.ă
                  Patulă vechiă Y<r<nescă deă laă Dudă eraă construită dină dou<ă marginiă
terminaleădinăscândur<ăceăseănumeauăr<stalniYeăcareăerauăuniteăîntreăeleăcuăună
podă deă scândur<.ă Deasupraă pesteă scândur<ă eraă aşezat<ă salteauaă sauă
“strujacul”careă eraă umplută cuă paieă sauă p<nuşiă deă porumb.ă Elă esteă apoiă
ornamentată pesteă “strujac”cuă maiă multeă lepedeeă Yesuteă deă lân<,ă bumbacă şiă
cânep<ăsuprapuseăl<sândăs<ăseăvad<ăcâteăunălatădeăpalm<ădinăfiecareăpies<.Peă
patăseămaiăaflauăşaseăsauănou<ăperneăsuprapuse,ăavândădanteleă laăcap<t,ăcareă
las<ăs<ăseăîntrevad<ăculorileăroşu,ăgalbenăşiăalbastruăaleătocurilorăpernelor.ăă
                ăAnsamblulăesteăcompletatăcuăunaăsauădou<ă“laviYeă“,ăpesteăcareăesteă
aşternut<,ă oă “poneav<”careă puneă oă pat<ă deă culoareă şiă oă lad<ă cuă “spinareă “,ă
pentruăhaine,ăîncrustat<ăcuămotiveăgeometriceăpopulare.                 
                 ÎnătoateăzoneleăetnograficeăaleăAraduluiăseădistingăcîtevaăaspecteăă
aleă artei,ă artaă prelucr<riiă lemnului,ă cuă frumoaseleă l<ziă deă zestreă încrustate,ă
brodatul,ăceramica,ăportulăpopular.ă
                 Ladaă deă zestreă esteă celă maiă importantă elementă ală mobilieruluiă
tradiYionalăsimpluăY<r<nescăesteăaşezat<ăînăcap<tulălaviYeiăşiăînăeaăseăp<streaz<ă
haineleădeăs<rb<toare,ăpodoabeleăpopulare,ăsalbaădeăgalbeni,ăm<rgelele,ăactulă
casei,ăbaniiăşiătotăceăesteădeăvaloareăînăcas<.ăAproapeădisp<rut<ăaziădinăgospo-ă
d<riileămoderne,ă ladaă deă zestreă st<ă înc<ă laă locă deă cinsteă înă caseleă bunicilor,ă
aducându-neănou<ătuturorăamintiriădintr-unăaltătimp,ădespreăalYiăoameni,ădespreă
oă lumeăarhaic<ăaăsatului.ăPrezenteă înă toateăcaseleă Y<r<neştiăpîn<ăaproapeădeăaă
douaăjum<tateăaăsecoluluiătrecutăladaădeăzestreăaăajunsăast<ziăs<ăfieăextremădeăă
ărară întâlnit<.ă Oă maiă g<simă înc<ă înă caseleă b<trâniloră şiă laă locă deă cinste,ă înă
muzeeleădeăetnografie.ăă
                    Eaă eraă plin<ă deă taine,ă pentruă c<ă odat<ă deschis<,ă trezeaă amintiri,ă
duceaăcuăgândulălaăîntâmpl<riădeădemult,ălaăoameniăcareăauăfostăşiănuămaiăsunt,             
laă oă lumeă peă care,ă dac<ă aveaiă noroc,ă oă puteaiă descoperiă doară dină poveştileă
spuseă deă b<trâni,ă înă nopYileă deă iarn<.ă ConYinutulă l<ziiă eraămartorulă uneiă alteă
lumi,ă dară şiă decorulă deosebită ală acesteia,ă uneoriă pictată sauă încrustată înă lemnă
prinămotiveleă geometriceă realizateă cuăm<iestrie,ă peă uneleămotivulă populară ală
maiămultoră semicercuriă apropiateă ceă simbolizeaz<ă nedeplinul,ă curcubeulă sauă
jum<tateaă ,cercuriă ceă simbolizauă deplinul,ă împlinireaă sauă perfecYiunea,ă alteleă
peă capacă aveauă romburiă sauă motivulă vârfuluiă deă s<geat<,ă meşteriiă careă
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produceauăacesteăobiecteăpopulareăatâtădeăpreYuiteăseăîntreceauăînăaăsculptaăsauă
pictaăladaăîntr-unămodăcuătotulăaparte.17ă
ă

ă
ă

Ladaă deă zestreă eraă cump<rat<ă deă p<rinYiiămireseiă sauă deă familiileă
careăaveauă feteădeăm<ritatădeă laămeşteriiă l<dariădinăNad<ş,ăH<şmaş,ăGroşeni,ă
Nermişăşiăumplut<ădeătân<raăfat<ăcuăvaluriădeăpânz<ăYesuteăînăcas<ălaăr<zboiulă
deă Yesut,ădinăbumbacăsauădinăcânep<,ă scoarYe,ăpreşuri,ă ştergare,ă traisteă şiă alteă
lucruriădeătrebuinY<ălaăcasaăomului.ăToateăacesteaăerauăYesuteădeăfataăceăurmaă
s<ăseăm<rite.ăDeăbog<Yiaăzestreiădepindeaăsuccesulăuneiăc<s<torii.ăFataăcuăzestreă
mareăeraă“întrebat<”ădeăfl<c<iiăharnici,ăiarăceaăcuăzestreăpuYin<ăsauăf<r<ăriscaăs<ă
r<mân<ă nem<ritat<,ă deă râsulă babelor.ă Chiară întreă feteleă dină aceeaşiă familieă
existaă oă competiYie,ă uneleă erauă maiă harniceă şiă lucrauă maiă mult,ă altele,ă maiă
puYin.ăÎnăfuncYieădeăh<rnicie,ămamaăleăîmp<rYeaălucrurileăpeăcareăurmauăs<ăleăiaă
atunciăcândăseămutauălaăcasaăsoacrei.ă

Leag<nulă pentruă copiiă eraă scundă caă în<lYimeă aveaă aproximativă 50ă
cmăeraă întâlnită şiă înăcaseleă tradiYionaleă Y<r<neştiădinăzonaăetnografic<ăaă Ineu,ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
17ăInformaYieăculeas<ăprinăcercetareaăînăteren.ă
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fiindă confecYionată deă obiceiă dină lemnă deă fag,ă înă centrulă deă l<d<rită deă laă
H<şmaş.ă

LaviYeleă sauă t<lpileă aşezateă de-aă lungulă pereteluiă interioră ală caseiă
Y<r<neştiăerauăconfecYionateădinăscânduriăgroaseădeălemnădeăbrad,ăstejarăşiăeleă
reprezint<ăceleămaiăvechiăpieseădeămobilierătradiYionalăromânesc.ă
ă PuYinămaiătârziuăaparălaviYeleăcuăsp<tarăînfrumuseYat,ădecorative,ă
executateăînătehnicaătraforajuluiăerauăfolositeăcaăbanc<ădeăodihn<ădarăuneoriăşiă
caălocădeădormit.ă

ăÎnă generală uneleă suntă lipsiteă deă decoraYiuni,ă alteleă aveauă
decoraYiuniămaiăsimpleăpeăsp<tar,ăpicioareleă înănum<rădeăpatru,ăconfecYionateă
dină lemnă rotundă şiă înfipteă cuă oă pan<ă deă lemnă înă şezutulă laviYei.ăDină aă douaă
jum<tateă aă secoluluiă ală XIX-leaă eleă suntă înlocuiteă înă Transilvaniaă cuă b<nciă
lungiăcuăsp<tar.ăă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă



18ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăScauneleă auă numeroaseă forme.ă Celeă maiă simple,ă nuă auă sp<tară şiă
şezutulă esteă confecYionatădintr-ună trunchiădeăarbore,ă înă careăp<trundăceleă treiă
sauăpatruăpicioareărotunde.ă

Meseleă suntă simple,ă confecYionateă dintr-oă singur<ă plac<ă deă lemnă
masiv,ăînăcareăp<trundăpicioareleăşiăeraăaşezat<ăîntreăceleă2ăpaturiădinăînc<pereaă
tradiYional<ăY<r<neasc<.ăAl<turiădeăacesteaăseămaiăîntâlnescămeseleărezemateăpeă
ună cadruă cuă picioare.ă Eleă erauă aşezateă întreă celeă dou<ă paturiă dină înc<pereaă
Y<r<neasc<.ă

Celă maiă vechiă tipă deă mas<ă aflată înă zon<ă aveaă picioareleă aşezateă
crucişă fixateă cuăoă stinghieă şiă aveaădeasupraăoă tabl<ădină lemnădintr-oă singur<ă
bucat<.ă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
BlidareleăsuntăpoliYeăfixateăînăperete,ăconfecYionateădinălemnădeăfag,ă

deschise,ădecorateăcuăcrest<turi,ăobYinuteăprinădecupareaăscândurilor.ă
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Cuptorulădeă înc<lzită“alăcaseiă Y<r<neştiă tradiYionale”18deă laăDudăseă
aflaă înă cas<,ă eraă construită dină c<r<mid<ă sauăpiatr<,ă lută şiă aveaă coşă servindă laă
înc<lzireaăînc<perilor.ă

PerpendicularăpeălungimeaăcaseiăuneoriădeplasatăfaY<ădeăaceastaăseă
ridicaăgrajdulănumită,,işt<l<uă“careăîmp<rYeaăgospod<riaăînădou<ăp<rYiădistincteă:ă
ocolulăţăcurtea,ăspreăuliY<ăşiăogreadaăţăgr<dina.ă

Înă cazulă înă careă curteaă seă întindeaă peă oă suprafaY<ă maiă mareă aiciă
aproapeădeăgrajdăuneoriălipiteădeăacestaăerauăconstruiteăcoteYeleăpentruăhoareăţă
p<s<riăşiăcocinileăpentruăporci.ă

Grajdulăaveaălaămijloculăs<uăunălocă înăcareăseăpuneaăcociaă(carul)ă
deălemnăcuăcareădeăfaptăseăduceaăfânul,ălemneleădeăfoc,ăştiuleYiădeăporumb.ă

Gr<dinaădeăzarzavaturi,ăgospod<riaăeraăîmprejmuit<ăînăvechimeăcuă
garduriădeănuieleădeăcarpen,ăîmpletiteăînăjurulăunorăpariărariădinăstoboriă(pari)ă
neciopliYi,ă ascuYiYiă şiă legaYiă printr-oă cunun<ădeănuieleă deă r<chit<ă sauădinăbâteă
maiă groaseă deă ruj<ă (floareaă soarelui),ă înă cazulă cazulă celoră nevoiaşi,ă ceiămaiă
înst<riYiă f<ceauă garduriă dină scânduriă aşezateă înă palisad<ă ornamentateă prină
decupareaăunorăfiguriăgeometrice.ă

Gardulă împrejmuitor,ă maiă alesă celă dină uliY<ă vorbeaă despreă stareaă
material<ă aăgospodarului.ăPoartaăeraă susYinut<ădeă stâlpiădeă lemn,ă sculptaYiă cuă
motiveăornamentaleăsimple,ăconstruit<ădinăscânduri.ă

Înă ocolă erauă deă obiceiă plantaYiă unul,ă doiă sauă maiă mulYiă pomiă
fructiferiădeăpreferinY<ăfr<gariă(duzi),ăpruni,ăcaişiăsauămeri.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăfaYaăcaseiăseăf<ceaăoăbanc<ădinălemn,ălaviY<ăpeăcareăînăserileădeă
var<ă feteleă îşiă aşteptauădr<guYiiă sauăundeă seăadunauă searaăveciniiă s<-şiă spun<ă
p<surileă sauă s<ă glumeasc<ă pân<ă ceă obosealaă uneiă zileă înc<rcateă cuă mult<ă
alerg<tur<ă îiă trimiteaă înă aşternuturi.ăAcesteaă erauă elementeleă constitutiveă aleă
uneiă gospod<riiă Y<r<neştiă dină zonaă etnografic<ă Ineuă careă auă persistată mult<ă
vreme,ăpân<ălaămijloculăsecoluluiăXX.ă

Folclorulăesteă“ătotalitateaăoperelorăartistice,ăliterare,ămuzicale,ăcre-ă
ateăşiăr<spânditeădeăpopor,ăînăprimulărândădeăY<rani”.19ă

Artaă popular<ă româneasc<ă faceă parteă dină istoriaă neamuluiă nostru,ă
esteăunădocumentăscrisă într-ună limbajăpropriuădeăc<treăcreatoriiăanonimiăde-aă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
18ăPaulăStahl,ăPlanurileăcaselorăromâneştiăY<r<neşti;ăMuzeulăBrukentalăăStudiiăşiăcomunic<ri;ă9,ăSibiu-1958,p.ă
10.ă
19ăDicYionarulălimbiiăromâneăpentruăelevi,ăEdituraăDidactic<ăşiăPedagogic<,ăBucureşti-1983,ăp.ă317.ă
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lungulătimpului,ăeaăf<cândăleg<turaăîntreăomăşiănatur<,ăreprezentândăunitateaăînă
întregăspaYiulăromânescăaăstiluluiăspecific.ăă

Înă folcloră afl<mă c<ă prină cântareă şiă poezieă popular<ă drumulă spreă
Dumnezeuăesteămaiăscurtăşiămaiăluminat,ăareăveşnicieă“miraculoasaămemorieăaă
poporuluiăromânescănumit<ătradiYie”ăcumăspuneaămareleăpoetăşiăfilozofăLuciană
Blaga.ăă

OvidăDensuşianuă esteă singurulă nostruă folcloristă careă aă încercată s<ă
deaăoădefiniYieăclar<ăaăfolcloruluiăromânescăşiăafirmaăc<ăfolclorulăesteămaiămultă
decâtă “poezieă tradiYional<”20,ă elă esteă “viaYa,ă chipulă deă aă gândiă şiă simYiă ală
Y<ranului”21.ă Privitoră laă folclor,ă elă maiă spunea:ă “c<ă nuă exist<ă poporă maiă
înzestratăcaăalănostruădinăpunctădeăvedereăalăfolclorului.”22ă

Folclorulă însemneaz<ăştiinYaăpoporului,ăsauăcunoştinYeăaleăpoporu-ă
lui,ă careă alc<tuiescă comoaraă spiritual<,ă obiceiurile,ă tradiYiile,ămoşteniteă deă laă
“oameniăbuniăşiăb<trâni.”23ăElăesteăalc<tuitădin:ăă

a) cântece,ăbocete,ăbalade,ăpoveşti,ălegende,ătradiYii,ăghicitori.ă
b) credinYeăşiăsuperstiYii.ă
c) obiceiuriălaădiferiteăs<rb<tori,ăobiceiuriălaănaştere,ănunt<,ămoarte.ăăă
d) jocuriădeăcopii.ă
e) medicinaăpoporuluiă(planteădeăleac).ă
f)ăăfelulăpoporuluiădeăaăjudeca,ă“obiceiulăpamântului”.ă
Folclorulăreprezint<ăactulădeăidentitateăalăpoporuluiăroman.ă

ăăMirceaăEliadeăafirmaăc<ăfolclorulănaYionalăesteăoăadev<rat<ăsubstan-
Y<ă aă creştinismuluiă populară sauă cosmică alăBisericiiăOrtodoxeăRomâne.ăFiinYaă
creştin<ăaănaYiuniiă româneăs-aăcristalizată înăgândireaă teologic<ăpopular<,ă careă
esteăfolcloric<ăprinădefiniYie.ăă

ăă
3.1ăOBICEIURIăCEăMARCHEAZAăETAPEăDINăVIATAăOMULUIă
Datiniăsauăobiceiuri.ă
Înc<ădeălaăînceputurileăsale,ăpoporulăromânăaăavutăobiceiurileăsaleăşiă

seăpoateăspuneăcâteăsateăsuntăatâteaăobiceiuri.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
20ăOvidăDensuşianu,ăFolclorist,ăînăAnuarulăArhiveiădeăFolclorăV,ă1942,ăp.1-6.ă
21ăIbidem,ăp.3ă
22ăOvidăDensuşianu,ăGraiulănostru,ăvol.I,ăp.ă6.ă
23ăAcad.ăŞtefanăPascu,ăOăimpresionant<ălumeăaăobştiiăromâneşti,ăăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXX,ănr.ă5ă(230),ă
1986,ăp.ă27.ă
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ViaYaă omuluiă esteă pres<rat<ă cuă bucuriileă şiă necazurileă ei,ă cuă
împlinirileă şiă eşecurileă ei,ă st<ă subă semnulă uneiă triadeă aă vieYii,ă începutul,ă
mijloculăşiăsfârşitulăvieYii.ă

ObiceiurileălegateădeăevenimenteleămaiăimportanteădinăviaYaăomuluiă
auăunăcaracteră individualăşiăauăoă înc<rc<tur<ădeosebit<,ă scopulă lorăesteădeăa-iă
oferiăomuluiăsprijinăînămomenteleădeăschimbareăaăstatutuluiăexistenYială.24ăă

Toateăobiceiurileăauăvechimiădiferite.ă
FolcloristulăMihaiăPopă25afirmaăc<ăceleămaiăvechiăobiceiuriăsuntăceleă

legateădeăînmormântare.ă
Obiceiurileă deă laă naştereă ocup<ă oă poziYieă deă mijlocă ,ă acesteaă sauă

dezvoltatăînăepocaămatriarhatului.ă
Obiceiurileădeălaănunt<ăparăaăfiămaiănoiădup<ăMihaiăPop,ăorigineaăloră

esteălegat<ădeăapariYiaăfamiliei.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Obiceiuriălaănaştere:ă
Naştereaă copiluluiă reprezint<ă ună semnă bună pentruă familieă şiă

societate.ă
Oădat<ăceăfamiliaăaăfostăîntemeiat<,ăaceastaăîşiădoreaăurmaşiăcareăs<ă

leămoşteneasc<ănumele,ămuncaăşiămaiămultăs<ăduc<ăneamulămaiădeparteă.ă
Înăvechimeănaştereaăcopiilorăaveaălocăacas<.ăFemeiaăcareăn<şteaăeraă

asistat<ădeăoămoaş<ăşiădeăfemeiădinăfamilie.ăLaănaştere,ămoaşaărezolvaăacteleă
sacreăşiăprofaneămeniteăs<ăaduc<ăpeălumeănoulăn<scut,ăs<-lăintegrezeăînăfamilieă
şiăînăspiYaăneamuluiăpatern.ă
ăăăăăăăăăăăăăăAst<zi,ăpentruălumeaăsatului,ămoaşaăaăr<masăoălegend<,ăloculăşiărolulă
s<uă auă fostă luateă deă celeă cuă şcoal<,ă doară prină sateleă deă munteă maiă auziă
vorbindu-seă deă femeiă careă seă pricepă laă naşteri.ăMoaşaămaiă areă ast<ziă ună rolă
simbolic,ă acelaă deă aă duceă copilulă laă botez,ă laă biseric<ă şiă a-lă daă naşei. ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Moaşaă copiluluiămergeaă laăBiseric<ă pentruă aă aduceă într-oă can<ă deă sticl<ă apaă
sfinYit<ă pentruă copilă peă careă oă acopereaă cuă ună ştergară albă şiă dină aceastaă seă
puneaăpuYinăînăapaădeăbaieăaăcopiluluiăpân<ălaăbotez.ăCopilulăeraăvizitatădeărudeă
şiăveciniăcareăîlăcinsteauăcuăh<inuYeăşiăbani,ăpuneauăbaniăsubăperinaăcopiluluiă
spunândă :”Deă laă mineă puYin,ă deă laă Dumnezeuă maiă mult”.ă Scuteceleă nouluiă
n<scutănuăseăl<sauăs<ăsteaăpeăsârm<ăafar<ăpân<ădup<ăasfinYitulăsoarelui,ăpentruă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
24ăConstantinăEretescu,ăFolclorulăliterarăalăromâniloră,ăprivireăcontemporan<,ăEdituraăCompania,ăBucureştiă–ă
2004,ăp.ă81.ă
25ăMihaiăPop,ăObiceiuriăînăleg<tur<ăcuămomenteleămaiăimportanteădinăviaYaăomului,ăIstoriaăliteraturiiăromâne,ă
vol.ăI,ăediYiaăaă2ăa,ăEdituraăAcademieiăRSR,ăBucureştiă–ă1970,ăp.ă34.ă
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c<ăseăspuneaăînăpoporăc<ăcopilulănuăvaăfiăs<n<tos.ăApaădeălaăscaldatulăcopiluluiă
seăaruncaăpeăgard,ăcaăs<ănuăseăumpleăcopilulădeăbube.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnainteădeăBotezănaşulăşiănaşaăcump<rauăoălumânareămareăfrumoas<ă
împodobit<ă cuă floriă deă culoareă roză şiă panglic<ă roz<ă dac<ă eraă fat<,ă sauă oă
lumânareă cuă floriă şiă panglic<ă albastr<ă şiă tricoloră dac<ă eraăb<iată şiă ună costumă
completădeăhaineăpentruăcopilulăpeăcareăîlăîncreştinau.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăBotezulăesteăunăritualăcreştină,ălegatădeăinstituYiaăn<şiei,ăcareăaveaăună
caracteră iniYiatică esteă cuplată peă elementeă ritualeă ă aşaă numitaă preistorieă aă
botezului26ă.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPreluareaă deă c<treă naş<ă aă nouluiă n<scută deă laă moaş<ă seă f<ceaă cuă
cuvinteleă“îYiăiauăunăp<gânăs<ăm<ăducăs<-lăfacăcreştină“27esteăcap<tulădeăpodăceă
seăvaăstabiliăîntreănaşăşiăfin.ăăăăăăăă 
 Înăziuaă înăcareă copilulă aveaă s<ă fieăbotezat,ă copilulă eraă îmbr<catădeă
naş<ă şiămoaş<ă înă haineă noi,ă dup<ă careă împreun<ă cuă p<rinYiiă copilului,ă naşaă ,ă
moaşa,ă naşul,ă buniciiă şiă rudeniile,ă mergeauă cuă toYiiă laă Biseric<ă laă slujbaă deă
Botezăaăcopilului,ănaşaă Yineaăcopilaşulă înăbraYeă iarămoaşaăoăajuta,ănaşulă Yineaă
lumânareaăşiă spuneaăSimbolulădeăcredinY<.ăNaşul,ăcreştinămatur,ă seăoblig<ăs<ă
îndrumeă existenYaă spiritual<ă creştin<ă aă finuluiă şiă menYinereaă laic<ă înă rândulă
comunit<Yiiăspirituale.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăcadrulăceremonialuluiădeăboteză,ăprimaăcaracterulăiniYiaticăgenerată
deăritualulădeă trecereăpeăcareă îlăpresupuneaăşiăeraăstructuratăpeădou<ăpaliereă :ă
creştinareaăşiănumireaănouluiăn<scut,ăcareăechivalaăcuăluminareaăsaăînătermeniiă
integr<riiă înă nouaă condiYieă deămembruă ală bisericiiă luiăHristos.ăLaă terminareaă
slujbeiă deă Boteză toYiă participanYiiă seă întorceauă laă casaă p<rinYiloră copiluluiă
botezatăundeăseăaşezauăcuătoYiiălaămas<ăăerauăserviYiăcuămâncareăşiăb<utur<ăseă
bucurauăcuătoYiiăînăfamilieădeăacestămareăevenimentădinăviaYaălor.ă
               LumânareaăceaămareădeălaăBotezulăcopiluluiăeraăYinut<ăînăfereastr<ă
pân<ăceăcopilulăaveaăunăanădup<ăcareăeraădus<ălaăBiseric<.ă
              
               Obiceiuriălaănunt<:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăNuntaă esteă considerat<ă deă c<treă specialiştiiă domeniuluiă prină
proporYiileăpeăcareăleăia,ădreptăceaămaiăînsemnat<ădintreămanifest<rileăartisticeă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
26ăMirceaăEliade,ăNaşteriămistice,ăEdituraăHumanitas,ăBucureştiă–ă1995,ăp.ă157ă
27ăElena,ăD.ăO.ăSevastros,ăLiteraturaăpopular<,ăEdituraăMinerva,ăvol.ăII,ăBucureştă–ă1990,ăp.ă203.ă
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populare.ă Aiciă muzicaă şiă dansul,ă poeziaă şiă joculă seă îmbin<ă într-oă deplin<ă
armonieă28.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎntr-unăinteresantăstudiuăprivitorălaănunt<ăfolcloristulăOvidiuăBârleaă
afirma:ă“nunYileăromâneştiădezv<luieăunăceremonialăpeăcâtădeăpitorescăpeăatâtă
deăcomplexăîncâtăpeăalocuriădep<şeşteăînăamploareătoateăcelelalteăobiceiuriăaleă
omuluiăşiăaleăcicluluiăfamilială“.29ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăSpectacolulă nunYiiă reprezint<ă ună amestecă înă careă momenteleă
solemne,ăsacreăşiăprofaneăseătopescăînăceleădeăpetrecere,ăăjocăşiăvoieăbun<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăsatulăDudădatinaăvecheăaăsatuluiăeraăcaătineriiăs<ăseăc<s<toreasc<ă
cîndăauă împlinităb<ieYiiăvârstaădeă18ăani,ă iară feteleăvârstaădeă16ăani.ăCelăcareă
voiaăs<ăpeYeasc<ăoă fat<ă trimiteaămaiă întîiăunăneam,ăunăunchiăsauăoăm<tuş<ăs<ă
întrebeă peă p<rinYiiă feteiă dac<ă voră fiă primiYiă înă cas<.ă Înă ziuaă înă careă seă f<ceaă
peYireaăfeteiă,ăp<rinYiiăfeteiăşiăb<iatuluiăf<ceauăunătârgăşiăspuneauăcîtăp<mântăîiă
voră daă caă zestreă fetei,ă într-ună cuvântă b<trâniiă seă înYelegeau.ă Înainteă deă ziuaă
hot<rât<ăpentruăcununiaăreligioas<,ăseăf<ceaăcununiaălaăstareaăcivil<.ă
 Înă ziuaă cununieiă religioase,ă neamurileă mireseiă seă adunauă laă eaă
acas<,ăiarăaămireluiălaăelăacas<,ămaiăîntâiămergădup<ănaşăsauăcum<tru,ădup<ăceă
vinăcuăelăîntreăcânteceăşiăjocuriădeămuzic<ăînchin<ănaşulăunăpaharădeăYuic<ădup<ă
careă pleac<ă peă cale.ă Înainteă deă plecareă îşiă ridic<ă p<l<riileă iară naşulă spuneă ună
Tat<lănostruădup<ăceăauăvenităoaspeYiiăzicăAminăşiăDoamneăajut<,ăapoiăpleac<ă
toYiămuzica,ămirele,ănaşul,ănaşa,ărudeniileămireluiătotăalaiulăspreăcasaămiresei,ă
ajungândăaiciăvorniculămireseiăîiăîntreab<ăpeăcineăcaut<ăşiăceăvreau.ă
 Vorniculă mireluiă r<spundeă şiă intr<ă maiă întâiă înă curteaă miresei,ă
naşul,naşa,ămireleă şiă toateă rudeniileă saleă şiămuzicanYii.ăDup<ăună scurtă dialogă
mireasaă ieseă dină cas<ă şiă alaiulă deă nunt<ă înă sunetulămuziciiă seă preg<teşteă deă
plecareălaăbiseric<.ăAjungândălaăbiseric<ăsunetulămuziciiăînceteaz<ăiarăoăfemeieă
spuneăurm<toarele:ă
ă
ă
                Rămâi maică 
                Rămâi taică 
                Rămâi maică sănătoasă, 
                Ca şi o pară frumoasă. 
                Rămâi taică sănătos 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
28ăIonăŞeulean,ăPoeziaăpopular<ădeănunt<,ăEdituraăMinerva,ăBucureştiă–ă1985,ăp.ă57.ă
29ăBârleaăOvidiuă,ăFolclorulăromânesc,ăvol.ăI,ăEdituraăMeridiane,ăBucureştiă–ă1981,ăp.ă434.ă
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                Ca şi un măruY frumos. 
                RămâneYi surori şi fraYi, 
                Ca şi grâul de curaYi.ă
 
                    ăăNu te supăra mireasă, 
                  Că lăsa-şi p-a voştri acasă, 
 Că altă casă îi căpăta 
 Unde noroc îi afla. 
 
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnainteădeăintrareaăînăbiseric<ăseăstrigauăurm<toareleă:ă
ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPărinte SfinYia ta 
                 Mai cununat-ai ori ba, 
                 O pereche ca asta , 
                 Să-i cununi părinte bine,  
                 Să nu-i mai despartă nimeni,  
                 Nici muierile cu gura , 
                 Nici domni cu procuratura. 
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăIntr<ăînăBiseric<ămireleăşiămireasa,ănaşii,ăp<rinYii,ănuntaşiiăseăaşeaz<ă
laă loculă preg<tită pentruă Tainaă Cununiei,ămireleă areă grij<ă s<ă nuă fieă c<lcată peă
picioră,ăpentruăc<ăseăcredeăc<ămireasaăvaăporunciăînăcas<,ăiarăelăvaătrebuiăs<ăfieă
supusă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă lumeaă satului,ă c<s<toriaă esteă conceput<ă caă ună evenimentă
important,ărealizat<ăprinăvoinYaăliberăconsimYit<ăaăcelorădoiămireăşiămireas<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăMomentulă nunYiiă esteă tr<ită subă puternicaă influenY<ă aă sentimentuluiă
religiosă areă oă însemn<tateă deosebit<ă înă pecetluireaă uniriiă celoră doiă tineri,ă
sentimentăizvorâtădinătainaăcununiei.ăC<s<toriaăesteăînYeleas<ălaăpoporulăromână
dreptăcaăunăactăcareăseăpetreceădinăvoinYaăşiădeterminareaădivin<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăDeă laăCununieă toYiănuntaşiiămirele,ămireasa,ănaşiiă seă întorcă laă loculă
undeăs-aăpreg<titămasaădeăpetrecereăaănuntaşilor,ăcareăvorăfiăserviYiăcuămâncareă
şiăb<utur<.ăă
ăă

Noi mergem la cununie, 
  Dumnezeu cu noi să fie,                                    

                  De la cununie înapoi ,         
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ăăăăăăăDumnezeu fie cu noi, 
       De la cununie acasă, 
       Dumnezeu cu noi la masă. 

 
                 Câtâ-i satu nost,   
                 Aşa nuntă n-o mai fost 
                 Numai una în Palestina, 
                 Când s-o măritat regina. 
 
                 MiresuYă pup de flori, 
                 Ia-Yi gândul de la feciori, 

       Şi Yi-l pune la bărbat, 
       Că cu el te-ai cununat.”30ă

ă
ă ăCântecele,ăjoculăşiăvoiaăbun<ăsuntăprezenteăpermanentăînămijloculă
celorăaflaYiălaămasaăbucuriei,ăaănunYii.ăMireleăîşiăjoac<ămireasaădup<ăcareăşiă
ceilalYiăinvitaYiăîncepăs<ăjoaceălaănunt<.ăTrecândădeămiezulănopYiiăcânteceleăşiă
joculăcontinu<ăpân<ăspreădimineaY<ăcândăfiecareăperecheăprezent<ăcinsteşteăpeă
miri,ăînăvechimeămiriiăerauăcinstiYiăcuăpl<cinteăbune,ăpânzeăşiăhaine,ăiarăacumă
înăvremurileămaiănoiăcuăbaniăsauădaruri,ădup<ăcareătoYiănuntaşiiăseăîntorcălaă
caseleălor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăÎnainteădeăcinstireaămirilor,ăcum<trulăzice:ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăCumătra-i cu cot cu dungă, 
                Cumătrul îi cu bani în pungă, 
                Scoate cumătre banii, 
                Şi îYi cinsteşte finii.ă
ă ăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăNuntaăesteăoătain<ălaăcareăomulăparticip<ăliber,ăconştientăînăceasulădeă
amiaz<ăalăvieYii.ă
ă
ă ăăObiceiuriălaăînmormântare:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăMoarteaă sauă „mareaă trecere”ă trebuieă f<cut<ă dup<ă anumiteă ritualuri,ă
meniteă s<ă preg<teasc<ă sufletulă s<ă seă desprind<ă deă lumeaă celoră viiă şiă s<ă seă
integrezeă„lumiiădeădincolo”.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
30ăInformaYieăculeas<ădeălaăOpreanăMaria,ăSatăDudănr.ă80,ăJudeYulăArad.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăÎnă credinYaă popular<ă seă credeaă c<ă moarteaă esteă deă dou<ă feluriă :ă
“moarteă bun<”,ă cândă esteă laă sfârşitulă uneiă vieYiă modelat<ă creştineşte,ă iară
momentulă esteă preg<tită dină timp,ă celă careămoareă areă timpădeă “spovedanieă şiă
împ<rt<şanie”şiă “ă moarteă reaă “,ă maiă alesă aă celoră careă seă sinucid.ă Laă Dudă
moarteaă esteă privit<ă caă ună lucruă firesc:ă “toYiă cuă oă moarteă suntemă datori”,ă
conformăcredinYeiăpopulareăomulăîşiăcontinu<ăexistenYaăpeălumeaăcealalt<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăÎnă formeleă tradiYionaleă deă viaY<,ă poporulă credeaă c<ă moarteaă esteă
prevestit<ădeăuneleăsemneă:ăanumiteăvise,ăurlatulăcâinilor,ăc<dereaăstelelor.ăDeă
aceeaă seă obişnuiaă întocmireaă unuiă testamentă orală “aă l<saă cuă limb<ă deă
moarte.”31ă
ăăăăăăăăăăăăăăăMoarteaă esteă oă realitateă biologic<,ă sociologic<ă şiă existenYial<.ă Eaă
întrerupeăechilibrulăvieYiiăsocialeăşiăesteăoăultim<ăprovocareăcareăconfer<ăsensă
existenYeiăumane.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăÎnăconcepYiaăluiăEmilăCioranămoarteaăesteă,,ăagoniaătriumfal<”32,careă
n-areă sensă decîtă laă oameniiă careă auă iubită pasională viaYa.ă Laă mareleă filozofă
LucianăBlaga,ămoarteaăapareăcaă,,oătain<ăînfricoş<toareăaăvieYii”.ă
ă ăCândăunulădintreăcreştiniăaădecedatădup<ăceăs-aăr<citătrupul,ăesteăsp<-
latăşiăîmbr<catăînăhaineăcurateăşiăaşezatăpeăoălaviY<ăpân<ăseăaduceăcopârş<ul.ă
Dup<ăceămortulăeăaşezatăînăcopârş<u,ăspecificăsatuluiăDudăseăpuneăpeăpieptulă
mortuluiăoălumânareăînăform<ădeăspiral<ăf<cut<ădinăcear<ăcurat<ădeăalbine,ăobi-
ceiăstr<vechi,ăturtaădeăcear<ăspiralat<ăcareăseănumeşteătoiagulămortului,ăcoloanaă
f<r<ădeăsfârşităpeăcareăurc<măspreăcer,ăesteăsursaădeăenergie,ăverigaădeăenergieăaă
nemuririiăspecific<ănumaiăgeto-dacilor,ăp<strat<ăcuăsfinYenieădeăromâni.ă
ă ăLumânareaă spiralat<ă deă peă pieptulă mortuluiă semnific<ă intrareaă şiă
ieşireaă dină viaY<,”p<zeşteă şiă lumineaz<ă c<rareaă f<r<ă sfârşit”,33fiindc<ă infinit<ă
esteăexistenYaăenergiilor,ăfilozofiaădeăviaY<ăaăgeto-dacilor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăLumânareaăaceastaă înăform<ăspiralat<ăeraăf<cut<ădinăcear<ăcurat<ădeă
albineădeăc<treăoăfemeieăb<trân<ădinăsată,,iertat<”ăşiăseănumeaă,,fuştil<”.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăSeă trimiteaă dup<ă preotă caă s<ă fac<ă dezlegareaă sufletului.ă Înă searaă
urm<toareăseăfaceăpriveghiul,ăslujbaădeăstâlpăseăadun<ăneamurile,ăveciniiăşiăalYiă
oameni,ă careă dup<ă slujb<ă stauă deă vorb<,ă înă vechimeă seă jucaă joculă colopuluiă
specificăsatuluiăDud.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
31ăSimionăFloreaăMarian,ăÎnmormântareaălaăromâni,ăEdituraăSaeculum,ăBucureştiă–ă2000,ăp.ă201.ă
32ăEmilăCioran,ăLacrimiăăşiăsfinYi,ăEdituraăHumanitas,ăBucureştiă–ă1992,ăp.ă19.ă
33ăIoanăGhinoiu,ăLumeaădeăaici,ălumeaădeădincolo,ăEdituraăFundaYieiăCulturaleăRomâne,ăBucureşti-1999,ăp.21.ă
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ă ăÎnăziuaăînmormânt<riiăsuntătrimişiădeădimineaY<ălaăoraăşapte,ăcinciăsauă
şapteăb<rbaYiăs<ăfac<ăgroapa,ăiarălaăamiaz<ăseămergeălaăbiseric<ădup<ăpraporiăiară
preotulă vineă laă timpulă hot<râtă deă dinainteă cuă familiaă laă slujbaă
înmormânt<rii.Serviciulă funebrală seă faceă înă curteaă caseiă iară dup<ă aceastaă
sfinYireaăcasei.ăDup<ăceăaăieşităpreotulăşiăcânt<reYulădinăcas<ăoăfemeieădezleag<ă
toateă leg<turileă mortuluiă deă laă mâiniă şiă picioareă şiă arunc<ă bobiă deă grâuă sauă
porumbăprinăcas<.ăSfârşindu-seă slujbaă înmormânt<rii,ămortulăcuăcopârş<ulă seă
aşeaz<ăînăc<ruY<ă,ăînăvechimeăeraătras<ădeădoiăsauăpatruăboi,ăpeăcarăseăaşezaăoă
pânz<ă Y<r<neasc<ă frumoas<ă Yesut<ă cuă motiveă populareă pesteă careă seă aşeaz<ă
sicriulămortului,ăacumăînătimpurileămaiănoiăc<ruYaăesteătras<ădeăcai,ăsauămortulă
esteădusăpeăultimulădrumăcuămaşinaămortuar<ălaăgroap<.ăLaăfiecareăîncrucişareă
deăstrad<ăseăst<ăpeălocăşiăseăfaceăstâlp,ăpreotulăciteşteăoăSfânt<ăEvanghelie,ăapoiă
seămergeămaiădeparte.ă Înainteădeăplecareaădină locăoă femeieă înăvechimeă turnaă
ap<ă înainteaă caruluiă mortuară înă formaă crucii.ă Rară eraă mortulă laă careă s<ă nuă
boceasc<ăfemeile.Bocireaăseăf<ceaăprinăurm<toareleăcuvinteă:ă
ă ăăăO sărac OnuYu meu, 
    Cum te luă Dumnezeu. 
    Ia uită-te, dragă uită 
    Uită-te-n ocolul tău 
    Uită-te la casa ta 
    Cum rămâne singurea,  
    Uită-te la pruncii tăi 
    Cum rămân ca vai de ei 
    OnuYule nu Yi jale 
    De dragi mărhuYele tale. 
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăAjungândă laă cimitiră lâng<ă mormântă preotulă spuneă ecteniaă
morYilor,apoiă optustul,încheierea,ă pecetluireaă mormântuluiă dup<ă careă seă d<ă
celuiă careă aă începută primulă s<pareaă gropiiă deă poman<ă ună colacă oă canaă şiă oă
g<in<ă ,ă sauă înăcazulăoamenilorămaiăbogaYiăunăberbecă înăviaY<.ăParticipanYiiă laă
slujbaăînmormânt<riiăerauăinvitaYiădeăc<treăpreotăînănumeleăfamilieiălaăpomanaăă
obişnuit<ă careă seă d<ă deă obiceiă laă casaămortului,ă undeă aceştiaă erauă serviYiă cuă
mâncareăşiăb<utur<.ă
ă ăăăÎnă vechimeă b<trâniiă satuluiă spuneauă c<ă eraă obiceiulă caă înă carulă
mortuluiă s<ă urceă câtevaă neamuriă şiă deă acoloă seă boceau,ă iară carulă eraă dusă deă
patruă boiă careă aveauă înă fiecareă cornă legat<ă oă ştergur<ă Yesut<ă cuă motiveă
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populare.ăLaăurm<ămortulăseăastupaăcuăp<mântăşiăăseăpuneaălaăcapăoăcruceădeă
lemnăînalt<ăpeăcareăeraăsculptatăînăvechimeămotivulăpopularăalăsoareluiăobiceiă
str<vechi,sauă cruceă dină piatr<ă sauă marmur<ă peă careă eraă scrisă numeleă
r<posatului.ă
ă ăăăCuăprilejulăslujbeiădeăparastas,ăpomenireaămorYilorălaăşaseăs<pt<mâniă
şaseă luni,ăunăană seăobişnuiaăcaă laă sfârşitulă slujbeiăparastasuluiă s<ă seăcânteă înă
biseric<ăaceleăcânt<riăceăseănumeauăînăpoporăjalniceăcareăvorbeauădespreăviaYaă
celuiădecedat,ăplecatădintreănoi,ăalc<tuiteădeăcânt<reYiiămaiăb<trâni.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăUnaădintreăeleăgl<suieşteăaşa:ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăAcum ceasul mi-a venit 
                Şi lumea am părăsit 
                Acum lumea părăsesc 
                Şi de voi mă despărYesc. 
 
                Nainte ce plec la drum 
                Am multe ca să vă spun 
                Să vă spun viaYa mea 
                Cum a fost de tristă ea. 
 
 Când cu soYul ne-am luat 
 Nu prea mult cu el am stat 
 El a plecat în armată 
 Eu am rămas supărată. 
 
                La un timp m-am bolnăvit 
                Iar soYul când a auzit 
                Foarte rău s-a necăjit 
                Să mă vadă a venit.    
 
                După ce l-a liberat 
                Doamne cum s-a bucurat 
                Văzând că m-am făcut bine    
                La amândoi ne-a părut bine.  
                Binele n-a Yinut mult 
                Că alt necaz ne-a venit 
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ăăăăăăăăăăăăăăăăUn necaz cu soYul meu 
 Doamne cum ne-a fost de greu. 
 
                 Cred la mulYi le-a părut rău 
                 Dar mie mi-a fost mai greu 
                 Cu soYul ce-am îndurat 
                 De când de necaz o dat. 
 
                 Căci mila ce ai avut 
                 Astăzi intră în mormânt 
                 În zadar vei lăcrima 
                 De azi nu-I mai soaYa ta.34ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăă3.2ăOBICEIURIăPOPULAREăLAăS;RB;TORIăMAIăÎNSEMNATEă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.BotezulăDomnuluiă 6ă ianuarie.ă Înă ajunulăBobotezeiă cândă preotulă
umbl<ă cuă sfinYireaă caselor,ă feteleă şiă fecioriiă îşiă pună cureleleă subăpreşulă deă laă
intrareaă înă cas<ă pesteă careă treceă preotul,ă apoiă leă iauă şiă seă încingă cuă ele,ă iarăă
noapteaăsuntăcuăgrij<ălaăvisăşiăfataăsauăfeciorulăpeăcareăîlăvorăvisaăseăcredeăînă
poporăc<ăaceeaăvaăfiăsoYiaăsauăsoYul.ăSeămaiăspuneăînăpoporăc<ădac<ăseăvorăsp<laă
feteleăcuăfireădeăbusuiocădinăcareăsfinYeşteăpreotulăcaseleăvorăfiăfrumoase.ă
ă 2.ÎntâmpinareaăDomnuluiă2ăfebruarie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSeăcredeaăc<ădac<ăînăziuaădeăStretenie,ăursulăîşiăvedeăumbraăşiăseă
întoarceălaălocăvaăurmaăoăvremeănepl<cut<ătimpădeătreiăs<pt<mâni,ăiarădac<ănuă
îşiăvaăvedeaăumbraăurmeaz<ăunătimpăfrumos.ă
ă 3.Bunaăvestireă25ămartie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă poporă seă credeaă cumă vaă fiă ziuaă deă bunaă vestireă aşaă vaă fiă
prim<varaăîntreag<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ÎnviereaăDomnuluiă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLâng<ă cruceaă deă piatr<ă dină afaraă garduluiă bisericiiă înă ajună deă
înviereă fecioriiă f<ceauă ună focă deă tab<r<ă aproapeă deă cruceă pân<ă laă slujbaă deă
înviere,ăoameniiă satuluiă seă îmbr<cauă<năcostumeăpopulareă şiă înăziuaădeăPaştiă
veneauălaăbiseric<ăşiăafar<ăînăcurteaăbisericiiăseăciocneauăou<le.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
34ăInformaYieăculeas<ădeălaăcânt<reYulăbisericescăPredaăNica,ăSatăDudănr.425,ăJudeYulăArad.ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotă înăziuaădeăPaştiădup<ămasaăunăfeciorăşiăoăfat<ă juniă începeauă
jocul,ăjucauănumaiăeiăsinguriălaăîncepută2ăArdeleneăşiăunăMân<nYel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLuniă înă ziuaă aă douaă deă Paştiă oameniiă mergeauă laă cimitiră iară
femeileăîşiăduceauăcoşurileă înăcapăcuămâncareăacoperiteăcuăşterguriăpopulare,ă
preotulă treceaă peă laă fiecareămormântă şiă f<ceaă pomenireaămorYilor,ă seă duceauă
colaciămari,ăc<niădeăp<mântăsauăulcioareădeăap<,ăr<chieăînăsticle,ălumân<riădup<ă
careăseăaşezaăoăfaY<ădeămas<ăjosăpeăp<mântăseăd<deaădeăpoman<ăcolaciămari,ă
c<niădeăp<mânt,ăsticl<,ălumân<riăseăserveaăr<chieăşiăpr<jituri.ăă
ă 5.NaştereaăSf.IoanăBotez<torulă24ăiunie.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă aceast<ă s<rb<toareă seă pună cununiă dină floriă galbeneă numiteă
sânzieneă laă porYileă caselor,ă împodobiteă cuă alteă flori.ă Seă facă cununiă pentruă
fiecareămembruăalăcaseiăşiăseăarunc<ăpeăcas<,ăcrezându-se,ăc<ăaăc<ruiăcunun<ă
cadeămaiăîntâiăjos,ăacelaăvaămuriăcurând.ă
ă 6.SchimbareaălaăFaY<ă6ăaugust.ăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăaceast<ăs<rb<toareăseăaducăstruguriălaăbiseric<ăpentruăsfinYireăşiă
seăimpartămaiăapoiăcreştinilor.ă
ă 7.NaştereaăDomnuluiă25ădecembrie.ăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS<rb<torileă deă iarn<ă aveauă pentruă lumeaă satuluiă tradiYională oă
importanY<ădeosebit<.ăEleăreprezentauăoăperiod<ădeămaxim<ătr<ireăspiritual<ăînă
cadrulă c<reiaă deă desf<şuraă ună spectaculos,,rituală deă înoireă aă timpuluiă
calendaristică “.35Obiceiuriă cumă ară fiă jocuriă cuă m<şti,ă colindatulă ,ă mersulă cuă
lumeaăantrenauăîntreagaălumeăaăsatului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAcesteă datiniă dină str<buniă auă ajunsă transmiseă dină generaYieă înă
generaYieă,ăpân<ăînăzileleănoastre,ăcândădinăp<cateă,ăasist<mălaăoăalterareăaălor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPreocupareaă pentruă aă Yineă pasulă cuă noileă cuceririă aleă ştiinYeiă şiă
tehnicii,ăpentruăa-şiăasiguraăunătraiăîmbelşugat,ăspecificăomuluiăsecoluluiăXX,ăaă
p<trunsăşiă înă lumeaăsatuluiă tradiYională românescăceeaăceăaădusă inevitabilă laăoă
p<r<sireăaăunoraădinăvechileăobiceiuri.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnceputulă colidatuluiă aveaă locă deă laă dataă deă 14ă noiembrieă cândă
începeaăpostulăCr<ciunului.ăEsteămomentulădină careă laă şez<tori,ă acas<ă sauă laă
biseric<ă seă înv<Yauă colinde.ă Colindeleă seă înv<Yauă acas<ă înă familieă ,ă deă laă
b<trâni,ăp<rinYiăşiălaăşcoal<,ălaăbiseric<ăşiăînăşez<tori.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăDud,ă înă postulăCr<ciunuluiă ,ă seă colindaămultă înă fiecareă cas<ă
colindauăp<rinYiiăcuăprunciiămaiăalesăînătoat<ăseara.ăăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
35ăIonăGhinoiu,,ăObiceiuriăăpopulareădeăpesteăană–ăDicYionară,ăEdituraăFundaYieiăCulturaleăRomâneă,ăBucureştiă
–ă1997ă,ăp.ă170.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă aceast<ă perioad<ă aă anuluiă oă mareă importanY<ă oă aveauă
şez<torile.ă Eleă începeauă dup<ă ceă muncaă câmpuluiă eraă gataă şiă d<deaă frigul.ă
Aveauă caracteră lucrativă seă f<ceaă clac<ă laă cânep<ă careă trebuiaă toars<ă înă
întregimeă pân<ă laă venireaă s<rb<torilor,ă eleă erauă şiă ună prilejă deă întâlnireă şiă
distracYieăîntreăfecioriiăşiăfeteleăsatului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFuratulă fusuluiă esteă întâlnită înă toateă şez<torile.ă Ună fecioră furaă
fusulădeălaăoăfat<,ăpeăcareănuăîlămaiăd<ăînapoiădecâtăînăschimbulăunuiăs<rut.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăXinuteăînăaceast<ăperioad<ăaăanului,ăşez<torileăerauăunăprilejădeăaă
colinda.ă Tineretulă deă atunceaă nuă aă avută radio,ă televizoră nuă aă fostă nimică sauă
distratăeiăaşaăunulăcuăaltul.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă ajunulă Cr<ciunuluiă esteă obiceiulă satuluiă deă aă umblaă copiiă aă
piz<raăstrigândă:ă
ă ăăSor, sor, sor 
   Bună dimineaYa la Moş Ajun 
   Că-i mai bună a lui Crăciun 
   Că-i cu miei şi cu purcei 
   Fuge baba după ei 
                    C-o bâtuYă de tulei. 
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnceputulăcolindatuluiăîlăf<ceauăînădimineaYaăzileiădeăajunăcopiiă
miciădeăvârst<ăpreşcolar<ăşiăpân<ălaă12ăaniăcareăseănumeauăpiz<r<iănumeăcareă
veneaădeălaăcolaculăprimităcaădarădinăparteaăcelorăpeăcareăîiăcolindau.ăEiă
mergeauăpeălaăfiecareăcas<.ă
ă ăăÎnă searaă deă ajună copiiiă umbl<ă cuă steaua,ă iară fecioriiă umbl<ă cuă
colinda.ăTotăînăsearaădeăajunulăCr<ciunuluiăspecificăsatuluiăDudăesteămersulăcuă
lumeaăunăobiceiăstr<vechiăp<stratădeăb<trâniiăsatuluiădinăgeneraYieăînăgeneraYie,ă
oăpies<ădeădialogăceă începeaăcuăoăcolind<ăşiăapoiăcontinuaăcuăunădialogăîntreă
personajeleă imaginareă careă erauă :ă Dumnezeu,ă diavolul,ă îngerul,ă Adam,ă Eva,ă
ciobanăI,ăciobanăII,ăoăpersoan<ăcuăfluierulăşiăunaăcuăduba.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTextulăacesteiăpieseăesteăurm<torul:ă
ă
ă ăăăÎngerulăbateăcuăsabiaăînăpoart<ăşiăîntreab<ăprimiYiăcuălumea.ă
ă ăăăColind<:ă
ă ăăăSlobozi-ne gazdă în casă 
    Că afară ploaie şi varsă 
    Şi mai pică picurele 
    De pe garduri şi nuiele.ă
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ă ăăăDumnezeu:ăEu la început am făcut cerul şi pământul. 
ă ăăăDraculă:ăŞi io.ă
ă ăăăDumnezeuă:ăŞi văzând că acesta trebuie stăpânit de cineva a făcut 
un om după chipul şi asemănarea mea şi i-a dat numele de Adam. 
ă ăăăDraculă:ăŞi io.ă
ă ăăăDumnezeu:ăŞi văzând că acest om nu poate trăi singur am dat un 
somn greu peste dânsul, am luat o coastă din el am făcut o femeie şi i-am dat 
numele de Eva. 
ă ăăăDracul:ăNapoi Yupai, Napoi Yupai, să ştii Evă ce ştiu eu. 
ă ăăăEva:ăCe şti tu ? Ce şti tu ? 
ă ăăăDracul:ăŞti de ce Dumnezeu a poruncit să nu mâncaYi din pomul 
oprit al binelui şi răului căci se teme că ve-Yi ajunge mai mari şi mai tari 
decât Dânsul. De aceea i-a şi gustă drăguYă din mărul acesta să vezi ce bun şi 
dulce este. 
ă ăăăEvaă:ăAh ce bun şi dulce e mai dulce decât mierea.ă
ă ăăăEva:ă Vezi dragă Adame de ce Dumnezeu ne-a poruncit să nu 
mâncăm din pomul oprit pentru cunoaşterea binelui şi răului,căci se teme că 
vom ajunge mai mari şi mai tari decât Dânsul. De aceea gustă dragă Adame 
din mărul acesta să vezi ce bun şi dulce este.ă
ă ăăăÎngerul:ă De la Dumnezeul cerului şi pământului am primit 
poruncă să vă scot din rai. Tu Adame cu sudoarea feYei tale să îYi câştigi 
pâinea cea de toate zilele şi tu Evă să naşti fii cu dureri şi să fi supusă 
bărbatului tău, iar tu diavole să te târăşti pe pământ să mănânci pulberea 
pământului şi nicicând să mai calci în împărăYia cerului că de vei călca cu 
moartea vei plăti. 
ă ăăăCiobanăI: I-a să te aud măi frate cu stăpânul ce-ai de-a face.ă
ă ăăăCiobană II:ă Stăpâne, stăpâne te rugăm cu plecăciune să ne dai 
dacă mai ai nişte zeamă de castron ,numită hitrom-hatrom să ungem această 
înghiYitoare că tare ne mai doare. Un cardaboş gros cît un sac să-l vâr ici în 
stomac, un cârnaY lung cât un dulău sâ-l învârt aici pe lângă brâu, o oieguYă 
cu răchie să ne fie de omenie, un păhărel de vin cu toYi să ne veselim, o hârtie 
să nu fie cumva ruptă. 
ă ăăăRămâi gazdă sănătoasă de naşterea lui Hristos 36.ă
ă ăăăColindaă:ăVeniYi astăzi credincioşii …..ă
ă ăăăColindaă:ăAdam dacă aşa văzând 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
36ăInformaYieăculeas<ădeălaăăOpreanăGheorgheăCosmin,ăSatăDudănr.ă80,ăJudeYulăArad.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA ieşit din rai plângănd 
         Cu sapa în pământ săpând 
                                   Eva din furcă torcând.ă
ă
ă
ă Înă ajunulă prazniculuiă Naşteriiă Domnuluiă searaă colinzileă vechiă
r<sunauă înăsatulăDud,ă înă trecutăb<trâniiă leăcântauăcuădragădarăaziăuneleănuăseă
maiăcânt<.ăColinzileăsuntădeăfaptăunăobiceiăstr<vechiăalăb<trâniloră37.ăEleăaducă
oamenilorăbucuriaăNaşteriiăluiăIisus.ăAcesteaăsuntă:ăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.DimineaYaăluiăCr<ciună
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPreumblu-se un domn p-afară 
 DimineaYa lui Crăciun                                                            
                     Dintr-o şură întralta                                                                       
 Nimerim la nişte curYi  
 Şi din grai aşa grăia : 
 Zi bun prânzu jupuneasă ! 
 Dacă-îi bun vină prânzeşte 
 Că n-am venit să prânzesc, 
 Şi-am venit să-Yi povestesc. 
 De cei vigu de un şinic 
 Şi stă-n culme necroit 
 Necroit nesăbăit? 
 Şti Doamne că l-am plătit 
 În sfintele biserici 
 Cu prinoase, tare groasă 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
37ăGrigoreăLeşe,ăînăemisiuneaăPostuluiădeăTeleviziuneăRealitateaăTV.ădinădataădeă1ăDecembrieă2014,ăoraăăăăăăă
00.ă15.ă
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ă Cu făclii mândre aprinsă 
 Înaintea altariului, 
 Unde cântau diecii 
 Dieci mici,cu cărYi în brânci.ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăFlorile-sădalbeă
ă
ă
ă
ă Preumblă-să maica sfântă  
 Florile-s dalbe 
 Cu sumnă verde încinsă 
 Ea la plop că-să ducea 
 Şi din graiu aşa grăia : 
 Stai tu plop de a clătina 
 Să nasc eu pe fiul sfânt 
 Plopu tare clătina 
 Maica Sfântă-l blăstăma 
 Fireai tu plop blăstămat 
 De mine, de Dumnezeu, 
 Mai tare de fiul meu. 
 
 Maica Sfântă să ducea                                               
                     La eslile cailor 
                     Şi din grai aşa grăia: 
                     StaYi voi cai de-a rompăni 
                     Să nasc eu pe fiul sfânt. 
 
                     Caii mai tare rompăneau 
 Maica Sfântă îi blăstăma 
 FireaYi voi cai blăstămaYi 
 De mine, de Dumnezeu, 
 Mai tare de fiul meu. 



35ă

ă
ă Maica Sfântă să ducea 
 La eslile boilor 
 Şi din graiu aşa grăia 
 StaYi voi boi de-a rumega 
 Să nasc eu pe fiul sfânt. 
 
 
 Boii stăteau şi suflau 
 Maica Sfântă atunci năştea 
 Şi pe boi îi alduia : 
 FireaYi voi boi alduiYi 
 De mine, de Dumnezeu 
 Mai tare de fiul meu ă
ă Florile-s dalbe 38. 
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăLeruiăDoamneă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCrescut- or şi or răsărit 
                                    Lerui Doamne 
                      Doi pomi nalYi înrămuraYi 
                      La tulpină alăturaYi 
                      La vârfuri asămănaYi 
                      La mijlocul pomilor 
                      Sunt două turturele 
                      Făcând două cuiburele 
                      Una face cuibul său 
                      Alta face-n feredeu 
                      Und să scaldă Dumnezeu 
                      Dumnezeu cu soYul său 
                      Tot să scaldă şi să întreabă 
                      Cei mai bun pe- acest pământ 
                      Şi nu-i bun ca boul bun 
                      El revarsă brazda neagră 
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
38ăInformaYieăculeas<ădeălaăcânt<reYulăbisericescăSab<uăToader,ăSatăDudănr.ă300,ăJudeYulăArad.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăŞi răsare grâu roşel 
                      Iar să scaldă şi se întreabă 
                      Cei mai bun pe- acest pământ ? 
                          
                       Şi nu- i bun ca calul bun 
                       El te duce şi te aduce 
                       Şi te scapă din nevoi 
                       Din nevoi de la război. 
                       Iar se scaldă şi se întreabă 
                       Cei mai bun pe acest pământ 
                       Şi nu- i bun ca oaia bună 
                       Că cu lâna te încălzeşte 
                       Cu laptele te îndulceşte 
                       Cu carnea te hărăneşte 
                       Şi pe gazdă înveseleşte. 
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.3ăOCUPAȚIIăăPRINCIPALEă
ă
ă
ă
ă
ă ÎnăvechimeămeşteşugurileătradiYionaleăromâneştiăaleăsatuluiăDudă
auăfostă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.Ol<ritulă esteă oă ocupaYieă str<vecheă ceă seă practicaă dină celeămaiă
vechiătimpuriăm<rturieăstândăfrumoaseleăvaseădeăceramic<ădinăepocaăneolitic<.ăă
Esteă oămunc<ă grea,ă obositoareă ceă presupuneă ună efortă fizică deosebit,ă forY<ă şiă
îndemânare.ă B<rbaYiiă scoteauă lutulă şiă îlă aduceauă înă gospod<rie,ă apoiă îlă
fr<mântauă cuă mâinileă şiă picioareleă amestecându-lă cuă ap<ă pân<ă seă obYineaă oă
past<,ăcareăeraăprelucrat<ălaăroataăolarului.ăă
ă LocuinYaăY<r<neasc<ădeălaăDudăcuprindeaăoăvarietateădeăvaseădeă
lut,ăoale,ăulcioare,ăc<ni,ăoaleăpentruălapte,ăsarmale,ăoaleămariăînăcareăseă
preg<teaămâncareaălaăs<rb<tori.ă
ă TotăaiciălaămargineaăsatuluiăDudăînăvechimeăaăexistatăfabricaădeă
Yigl<,ăc<r<mid<,ăcahleădeăteracot<ăşiădeăceramic<ănesm<lYuit<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.Fier<riaă.ă
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ă ApariYiaăfier<riilorăaăluatăamploareăînc<ădinăsec.ăXVI-ăXVII,ăfiindă
încurajat<ă şiă deă aşezareaă satului.ă Înă atelierulă s<tescă deă fier<rieă seă f<ceauă
obiecteleă metaliceă necesareă locuitorilor.ă Aiciă seă lucraă fier<riaă deă c<ruY<,ă seă
f<ceauăpotcoave,ăunelteăpentruă agricultur<,ă secera,ă furca,ă harş<ulăpentruă t<iată
fân,ă dară şiă feroneriaă pentruă cas<ă v<traie,ă cârligeă deă paie,ă cuYite,ă topoare,ă
încuietori.ă B<trâniiă satuluiă îşiă amintescă cuă dragă c<ă înă satulă Dudă aă fostă ună
fierar,covaci,ăbun,ăputernicăşiăcalmălaăvorb<,ăpriceputălaăpotcovităcaiiă,întreăaniiă
1895-ă1928,ăcareăs-aănumităTucaăIoan.ăAuămaiăfostă fierariă ,ăcovaciăaiăsatuluiă
Dudă :ă Dr<uciană Nicolaeă (ă Pipaă ),ă Lupşaă Filimon,ă TomuYaă OnuYă (Goamba),ă
Mih<eşăGherasimă (Floaca),ăSab<uăNicolaeă (ăHoaraă ),ăBerarăTeodoră (Benga),ă
ErossăIosif.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFierarulăDr<ucianăNicolaeă(ăPipaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMamaă acestuiaă aă decedată cândă acestaă aveaă 6ă luniă iară tat<lă s<uă
Dr<uciană Tomaă aă c<zută laă datorieă peă câmpulă deă lupt<ă înă Primulă R<zboiă
Mondială1918ă,ăelăfiindăcrescutădeăbunicaăluiăAnaăPreda,ăOniYaăluiăVenti.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăElăaăfostăcelăcareăpotcoveaăcaiiădinăsat,ăaăf<cutătoat<ăfier<riaădeălaă
c<ruYe,ăf<ceaăcuYiteăşiătopoare,ăîntr-ăunăcuvântăaăfostăunăomăharnicăşiămodest.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAădecedatăînăanulă1984.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.Rot<ria.ă
ă Rotariiă erauămeşteriiă deă laă sate,ă careă construiauă c<ruYe,ă careă sauă
pieseleă deă schimbă pentruă c<ruYeleă Y<r<neşti.ă Eiă lucrauă pieseleă necesareă înă
gospod<riaăproprieădinăesenYeădeălemnărezistente.ăRoateleăcaruluiăY<r<nescăerauă
confecYionateădinălemnădeăulmăiarăcercurileădeăpeăroYiăerauămetalice.ăMeşteriiă
rotariăaiăsatuluiăDudăauăfostă:ăTitzerăMihaiă(ăBognariu),ăHetcoăIlieă(ăLia).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăPâineaă.ă
ă Pâineaădeăcas<ă,ăcuptorăînăvechimeăfemeileăf<ceauăpâineaăacas<ăcuă
aluatăsauă“cumn<u”ăaluatăf<cutăcuădrojdieăşiăuscată.ăFiecareăfamilieăaveaăacas<ă
unăcuptorăpentruăcoptăpâineaă.ăEaăseăf<ceaăs<pt<mânalăşiăeraăcoapt<ăcuălemneă
înăcuptoră.ăZileleădeăpostăerauăYinuteădeăb<trâniiăsatuluiăcuăsfinYenie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSeăpuneaăcumn<ul,ă aluatulă laă înmuiată înăap<ăc<lduY<ădeăcuă searaă
iarădimineaYaăseăf<ceaă“maiaua”ăcuăunăpicădeăf<in<ăşiăap<ăc<lduY<.ă“Cumn<ulă“ă
seăf<ceaăîntr-unăvasănumitătrocăpentruămaiămult<ăvremeăşiăeraăpusălaăuscatăşiăseă
foloseaăcândăeraănevoie.ăElăseăuscaăsusălaăgrindaăcaseiăpeăunăcoşămicădeănuiele.ă
Seăl<saălaădospită1ăor<ăşiăseăfr<mântaăcuăf<in<ăşiăap<.ăDup<ăaceastaăseăl<saălaă
acrită1ăor<ă iarămaiăapoiă seă f<ceaăpâineaăcareă seăpuneaă înă tipsiiădeă tabl<ă şiă seă
coceaăînăcuptorulăarsăcuătuleiiăsauălemne,ăbâteădeăruj<.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCândă pâineaă eraă coapt<ă seă scoteaă peă mas<ă seă udaă puYină cuă ap<ă
fiecareăpâineăşiăseăacopereaămaiăapoiăcuăoăfaY<ădeămas<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎntotdeaunaă cândă pâineaă seă începeaă pentruă aă mâncaă laă mas<ă seă
f<ceaăpeăeaăcuăcuYitulădeă treiăoriă semnulăcruciiădup<ăcareăseă t<iaădinăeaăşiă seă
mânca.ă Str<buniiă noştriă ,ă b<trâniiă satuluiă aveauă oă credinY<ă puternic<ă înă
Dumnezeuăşiătotulăînăjurulălorăîns<şiăviaYaăeraăprivit<ăprinăprismaăcredinYei.ă
ă 5.Prelucrareaălemnuluiă.ă
ă EsteăunămeşteşugădeosebităînăartaătradiYional<ăromâneasc<.ă
ă Lemnulă aă fostă ună materială sensibilă înă careă meşterulă populară ală
satuluiă aă pusămult<ă îndemânare,ă sufletă şiă simYă artistic.ă Elă esteă folosită divers,ă
decorareaălui,ărealizându-seăcuăunelteăsimpleătopor,ădalta,ăbarda,ăbriceag.ăDină
lemnăseăconstruiauăcaseleă Y<r<neşti,ăbisericile,ămobilierulă tradiYională Y<r<nesc,ă
porYile,ă c<ruYele,ă laviYele,ă troiYele,ă crucileă înalteă deă lemnă deă salcâm,ă stejar,ă
gorunădeălaăc<p<tâiulăr<posaYilorăînămijloculăc<roraăseăîncrustaămotivulăsoareluiă
specificăsatuluiăDud.ăPeăgrindaăcaselorăvechiădeă laăDudăseămaiăp<straănuiauaă
pentruă copiiă careă f<ceauă n<zbâtii,ă chibriteleă ,ă briciulă deă barbierit,ă carteaă deă
rug<ciuneăşiă chitanYeleădeă impozit.ă Înăcaseleămaiăvechiădeădemultănuăexistauă
decâtă1-ă2ăc<rYiădeărug<ciuniăiarăcânt<reYulăbisericescăPredaăNicaăaveaăoăcarteă
calendară cuădataăSfintelorăPaştiă peă100ădeă ani.ăV<laieleă deă ad<pată animaleleă
erauă f<cuteă dină lemnă grosă deă p<ră careă eraă scobită cuă daltaă sauă ciocanulă deă
vişulit.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăUnulă dină înYelepYiiă creştiniă dină vechimeă spuneaă :”Maiă demultă
potireleă erauă dină lemnă şiă credinYaă deă aură iară ast<ziă potireleă suntă dină aură şiă
credinYaădeălemn”.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTâmplariiă buniă aiă satuluiă Dudă auă fostă :ă Pristavuă Gheorgheă
(Lungu),ă Handraă Traiană (Cocu),ă Xurleaă Onu,ă TomuYaă Iosifă (Capă deă fier),ă
MartinăIspas.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6.Prelucrareaăpietrei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPiatraă aă fostă scoas<ă înc<ă dină vechimeă dină Chicioraă cuă daltaă şiă
rangaămanuală şiă eraă folosit<ă laăconstrucYiaă fundaYieiă caselor,ă aă fântâniloră şiă aă
drumurilor.ăEaă aă fostă transportat<ămaiă demultă cuă c<ruYeleă laăTârnova,ăChier,ă
Moroda,ă Iermata.ă Toamnaă unulă dintreă locuitoriiă satuluiă Dud,ă MoYă Ilieă (ă
Highea)ămeşterăharnic,ăpriceputălaămuncaăcuăpiatraăscoteaăpiatr<ădinăChicioraă,ă
cubiciădeăpiatr<ădeă4mălungimeă,ă2măl<Yimeăşiă1măîn<lYimeăiarăînămijlocăaveaă
piatr<ăm<runt<ă şiă peămarginiă piatr<ămare.ăMeşteriiă pietrariă aiă satuluiăDudă auă
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maiăfostă :ăPetcuYăGheorgheă(ăGiorgeş),ăSidaăGheorgheă(Julariă),ăPetcuYăMateiăăă
(ăCena),ăManiăTodoră.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă7.Albin<ritulă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnc<ădinăceleămaiăvechiătimpuriă,ăoameniiăsatuluiăs-auăocupatăşiăcuă
albin<ritulă dară v<zândă c<ămiereaă nuă areă ună preYă bună caă înă vechime,ă uniiă auă
p<r<sită aceast<ăocupaYie,ă careănuăaăcerută cheltuieliăpreaămariă şiămunc<ămult<ă
darăînăschimbăeaăaduceaăunăvenitădestulădeăbun.ăAst<ziăseămaiăocup<ădeăaceastaă
cîYivaăoameniăb<trâniădarăşiătineriădinăsatăcuăcreştereaăalbinelor.ăStupariiăvechiă
şiăbuniăaiă satuluiăDudăauă fostă :ăDr<ucianăNeYaă–ăcânt<reYulăbisericesc,ăNecşaă
Pascuă–ăsâmb<tarul,ăStoiaăOnuY.ă
ă 8.Xesutul.ă
ă Tehnicaă Yesutuluiă înă r<zboiulădeă Yesută Y<r<nescăpresupuneaămult<ă
munc<,ămigal<ăşiăatenYie.ăCânepaăeraăsem<nat<ăcuămânaăînăcelămaiăbunăp<mântă
ală satului,ă camă 2ă ariiă deă familie.ă Eaă eraă deă dou<ă feluriă :ă cânepaă deă var<ă şiă
cânep<ădeătoamn<ă.ăCânepaădeăvar<ăaveaăunăspicădeosebităseăculegeaăvaraăfiindă
smulsăfiecareăfirăseăf<ceaăm<nuş<ădină50ădeăfireăşiăseălegaăînăsnopi.ăăăMaiăîntâiă
cânepaăseăculegeaădeăpeăcamp,ăseătopeaălaăbalt<,ăseăscoteaăapoiăşiăseăb<teaăcuă
meliYoiulăunăciocanădeă lemn,ădeăr<sunaătotăsatul,ăseăpuneaălaăuscatădup<ăcareă
eraădus<ăacas<ăcuăcarul,ăseămeliYaăprinăpiepteneădeăfierăfirele,ăseăscoteaăfuiorul,ă
seătorceaăcuăfusulăfuiorul,ăfireleăerauăpuseălaăurzităşiăapoiăînăr<zboiulădeăYesută
deăundeăseăscoteaăpânzaăiarăaceastaăseăînmuiaăînăap<,ăvaraăseăpuneaălaăîn<lbită
într-oăalbieădeărâu.ăCânepaădeătoamn<ălaăfelăseăprocedaăşiăcuăaceasta,ăseăscoteaă
s<mânYaă careă eraă necesar<ă pentruă sem<nată înă anulă viitor.ă Dină cânep<ă seă
confecYionaă “strujacul”umplută cuă paieă sauă p<nuşiă deă porumb,ă “poneava”,ă
cearceaful,ă “procoviYe”ă covoraşeă populare,ă c<maşaă şiă pantaloniiă costumuluiă
popular,ă saciă pentruă cerealeă şiă oă “poneav<”ă mareă pentruă cară deă pusă înă eaă
cerealele.ă
ă Într-oă iarn<,ă anotimpă dedicată activit<Yiloră casnice,ă feteleă reuşeauă
s<ăYeseăînăr<zboiulădeăYesutăcamăcâteătrei,ăpatruăv<l<tuciădeăpânz<,ălungiădeă15-
20ădeămetri.ăPesteălad<ăseăaşezauăstraturiămariăcuăpânz<ădeăsac,ăYesuteăînăcas<,ă
traiste,ăşterguri,ăperneămariăşiăperneămici,ăcâteă2-3ăplapume,ăf<cuteăînăcas<.ăDină
pânzaădeăbumbac,ătinereleăgospodineăurmauăs<ăcroiasc<ăiYari,ăc<m<şiăşiăpoale,ă
componenteleă costumuluiă b<rb<tesc,ă peă atunciă laă mareă cinste.ă Eraă mult<ă
munc<,ăpovestescăb<trâniiăsatuluiăDud,ăpân<ăteăvedeaiăcuăoăhain<ăpeătine.ăSaciiă
dină pânz<ă erauă maiă trainici,ă rezistenYiă şiă aveauă oă alt<ă mareă calitate,ă p<strauă
multămaiăbineăcerealele.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăă“ToateăYes<turileăpopulare,ăştergarele,ăprosoapele”39ăpotăfiă
clasificateăînă:ă
ă ă-ăYes<turiăpentruăvestimentaYieă:ăprosop,ăştergar,ăînvelitoareădeă
cap,ăştergarădeăbraYe.ă
ă ă-ă Yes<turiă decorativeă pentruă împodobireaă locuinYeiă :ă prosopă deă
perete,ăprosopălaăicoan<,ăprosopălaăgrind<,ăprosopădecorativădeăhaine.ă
ă ă-ăYes<turiădeăuzăcasnică:ămân<ăşterguri,ăşterg<relăpeăcoşulădeăPaşti.ă
ă ă-ăYes<turiădecorativeădeăceremoniiăşiăritualuriă:ăprosoapeădeănunt<,ă
prosoapeă deă nuni,ă prosopulă miresei,ă prosopulă mirelui,ă ştergară laă sp<latulă
mâinilor,ăşterg<releădeăînmormântare,ăşterg<relădeăpoman<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMaterialeleă principaleă peă careă le-auă folosită Yes<toareleă pentruă
realizareaăştergarelorăaăfostăbumbacul,ăoăfibr<ăgeneroas<,ăcareăd<ăstr<lucireăşiă
fineYe.ăPentruăefecteăesteticeădeosebiteăs-auăfolosită fireleăr<sucite,ă înăculoareaă
lorănatural<ădiversăcolorate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
39ăMarinescuăM.,ăArtaăpopular<ăromâneasc<,ăXes<turiădecorative,ăCluj-Napoca-ă1975,ăp.17.ă
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ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă1.ă Ponievileă deă lân<ă aveauă funcYiaă principal<ă decorareaă patului,ă
Yesuteă înă dou<ă iYe,ă cuă urzeal<ă deă cânep<ă şiă betial<ă deă lân<,ă ornamentulă
predominantă fiindă celă geometrică iară culorileă folositeă erauă destulă deă reduse,ă
predominândăînăgeneralăroşu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ă Ştergareleă auă fostă realizateă înă tehnicaă deă lucruă tradiYional<,ă
folosindăr<zboiulădeăYesutătradiYionalăcuădou<ăiYeăşiăseăîntrebuinYauălaădecorareaă
pereYilor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDeăobiceiătoateătipurileădeăşterguriăauălaăceleădou<ăcapeteăcipc<ăţă
dantel<.ă Peă lâng<ă decorareaă interiorului,ă acesteă Yes<turiă seă maiă utilizauă şiă
pentruă acoperireaă coşuriloră cuă careă femeileămergeauă laă piaY<ă sauă laă biseric<,ă
sauă caă accesoriuă vestimentară pentruă tinereleă fete,ă adaptateă costumuluiă loră
popular.ă
ă Prosoapeleă sauă ştergareleă populare,ă Y<r<neştiă dină satulă Dudă suntă
Yesuteăcuăm<iestrieăşiăcuămult<ăr<bdareădeăc<treăfemeiăînăr<zboiulădeăYesutădină
cânep<ă alb<,ă cuă motiveă populareă dese,ă deosebiteă careă impresioneaz<ă prină
decorulălor.ăPeăuneleăştergareăY<r<neştiăs-auăYesutăîntr-unămodăalesămodelulădeă
trandafiriă deă culoareă roşuă deschisă cuă frunzeă roşiiă careă auă înă faYaă loră spreă
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margineaăterminal<ăsemicercuriăYesuteăcontinuăcuărândădeăcruciuliYe,ăiarăînspreă
parteaă deă mijlocă aă prosopuluiă liniiă punctateă deă culoareaă roşuă deschis.ă Alteă
prosoapeăpopulareăauă Yesuteăpeăeleămotivulăpopularăcuă liniiăsimpleăsubYiriădeă
culoareaă albastruă închis,ă verde,ă negru,ă iară alteleă motivulă populară ală linieiă
curbe,ă ală funiei,ă sauă trandafiriă deă culoareă albastr<ă cuă frunze,ă încadrată deă
semicercuriădinăcruciuliYeămiciădeăculoareaăalbastr<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă3.M<s<riYeleăacopereauămesele,ătehnicaălorădeăYesut,ădeăornamentareă
precumă şiă cromaticaă fiindă înă generală aceeaşiă caă şiă laă şterguri.ă Oă deosebit<ă
frumuseYeăprezint<ăm<s<riYeleăcareăauăsuprafaYaăalc<tuit<ădinăvrâsteăalternativeă
deă bumbacă şiă misiră deă culoareă g<lbuieă şiă decorulă concentrată laă celeă dou<ă
capeteăsubăform<ădeătableăcompacteăcuămotiveăgeometriceădeosebite.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.4ăPORTULăPOPULARă
ă
ă
ă
ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăPortul nostru românesc vine din vremuri străvechi, 
                   din fondul de îndărănică tenacitate a dacilor, ce       
                                        ne-au fost strămoşi. 
 
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPortulă populară esteă oă m<rturieă vieă aă continuit<Yiiă istoriceă şiă aă
unit<Yiiăspiritualeăaălocuitorilorădeăpeăacesteămeleaguri.ăCroiulăşiă“ornamentaYiaă
simpl<ă suntă înă concordanY<ă cuă viaYaă aspr<ă aă românilor”40dină acesteă p<rYi,ă înă
trecutulăistoric.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
40ăNicolaeăDun<re,ăArtaăpopular<ădinăMunYiiăApuseni,ăEdituraăMeridiane,ăBucureşti-ă1981,ăp.66.ă



43ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăElă esteă moştenită deă laă daci,ă sauă într-ună contextă maiă largă deă laă
popoareleătrace41,ăpieseleăportuluiăpopularăs-auătransmisăpân<ăast<ziăromânilor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăăsatulănostruăDud,ăportulăpopularăseăpurtaăcuăuneleădiferenYieri,ăînă
funcYieădeăpoziYiaăsocial<,ădeăvârstaăpersoanelor,ăprecumăşiăînăcontextă:ăînăzileă
deămunc<ăsauăs<rb<toare.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCostumulăpopularăromânesc“reprezint<ăveşniciaăşiă individualitateaă
unuiăpopor”ăspuneaăIonelăFolea.ă
ă ăăPortulăpopularăvechiăalăcopiluluiădinăfamiliaăY<r<nesc<ădeălaăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăB<ieYii,ă pân<ă laă vârstaă deă şapteă aniă purtauă c<maş<ă lung<,ă confec-
Yionat<ă dină pânz<ă deă tram<,ă ornamentaYiaă eiă fiindă foarteă simpl<.ă Maiă târziuă
c<maşaă primeşteă puYin<ă broderieă laă mâneciă cuă floriceleă şiă frunzeă miciă sauă
frunz<ădeăviY<ădeăvieădeăculoareaăroşie,ăiarămargineaăterminal<ăaăc<meşiiăaăfostă
împodobit<ăcuăbroderieăfin<ădeăculoareăroşie,ăizmeneleăauăcroiulălargăavândăşiă
eleă broderieă ornamental<ă roşieă laă marginileă terminale.ă Laă s<rb<toriă b<ieYiiă
purtauălaibereădeăsatin.ăIarnaăpurtauăcojoaceădinăblan<ădeămielăşiăYundr<,ăiarăînă
picioareăopincuYeădinăpiele.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăFeteleăaveauăpiept<n<turaădiferit<,ăînăfuncYieădeăvârst<ă:ăpân<ălaă
vârstaădeăpatruăani,ăp<rulăeraăîmpletităînăpatruăplete,ănumiteăchici,ădou<ădeăoă
parteăşiădeăaltaăaăcapului,ădeălaăvârstaădeănou<ăaniăp<rulăseăîmpleteaăînătreiăchiciă
c<rareaăseăl<saăpeăparteaăstâng<,ădeălaăceaf<,ăînăstângaăseăîmpleteaăoăcodiY<,ăînă
parteaădreapt<ăaăcapuluiăseăîmpleteaăaltaăceăseăcontinuaăcuăchicaămareăatârnândă
laăspate.C<maşaălung<ăaăfetelorăeraăasem<n<toareăcuăaăb<ieYilor.Îmbr<c<minteaă
deăiarn<ăeraălaăfelăcaăşiăaăb<ieYilor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPăortulă populară femeiescă seă caracterizeaz<ă printr-oă maiă mareă
bog<Yieăornamental<.ăEraăcompusădină:ăsp<toi,ăpoale,ăcatrinY<,ăcârpaădeăîncins.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCostumulăvechiăpopularăfemeiescăseăcaracterizaăprinăsimplitateă
ornamental<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSp<toiulăsauăc<maşaăvecheăeraăconfecYionat<ădinăpânz<ădeăcânep<ă
deăculoareăalb<,ăaveaăunămicăguleraşădeăunăcentimetruăpeăgât,ăcuăguraăînăfaY<,ă
seăîncheiaălaăgâtăcuăoăciotorea,ăcareăseăterminaălaăcapeteăcuăciucuriădeăaceeaşiă
culoareăcaăşiăbroderiaăc<m<şii,sauăcuănasturiămiciăcoloraYi,ămânecileăerauălargiă
laăcap<tăterminateăînăpumnareăbrodate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC<maşaăromâneasc<ăneăaminteşteădeătipulădacic.ăEsteăalc<tuit<ădină
doiălaYi,ăunulăînăfaY<ăşiăaltulăînăspate,ăfiecareămânec<ăfiindăformat<ădintr-unălat.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
41ăAnaăPascu,ăS<ăînYelegemăPortulăpopular,ăînăRev.ăChemareaăCredinYei,ăEdituraăInstitutuluiăBiblicăşiădeă
MisiuneăOrtodox<,ăăAnulăVI,ăNr.33,ăSeptembrie-ăOctombrieă2014,ăp.30.ă
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Costumulăvechiăpopularăfemeiescăseăcaracterizaăprinămonocromieădeseoriăma-
terialulăbrodatăfiindăfolosităînăculoareaăluiănatural<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC<maşaăsauăiaăînglobeaz<ăînăeaămult<ămunc<ăşiăpasiune.ăFlorileădeă
peăeaăreflect<ădeăfaptăflorileăcâmpuluiăşiăpeăomăînătotalitateaăsa.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă“PoaleleăseăconfecYionauădinăoptălaYiăîncreYiYiălaăbrîuăcuăcreYeleălateă
dup<ădiferiteămotive”:42romburiă sauăcârlige.ăEleăseăstrângă laăbrâuăcuăajutorulă
pumnatei,ăoăpanglic<ălat<,ăînăspate,ăbrodat<ăsimpluăcuăaY<.ă
ă ăZadiaăsauăcârpaădeăîncinsăeraăbogatăornamentat<ăcuămotiveănumiteă
locală furchiYa,ă stâlpulă şiă rujiYa.ă Femeileă tinereă purtauă cârpeă deă încinsă viuă
colorateăroşu,ăiarăfemeileămaiăînăvârst<ădeăculoareănegru.ăDeăs<rb<tori,ăînăuneleă
sateă seă purtauă cârpeă deă încinsă confecYionateă dup<ă modelulă poalelor,ă josă seă
terminaăcuădantel<ăcuăcolYi.ăAlteleăcârpeădeăîncinsăaveauăînăcâmpulăornamentală
dou<ăliniiătricolore,ăroşu-ăgalben-ăalbastruădovad<ăaăcontinuit<Yiiămotivuluiătri-
coloruluiăîntâlnitălaăuneleăcostumeăpopulareădinădeceniulăalăIII-lea.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTinereleăfeteăpurtauăp<rulăîmpletităînăchici,ăînădou<ăchiciăîmpletite,ă
laă zileleă deă lucruă şiă într-oă chic<ă laă zileleă deă s<rb<toare.ă Femeileă c<s<toriteă
poart<ăşiăast<ziăconciăcareăseăfaceădinădou<ăchiciăîmpletite,ăînf<şurateăînăjurulă
unuiă piapt<nă fixată înă parteaă dinspreă ceaf<ă aă capului.ă Ună tipă deă conciă esteă
“conciulăcuăindreaua”.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCotăsauăcârpaădeăcap,ăbaticul.ăÎnăvechimeăfemeileăpurtauăcârpaădeă
capă dină cânep<,ă Yesuteă înă dou<ă iYe,ă vrâstateă cuă aY<ă roşie,ă albastr<ă sauă neagr<ă
avândăoăform<ătriunghiular<.ă
ă Feteleăînainteădeăm<ritatăaveauăpeăcapăoăcoroniY<ăînăform<ădeăcercă
împodobit<ăcuăfloriăşiălaăgâtăpurtauăoăsalb<ădeăbaniădeăargint.ăIarnaăfemeileăseă
îmbr<cauăcuăşubeăalbe,ăbogatăornamentateăpeăpiept,ălaăbuzunare,ălaămanşet<ăşiă
înă mijloculă spateluiă cuă şinioareă şiă p<ruşeneă dină postavă roşuă şiă negru.ă Înă
picioareăseăpurtauăopinciădinăpieleăcuăcureaăsauăcizmeăroşii.ă
ă Portulă populară b<rb<tesc.ă B<rbaYiiă daciă purtauă :ă c<maş<ă cuă
despic<turiă înă p<rYileă laterale,ă iYariă strâmYiă sauă încreYiYi,ă cioareci,ă cureaă cuă
cataram<ă dreptunghiular<ă sauă uşoră rotunjit<,ă glug<,ă sumană strâmt,ă opinciă şiă
c<ciul<.ă Pân<ă înă perioadaă interbelic<,ă b<trâniiă purtauă p<rulă lung,ă cuă bretonă
avândăc<rareăpeămijloculăcapuluiăşiăl<satăliberăpeăspate.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăClopul,ăp<l<ria.ăVaraăb<rbaYiiăpurtauăcloapeătipăcuibădinăpostavădeă
culoareăneagr<ăînchisăcuăboruriănuăpreaălateăşiăcuăpanglic<.ăBorulăeraăîndoitălaă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
42ăMedeleanuăHoria,ăConsideraYiiăesteticeăşiăistoriceăasupraăportuluiăpopularădinăsubzonaăIneu,ăZiridava,ăXI,ă
Arad-ă1979,ăp.ă972.ă
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spate,ă undeă b<trâniiă purtauă pipa,ă iară vârfulă eraă turtit.ă Maiă târziuă seă purtauă
cloapeă deă form<ă cilindric<ă sauă p<l<riiă înalteă uşoră Yuguiate.ă Peă panglic<ă seă
purtauădeăc<treăfecioriiăcareăfuseser<ălaărecrutareăpangliciătricolore.ăAltătipădeă
p<l<rieă esteă ceaă deă paieă cuă panglic<ămaroă sauă neagr<.ăCuloareaăp<l<rieiă esteă
aleas<ă înă funcYieă deă vârstaă purt<torului,ă tineriiă poart<ă culoriă deschise,ă iară
b<trâniiăp<l<riiădeăculoareăneagr<.ă
ă Cuşmaăsauăc<ciulaădeăoaieăYuguiat<ăcuăvârfulăîncovoiatăs-aăp<strată
dină celeămaiă vechiă timpuriă pân<ă azi.ă Formaă c<ciulii,ă precumă şiă felulă deă aă oă
purtaăseam<n<ăcuă tipulădacic.ăCuloareaăc<ciuliiăpoateă fiădiferit<,ăneagr<,ăalb<ă
sauăbrum<rie.ă
ă C<maşaăb<rb<teasc<ălaăînceputăs-aăcaracterizatăprinăsimplitateaă
croiului,ăaăornamentaYiei.ăC<m<şileădeătipăvechiă“cuăciotorea”ăerauăcroiteădină
patruălaYiădeăpânz<ădinăcânep<,ătram<.ăAveauăgulerulăpeăgât,ăîngustăcaădeăună
deget,ăguraăcuătiv,ăeraăînăfaY<ăşiănuăaveaănasturi.ăLaănivelulăgulerului,ăc<maşaă
seăîncheiaăcuăoăciotoare.ă
ă ăIzmeneleăerauăcusuteădinăpatruălaYiăşiăseăterminauăcuătivăbrodatăcuă
aY<ăalb<.ăErauăconfecYionateădinăcânep<ăalb<ăşiăseăcaracterizauăprinăsimplitateă
ornamental<ăiarăcroiulăeraălargăşiăsimplu.ă
ă ăLaib<rulă negru,ă zobon,ă vest<ă dină postavă negruă sauă barşonă
“lins”eraăbogatăornamentatăcuăşinioareăşiăîncârnituri,ăcus<turiăînăzigăzag,ăf<cuteă
cuăaY<ătricolor<ăşiăaveaăbumbiămetalici.ă
ă Iarnaăb<rbaYiiăpurtauăcioarecii,ăpantaloniădinălân<ăşiăşubaădeăalbulă
p<nureiăpeăcareăexistaăoăornamentaYieădeosebit<ădinăbuc<Yiădeăpostavănegruăsauă
roşuăt<iateăm<runtăînăform<ădeărombăsauăcercăceăformauăşiruriăornamentaleădeă
culoareăroşie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCostumulăpopularăeraăcofecYionatădinăpânz<ăşiăseăsp<laăînă“pârl<u”,ă
unăciub<rămareăînăcareăintraă80ădeălitriădeăap<.ă“Pârl<ul”ăeraăaşezatălâng<ăgardă
iară înă elă seă puneauă haineleă murdareă deă sp<lată rândă peă rândă pân<ă acestaă seă
umpleaăpeăoăbucat<ădeămaterialăseăpuneaăcenuş<ăiarăpesteăcenuş<ăseăturnaăap<ă
fiart<ăpân<ăciub<rulăeraăumplut.ăAădouaăziăhaineleăerauăduseăcuăcarulăcuăboiiă
sauăcuăroabaălaăvaleăundeăseăsp<lauăcuăap<ăbineăşiăseăb<teauăcuămaiulă.ă
ă Înăpicioareăseăpurtauăopinciădinăpiele,ă legateăcuă“nojiYe”dinăcureaă
sauăcizmeădeăpieleădeăculoareăneagr<.ă
ă ă
ă
ă
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ă
ă
ăToateăizvoareleăarheologice,ădocumentare,ănarative,ăconYinăpreYioaseăm<rturii,ă
careăîmpreun<ăcuăcercetareaăetnografic<ăneăofer<ăoăimagineăreal<ăasupraăvieYiiă
materialeăşiăspiritualeăaăpopulaYieiăromâneştiădeăpeăteritoriulăjudeYuluiăArad.ă
ă Formeleăceramiceăşiăvaseleădeăproviziiădacice,ăg<siteăînăs<p<turileă
arheologice,“auăcorespondentăînăproduseleăol<rieiădinăperioadaăcontemporan<ă
”,43înăoaleleădeăsarmaleăşiăpomeniădeălaăBirchiş,ăTauYăşiăDud.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
43ăCorinaăNiculescu,ăPaulăPetrescu,ăCeramicaăromâneasc<ătradiYional<,ăEdituraăMeridiane,ăBucureşti-ă1974,ă
p.41.ă
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ă Pieseleădeăbaz<ăaleăportuluiăpopularădinăaceast<ăparteăaăY<riiăîşiăăauă
origineaă înă vechiulă portă ală dacilor,ă “figuraYiă peă celebreleă monumenteă anticeă
ColumnaăluiăTraianăşiăMonumentulădeălaăAdamclisi”.44ă
ă Toateăacesteătreiăaspecte,ăarhitectura,ăceramicaăşiăportul,ăvinăs<ăneă
conving<,ă caă şiă alteăm<rturii,ă prină rezultateleă arheologieiă cuăcercet<rileă etno-
graficeădespreăcontinuitateaăpoporuluiăromânăpeăacesteămeleaguriăşiăunitateaăsaă
cuăromâniiădeăpretutindenea.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
44ăProf.ăuniv.ădr.ădoc.ăRaduăVulpe,ăCronicaăînăpiatr<ădeălaăAdamclisi,ăînăRevistaăMagazinăistoric,ăAnulăVII,ă
Nr.12,ăDecembrie-ă1973,ăp.6-ă9.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ConstantinăDaicoviciu,ăMonumenteăinediteădinăDacia,ăînăPublicaYiileăInstitutuluiădeăStudiiăClasice,ăAnuară
1928-ă1932,ăparteaăI,ăCarteaăRomâneasc<,ăCluj-ă1932,ăp.124.ă
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CAPITOLULăIVă
ă

ISTORIAăăSATULUIă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă„Istoria este cea dintâi carte a unei naYiuni 
 pentru că în ea se vede trecutul, prezentul 
                           şi viitorul”.45ăNicolaeăB<lcescuă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăZonaă deă câmpieă şiă dealuri,ă resurseleă subsolului,ă întregă teritoriulă
judeYuluiăAradăaăoferit,ăînc<ădinăceleămaiăvechiătimpuri,ăcondiYiiădeăviaY<ăpriel-
niceă comunit<Yiloră umane,ă asigurândă dezvoltareaă culturiiă şiă civilizaYiei.ă Celeă
maiă vechiăm<rturiiă privitoareă laă existenYaă unoră aşez<riă omeneştiă peă teritoriulă
judeYuluiănostruădateaz<ădinăpreistorieăşiăauăfostăidentificateăînăhotarulălocalit<-
Yilorăactuale.ă

ăăăăăăNeoliticulă“esteăoăepoc<ădeămariăschimb<riăînăculturaămaterial<ăşiă
spiritual<ăaăcomunit<Yilorăomeneşti”ă46deăpeăteritoriulăY<riiănoastre,ăinclusivăaă
celorădinăzonaăar<dean<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăTermenulădeăneoliticăprovineădinălimbaăgreac<ădeălaăcuvinteleăneosă
ţă nouă şiă lithosă ţă piatr<.ă Înă aceast<ă epoc<ă “omulă descoper<ă oă tehnic<ă maiă
avansat<ădeăşlefuireaăpietrei,ătopoareleădeăpiatr<ăvorăfiăacumăperforateăşiăfixateă
înă coziă deă lemn”47apară meşteşuguriă noi:ă torsul,ă Yesutulă şiă ol<ritul.ă Ceramicaă
neolitic<,ăcunoaşteăoăplastic<ăornamental<ăbogat<ăesteăatestat<,ăprinănumeroaseă
descopeririăarheologice.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
45ăG.ăH.ăGeorgescuăBuz<u,ăNicolaeăB<lcescu,ăEdituraădeăStatăpentruăliteratur<,ăBucureşti-ă1956,ăp.ă70,ă
sauăăDanăFalcană,ăB<lcescu,ăiacobinulăromân,ăînăRev.ăHistoria,ăAnăXIV,ăNr.ă145,ăFebruarieă2014,ăp.ă12.ă
46ăNicolaeăVlasa,ăNeoliticulăTransilvaniei,ăCluj-ăNapoca-ă1976,ăp,ă20-ă27.ă
47ăMironăConstantinescu,ăConstantinăDaicoviciu,ăHadrianăDaicoviciu,ăŞtefanăPascu,ăIstoriaăRomâniei,ăEdituraă
Didactic<,ăBucureştiă–ă1969,ăp.ă18.ă
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ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.1ăDOVEZIăăARHEOLOGICEă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCivilizaYiaă neolitic<ă esteă ilustrat<,ă prină culturileă materiale,ă prină
tipurileă deă armeă şiă unelte,ă ornamentareaă ceramicii,ă permiteă apreciereaă
existenYeiăuneiăexperienYeăumane.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă ă judeYulăAradăcivilizaYiaăneolitic<ăcunoaşteă treiă fazeăşiăperioadaă
deă trecereă laă epocaămetalelor”esteă reprezentat<ă prină culturileă :ăCriş,ăVincaă –ă
Turdaş,ă Tisa,ă Baden,ă Cernavod<ă IIIă şiă CoYofeni”48.ă Dină neoliticulă inferioră şiă
mijlociu,ă culturaă Vinca-ă Turdaşă esteă semnalat<ă înă localit<Yileă :ă ChesinY,ă
Lipova,ăGhioroc,ăMiniş,ăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAşezareaă vecheă aă satuluiă Dudă peă „Valeaă Lugojului”ă aă fostă
descoperit<ă înă anulă 1971ă înă loculă numită deă localniciă “întreă v<i”.ăMaterialeleă
arheologiceădescoperiteăaiciăcuăprilejulăunorălucr<riăagricole,ămovilaăpeăcareăseă
g<seaăînăvechimeăaşezareaăsatuluiăaăfostăt<iat<ădeăunăşanYădeăirigare.ăUnelteleă
descoperiteădup<ăs<p<turiăaiciăsuntădinăsilexădeăculoareaăalburieăcuăpeteămaro,ă
cafeniuă cuă vinişoareă negre,ă cafeniuă cuă peteă negricioase.ă Tipurileă deă unelteă
sunt:ă r<zuitoare,ă fragmenteă deă lam<ă triunghiular<ă asimetric<ă şiă aşchii.ă
Fragmenteleă deă ceramic<ă descoperiteă aiciă esteă oă ceramic<ă fin<ă deă tipă past<ă
amestecat<ă cuănisipă fin,ă netezireaă interioar<ă esteăbun<.ăCuloareaă exterioar<ă aă
ceramiciiăesteăg<lbuieăiarăînăinteriorăesteăneagr<.ă
ă ăăCeramicaădeăuzăcomunăesteănisipoas<,ăardereaăslab<,ăsuprafaYaă
exterioar<ădeăculoareaăpronunYat<ăroşieăc<r<mizie.ăPeăceramicaăfin<ăexist<ăoă
ornamentaYieăsimpl<ăformat<ădinăliniiătraseăcuăunăinstrumentădeăos.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă ceramicaă deă uză comună ornamenteleă suntă compuseă dină proe-
minenYeă aplicateă şiă încrestate,ă “creast<ă deă cocoş”,ă sauă brâuriă crestateă uşoră
vizibile.ă Formeleă aparenteă sunt:ă bolă scundă cuă pereteleă curbat,ă fragmenteă deă
vaseă mariă cuă toart<ă subă form<ă deă “ciocă deă pas<re”.49Fundurileă vaseloră suntă
concave,ă ornamenteleă uşoră incizate,ă lipsaă unoră alteă elementeă încadreaz<ă
aceast<ăaşezareăvecheăaăsatuluiăDudăpeăValeaăLugojuluiădinăperioadaăneolitic<ă
întreăculturileăVinca-ăTurdaşă50.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
48ăMirceaăRusu,ăînăStudiiăşiăcercet<riădeăistorieăveche,ă1,ă1964,ăp.ă125.ă
49ăEugenăP<dureanu,ăDud,ăBanatica,ăNr.ă2,ă1973,ăp.ă400-ă401.ă
50ăIdem,ăp.ă401.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCeleămaiăvechiăurmeăaleăprezenYeiăumane,ăînăMunYiiăZarandului,ăauă
fostă descoperiteă laă Dudă şiă eleă auă fostă atribuiteă Culturiiă Vinca-Turdaşă dină
Neoliticulăinferiorăşiămijlociuă.51ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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51ăMirceaăBarbu,ăEduardăIvanof,ăIstoriaăveche,ăînăAradulăpermanenY<ăînăistoriaăpatriei,ăArad,ă1978,ăp.45.ă
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ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrinăprocesulădeăîntemeiereăaăaşez<rilorăumaneădinăaceast<ăperioad<ă
deătranziYieăc<treăEpocaăbronzului,ăseăexploatauăceleămaiădiverseăterenuri,ăv<iă
şiăîn<lYimi.ăOăaşezareăsimpl<ă,ăaăfostădescoperit<ăprinăvestigiiăaflateălaăsuprafaYaă
locului,ăînăpunctulăcelămaiăînaltăalădealuluiăChiciora,ădeălâng<ăsatulăDud.52ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăUnulă dintreă arheologiiă deă laăMuzeulăBrukentală dină Sibiu,ăDragoşă
Diaconescuăaminteaăînăscriereaăsaăc<ăpeăValeaăLugojuluiăînăapropiereaăsatuluiă
Dudăaăfostădescoperit<ăoăaşezareădeătipăteras<ăvecheăundeăs-auăg<sităceramic<ă
neolitic<ăvecheăşiămaterialălitic.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAcelaşiă arheologă maiă afirmaă c<ă lîng<ă satulă Dudă aă existată şiă oă
aşezareă vecheă deă deală laă Cioacaă –ă Chicioraă undeă s-auă f<cută cercet<riă deă
suprafaY<,ăunăsondajăstratigraficănefinalizat,ăg<sindu-seăaiciălaăsuprafaY<ăcioburiă
deăceramic<ăvecheădinăperioadaăneolitic<ă53.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăprimavaraăanuluiă2012ăpeă lîng<ăcursulăpârâuluiăDudiYaăaproapeă
deăChicioraădintreă v<iă localniciiă satuluiăDudă auăg<sită dou<ă ciocaneădeă piatr<ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
52ăDanăB<cueY,ăNoiădateăcuăprivireălaăaşezareaăaparYinândăperioadeiădeătranziYieălaăepocaăbronzuluiădeălaăDud,ă
înăăZiridava,ăXIXă–ăXX,ăAradă–ă1996,ăp.ă7ă–ă8.ă
53ăArheologăDr.ăDragoşăDiaconescuă,ăTezaădeădoctorată–ăCulturaăTiszapolgarăînăRomânia,ăEdituraăAltip,ăAlba-ă
Iuliaă–ă2009,ăp.101ă–ă102.ă
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ascuYiteăcareăauăavută rolădeăaă t<iaăşiă fragmenteădeăceramic<ăveche.ăCeramicaă
esteănisipoas<,ăfin<ădeăculoareăgalbenămaronieăavândăincizateăpeăuneleăbuc<Yiă
puncteăuniformeăînălanY,ăalteleăliniiăînăform<ădeăvârfădeăs<geat<,ăsauăliniiăceăseă
intersecteaz<.ăAcesteă lucruriă descoperiteă neă dovedescă destulă deă clară c<ă vatraă
vecheăaăsatuluiăDudăaăexistatădinăneoliticăpeă“ValeaăLugojuluiăpeă loculă întreă
v<i”ădinăceleămaiăvechiătimpuriăşiăpopulaYiaăceăaătr<ităacoloăînăaceleăvremuriăaă
dusăoăintens<ăviaY<ăspiritual<ăşiămaterial<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăOdat<ă cuă civilizaYiaă daco-ă geYilor,ă num<rulă localit<Yiloră înă careă auă
fostădescoperiteăm<rturiiăprivindăprezenYaădacilorăpeăteritoriulăjudeYuluiănostru,ă
esteăimpresionant,ăîncîtăaproapeăc<ănuăexist<ălocalitateămaiămareăsauămaiămic<ă
înă hotarulă c<reiaă s<ă nuă fiă fostă identificateă asemeneaă m<rturii,ă arheologice,ă
numismaticeăsauăepigrafice.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrezenYaădacilorăşiăapoiăaădaco-ăromanilorăînăzonaănoastr<ăesteăă
confirmat<ădeăoăserieădeă izvoareăscrise,ădatorateă luiăHerodot,ăStrabon,ăPliniuă
celă B<trân,ă Ptolemeuă careă confirm<ă existenYaă aşez<riloră înă careă aceştiaă
vieYuiau.ă
ă ăIstoriculăHerodotăbinecunoscutăcaăfiindă“p<rinteleăistoriei”înăoperaă
sa”ăIstorii”ăafirmaăc<ăgeto-ădaciiă“suntădeăneamătracic”54:ă“GeYiiăseăcredăănemu-
ritoriă şiă suntă ceiă maiă vitejiă şiă maiă drepYiă dintreă traci”55.ă Neamulă traciloră înă
viziuneaăsa:”esteăcelămaiămare,ădac<ăarăaveaăoăsingur<ăconducereăşiăarăfiăuniYiă
arăfiădeăneânfrânt”56.ă
ă ăPtolemeu,ă înă“Geografia”ăsaă indic<ă“celeămaiă însemnateăoraşeădină
Dacia”,57menYionândă 44ă deă localit<Yi,ă dândă şiă poziYiaă loră geografic<.ă Întreă
acesteă oraşe,ă ală 18ă lea,ă dină celeă 44,ă esteă Ziridava,ă situat<ă înă zonaăAradului.ă
Al<turiă deă aşez<rileămari,ă oraşeă sauă“polisuri”ă cumă leănumeşteăPtolemeu,ă auă
existatăşiăaşez<riămaiămici,aăc<rorăprezenY<ăoăconfirm<ăm<rturiileăarheologice,ă
darădenumireaălorănuăoăcunoaştem.ă
ă Mirceaă Eliadeă sugereaz<ă origineaă numeluiă dacilor,ă aceştiaă seă nu-
meauă“lupi”ăsauă“ceiăceăseam<n<ăcuălupii”.ăDeăaltfel,ălupiiăerauămodelulălupt<-
toruluiăexemplar,ăgeto-ădaciiăimitauăcomportamentulăşiăaspectulăexteriorăalălu-
pului,ădeciănuăesteădeplasatăcaă“numeleădacilorăs<ăprovin<,ădeălaăepitetulărituală

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
54ăConstantinăPreda,ăGeto-ădacii,ăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăX,ăNr.1,ăIanuarieă–ă1976,ăp.17.ă
55ăHerodotăsec.ăVăa.ăChr.,ăIstorii,ăIV,ă93-ă96ăIIăR,ăp.ă47-51.ă
56ăIdem,ăOp.ăcit.,ăp.ă50.ă
57ăPtolemeu,ăGeografia,ăIII,ă84,ăp.27.ă
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alăuneiăconfreriiăr<zboinice”58.ăÎnăsprijinulăacesteiăipoteze,ăcareăarat<ăorigineaă
numeluiădacilor,ăunăargumentăputernicăesteăstindardulăcuăcapădeălupăpeăcare-lă
aveauădacii.ă
ă DinăinformaYiileăscriitorilorăanticiăStrabon59-ăcontemporanăcuăămare-
leăregeădac-ăşiăIordanesă(ăGetica)ărezult<ăc<ă“Burebistaă“60aărealizatăunificareaă
triburilorăgeto-daceăajutatădeămareleăpreotăDeceneuăşiăastfelăaăcreatăcelădintîiă
“statădacăcentralizată“ădinăistorie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăBurebistaă –ă deă origineă get,ă aă ajunsă înă frunteaă geYiloră peă careă i-aă
disciplinatăprinăexerciYii,ăcump<tareăşiăporunciăsevereă61.ă
ă Laăsucceseleăpoliticeăşiămilitareă“aăregeluiăBurebistaă“62oăimportant<ă
contribuYieăaăadusăsfetniculăs<uăapropiat,ămareleăpreotăDeceneuă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPreotulă Deceneuă venită deă laă “sanctuarulă sacru“63ală luiă “ă
Zalmoxis”64deă peă munteleă Kogaion65ă dină Yaraă daciloră deă laă Sarmisegetusaă
Regia,ăaăfostăunăadev<ratăvizionarăcareăaăprev<zutăiminenYaăprimejdieiăromaneă
şiăaăînYelesăc<ăgeto-ădaciiăvorăputeaăs-oăprevin<ănumaiăprinăunire.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDeceneuă -ă mareleă preotă “ă eraă getă deă ceaă maiă pur<ă spiY<ă “66.ă Elă
îndrumaă poporulă prină :ă credinYaă înă dreptateă şiă adev<r,ă cinstireaă suferinYei,ă
nemurireaă sufletului,ă sobrietateaă şiă într-ajutorareaă aproapelui..ă Consideraă c<ă
viitorulăşiăstr<lucireaăpoporuluiăs<uădepindăînăprimulărândădeăeducaYiaămoral<ă
şiăc<ănumaiăpeăaceast<ăbaz<,ăseăpoateăcl<diăunăedificiuăstatalăşiăsocialătrainic.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăRenumitulă istorică Vasileă Pârvană aă descrisă aceast<ă lumeă aă str<bu-
nilor,ă tr<indă înă simplitateaă şiă înYelepciuneaă aceluiaşi”ă omă şiă profetăZalmoxe,ă
careă aă rânduită cuă legiă nescriseă lumeaă geto-dacilor”67.ă Zalmoxeă aă rânduită caăă
înYelepciuneaă daculuiă s<ă fieă legat<ă deă p<mântulă s<u,ă nuă r<t<cindă peă alteă
p<mânturi,ădeoareceăp<mântulăi-aăspusăc<ătrupulăşiăsufletulăomuluiăunaăsunt,ăşiă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
58ăMirceaăEliade,ăDaciiăşiălupii,ăînăDeălaăZalmoxisălaăGenghis-ăHan,ăEdituraăHumanitas,ăBucureşti-ă1995,ă
p.11-29.ă
59ăStrabon,ăGeografia,ăVII;ă3,ăp.ă11.ă
60ăDr.ăIonăHoraYiuăCrişan,ăCivilizaYiaădac<ăsubădomniaămareluiăregeăBurebista,ăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXI,ă
Nr.ă9,ăSeptembrie-ă1977,ăp.ă2.ă
61ăProf.ăuniv.ădoctorădocentăRaduăVulpe,ăBurebistaăăgeniuămilitarăsauăpolitică,ăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăIII,ă
Nr.ă4,ăAprilieă–ă1969,ăp.ă2.ă
62ăDinuăC.ăGiurescu,ăIstoriaăilustrat<ăaăRomânilor,ăEdituraăSport-ăTurism,ăBucureşti-ă1981,ăp.46.ă
63ăMirceaăEliade,ăSacrulăşiăProfanul,ăEdituraăHumanitas,ăBucureşti-ă1992,ăp.ă21.ă
64ăIoanăMariusăGrec,ăZalmoxis,ăRealitateaăşiămităînăreligiaăgeto-ădacilor,ăEdituraăInstitutuluiăEuropean,ăIaşi-
2009,ăp.ă118-ă119.ă
65ăAndreiăVartic,ăKogaionon-ulăMităşiăRealitate,ăRev.ăDaciaămagazin,ăAnulăXI,ăNr.89,ămaiă2013,ăp.10.ă
66ăProf.ăuniv.ădr.ăIoanăComan,ăCineăaăfostăDeceneu,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăăXV,ăNr.ă10,ăOctombrie-ă
1981,ăp.16.ă
67ăVasileăPârvan,ăIdealulăumanăşiăvalorileăvieYiiă,ăEdituraăAlbatros,ăBucureşti-ă1983,ăp.101.ă
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c<ă eleă seă bucur<ă deodat<ă deă lucrurileă ceă aparYină acesteiă lumi,ă socotindă dup<ă
cuviinY<ăcîtăşiăceătrebuieăs<ăpreYuimădinăaceast<ăviaY<.ăDaciiăluiăZalmoxeăiubeauă
cuăînYelepciuneaădevenit<ăputereăomeneasc<,ăp<mântulăşiăapele,ăiubeauăsurâsulă
omenescăoriăvitejiaăînălupt<.ăIubeauăcuăaceeaşiădeschidereăşiăsimplitateăluminaă
soareluiăf<c<torădeăroade,ăcumăiubeauălemneleăcodrilorălorăstr<buni,ăacoloăundeă
imnurileătraco-geto-dacilorăvesteauălumiiăt<riileăsufleteştiăaleăunuiăpopor,ămul-
Yumităînăaleăsaleăşiăcuăaleăsale.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCunoaştereaăluiăZalmoxisăimpuneăposterit<Yiiăunăstatăteocratic,ăbineă
organizatăşiădeosebitădeăcult.68ă
ă ăăă“RegeleădacăDecebal”69ă87-ă106ăe.n.,ăinteligent,ăenergicăşiăhot<rât,ăseă
lupt<70ăînădou<ăr<zboaieăcuăromanii71ăcareăîiăocup<ăYaraăşiăcetateaăregal<ădeălaă
Sarmisegetusaădacic<,ăelăseăretrageăînămunYiăcuăcâYivaălupt<toriăesteăajunsădină
urm<ădeăc<l<reYiiăromaniăşiăpentruăaănuăfiăprinsăîşiăcurm<ăviaYaăpreferândă
moarteaăînăloculăuneiăcaptivit<Yiăruşinoase.ăStatulădacăesteădesfiinYatăpeăoămareă
parteăaăsaăseăcreeaz<ăprovinciaăDaciaăroman<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăYinuturileădacilorăauăr<masăpeălocăfemeileăşiăcopiiiăadic<ă“aproapeă
treiăsferturiădinăpopulaYieăaşaă încâtăprovinciaăDaciaăaă fostă înăcontinuareădensă
locuit<ădeăoameniiă p<mântuluiă “72careăprină înaintaşiiă lor,ă seă aflauă aiciă deă celă
puYinădou<ămilenii.ă
ă ăăăăViaYaă daciloră dină zonaăAraduluiă aă continuată şiă dup<ăZiridava,ă subă
influenYaă dină ceă înă ceămaiă activ<ă aă Imperiuluiă Roman,ă aleă c<ruiă hotareă s-auă
statornicităpentruăoăvremeăpeăMureş.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăDoveziădespreăaceast<ăcontinuitateăne-auăfostăoferiteădeănumeroaseă
aşez<ri,ănecropole,ănoiădescopeririăarheologice.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
68ăPreotăcercet<torăDumitruăB<laşa,ăDaciiăde-aălungulămileniilor,ăEdituraăCugetăRomânesc,ă2009,ăp.66.ă
69ăProf.ăuniv.ădr.ădocentăDumitruăBerciu,ăUnăsimbolăalăneânfric<riiăRegeleă–ăerouăDecebal,ăînăRev.ăMagazină
istoric,ăAnulăXXI,ăNr.6,ăIunie-ă1987,ăp.15.ă
70ăIonăPopescuă–ăPuYuri,ăDecebalăşiăepocaăsaă,ăînăRev.ăMagazinăistorică,ăAnulăXXI,ăNr.ă4ă,ăAprilieă–ă1987,ăp.7.ă
71ăIonăHoraYiuăCrişan,ăDecebală–ănumeăşiărenume,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXXI,ăNr.6,ăIunie-ă1987,p.20.ă
72ăDr.ăGheorgheăBichir,ăOameniiăp<mântuluiănuăşi-auăp<r<sităYara,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăX,ăNr.ă9,ă
Septembrie-ă1976,ăp.10.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.2ă EVOLUXIAă ZONEIă DUPAă RETRAGEREAă ROMAN;ăă
PÂN;ăăÎNăăSECOLULăăALăăXIIă–ăLEAă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăDaciiădinăzonaăAraduluiăvorăparticipaăactivălaărefacereaălumiiădaco-
getice,ă dup<ă anulă 271,ă cândă romaniiă începă retragereaă aurelian<.ă Chiară dac<ă
daciiăcareăauălocuităînăzonaăsatelorădeăpeăCrişulăAlb,ăcumăesteăzonaăIneuluiăşiăaă
satelorădină jurănuăauă f<cutăparteădinăDaciaă roman<,ă eiă f<cândăparteădinăzonaă
daciloră liberi,ă aceştiaă auă fostă romanizaYiă prină schimburileă economice,ă
monedeleăromaneăşiăschimburiăculturale.ăLaăformareaăpopulaYieiădaco-romani-
ceă şiă aă celeiă proto-româneştiă aă contribuYieă major<ă aă avut-oă şiă p<storitulă
transhumant.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăVremeă deă câtevaă suteă deă ani,ă dup<ă retragereaă aurelian<,ă surseleă
istoriceăpomenescăînăspaYiulăcarpato-ădun<reană,ăpopulaYiaălocal<ădarăşiădiferiteă
populaYiiămigratoareă,ădeoareceăacesteaăaveauăoăorganizareăpolitic<ăşiămilitar<ă
peăcareădocumenteleăleăg<seauădemneădeăconsemnat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCuăsiguranY<ăc<ăaceast<ăzon<ădeădealăaăsatuluiăvechiăDudădeăsusăpeă“ă
ValeaăLugojuluiă peă loculă dintreă v<iă “aă avută ună rolă importantă înă istoriaă geto-
dacilorădeoareceădealulăChicioraădeălaăîntret<iereaăv<iăfiindăoăzon<ămaiăînalt<,ăă
aăfostăînăvechimeăoăcetateădacic<ă“dava”ăînăform<ădeăpotcoav<ăcuăst<pâniiăei,ă
fiindc<ădeăaiciăseăpoateăvedeaătoat<ăvaleaăDudiYeiăpân<ăsusăspreăp<dureăşiăînăjosă
spreă parteaă deă câmpie,ă prezint<ă oă mareă vedereă deă ansambluă aă intr<riloră şiă
ieşirilorădeăpeăv<i.ă
ă Toateăacesteăm<rturiiăaleăistorieiăneăarat<ădestulădeăclarăc<ăoameniiă
p<mântuluiănuăşi-auăp<r<sităp<mântulăundeăs-auăn<scutăşiăauăcrescutăpentruăc<ă
auăiubităacesteălocuri.ă
ă Aşezatădeămileniiăînăvatraăstr<moşeasc<,ăpoporulănostruăromânescă
şi-aăf<urităînădecursulăistorieiăsale,ăformeădeăorganizare,ăaăc<rorăpermanenY<ăşiă
evoluYieăseăînscrieăcaăoăm<rturieăsemnificativ<ăaăvechimiiăşiăunit<Yiiăsaleăînă
vatraăstr<moşeasc<.ăMicileăcomunit<Yiăruraleăs-auăorganizatăînăobştiăs<teşti,ăînă
careăcuvântulăhot<râtorăîlăaveauăînYelepYiiăobştii,ăcunoscuYiămaiătârziuăînădocu-
menteăsubănumeleădeă“oameniăbuniăşiăb<trâni”.ăDinăaceştiaăauăfostăaleşiăjuzi,ă
numiYiăulteriorăcnezi.ăCuătimpul,ăobştileăsubordonateăcnezilorăauăprimitădenu-
mireaădeăcnezate,ăiarăuniunileădeăobştiăauăînceputăs<ăfieăcunoscuteăcaăvoievo-
date.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă



62ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăVoievodatulăTransilvaniei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăVoievodateleădinăinteriorulăarculuiăcarpaticăşiăînăBanatăsuntăatestateă
înăsec.ăIX-ăXădeăc<treăCronicaănotaruluiăanonimăGestaăHungarorumăconsem-
neaz<ăexistenYaăaătreiăformaYiuniăpoliticeăromâneşti,ăconduseădeăGlad,ăGeluăşiă
Menumorut.ăAcesteăvoievodateăseăîntindeauăpeăunăanumităteritoriu:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăVoievodatulădinăBanat,ăcuprinsăîntreăMureşăşiăDun<re,”ăYaraă
duceluiăGlad,ăavândăcetateaădeăreşedinY<ălaăCuvin”73.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăVoievodatulădinăcentrulăTransilvaniei,ăaşezatăîntreăporYileă
Meseşuluiăşiămargineaăsud-estic<ăaăpodişuluiăTransilvaniei,ăundeăst<pâneaă
românulăGelu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăVoievodatulădinăCrişana,ăcuprins”ăîntreăTisa,ăMureşăşiăSomeşă
pesteăcareăst<pâneaăduceleăbihoreanăMenumorutăînăcetateaăBiharea”74.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăVremeă deă pesteă optă veacuri,ă dină sec.ăXIă şiă pân<ă înă sec.ă XIX,”ă oă
suit<ădeăpesteă3000ăcnezi,ăvoievozi,ăcrainiciăauăparticipatăşiăinfluenYatăevoluYiaă
istoric<ăaăTransilvaniei”75.ă ă ăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăIzvorulăăhagiografică “ViaYaă Sfântuluiă Gerardă “76menYioneaz<ă înă
aceast<ăperioad<ăexistenYaăaădou<ăvoievodateă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-unulăînăBanatăcondusădeăAhtum,ăurmaşulăluiăGlad.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-altulăînăcentrulăTransilvanieiăpeăloculăvoievodatuluiăluiăGelu,ă
condusădeăGyula.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCuvântulă deă Transilvaniaă provineă dină limbaă latin<ă deă cancelarie,ă
esteăatestatădocumentară laă1075ă“Terraăultraăsilvam”,ănumeăcompusădină terraă
ceăînseamn<ăp<mânt,ădarăşi”ăunăteritoriuăbineădefinitădinăpunctădeăvedereăadmi-
nistrativ,ă politică şiă socială “77,ă ultraă însemnândă dincoloă şiă silvaă ceă înseamn<ă
p<dure,ăexpresiaăînsemnândăteritoriulădeădincoloădeăp<dure.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăVoievodateleă româneşti,ă s-auă confruntată cuă expansiuneaămaghiar<ă
careădevineăsistematic<ădin”ăaădouaăjum<tateăaăsecoluluiăalăXI-lea”.78ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
73ăG.ăPopa-ăLisseanu,ăIzvoareleăistorieiăromânilor,ăvol.ăI,ăp.ă64-ă65.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
sauăăErwinăBader,ăFortificaYiileămedievaleăaleăTransilvaniei,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXX,ăNr.4,ăAprilie-
1986,ăp.21.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
74ŞtefanăPascu,ăVoievodatulăTransilvaniei,ăvol.ăI,ăEdituraăDacia,ăCluj-ăNapoca-ă1971,ăp.28.ăă
75ăAcad.ăŞtefanăPascu,ăCneziăşiăvoievoziăaiăTransilvaniei,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXX,ăNr.6,ăIunie-1986,ă
p.9.ă
76ăEugenăGluck,ăUneleăinformaYiiăproveniteădinăcronicileămedievaleăreferitoareălaăzonaăAradului,ăsecolulăVIII-ă
X,ăînăRev.ăZiridava,ăNr.ăVI,ăAradă–ă1976,ăp.ă73ă–ă109.ă
77ăŞtefanăGorovei,ăSensuriăprofundeăaleăuneiănoYiuniăistoriceăDesc<lecatul,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXIX,ă
Nr.6,ăIunieă1985,ăp.11.ă
78ăIonăNegoiu,ăTransilvaniaă,ă1541-ă1593:ăprincipatăsauăvoievodat,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăăAnulăVII,ăNr.ă3,ă
Martieă–ă1973,ăp.28.ă
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ă Sfârşitulăsec.ăXII-leaăşiă începutulăsec.ăalăXIII-leaămarcheaz<ăetapaă
cuceririiă teritoriuluiă intracarpatică deă c<treă regalitateaă maghiar<.ă Oă dovad<ă aă
acestuiăprocesăesteă”înfiinYareaădeănoiăcomitateăinstituYiiăadministrativeăpoliticeă
aduseăădeăcuceritoriăpesteăvechileăY<ri,ăvoievodateăşiăcnezateăromâneştiă“79.ă
Transilvaniaă eraă organizat<ă politică caă voievodată avândă înă frunteă unăvoievod.ă
“VoievodulăRolandăBorşă1288-ă1294ă“80formală recunoşteaăautoritateaă regal<,ă
darăseăcomportaăcaăunăadev<ratăsuverană,ănumindăcomiYiăşiăacordândăprivilegii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă sec.XIIă întreă aniiă 1113-ă 1176,ă regalitateaă maghiar<ă încearc<ă
înlocuireaăvoievoduluiăcuăunăprincipe.ăAstfelădocumenteleăvremiiămenYioneaz<ă
“întreă1111-ă1113ăpeăMercuriusăcaăprincipeăalăTransilvaniei”.81ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDatorit<ă unoră fr<mânt<riă socialeă regalitateaă maghiar<ă revineă laă
vecheaăform<ădeăconducereăvoievodatul.ăÎnăanulă1176ăesteămenYionatădeăizvoa-
releăistoriceăLeustachiusăVoyvodaăcaăvoievodăalăTransilvaniei.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăC<lug<rulă Rogerius,ă înă lucrareaă saă “Carmenă Miserabile”menYio-
neaz<ă c<ă locuitoriiă erauă organizaYiă înă cnezate,ă conduseă deă cnezi.ă Elă spuneaă
privitorălaăinvaziaăt<tarilor,ăc<ăYaraăeraăorganizat<ăînădistricteădeă1000ădeăsate,ă
conduseădeăc<treăunăhană82.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDinăanulă1241,ăpopulaYiaăromâneasc<ădinăCâmpiaăAraduluiăreînvieă
vecheaăorganizaYieăcnezial<ăşiăîncearc<ăs<ăseăînYeleag<ăcuăinvadatoriiă83.ăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
79ăDr.IoanăAurelăPop,ăIstoriaăRomâniei,ăTransilvania,ăvolumulăI,ăEdituraăGeorgeăBariYiu,ăCluj-Napoca-ă
1997,p.ă451-ă452.ă
80ăAcad.ăŞtefanăPascu,ăOp.ăcit.,ăp.51.ă
81ăSergiuăColumbeanu,ăX<riăcnejiăşiăVoievozi,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăVII,ăNr.ă8,ăAugustă–ă1973,ăp.ă52.ă
82ăIoanăHaYegan,ăLigiaăBoldea,ăCronologiaăBanatului,ăBanatulăîntreă954ă–ă1552,ăRepereăcronologice,ăEdituraă
Banatul,ăTimişoaraă–ă2005,ăvol.ăII.,ăp.ă41.ă
83ăAndreiăCacioraă,ăEugenăGluck,ăCnezateăşiăvoievodateăromâneştiăar<dene,ăînăStudiiăprivindăistoriaăăAradului,ă
EdituraăPolitic<,ăBucureştiă–ă1980,ăp.ă156.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.3ă EVOLUXIAă SATULUIă DUDă DEă LAă ATESTAREAă
DOCUMENTAR;ăăPÂN;ăăLAăăSFÂRŞITULăăSECOLULUIăăALăXVIIIă–ă
LEAăă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPentruă primaă dat<ă înă istorieă satulă Dudă dină comitatulă Zarandă esteăă
pomenităînădocumenteleăvremiiălaăanulă1169.84ăÎnăanulă1169ă“satulăDudăaveaă
şaisprezeceăcase”.85ă

ăăNumeleă satuluiă deă Dudă aă fostă dată înă urm<ă cuă 500ă deă aniă deă laă
mulYimeaă deă pomiă duzi,ă fr<gariă existenYiă înă apropiereaă satuluiă vechiă deă peă
ValeaăLugojului.ăMaiădemultăînăvechimeădatorit<ăp<durilorăexistenteăoameniiă
satuluiă auă f<cută doageă pentruă butoaieă peă careă le-auă dusă şiă le-auă vândută laăă
târgurileădeălaăGyulaăşiăArad.ă
ă Laăă1387ăsatulăDudăeraădivizat,ăaăaparYinută luiăLosonczyăLaslo,ă iară
dină anulă 1488ă aă aparYinută luiă Erdohegyiă Balazshoz,ă înă st<pânireaă luiă Doczyă
Imreă aă ajunsă înă anulă 1552ă documenteleă menYionând”Dudulă Unguresc-ă
Magyardud”,86ceeaă ceă presupuneă şiă existenYaă unuiă altă Dud.ă Peă laă mijloculă
sec.alăXVI-leaă înc<ăunăDudăîşiăfaceă intrareaădocumentar<ă înă istorieăDudulădeă
Câmpie-ă Melewdudă “87iară laă 1561ă documenteleă menYioneaz<ă patruă sateă cuă
numeleă Dudă :ă Dudulă Unguresc-ă Magyardud,ă Szekes-ă Dud,ă Dudulă Argilosă
Agyagos-ăDudă 88ă şiăDudulă deă Sus,ă Felso-ăDudă 89.ă Ad<ugândă laă toateă acesteă
patruă şiă Dudulă deă Câmpie,ă “seă poateă admiteă existenYaă celoră cinciă sateă cuă
numeleăDud”.90ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăComitatulăAraduluiă91,ă laăfelăcaăîntreagaăzon<ălaăsfârşitulăsecoluluiă
ală XIV-leaă şiă primaă jum<tateă aă secoluluiă ală XV-lea,ă aă fostă zguduită deă maiă
multeăr<scoaleăY<r<neştiăcumăarăfiăceaădeălaăsfârşitulăanuluiă1399ăşiă începutulă
luiă 1400,ă cândă înă Comitatulă Araduluiă şiă înă p<rYileă învecinateă seă r<zvr<tescă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
84ăDocumenteăRomâneştiăCancelarie,ăaăI,ăp.ă358.ă
85ăIonăIonescu,ăEugenăSt<nescu,ăD.ăProdan,ăăAcademiaăR.ăP.ăR.,ăDocumenteăprivindăăIstoriaăRomânieiăveaculă
XI,ăXII,ăC.ăTransilvaniei,ăvol.ăIă1075-ă1250,ăBucureşti-ă1951,ăp.ă5.ă
86ăMarkiăSandoră,ăAradăVarmegye,ăAradăSzabadăKiralyiăVaros,ăvol.ăII,ăEdituraăAradă–ă1895,ăp.ă228.ă
87ăCoriolanăSuciu,ăDicYionarăistoricăalălocalit<YilorădinăTransilvania,ăEdituraăAcademieiăR.ăS.ăR.,ăBucureşti-
1966,ăp.211.ă
88ăKozmaăPal,ăZarandă–ăvarmegye,ăfoldirati,ăstatistikaiăesătortenetiăleirasa,ăKolozsvartt,ă1848,ăp.ă16ă–ă28.ă
89ăAlexandruăRoz,ăKovachăGeza,ăDicYionarulăistoricăalălocalit<YilorădinăjudeYulăArad,ăEdituraăUniversit<Yiiă
VasileăGoldiş,ăAradă–ă1997,ăp.ă104.ă
90ăŞtefanăPascu,ăVoievodatulăăTransilvanieiă,ăVol.ăIIă,ăEdituraăDaciaă,ăClujă–ăNapocaăă-ă1978,ăp.ă92.ă
91ăSandorăMarki,ăAradăVarmegyeăesăAradăăSzabadăăKiralyăăVarosăNeprayziăLeirasa,ăVol.ăI,ăp.ă59ă–ă60.ă
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româniiă şiă sârbii,ă eiă atac<ă clerul,ă nobiliiă şiă or<şeniiă bogaYi.ă Împotrivaă loră seă
coalizeaz<ă nobilimeaă dină comitateleăAraduluiă şiă voievodatuluiăTransilvaniei.ă
Capiiă r<scoaleiă şiă familiileă loră auă fostă ucişi,ă iară caseleă loră “ă dateă prad<ă
focului”92.ă Înă jurulă anuluiă 1437,ă înă timpulă r<scoaleiă deă laă Bobâlna,ă întreagaă
zon<ă aă X<riiă Zaranduluiă aă fostă cuprins<ă deă flac<raă r<scoaleiă şiă toYiă iobagiiă
româniăauăavutădeăsuferitădinăzoneleăr<sculate.ă
ă Ună cnezată ală Cladoveiă existaă înă comitatulă Aradă ală c<ruiă centruă
puteaăfiălaăŞoimoş,ăundeăîntreă1439-ă1535ăsuntămenYionaYiămaiămulYiăcnezi.ă
ă Exista,ă poateă şiă ună cnezată ală Ineului,ă “careă înă ultimulă deceniuă ală
sec.XVăpoateă fiă considerată chiarăvoievodat”,93deoareceădocumenteleăvremiiă ,ă
menYioneaz<ă treiă voievoziă cuă reşedinYaă înă aceast<ă zon<.ă Înă comitatulă
Zaranduluiăexistaăună întinsădomeniuăurbarială ală cet<YiiăŞiriaădeă laă anulă1525.ă
“Urbariulă acesteiă cet<Yiă dină anulă 1525ă neă ofer<ă numeroaseă dateă despreă acestă
domeniu”94.ăDinăraportulăstatisticăalăvremiiăafl<mănumeroaseădateăprivitoareălaă
celeădou<ăcategoriiăprincipaleăaleăY<r<nimii:ăiobagiăşiăjeleri,ăceeaăceăneăarat<ăc<ă
acestădomeniuăaveaăînăcomponenYaăsaă120ădeăaşez<riăîntreăcareăseăaflaăşiăsatulă
Dud.ăConscripYiaăneăarat<ăc<ăaici”ăînăacestădomeniuăîntinsăalăcet<YiiăŞiriaătr<iauă
1836ădeăfamiliiădeăiobagi,ă202ăfamiliiădeăjeleriăşiăalYiăoameniăliberi”95.ăă

B<t<liaădeălaăMohacsă1526,ătransform<ăUngariaăînăpaşalîcăturcescăcuă
sediulălaăBuda,ăiară“oăparteădinăBanat,ăînăalădoileaăpaşalîcămaiămic,ăcuăcentrulă
laăTimişoaraă1552”.96ă

Transilvaniaă şiă câtevaă comitateă dină vestulă voievodatuluiă numiteă
PartiumăşiăoăparteădinăBanat,ăseăproclam<ăprincipatăautonom,ăsubăsuzeranitateaă
PorYiiăşiăcuăplataăunuiătribut.ă

Laăanulă1566ăcet<YileădinăComitatulăAradăauăfostăocupateădeăturci,ătotă
dinăacestăanădomeniileăcetaYilorăIneuăşiăŞiriaăcuăparteaădeluroas<ăşiămontan<,ă
toateăsateleădinăjurăvorăformaăunăsangeacăalăIneuluiă.ă

Înăanulă1601”ăsatulăDud,ăMagyar-DudăaăaparYinutăluiăToldy”97.ă
Întreă aniiă1595-1601ă YinuturileăZaranduluiă şiăAraduluiă auă intrată subă

st<pânireaăluiăMihaiăViteazul.ăDup<ăvictoriaăluiăMihaiăViteazulălaăC<lug<reniă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
92ăPascuăŞtefan,ăBobâlna,ăEdituraăŞtiinYific<,ăBucureşti-1963,ăp.ă61.ă
93ăAcademicianăŞtefanăPascu,ăOăimpresionant<ălumeăaăobştiiăromâneşti,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXX,ă
Nr.8,ăAugust-ă1986,ăp.ă32.ă
94ăD.ăProdan,ăUrbariulăcet<YiiăŞiriaădină1525,ăînăAnuarulăInstitutuluiădeăistorieădinăCluj-ă1960,ăp.40.ă
95ăŞtefanăPascu,ăVoievodatulăTransilvaniei,ăvol.ăIII,ăEdituraăDacia,ăCluj-ăNapoca-ă1986,ăp.87.ă
96ăDinuăC.ăGiurescu,ăIstoriaăilustrat<ăaăRomânilor,ăEdituraăSport-ăTurism,ăBucureşti-ă1981,ăp.143.ă
97ăMarkiăSandor,ăOp.ăcit.,ăvol.II,ăp.ă161.ă
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21ă octombrieă 1595ă garnizoanaă otoman<ă deă laă Ineuă fuge,ă iară oă ziămaiă târziuă
cetateaăesteăocupat<ădeăGheorgheăBorbely,ăomulăluiăMihaiăViteazul.ă

Laă25ăaugustă1607ăRackozyăZsigmondă1595-ă1620”ăaăd<ruităîntreagaă
moşieă aă satuluiă Dudă unuiă vitează careă seă numeaă Zoldyă Demeter”98dină zonaă
Ineului.ă

Înăanulă1652”ăsatulăDud,ăaăaparYinutăluiăNikodim”.99ă
PrinăPaceaădeă laăKarlovitză1699,ăPoartaăotoman<ărecunoaşteă ă trece-

reaăTransilvanieiăsubăst<pânireaăImperiuluiăHabsburgic.ă
Iob<giaă1732ădomnulădeăp<mântădină satulăDud,ă eraă st<pân,ămoşier,ă

asupraă întregiiă întinderiă deă p<mântă ce-lă poseda,ă lucrată şiă nelucrat,ă peă care-lă
munceauă iobagii,ă iară acestoraă liă seă d<deaă laă cerinY<ă anumiteă teritorii-ă sesiuniăăă
“colonicale”ă peă careă leă munceauă pentruă ei,ă pl<tindă dup<ă eleă domnuluiă deă
p<mânt,ăcomitatuluiăşiăarmateiăanumiteăd<jdiiăînăbani,ăînăproduseănaturaleăşiăcuă
braYele.ă Primeauă p<mânturileă celeămaiă rele,ă sauă chiară nelucrate,ă alteoriă liă seă
d<deauălocuriăp<duroaseăşiăm<r<cinoase,ăpeăcareătrebuiauăs<ăleă“l<zuiasc<”sauă
s<ă leă cureYe,ă spreă aă leă faceă productive.ă Dup<ă ceă terenurileă erauă defrişate,ă
cur<Yateă şiă f<cuteă utileă pentruă agricultur<,ă erauă dină nouă schimbate,ă deă c<treă
domnulă deă p<mânt,ă încâtă seă l<rgeaă proprietateaă st<pâniloră deă p<mânt,ă înă
pagubaăiobagilor.ăAsemeneaăproceduriăsamavolniceăaleădomnilorăîiădescurajauă
peă iobagi,ă încîtă niciă eiă nuă seă str<duiauă s<ă seă ridiceă preaă multă pesteă m<suraă
trebuinYelorăsaleădeătraiulăzilnic.ă

Dup<ă aproapeă 150ă deă aniă deă st<pânireă otoman<,ă c<treă sfîrşitulă
sec.XVII-lea,ă Transilvaniaă şiă odat<ă cuă eaă şiă satulă Dudă intr<ă subă st<pânireaă
austriac<.ăă

PrintreăprimeleăconscripYiiăfiscaleăaleăadministraYieiăhabsburgiceădină
sec.XVIIIă –ă leaă auă fostă realizateă înă Comitatulă Zaranduluiă întreă aniiă 1715ă –ă
1720ăeleăauădescrisăstareaămaterial<ăaălocuitoriloră,ăsuprafaYaăterenuluiăcultivată
şiănumeleăcapilorădeăfamilieădinăfiecareălocalitate.ă

ConscripYiaăanuluiă1715ădinăDistrictulăZarandului100ămenYionaăfaptulă
c<ăsatulăDud101ăesteăatestatădocumentarăînăanulă1169,ăaveaăunănum<rădeă9ăcapiă
deăfamilie,ăar<turiăînăcubuliădeăpojonă25,ăfâneYeăînăzileădeăcoas<ă12.ă

ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
98ăIdem,ăp.161.ă
99ăIbidem,ăp.ă162.ă
100ăKovachăGeza,ăEltuntătelepulesekăAradămegyeben,ăAradă–ă2005,ăp.ă24ă–ă31.ă
101ăMagyarăOrzagosăLeveltar,ăBudapest,ăConscriptio,ă1715.ă
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ă
ăăăăăăăăăăăăăăTabelăurbarialăsatulăDudăăanulă1715.ă
ă
Nr.ă
Crt.ă

Numeleăşiăprenumeleă Ar<turiăînăcubuliă
deăPojonă

FâneYeăînăziădeă
coas<ă

1.ă AndraăBlasă 2ă 1ă
2.ă JosanaăLupă 3ă 1ă
3.ă NistorăMihalyă 4ă 2ă
4.ă MagaăJuonă 3ă 2ă
5.ă OprianăPetrulă 3ă 1ă
6.ă VucsanăPetrulă 1/2ă 1ă
7.ă GyukităMikolaă 5ă 3ă
8.ă BorzaăVracsă 2ă 0ă
9.ă NiagăUrsză 1ă 1ă
ă Summaă 25ă 12ă

ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăConscripYiaă dină anulă 1720ă privindă Districtulă Zaranduluiă aminteaă
faptulăc<ă satulăDudăaveaăunănum<rădeă7ăcapiădeă familie,ă ar<turiă înăcubuliădeă
pojonă55,ăfâneYeăînăzileădeăcoas<ă23.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăTabelăurbarialăsatulăDudăanulă1720.ă
ă
Nr,ă
Crt.ă

Numeleăşiăprenumeleă Ar<turiăînăcubuliă
deăPojonă

FâneYeăînăziădeă
coas<ă

1.ă MultyanăPredaă 9ă 4ă
2.ă JoszanăLupă 8ă 3ă
3.ă MoczăGyorgyă 6ă 2ă
4.ă MuntyanăMarkă 11ă 5ă
5.ă DuchiăTamasă 8ă 3ă
6.ă MorczaăVradă 8ă 3ă
7.ă MarisăGabrilaă 5ă 3ă
ă Summaă 55ă 23ă

ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăTabelăurbarialăsatulăDudăanulă1746.ă
ă
Nominaăetăcognominaă

Incolerumă
Hospiteă Filiiăaă

16ă
Fratresă
indivisiă

Bovesă Vaccaeă

JudeăJoszanaăMihalyă ă ă ă ă ă
KomenăLukaă 1ă ă ă 2ă 2ă
NyeksaăLască 1ă ă 1ă 2ă ă
VasityăMarkă 1ă ă ă 2ă 2ă
BerarăUrsză 1ă 1ă ă 4ă 2ă
VracsăJanosă 1ă 1ă ă 2ă 2ă
GurbanăPaskă 1ă 1ă ă 2ă ă
DudanăGyorgyă 1ă ă ă 2ă 1ă
BerarăJoonă 1ă ă ă 2ă 1ă
WasăTogyeră ă ă ă 2ă 2ă
KomanăPetroă 1ă ă ă 2ă 1ă
VacsanăUrsză 1ă ă 2ă 2ă 4ă
VacsanăJoonă 1ă 1ă ă 4ă 2ă
BulzanăSimeonă 1ă ă 1ă 6ă 2ă
TomuczaăPaskă 1ă ă 1ă 2ă 1ă

DraucsanăGyorgyă 1ă ă 1ă 3ă 2ă
DraucsanăFloreă 1ă ă ă 2ă ă
PetroăNicoraă 1ă ă ă 2ă 1ă
MauczăJovană 1ă ă 1ă 3ă 2ă

HalmacsanăPetroă 1ă ă ă 2ă ă
BarcorosăJoonă 1ă ă 1ă 2ă 2ă
KriznicăJoonă 1ă ă ă 4ă 1ă
MacsanăFloreă 1ă ă 1ă 3ă 1ă
MartinăBlagulă 1ă ă ă 2ă 1ă
VacsanăPaskă 1ă ă ă 4ă 2ă
BredaăJoonă 1ă ă ă 2ă 2ă
KosztaăDavidă 1ă ă ă ă ă
TodaăSimeonă 1ă ă ă 1ă ă

Summaă 25ă 4ă 9ă 68ă 34ă
ă

ă



69ă

ăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăPrinăactulădeădanieădină11ădecembrieă1732ăsemnatădeăc<treăCarolăală
VI-leaămaiămulteălocalit<Yiăerauădateăînăst<pânireaăduceluiăRinaldoădeăModena,ă
acesteaă intrauă înă componenYaă domeniuluiă :ă Pâncota,ă M<derat,ă Şiria,ă Seleuş,ă
Moroda,ăAgriş,ăAr<neag,ăDrauY,ăTârnova,ăDud,ăChier.ăDatorit<ăfaptuluiăc<ă înă
timpulă r<zboaieloră deă succesiuneă austriac<ă 1740-ă 1746ă nepotulă duceluiă
Rinaldoăs-aăaflatăînătab<raăadvers<ăhabsburgiloră,ăînă1760ăuriaşulădomeniuăintr<ă
înăposesiaăcamereiăregaleăşiăvaăr<mâneăaşaăpân<ăînăanulă1821.ă

Întreă aniiă 1743-1746,ă “celeă 160ă deă localit<Yiă aleă judeYuluiă Aradă seă
împ<rYeauă înă4ădistricteă “102dup<ă cumăurmez<ă :ă întâiă auă luată fiinY<ă districteleă
Totv<r<dieiă şiă Minişului,ă laă careă înă anulă 1746ă s-auă maiă ad<ugată districteleă
ZaranduluiăşiăIneului.ă

SatulăDudă înc<ă deă laă înfiinYareaă districteloră aă f<cută parteă deă primaă
dat<ădinădistrictulăZaranduluiăaşaădup<ăcumăneăarat<ăseriaăI-aăaăconscripYieiădeă
laăanulă1746.ăÎnăanulă1756ăiobagiiădeăpeădomeniulăduceluiăRinaldoădeăModena,ă
dină careă f<ceaă parteă şiă satulă Dudă sauă ridicată laă lupt<ă împotrivaă sarciniloră
feudaleăcareăerauătotămaiăgreuădeăîmplinit,ădarăauăfostăînfrânYiădeăarmat<.ă

SituaYiaăgreaăaăiobagilorăromâniăaăfostăsesizat<ăşiădeăîmp<ratulăIosifă
ală II-leaă 1770-ă 1790”ă cuă ocaziaă uneiă viziteă f<cuteă înă Transilvaniaă înă anulă
1773”.103Elăreproşeaz<ănobilimiiăstareaăreaăînăcareăauăfostăaduşiăY<raniiădeăaici.ă
Cuă toateă acesteă discuYiiă privindă stareaă reaă aă lucruriloră aflateă aiciă înă
Transilvania,ăsarcinileăfeudaleăaleăfiec<reiăsesiiăiob<geştiăcrescăînăcontinuare.ăă

R<scoalaă deă laă 1784ă dină Transilvaniaă condus<ă deăHoria,ă Cloşcaă şiă
CrişanăaăpornităîmpotrivaăasupririiăgrofilorăşiăabuzurilorăadministraYiei.ă
ăăăăăăăăăăăăă“Începeăînăziuaădeă2ănoiembrieă1784ă“104cândăceteleăr<sculaYilorăatac<ă
H<lmagiul,ă apoi”ă înainteaz<ă treptată peă valeaă Crişuluiă Albă cuprinzândă toat<ă
zona.ăLaăeaăauăparticipatăiobagiăromâni,ămaghiariădeăpeădomeniileănobililorăşiă
statului,ămineriădinăMunYiiăApuseni,ămeşteşugariăşiăpreoYi105.ăR<sculaYilorăliăseă
al<tur<ă Y<raniiă dină sateleă ocupate,ă ajungă laă Ineuă undeă întâmpin<ă rezistenYaă
armatei.ă Deă aiciă seă îndreapt<ă spreă sud,ă ocup<ă localit<Yileă Pâncota,ă Şiriaă
ridicândălaălupt<ătoYiăY<raniiăiobagiădinăsateleăînconjur<toare106ă ,avândăintenYiaă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
102ăDr.ăGheorgheăCiuhandu,ăOp.ăcit.,ăp.ă32-ă33.ă
103ăValeriuăBuduru,ăÎmp<ratulăIosifăIIăşiăromâniiătransilv<neni,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXII,ăNr.ă5,ăMai-ă
1978,ăp.ă2.ă
104ăNicolaeăDensuşianu,ăRevoluYiuneaăluiăHorea,ăBucureştiă–ă1884,ăp.ă17.ă
105ăPaulăA.ăShapiro,ăColumbiaăăUniversity,ă1784-ă1785ăCeaămaiăputernic<ăR<scoal<ădinăImperiulăHabsburgic,ă
înăRev.ăMagazinăistorică,ăAnulăX,ăNr.ă4,ăAprilie-ă1976,ăp.ă24.ă
106ăMarkiăSandor,ăOp.ăcit.,ăvol.ăII,ă1895,ăp.ă438.ă
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deă aă atacaă Aradul.107ă R<scoalaă aă fostă înfrânt<ă deă c<treă armataă austriac<ă iară
conduc<toriiăauăfostăomorâYiăînăchinuri.ăTradiYiaălocal<ăvecheăafirmaăc<ăînăfostaă
închisoareădomenial<ădinăPâncotaă auă fostă închişiă pentruăprimaădat<ăHoreaă şiă
Crişan.ăăăăăăăăăăăăăăă

ăăăIob<gimeaă dină Transilvaniaă aă dată lupteiă socialeă ună caracteră
naYional108,ăprinămulYimeaăr<sculaYilorădeălaă1784.ăR<scoalaăaăimpresionatătoat<ă
Europa,ăprinăproporYiileăei,ădarăşiăprinăsupliciulăroYiiăaplicatăcapilorăei.ă

ăăăHOREAăăREXăăDACIAEăacestătitluădatăerouluiămartirădeălaăAlba-
IuliaăvaăreverberaăînăacYiuneaărevoluYionar<ădeămaiătîrziu.ă

ăăăLaăordinulăîmp<ratuluiăIosifăalăIIă–ălea,ăadministraYiaăhabsburgic<ăaă
realizatăunărecens<mântănumităconscripYiaăiosefin<ă.ă

ăăăConscripYiaă iosefin<ă aă fostă realizat<ă înă scopă cadastral,ă aă urm<rită
încasareaă impozitelorăşiăesteăoă important<ăsurs<ădeă informaYiiădemograficeăşiă
economiceăprivitoareălaănum<rulăpopulaYieiădinăTransilvaniaă.ă

ăăLucr<rileă conscripYieiă auă începută înă anulă 1769,ă cuă ridic<riă
topograficeă pentruă toateă localit<Yileă dină Transilvaniaă sauă realizată h<rYiă
cadastraleămilitareă înă careă erauă trecuteă toateă aşez<rileă omeneşti,ă începîndă cuă
oraşeleăşiăpîn<ălaăceleămaiămiciăsate,ăc<tune.ă

ăăToateăacesteădocumenteăaleăconscripYieiăh<rYileămilitare,ădicYionarulă
localit<Yiloră suntă oă important<ă surs<ă deă informaYiiă cartografice,ă statisticeă şiă
istoriceăcareăneăarat<ădestulădeăclarăcomponenYaăpopulaYieiădinăTransilvaniaăşiă
suntă ună documentă deă atestareă aă continuit<Yiiă românismuluiă peă acesteă
meleaguri.ă

ăăAstfelă înăaceast<ăconscripYieă iosefin<ădină1787ăsatulăDudăapareăcuă
ună num<ră deă 31ă deă case,ă limbaă vorbit<ă eraă valachicaă ţă limbaă român<ă şiă
populaYiaăeraădeăreligieăgraeciăritusăortodocşi.ă

“ăIobagiiăromâniăşiămaghiariăfugiYiădeăpeădomeniileănobiliareăauăluată
drumulăcodrului”109şiăsuntăcunoscuYiăînădocumenteleăvremiiădeăcancelarieăsubă
numeleă deă lotrones,ă lotrii.ă Eiă seă cunoşteauă şiă laă ad<postulă întunericuluiă sauă
ziuaăatacauădomeniileăimperiale,ăluândăbaniiăşiălucrurileăproprietarilor,ăpeăcareă
maiăapoiăleăîmp<rYeauăs<racilor.ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
107ăArhivaăEpiscopieiăAradului,ăan.ă1785,ăpachetăI,ădocumentulădină17ăAprilieă1785,ălimbaăromân<ă.ă
108ăProf.ăDr.ăCorneliaăBodea,ăDeălaăconştiinYaădeăneam,ălaăconştiinYaănaYional<ă,ăînăRev.ăMagazinăistorică,ăAnulă
XXV,ăNr.ă12,ăDecembrieă–ă1991,ăp.ă5.ă
109ăD.ăProdan,ăProblemaăiob<gieiăînăTransilvaniaă1700-ă1848,ăEdit.ăŞtiinYific<ă,ăBucureşti-ă1989,ăp.ă14-15.ă



72ă

ăăÎnăYinutulăZaranduluiălotriaăseămanifest<ădup<ăanulă1750ăcaăoăform<ă
deăprotestăsocială împotrivaăst<pâniriiăhabsburgiceă 110,ăcareăseădesf<şoar<ă într-
unăcadruădeosebităoferitădeăcodriiăseculariăşiămunYiă111.ă

ăăHaiduciaă apareă “pomenit<ă documentară înă Transilvaniaă înc<ă dină
primaăjum<tateăaăsec.alăXIII-lea”112.ăEaăaăfostăoăform<ădeăprotestăaăY<r<nimii,ă
p<storilorăşiăaădezertorilorăîmpotrivaăexploat<riiăşiăopresiuniiăsociale.ă

ăăMoaraăhidraulic<ă româneasc<ă esteădeă tradiYieădaco-roman<,ămoaraă
cuăaxăverticalăşiăroataăorizontal<.ăÎnăevoluYiaămoriiăpoziYiaăaxuluiăşiăaăroYiiăseă
schimb<ă axulă esteă orizontală şiă roataă vertical<ă aşaă cumă voră fiă avută morileă
menYionateăînăTransilvania,ălaă1169.ăPrivitorălaămoaraăsatuluiăDudădeăpeăvaleaă
Lugojuluiă dintreă v<iă b<trâniiă satuluiă vorbeauă despreă existenYaă moriiă
Necşeştilor.ă

ăăÎnăpodgoriaăAraduluiăaăfostăcultivat<ăviYaădeăvieăpeăsuprafeYeămari,ă
aceastaăfiindădeăfaptăoăocupaYieăstr<veche.ă

ăăPrivitorălaăsatulăvechiăDudădeăsusădeăpeăvaleaăLugojuluiăşiăMileveiăaă
fostă înăvechimeăcultivat<ăviYaădeăvieăpeădealulăChiciora,ăMustoasa,ăMust<fer,ă
struguriănobiliănumiYiăînăpoporăruj<,ăroşii,ălocuitoriiădeăatunciăaiăsatuluiăaveauă
colneăpentruăp<strareaăvaselorădeăstorsăstrugurii,ăvasele,ăbutoaieleăpentruăvin,ă
dară şiă înădealăLaăviuY<ă eraă cultivat<ăviYaă deăvieănobil<ăRieslingă şiăMustoasa,ă
pomiăfructiferi,ăcireşi,ăpiersiciăşiăcaişi.ă

ăăÎnădealulăPustaădinăsusăaăexistatăplantat<ăviYaădeăvieăhibridăG<lb<nuYă
şiă Nova.ă Pentruă stoarcereaă mustuluiă careă eraă oă s<rb<toareă aă întreguluiă sat,ă
procedeeleă celeă maiă r<spânditeă înă acelă timpă ,ă înă Evulă mediu,ă erauă c<lcareaă
struguriloră cuă picioareleă înă vaseă specialeă ,ă c<lc<toriă sauă c<lcareaă sacilor,ă
metod<ăp<strat<ăînăamintireaălocalnicilor.ăDespreăfolosireaăteascurilorădeăpresată
struguriiănuăg<simămenYiuniădocumentareă ,ădecâtă târzii,ăesteăsigur,ăc<ăacesteaă
auăfostăcunoscuteăşiăutilizate,ăcuăatâtămaiămult,ăcuăcâtăeleăauăfostăîntrebuinYateă
înc<ădinăantichitate.ă
ă
ă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
110ăAurelăXint<,ăLotriaă–ăform<ădeălupt<ăaăpoporuluiădinăBanatăîmpotrivaăst<pâniriiăhabsburgice,ăînăStudii,ăXII,ă
1959,ăVol.ă2,ăp.ă169.ă
111ăFlorianăDudaşă,ăZ<randulăchipuriăşiăfapteădinătrecută,ăEdituraăăAlbatros,ăBucureştiă–ă1981,ăp.ă60.ăsauăăăăăăăăăăăăăăăăăă
FlorianăDudaşăă,ăLotriiăăZarandului,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăanăVII,ănr.ă3,ămartieă1973,ăp.ă74.ă
112ăŞtefanăPascu,ăOp.ăcit.,ăvol.ăI,ăp.462.ă
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ăăăăăăăăăăăă4.4ăSATULăDUDăăÎNăăPERIOADAăăEPOCIIăăMODERNEăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăLaă1842ăsatulăDuudăaveaăună“sigiliuăpropriu”113careăaveaăînăcâmpulă

sigilarăoăimagineăcuăoăcas<ăceăaveaădou<ăferestre,ăpoart<ăşiăacoperişăavândădeăoă
parteă şiă deă altaă câteă ună arboreă iară deasupraă erauă reprezentaYiă doiă nori.ă Elă
semnificaăprobabilămoaraădinăsatăsauăpoateăunăhan.ăSeăştieăc<ăînăurm<ăcuă400ă
deăaniă înăvatraăvecheăaă satuluiăDudădeăpeăvaleaăLugojuluiă aă existatăoămoar<ă
mişcat<ădeăforYaăapeiăcurg<toare,ăcuăcareăseăm<cinauăcerealeleăgrâulăşiăorzul,ă
darănuăputeaăfiăfolosit<ădecâtăprim<varaădup<ăceăseătopeauăz<pezileăşiăaveaăcursă
deăap<ăputernicăşiătoamnaădup<ăceăc<deauăploile.ă

ăăPrim<varaă anuluiă 1848ă foculă RevoluYieiă esteă aprinsă şiă peă culmileă
CarpaYiloră spreă aă ardeă piedicileă îngr<m<diteă înă caleaă unuiă poporă pl<m<dită şiă
pov<YuitădeăaceleaşiăgânduriăbuneăspreăunitateăşiăindependenY<ănaYional<.ă

ăăÎnă PantheonulămoYiloră dinăApuseniă şiă unulă dină ceiă maiă deă seam<ă
conduc<toriăaiăRevoluYieiădeălaă1848ă–ă1849ăaăfostăAvramăIancuă114ăsupranumită
şiă “Craiulă MunYiloră “dină Xaraă Zarandului.ă Acestaă ă aă luptată pentruă libertateă
cerândă înă numeleă poporuluiă împ<r<Yieiă vremelniceă deă atunciă aă Vieneiă dou<ă
lucruriă esenYialeă ştergereaă iob<gieiă şiă recunoaştereaă româniloră caă naYiuneă
politic<.ă

ăăUnă altă reprezentantă deă seam<ă ală Y<raniloră româniă simpliă careă îşiă
cereauă drepturileă loră st<pâniriiă deă atunciă aă fostă prefectulă şiă martirulă Ioană
Buteanuă 115.ă Elă aă c<l<uzită poporulă română înă aceast<ă lupt<ă pentruă aă dobândiă
libertateaănaYional<ăşiăaăînl<turaăasuprirea.ăTribunulăIoanăButeanuăspunea:ă„Noi 
venim şi trecem, pământul şi Yara rămână“.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
113ăAugustinăMureşan,ăIoanăPopovici,ăSigiliiăs<teştiăşiăcomunaleădinăComitatulăAradăşiăîmprejurimiăSecoleleă
XVII-XIX,ăEdit.ăGutemberg,ăArad-ă2009,ăp.67.ă
114ăIoanăLupaş,ăăAvramăIancu,ăînăă“AnuarulăInstitutuluiădeăistorieădinăCluj”,ăClujă–ă1924,ăp.ă69.ă
115ăSilviuăăDragomir,ăIoanăButeanuă,ăprefectulăZ<randuluiăînăaniiă1848ă–ă1849ă,ăBucureştiă–ă1928,ăp.ă52.ă
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ăăRevoluYiaădeălaă1848-1849ăaăconstituităunămomentăcrucialăînăistoriaă
Românieiă prină trecereaă deă laă feudalismă laă capitalismă şiă aă dată ună puternică
impulsă conştiinYeiădeă sineăaăpoporuluiă românădeăaă f<uriăunitateaănaYional<ă înă
cadrulăfrontierelorăaceluiaşiăstat.ă

ăăăÎnă anulă 1848ă s-auă ridicată laă lupt<ă Y<raniiă dină sateleă DrauY,ă Dud,ă
Târnova,ăM<derată careă auă plecată înarmaYiă cuă furci,ă topoareă şiă coaseă s<ă lupteă
împotrivaă trupeloră maghiareă aşezateă înă apropiereaă cet<Yiiă Şiriaă conduseă deă
generalulă Gaal.ă V<zândă c<ă mulYimeaă Y<raniloră vineă hot<rât<ă împotrivaă lor,ă
armataămaghiar<ăaă folosită tunurileă împotrivaă Y<ranilorăcareă simYindăprimejdiaă
ceăveneaăasupraălorăsauăretrasăînăp<durileădinăjur.ă

ăăăRevoluYiaădeălaă1848ăaăfostănumaiăoătreapt<ăînsîngerat<ăpeădrumulă
spreăAlba-ăIuliaădină1918.ă

ăăăÎnă urm<ă cuă 248ă deă ani,ămaiă precisă laă anulă 1768ă satulăDudă aă fostă
str<mutată dină vatraă vecheă deă peă valeaă Lugojului,ă înă vatraă actual<ă aă satuluiă
pentruăc<ăintereseleăst<pânuluiădeăp<mântădeăatunciăîiăspuneauăs<ăîiăaib<ăpeătoYiă
locuitoriiă concentraYiă laă ună loc.ă B<trâniiă satuluiă vechiă Dudă deă peă valeaă
Lugojuluiă înă înYelepciuneaăşiă simplitateaă lorăauăm<rturisitădină tat<ă înă fiuăprină
graiulălorăc<ăceaădintâiăfamilieăstr<mutat<ădinăsatulăvechiăînămargineaăaşez<riiă
actualeăaăsatuluiăDudăaăfostăfamiliaăHanYeştilorădeăundeăşiădenumireaădeăast<ziă
fântânaădeăap<ădeălaăHanYu.ăEiămaiăspuneauă:ă,,c<ănuădauăbuturugaădeălaădealăpeă
vacaă deă laă câmpie”.ă Dup<ă aşezareaă deă ast<ziă satulă Dudă areă str<zileă largiă şiă
drepte.ăViaYaă populaYieiă eraă româneasc<ă înă aceleă timpuri,ă locuitoriiă tr<iauă înă
caseămiciăacoperiteăcuăpaie,ăhranaălorăfiindăm<laiulăşiăpâineaăneagr<,ăoameniiă
erauăsimpliăşiămodeştiă.ă

ăăăDup<ă revoluYiaădeă laă1848ăoameniiă satuluiăDud,ăauăprimită fiecareă
câteă 8ă iug<reă cadastraleă deă p<mânt,ă dină careă s-aă reYinută câteă 400ădeă stânjeniă
p<traYiălaăfiecareăiug<r,ăconstituindu-seăastfelăînăjurulăsatuluiăp<şuneaăurbarial<.ă
Totăînăacestătimpăliăs-aăfixatăşiăunăterenădeăp<dureăcomunal<.ă

ăăăLaă 26ă februarieă 1861ă Împ<ratulă Austrieiă Franciscă Iosifă emiteă
“Patentaă imperial<”prină careă esteă acordat<ă autonomiaăTransilvanieiă înă cadrulă
Imperiuluiă habsburgic.ă Dină satulă Dudă unulă dintreă fiiă s<iă auă servită înă armataă
austriac<ăsubăÎmp<ratulăFranciscăIosif,ăelăseănumeaăXurleaăIanoşăunăomădespreă
careă b<trâniiă satuluiă spuneauă c<ă eraă deă statur<ă înalt<ă aveaă aproapeă 2ăm,ă omă
ordonat,ăcurajosăşiăputernic,ăaăf<cutăgard<,ăpaz<ălaăpoartaăprincipal<ăaăpalatuluiă
imperialădeălaăViena,ăaăservităsubăarmeăcuăcredinY<ătimpădeă6ăaniăpeăîmp<rat.ă
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ăăăÎnă anulă 1870ă satulă Dudă aveaă 112ă numereă deă cas<ă şiă 962ă deă
locuitori.ă

ăăăOrganizareaă administrativ<ă aă teritoriuluiă comitatuluiă aă cunoscută
uneleă schimb<riă 116,ă dară dup<ă 1876ă pân<ă laă sfârşituluiă secoluluiă XIX-ă leaă aă
r<masăaceeaşi.ăăăăăăă

ăăăConformă recens<mântuluiă dină anulă 1890,ă localitateaă Dudă f<ceaă
parteădinăPlasaăTârnova117ăcareăcuprindeaă17ălocalit<Yi.ă

ăăăÎntreă30ăaprilie-ă2maiă1881ăs-aăconsituităPartidulăNaYionalăRomână
careă aă avută ună rolă importantă înă luptaă româniloră pentruă unitateă naYional<.ă
ReprezentanYiă:ăŞtefanăCicio-Pop,ăIuliuăManiu,ăVasileăGoldiş,ăVasileăLucaciu.ă

ăăăConscripYiaăBisericiiăortodoxeăDudădinăanulă1902ămenYioneaz<ăc<ă
satulăDudăaveaăunănum<rădeă146ădeăcaseăcuă1261ălocuitori118.ă

ăăăÎnăperioadaă1898-1928ă,ădinăTransilvaniaăauăemigratăînăRomâniaăşiă
America,ă pesteă270.000ădeăpersoane,ă româniă şiămaghiari,ămulYiă dintreă eiă dină
p<rYileă Araduluiă şiă dină satulă Dud.ă Seă angajeaz<ă înă aceast<ă c<l<torieă c<treă
Americaă careă schimb<ă vieYi,ă destineă româniiă dină provinciileă aflateă subă
st<pânireă austroă -ă ungar<ă Ardeal,ă Banat,ă Bucovina.ă Peă aceştiă Y<raniă trecereaă
Oceanuluiă îiă vaă transformaă înă lucr<toriă aiă turn<toriilor,ă minelor,fabriciloră
americane,ă agricultoriă –ă ună grupă careă aă r<masă cunoscută înă istorieă dreptă
GeneraYiaă“Miaăşiădrumulă“aşaădup<ăcumăspuneaăprimulăEpiscopăalăromâniloră
ortodocşiădinăAmericaăPolicarpăMoruşcaă“niciăunăsufletădeăromânăn-aăplecatăcuă
gândulăs<ănuăseămaiăîntoarc<.ăXintaătuturorăeraăs<-şiăfac<ămiaădeădolariăşiăbaniiă
drumuluiă“.ăS<-şiăpl<teasc<ădatoriile,ăs<ăzideasc<ăoăc<suY<ăşiăs<-şiăîntregeasc<ăoă
gospod<rie.ăAceştiă oameniă pl<nuiauă s<ă steaă ună timpă limitată înăLumeaăNou<,ă
suficientă câtă s<ă îşiă aduneă baniiă necesariă nevoiloră loră şiă sprijiniriiă familiiloră
r<maseăacas<.ă

ăăăLaă anulă 1910ă satulăDudă aveaă ună num<ră deă 149ă deă caseă cuă 1780ă
locuitoriă119.ă

ăăăAstfel,ăCruceaă deă piatr<ă deă lâng<ăbisericaă ortodox<ădinăDudă careă
areă înă jurulă eiă gardă deă metală forjată aă fostă construit<ă înă anulă 1910ă cuă baniiă
trimişiă deă româniiă plecaYiă dinăDudă înăAmericaă laă lucru.ăUnulă dintreă româniiă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
116ă Corneliuă P<dureanu,ă PopulaYiaă comitatuluiă Aradă înă secolulă ală XIX–lea,ă Edituraă Universit<Yiiă “Aurelă –
Vlaicu”,ăAradă–ă2003,ăp.ă69.ă
117ăDr.ăJekelfalussyăJosef,ăăAăMagyarăKoronaăăOrszagainakăHelysegnevtara,ăBudapestaă–ă1892,ăp.30ă–ă43.ă
118ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăProtopopiatulăOrtodoxăŞiriaă,dosară122/ă1902-1903,ă
p.94-95.ăă
119ăPegazusăNagyăLexiconă,ăDucă–ăEtele,ăVol.ăVI,ăEdit.ăRevaiăTestverekăradalmiăIntezet,ăBudapestă–ă1912,ăp.5.ă
sauăGyorffyăGyorgy,ăAndrasăJanos,ăăAăPallasănagyălexikonaă.ă
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plecaYiă laămunc<ă înăAmericaăseănumeaăPetcuYăPascuăeraăn<scută înăsatulăDud,ăă
aveaăvârstaădeă42ădeăaniăşiăeraădeăprofesieăfermier.ă
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ăăPrimulăR<zboiăMondial.ă
ăăă1914-ă1918ăIzbucneşteăPrimulăR<zboiăMondială“conflictămilitarădeă

dimensiuniămondiale”,120mulYiă româniăprintreă careă şiă locuitoriă aiă satuluiăDudă
suntăînrolaYiăînăarmat<ăpentruăaăap<raăAustro-Ungaria.ă

ăăAnulă1914ăexprimaăîngrijorare,ăteam<,ăpropagand<ăşiăsentimenteădeă
durereăîn<buşite.ăă

ăăăPrimulă R<zboiă Mondială 1914ă –ă 1918ă aă adusă populaYieiă mult<ă
suferinY<ă 121.ă Durereaă celoră r<maşiă acas<,ă aiă c<roră fii,ă îmbr<caYiă înă hainaă
militar<ă austriac<ă c<deauă eroică peă fronturi,ă seă împleteaă cuă s<r<ciaă general<,ă
lipsaăforYeiădeămunc<ăşiăspaimaăocupaYieiăstr<ine.ă

ăăăElă aă izbucnită înă urmaă asasin<riiă arhiduceluiă Franză Ferdinand122,ă
moştenitorulă tronuluiăaustroă–ăungarădeăc<treăunănaYionalistăsârb,ăpeă28ă iunieă
1914,ălaăSarajevo.123ă

ăăăProfesorulă deă Teologieă şiă viitorulă episcopă ală Araduluiă Romană
Ciorogariu,ă observaă cum,ă laă Arad,ă toat<ă lumeaă esteă convins<ă c<ă Puterileă
Centraleăvorăcâştigaăr<zboiul,ăînătimpăceăromâniiăîşiăîn<buş<ăsperanYeleăascunseă
.124ăă

ăăăLaădataădeă27ă septembrieă1914ăareă locămoarteaăprimuluiăRegeăală
RomânieiăCarolăIă125.ă

ăăăEvenimenteleădinăprimulăr<zboiămondială1914ă–ă1918,ăs-auăr<sfrântă
puternică asupraă dezvolt<riiă satuluiă Dud,ă careă aă fostă unămică centruă politică şiă
culturală înfloritoră dină Comitatulă Aradului.ă Înc<ă deă laă începutulă r<zboiului,ă
mulYiădintreătineriiădeălaăDudăauăfostăchemaYiăsubăarme,ănum<rulălorăajungândă
laă73,ăcuădomiciliulăînăsatulăDud.ă

ăăăUnulădinăfiiăsatuluiăDud,ăSoldatulăOpreanăMedreaăaăparticipatăactivă
peăfrontăînăPrimulăR<zboiăMondialăşiăaăservităcuăcredinY<,ăcuraj,ădevotamentăînă
Armataăaustro-ăungar<ăşiăaăfostăînăliniaăîntâiăpeăfrontăînăBosniaă–ăHerYegovina,ă
Muntenegru,ăGaliYia.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
120ăLarousse,ăIstoriaălumiiădeălaăoriginiăpân<ăînăanulă2000,ăEdituraăOlimp,ăBucureşti-ă2000,ăp.499.ă
121ăCristianăBuchiu,ăAncaăGregulescu,ăTeodorăJulea,ăAlexandrinaăNovaru,ăăPrimulăR<zboiăMondial,ăMareaă
Enciclopedieă,ăEdituraăLiteraturaăInternaYional,ăBucureştiă–ă2008,ăp.ă426.ă
122ăVyvyenăBrendon,ăăPrimulăR<zboiăMondială1914ă-ăă1918,ăTraducereădeăDanielaăMişcov,ăEdituraăBICăALL,ă
Bucureştiăă-ăă2005ă,ăp.ă3.ă
123ăIulianăSîmbeteanu,ăCumăs-aădeclanşatăPrimulăR<zboiăMondial,ăRev.ăHistoria,ăAnăXIV,ăNr.ă149,ăIunieă
2014,ăp.ă18.ă
124ăRomanăCiorogariu,ăZileătr<ite,ăOradeaă–ă1926,ăp.15.ă
125ăCrenguYaăTurturic<ă,ăSorinăTurturic<ă,ăRegeleăaămurită,ăRev.ăHistoriaă,ăAnăXIV,ăNr.ă152,ăSeptembrieă2014,ă
p.14.ă
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ăăăSituaYiaăeconomic<ăaăsatuluiăDudăs-aădeterioratădatorit<ănum<ruluiă
mareă deă impoziteă şiă taxeă peă careă populaYiaă eraă nevoit<ă s<ă leă pl<teasc<.ă Întreă
acesteaă facă parteă :ă dareaă c<treă stat,ă contribuYiaă laă împrumuturileă deă r<zboi,ă
dareaădeăfileri,ăvenitulăfondurilorădeăasigurareăşiădiferiteăd<riăcomunale.ă
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ă
ă
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ă
ă
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ă
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ă
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ă
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ă
ă
ă
ăăă
ăăăDup<ă încheiereaă Primuluiă R<zboiă Mondială şiă aceast<ă zon<ă s-aă

confruntată cuă situaYiaă tensionat<ă înă careă elementulă dominantă eraă anarhia,ă
susYimut<ă deă acYiunileă uneoriă sângeroaseă aleă dezertoriloră dină armataă austro-
ungar<ăcareăumpleaăhotareleăsatelor.ă

ăăăÎnă anulă 1918,ă auă fostă eliberaYiă deă ruşi,ă prizonieriiă dinăAgriş,ă careăăăă
s-auă organizată înă zon<ă înă formaYiuniă aleă G<rziiă Roşii,ă careă auă terorizată
populaYia,ăatacândăşiăjefuind,ăpr<v<liileădinăDrauY,ăDud,ăAgrişăşiăTauY.126ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
126ăLiviuăBotezan,ăConstantinăEnea,ăAcYiuniărevoluYionareăaleăY<r<nimiiădinăjudeYulăArad,ăînăpreajmaăMariiă
Adun<riăNaYionaleădeălaăAlba-ăIulia,ăînăMJA,ăZiridava,ăVII,ă1977,ăp.ă225.ă
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ăăăPentruă aă preveniă acesteă situaYiiă nepl<cuteă înă toateă localit<Yileă dină
Transilvania,ă auă fostă createă consiliiă naYionaleă româneă şiă g<rziă naYionaleă
româneşti.ăEleăauăavutămenireaădeăaă asiguraă forYaă executiv<ăpentruăaplicareaă
hot<râriloră iniYiateă şiăordineaăpublic<.ăAuăfostăalc<tuite,ădinăsoldaYiă întorşiădeă
peă frontă şiă înscrişiă voluntară înă acesteă structuri,ă create,ă pân<ă înă 10ă noiembrieă
1918ă şiă înă Agriş,ă DrauY,ă Dud,ă Ar<neag.ă Dup<ă ceă auă alungată vecheaă
administraYie,ăconsiliileănaYionaleăromâneălocaleăauăpreluatăputerea,ăconstituindă
antistiiăcomunaleăcuărolăexecutivăşiăîmpreun<ăcuăg<rzileănaYionaleăauătrecutălaă
luareaăm<surilorăpentruăcareăauăfostăcreate.127 ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

ăăăNoiembrieă 1918ă casaă Domnuluiă Dr.ă Ştefană Cicio-Popă aă fostă
deschis<ă pentruă toYiă românii.ă Aiciă s-aă înfiinYată Comandamentulă g<rziloră
NaYionaleăşiăauăvenităsubăconducereaăpreoYilorăşiăaă înv<Y<torilorămulYimileădeă
româniădină sateleădină jurulăAraduluiăpentruă aădepuneă jur<mântulădeă credinY<ă
faY<ădeăConsiliulăNaYionalăRomânăCentral.128ă

ăăăZiarulăRomânulădinălunaănoiembrieă1918ăDomnulăDr.ăŞtefanăCicioă
Popăaăpublicatăunăapelăc<treăsoldaYiiă româniăArdeleniăprinăcareă îiă îndemnaălaă
ordineă şiă disciplin<,ă spunândă :ă “fiecareă soldată român,ă esteă dezlegată deă
jur<mântulădată împ<ratuluiă şiă areăvoieă s<ă intreă înăgardaănaYional<ă român<,ă s<ă
poarteă simbolulămândruă ală suveranit<Yiiă luiă naYionaleă tricolorulă şiă esteă supusă
numaiăConsiliuluiăNaYionalăRomân”129.ă

ăăăÎnăvremurileăgreleădeădinainteaăMariiăUniriădeălaăAlba-Iulia,ăunărolă
importantă înă împlinireaă n<zuinYeloră naYionale,ă l-aă avută biserica.ă Înă frunteaă
acesteiaăseăaflaă laăArad,ăEpiscopulă IoanăIgnatieăPappă .ăPreaăSfinYiaăSaăaă fostă
devotatărealiz<riiăvisuluiădeăveacuriăalăunit<YiiănaYionale,ăcuăprilejulăSinoduluiă
careă aă fostă convocată înă lunaă noiembrieă 1918,ă înă oraşulă deă peăMureş.ăAtunciă
Episcopulăar<deanăafirmaă:ă“undeămergeăpoporulă,ămergemăşiănoiăvl<dicii”ă130.ă

ăăăÎnainteaă proclam<riiă Uniriiă Transilvanieiă cuă Xaraă Mam<,ă
vredniculuiăEpiscopăar<deană i-aă revenitădeosebitaă cinsteădeăaăoficiaă serviciulă
religios,ă al<turiă deă elă participândă şiă protopopulă Şiriei.ă Laă încheiereaă Sfinteiă
LiturghiiădeălaăAlba-ăIulia,ăauăfostărostiteăcutremur<toareleăcuvinteă:”ăCelăceăaă
înviatădinămorYi,ăaăînviatăast<ziăşiăneamulănostruăromânesc,ăHristos,ăadev<ratulă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
127ăAlexandruăRoz,ăConstituireaăşiăactivitateaăconsiliilorăşiăg<rzilorănaYionaleăromâneştiădinăJudeYulăArad,ăînă
MJA,ăZiridavaăXV-XVI,ăAradă–ă1987.ă
128ăDr.ăAlexandruăRoz,ăConsiliulăNaYionalăRomânăCentralăşiăacYiuneaăsaăpentruăUmireaăTransilvanieiăcuă
România,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXXII,ăNr.ă12,ăDecembrieă–ă1988,ăp.15.ă
129ăDr.ăŞtefanăCicio-Pop,ăZiarulăRomânul,ă8ăNoiembrieă1918,ăp.ă2.ă
130ăGheorgheăLiYiu,ăEpiscopulăIoanăIgnatieăPapp,ăp.ă98.ă
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Dumnezeu”ă 131.ă Laă sfârşitulă slujbei,ă lumeaă aă cântată cuă braYeleă întinseă imnulă
Deşteapt<-teăromâneă.ă

ăăăÎnăaclamaYiileămulYimiiăpoporului,ăauăfostăaleşiăceiătreiăpreşedinYiăaiă
Mariiă Adun<riă NaYionaleă deă laă Alba-ă Iulia,ă Ioană Ignatieă Pappă –ă Episcopulă
OrtodoxăalăAradului,ăDemetrieăRaduă–ăEpiscopulăGreco-ăCatolicăalăOradieiăşiă
GheorgheăPopădeăB<seştiă–ăpreşedinteleăP.N.R.ă

ăăăTotă Preaă SfinYiaă Saă Ioană Ignatieă Pappă aă fostă celă careă aă rostită
discursulădeăîncheiereăalăMariiăAdun<riăNaYionaleădeălaăAlbaă–ăIuliaă132ăînăcareă
afirmaă c<ă Bisericaă Ortodox<ă deă peă meleagurileă transilv<neneă aă fostă mereuă
al<turiădeăpoporă:ă“ăAmăvenităaiciăcuăscopulăşiădorinYaăcaă,ăprecumăantecesoriiă
noştri,ăvredniciădeăpomenire,ăepiscopiădeăpeăvremuriă,ăauăsuspinatăîmpreun<ăcuă
clerulăşiăpoporulăcredinciosăsubăpovaraăsistemuluiădeă împilareăaă totăceăaă fostă
românesc,ă acumă totă împreun<ă cuă clerulă şiă poporulă nostruă pr<znuimă bucuriaă
zileiă înă careă ne-aă r<s<rită şiă nou<ă soareleă drept<Yii,ă caă naYiuneă româneasc<ă
liber<“.ă

ăăă1ă decembrieă 1918ăMareaă adunareăNaYional<ă deă laăAlba-Iulia,ă areă
locă unireaă Transilvanieiă cuă România.133ă Dină satulă Dudă laă aceast<ă mareă
s<rb<toareăaăpoporuluiăromânădeălaăAlba-Iuliaăauăparticipată15ăpersoaneăcareăs-
auădeplasatăuniiămergândăpeăjos,ăalYiiăc<lareăîmbr<caYiă înăcostumulătradiYională
populară cuă steagulă tricolor,ă iară alYiiă cuă trenurileă specialeă careă auă circulată cuă
prilejulăacestuiăevenimentăistoric.ă

ăăUnireaă deă laă 1ă decembrieă 1918ă aă Transilvanieiă cuă Româniaă aă
însemnată încununareaăunuiădrumădeă lupteă şiă jertfe,ă laă aă c<ruiă împlinireă şi-auă
adusă contribuYiaă generaYiiă deă înaintaşi,ă ideală careă aă Yinută treaz<ă conştiinYaă deă
sineăaăpoporuluiănostru.134ă

ăăLaăanulă1918ăareălocăînăsatulăDudăoămişcareărevoluYionar<ăînătimpulă
c<reiaă suntă devastateă pr<v<liaă luiă Krausză Belaă şiă bunurileă moşieruluiă Terekă
Andrei.ăAcYiunileărevoluYionareăaleăpopulaYieiăsuntăîmpiedecateădeăoameniiădeă
încredereă aiă moşieruluiă şiă deă acYiunileă g<rziiă naYionaleă române.ă Aspectulă
satuluiăDudă înă perioadaă anuluiă 1918ă aveaă oă aşezareă simetric<ă cuă caseleămaiă
s<r<c<cioase.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
131ăAurelăCosma,ăBisericaăromân<ădinăBanatăşiăUnireaădeălaăAlbaăIulia,ăînăRev.ăMitropoliaăBanatului,ăanulă
XVIII,ă1968,ănr.ă10ă–ă12,ăp.ă609.ă
132ăPreotădr.ăPavelăVesa,ăEpiscopiiăAraduluiă1706ă–ă2006,ăEdituraăGutembergăUnivers,ăAradă–ă2007,ăp.227.ă
133ăConf.ăuniv.ădr.ăMirceaăMuşat,ăUnireaă–ăunăsingurăgîndăalătuturorăromânilor,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulă
XX,ăNr.ă11,ăNoiembrieă1986,ăp.2.ă
134ăConf.ăuniv.ădr.IonăArdeleanu,ăRecunoaştereaăDreptuluiăIstoric,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulăXXII;ăNr.ă12,ă
Decembrieă1988,ăp.28.ă
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ăÎnceputulă anuluiă 1919,ă neă arat<ă c<ă teritoriulă Comitatuluiă eraă înc<ă
administratăpotrivităLegiiăComunaleăMaghiareăart.ăXXII,ădinădataădeă27ăiunieă
1886,ă fiindă organizată subă formaăCercuriloră pretorialeă şiă aăComuneloră rurale,ă
conduseădeăantistii,ăcareăerauăalc<tuiteădinăjude,ăjuraYiăşiănotar.135ă

ăÎnă anulă1919ă seă expropriaz<ămoşiaă luiăTerekăAndreiăoămareăparte.ă
Dină aceast<ă suprafaY<ă seă împropriet<rescă Y<raniiă satuluiăDudă completându-seă
proprietateaă avut<ă laă 8ă iug<reă cadastrale.ă Deasemeneaă liă s-aă dată şiă p<şuneă
pentruăanimaleleăpeăcareăleăaveau.ă

ăăPeămargineaăsatuluiăDudăînăvatraăactual<ăpeăparteaădeăapus,ăs-auădată
locuriă deă cas<ă şiă gr<dini,ă fiecareă familieă deă Y<raniă aă primită oă suprafaY<ă deă
p<mântădeă400ădeă stânjeniăp<traYi.ăNum<rulă Y<raniloră împropriet<riYiă cuă terenă
arabilăşiăaăcelorăcareăauăprimitălocădeăcas<ăesteănecunoscut.ăă

ăăSubă aspectă militar,ă înă aprilieă 1919,ă Regimentulă 10ă Vân<toriă ală
Armateiă române,ă comandată deă c<treă colonelulă Constantină Oprescuă cuă
Batalioaneleă 1ă şiă 3ă Horia,ă auă distrusă ap<rareaă ungar<ă deă lâng<ă Ineuă şiă auă
eliberatăsateleădinăjurulăBeliului,ăBocsigului,ăTârnovei,ăaşezândăaiciăpeăacesteă
locuriă,ăadministraYiaăromânesc<ă.ă
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ă
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ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
135ăPetruăRotariu,ăLegeaăcomunal<,ăTimişoaraăă-ă1866ă.ă
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4.5.ăSATULăDUDăÎNăPERIOADAăăCONTEMPORAN;ăă
ă
ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDup<ă unireaă dină anulă 1918,ă aă Transilvanieiă cuă România,ă viaYaă
politico-ăadministrativ<ăaăsatuluiăDud,ănuădifer<ădeăaăsatuluiăTârnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrimiiăpaşiăprivindăreorganizareaăadministrativ<ăauăfostăf<cuYiălaă7ă
februarieă 1919,ă prină stabilireaă deă c<treă Consiliulă Dirigentă deă laă Sibiu,ă aă
denumiriloră româneştiă înă administraYieă şiă justiYie.ă Termenulă deă comitată
(varmegye)ăaăfostăînlocuităcuăcelădeăjudeY,ăiarăcerculăcuăplasa.ăAşaăaveauăs<ăfieă
introduseădenumiriănoiăpentruăfuncYionariiăadministrativi:ăprefectă,ăsubprefect,ă
primpretoră,ăpretor.ă

ăăViaYaă social<ă şiă economic<ă dină satulă Dud,ă înă aceast<ă perioad<ă nuă
faceămariăprogreseă.ăX<raniiăs<raciăauăr<masăs<ălucrezeămaiădeparteăpeărestulădeă
moşieăceăi-aăr<masăluiăTerekăAndreiăşiălaăst<pânulădeăp<mânt,ămoşierulăDaniel.ă

ăăPentruăa-şiăcompletaăexistenYa,ăY<raniiăs<raci,ămunceauăp<mântulălaă
moşierulăsatuluiăKarolyăDaniel,ăsauăuniiădintreăeiăcaămineriăînăminaădeăcupru,ă
argintă şiă aură deă peă Valeaă B<ilor,ă înă zonaă cuprins<ă întreă Valeaă Sarast<uă şiă
PârâulăLugojului,ăînăloculănumităLaăCireşădenumireăfoarteăvecheăceăprovineădeă
laăcuvinteleăLugoj-ăRatacăundeăseăafl<ăgaleriiăminiere,ănumiteăMineleăB<trâneă,ă
careăauăfuncYionatăpân<ălaăPrimulăR<zboiăMondială,ăsfârşitulăanuluiă1916ă136.ăă

ăăMineritulătimpuriuăalăminereurilorădeăcupru,ăargintăînămineleădeălaă
Dud,ăimplic<ăs<pareaăunorăgropiădeschiseăşiăşanYuriăpentruăurm<rireaăunuiăfilonă
deă obiceiă subă nivelulă solului,ă pentruă z<c<minteleă ceă apară înă filoane,ă oă alt<ă
categorieă ap<rîndă înă depoziteă aluvionare.ă Filoaneleă suntă deă faptă rezultatulă
directă ală activit<Yiiă vulcanice,ă conYină înăgenerală silicaYi,ă carbonaYi,ă fieră şiă alteă
minereuriăneferoaseăsubăform<ădeăsulfuri.ă

ăă4ă iunieă 1920ă aă fostă semnată Tratatulă deă paceă deă laă Trianon.ă Prină
acestă tratată semnată întreăMarileăputeriăaleă lumiiă seă recunoaşteădeă faptă într-ună
documentă oficială unireaă fireasc<ă aă Transilvanieiă cuă Româniaă şiă seă stabilescă
clară,ăprecisăgraniYeleăY<riiăcuăalteăY<riăvecine.ă

ăăLaă15ăoctombrieă1922,ă laăAlbaă–ăIulia,ăundeăalt<dat<ăintraăbiruitoră
Mihaiă Viteazulă aă avută locă Ziuaă încoron<riiă regeluiă suverană Ferdinandă Iă ală
RomânieiăMariăcareăaăprimităpeăcapăcoroanaădeăoYelăaăregeluiăCarol,ăiarăReginaă
Mariaă oă frumoas<ă coroan<ă deă aur.ă Dup<ă terminareaă slujbeiă religioaseă deă laă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
136ăVasileăBoroneanY,ăArheologiaăpeşterilorăşiăminelorădinăRomânia,ăBucureştiă–ă2000,ăp.ă141ă–ă142.ă
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Bisericaă ortodox<ă dină satulăDud,ă poporulă ,ă preotul,ă înv<Y<torulă şiă eleviiă s-auă
întrunită laă şcoalaă satului,ă “poporulă apreciindă rolulă deă mareă importanY<ă cuă
prilejulă încoron<riiă Regeluiă şiă Regineiă caă regeă ală tuturoră româniloră întregit<ă
fiindă aziă Româniaă Mare.ă S-aă cântată imnulă regal,ă diferiteă poezii,ă maiă multeă
cânt<riănaYionale”.137ă

ăăPrinăLegeaă deă unificareă administrativ<ă dină 14ă iunieă 1925,ă seă vizaă
reformaăînăadministraYie138,ăavândălaăbaz<ădescentralizarea.ăS-aăurm<rităcaăîntreă
Comun<ă şiă Stată s<ă nuă existeă decâtă oă unitateă administrativ<ă judeYul,ă cuă oă
subdiviziuneă aă saă plasa.ă Eaă aă fostă ceaă maiă apropiat<ă instituYieă pentruă
coordonareă şiă control,ă îndrumareă ,ă înă toateă problemeleă administrativeă ,ă
economice,ăaăcomunelorăarondate.ă

ăăÎnă anulă 1925ă înă satulă Dudă existaă “oă pr<v<lieă ,ă ună magazină undeă
f<ceaă comerYă domnulăKrauszăBela”139.ăUltimulă domnă ală satuluiăDudă cumă seă
spuneaăînăpoporădeălaădomnieăaăfostăKiralyăBondiciăDezideriuădoctorăînăştiinYeă
juridice,ă aă locuită şiă înăAradădară aă stată şiă câtvaă timpă laă casaădomneasc<ădeă laă
Dud.ăAăavutădoiăunchiăTerekăGaborăşiăTerekăAndrei.ăAceştiaădoiăseăocupauăcuă
administrareaă averiiă domneştiă deă laă Dud.ă Terekă Gaboră unulă dintreă
administratoriăaăfostăcelăcareăpl<teaă Y<ranilorădeă laăDudăcareălucrauăp<mântulă
domnieiăşiăcreşteauăanimaleăcai,ăvaciăşiăviYei,ăcominYaieleăadic<ăsalarulăpeătreiă
luni,ăporYiaădeălemne,ăpetrol,ăclis<,ăgrâuăcâteă3ooăkg.ăpentruăa-şiăfaceăf<in<ădeă
pâine.ăCeiăcareăauăstatăşiăauăîngrijităanimaleleădeăpeătimpulădomnieiăauălocuităînă
afaraăsatuluiăundeăauăavutăgrajdurileăundeăYineauăanimalele,ădarăşiăcamereădeă
locuită şiăoăbuc<t<rieăundeăseăpreparaăhranaăpentruă Y<raniiăcareăaveauăgrij<ădeă
animale.ăDomnulăst<pânitorădeălaădomnieăleăd<deaăY<ranilorăcareămunceauălaăelă
peă p<mântă haineă şiă înc<lY<minteă pentruă aă seă înc<lYa.ă B<trâniiă satuluiă Dudă
povesteauăc<ăDomnulădeălaădomnieăşiăadministratoriiăs<iăauăfostăoameniăfoarteă
corecYi,ălaădataăfix<ăaiăprimităbaniiăpentruămuncaădepus<ăşiătoateădrepturileăpeă
careă leă aveai.ă Ceiă careă auă lucrată laă domnieă auă avută voieă deă laă domnă s<ă îşiă
creasc<ă oă vac<ă pentruă familieă cuă furajeleă domnului.ă Înă privinYaă cultiv<riiă
porumbuluiă laădomnie,ă lucrurileă st<teauăastfelădou<ăgr<meziădeăporumbăerauă
aleădomnuluiăşiăunaăpentruăcelăcareălucraăp<mântul,ăaătreiaăparte.ă

ăăÎnădataădeă20ăIulieă1927ăRegeleăFerdinandăIăaămurităpoporulăcuprinsă
deă durereă aă plânsă şiă l-aă condusă pân<ă laă mormântulă deă piatr<ă dină bisericaă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
137ăArhiveleăŞcoliiăprimareăDudă–ăZiarulăăevenimentelorăanuale,ăŞcoalaădinăsatulăDudă1922-ă1923,ăp.ă7-ă8.ă
138ăMonitorulăOficial,ănr.ă223ă/ăădinăoctombrieă1925.ăă
139ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYeană–ăfondăPercepYiaăTârnovaă1925-ă1932,ăComunaăDud,ă
MatricolaăNr.ă5,ăp.ă65.ă
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m<n<stiriiă Curteaă deă Argeşă undeă aă fostă îngropată lâng<ă înaintaşulă s<uă regeleă
CarolăI.ă

ăă1928ăDomnulă IleşăGezaăaveaă înăsatulăDudă“oă fabric<ădeăceramic<ă
undeă seă fabricauă :ă c<r<mid<,ă cahleă deă teracot<,ă Yigl<,ă vaseă nesm<lYuite,ă iară
doamnaăăStoiaăFloricaăeraămoaşaăsatului”140ă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

ăăAstfelă înă anulă 1928ă Comunaă Dud,ă dină Plasaă Târnovaă aveaă ună
Regulamentă deă p<şunat.ă “Izlazulă comună aparYineaă AsociaYieiă deă p<şuneă ală
comuneiă Dud,ă carteaă funciar<ă Nr.ă 211ă indicaă existenYaă aă 415ă iug<reă iară
conformăcoaleiăcadastraleăNr.ă45ăexistauă495ăiug<re”141ă.ă

ăăIzlazulăurbarialăeraăcompusădinăurm<toareleăp<rYiă:ă
ăă1.ăP<şuneaădinăDumbrav<ăă30ăiug<re.ă
ăă2.ăP<şuneaădinăR<chiYeleăă7ăiug<reă.ă
ăă3.ăP<şuneaădinăVelujucăă6ăiug<re.ă
ăăComposesoratulăurbarialădinăComunaăDudăexistaălaă20ăXIIă1927.ă
ăăImobileleăasociaYieiădeăp<şuneăsuntă:ă
ăă1.ă495ăiug<reăVzuskiădeăp<şuneă(ăVelujuc).ă
ăă2.ă„1182ăiug<reădeăp<dureăînăhotarulăComuneiăDud”142ă.ă
ăăProprietariiăasociaYieiădeăp<şuneădinăComunaăDudăauăfostăînănum<ră

deă318ămembriiălaădataădeă1ămartieă1927.ă
ăăLaă1ămartieă1927ăprimarăalăcomuneiăDudăeraăHandraăMaxim.ă
ăăÎnă judeYulăAradă s-auă formată 16ă centreă deă colonizare,ă întreă acesteaă

num<rându-ăseăşiăColoniaăTraiană–ăIneu.ăAiciăauăfostăcolonizaYiă Y<raniiăveniYiă
dinăsateleă:ăDud,ăAr<neag,ăAgrişulă–ăMare,ăDrauY,ăBodeştiăşiăBrusturiă.ă

ăăÎnă anulă 1924,ă aproximativă 1000ă deă Y<raniă dină Plasaă Târnovaă îşiă
manifestauădorinYaădeăaă fiăcolonizaYiă înăPlasaă Ineu,ăzonaădeăcâmpieădeoareceă
regiuneaălorăeraăfoarteăs<rac<ă143.ă

ăăConformădatelorăp<strate,ăprimiiă Y<raniăcolonizaYiă înăIneuă–ăTraiană
auăfostăceiădinăComunaăDud,ăPlasaăTârnova.ăAceast<ăinformaYieăesteăînt<rit<ăşiă
deăPr.ăPavelăTripa,ăcareămenYioneaz<ăfaptulăc<ă:ă“înăanulă1928ăs-aăzidităprimaă
cas<ădinăTraian,ăaăluiăDr<ganăGheorghe,ăfamilieăvenit<ădinăComunaăDudă“144.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
140ăIdem,ăp.ă68-ă69.ă
141ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăăPrefecturaăJudeYuluiăArad,ăDosarăNr.5/ă1928,ăp.ă5.ă
142ăIdem,ăp.14.ă
143ăDoruăBogdană,ăReformaăagrar<ădină1921ăînăjudeYulăArad,ăreflectat<ăînăfondulăServiciuluiăagricolăalăfilialeiă
ArhivelorăStatuluiăArad,ăînăZiridava,ăNr.ăVI,ăAradă–ă1976ă,ăp.ă303.ă
144ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăS.ăA.ăA.,ăDosarăNr.20/ă1927,ăp.ă17.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
sauăPr.ăPavelăTripa,ăTrecutulăoraşuluiăIneuăşiăalăcet<YiiăIenopolei,ăEdituraăEmia,ăDeva-ă2007,ăp.108.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrină colonizare,ă s-auă aşezată înă Coloniaă Traiană 50ă deă familiiă deă
Y<raniăveniteădinăComunaăDud,ăaceştiaăauăfostă :ă Iosifă Indreica,ăOnuYiuăBerar,ă
MihaiăMariYiu,ăLaz<răV<cian,ăOnuYăMureşan,ă IosifăManiu,ăOnuYăPreda,ăOnuYă
Martin,ă Ioană David,ă Gherasimă V<cian,ă Gheorgheă Dr<gan,ă Georgeă Martin,ă
GherasimăMartin,ăRomulăPetcuY,ăMateiăMureşan,ăIosifăVlaciş,ăGeorgeăVlaciş,ă
TeodorăVlaciş,ăMateiă PetcuY,ă IoanăMureşian,ă Onuă Sârb,ă IgnatăVlaciş,ă Laz<ră
Oprean,ă Maximă G.ă Popa,ă Maximă Iacobă Popa,ă Todoră Preda,ă Ioană V<cian,ă
Toscoră PetcuY,ă OnuYă MoY,ă Laz<ră V<cian,ă Emiliană Stoian,ă OnuYă Topor,ă
Gherasimă Siosa,ă Emiliană Popa,ă Pascuă Mureşian,ă Gherasimă V<cian,ă Teodoră
Indreica,ă LanYiuă Martin,ă OnuYă Necşa,ă Ilieă MoY,ă Romulă TomuYa,ă Gherasimă
TomuYa,ă Gherasimă V<cean,ă OnuYă TomuYa,ă Pascuă Preda,ă Mitruă IgnuYa,ă
AmbrosieăMureşan,ăIosifăNecşa,ăTodorăStanăşiăLaz<răMartin145ă.ăă

ăX<raniiă veniYiă dină Dudă auă primită loturiă deă p<mântă tipă deă
colonizare146constândă înă 8ă iug<reă terenă arabil,ă 2ă iug<reă p<şuneă şiă 400ă deă
stânjeniălocăpentruăcas<.ăOptădintreăcoloniştiiădeămaiăsusăauăfostăîmpropriet<riYiă
cuă82ădeăiug<reădeăpeăfostaămoşieăaăluiăSzaparyăŞtefană,ăiarărestulădeă42ăauăfostă
împropriet<riYiă cuă 430ă iug<reă şiă 800ă stânjeniă peă fostaămoşieă aă luiă Solymosyă
Ludovic.ă

ăTotă înă Comunaă Dudă aă existată întreă aniiă 1929-ă 1932ă societateaă
forestier<”ăLomaş”careăaăavutăoăcaleăferat<ăcuăecartamentămicăpân<ăpe,ăValeaă
Lugojuluiă oă locomotiv<ă mic<ă cuă aburiă numit<ă deă localniciă Moc<niYaă şiă
vagoaneăpentruătransportăbuşteniălaăgaraăCFRădinăTârnova.ă

Caleaăferat<ădeălaăDudăaveaăurm<torulăintinerar,ăîncepeaădeăpeăValeaă
Lugojuluiă treceaă peă lâng<ămargineaă R<sadelor,ă apaă curg<toare,ă Chiciora,ă peă
margineaăsatului,ăcimitirulăactualăalăsatului,ăpeălâng<ăMlac<ăşiăapoiătreceaăspreă
garaăCFRăT<rnova.ă

1ăianuarieă1931ăprimarulăcomuneiăDudăeraădomnulăTomuYaăIlarie.ă
Înăprim<varaăanuluiă1932ăSocietateaă“Lomaş”aădesf<cută liniaăferat<ă

dină hotarulă Comuneiă Dudă iară “piatraă deă zidită necesar<ă aă fostă donat<ă şiă
transportat<ăprinăprestaYieăînămodăgratuităpentruăzidireaăgarduluiăîmprejmuitoră
alăbisericiiăortodoxeădinăComunaăDud”147.ă

ăă1932ă Seă permiteă deă Prim<riaă Comuneiă Dudă prină Hot<râreaă
Nr.8/1932ăciobanuluiăIoanăSufan<ădinăComunaăSelişte,ăJud.ăSibiuă“p<şunatulă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
145ăArhiveleăNaYionaleăAradă–ăServiciulăăJudeYeană–ăFondăS.ăA.ăA,ăDosarăNr.ă20ă/ă1927,ăp.ă17ă–ă20.ă
146ăR<zvană–ăMariusăMeszar,ăIneuă–ăReformaăagrar<ădină1921,ăEdituraăEmia,ăDevaă–ă2010,ăp.ă38.ă
147ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăArad,ăDosarăNr.ă26/ă1932,ăp.4.ă
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oilorăsaleăcca.ă450ăbuc<Yiăpeăp<şuneaăcomunal<ădinăDudăpeăloculănumită“întreă
v<iăpân<ălaădrumulăNad<şului”148.ă

ăă11aprilieă 1932ă areă locă înă Comunaă Dud,ă distrugereaă omizilor,ă
cur<Yireaă pomiloră şiă aă livezilor,ă aă p<şuniiă comunaleă deă culturaă deă spini,ă
buruieniă şiă m<r<cini.ă “Suntă cur<Yiteă celeă dou<ă fântâniă deă laă Yarin<ă deă lâng<ă
moar<,ădeoareceăapaădinăeleănuăesteăbun<ădeăb<utăsauăad<patăanimalele”149.ă

ăă12ă septembrieă 1932ă Consiliulă Comuneiă Dudă hot<reşteă “reparareaă
edificiuluiănotarial”ă laă careăvoră lucraăprină învoial<ămaestrulăzidarăSârbăPetruă
dinăM<deratăşiăzugravulăAntalăGavrilădinăPâncotaăpentruăsumaătotal<ădeă2000ă
leiă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrim<riaăComuneiăDudăcereăautorizaYiaăOcoluluiăSilvicăIneuăpentruă
t<iereaă lemneloră uscateă doborâteă deă v<nt,ă r<rireaă p<duriiă înă loculă numită
“Pietrar”.ă

ă7ă noiembrieă 1932ă suntă culeseă pereleă deă peă p<şuneaă comunal<ă
Dud.150ă

ă1ăfebruarieă1933ăîntreagaăp<şuneădeălaăloculănumită“ăMilevei”ăvaăfiă
împ<rYit<ăînăparceleămici.ăFiecareălocuitorăşiăproprietarădeăviteăvaăprimiăcâteăoă
parcel<ăpentruătreiăcapeteădeăvit<.ă

ăDrumulă v<iiă Lugojuluiă înă hotarulă Comuneiă Dudă cuă dataă deă 9ă
februarieă 1933ă seă închideă pentruă Domnulă Illeşă Gezaă şiă “seă interziceă
transportareaălemnelorăexploatateăînăhotarulăComuneiăTauY,ădeoareceăDomnulă
Illeşătrebuieăs<ădesp<gubeasc<ăComunaăDudăpentruăstricareaădrumuluiăînăvaleaă
Lugojuluiă şiă înă p<şuneaă comunei”151.ă Esteă oprită p<şunatulă porciloră dină valeaă
Milevei,ăadmiYându-seăaceastaănumaiălaăloculănumităThieiădinăcauzaăs<p<turiiă
porcilorăseăfaceămareăpagub<ăp<şunii.ă

ăLaă1ămaiă1933ăprimarăalăcomuneiăDudăeraădomnulăOpreanăMaxim.ă
ă1933ă esteă construită podulă pesteă Ser<str<uă întreă Comuneleă Dud-

DrauY.152ă
ă19ă noiembrieă 1933ă Consiliulă comunală Dudă primeşteă cerereaă

DomnuluiăHenrichăBartoloviciăcuăprivireălaăarendareaăunuiăteritoriuădinăloculă
numită“PârâulăL<sp<darului”cuăsuprafaYaădeă3ăiug<reăcadastraleăpeătermenulădeă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
148ăIdem,ăp.5.ă
149ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăArad,ăDosară393/ă1932,ăp.23.ă
150ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăArad,ăDosară400/ă1932,ăp.9.ă
151ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăArad,ăDosară22/ă1933,ăp.ă4ă
152ăIdem,ăp.16.ă
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10ăaniăpân<ălaă31ădecembrieă1943ăadic<ătermenulăarend<riiăp<mântuluiăalbădină
teritoriulăurbarial.ăNotarulăcomunalăeraădomnulăColomanăTodor.ă

ăăÎnă Comunaă Dudă aă fostă construită ună apeductă deă laă valeă pân<ă laă
Fabricaădeăcahleădeăteracot<ăşiăceramic<ăcuăcondiYiaăcaăprinăaceast<ălucrareăCo-
munaănuăvaăaveaăniciăoăpagub<ăînăfânaYeleăcomunale.ăArendaşulăaăfostăobligată
s<ă construiasc<ă ună drumă deă accesă pentruă tr<suriă deă laă fabric<ă pân<ă laă vale.ă
Lucr<toriiăşiăchiriaşiiăvorăfiănumaiălocuitoriădinăComunaăDud.ă

ă1ăaprilieă1934ăComunaăDudăintr<ă înăasociaYiaăcomuneloră interesateă
pentruă“înfiinYareaădrumuluiăTârnova-ăDudă–ăNad<ş”153.ă

ă1935ăPrimarulăIgnuYaăIoanăaduceălaăcunoştiinY<ăConsiliuluiăcomunală
Dudăfaptulăc<ăpentruăcaă locuitoriiă s<ăaib<ădeăundeăaăseăaprovizionaăcuăpiatr<ă
brut<ă “trebuieă redeschis<ă carieraă deă piatr<ă deă laă PârâulăMoYuluiă careă aă fostă
deschis<ă dară maiă apoiă p<r<sit<”154.ă Seă interziceă exploatareaă p<mântuluiă albă
pân<ă laă obYinereaă autorizaYieiă pentruă careă firmaă vaă fiă r<spunz<toare.ă
Deasemeneaă seă aduceă laă cunoştiinY<ă acestă lucruă DirecYieiă Mineloră dină Baiaă
MareăşiăfirmeiăIndustriaădeălut.ă

ăă17ă augustă 1935ă înă Comunaă Dudă eraă hornară Ioană Csendesă iară
brigadierăsilvicăDomnulăPanteaăIoan.ă“Esteăconstruit<ăoăfântîn<ădeăap<ăînăPustaă
deăJosăînăcap<tulăp<mântuluiăluiăSidaăNicolae,ădogit<ăcuăoaleădeă95ăcm.ăşiăseă
înfiinYeaz<ăpepinieraăComuneiăDud”155.ăă

ăăÎnăperioadaăaniloră1935ă–ă1947ădomnulăStoiaăMaximădinăComunaă
DudăNr.ă 356ă aveaă ..ducean<ă “ă ţă pr<v<lieă ,ă magazină deă alimenteă şiă b<utur<.ă
Cl<direaămagazinuluiăaveaăînainteăsaăoăpoart<ădinălemnăfrumoas<ăb<n<Yan<ăşiăoă
pivniY<ăînăcareăseăaflauăcâtevaăbutoaieădeăvinăşiăr<chie.ă

ăăHoraăsatului.ă
ăăÎnă urm<ă cuăpesteă 60ădeă aniă înă satulăDudă seă jucaăb<tutaăDuminicaă

dup<ămasaădeălaăpodulădeălâng<ăturnulăBisericiiăortodoxeăpân<ăînădreptălaăfostaă
prim<rie.ă

ăăEraă inaugurat<ă înă fiecareă ană înă Duminicaă deă Paşti,ă cândă tineriiă
îmbr<caYiă înă costumeă populare,ă f<cuteă chiară deă feteă pentruă ele,ă iară pentruă
fecioriă erauă cump<rateă sauă f<cuteă deă mame,ă seă întâlneauă laă jocă subă teiiă deă
lâng<ăg<b<naşulădinăsat156.ăAcestaănuăreprezint<ădoară loculăundeăseă întâlneauă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
153ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăăJudeYean-ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăAradăDosarăă27/ă1934,ăp.5.ă
154ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăJudeYuluiăAradăDosară2641/ă1935,ăp.ă18.ă
155ăIdem,ăp.56-ă73.ă
156ăInformaYieăculeas<ădeălaăMureşanăFloriY<ăfiicaăfieraruluiăDr<ucianăNicolae,ăSatăDudănr.ăvechiă137,ăJudeYulă
Arad.ăă
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tineriiă ,ă eraă şiă loculă undeă “seă legauă dragostile”.ăAiciă rolulă importantă îlă aveaă
“highighişul”ăcareăcântaămelodiiăvesele.ăUnăjocăeraăalc<tuitădinăpatruămelodii:ă
Ardeleana,ăMânânY<lul,ăXig<neasca,ăS<ritaă.ă

ăăLaă jocă seă obişnuia,ă caă întotdeauna,ă feteleă s<ă fieă grupateă celă puYină
câteă dou<.ăAcesteaă seă numeauă “ortace”.ă Deă obiceiă acesteaă seă ort<ceauă cândă
mergeauăprimaădat<ă laă jocăşiăerauăverişoare,ăvecine,ădară întotdeaunaăprieteneă
bune.ă Laă felă eraă şiă cazulă fecioriloră careă seă numeauă “ortaci”ă sauă “fraYiă deă
cruce”.ă Feteleămergeauă pentruă aă fiă jucateă ,ă iară dup<ă ceă seă terminaă “ună joc”ă
adic<ăcinciămelodii,ăfecioriiăf<ceauăschimbădeăpartenereălaăurm<torulăjoc.ă

ăăMelodiile,ăaveauăunănum<rădiferitădeăpaşi.ăDeăexempluăArdeleanaăşiă
S<ritaăseăjucauăînătreiăpaşi,ăMânânY<lulăînădoiăpaşiiăiarăXig<neascaăîntr-unăpasă.ă

ăăÎnătimpulăjoculuiătineriiăuneoriă“descântau”,ăsauăseăironizauăuniiăpeă
alYiiădac<ănuăştiauăs<ă joaceăbine,ăceeaăceăeraăoă ruşine.ăOăfat<ăeraăcuăatâtămaiă
apreciat<ăcuăcâtăoăjucauămaiămulYiăfeciori.ă

ăăExistauă şiă strig<turileă deă laă jocă careă uneoriă erauă glumeYeă sauă
laudativeă:ă

ăăFoaie verde rozmarin 
  Dragă- mi floarea de crin 
  Badea cu părul galbin.  
 
  Mult mă mustră măicuYa 
  Bade-o pentru Dumneata. 
 
  BădiYa care iubeşte 
  E ca floarea care creşte 
  Care creşte dezvoltată  
  Când  vorbeşte se roşeşte 
  Când râde se rumeneşte 
  Inima şi-o veseleşte 
  Nu să uscă niciodată 
  De să uscă un firuY 
  Creşte altul mai drăguY. ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăHoraă satuluiă Dudă eraă deă faptă oă s<rb<toareă deă bucurieă şiă veselieă

pentruă totă satulă înă faYaă g<b<naşului157ă laă umbraă teiloră deă obiceiă înă zileleă deă
duminicaă dup<ămasaă sauă uneoriă laă prazniceleă mariă b<trâniiă satuluiă şiă tineriiă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
157ăInformaYieăculeas<ădeălaăăPredaăLena,ăSatăDudănr.ă198,ăJudeYulăAradă.ă
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fl<c<iăşiăfeteăveneauăfrumosăîmbr<caYiăînăcostumeăpopulareăsoseauămuzicanYiiă
şiămaiă apoiă începeauădansurileă populareă careă încântauăpeă ceiă careă participauă
aiciă laă acestă mareă evenimentă dină viaYaă satuluiă românesc.ă Seă maiă întâmplaă
uneoriăcaăceiămaiă tineriăs<ăseăcerteădinăpricinaădansuluiăcuăfetele,ăaămândrieiă
careă îiă st<pâneaă seă maiă sup<rauă uniiă peă alYii,ă dară maiă apoiă ceiă careă erauă
neliniştiYiăîşiăreveneauăînăfireă.ăă
ă

ăăăŞez<toareaăsatului.ă
ăăăŞez<toareaăeraăceaăcare,ăpracticăluaăloculăjocului,ădup<ăceăseăr<ceaă

vremea.ăPrimeleăcareăveneauălaăşez<toareăerauăfeteleăcareă ,ăspreădeosebireădeă
“joc”ăundeăîşiăar<tauătalenteleăartisticeălaădans,ăaiciăaveauăocaziaădeăa-şiăar<taă
h<rnicia.ă

ăăăSeăobişnuia,ăcaălaăşez<toareăs<ăvin<ăcuă“ăfurcaădeătors”,ăpentruăc<ă
acumăaveauă timpăs<ă toarc<ăcânepaăcareăauă lucrat-oă înăanulăprecedent.ăTorsulă
eraă muncaă ceaă maiă desă practicat<ă înă şez<toare,ă deoareceă nuă necesitaă oă
iluminareăputernic<ăaăcasei,ăcareăeraăluminat<ăcuăunaăsauădou<ălampe.ăă

ăăăŞez<toareaă esteă oă vecheă tradiYieă aă satuluiă p<strat<ă cuă sfinYenieă deă
b<trâniiăînYelepYiăşiăbuni.ă

ăăăEaăeăunămijlocădeăeducaYie.ă
ăăăC<minulăculturalăvechi.ă
ăăăC<minulăculturalăaăfostăconstruitădinăpiatr<ăşiăc<r<mid<,ăaveaăoăsal<ă

mareăcuăscen<ă.ăÎnăfaYaăsceneiăauăexistatătreiătrepteăpeăcareăseăputeaăurcaăsusăpeă
scen<,ă iară înă faYaă eiă eraă oă bar<ă dină grind<ă deă lemnă şiă copiiă st<teauă înă faY<ă
dincoloădeăaceast<ăgrind<ădeălemnă.ăTotăînăaceast<ăcl<direăînăspateămaiăeraăînc<ă
oăînc<pereădestulădeăînalt<ăşiăspaYioas<ăundeămaiătârziuăaăfostăaşezatăunăaparată
deăproiecYieăpentruăfilmeă.ăăăăăăăăăăăăăăăăă

ăăăÎnăanulă1935,ăRegeleăRomâniei,ăCarolăalăII-leaăaăînfiinYatăStr<jeriaă
X<riiăînăcareăerauăînscrişiătoYiătineriiăşiăcopiii.ăMembriiăStr<jerieiăaveauăfiecareă
personală ună carnetă deă membruă undeă seă consemnauă aspecteă aleă vieYiiă lor.ă
DevizaăStr<jerieiăera:ă“CredinY<ăşiămunc<ăpentruăXar<ăşiăRege”.ăă

ăăPrină legeaă Premilit<rieiă seă preg<tea,ă iniYiaă tineretulă înă mânuireaă
armelorădară şiă dinăpunctădeăvedereămoral,ă patriotic,şiă religios.ăDrumulă trasată
eraă clar:ă “Munc<ă şiă credinY<ă înă legeaă şiă gliaă str<moşeasc<”.ă Pentruă neamulă
nostruă românescă religia,ă credinYaă noastr<ă ortodox<ă esteă unaă şiă aceeaşiă cuă
naYionalitatea,ăbisericaăs-aăîngem<natăcuănaYiuneaăformândăoăsingur<ăexistenY<.ă
Înăfiecareă lun<ăpremilitariiăerauăduşiă laăbiseric<,ăcândănuămergeauă laăbiseric<ă
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,preoYiiăerauăobligaYiădeăaă leă Yineă tinerilorăpredic<.ăPrinăacYiuneaăsaăreligioas<ă
preg<tireaă premilitar<ă ap<raă patrimonială naYional,ă dină careă religiaă şiă bisericaă
erauăoăparteăintegrant<.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

ăă1936ăPrimarulăIndreicaăLaz<răalăComuneiăDudăaăpropusăconstruireaă
uneiă caseă culturaleă peă intravilanulă prim<riei,ă laă careă vaă contribuiă şiă
ComposesoratulăurbarialăDud.ă

ă11ă februarieă 1936ă S-aă aprobată reparareaă tuturoră fântâniloră dină
comunaăDudă“pentruăalimentareaăpopulaYieiăcuăap<ăpotabil<ăşiăfântânaădinăfaYaă
caseiăluiăStoiaăIoan”158.ă
ă ăPrimarulăComuneiăDudăaădatăînăarend<ădreptulădeăvânatădeăpeătoateă
teritoriileă maiă miciă deă 100ă Haă dină totă cuprinsulă comuneiă înă întindereă
aproximativ<ădeă5900ăiug<reăpeăătimpădeă5ăaniărespectiveădeălaă1ăianuarieă1937ă
pân<ălaă1ăianuarieă1942.ăSuntăreparateăedificiileăcomunaleăiarăDomnulăprimară
IndreicaăLaz<răesteăîncredinYatădeăaăcump<raă400ăbuc.Yigl<ăînăvaloareădeă280ădeă
leiă laăFabricaădeă Yigleă dinăPâncota.ăC<r<uşiaă comunal<ăpeă1936-ă1937ăaă fostă
dat<ăprinăînvoial<ăYinut<ălaă28ămartieă1936ăluiăMureşanăGherasimădinăComunaă
Dud,ăcuăsumaădeă8700ălei.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă ăă30ăseptembrieă1936ăsuntăreparateăşiăconstruiteăpodurileădeălaăIug<re,ă
Dumbrav<,ă cuă tuburiă deă cimentă deă dimensiuniă potrivite.ă Esteă construit<ă
fântânaă dină hotar,ă laă loculă numită Dumbrav<,ă înă dul<ulă principală deă p<mântă
undeănuăesteăniciăoăfântân<,ăalocat<ăfiindăsumaădeă8000ălei.ă
ă ăă15ănoiembrieă1937ăangajatăcaăpaznicăalăparchetuluiădeăp<dureăeraă
V<cianăLaz<răiarăp<durarăfiindăToporăMateiăcareăaveaăşiăelăobligaYiaădeăaăp<ziă
p<durea.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă ăăÎnă anulă 1938ă ă Comunaă Dudă “f<ceaă parteă dină Plasaă Târnova”159ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
,”ăPrimarăalăComuneiăDudăeraăDomnulăMartinăFloreaăiarănotarădomnulăEugenă
Fabry”160.ă Primarulă aduceă laă cunoştiinY<ă şedinYeiă deă consiliuă c<ă parchetulă
lemnosădinăp<dureaăcomunal<ăs-aăterminatăşiăseăstabileşteădistribuireaămateria-ă
luluiălemnosăpentruălocuitoriiăComuneiăDud.ă
ă 1938ăCorneliuăZeleaăCodreanuătreceăocazionalăprinăComunaăDudă
peădrumulăscurtădeăpesteădealăcondusădeădoiăcopiiăşiăcoboar<ăapoiăînăComunaă
TauY.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
158ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăArad,ăDosară1431/ă1936,ăp.11.ă
159ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăArad,ăDosară132/ă1938,ăp.6.ă
160ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPrefecturaăAradă,Dosară5168/ă1938,ăp.1.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăînceputulăanuluiă1939ăsituaYiaăpopulaYieiădinăzon<ăs-aăînr<ut<Yită
şiămaiămultă,ăpreg<tirileădeăr<zboiăerauăînătoi,ăiarădup<ăanulă1940ănemulYumirileă
auă crescută ,ă maiă alesă dină cauzaă rechiziYiiloră deă totă felulă şiă aă concentr<riloră
militare161.ă PopulaYiaă dină aceast<ă perioad<ă aă fostă cuprins<ă deă multeă
nemulYumiriă datorateă faptuluiă c<ă toateă lucrurileă erauă scumpe,ă oameniiă erauă
lipsiYiăşiăs<raci,ăaveauăunănivelădeătraiăsc<zut.ă
ă 1939-ă 1940ă auă fostă aduşiă înă Comunaă Dudă pentruă aă t<iaă p<dureaă
secular<ădinăR<sade,ădeălaăChiciuraăpân<ălaăpârâulăDepleşului,ăevreii,ăcareăauă
t<iată lemneleăcuă joag<releăşiă securile,ăaceştiaă le-auăspusă localnicilorăcomuneiă
noiăvomăt<iaălemneleăbuneăiarăvoiăv<ăve-Yiăînc<lziăcuăbuturugileăceeaăceăs-aăşiă
întâmplat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăViaYaăaădevenităşiămaiăgrea,ăînăurmaăsemn<riiăPactuluiăRibbentropă–ă
Molotovăşiăaădeclanş<riiăceluiădeăalăDoileaăR<zboiăMondială1939ă–ă1945.ă Înă
timpulăceăaăurmatăaăînceputădezmembrareaădureroas<ăteritorial<ăaăRomâniei.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă,,ăEroismulăeăartaădeăaăslujiăneamulăprinăsacrificareaăta”.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNichiforăCrainic.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAlăDoileaăR<zboiăMondială1939ă–ă1945.ă

ăăăăăăă28ă iunieă1940ăpoporulă românăaă tr<ităzileădeădoliuănaYionalădatorit<ă
faptuluiă c<ă Româniaă aă fostă obligat<ă s<ă cedezeă dină trupulă Y<riiă Uniuniiă
Sovietice,ăBasarabiaăşiănordulăBucovineiă162.ă
ă Laădataădeă30ă augustă 1940ăRomâniaă esteă silit<ă s<ă cedezeă aproapeă
jum<tateă 43.492ă kilometriă p<traYiă dină teritoriulă Transilvanieiă înă favoareaă
Ungarieiăhortyste.ăDictatulădeă laăVienaăaă fostă impusădeăGermaniaăNazist<ă şiă
Italiaă fascist<ă înă timpulă celuiă deă ală Doileaă r<zboiă mondial.ă Dup<ă retragereaă
armateiă româneă dină acesteă teritorii,ă auă începută prigoanaă şiă atrocit<Yileă
împotrivaăpopulaYieiăromâneştiăr<mas<ăacolo,ăastfelăintelectualiiăsatelorăpreoYiiă
,ă înv<Y<torii,ă profesorii,ă doctorii,ă avocaYiiă şiă mulYiă oameniă simpliă auă fostă
obligaYiăs<ăaleag<ăcaleaăpribegiei.ă
ă Noriiă negriă aiă celuiă de-ală doileaă r<zboiă mondială aveauă s<ă vin<ă şiă
deasupraă Y<riiănoastreăRomâniaăcareă îşiă schimb<ăalianYeleăodat<ăcuă sosireaă laă
putereăaăluiăIonăAntonescuăceăseăaliaz<ăcuăputerileăAxeiăînăoctombrieă1940ăşiă
intr<ăînăr<zboiădeăparteaăacestora.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
161ăBuletinulăOficialăalăJudeYuluiăArad,ă1940ă-ăă1941.ă
162ăăRevistaăBisericaăşiăŞcoala,ăNr.ă28,ăAradă7ăiulieă1940,ăp.1.ă
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ă Ascultândă deă chemareaă f<r<ă ezitareă laă armeă aă Y<riiă tineriiă dină
ComunaăDud,ăaveauăs<ădevin<ăostaşiădevotaYiăX<riiăcareăprinăcredinY<,ăonoare,ă
curaj,ăeroismăşi-auăf<cutădatoriaăfaY<ădeăXar<,ăauăap<ratăp<mântulăsfântăalăY<riiă
subăfaldurileătricoloruluiăromânescăpeătoateăcâmpurileădeălupt<ăaleăceluiădeăală
doileaăr<zboiămondial.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăGeneralulăAntonescuăspuneaădestulădeăclarăc<ădoreaăs<ăparticipeălaă
r<zboiă înc<ădinăprimaăzi.ăDeciziaăsaăeraăcorect<ăchiarădac<ăRomâniaănuăară fiă
intrată înă r<zboi,ă sovieticiiă ară fiă atacată teritoriulă românescă şiă maiă alesă zonaă
petrolier<ăpentruăa-iăloviăpeăgermaniă.ăElăs-aăocupatădeăreorganizareaăarmatei,ă
şiă aă avută caă obiectivă prioritară laă momentulă potrivită ,ă s<ă refac<ă integritateaă
teritorial<ăaăY<riiă163.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăNoulăconflictămondialăeraăunăr<zboiăalămotoarelor,ătanculăşiăavionulă
auă jucată ună rolă capital,ă acestaă fiindă ună r<zboiă deă mişcareă rapid<ă laă toateă
nivelurileăsale.ă
ă 22ă iunieă 1941ă Dup<ă intrareaă Românieiă înă celă de-ală doileaă r<zboiă
mondialăsubăcomandaămareşaluluiăAntonescuăprinăcelebrulăordinădatăArmateiă
române:ă “Ostaşi,ă v<ă ordonă treceYiă Prutul!ă ZdrobiYiă vr<jmaşiiă dină r<s<rită şiă
miaz<noapte.ă ReîmpliniYiă înă trupulă Y<riiă gliaă str<bun<ă aă Basarabiloră şiă codriiă
voievodaliăaiăBucovinei,ăogoareleăşiăplaiurileăvoastreă”ă164,ăarmataărecucereşteă
Basarabiaăcareăs-aăîntorsăînăcomponenYaăRomâniei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăR<zboiulădeclanşatălaă22ăiunieă1941ăera,ăpentruăRomânia,ăunăr<zboiă
deălegitim<ăap<rareănaYional<,ăunăr<zboiăimpusăneamuluiăromânescă165.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPoporulă română îşiă ap<raă existenYaă fizic<ă şiă naYional<ă .ă Elă aă luptată
pentruăcaăYara,ăc<minulăs<uăs<ănuăfieăşterseădeăpeăhartaăY<rilorăindependente.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăVictimeleă r<zboiuluiă auă fostă dină rândulă civililoră şiă militarilor.ă
Lupteleă sângeroaseă duseă dină tranşee,ă bombardamentele,ă prizonieratulă ,ă auă
presupusădinăparteaănaYiuniiăunăefortăumanăintens.166ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAnulă1941,ăaăînsemnatăînceputulăr<zboiuluiădeăeliberareăaăYinuturiloră
româneştiă ocupateă deă U.R.S.S.,ă esteă ună momentă deă referinY<ă înă istoriaă
Românieiă şiă înă acestă r<zboiă vân<toriiă deă munteă şi-auă adusă contribuYiaă lor,ă
drumulălorănuăaăfostăpres<ratănumaiăcuăflori,ăavândăparteănumaiădeăvictoriiăciă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
163ăGeneralădeăcorpădeăarmat<ă,ăveteranădeăr<zboiăIonăŞuYa,ăNecesitateaăistoric<,ădorinYaăaăuneiăY<riăîntregi,ăînă
RevistaăDosareleăIstoriei,ăAnăXI,ăNr.ă6,ăBucureştiă–ă2006,ăp.ă47.ă
164ăGeorgeăMagherescu,ăAdev<rulădespreăMareşalulăAntonescu,ăVolumulăII,ăEdituraăP<unescu,ăBucureştiă–ă
1991,ăp.ă21.ă
165ăGheorgheăBuzatu,ăRomâniaăcuăşiăf<r<ăAntonescu,ăEdituraăMoldova,ăIaşiă–ă1991,ăp.148.ă
166ăIvanofăEduard,ăLascuăAlexandru,ăLupteleădeăpeăCrişulăAlb,ăîmpotrivaăinvazieiăfascisteăseptembrieă1944,ăînă
MJA,ăZiridavaăXII,ăAradă–ă1980,ăp.ă373ă–ă385.ă
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auăavutăparteăuneoriăşiădeăînfrângeriădatorateăsuperiorit<Yiiănumericeăşiătehniceă
aăadversarului.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăVân<toriiădeămunteădinăRomâniaă şi-auăcâştigată înăcelăde-alăDoileaă
R<zboiăMondialăoăreputaYieăşiăoăfaim<ăgreuădeăegalatăînărândulăadversarilorăpeă
toateăcâmpurileădeălupt<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEntuziasmulăsoldaYilorăromâniăaăsubstituităcarenYeleădeăînzestrare,ăaă
cunoscutăînăacesteălupteăgreleădinăBucovinaăşiăBasarabia,ăcoteleăceleămaiăînalteă
dinătimpulăr<zboiuluiă.167ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
167ăFlorinăConstantiniu,ăOăistorieăsincer<ăaăpoporuluiăromân,ăEdituraăUniversăEnciclopedic,ăBucureştiă–ă1997,ă
p.ă400.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSergentulăPopaăIoanădinăcomunaăDudăNr.ă149ăaăparticipatăactivăînă
alădoileaăr<zboiămondială1941-ă1945,ălaălupteleădeăpeăfrontăîmpotrivaăruşilorăşiă
maiă apoiă împotrivaă germaniloră pân<ă înă MunYiiă Tatraă Mareă şiă Javorinaă dină
Cehoslovacia.ă Lupt<toră curajosă laă Arunc<toareă deă mineă deă 80-120ă mm,ă deă
dou<ăoriăgrupaăsaădeălupt<ăaăc<zutălaădatorieăpeăcâmpulădeălupt<ă,ăelăr<mânândă
singurăînăviaY<.ăAcestaăpovesteaăuneoriăcelorădragiăaiăs<iădeăacas<ădespreăoăziă
deă r<zboiă înă careă aă trecută prinămulteă încerc<riăaleă vieYiiă:ă întrunaă dintreă zileă
dup<ămiezulănopYiiăseăauzeauăbubuituriădeăgrenade,ăaruncateădeăinamicăcareăauă
spartă linişteaă nopYii.ă Înă faYaă ataculuiă inamică ună urletă s<lbatică s-aă auzită dină
piepturileă lupt<toriloră noştriă vân<toriiă deă munte.ă Apoiă s-auă auzită zgomotulă
puternicăalăarmelorăautomateă,ăgloanYeleătrasoareăroşiiăaleănoastreăşiăalbeăverziă
aleăinamiculuiăauăYesutăoăpânz<ădeăfocăaămorYiiădeasupraălupt<torilor.ăAiănoştriă
erauă avantajaYiă pentruă c<ă tr<geauă dină gropi,ă ad<postiYiă înă timpă ceă inamiculă
atacaă dină picioare,ă fiindă completă expuşiă foculuiă nostruă distrug<tor.ă Pentruă
câtevaăminuteăamăYinutăpeălocăduşmanul,ădarănou<ăniăs-aăp<rutăoăveşnicie.ăAmă
respiratăliniştiYiăprinăcâtevaălocuriăcadavreleăinamiculuiăerauălaăcâYivaămetriădeă
armeleă noastreă deă foc.ă Aă plecată peă frontă laă 5ă septembrieă 1941,ă avândă fiicaă
n<scut<ădeăoăzi,ăpentruăa-şiăfaceădatoriaăfaY<ădeăYar<,ăcinciăaniăaăfostăplecatăînă
r<zboi.ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSoldatulăSab<uăTeodor,ă pleac<ă peă frontă înă anulă 1941,ă serveşteă cuă
credinY<ă şiă onoare,ă patriaă caă marinară militară peă ceaă maiă modern<ă nav<ă deă
r<zboiă “ă N.M.S.ă Amirală Murgescu”careă puneaă mineă peă ap<,ă servindă subă
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comandaă Locotenentuluiă comandoră M<rgineanuă Ovidiuă şiă aă C<pitanuluiă
comandorăFocaăAntonă particip<ă activă laă ceaămaiămareă operaYiuneă deăminareă
dină zonaă ConstanYaă şiă dină istoriaă Marineiă Regaleă Române,ă laă escortareaă
navelorămilitareăromâneşti,ăgermaneădinăMareaăNeagr<ăşiăMareaădeăAzov.ă

ăăăăăăăăăPrinăactulăNr.3962/ă1942ădinădataădeă1ăseptembrieă1942ăesteăanexată
unătabelăcuăsoldaYiiăromâniădinăcomunaăDudăconcentraYiălaăRegimentulă93ă
Infanterie:ăăă

1.SoldatulăTomuYaăGherasim.ă
2.SoldatulăOpreanăOctavian.ă
3.SoldatulăBerarăTeodor.168ă

ăăăăăăăăăÎnăactulăcuăNr.ă1717ă/ă1942ăalăPlaseiăTârnova,ăPrim<riaăComuneiă
DudăsuntăamintiYiăsoldaYiiădeălaăDudăcareăsuntădejaăpeăfrontă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ŞchiopăLaz<răctg.ă1935.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.TomuYaăGherasimăctg.ă1935.ă

ăăăăăăă3.BerarăPetruăctg.ă1933.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.OpreanăOctavianăctg.ă1935.ă

ăăăăăăă5.BerarăTeodorăctg.ă1934.169ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAcesteă informaYiiă auă fostă consemnateă înă scrisă laă dataă deă 6ă augustă
1942ădeăc<treănotarulăPrim<rieiăComuneiăDudăMiYariuăMihai.ă
ă 1942ă Armataă aă 3ă aă român<ă comandat<ă deă generalulă Petreă
Dumitrescuăintr<ăînălupt<ălaăCotulăDonuluiăundeăcadeălaădatorieăpeăcâmpulădeă
lupt<ăal<turiădeăalYiăsoldaYiăromâniăunăerouădinăComunaăDud,ăsoldatulăCârpaciă
Traiană.ă
ă Înăanulă1942ăarmataăgermano-ăromân<ăaăfostăînfrânt<ăînăneîndur<-
toareaăStepaăCalmuc<ădeăc<treăarmataăroşieărus<.ăUnulădintreăfiiăComuneiăDud,ă
sergentulă V<ceană Gherasim,ă dină cadrulă Regimentuluiă 93ă Infanterieă Arad,ă
ajungeă s<ă lupteă peă frontă înă liniaă întîiă laăStepaăCalmuc<,ă vedeă cuă ochiiă s<iă şiă
simteăpersonalălegileăscriseăşiănescriseăaleăr<zboiului.ăă
ă Ună altă fiuă ală Comuneiă Dud,ă Sergentulă PetcuYă Pascuă aă participată
activă peă frontă întreă 22.06.1941-ă 24.ă 12.1942ă şiă 15.04.1944ă -ă 09.05.1945ă cuă
Regimentulă 85ă Infanterie,ă Diviziaă 1ă Infanterieă laă cucerireaă Odeseiă şiă aă
Sevastopoluluiă fiindă decorată pentruă curajă şiă eroismă peă câmpulă deă lupt<ă cuă
decoraYia”ă B<rb<Yieă şiă CredinY<”ă cuă Spadeă clasaă aă 3-a,ă prină Înaltulă decretă
nr.1038/ă14.04.ă1943.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
168ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPreturaăPlaseiăTârnova,ăDosarăNr.ă8/ă1942,ăp.84.ă
169ăIdem,ăp.93.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăB<t<liaăpentruăcucerireaăOdesseiă16ăoctombrieă1941ăaăar<tatăelanulă
deă lupt<ă ală armateiă româneă careă dup<ă lupteă crânceneă aă cucerită acestă oraşă cuă
pierderiămari.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăînceputulăanuluiă1941ăunăfiuăalăComuneiăDudăăSoldatulăV<ceană
Laz<ră careă eraă infanteristă pleac<ă peă frontulă deă estă particip<ă cuă curajă şiă
devotamentă laă lupteleă dateă cuă îndârjireă deă Armataă român<ă pentruă cucerireaăă
TighineiăşiăaăOdeseiăundeăpentruăcurajulădovedităînăluptaăcuăArmataăroşieăesteă
înaintatăînăgradulădeăcaporal,ăcomandantădeăgrup<.ăAăparticipatăactivălaăasaltulă
şiă b<t<liaă dat<ă timpă deă 10ă zileă deă atacă continuuă asupraă Sevastopoluluiă subă
ordineleăcurajosuluiăGeneralăalăvân<torilorădeămunteăLeonardăMociulskiă ădină
armataăromân<ăcareădeăfaptăprinătacticaăşiăstrategiaăsaăreuşeşteăs<ăintreăprimulă
înăSevastopolăşiăs<ăînfig<ătricolorulăromânescăînămijloculăoraşului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDup<ă aceast<ă mareă b<t<lieă Mareşalulă Antonescuă cuă luciditateă
afirmaă cuă ceaă maiă mareă r<spundereă :ă Familia,ă şcoala,ă biserica,ă autoritatea,ă
administraYia,ăconducerea,ă totulă trebuieărev<zut,ă totulă trebuieăref<cut.ăTrupeleă
româneăreveniteădeăpeăfrontăauătrecutăpeăsubăArculădeăTriumf,ăîntr-oăatmosfer<ă
deă entuziasm,ă dară mareşalul,ă careă ştiaă adev<rul,ă simYeaă gustulă amară ală
succesuluiăpeăjum<tate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPeălaăînceputulăanuluiă1941ăpleac<ăpeăfrontulădeăestăSoldatulăStoiaă
MaximădinăComunaăDudănr.ă356ăpentruăa-şiăfaceădatoriaăfaY<ădeăYar<ăîmpreun<ă
cuă Soldatulă Opreană Arsenieă dină Dud,ă servescă cuă credinY<,ă curaj,ă eroismă şiă
devotamentăYaraăpeăcâmpulădeălupt<ădeălaăTighina,ăOdesa,ăSevastopolă,Nalcikă
Soldatulă Opreană Arsenieă esteă r<nită peă frontă laă oă mân<ă şiă dup<ă doiă aniă seă
întoarceăînapoiăacas<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1942ăunulădinăfiiăComuneiăDud,ăOpreanăMaximăcareăf<ceaă
armataă laă jandarmerie,ă aă participată activă laă lupteleă crânceneă dateă pentruă
eliberareaă Odeseiă şiă Sevastopoluluiă ,ă împotrivaă Armateiă roşii.ă Seă întoarceă
acas<ă deă peă frontă înăComunaăDudă înă anulă 1944ă înă timpă ceă copilulă s<uă aveaă
vârstaădeă2ăaniăşiădeăbucurieă laăvedereaăfiuluiă îlă iaăşiă îlăpoart<ăpuYină înăraniYaă
careăoăaveaăînăspate.ă
ă Înc<ă dină varaă anuluiă 1942,ă mariă unit<Yiă aleă “Armateiă româneă auă
participată laă operaYiileă desf<şurateă peă câmpulă deă lupt<ă deă armataă german<ă şiă
maiăapoiăprinăoperaYia”Vân<toareaădeădropii”ădesf<şurat<ăînăperioadaă8-ă19maiă
aă ă fostă cucerit<ă Peninsulaă Kerci”170.ă Laă 28ă octombrieă 1942ă Armataă român<ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
170ăPetreăOtu,ăSecvenYaăromâneasc<ăaăb<t<lieiădeălaăStalingrad,ăRev.ăHistoria,ăAnăXII,ăNr.130,ăNoiembrie-ă
2012,ăp.33.ă
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prină operaYiunileă Divizieiă 2ă Munteă condus<ă deă generalulă Ionă Dumitracheă
cucereşteă Nalcikă s-aă încheiată ”unaă dintreă celeă maiă mariă victoriiă româneă peă
Frontulă deăEst”.171Prină profesionalismulă ar<tat,ă dară şiă prină strategia,ă forYaă deă
lupt<ăDiviziaă2ăMunteăaveaăs<ăcâştigeăadmiraYiaăofiYerilorăgermaniăşiărespectulă
sovieticilor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăIarnaăaniloră1941ă–ă1942ăaăadusăpunctulădeăcotitur<ăînădesf<şurareaă
r<zboiului.ă Deşiă nepreg<tit<ă pentruă ună r<zboiă atâtă deămareă caă şiă celă dină Estă
armataăromân<ăaăf<cutăfaY<ăonorabilăsituaYiilorădificileădeăpeăfront.ă
ă Vân<toriiă deă munteă auă reprezentată peă toat<ă durataă Campanieiă
ArmateiăromâneădinăEstăsingureleătrupeădeăelit<ăaleăinfanterieiăromâne.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăGeneralulăLeonardăMociulschiă1889-ă1979.ăă
ă ăPentruăcurajul,ăvitejia,ăpatriotismulăadev<rat,ădevotamentul,ăperse-
verenYaă deă a-şiă fiă condusăpersonală trupeleă deă vân<toriă deămunteă româniă prină
ploaiaă deă gloanYeă inamiceă particip<ă laă forYareaă Nistrului,ă asaltulă Crimeii,ă
p<trundeăîmpreun<ăcuăsoldaYiiăs<iăprimulăînăSevastopolă3ăiunieă1942ăpeăfrontă
colonelulăLeonardăMociulschiăaăfostăînaintatăînăgradulădeăgeneralădeăBrigad<ăală
Divizieiă4ăMunteă172.ăB<t<liaăpentruăcucerireaăSevastopoluluiăesteăremarcabil<,ă
înăacestăsens,ădou<ăluniădeăzileăarmataăgerman<ăaăasediatăoraşulădarănuăaăreuşită
s<-lăcucereasc<ăiarăarmataăromân<ăcondus<ădeăGeneralulăMociulschiăcareădup<ă
oă s<pt<mân<ă aă studiată oă ziă şiă oă noapteă dizpozitivulă deă lupt<ă inamică şiă dup<ă
planurileă saleă îndelungateă reuşeşteă s<ă cucereasc<ă şiă s<ă intreă primulă înă oraşă
înfiingândă tricolorulă românescă înă mijloculă oraşului.ă Eraă iubită deă soldaYiă
deoareceă seă aflaă al<turiă deă eiă înă toiulă luptelor.ă Dină octombrieă 1942ă pân<ă înă
augustă1943ăgeneralulăMociulschiăaăcondusăDiviziaă3ăMunteăcareăaădesf<şurată
aprigeă b<t<liiă înă Peninsulaă Taman,ă dină Caucazulă deă Vest,ă reuşindă cuă preYulă
unorămariăsacrificiiăs<ăresping<ăacYiunileăsovieticeăpentruălichidareaăcapuluiădeă
podădinăCaucaz.ăParticip<ăactivă laăeliberareaăX<riiăCrişurilor,ăTransilvaniaădeă
Vest,ăBeiuşulăşiăOradeaăsuntăeliberateăînăurmaăluptelorăceăauăurmat.ăContinu<ă
luptaă împotrivaă trupeloră germaneă şiă hortyste,ă aă trecută frontieraă înă Ungariaă
participândălaăeliberareaăDebreYinului,ăaăMunYilorăBukkăundeătrupeleăinamiceă
auă fostă nevoiteă s<ă seă retrag<ă dină faYaă perseverentuluiă generală română ală
vân<toriloră deă munteă Leonardă Mociulschi.ă Generalulă Mociulschiă aă iubită
poporulăromân,ăaăiubitălibertateaăpopoarelor,ămaiămultădecâtălibertateaăproprie,ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
171ăFlorinăCristescu,ăOperaYiunileăDivizieiă2ăMunteăînăMunYiiăCaucaz,ăRev.ăHistoria,ăAnăXII,ăNr.ă130,ăNoiem-
brie-ă2012,ăp.43.ă
172ăColonelă(r)ăGheorgheăSumanăşiăCristianăNegrea,ăVân<toriiădeăMunteă–ăAlădoileaăR<zboiăMondial,ăînăRev.ă
deăIstorieăMilitar<ăRomâneasc<,ăTacticaăşiăăStrategia,ăAnulăI,ăNr.1,ăSeptembrieă–ă2014,ăp.42.ă
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aă sângerată pentruă poporulă română şiă ne-aă transmisă oă lecYieă aă demnit<Yiiă şiă
onoareiămilitare.ăAă iubită Yaraăaceastaă aşaăcumăaă fostă eaă şiămunYiiăpeăcareă i-aă
ap<ratăcuăpropriaăsaăviaY<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăUnulă dină fiiăComuneiăDud,ă StoiaăAlexandru,ă vân<toră deămunte,ă aă
servită subă comandaă generaluluiă Mociulschiă participândă şiă elă laă lupteleă
crânceneăpentruăeliberareaăUngariei,ăSlovacieiăşiăaămasivuluiămuntosăJavorina.ăă
ă Altă fiuă ală Comuneiă Dud,ă Soldatulă Maniă Mateiă ctg.ă 1929ă dină
Batalionulă 18ă Vân<toriă deă Munteă aă participată activă peă frontă laă cucerireaă
Sevastopoluluiă dândă dovad<ă deă devotament,ă curajă şiă spirită deă sacrificiuă peă
câmpulă deă lupt<ă şiă aă fostă decorată cuă decoraYiaă “Scutulă Crimeii”laă 15ă
septembrieă 1942,ă dară şiă cuă decoraYiaă “Serviciulă Credinciosă cl.ă IIIă cuă
Spade”prinăBrevetulăNr.ă21.000ădină15ădecembrieă1942.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăUnăaltăfiuăalăComuneiăDudă,ăSoldatulăOpreanăGheorgheăaăparticipată
activăînăalădoileaăr<zboiămondialălaălupteleăgreleăduseădeăc<treăArmataăromân<ă
împotrivaă Armateiă roşii,ă înă Basarabia,ă dândă dovad<ă deă curajă şiă spirită deă
sacrificiuăpeăcâmpulădeălupt<,ălaăXigancaăesteăgravăr<nităînămânaăstâng<ă,ădup<ă
câtvaătimpăseăîntoarceăădeăpeăfrontăacas<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1942ăsoldatulăBerarăPetruădinăRegimentulă93ăInfanterie,ăaă
participată laă lupteleăgreleădateădeăArmataăromân<ăpentruăeliberareaăOdeseiăşiă
Sevastopolului,ă fiindădecoratăpentruăcurajăşiăspiritădeăsacrificiuăpeăcâmpulădeă
lupt<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăNum<rulădeă familiiă îndrept<Yiteăaăprimiăajutoareădeăconcentrareă şiă
mobilizareăpeălunileăiulie,ăaugust,ăseptembrieă1943ădinăcomunaăDudăesteădeă58ă
familiiăcuăunănum<rădeă122ădeămembrii,ăauăprimităsumaădeă54.062ălei173.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă lupteleă greleă duseă deă c<treăArmataă român<ă împotrivaăArmateiă
roşii,ă soldatulă Sidaă Gheorgheă dină Comunaă Dud,ă dină Regimentulă 1ă Artilerieă
Timişoaraăajungeăînă1943ăpân<ăaproapeădeăStalingrad.ăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă21ă februarieă 1943ă aă fostă s<rb<torit<ă înă toat<ă Yaraă Ziuaă ostaşuluiă
român.174ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăNum<rulă ajutoareloră deă concentrareă şiă mobilizareă peă lunaă Maiă
1943,ădinăComunaăDudăesteădeă70ădeăfamiliiăcuăunănum<rădeă149ădeăpersoane,ă
careăauăprimităajutorăfinanciarăînăvaloareădeă61.704ăleiă175.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
173ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean-ăfondăPreturaăPlaseiăTârnova,ăDosarăăNr.9/ă1943,ăp.688.ă
174ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăRegistrulăactelorăintrateăînăanulă1943,ăp.1.ă
175ăArhiveleăNaYionaleăAradă–ăServiciulăJudeYeană–ăfondăPreturaăPl<şiiăTârnova,ăDosară1287ă/ă1943,ăp.731.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1943ăaăexistatăînăComunaăDudă,ăAsociaYiaădeăp<şunatăcareă
purtaă numeleă deă “Izbândaă “-ă Dud,ă careă aveaă oă administraYieă ordonat<ă şiă oă
exploataYieăeconomic<ăpeăsuprafaYaătotal<ădeă667ăJug<reă,ă1456ădeăstânjeniă176.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăMembriiăComitetuluiădeăconducereăaiăAsociaYieiădeăp<şunatăauăfost:ă

1. Laz<răStoiaăă–ăPreşedinteă.ă
2. ColomanăFodorăă-ăăcasieră.ă
3. ManiuăGherasimăăă-ăăsecretar.ă
4. BerarăDionisieăă-ăăadministrator.ă
5. BerarăOnuYăă-ăăadministrator.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrivitorălaăsituaYiaăcolecteiăpentruăPalatulăInvalizilor,ăComunaăDudă
seăreg<seşteăînăacestătabelăc<ăaăcontribuitălaăPalatulăInvalizilorăpân<ălaădataădeă
20ăiulieă1943ăcuăsumaădeă13.000ălei177ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă21ăfebruarieă1944ăPremilitariiădinăComunaăDudăauăînceputăs<ăfac<ă
şanYurileăad<postăînăcazădeăbombardament.178ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă lunaă aprilieă 1944ă Mareşalulă Antonescuă declaraă înă faYaă
comandanYilorădeăunit<Yiăaleăarmateiăromâneă:ă“Noiănuăavemăp<mântădeăcedat,ă
noiănuăavemăundeămerge.ăNeăvomăbateăaiciăşiădeăvomăfiăînvinşi,ăeuăvoiăr<mâneă
singurăchiarăpân<ălaăsfârşită“ă179.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrinăactulădeălaă23ăaugustă1944,ăaăavutălocăarestareaălaăPalatulăregală
dină Bucureştiă aă Mareşaluluiă Ionă Antonescu180ă şiă aă principaliloră luiă
colaboratori181ă laăordinulă regeluiăMihai,ă acestaă fiindăcelămaiă controversatăactă
dină întreagaă acYiuneă aă r<zboiului.ă Uniiă l-auă considerată caă ună actă deă salvareă
naYional<,ămaiă alesăceiăceăauăparticipată laăel.ăAlYiiă l-auădenumită ,,capitulare”,ă
lovitur<ă deă palat,ă lovitur<ă deă stat,ă întoarcereaă armelor,ă sauă ,,ieşireă dină
r<zboi”.182ăCriticiiăacestuiăact,ăpeăcareăuniiă îlăcalific<ăcaă înalt<ă tr<dare,ăalYiiăoă
grav<ăeroareăpolitic<,ăsusYinăideeaăc<ă“Româniaănuătrebuiaăs<ăcapitulezeăînainteă
deăaăfiăsemnatăunăarmistiYiu”.183Aceast<ăcapitulareănecondiYionat<ăaăfostăpentruă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
176ăArhiveleăParohieiăOrtodoxeăDud,ăActeăintrateăpeăanulă1943,ăp.ă9.ă
177ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYeană–ăfondăPreturaăPlaseiăTârnova,ăDosară1287/ă1943,ăp.869.ă
178ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăRegistrulăactelorăintrateăînăanulă1944,ăp.12.ă
179ăGeorgeăMagherescu,ăAdev<rulădespreăMareşalulăAntonescu,ăVolumulăIII,ăEdituraăP<unescu,ăBucureştiă–ă
1991,ăp.ă77.ă
180ăCiprianăStoleru,ă23ăAugustă1944ăR<zbunareaătimpuluiăpierdut,ăînăRev.ăHistoria,ăAnăXIV,ăNr.ă151,ăAugustă
–ă2014,ăp.ă12.ă
181ăFlorinăConstantiniu,ăOp.ăcit.ă,ăp.ă438.ă
182ăDr.MihailăE.ăIonescuă,ăUnăevenimentănecesară,ăoportunăşiănaYional,ăînăRev.ăMagazinăistoric,ăAnulă
XXXVIII,ăNr.ă8,ăAugustă–ă2004,ăp.ă6.ă
183ăNicolaeăBaciu,ăAgoniaăRomânieiă1944ă–ă1948ă,ăDosareleăsecreteăacuz<,ăEdituraăSaeculum,ăBucureştiă–ă
1997,ăp.ă93.ă
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RomâniaăunădezastruănaYional.ăActulădeă laă23ăaugustă1944ăaăschimbatăcursulă
României.ăPrinăacestăactăs-aăîncercatăprotejareaămilitarilorăromâniădeăeventualeă
sacrificiiăinutile.184ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPeă direcYiaă Pâncotaă –ă Târnovaă –ă Şilindiaă –ă Buteni,ă acYionaă înă
ap<rareăDetaşamentulă deă Sudă alăArmateiă române,ă comandată deă locotenentă –ă
colonelulăMertic,ăcareăaăprimităordin,ăprinămaiorulăCiolpan,ădeăaăseăaşezaăpeă
poziYiaă Şilindiaă –ă TauYă peă careă trebuiaă s<ă oă p<strezeă cuă oriceă preYă pentruă aă
asiguraă contraofensivaă trupeloră ruso-ă româneă aflateă înă susă peă valeaă Crişuluiă
Alb185.Noapteaă dinspreă 17ă /ă 18ă septembrieă 1944,ă pentruă înt<rireaă acestuiă
dizpozitivă deă lupt<ă s-aă ordonată retragereaă Batalionuluiă Iă Regimentulă 85ă
InfanterieăşiăCompanieiădeăarmamentăgreuăspreăComunaăDudăpentruăaăocupaă
ună dispozitivă deă ap<rare186spreă sateleă Şilindiaă –ă DrauYă –ă TauYă –ă Agrişă –ă
Ar<neag.ă
ă Înă lunaă septembrieă 1944ă noriiă negriă aiă celuiă deă ală doileaă r<zboiă
mondială seă abată pesteă Comunaă Dudă undeă populaYiaă s-aă refugiată dină caleaă
r<zboiuluiă cuă c<ruYeleă copii,ă femeileă şiă b<trâniiă auă luată cuă eiă alimenteă pâine,ă
f<in<,clis<,ăceap<,pui,ăg<ini,ăhaine,ăp<turiăşiăs-auădusăpeăvaleaăDuduluiă înăsusă
aşezându-seăaiciăînăp<dure,ălocuindăaiciăpentruădou<ăs<pt<mâni.ăS-aădormităaiciă
înăc<ruY<ăcuăcoviltir.ăÎntreătimpăînădataădeă19ă–ă20ăseptembrieă1944ăoăcoloan<ă
militar<ă româneasc<ă aă trecută deă peă valeaă Mureşuluiă respectivă deă peă valeaă
Cladoveiă spreă Agrişulă Mare,ă DrauY,ă Dud.ă Aceast<ă zon<ă eraă loculă deă
concentrareă pentruă unit<Yileă dină Diviziaă 1ă Cavalerie-ă InstrucYieă condus<ă deă
Colonelulă Alexandruă Pleşoianuă comandantulă Divizieiă şiă cuă Maiorulă
D<sc<lescuăşefulădeăStatămajorăcareăluptaser<ăînăBanat187.ăAiciă“s-auăadunatăşiă
unit<Yiă dină Regimentulă 11ă C<l<raşiă careă auă trecută apoiă dealurileă spreă Dud,ă
Ar<neagă ,Agrişulă Mare.ă Coborândă dealurileă prină p<duriă puYină maiă înă josulă
dealuriloră armataă român<ă aă fostă atacat<ă cuă focuriă deă armeă deă c<treă soldaYiiă
armateiă hortyste,ă fiindă r<niYiă gravă câYivaă soldaYiă români,deasemeneaă şaseă
avioaneăStukasăgermaneăauămitraliatăşiăauăbombardatăcoloanaăarmateiăromâneă
deăaprovizionareăpeăcareăaăf<cut-oăpraf.ăUnaădintreăbombeleădeăaviaYieăaăc<zută
înă margineaă satuluiă Dudă dinspreă DrauY,ă aproapeă deă podulă careă duceaă spreă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
184ăFlorinăŞperleaă,ăArmataăRomân<ădeălaăalianYaăcuănaziştiiălaăfr<Yiaăcuăsovieticii,ăRev.ăHistoria,ăAnulăXIV,ă
Nr.153,ăOctombrieă–ă2014,ăp.ă47.ă
185ăIoanăValeriuăTuleu,ăăR<zboiăpeăMureşăşiăCrişulăAlb,ăEdituraăMirador,ăAradă–ă2014,ăp.ă154.ă
186ăCuăviaYaăzidălaătrec<toriă–ăseptembrieă1944ăînăValeaăCrişuluiăAlb,ăEdituraăMilitar<,ăBucureştiă–ă1986,ăp.54.ă
187ăIoanăValeriuăTuleu,ăR<zboiulăTr<ită,ăAr<deniiăpeăfronturileăr<zboiuluiămondială,Edituraă“ăViaYaăar<dean<”,ă
Arad-ă2012,ăp.164.ă
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DrauY,ă dară nuă aă explodată aă f<cută oăgroap<ămareăundeă aă c<zută şiă peă careămaiă
târziuălocalniciiăauădezamorsat-o,ăiarăalteleăăauăexplodatăpeădrumulădintreăDudă
şiăDrauYăf<cândăvictime,ăpeădrumăseăaflauănumaiăcaiăşiăoameniămorYi”188.ăAiciă
înă acestă atacă aeriană auă fostă r<niYiă mortală locotenentulă Anghelă Osiacuă dină
Regimentulă 85ă Infanterie,ă companiaă armamentă greuă şiă soldatulă Gheorgheă
Boboescu189ăînăhotarulăComuneiăDrauYăînspreăDudă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăArmataă român<ă aă stată înă lunaă septembrieă 1944ă câtevaă zileă înă
ComunaăDudă ,ă buc<t<riaă saă aă fostă instalat<ă înă satulăDudă laă nr.302ă înă curteaă
familieiă Predaă Gheorghe.ă Fiecareă locuitoră ală comuneiă Dudă aveaă înă gr<din<ă
s<patăunătranşeuăpeăcareăl-auăfolosităatunciăcândăseăalarmaăsatulăDudăc<ăpeăceră
auă ap<rută avioaneleă inamiceă germane.ă Lumeaă satuluiă eraă speriat<ă dină cauzaă
r<zboiului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnămomentulăînăcareăînăComunaăDudăaăp<trunsăArmataăRoşieăprină
mijloculăcomuneiăruşiiăauăspartălac<tulăşiăauăintratăînăpivniY<ălaăTerekăăv<zândă
butoaieleă deă vină auă b<ută vină peă s<turateă dară laă ună momentă dată aă ap<rută oă
rusoaic<ăcuăgradulădeăc<pitanăcareă i-aăcertată şiă le-aădatăordinăs<ăpleceăurgentă
dinăpivniY<.ăTotă acumă înă aceast<ă ziă peădrumulă principală alăComuneiăDudăpeă
careă seă afl<ă bisericaă ortodox<ă şiă peă primulă drumă dină parteaă dreapt<ă auă fostă
mitraliateădeăavioaneleăArmateiăgermaneă .ăAtunciă auămurităpeădrumulădintreă
Dudă şiă DrauYă 23ă deă cai.ă Dup<ă aceastaă soldaYiiă ruşiă auă spartă lac<teleă deă laă
g<b<naşulăluiăTerekădinăComunaăDudădeăundeăauăluatăov<zăcuăp<turileăpentruă
caiiălor.ăă
ă Datorit<ă faptuluiă c<ă armateleă germanoă -ă maghiareă auă intrată înă
ofensiv<ă înă Transilvania,ă eleă auă încercată s<ă ocupeă prină crânceneă b<t<liiă cuă
armataăromân<ăzona.ăDară loră liăs-auăopusăcuăîndârjireăostaşiiăarmateiăromâneă
careăauăluptatăeroic,cuăd<ruireăpentruăaăap<raăp<mântulăstr<moşescăalăY<rii.ăÎnă
acestă scopă aă fostă creat<ă grupareaă operativ<ă aă armateiă româneă “Crişul”ă
comandat<ădeăGeneralulăLeonardăMociulski,ăavândă înăcomponenY<ăDiviziaă3ă
Munte,ăcareăap<raăzonaăCrişuluiăNegruăşiăDiviziaă1ăInfanterieă InstrucYieăcareă
aveauă misiuneaă s<ă interzic<ă p<trundereaă peă valeaă Crişuluiă Alb.ă Astfel,ă înă
lupteleă dateă pentruă cucerireaă Ineului190ă deă c<treă armataă maghiar<ă laă 15ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
188ăZiarulăM<sura,ăNr.92ădină2-8ăiunieă2010,ăp.3.ă
189ăSoldatulăBoboescuăGheorghe,ădinăRegimentulă85ăInfanterie,ăaămurit,ăc<zutălaădatorieăpeădataădeă19ă
septembrieă1944ăînăloculănumităsubăcoast<,ălaă14ăkmăvestădeăBisericaăOrtodox<ăromân<ădinăDrauYăşiăesteă
înmormântatăînăcurteaăbisericiiăortodoxeăDrauY.ă
190ăVeteraniiăpeădrumulăonoareiăşiăjertfeiă–ăAvântăpesteăCarpaYi,ăEdituraăăVasileăCârlovaă,ăBucureştiă–ă1994,ă
p.185.ă
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septembrieă1944ăcareăluptaăcuăarmataăromân<ăaăc<zutălaădatorieăpeăcâmpulădeă
lupt<ălaăieşireaădinăColoniaăIneu,ăcaporalulăŞchiopăLaz<r,ăcomandantădeăgrup<ă
dinăRegimentulă85ăInfanterie191ăcareăcuămitralieraădeăcompanieăaătrasăpân<ălaă
ultimulăcartuşăşiăaăucisăcâYivaăsoldaYiăhortyştiădeoareceăceilalYiăcamaraziăaiăs<iă
s-auăretrasălaătimpă,ă iarăelădup<ăceăăaăfostăîncercuităaăfostăucisăcuăbaionetaădeă
soldaYiiăhortyşti,ăelăfiindăsingurulăerouăînmormântatăînăsatulănatalăDud.ăDeălaăă
Ineuătrupulăerouluiămortăpeăcâmpulădeălupt<ăŞchiopăLaz<răaăfostătransportatăînă
satulănatalăDudăcuăc<ruYaădeăc<treăPetcuYăMateiă(ăMateiuăTreschii)192ă.ă
ă Participândă laă slujbaă deă înmormântareă aă erouluiă Şchiopă Laz<ră ună
b<trână ală satuluiăm<rturiseaă c<ă înă timpulă înă careă preotulăMirceaăAlbuă slujeaă
slujbaăînmormânt<riiăînăcurteaăcaseiăaăintratăunăofiYerăalăarmateiăromâneăcareăaă
anunYatăc<ăînăcurândăpeădeasupraăsatuluiăvaătreceăaviaYiaăinamic<ăşiăoameniiăs<ă
seăad<postesc<,ăserviciulădivinăs-aăintreruptăpentruăcâtvaătimpăscurtăpân<ăceăauă
trecutăavioaneleăgermaneădup<ăcareăs-aăcontinuatăslujbaăeroulăaăfostăcondusăpeă
ultimulădrumădeăc<treăsoYiaăsaăşiăceleădou<ăfeteămici,ăoameniiăsatuluiăDudăcareă
cuătoYiiăplângeau.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăUnăaltă fiuăalăComuneiăDud,ăesteăSoldatulăStoiaăOnuYăcareă înă1944ă
ajungeăcuăRegimentulă85ăInfanterieădinăIneuăs<ălupteăpeăfrontălaăPodulăIloaieiă
înăMoldova.ăAcestaăspuneaăc<ăacoloăs-auădusă lupteăgrele,ă lupteleăerauă înă toi,ă
artileriaă tr<geaă ziuaă şiă noaptea,ă apoiă ne-aă prinsă acoloă armistiYiul,ă nuă ă neămaiă
luptamăcuăruşii,ăseăîntorseser<ăarmeleăacumăseăluptaăîmpotrivaăgermanilor.ăÎnă
celeădinăurm<ăRegimentulă85ă Infanterieă s-aă retrasădeăpeăpoziYiileădeă lupt<ă înă
mersăpeăjos,ămarşăforYatădeălaăM<n<stirea-ăM<r<şeşti-ăÎntors<turaăBuz<uluiăs-aă
trecută Buz<ulă prină ap<,ă apoiă s-aă ieşită prinămunYiă laă Sinaiaă şiă deă aiciă auă luată
trenulăpân<ălaăAradă193.ă

ăăăăăăAltăfiuăalăComuneiăDud,ăsoldatulăMureşanăPascuăalăArmateiăromâneă
aă luptată peă frontă înă celă deă ală doileaă r<zboiă mondială 1944ă laă Ungheni-ă Iaşiă
al<turiădeăgermaniăîmpotrivaăArmateiăroşiiăruse,ădină700ădeăsoldaYiăromâniăauă
r<masă 7,ă şiă apoiă dup<ă întoarcereaă armeloră împotrivaă Germanieiă aă participată
activă laă lupteleă greleă duseă deă c<treă Armataă român<ă pentruă cucerireaă
Budapestei,ăajungîndăpân<ălaăBrnoăînăCehoslovacia.194ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
191ăColonelăPetreăIlie,ăColonelădr.ăAl.ăGheorgheăSavu,ăDocumenteăprivindăIstoriaăMilitar<ăaăpoporuluiăromân,ă
augustă1944,ăVolumulăIII,ăEdituraăăMilitar<,ăBucureştiăă-ă1978,ăăp.ă128ă–ă232.ă
192ăInformaYieăculeas<ădeălaăStoiaăMaxim,ăSatăDudănr.ă328,ăJudeYulăAradă.ă
193ăInformaYieăculeas<ădeălaăveteranulădeăr<zboiăăStoiaăOnuY,ăSatăDudănr.ă333,ăJudeYulăArad.ă
194ăInformaYieăculeas<ădeălaăInginerăVlacişăIosif,ăCartierulăGr<dişte,ăOraşulăArad.ă
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ăăăăăăăÎnăprim<varaăanuluiă1942ă-ă1944ălaămobilizareaăgeneral<ăpleac<ăpeă
frontăsoldatulăToporăMateiădinăComunaăDudănr.ă197,ăcareăesteă luatăprizonieră
deă r<zboiă înă Rusiaă şiă moareă înă urmaă unoră fapteă deă r<zboiă într-ună lag<ră dină
Siberiaălaădataădeă15ămartieă1945.ă

ăăăăăăăUnăaltăfiuăalăComuneiăDud,ăcaporalulăSidaăGherasimăparticip<ăactivă
dină anulă 1943ă –ă 1944ă peă frontă înă cadrulă Divizionuluiă 61ă Artilerieă Grea,ă
branduriăalăArmateiăromâneăcareăpleac<ăpeăfrontădinăzonaăMinişă–ăCov<sânYăînă
UngariaăparticipândălaălupteleăgreleăduseăpentruăeliberareaăBudapestei,ăajungeă
pân<ăînăPoloniaăundeăaămâncatăcartofiădinăjiread<,ăacoperiYiăcuăpaieăşiăp<mânt.ă
Pentruăcurajulăşiădevotamentulădeăcareăaădatădovad<ăpeăcâmpulădeălupt<ăaăfostă
decorată deăArmataă român<ă cuă decoraYiaă “ă B<rb<Yieă şiă CredinY<ă “.ă S-aă întorsă
înapoiăacas<ădeăpeăfrontăînăanulă1945.ăAşaădup<ăcumăspuneaăînc<ăcândăeraăînă
viaY<ăaăcunoscutădinăplinăgreut<Yileăvremii,ăaăv<zutăcuăochiiăs<iăşiăaăsimYitătoateă
legileăscriseăşiănescriseăaleăr<zboiuluiă.ă

ăăăăăăăAltăerouăalăComuneiăDudăaăfostăsoldatulăBâşcaăIosifăplecatăpeăfrontă
înăanulă1942ăcareăîşiăfaceădatoriaăfaY<ădeăYar<ăluptândăcuăcurajăşiădevotamentă,ăaă
c<zutălaădatorieăpeăcâmpulădeălupt<ăînăasaltulăMunYilorăTatraădinăCehoslovaciaă
laădataădeă15ăfebruarieă1945.ă

ăăăăăăăToateăacesteăfapteădeăarme,ăcurajăşiădevotamentăneăarat<ănou<ăceloră
deăast<ziăc<ăînaintaşiiănoştriăauăfostăostaşiădeăn<dejdeăaiăY<rii,ăcareăauăîndeplinită
laătimpătoateăordineleăprimiteăuneoriăchiarăcuăpreYulăvieYiiă.ă
ă PrinăactulăNr.2ădinădataădeă12ămartieă1945ănotarulăMiYariuăMihaiăală
Prim<rieiăComuneiăDud,ă raportaăPretoruluiă deă laăTârnovaăprivitoră laă ordinulă
Nr.521ă dină 10ă IIIă 1945,ă c<ă locuitoruluiă PetcuYă Gheorgheă dină Comunaă Dudă
Nr.114,ă înă dataă deă 12ă octombrieă 1944ă iă s-aă luată ună cală deă c<treă cavaleriaă
armateiăsovieticeălaăaeroportulădinăTârnova,ăcuăocaziaălucr<rilorădeăamenajare,ă
f<r<ăcaălocuitorulăs<ăprimeasc<ăvreunăact195.ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăConformăactuluiăPrim<rieiăComuneiăDudăcuăNr.283/ădinădataădeă14ă
VIă1945,ăseăaduceălaăcunoştiinY<ăPretoruluiădinăTârnova,ăfaptulăc<ăînăComunaă
Dud,ă trupeleăgermaneă şiămaghiareă auă schimbată înă cursulă anuluiă 1944ăviteă laă
locuitoriiă dină Dud,ă acestă lucruă fiindă consemnată înă acteleă deă cancelarieă aleă
Prim<rieiăComuneiăDud,ădeăc<treănotarulăcomunalăMiYariuăMihai196.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
195ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean,ăfondăPreturaăPlaseiăTârnova,ăDosarăNr.7ă/ă1945,Vol.I,ăp.141.ă
196ăIdem,ăp.127.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăPotrivită actuluiă Prim<rieiă Comuneiă Dudă cuă Nr.437/ă dină 17ă martieă
1944,ăînăcareăsuntăamintiYiătitulariiăInvalizi,ăOrfani,ăV<duveădeăR<zboiădinăCo-
munaăDudă:ăă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.StoiaăAnaăăăă*ăv<duv<ăăăăăNr.ătitluăpensieăă2644/ă1942.ă
ă 2.OpreanăArsenieăăăă*invalidăăăNr.ătitluăpensieăă8444/ă1942.ă
ă 3.PetcuYăOnuYăăă*invalidăăăăNr.ătitluăpensieăăă465/ă1942.ă
ă 4.OpreanăGheorgheăă*invalidăăNr.ătitluăpensieăă24482.ă
ă 5.Dr<uceanăTeodorăăă*invalidăăNr.ătitluăpensieăă5680/ă1942.ă
ă 6.CârpaciăElisabetaăăă*v<duv<ăăNr.ătitluăpensieăă1329/ă1942.ă
ă 7.OpreanăO.ăOnuYăăăăăă*invalidăăNr.ătitluăpensieăă14199/ă1942.ă
ă 8.StoiaăOniYaăăă*v<duv<ăăăăăNr.ătitluăpensieăă48444/ă1943.ă
ă 9.BerarăFloriYaăă*v<duv<ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă10.PredaăSavetaăă*v<duv<ăăăNr.ătitluăpensieăă80775/ă

ăăăăăă11.NecşaăIosifăăăăă*tataăăăăăăăăNr.ătitluăpensieăă86352/ă
ă 12.MoYăIleanaăăăăă*v<duv<ăăăNr.ătitluăpensieăă58647/ă1943.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăă13.BerarăOnuăăăăă*invalidăăăăNr.ătitluăpensieăă19986/ă1943.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăă
ă 14.StoiaăFloriYaăăă*v<duv<ăăăNr.ătitluăpensieă88580/ă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăDină documenteleă Prim<rieiă Comuneiă Dudă afl<mă c<ă laă dataă deă 5ă
februarieă 1945ă înc<ă seă maiă aflauă peă frontă ostaşiă româniă dină Comunaă
Dud,197careă luptauăcuăcurajă ,ă spiritădeă sacrificiuă şiădevotamentăpeăcâmpulădeă
lupt<ăpentruăCredinY<ă,ăNeamăşiăXar<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăR<zboiulăaăpresupusădinăparteaănaYiuniiămariăsacrificiiăînămunc<ăşiă
baniăcareăauăfostăsuportateădeăpopulaYiaăs<r<cit<ădeăefortulăgeneralădeăr<zboi,ă
trebuindă s<ă suporteă ocupaYiaă str<in<ă şiă dep<gubirileă impuseă deă putereaă
înving<toareă ,ăRusiaăSovietic<.ăEliberareaădeă c<treăArmataăRoşieăne-aă costată
multă populaYiaă civil<ă s-aă v<zută supus<ă laă totă felulă deă rechiziYii,ă furturi,ă
f<ptuidu-seă chiară crimeă multeă r<maseă nepedepsiteă .ă Dină zonaă Comuneiă
T<rnovaăauăfostărechiziYionate,ăînămartieă1945ă,ădeăc<treăostaşiiăsovieticiiă:ă50ă
deăcaiă,ă6ăviteă,ă24ădeăporci,ă418ăoi,ă14.000ăkg.ăfuraje,ă10ăc<ruYe,ă177ădeăp<s<ri,ă
16.000ăkg.ăalimente.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPlasaă Târnovaă împreun<ă cuă toateă Comuneleă şiă sateleă dină jură auă
predată trupeloră sovieticeă înă totală 30ă deă vagoaneă deă grâu,ă 25ă vagoaneă deă
gr<unYe,ă2ăvagoaneăfasole,ă70ăvagoaneădeăcartofi,ă8ăvagoaneăceap<,ă4ăvagoaneă
deă sl<nin<.ă Dină toateă acesteă informaYiiă seă poateă observaă destulă deă clară c<ă
întreagaăzon<ăaăfostăsupus<ăunorămariăeforturiădeăr<zboiă.ă
ă Conformăacestorădocumenteădeăcancelarieăseăpoateăvedeaădestulădeă
clarăc<ăpeăfrontăînăalădoileaăr<zboiămondialăauăparticipatăactivălaălupteleăduseăînă
liniaă întâiă oameniă dină toateă categoriileă socialeă ,ă careă auă luptată cuă eroismă şiă
devotamentăpentruăXar<ăşiăNeam.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAceştiaăauăfostă:ă
Nr.ă
crt.ă

Nume,ăPrenumeă Nr.ăcaseiă Stareaămaterial<ă

1.ă ToporăMateiă 52ă reaă
2.ă Mih<ieşăGheorgheă 65ă reaă
3.ă PetcuYăMateiă 99ă mijlocieă
4.ă BâşcaăRomană 169ă mijlocieă
5.ă MoYăGheorgheă 16ă f.ăbun<ă
6.ă PetcuYăOnuYă 258ă reaă
7.ă ToporăMateiă 136ă mijlocieă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
197ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYean,ăăfondăPreturaăPlaseiăTârnova,ăDosară8/ă1945,ăVol.II,ăp.1163.ă
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8.ă NecşaăIosifă 176ă bun<ă
9.ă SidaăGheorgheă 290ă f.ăreaă
10.ă PetcuYăMateiă 196ă reaă
11.ă PetcuYăMaximă 192ă f.ăbun<ă
12.ă PetcuYăOnuYă 144ă f.ăreaă
13.ă DiuchişăMateiă 109ă mijlocieă
14.ă DumaăAndreiă 72ă reaă
15.ă StoiaăAlexandruă 93ă reaă
16.ă MartinăIspasă 255ă mijlocieă
17.ă StoiaăLaz<ră 76ă bun<ă
18.ă NecşaăIoană 144ă mijlocieă
19.ă StoiaăIlieă 79ă mijlocieă
20.ă MureşanăOnuYă 113ă f.ăbun<ă
21.ă TomuYaăIoană 155ă mijlocieă
22.ă CrişanăGherasimă 210ă mijlocieă
23.ă BâşcaăOnuYă 117ă mijlocieă
24.ă SidaăTeodoră 12ă f.ăreaă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1944ăprimarăalăComuneiăDudăaăfostăPetcuYăTeodor,ăpreotăală
bisericiiă ortodoxeă Pr.Albuă Mircea,ă Dr<uceană Teodoră înv<Y<toră dină anulă
1941,CociubaăFloreaăperceptor,ăiarăPavelăIlarieă–ăînv<Y<torăDirectorălaăŞcoalaă
dinăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăTabelădespreăorfaniiădeăr<zboi198ădinăComunaăDudăînăalădoileaăr<zboiă
mondială1940-ă1945.ă
Nr.ă
crt.ă

Nume,ăPrenumeă Nr.ăcaseiă Orfană

1.ă CârpaciăIoană ă Orfanădeătat<.ă
2.ă CârpaciăLenaă ă Orfanădeătat<.ă
3.ă BerarăAnaă 22ă Orfanădeătat<.ă
4.ă PredaăIosifă 128ă Orfanădeătat<.ă
5.ă MoYăLenaă 109ă Orfanădeătat<.ă
6.ă MoYăRomană 109ă Orfanădeătat<.ă
7.ă MoYăCornelă 109ă Orfanădeătat<.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
198ăArhiveleăNaYionaleăArad-ăServiciulăJudeYeană,ăfondăPreturaăPlaseiăTârnova,ăDosarăNr.8/ă1945,ăvol.ăII,ă
p.1172.ă



114ă

8.ă StoiaăSânzianaă 178ă Orfanădeătat<.ă
9.ă PopaăGheorgheă 174ă Orfanădeăambiiăp<rinYi.ă
10.ă CosteaăLaz<ră 195ă Orfanădeătat<.ă
11.ă ŞchiopăIleanaă 39ă Orfanădeătat<.ă
12.ă ŞchiopăLenaă 39ă Orfanădeătat<.ă
13.ă PredaăGheorgheăTeodoră 174ă Orfanădeătat<.ă
14.ă SidaăTeodorăLaz<ră 24ă Orfanădeătat<.ă
15.ă SidaăIlieă 24ă Orfanădeătat<.ă
16.ă PopaăOnuYă 28ă Orfanădeătat<.ă
17.ă ToporăIleanaă 104ă Orfanădeătat<.ă
18.ă PetcuYăAnaă 198ă Orfanădeătat<.ă
ă
ă Dinăacesteădou<ătabeleăseăpoateăvedeaădestulădeăclarăstareaăînăcareă
poporulă română seă aflaă înă celă deă ală doileaă r<zboiămondială 1940ă –ă 1945ă cândă
oameniiăacestuiăp<mântăromânescărâvnitădeăc<treămulYi,ăuniiăşi-auăpusăviaYaăloră
caăchez<şieăpentruăsemeniiăloră,ăalYiiăauăap<ratăchiarăcuăpreYulăvieYiiălorăhotareleă
fireştiăaleăY<rii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăTabelă despreă v<duveleă deă r<zboi,ă dină Comunaă Dudă înă ală doileaă
r<zboiămondială1940ă–ă1945.ă
ă
Nr.ă
crt.ă

ăăăăNume,ăprenumeă ăNum<rădeăcas<ă

ă1.ă ăăăăăStoiaăAnaă 140ă
ă2.ăăă ăăăăăCârpaciăElisabetaă ăăăăăăăăăăăă-ă
ă3.ă ăăăăăStoiaăOniY<ă ăă15ă
ă4.ă ăăăăăBerarăFloriY<ă ăăăăăăăăăăăă22ă
ă5.ă ăăăăăPredaăSavetaă ăăăăăăăăăă128ă
ă6.ă ăăăăăMoYăIleanaă ăăăăăăăăăă109ă
ă7.ă ăăăăăStoiaăFloareă ăăăăăăăăăă178ă
ă8.ă ăăăăăStoiaăSofieă ăăăăăăăăăăăă15ă
ă9.ă ăăăăăCosteaăAnaă ăăăăăăăăăă195ă
10.ă ăăăăăŞchiopăFloriY<ă ăăăăăăăăăăăă39ă
11.ă ăăăăăPredaăIleanaă ăăăăăăăăăă171ă
12.ă ăăăăăSidaăLenaă ăăăăăăăăăăăă24ă
13.ă ăăăăăPetcuYăOniYaă ăăăăăăăăăă198ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăLaă1ăfebruarieă1944ăprimarăalăcomuneiăDudăeraăPetcuYăTeodor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăDină acteleă deă cancelarieă aleă Prim<rieiă comuneiăDudă putemă aflaă c<ă
statulăromânăaăpurtatăoăgrij<ădeosebit<ăfaY<ădeăceiăcareăauăluptatăpeăfrontăînăală
doileaăr<zboiămondialăpentruăYar<ăşiăneamădarăşiădeăfamiliileăacestora.ă
ă Aşaăseăpoateăvedeaăcumăunorăfamiliiăaleăv<duvelorădeăr<zboi,ădeă
diferiteăvârsteălipsiteădeămijloaceăliăs-auăacordatăburseădeăfamilie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăPopulaYiaă dină zon<ă ,ă creştiniiă auă sprijinită armataă român<ă înă luptaă
dreapt<ădeăap<rareăaăY<riiăşiăaăneamuluiăromânescă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăDatorit<ăr<zboiuluiămulYiăcopiiădinăcomunaăDudăauăr<masăorfaniădeă
p<rinYiăcareăauămurităpeăfrontăap<rândăcuăpreYulăvieYiiălorăp<mântulăsfântăalăY<riiăă
noastre.ă
ă Aceştiaăsuntăurm<toriiă:ă
ă
Nr.
crt.ă

ăăăăăăăăăăăăăăNumeleăşiăprenumeleă ăăVârstaăă Sumaă
pl<titaă

1.ă CârpaciăIoană ăăă16ăaniă 500ăleiă
2.ă CârpaciăLenaă ăăă12ăaniă 500ăleiă
ă3.ă MoYăLenaă ăăăăă7ăaniă 600ăleiă
ă4.ă MoYăRomană ăăăăă5ăaniă 600ăleiă
ă5.ă MoYăCorneliuă ăăă18ăluniă 800ăleiă
ă6.ă PredaăLenaă ăăăăă6ăaniă 600ăleiă
ă7.ă PredaăIosaă ăăăăă2ăaniă 800ăleiă
ă8.ă BerarăFloriYaă ăăăăă6ăaniă 600ăleiă
ă9.ă StoiaăSânzianaă ăăăăă4ăaniă 800ăleiă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăArmataăromân<ăaăreuşităs<ăînscrieăînăalădoileaăr<zboiămondialăoăpagin<ă
deăglorieănepieritoareăcuă litereădeăaură înă istoriaă Y<rii.ăAşaă aă fostă r<zboiulădină
anulă1944ă.ăÎntotdeaunaăpoporulănostruăromânescăaăfostăgreuăîncercatăînăistorieă
pentruăc<ăs-aăaflatăînainteaătuturorăîncerc<rilorăşiăvicisitudinilorăvremii,ădarăelăaă
r<zbităprinătoateăfurtunileăşiăîncerc<rileă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăOstaşiiăY<riiăauăfostăîntotdeaunaălaădatorieă,ăal<turiădeăsteagulăcareăeraă
patriaă,ăeiăauăîmbr<Yişatăbrazdeleăp<mântuluiăsfântăalăY<riiăşiăstâncile,ăauăc<zută
laădatorie,ănesupuşiăluptândăf<r<ăpregetă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăPatriaăesteăloculăundeăne-amăn<scutăşiăamăcrescut,ăcelădintâiăcuvântăală
omului,ăcasaăsr<moşilorăşiăaăp<rinYilorănoştri,ăcâmpulăpeăcareăl-amăv<zutăprimaă
oar<,ăsoareleăcelădulceăarz<toră,ăcerulăsubăcareăamătr<ităprimeleăclipeăaleăvieYii.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăEroiiăauăfostăîntotdeaunaăşiăvorăfiăacas<ăînăpreajmaămarilorăcatedraleă
şiăschituriăundeăc<lug<riiăs<rmaniăînăgraiulălor,ădarădeăoămareăbog<Yieăspiritual<ă
careăîiăfericeşteă,ăeiăsuntăacas<ăpretutindeniăînăspaYiulăvieYuiriiăneamuluiăs<uă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăEiă niciodat<ă nuă auă cerută cevaă pentruă eiă ciă pentruă Yar<ă .ă Prină flac<raă
luminoas<ă aă credinYeiă lor,ă caă ună focă pur,ă oă flac<r<ă veşnic<ă eroiiă neă rostimă
crezulăc<treătoYiăvitejiiăşiăjertfiYiăpentruăcareăaăd<inuităYara.ă
ăăăăăăăăăăăăăăDină toateăacesteă fapteădeăcuraj,ăeroismăşiăspiritădeăsacrificiuădovedită
peătoateăcâmpurileădeălupt<ăaleăceluiăde-alădoileaăr<zboiămondialăamăînYelesăc<ă
întotdeaunaă armataă român<ă trebuieă s<ă fieă braYulă puternică ală neamuluiă
românesc,ăbraYulămenităs<-iăapereăviaYaăşiăhotareleăfireşti.ă
ăăăăăăăăăăăăăăSfârşitulă celuiă de-ală doileaă r<zboiămondială laă 9ămaiă 1945ă aă împ<rYită
Europaăînădou<ăsfereădeăinfluenY<.ăRegimulădemocraticădinăRomânia,ăocupat<ă
înc<ădină1944ădeătrupeleăsovietice,ănuăaăavutăniciăoăşans<.ăR<zboiulăîmpotrivaă
nazismuluiăaăcoincisăpentruăRomâniaăcuăînceputulăunuiăaltăr<zboi,ăcelădusăcuă
sprijinulăURSSăpentruăcomunizareaătotal<ăaăY<rii.ăPartideleădemocraticeăauăfostă
atacate,ăultimaăredut<ăMonarhiaăaăc<zută laă30ădecembrieă1947ăprinăabdicareaă
forYat<ăaăregeluiăMihai,ăiarălaă3ăianuarieă1948ăp<r<seşteăYaraăşiăseăstabileşteăînă
ElveYiaăşiăaăfostăinstituit<ăRepublicaăPopular<ăRomân<.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă



117ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.6ăAGRICULTURAă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPân<ă înă anulă 1887ă p<mântulă eraă lucrată dup<ă obiceiulă vechiă dină
b<trâniă seă l<saăoăbucat<ăneăarat<ăcareă seănumeaăogorădarăcareădeă faptăeraăună
p<mântăpârlog,ăpentruăc<ăpuYiniăoameniălucrauăp<mântulăpeăcareăîlăarauădeămaiă
multeăori.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă vechimeă p<mântulă seă araă cuă ună plugă deă lemnă careă înă afar<ă deă
fierulăt<ietorăaveaătoateăp<rYileăf<cuteădinălemnă.ăAr<turaăseăf<ceaăpeădeasupraă,ă
iarăgr<patulăseăf<ceaăcuăloitraădeălaăcarăsauăcuăgrapaăf<cut<ădinăspini.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăGrâulăşiăsecaraădarăşiăov<zulăseăt<iauăcuăsecera.ăC<lcatulăbucateloră
seăf<ceaăcuăîmbl<tiileăsauăcuăboii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăC<lcareaăcuăboiiăseăf<ceaăînăfelulăurm<tor,ăseăpuneaăînămijloculăarieiă
ună stâlpă deă careă erauă legaYiă boiiă cuă ună p<l<mară lungă şiă erauă învârtiYiă înă arieă
roataă dup<ă stâlpă pân<ă seă înf<şuraă totă p<l<marulă şiă ajungeauă laă stâlp.ă Dup<ă
aceastaă erauă întorşiă înapoiă şiă umblauă peă undeă auă venită pân<ă seă desf<şuraă
p<l<marulăşiătotălaăfelădeămaiămulteăoriăpân<ăceăeraăăgrâulăăbineăc<lcat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă recoltatulăgrâuluiăoameniiă satuluiăDudăseăajutauă întreăeiă f<ceauă
clac<ămaiă întâiă t<iauăgrâulă cuă coasaă şiă îlă f<ceauă snop,ădup<ăcareă îlă aşezauă înă
cruciă apoiă îlă duceauă laă batoz<.ă Înă loculă undeă seă aşezaă batozaă seă cur<Yaă
p<mântulă deă verdeaY<,ă dup<ă careă seă f<ceaă stogulă deă grâuă iară peămijlocă intraă
batoza.ăUnăomăseăurcaăpeăstogăiarăaltulălaăbatoz<ăşiăaltăomălaăumplutulăsacilor,ă
alYiiăadunauăpleavaă,ăsaciiădeăgrâuăadunaYiăînăhold<ăerauătransportaYiăcuăc<ruYaă
laăproprietarăacas<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăBatozaăeraătras<ădeă4-ă6ăboiăprintreărândurileădeăstoguriăşiăfuncYionaă
cuă ajutorulă unuiă cazană peă lemne,ă pân<ă seă înc<lzeaă bine,ă iară dup<ă aceeaă seă
foloseaă dreptă combustibilă paieă şiă pleav<ă .ă Paieleă şiă pleavaă careă r<mâneauă seă
duceauă acas<ă şiă erauă f<cuteă jiread<ă dină careă seă luaă iarnaă şiă seă d<deaă viteloră
dreptă hran<ă şiă pentruă aşternut.ă Laă terminatulă lucruluiă femeileă careă auă r<masă
acas<ăaşezauămasaăşiătoYiăcareăauăparticipatălaărecoltatulăgrâuluiăerauăaşezaYiălaă
mas<ăcaăs<ăm<nânceăoă friptur<ă foarteăbun<ăşiăpl<cint<ă încins<ăs<ăbeaă r<cieăşiă
vină într-unăcuvântă erauăomeniYi.ă Înă cealalt<ă ziă urm<toareă seămergeaă laă lucru,ă
clac<ălaăhold<ălaăaltăvecin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăToamnaăeraăanotimpulătradiYionalăalăculesului.ă



118ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăPorumbulăeraăculesămanualăşiătransportatăacas<ăcuăcarulătrasădeăboiă
sauădeăcai.ăAcas<ăeraădepozitatăînăcot<rciăpentruăoămaiăbun<ăaerisire.ăDup<ăceă
eraă culesă porumbulă seă treceaă laă t<iatulă tuleilor,ă careă erauă legaYiă înă snopi.ăăăăăăăăăă
Snopulă eraă f<cută dină câtă luauă înă braYe,ă legată cuă şovară sauă sârm<ă metalic<.ă
T<iatulăseăf<ceaăcuăsecera.ăTuleiiăerauăfolosiYiălaăhr<nireaăvitelor,ăfrunzeleălor,ă
iarăbâtulăeraăfolosităpentruăaăînc<lziăcuptorulădeăpâine.ă
ă
ă
ă
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ă
ă
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ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă 4ă kmă deă satulă actuală Dudă oameniiă dină sată aveauă peă Valeaă
Mileveiă şiă înăSuvelă s<laşuriă undeă creşteauă animaleă vaci,ă boiă şiă viYei.ă S<laşulă
aveaă unăgrajdă pentruă animaleă şiă oă camer<ă deă locuit.ă Înă faYaă grajduluiă eraă ună
ocolălungădeă25ădeămetriăcareăeraăîmprejmuităcuăgardăundeăanimaleleădormeauă
noaptea.ă Oameniiă dină sată careă aveauă animaleă multeă locuiauă aiciă laă acesteă
s<laşuriătotătimpulăanului.ăGunoiulădeăgrajdănaturalăeraădusăcuăc<ruYaăşiăaruncată
înă p<mântulă arabilă peă careă omulă îlă aveaă şiă înă viiă sauă înă p<mântulă undeă seă
puneauăzarzavaturile,ăcartofii,ăcânepaă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrimulă s<laşă deă peă Valeaă Mileveiă aă fostă aă luiă Martină Floreaă (ă
Pucaciuă),ăalădoileaăs<laşăaăfostăalăluiăXurleaăPascu,ăalătreileaăs<laşăaăaparYinută
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luiăPetcuYăMaximă(ăJidovuă),ăiarăalăpatruleaăs<laşăaăfostăluiăPetcuYăIlieă(ăLilişuă)ă
şiăalăcincileaăs<laşăaăaparYinutăluiăStoiaăGherasimă.ă
ă ăăă1947ăS-auăinstalatăcomuniştiiăînătoateăfuncYiileăcheie,ăînătoateă
sectoareleădeăactivitateăaleăsociet<Yiiăromâneşti.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă30ă decembrieă 1947ă vineă laă putereă regimulă democratică condusă deă
Dr.PetruăGroza.ăVot<rileă sauă f<cută laăDrauY,ă comuniştiiă auă câştigată alegerileă
dup<ăcareăauăluatăp<mântulădeălaăoameniădarăoameniiăşi-auădusăbucateleăacas<.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1949ăesteăînfiinYat<ăînăsatulăDudăusc<toriaădeăfructeădeăc<treă
domnulă Alexandruă S<r<Yeanuă ,undeă seă uscauă prune,ă mereă şiă pereă careă erauă
t<iateă şiă uscate.ă Totă aiciă seă colectauă şiă fructeleă deă p<dureămure,ă fiindc<ă aiciă
existaăunăcentruădeăpulpareăaăfructelorăcareăerauăpuseăînăbutoaieăundeăseăpuneaă
bioxidăpeăeleădup<ăcareăerauătrimiseăcuătrenulă laăOradeaăiarădeăaiciăplecauălaă
export.ăDomnulăAlexandruăS<r<Yeanuăaăfostăunăomăharnicăşiăinteligent,ăaăscrisă
romanulăintitulată“UnăpetecădeăAsiaăînăEuropaă“.ă
ă ăăăPentruăprimaădat<ăauălocăîntov<r<şirileăpomicoleăînăValeaăDepleşu-
luiăundeăauăfostăplantaYiăpomiăfructiferi.ăPrimulăînscrisăaăfostăunăY<ranăsimpluă
OpreanăOctavianădinăComunaăDudăNr.285,ăalădoileaăBerarăArsenieăNr.248ă
ă ăăă1950ăÎntov<r<şirileăs-auăîntinsăşiăasupraăterenurilorădinăFânaY,ăcamă
aproximativă100ăHaăundeăs-aăcultivatăgrâuăşiăporumb.ă
ă ăăăÎnă satulă Dudă auă suferită dină cauzaă întov<r<şiriloră Handraă Arsenieă
(Dihoraă )ă şiă soYiaă saăHandraăFloare.ăDomnulăHandraăArsenieă esteă chemată laă
C<minulă culturală pentruă a-lă convingeă s<ă intreă înă întov<r<şire,ă acestaă refuz<ă
acestă lucruă înă faYaă activiştiloră deă partidă esteă b<tută şiă închisă înă grajdă cuă
animaleleă iară soYiaă saă Handraă Floareă esteă închis<ă şiă eaă înă grajdă cuă Yapiiă deă
pr<sil<.ăDup<ă toateăacesteaăHandraăArsenieăesteă c<utatădeă activiştiiădeăpartidă
acas<ădarănuăesteăg<sitădeoareceăelăîntreătimpăseăascundeăînăgr<madaădeăgunoiă
deăgrajdădinăgr<din<199.ă
ă ăăă1952-ă 1953ă Dr<uciană Nicolaeă dină satulă Dudă deă meserieă covaci,ă
sufer<ăesteăprigonităşiă închisăpolitic,ăfostăsecretarădeăpartidădinăcauzaăfaptuluiă
c<ănuă laădenunYatăautorit<YilorăcomunisteăaleăvremiiăpeăNecşaăNeYaădeă laăNr.ă
94,ă îlăanunYaăpeăacestaăcândăveneaădubaăneagr<ă înăsatăaă fostăarestată şiădusă laă
munc<ăsilnic<ălaăCanal.ă
ă ăăăăTomuYaăIlarieădeălaăNr.427ăAăaăfostăînchisăpoliticălaăOradeaădatorit<ă
faptuluiă c<ă aă cântată Coboriă Doamneă peă p<mântă s<ă veziă Stalină ceă aă f<cută

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
199ăInformaYieăculeas<ădeălaădomnulăOpreanăIosifădinăsatulăDudănr.80,ăjudeYulăăAradă.ă
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mergândădup<ăroab<ălaărot<riaăsatuluiăDudălâng<ăconaculăboierescăaăluiăKiralyă
Dezideriu200.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSidaăNicolaeădinăsatulăDudăNr.ă363ăaăfostăînchisădinăcauzaăfaptuluiă
c<ăaveaămultăp<mântăşiăaărefuzatăs<ăintreăînăîntov<r<şireă.ă
ă ăăăă1953ă–ă1954ăoameniiădinăsatulăDudăerauăduşiăsearaălaăPrim<riaădină
Târnovaăcaăs<ăspun<ăcâtăauălucratăînăziuaărespectiv<,ăadic<ăcâtăauăarat,ăsem<nată
îiăYineauăpeăoameniăaiciăpân<ănoapteaătârziu.ă
ă ăăăă1961-ă1962ăareălocăColectivizareaăsatuluiăDud.ăMaiăîntâiăaăexistată
înă satulă Dudă Gospod<rieă Agricol<ă Colectiv<ă sauă întov<r<şire.ă Înainteă deă
intrareaăînăCAPăoameniiădinăsatăauăfostăduşiălaăC<minulăculturalăDudăundeăs-aă
încercatăl<murireaălorădeăaăintraăînăCAP201.ăLaăînceputăoameniiănuăauăfostădeă
acordăs<ăintreăînăCAPăaăexistatăoăopoziYieăfaY<ădeăsistemulăcomunist.ăDomnulă
MureşanăGheorgheăşiăIleanaăaărefuzatăcategoricăs<ăintreăînăCAPădeălaăDudăşiă
le-auă dată p<mântă laă Bogdană înă margineaă p<durii.ă Deă laă oameniiă dină sată
comuniştiiăauă luatăcaii,ăboiiăşiăatelajeleăagricoleăplugul,ăgrapa,ăsem<n<toarea,ă
batozeleărespectivădeălaăPetcuYăGheorgheăNr.ă136ăGhengheş,ăMureşanăOnuYă(ă
CiuturiYa),ăOpreanăArsenieă (ăDiga),ă StoiaăLaz<răNr.ă 142.ăP<mântulă agricolă aă
fostăluatădeălaăoameni.ă
ă ăăăăCAPădinăsatulăDudăaăfostăînfiinYatălaădataădeă1ămaiă1962.ăEchipeăaleă
conduceriiă şiă cuă ună activistă deă partidă auă umblată prină sată pentruă aă convingeă
oameniiăs<ăseăînscrieăînăCAP,ădarătimpădeăzeceăzileăoameniiăs-auăopus.ăPrimaă
form<ădeăorganizareăs-aăalesăconducereaăînăfrunteăcuăpreşedinteleăînăprimiiădoiă
aniă1962-ă1964ăaăfostăpreşedinteăBerarăIovanădinăsatulăDudăNr.ă163.ăLaăîncepută
domnulă Stoiaă Ioană aă fostă alesă brigadieră laă zootehnie,ă animaleă şiă şaseă luniă aă
f<cutăpreg<tireăînădomeniuălaăŞimleulăSilvaniei.ăă
ă Dină toamnaă anuluiă 1964ă -ă 1975ă domnulă Stoiaă Ioană esteă numită
preşedinteleăCAPă8ăMaiădinăsatulăDud.ăAăfostăală22ăCAPăpeăraionulăIneu.ă
ă CAPă8ăMaiădinăsatulăDudăaăconstruită4ăgrajduriă:ă
ă 1)ătreiăgrajduriăpentruăbovineă,ăconstruiteăîntreă1964-ă1968.ă
ă 2)ăunulăpentruăcabaline.ă
ă 3)ăoăpuielniY<ăpentruă1500ădeăp<s<ri.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
200ăInformaYieăculeas<ădeălaădomnulăOpreanăMaximădinăsatulăDudănr.ă427ăA,ăjudeYulăArad.ă
201ăCAP-ăCooperativ<ăAgricol<ădeăProducYie,ăunitateăeconomic<ăsocialist<ăautonom<,ărealizat<ăprinăasociereaă
Y<r<nimii,ăbazat<ăpeăproprietateaăcooperatist<ăasupraămijloacelorădeăproducYieăşiăaăproducYiei.ă
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ă 4)ăunăsaivanăpentruă1200ădeăcapeteăovine,ăsaivanulăaăfostăconstruită
dinăc<r<mid<ăcuăstâlpi,ăacoperităcuăYigl<ăfiindăunulădintreăceleămaiămoderneă
saivaneădeăpeărazaăComuneiăTârnova.ă
ă SMTădinăsatulăDudăaăfostăînfiinYatăînăanulă1963ălaăfântânaădinspreă
TauYălaăieşireaădinăsatulăDudăundeăaăfuncYionatăcâYivaăani.ă
ă ConstrucYiaăactual<ăaăSMTădinăsatulăDudăaăfostăf<cut<ădinăc<r<mid<ă
întreăaniiă1968-ă1969.ăSMTăaăavută:ă
ă 1)ă12ătractoare.ă
ă 2)ă12ătractorişti.ă
ă Aăfostăceaămaiăbun<ăsecYieădeă tractoare,ăavândăcaăşefădeăsecYieăpeă
Sab<uăPascuădină satulăDudăNr.ă342.ăAceast<ă secYieă aă arat,ă discuit,ă sem<nată ,ă
recoltatăculturileădeăporumb,ăgrâu,ăorz,ăfloareaăsoarelui,ăcânepaăşiătutun.ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăă
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ăăăăăăăăăăăăAă existată înă satulă Dudă deasemeneaă şiă sectoră deă legumicultur<ă cuă oă
gr<din<ăînădrumăspreăTauYăpeăparteaăcuăfântânaăcuăsuprafaYaădeă9,50ăha,ăpeăcareă
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sauă cultivată pentruă exportă ardei,ă roşiiă şiă castraveYi.ă Acestă p<mântă aveaă ună
sistemă deă irigaYiiă seă tr<geaă apaă dină valeă cuă pompeleă şiă astfelă legumeleă erauă
udateăcuăap<.ă
ă TotăînăsatulăDudăaămaiăfostăşiăoăpepinier<ădeăviY<ădeăvie,ăşcoal<ădeă
viY<ă deă vieă nobil<ăRiesling,ă PinotăNoir,ă Feteasc<ăRegal<.ă Toamnaă seă vindeaă
producYiaă laă Agrosemă careă leă depozitaă şiă maiă apoiă seă vindeauă înă judeYulă
ConstanYa.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
PlantaYiaă deă pomiă fructiferiă dină satulă Dud,ă livadaă înfiinYat<ă înă anulă 1968ă peă
suprafaYaădeă50ădeăHa,ăs-aă lucratăoăvar<ă întreag<ăcuădou<ăbuldozereăpân<ăs-aă
amenajatăaceast<ălivad<ădeăpomiămeri,ăcireşi,ăvişiniăşiăpruniă202ă.ăTotăînăaceast<ă
perioad<ă s-aă construită şiă ună barajă pentruă oprireaă apeiă peă suprafaYaă deă 2ăHa.ă
pentruăaăudaăpomiiăşiăpentruăaăaveaăap<ăpentruăstropireaăpomilorăcuăsoluYii.ăăăăăă
ă Aceast<ăplantaYieădeăpomiăfructiferiă,ălivad<ăaăfostăînfiinYat<ădeăc<treă
domnulăinginerăHuzurăPetru,ătehnicianulăDumaăNicolae,ăaăfostăîmprejmuit<ăcuă
stâlpiădeăbetonă,bulamaciăşiăgardădeăplas<ăsârm<ăs-auăpusăstâlpiădeăbetonăpentruă
curentă electrică fiindă construit<ă şiă oă hal<ă dină c<r<mid<ă înă aceast<ă livad<ă cuă
scopulăcaămaiătârziuăînăaceastaăs<ăfieăînfiinYat<ăoămic<ăfabric<ădeăcompoturiăşiă
dulceaY<ăadic<ăs<ăseăcreezeălocuriădeămunc<ăpentruălocuitoriiăsatuluiăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă toamnaă anuluiă 1981ă peă dataă deă 15ă octombrieă toYiă absolvenYiiă
Facult<Yiiă deăAgronomieăTimişoaraă careă aveauă repartiYieă înă judeYulăAradă sauă
prezentată laăDirecYiaăAgricol<ăAradă şiă dup<ăoă şedinY<ă festiv<ă auă fostăduşiă cuă
maşinileăînălocalit<Yileărepartizate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăcâtevaăoreădeămersăcuămaşinaăInginerulăTiborăSzaszăaăajunsălaă
Dudă undeă aă fostă primită cuă bucurieă deă c<treă tovar<şulă Iosifă TomuYaă –ă
preşedinteleăCAPăDud,ăRovinăCârjaă–ăcontabilăşefăşiăPascuăSab<uă–ăşefulădeă
SecYieăalăSMA.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăInginerulăTiborăSzaszăeraăală20ă–ăleaăinginerăagronomălaăCAPăDud.ă
Colegiiă cuă careă aă lucrată laăCAPăauă fostăCornelăGligoră–ă Ingineră zotehnistă şiă
PetruăHuzură–ăInginerăhorticol.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAgriculturaăsatuluiăDudăeraăorganizat<ă înă form<ăcooperatist<,ă toYiă
Y<raniiă auă fostă obligaYiă s<ă intreă cuă p<mântul,ă animaleleă şiă cuă bunurileă deă
producYieăc<ruYe,ăpluguri,ăbatozeăşiăalteăechipamenteădeă lucruă înăCooperativaă
Agricol<ădeăProducYieănumităCAPăDud,ădinăsatulăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSingurulă omă careă nuă eraă înă CAPă eraă Ciuriă peă numeleă s<uă reală
GheorgheăMureşanăalăc<ruiăp<mântăaă fostăcomasată înăapropiereaăPoligonuluiă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
202ăInformaYieăculeas<ădeălaădomnulăStoiaăIoanădinăsatulăăDudănr.56,ăJudeYulăArad.ă
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deătragereăalăarmateiădinăsatulăDudălaămargineaăhotaruluiăCAPă–ăului.ăPeălâng<ă
acestăCAPălaăDudămaiăeraăşiăoăferm<ăpomicol<ăaăAsociaYieiăIntercooperatisteă
Târnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAceast<ăform<ădeăorganizareăeraăformat<ădinămaiămulteăfermeăaleă
ComuneiăTârnova,ăformaăadministrativ<ădinăcareăf<ceaăparteăşiăsatulăDudădină
judeYulă Arad.ă Înă fiecareă sată ală Comuneiă seă aflaă câteă oă ferm<ă pomicol<ă şiă
viticol<,ăundeăp<mântulăaăfostălucratăînăregimăintercooperatist.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFormaă superioar<ă deă organizareă eraă CUASCă –ă Consiliulă Unică
Agricolă deă Stată şiă Cooperatist,ă careă aveaă sediulă laă Târnova,ă iară laă nivelă
judeYeană eraă DirecYiaă JudeYean<ă pentruă Agricultur<ă Arad.ă Dină CUASCă
Târnovaă f<ceauă parteă toateă CAPă –ă urileă careă seă aflauă peă razaă teritorial<ă aă
ComuneiăTârnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFormaă organizatoric<ă aă CAPă Dudă aveaă ună Preşedinteă alesă deă
membriiă cooperatoriă careă auă participată laă Adunareaă General<,ă înă anulă 1981ă
preşedinteă eraă Iosifă TomuYaă ună Ingineră şefă careă eraă salariată deă laă stată
reprezentantulăDirecYieiăAgricoleăTiborăSzasz,ăcontabilăşefăRovinăCârja,ăŞefădeă
Ferm<ă vegetal<ă Mateiă Mureşan,ă Şefă deă Ferm<ă zootehnic<ă Ingineră Cornelă
Gligor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPeă lâng<ă CAPă înă razaă satuluiă Dudămaiă funcYionaă şiă oă SecYieă deă
Mecanizareă aă SMAă Târnova,ă careă eraă proprietară deă tractoareă şiă maşiniă
agricole,ă combineă şiă careă deserveauă CAPă Dud,ă plataă eraă f<cut<ă deă CAPă înă
urmaă recepYieiă lucr<riloră f<cut<ă deă Inginerulă şefă CAPă SecYiaă SMAăDudă eraă
condus<ădeăPascuăSab<u.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCUASCă –ă Târnovaă eraă condusă deă ună Preşedinte,ă Ingineră şefă şiă
organizaăşedinYeăs<pt<mânaleălaăcareăeraăobligatăs<ăparticipeătoYiăIngineriiăşefiă
deălaăCAP-ăurileăcomponenteăînăacesteăşedinYeăerauătrasateădirectiveleădeăpartidă
şiădeăstat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPreşedinteleă CUASCă –ă Târnovaă eraă tovar<şulă Ioană TruY,ă ună fostă
tractoristăcareăeraăunăfelădeăzeuăalăzonei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăC<minulăculturalănou.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAăfostăconstruităîntreăaniiă1965ă–ă1966ă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăMaiăîntâiăs-aăturnatăfundaYiaăcl<diriiăc<minuluiăculturalădinăpiatr<ăşiă
ciment.ăFiindăvremeaălucruluiălaăcâmpănuăseăg<seauăoameniiă laăajutorămunc<ă
pentruă cl<direaă c<minului.ă Atunciă unulă dintreă oameniiă satuluiă Dud,ă Opreană
Iosifă deă laăNr.80,ă v<zândă c<ă esteă oă ziă ploioas<ă aă umblată prină sată şiă aă adunată
oameniiădinăsatăînănum<rădeăvreoă50ăcareăauăvenităşiăauăf<cutămunc<ăvoluntar<ă
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pentruăconstruireaăfundaYieiăc<minuluiăsatului.ăToat<ăc<r<midaăpentruăcl<direaă
c<minuluiăaăfostăf<cut<ădeăc<treăunulădintreăoameniiăsatuluiăDudă,ăNecşaăPascuă
deă laă Nr.371ă şiă Cociubaă Gheorgheă Doduă dină Târnova,ă manuală înă margineaă
satuluiălaăintrareaădinspreăTârnovaăpeăparteaăstâng<ăaădrumuluiăînăloculănumită
laăB<lYiă,ăaăpus-oălaăuscatădup<ăcareăaăcl<ditădinăeaădou<ăcuptoareăînăcareăaăarsă
cuălemneăc<r<mizile.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăridicareaăzidurilorăcl<diriiăaălucratăIntreprindereaăCrişulădinăIneuă
,Şefulă deă echip<ă ală lucr<riiă fiindă zidarulă RaYă Gheorgheă dină Târnovaă careă aă
lucratăîmpreun<ăcuăunăaltăzidarăMoiseăşiăfiulăs<u.ăAceştiaăauăfostăcazaYiăînăsatulă
DudălaăNr.80ălaăfamiliaăOpreanăGheorgheăcareăeraăresponsabilăcuămaterialeleă
deăconstrucYieăaleăc<minuluiăcultural.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă2013,ăDomnulăPrimarăalăComuneiăTârnovaăFarcaşiuăFlorină
împreun<ă cuă consilieriiă Prim<rieiă auă hot<râtă caă şiăC<minulă culturală dină satulă
Dudăs<ăfieă reparatăasfelăs-aăschimbată totalăacoperişulăpunându-seăscândur<ăşiă
tabl<ăondulat<ăLindab.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteăînăanulăacestaă2014,ălaăC<minulăculturalădinăsatăaăfostă
construităunăgrupăsocială,ăfiindăbranşatălaăapaădeălaăreYea,ăs-aăzugr<vităsalaămic<ă
,ăs-aăgletuităsalaămare,ăholulămareăşiăs-aăvopsităcuăvopseaălavabil<,ăs-auăvopsită
toateăuşileădeălemn.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDinăorchestraăvecheădeămuzic<ăpopular<ăaăComuneiăDudădintreăaniiă
1930ă–ă1957ăauăf<cutăparteă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.MartinăIspasăNr.ă32ă–ădub<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.V<ceanăGherasimăNr.ă55ă–ătrompet<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.OpreanăMaximăNr.ă99ă–ăclarinet.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.PopaăOnuăNr.ă150ă(ăBinoiă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăMuzicanYiiă careă auă f<cută parteă dină orchestraă nou<ă deă muzic<ă
popular<ăaăsatuluiăDudădinăaniiă1960ă–ă1990ăsuntă:ă

1.PredaăIlieăNr.ă253ă(ăRoniYaă)ă–ădub<ă.ă
ă 2.PredaăGherasimăNr.ă12ă(ăHoaraă)ă–ăvioar<.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.SidaăIoanăNr.ă266ă(ăBârlaă)ă–ăvioar<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ManiăTeodorăNr.ă230ăă-ădub<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă5.SidaăGheorgheăNr.ă232ă(ăVelaă)ă–ătrompet<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă6.BerarăTeodorăNr.ă248ă(ăCeanuă)ă–ăclarinet.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă7.BerarăMaximăNr.ă10ă(ăIenaă)ă–ăclarinet.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă8.CârjaăRovinăNr.ă363ăă-ăăsaxafon.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă9.BâşcaăTeodorăNr.ă241ă(ăBâşcuYaă)ă–ătaragot.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăă10.OpreanăMaximăNr.ă99ă(ăBernată)ă–ăsolistăvocală*ăvornicălaănunYi.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAceştiaă auă fostă ceiă careă cântată laă nunYi,ă boteze,ă baluriă şiă uneoriă
înainteă deă alegeri,ă auă adusă bucuria,ă veseliaă şiă bunaă dizpoziYieă înă mijloculă
oamenilorăsatuluiăDud.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDispensarulămedical.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăoăcl<direăconstruit<ăcuăfundaYieădeăpiatr<ăşiăcimentă,ăzidit<ădină
c<r<mid<.ă IniYială cl<direaă actualuluiă Dispensară medicală aă fostă folosit<ă caă
locuinY<ăpentruăîngrijitorulăanimalelorăsatuluiădeăpr<sil<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 1965ă laă Dispensarulămedicală dină satulă Dudă veneaă pentruă
consultareaă bolnaviloră Doctorulă Lidneră Mateiă deă origineă nemY,ă pricepută ,ă
conving<toră şiă bun.ă Dup<ă plecareaă acestuiaă laă Dispensarulă dină Dudă aă venită
pentruă aă consultaă peă ceiă bolnaviă şiă copiii,ă Doctorulă Ciuceaă Pavel,ă apoiă i-aă
urmatăacestuiaădoamnaăDoctorăVaidaăcareăaăpusămultăsufletăşiădevotamentăînă
exercitareaă profesiei.ă I-aă urmată acesteiaă Doamnaă Doctoră MoYă Rodicaă dină
Târnovaăcareăaveaămult<ăr<bdareăşiăpricepereăînăa-iăascultaăpeăceiăbolnaviă.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteăseăocup<ădeătratareaăşiăameliorareaăbolilorăoameniloră
dină satulă Dud,ă Domnulă Doctoră B<Y<l<reanuă Ionel,ă pricepută şiă bun,ă careă seă
ocup<ăcuăperseverenY<ăindiferentădeătimpăfaY<ădeăceiăbolnaviă.ăă



126ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAsistenteleă medicaleă aleă Dispensaruluiămedicală dină satulă Dudă auă
fostămoaşaăGoiceaăAnaă,ăRafilaăAnaădinăTauY.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă2014ăăDomnulăPrimarăalăComuneiăTârnovaăFarcaşiuăFlorină
aă hot<râtă împreun<ă cuă locuitoriiă satuluiă Dudă s<ă treac<ă laă reparaYiaă total<ă aă
Dispensaruluiămedicalălucrareăprioritar<ăaăsatului,ăastfelăs-aăreparatăacoperişulă
schimbându-seă toateă leaYurile,ă s-aă pusă Yigl<ă nou<ă peă acoperişă şiă s-auă tencuită
pereYiiăexteriori.ă
ă RevoluYiaăromân<ădină21ădecembrieă1989ăs-aăînf<ptuităprinăjertfaă
şiăspiritulădeăsacrificiuăalătinerilor,ăcareăauădatădovad<ădeăcurajăieşindăînăstrad<ă
manifestând,ă luptândă împotrivaăunuiă regimăcomunistăopresivăşiăauăstrigatăCuă
noiă esteăDumnezeu.ăAă fostă unămomentă importantă dinăviaYaăpoporuluiă română
lumeaăsatuluiăeraăsperiat<,ădezinformat<ăoameniiănuăştiauăceăvaăveniă.ăOameniiă
dină satulă Dudă auă fostă maiă uniYiă aflândă c<ă aă c<zută regimulă comunistă s-auă
bucurat.ă Înă aceast<ă perioad<ă oameniiă dină sată auă luată portretulă preşedinteluiă
CeauşescuăşiăînămijloculăsatuluiăînăfaYaăfosteiăcl<diriăaăprim<rieiălâng<ădrumăi-
auădatăfoc.ă

ăăăăăăăIndiscutabil,ăBisericaăaăavutăunăsuportămoralădeosebitădeăimportant,ă
înădesf<şurareaăevenimentelorăRevoluYieiădină21ădecembrieă1989,ăchiarădac<ăînă
momentulă explicită ală RevoluYiei,ă înă searaă baricadei,ă evidentă c<ă nuă ştiamă
drumulăpeăcareăîlăvomăurma,ăîncepândăcuăaădouaăzi,ăaătreiaăziăBisericaăaăfostă
al<turiă deămanifestanYiă uşileă bisericiiă s-auă deschis.ă S<ă nuă uit<mă faptulă c<ă înă
toiulăevenimentelorăBisericaăOrtodox<ăRomân<ăprinăslujitoriiăeiăaăfostăchemat<ă
pentruăaăseărugaăluiăDumnezeuăpentruăpopor203şiăceiăcareăauăplecatădintreănoiăînă
aceleăzileătensionateădeămanifestaYiiădeăstrad<,ădiversiuneă204ăşiălupte.ă

ăăăăăăăăăÎnă cadrulă Bisericiiă ortodoxeă Dudă s-aă formată ă atunciă înă 28ă –ă 29ă
decembrieă 1989ă ună Comitetă deă întrajutorareă aă celoră nevoiaşiă careă auă luptată
pentruă libertate,ă salvareă naYional<ă şiă democraYie.ă Acestă Comitetă aă avută înă
componenY<ă urm<toriiă credincioşiă :ă Preotulă parohă Lupeiă Iacob,ă doamnaă
preoteas<ă Lupeiă LuminiYa,ă Cârjaă Rovin,ă Stoiaă Gherasim,ă PetcuYă OnuYă –ă
preşedinteă CAP.,ă Beldeaă Nicolaeă –ă contabilă CAP,ă Opreană Petru,ă Handraă
Teodor,ăRaduăOnuY,ăProfesorăBerarăOnuY.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
203ăP.F.P<rinteăPatriarhăTeoctist,ăSlujireaăMisionar<ăaăBisericiiăNoastre,ărev.ăBOR,ăAnulăCXXIII,ănr.1-3,ă
ianuarie-ămartie,ă2005,ăp.ă482.ă
204ăDiversiuneăînseamn<ăîncercareaădeăaăschimbaăcursulăuneiăacYiuni,ădeăaăabateăintenYiile,ăgândurileăşiă
planurileăcuiva,ăiarăînădomeniulămilitarăpoateăfiăsocotit<ăcaăoăacYiuneăastfelădus<ăîncâtăs<-lăinduc<ăînăeroareăpeă
inamicăasupraăintenYiilorărealeădeălupt<.ă
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ăăăăăăăăăLaă apelulă f<cută deă Preotulă parohă Lupeiă Iacobă credincioşiiă dină
Parohiaă ortodox<ă Dudă auă donată pentruă familiileă şiă persoaneleă afectateă deă
urm<rileătragiceăaleăRevoluYieiăromâneădină21ădecembrieă1989ăpentruălibertateă
şiădemnitateănaYional<205ăurm<toareleă:ăă

ăăăăăăăăă1.Baniănumerarăsumaădeă17.550ălei.ă
ăăăăăăăăă2.F<in<ăalb<ă392ăkg.ă
ăăăăăăăăă3.Fasoleă73ăkg.ă
ăăăăăăăăă4.Cartofiăă217ăkg.ă
ăăăăăăăăă5.Zah<răă4ăkg.ă
ăăăăăăăăăColectaădeăbaniăadunat<ădeă laăcredincioşiăsumaădeă17.ă550ăleiăauă

fostă depuşiă laă CECă Târnovaă înă contulă libert<Yiiă peă baz<ă deă chitanY<,ă iară
alimenteleăadunateăauăfostăpreluateădeăunăreprezentantăalăFSNă–ăAradăşiăauăfostă
transportateălaăAradăundeăauăfostăîmp<rYiteăacoloăundeăeraămareănevoieădeăele.ă

ăăăăăăăăAniiăcareăauă trecutădeă laăRevoluYiaădinădecembrieă1989ăauăpusă înă
evidenY<,ă laă întreagaă dimensiuneă ,ă rolulă Armateiă înă aceleă zileă deă r<scruceă
pentruă soartaă naYiuniiă române.ă Situareaă oştiriiă româneă deă parteaă forYeloră
revoluYionareă aă înclinată evidentă balanYaă înă favoareaă acestora.ăFraternizândă înă
strad<ă cuă demonstranYiiă înc<ă dină 20ă decembrieă 1989ă laă Timişoaraă şiă apoiă laă
Bucureştiă şiă înă celelalteă oraşe,ă timpă înă careă Ceauşescuă aveaă deplineă puteri,ă
“Armataă român<ăaă reprezentată factorulădeterminantă careă aă condusă laăvictoriaă
deplin<ăaăRevoluYieiă“206.ă

ăăăăăăăăDup<ăfugaăfamilieiăCeauşescuă207,ăpoziYiaăarmatei,ăhot<râreaăeiădeăaă
fiăal<turiădeăpoporulăromân,ădeăceiămulYiăcareădoreauădezvoltareaăRomânieiăaă
constituitădeălaăînceputăsuportulămilitarăalăvictorieiăşiăconsolid<riiăRevoluYiei.ă

ăăăăăăăăCredincioas<ă tradiYiiloră saleă eroice,ă înă aceleămomenteădramaticeă ,ă
dominateă deă nesiguranY<ă ,ă armataă şi-aă exprimată r<spicată hot<râreaă deă aă nuă
permiteă niciă oă ingerinY<ă dină afar<ă ,ă deă aă seă opuneă cuă forYaă armeiă oric<reiă
agresiuniă externe,ă descurajândă prină fermitateaă saă peă ceiă ceă pl<nuiser<ă înă
Româniaăacestădeznod<mânt.ă

ăăăăăăăăăÎnă aceleă momente,”ă cândă aproapeă toateă structurileă statuluiă sauă
dezintegrat,ăArmataă Y<riiă aă fostă singuraă instituYieă careă şi-aă p<strată unitateaă şiă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
205ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă1ăasupraăactelorăintrateăşiăieşiteă1ăianuarieă–ă31ădecembrieă1989,ă
Pracesă–ăverbalădinădataădeă29ădecembrieă1989,ăp.ă33.ă
206ăConstantinăSavaă,ăConstantinăMonac,ăAdev<rădespreăDecembrieă1989ă,ăDocumenteădinăArhiveleăArmatei,ă
EdituraăForum,ăBucureştiă–ă1999,ăp.ă213.ă
207ăIonăCristoiu,ăRevoluYiaădinădecembrieă1989,ăînăRev.ăHistoriaă,ăAnăXIV,ăNr.ă144,ăianuarieă2014,ăp.ă47.ă
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coeziunea,ă careă aă r<masă înă slujbaă naYiuniiă române”208,ă servindă intereseleă
poporuluiăc<ruiaăîiăeraădevotat<ăşiăîiăjuraseăcredinY<ă.ăAtunciăînăclipeleădeăgreaă
cump<n<,ă oştireaă şi-aă dată seamaă c<ă deă unitateaă şiă t<riaă eiă depindeaă soartaă
României,ăc<ăpoziYiaăeiăaveaăoămareăgreutateăînămenYinereaăstabilit<Yiiăstataleă.ăăă

ăăăăăăăăCinciă aniă maiă târziuă înă anulă 1995ă Înaltă Preaă SfinYitulă Antonieă
Pl<m<deal<,ă Mitropolitulă Ardealuluiă afirmaă despreă rolulă deosebită peă careă
Armataăromân<ălaăavutăînădesf<şurareaăevenimentelorădină21ădecembrieă1989,ă
“Armataăromân<ăaăfostăacoloăundeătrebuiaăs<ăfieăînămodăfirescă,ăeaăeliberându-
seădinăceeaăceăoăînc<tuşaseăpân<ăatunci”209.ă
ă Ceiă careă auă tr<ită aceleă momente,ă indiferentă deă vârst<,ă s<-şiă
aminteasc<ă înă permanenY<,ă caă oă datorieă moral<ă şiă caă oă responsabilitateă
patriotic<ăpentruăaniiăcareăvorăveni.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăTân<rulă c<lug<ră Danielă Ciobotea,ă celă careă aveaă s<ă devin<ă
Mitropolitulă Moldovei,ă iară ast<ziă Patriarhă ală Bisericiiă Ortodoxeă Româneă
spuneaă:”RevoluYiaăromân<,ăcareăaăfostăînăacelaşiătimpăşiăsacrificiuăşiăminune,ă
şiă cruceă şiă renaştere,ă aă adusăpoporuluiănostruăcaptivă şiăumilită cadoulă sfântă ală
libert<Yii.ăÎnYelegereaăşiăutilizareaăacestuiăcadouănecesit<ăoăprofund<ărenaştereă
spiritual<,ăaăconştiinYelorăşiăaăsufletelorăcare,ăînăopiniaănoastr<,ănuăpoateăaveaă
caăfundamentădecâtăcredinYaăvieăînăDumnezeu”.210ă

ăăăăăăăăRevoluYiaădinădecembrieă1989ăaăcondusălaăeliberareaăRomânieiădeă
subăteroareaăistoric<ăaăoăjum<tateădeăsecolădeăregimăcomunist.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAnimaleleădeălaăCAPă8ăMaiădinăsatulăDudăauăfostăîmp<rYite,ăînăanulă
1990ălaăoameniiăcareăauălucratălaăCAPăşiăcelorăc<roraăliăs-auăconfiscatăanimaleă
laăColectivizareăînă1962,ăînăraportădeăcâteăzileăauălucratăadic<ăcaii,ăvacile,ăviYeiiă
şiăoile.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDup<ă 1991ă s-aă revenită laă retrocedareaă terenuriloră agricoleă şiă
desp<gubiriădateăvechilorăproprietariădeăp<mânturi.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSuprafaYaăterenuluiăarabilăaăsatuluiăDudăaăfostădeă1150ădeăHa.ă
ă ăăăăăRezultatulăcolectiviz<riiăcomunisteăaăfostădezastruosăpentruăidenti-
tateaăşiădemnitateaăY<ranuluiăromânăşiăaăsatuluiăînăgeneral,ăiarăpierdereaăaăfostă
enorm<.ă Ună profită f<r<ă proprietateă !ă CAP-ă urileă erauă înă teorieă proprietateaă
tuturorăY<ranilor,ădarădeăfapt,ăaăniciăunuiaădintreăei.ăUnăprofităf<r<ălibertateă!ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
208ăConstantinăSavaă,ăConstantinăMonac,ăOp.ăcit.ă,ăp.ă213.ă
209ăIbidemă,ăp.ă214.ă
210ăIeromonahulăDanielăCiobotea,ăRevoluYiaădină21ădecembrieă1989,ărev.ăVestitorulăOrtodoxiei,ă12ăianuarieă
1990,ăp.ă7.ă
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Colectivizareaă aă fostă ună procesă forYat,ă nuă aă fostă oă asociereă liber<,ă niciă bine-ă
venit<ă şiă niciă bineă gândit<.ă Pierdereaă simYuluiă propriet<Yiiă şiă aă demnit<Yiiă
omuluiăliberăaăfostăoăpagub<ăpeătermenălung,ăaădusălaădegradareaăcomportame-
ntuluiăomenescăprinănivelareăşiăconstrângere.ăă
ă Mareleă prozatoră Liviuă Rebreanu,ă înă discursulă s<uă deă recepYieă laă
AcademiaăRomân<ădină29ămaiă1939,ă intitulatăLaud<ă Y<ranuluiă român,ăafirmaă
c<ă :”laă noi,ă singuraă realitateă permanent<,ă inalterabil<,ă aă fostă şiă vaă r<mâneă
Y<ranul.ăDestinulănostruăcaăneam,ăcaăstatăşiăcaăputereăcultural<ăatârn<ădeăcanti-
tateaădeăaurăcuratăceăseăafl<ăînăsufletulăY<ranuluiăşiădeăfelulăcumăvaăfiăutilizatăşiă
transformatăacestăaurăînăvaloriăeterne”211.ă
ă LucianăBlagaăsubliniaăc<ă“veşniciaăs-aăn<scutălaăsat”ăpoateădeăfaptă
semnificaăşiăfaptulăc<ălaăsat,ămaiămultădecâtălaăoraş,ăpotăfiămaiăuşorăperceputeă
şiăapreciateăprezenYaăCreatoruluiă înănatur<,ăvaloareaănaturiiă înconjur<toareăcaă
dară ală luiă Dumnezeu,ă ceă trebuieă cultivată înă relaYieă deă recunoştiinY<ă faY<ă deă
D<ruitoră,ăprecumăşiăleg<turaădintreăcultăşiăcultur<,ăavândăcaăbaz<ăagricultura.ă
Laăsat,ăcultivareaăp<mântuluiăesteăînsoYit<ădeăacteăculticeăprecumăbinecuvânta-
reaăholdelor,ăaăsem<natului,ăaăfântânii,ăaăprimelorăroadeăaleăp<mântului,ăiarăînă
uneleă locuriăTroiYeleăstr<juiescăfântânile,ăholdele,ădealurileăsauădrumurileădină
mediulărural.ă

ăăăăăăP<rinteleăDumitruăSt<niloaeăobservaăc<ăY<ranulăromânăvedeăprezenYaă
haric<ăşiăocrotireaăluiăDumnezeuăînătoateăceleăprezenteăînăjurulăs<uă:”Vedeăpeă
Dumnezeuăînătainaănaturii.ăUnăpeisajăfrumosăalănaturiiăeăpentruăelăunăadev<rată
rai”.212ă
ă Metaforaă“veşniciaăs-aăn<scutălaăsat”semnific<ăşiăînYelegereaărelaYieiă
dintreătimpulăacYiuniiăşiătimpulărodirii.ăPoYiăs<ăorganizeziătotulăfoarteăbineădină
punctădeăvedereătehnicăsauăpractică,ădară,ădac<ăploaiaănuăvineălaătimpăsauăvineă
grindin<ămare,ă culturaă agricol<ă poateă fiă compromis<.ă Pentruă agricultor,ă întreă
s<mânYaă sem<nat<ă şiă recoltaă aşteptat<ă esteă oă leg<tur<ă spiritual<ă tr<it<ă înă
rug<ciune,ăr<bdareăşiăsperanY<.ă
ă Laăsat,ăviaYaăesteăînYeleas<ăşiăcaătimpăbinecuvântatăpentruăaăsfinYiă
loculăînăcareătr<im.ă
ă Satulă românescă nuămaiă esteă ast<ziă ceeaă ceă LucianăBlagaă şiă Liviuă
Rebreanuăconsiderauăc<ăesteăcuămaiăbineădeă70ădeăaniăînăurm<,ădarăniciănuăseă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
211ăLiviuăăRebreanuă,ăLaud<ăY<ranuluiăromână,ădiscursădeărecepYieălaăAcademiaăRomân<,ă29ămaiă1939,ăveziă:ă
www.ăacademiaăromana.ăroă/ăcomă2005/ăpvă1031/ăEăSimion.ădoc.ă
212ă Pr.ăDumitruă St<niloae,ă Reflexiiă despreă spiritualitateaă poporuluiă român,ă Ed.ă ScrisulăRomânesc,ă Craiova,ă
1992,ăp.105.ă
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poateă spuneă c<ă nimică dină ceă aă fostă înă trecută nuă maiă poateă fiă recuperată sauă
cultivată ast<zi,ă caă urmareă aă unoră rupturiă profundeă existenteă întreă istoriaă sauă
tradiYiaăbogat<ăaăsatuluiăromânesc.ă
ă Satulă nostruă românescă aă adunată oă mulYimeă deă valoriă spirituale,ă
moraleă şiă culturaleă careă trebuieă aduseă dină nouă înă actualitate,ă f<r<ă aă c<deaă înă
nostalgiaă repetiYieiă trecutului.ă Înă zileleă noastreă seă constat<ă oă criz<ă aă satuluiă
românescă atâtă dină punctă deă vedereă practic,ă câtă şiă spiritual.ă Ast<ziă satulă
românescă seă afl<ă întreă amintiriă nostalgiceă şiă abandonareă practic<,ă întreă
identitateătradiYional<ăşiăsupravieYuireăprecar<.ă
ă Dup<ă1989ă,ăY<ranulăromânătr<ieşteăsuferinYaădezr<d<cin<riiăsaleăşiăaă
înstr<in<riiăsaleăprinăemigraYieăînăstr<in<tate,ălucrândămaiămultăpentruădezvolta-
reaăaltorăY<riădecâtăpentruăpropriaăsaăpatrieădeăorigine.ă
ă ăP<mântulă hr<nitoră dinămediulă rurală esteă ast<ziă celămaiă neglijată şiă
ignoratădeăc<treămareaămajoritateăaăcomunit<Yii,ăaăintelectualilor,ăaăpoliticieni-
lor,ăaăoamenilorăînăgeneral.ăSeăpoateăspuneăc<ăp<mântulăcareăneăhr<neşteăesteă
principiulăprimordialăf<r<ădeăcareănuăseăpoateărealizaănimicăviabil.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDinăanulă1994ăînăsatulăDudăauăînceputăs<ăseămuteăcâtevaăfamiliiădeă
ucrainieniăuniiădeăcredinY<ăortodox<ăalYiiădeăalteăcredinYe.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAst<ziă nivelulă deă traiă ală Y<ranuluiă română română aă r<masă înă urm<.ă
Adev<raYiiăY<raniămuncescădinăzoriăşiăpân<ăînănoapte,ăînăRomâniaăseăpractic<ăoă
agricultur<ădeăsubzistenY<,ăsupravieYuire.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCauzeleăacesteiăsituaYiiăsuntă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.crizaăeconomic<ăcareăaăurmatăcelorădou<ăr<zboaieămondiale.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.colectivizarea.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.insuficientaăatenYieăcuăcareăaăfostătratatăsatulăromânescăşiăagricul-
turaă româneasc<ădup<ă1989ăpân<ă azi,ă lipsaăuneiă strategiiă coerenteăpeă termenă
lungăprivindăprezentulăşiăviitorulăagriculturiiăromâneşti.ă
ă Prinăurmareăseăpoateăafirmaăc<ăcrizaăactual<ăaăsatuluiăromânescăesteă
amplificat<ăşiădeătensiuneaăexistent<ăîntreăpotenYialulădeădezvoltareăşiăneputinYaă
deăafirmare.ăXar<ăcuăp<mântăbogat,ădarăcuăY<raniăs<raci.ăMultăterenăagricol,ădară
f<râmiYat,ă multeă speranYe,ă dară puYineă mijloaceă deă a-lă lucraă eficientă şiă deă aă
valorificaărecoltaăobYinut<.ă
ă Restructurareaă agriculturiiă româneştiă vaă aveaă ună impactă deosebită
asupraă economieiă deă laă sate,ă avândă înă vedereă c<”ă agriculturaă esteă ceaă maiă
important<ăactivitateădeălaăsateăşiăoăsurs<ădeăvenită“213.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
213ăVeziăhttp:ă//ăwww.madr.ro.ă
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ă Crizaă economic<,ă şomajul,ă dezvoltareaă rural<ă insuficient<ă şiă
emigraYiaăspreăY<riămaiăbogateăauăcreatăoăcriz<ămajor<ăaăsatuluiăromânesc,ăcareă
seă zbateă întreă tradiYieă şiă supravieYuire,ă cuă speranYeă firaveă pentruă viitorulă
apropiat.ă
ă Satulăromânescătrebuieăv<zutăcaăunălocăînăcareăviaYaăs<ăfieăoăbinecu-
vântare,ă nuă oă înstr<inareă aă oameniloră deă propriulă p<mântă şiă deă propriaă
identitate.ă
ă Ast<ziăseăpoateăspuneădespreăY<ranulăromânăc<ăesteăharnic,ăpricepută
şiăgospodar.ăUnăomăesteăgospodarăcândăareăgrij<ădeămoşiaăsa,ăoăap<r<ăşiăoăcul-
tiv<,ăfiindăbucurosădeăfrumuseYeaăşiărodniciaăei.ăGospodarulăadev<ratăsimteăoă
mareă r<spundereă pentruă moşiaă moştenit<ă deă laă moşi-str<moşi.ă Elă seă bucur<ă
cândă p<mântulă rodeşteă şiă c<ă îlă poateă d<ruiă sauă transmiteă înă stareă bun<ă
urmaşilor.ă
ă SperanYaăpentruăsatulăromânescăseăafl<ăîntr-unăviitorăpreg<tităînămodă
activ.ă
ă Agriculturaăromâneasc<ănuătrebuieăredus<ălaăoăindustrieăagrar<,ălaăoă
l<comieădup<ăprofitămaterială ,ăciă trebuieăavut<ăînăvedereăşiăbog<Yiaăspiritual<,ă
relaYiaă omă natur<ă şiă aă oameniloră întreă ei.ă Pentruă prezentă şiă viitoră trebuieă
promovateă dezvoltareaă asociaYiiloră agricoleă pentruă producYieă mareă ,ă hranaă
întregiiă populaYiiă aă Y<rii,ă câtă şiă fermeleă deă familieă înă careă seă cultiv<ă înămodă
deosebitărelaYiaăfamilie-ăp<mântăşiărelaYiileăîntreăoameni.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăExist<ă oă lumeă binecuvântat<ă aă satuluiă românescă cuă obiceiurileă şiă
tradiYiileăeiăseculare,ăoălumeămaiăbun<ă,ălumeaăluiăDumnezeu.ă
ă Înăurm<ăcuăcuăcinciăaniărespectivăprină2009ăpeăp<şuneaăvecheăîmp<-
durit<ă naturală aă satuluiă Dudă doamnaă Duncaă Vioricaă aă cump<rată şiă aă cur<Yită
terenulădeăspiniăşiăpomi,ăp<mântulă fiindănivelatăcuăbuldozerulăaă fostăplantat<ă
viY<ă deă vieă nobil<ă struguriă deă vină Cabernetă Sauvignon,ă Pinotă Noir,ă Merlot,ă
Burgund,ă Muscată Otonel,ă Riesling,ă Sauvignonă Blanc,ă Feteasc<ă Regal<ă peă
suprafaYaădeă94ăHa.ă

ăăăăăăăTotăînăzonaăsatuluiăDudăînăPusteaădinăsusăaăfostăcur<Yat<ădeăspiniăşiă
pomi,ăp<mântulăaăfostănivelatăcuăbuldozerulăiarădomniiăChişmoreăAmadeusăşiă
Cristiană auă plantată viY<ă deă vieă nobil<ă respectivă struguriă deă vină Pinotă Noir,ă
Merlot,ăBurgund,ăFeteasc<ăNeagr<,ăMuscatăOtonel,ăRiesling,ăFeteasc<ăRegal<ă
peăsuprafaYaătotal<ădeă100ădeăHa.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCarieraădeăpiatr<ădinăsatulăDudădeălaăChicioraăaăfostăredeschis<ăfiindă
preluat<ă prină concesionareă deă laă Prim<riaă Târnovaă deă c<treă domnulă inginerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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PopoviciăNicolaeăînăanulă2008,ădeăundeăesteăprelucrat<ăpiatraăbrut<ădinăstânc<ă
cuăunăconcasorăşiăoăstaYieădeăsortareăceăproduceătreiătipuriădeăsortădeăpiatr<ăcareă
esteă transportat<ă caă piatr<ă deă umplutur<ă laă autostrad<ă şiă înă uneleă comuneă şiă
sateăcaăsuportădeădrum.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCaăurmareăaădezastruluiăprodusădeăapeăînăOlteniaăprinălunaăaugustăaă
anuluiă 2014ă laă apelulă f<cută deă Preotulă parohă Achimă Gianiă credincioşiiă dină
Parohiaă ortodox<ă Dudă auă donată laă Bisericaă parohial<ă pentruă familiileă şiă
persoaneleăafectateădeăinundaYiiădinălunaăaugustă2014ăurm<toareleă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.F<in<ăalb<ăă51ăkg.ă ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.Uleiăă20ăl.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.Zah<ră20ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.Oreză10ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.Cartofiă70ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă6.Fasoleă15ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă7.Ceap<ă14ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă8.Conserveăpateuă24ăbuc.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă9.Conserveăcarneă5ăbuc.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă10.Tocan<ădeălegumeă15ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă11.Ap<ămineral<ă48ăl.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă12.Haineăşiăp<turiăă150ăkg.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăToateăacesteăalimenteăauăfostătransportateăcuămaşinaălaăAradăînăfaYaă
magazinuluiăSelgrosăundeăauăfostădesc<rcateăşiăaşezateăîntr-unătiră înăprezenYaă
tân<ruluiăConsilierăpentruăproblemeăsocialeăPreotăMarişăGabrielăcareăne-aăpusă
s<ăsemn<măpentruăpredareaăacestora.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăComposesoratulăsilvică“Chiciora”ăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăfostăînfiinYatălaădataădeă7ăaprilieă2000ă214,ăseăîntindeăpeăsuprafaYaă
deă292ăHaădeăp<şuneăşiă392ăHaădeăp<dure,ăavândăunănum<rădeă225ădeămembriiăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăMembriiă fondatoriă auă fostă :ăCârjaăRovin,ăHandraăArsenieă şiă Stoiaă
Ioan.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăDinăComitetulădeăconducereăfacăparteă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.StoiaăIoană–ăPreşedinte.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.CârjaăRovină–ăSecretar.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ToporăOnuYă–ăCasier.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
214ăArhivaăAsociaYieiăUrbarialeăChicioraă–ăDud,ăActăConstitutivă–ăProcesăverbalădeăcostituire,ăDosarăNr.1/ă
2000,ăp.ă1ă–ă9.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.BerarăIosaă–ăAdministrator.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăMembriiădinăConsiliuădeăconducereăsuntă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.XurleaăOnu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.OpreanăMaxim.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.HorhogeaăVasile.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăComisiaădeăcenzoriă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.TomuYaăMureşanăIosif.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.BerarăViorel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ToporăGherasim.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă dataă deă 29ămaiă 2014ă auă avută locă alegerileă noiloră membriiă dină
ComitetulădeăconducereăaiăComposesoratuluiăsilvică“Chicioraă“-ăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAceştiaăsuntăurm<toriiă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăTomuYaăMureşanăIosifă–ăPreşedinte.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăPetcuYăăOnuYă–ăSecretar.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăPredaăGheorgheă–ăCasier.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăBerarăOnuYă–ăAdministrator.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăMembruăăConsiliuădeăconducereă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăManiăSorin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăComisiaădeăCenzoriă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăOpreanăMaxim.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăMureşanăPetru.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăMoldovanăDaniel.ăăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPoligonulăArmateiăRomâneădeălaăDudă–ăTauY.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAă fostă înfiinYată înă anulă 1962ă deă c<treă Unitateaă Militar<ă 01214ă
Ineu215titularulădeăfaptăalăpoligonuluiăesteăMinisterulăAp<r<riiăNaYionaleăşiăeraă
destinată armatei216ă careă f<ceaă trageriă şiă aplicaYiiă militareă mariă cuă trupeă deă
infanterie,ă artilerieă şiă tancuri.ă SuprafaYaă total<ă aă poligonuluiă militară esteă deă
2150ă Ha,ă dină careă 350ă Haă terenă arabil.ă Înă timpulă cândă aveauă locă acesteă
aplicaYiiămilitare,ămilitariiă erauă cazaYiă înă timpulă nopYiiă laăC<minulă culturală şiă
fostaăcl<direăaăPrim<rieiădinăsatulăDudă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTehnicaă deă lupt<ă ,ă camioanele,ă transportoareleă blindate,ă autotrac-
toareleă şenilare,ă tancurileă circulauă peă str<zileă satuluiă Dudă pân<ă laă margineaă
satuluiă deă undeă aveaă locă tragereaă indirect<,ă iară deă peă Suvelă seă f<ceaă tragereă
direct<.ăMaiătârziuăarmataăaăconstruităunădrumădeăpiatr<ălaăPârâulăLipoviYeiădeă
undeăseătreceaăpeăacestădrumăpietruitălaăbar<cileădeălaăTauYăundeămilitariiăerauăă
cazaYi.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPoligonulă ă militară esteă situată laă distanYaă deă 30ă kilometriă sudă deă
oraşulăIneuăpeăliniaădeăcomunicaYieăM<derată–ăDudă–ăTauYă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 1962ă peă teritoriulă poligonuluiă militară Dudă –ă TauYă seă
construieşteă oă barac<ă dină lemnă funcYionabil<ă pân<ă înă anulă 1974ă cândă începeă
construcYiaătabereiădeăbaz<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTab<raă deă baz<ă aă fostă construit<ă înă perioadaă 1974ă –ă 1976ă cândă
poligonulăaăfostă înăadministraYiaăUnit<YiiăMilitareă01380ădinăArad,ăulterioră înă
anulă1978ătreceăînăadministraYiaăUnit<YiiăMilitareă01214ădinăIneuăpân<ăînăanulă
2001ăcândăpoligonulăesteăcedatăBatalionuluiă191ăInfanterieă,,Raduă–ăGolescuă“ă
dinăAradă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăElă aă fostămodernizată înă anulă1985ă şiă înă aniiă 2000ă–ă2001ăulterioră
fiindăîntreYinutădeăBatalionulămixtăromânoă–ămaghiar.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă perioadaă înă careă prină poligonulămilitară seă executauă aplicaYiiă şiă
trageriădeălupt<ăcuăarmamentulădeăinfanterie,ăartilerie,ătancuri,ăarunc<toareăcuă
proiectileă reactive,ă tragereaă direct<ă seă executaă deă peă dealulă cuă caseă aflată înă
parteaădeăpoligonăaparYinândălocalit<YiiăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTragerileădeălupt<ăaleăartilerieiăindirecteăseăexecutauădeăpeăterenuriă
dină afaraă poligonuluiă aflateă înă administrareaă Prim<riiloră Târnova,ă TauY,ă
Şilindia.ăAprobareaăacestorăterenuriăeraădat<ădeăprimariiă localit<Yilorăcuprinseă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
215ăInformaYieăculeas<ădeălaădomnulăColonelăînărezerv<ăMitrofanăRomulusădeălaăfostaăU.M.ă01214ăIneu.ă
216ăInformaYieăculeas<ădeălaăcânt<reYulăăbisericescăOpreanăMaximă,ăSatăDudăăNr.ă99,ăJudeYulăArad.ă
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înă planulă poligonului,ăBalizaăSudăDud,ă cotaă 150ădeă peă vechiulă drumăTauYă –ă
Chieră,ăp<şuneaăŞilindiaă,ăp<şuneaădeăsubăDealulăTârnovei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăTehnicaă deă lupt<ă greaă tancurileă erauă debarcateă înă garaăTârnovaă peă
platformaămilitar<ăşiăapoiăerauăgrupateăînăcoloan<ădinăgar<ăpeădrumurileădintreă
culturiăpân<ălaădealulăcuăcaseădeălaăDudăundeăaveauălocătragerile.ăă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăExerciYiulă,,PlatinumăLynxă15.5ă“ă–ă16ăSeptembrieă2015.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăForYeămilitareădinăRomâniaăşiăStateleăUniteăauăsusYinutăunăexerciYiuă
militară tacticăbilaterală înăPoligonulădeă instrucYieădeă laăDudă–ăTauYă începută înă
dataădeă14ă septembrieă2015ă înăvedereaă îmbun<t<Yiriiă capacit<Yiiădefensiveădeă
lupt<ăcolectiveăînăregiune.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăInfanteriştiiămariniăamericaniădinăparteaăBlackăSeaăRotationalăForceă
,ăîmpreun<ăcuăInfanteriştiiăromâniădinăcadrulăBatalionuluiă191ă,,ColonelăRaduă
Golescu”AradăşiăcuăArtileriştiiădeălaăobuziereăcalibrulă152ămmăBatalionulă183ă
Artilerieă ,,Generală Ionă Dragalina’’dină cadrulă ForYeloră Terestreă Româneă auă
participatăactivălaăexerciYiulă,,PlatinumăLynxă15.ă5”.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăPeă parcursulă aă 7ă zileă aleă exerciYiuluiă militară tactică dină terenulă deă
lupt<ăparticipanYiiă auăexersată atacuriă integrateădeăechip<ă şiăpluton,ăoperaYiuniă
deădefensiv<,ăabilit<Yiădeăcomunicareă,ăschimburiădeăactivit<Yiăcareăauăavutăcaă
obiectivăcreştereaăinteroperabilit<Yiiăşiăabilit<Yiiăcolectiveăînămediuădeălupt<.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăBlackăSeaăRotationalăForceăesteăunăcontigentădeămembriiăaiăCorpuluiă
deăInfanterieămarin<ăaăSUAăşiăaiăForYelorăNavaleădinăMareaăNeagr<,ăBalcaniăşiă
regiuneaă caucazian<,ă careă menYină parteneriate,ă promoveaz<ă securitateaă
regional<ăşiăasigur<ăunăr<spunsărapidăînăsituaYiileădeăcriz<,ăînăconformitateăcuă
cerinYeleă Comandamentuluiă ForYeloră Armateă aleă SUAă dină Europaă şiă aleă
CorpuluiădeăInfanterieăMarin<ăalăSUAădislocatăînăEuropaăşiăAfrica.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăLaă aceast<ă aplicaYieă auă participată pesteă 500ă deă militariă cuă 100ă deă
mijloaceătehniceădeălupt<ădinăBrigadaă18ăInfanterieăBanat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăExerciYiulă deă lupt<ă desf<şurată înă comun,ă înă premier<ă cuă partenerulă
americanăaăfostăfinalizatăcuăexecutareaătragerilorărealeăînăterenădinăcadrulăzileiă
DistinşilorăVizitatoriăînădataădeă16ăseptembrieă2015.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăAuăparticipatădinăparteaăMinisteruluiăAp<r<riiăNaYionaleă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăă1.Generală–ămaiorădr.ăAdrianăToneaălocYiitorulăşefuluiăStatuluiăMajoră
General.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă2.ăGeneralădeăBrigad<ăIoanăManciăComandantulăDivizieiă4ăInfanterieă
,,Geminaă“.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăă3.ă Generală deă Brigad<ă Tudoric<ă Petracheă Comandantulă Brig<ziiă 2ă
Vân<toriădeăMunteă,,Sarmizegetusa”ădinăBraşov.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă4.ă Locotenentulă –ă Colonelă Claudiuă Toporă Comandantulă Unit<Yiiă
Militareă01249ăArad.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă5.ăPrefectulăJudeYuluiăAradăCosminăPribac.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă6.ăGeneralădeăBrigad<ăr.ăMoiseăIercuşan.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă7.ăGeneralădeăBrigad<ăr.ăGheorgheăSimina.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă8.ăGeneralădeăBrigad<ăr.ăVasileăIonelăHeredea.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă9.ăPrimarulăComuneiăTârnovaăFlorinăFarcaşiu.ă
ăăăăăăăăăăăăă10.ăPrimarulăComuneiăTauYăGheorgheăPleş.ă
ăăăăăăăăăăăăă11.ăPrimarulăOraşuluiăIneuăC<linăAbrudan.ă
ăăăăăăăăăăăăă12.ăPreotămilitarăiconomăstavroforăAdrianăDavid.ă
ăăăăăăăăăăăăă13.ăPreotăiconomăstavroforăGianiăAchimă–ăParohiaăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăă14.ăDirectoareăŞcoal<ăGimnazial<ăTârnovaăSorinaăPaşca.ă
ăăăăăăăăăăăăă15.ăDirectoareăBanc<ăTârnovaăVioricaăVl<zan.ă
ăăăăăăăăăăăăăAceast<ăaplicaYieămilitar<ăaăfostăremarcabil<,ăinteresant<ăşiăcomplex<,ă
ne-aă ar<tată c<ăArmataăRomânieiă împreun<ă cuă Partenerulă StrategicăAmericană
potăfaceăfaY<ăprovoc<rilorăactualeăaleălumiiămoderne.ă
ăăăăăăăăăăăăăS-aă observată deasemeneaă dragosteaă şiă respectulă peă careă societateaă
civil<ăleăareăpentruăceiăcareăpoart<ăcuăcinsteăşiădemnitateăhainaămilitar<.ă
ăăăăăăăăăăăăăBisericaăOrtodox<ăşiăArmataăRomânieiăauăunărolădeosebităînăap<rareaă
şiăp<strareaăvalorilorănaYionaleăşiămoraleăaleăsociet<Yiiămoderne.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăViaYaăsatuluiăDudăînăurm<ăcuă60ădeăaniăseădesf<şuraăînăfelulăurm<toră:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăcaseleăerauăsimpleăşiăacoperiteăcuăpaieă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăvatraăcaseiădinăp<mântă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ănuăexistauăcovoare,ăpreşuriă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă oameniiă satuluiă seă luminauă searaă cuă lumânareaă sauă lampaă cuă
petrolă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăcaseleăvechiăY<r<neştiăaveauăcuptorăcuăvatr<ăînătind<ă.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăseădormeaăînăcas<ăpeăcuptoră.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ămâncareaăeraăf<cut<ăpeăvatraăfoculuiăînăoaleădeăp<mântă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăpâineaădeăcas<ăeraăcoapt<ăpeăvatr<ă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăseămâncaăm<m<lig<ăşiăm<laiă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăcopiiiăseăn<şteauăacas<ăînăsatălaăDudănuălaămaternitateaădinăIneuă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăhaineleăseăsp<lauăprinăpirluire,ăîntr-unăciub<rădeălemnăseăpuneaăună
rândădeăhaine,ăunărândădeăcenuş<ă,ăpesteăcareăseăturnaăap<ăfiart<ăşiăerauăl<sateă
laă înmuiat,ăseăscoteauăşiăseăb<teauăcuămaiu,ă limpezindu-ăseăapoiăcuăap<ărece,ă
varaăfemeileăsp<lauăhaineleălaăvaleă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă b<rbaYiiă purtauă c<m<şiă deă pânz<ă Yesut<ă înă r<zboiulă deă Yesută şiă
izmeneă deă pânz<ă .ă Eiă umblauă varaă desculYiă sauă cuă opinciă .ă Laă biseric<ă seă
mergeaăduminicaăşiăînăs<rb<toriăcuăhaineleăceleămaiăbuneăşiăfrumoaseăcuăştrafeă
şiăzobonă,ăpurtândăăpeăcapăp<l<rieădeăp<r.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăIarnaăseăpurtauăcioareci,ăcojocăsauăşub<ădinălân<,ăciorapiădinălân<ă,ă
pantaloniăpricioşi,ăcizmeădeăpieleăşiăc<ciul<ădinăpieleădeăoaieă.ă
ă -ă femeileăpurtauă sp<toiă ,ă poaleădinăpânz<ă ,ăopinci,ă ştrinfiădeă lân<.ă
Iarnaăseăpurtaăcojoc,ăcotăînăcap,ăşub<ă,ăînăpicioareăcizmeăroşiiă.ă
ă -ăcopiiiăcareămergeauălaăşcoal<,ăaveauăoătraist<ădinămaterialăYesutăînă
r<zboi,ăînăcareăseăaflaăoăt<bliY<ăpeăcareăseăscriaăşiăceruzaăcareăeraăînvelit<ăîntr-oă
bucat<ădeăpânz<,ăoăstrujeaăsauădou<ădeăpâineăcuăunsoareăsauăpesmetă.ă
ă -ă duminicaă dimineaYaă toat<ă familiaămergeaă laă biseric<,ă dup<ă careă
veneauă acas<ă şiă seă aşezauă laămasaă deă amiaz<ă dup<ă careămergeauă laă joc.ă Laă
aceast<ămas<ăseămâncauăurm<toareleă:ăzam<ădeăg<in<ăcuăt<ieYeiă,ăsarmeă,ăcarneă
deăg<in<ăfript<,ăsauădeăporc.ăMielulăsauăiedulăseămâncaădeăobiceiălaăPaştiăşiălaă
Rusaliiă.ăPl<cintaăîncins<ăeraăfoarteăs<n<toas<ăşiăbun<217ă,ăcuăbrânz<ă,ămereăsauă
ludaeă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăMuierileă f<ceauă t<ieYeiiădeăcas<ădintr-unăunulă sauădou<ăou<ă .ăSeă
fr<mântau,ă seă întindeaă p<turaă cuă druga,ă seă puneaă laă uscată eraă întins<ă ,ă seă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
217ăInformaYieăculeas<ădeălaăăMureşanăăSida,ăSatăDudăănr.ă267,ăJudeYulăăArad.ă
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împ<turaăşiăseăt<iaăpeălâng<ădegeteăcuăcuYitulăf<cutăspecialăpentruăt<ieYei218ă.ăCuă
c<tăerauămaiăsubYiriăşiămaiăgalbeniăcuăatâtăerauămaiăbuniă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăsarmeleăseăf<ceauădinăcarneădeăporcăt<iat<ăm<runt,ărişcaş,ăclisaăeraă
t<iat<ă şiă eaă m<runt,ă seă puneaă uneoriă şiă petrenjel,ă piperă şiă sare.ă Seă amestecaă
conYinutulăşiăseăînveleaăînăfrunzeădeăcureciăacruădup<ăcareăpeăfundulăoaleiăseă
aşezaăună rândădeă cureciă acruă t<iatăm<runtă şiă apoiă seăpuneauă sarmeleă careă seă
fierbeauămultăcaăs<ăfieăbune.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă miercureaă şiă vinereaă eraă ziă deă post,ă b<trâniiă satuluiă Dudă Yineauă
posturileăcuăsfinYenieăpentruăcareăînăacesteădou<ăzileăseămâncaădeăpostăcureciăşiă
fasoleăuscat<ă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă pesteă s<pt<mân<ă seă t<iaă ună puiă sauă oă g<in<,ă seă f<ceauă pancove,ă
întorsuriăşiăscoverziă.ăScoverzileăerauămâncateăcuădulceaY<ădeăcaiseăsauăprune.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăexistaădoarăunăradioăînătotăsatulă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ănuăerauămedicamenteă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăvaraăseăf<ceauăcl<cileălaătreierat,ălaăculesulăviei,ălaăconstrucYiaăuneiă
caseă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă iarnaă seă f<ceauă şez<torileă ,ă seă adunauă toYiă vecinii,ă neamurile.ă
Femeileăcoseau,ătorceau,ăaveauăpusăr<zboiulădeăYesutăundeăYeseauăpânz<ăpentruă
îmbr<c<minte,ăm<s<riYa,ăşterguri,ăcroşetauăciorapi.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă b<rbaYiiă desf<cauă cucuruză ,ă povesteauă întâmpl<ri,ă beauă vină sauă
r<cie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăcopiiăăascultauăşiăîşiăajutauămameleă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăceiăcareăaveauăporcăîlăt<iauălaăînceputulăluniădecembrieă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăuliYeleăsatuluiăerauădinăp<mântă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăcaseleăerauădinălemnălipiteă,ăv<c<liteăşiăapoiăv<ruiteă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăsatulăaveaăpomiăfructiferiăşiăgarduriădeănuieleă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă laăpomeniămâncareaăseă f<ceaămaiădemultă înăoaleădeăp<mântăcareă
erauăpuseăpeăjarăşiăcândăeraăgataăseămâncaădinăfarfuriiădeăp<mântăşiăcuălinguriă
dinălemnă.ăMaiămulteăfarfuriiăşiălinguriăaveaăoăfamilieădinăsatăcareăleăd<deaăcuă
împrumută atunciă cândă eraă nevoie.ă Lingurileă dină lemnă erauă p<strateă înă podă
înşirateăpeăoăsârm<ădeoareceăaveauăoăgaur<ăf<cut<ăcuăfierulăînroşităînăfocă.ă
ă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
218ăInformaYieăculeas<ădeălaăXurleaăIosana,ăSatăDudăănr.ă211,ăJudeYulăArad.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă fiecareădimineaY<ă laăoraă7ă linişteaă satuluiăeraă tulburat<ădeăceleă
dou<ă turmeă deă vaciă aleă oameniloră dină sată careă erauă scoaseă laă p<şunată peă
margineaăsatului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPuYinămaiă târziuă copiiă îşiă luauă traista,ă t<bliYa,ă grifluă şiă mâncareaă
dup<ăcareăplecauăbucuroşiăşiăpliniădeăviaY<ăspreăşcoalaăsatului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăX<raniiădină satămergeauămaiă apoiă laămuncaăcâmpuluiă cuăc<ruYeleă
lorătraseădeăcai,ăboi,ăalYiiălaăp<dureădup<ălemneădeăfoc,ăfiecareămunceşteăpentruă
a-şiăasiguraăpâineaăpeămas<ăpentruăcopiiălor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAmiazaă veneaă cuă paşiă domoliă iară c<lduraă seă l<saă pesteă vatraă
satului,ă clopotulăbisericiiă satuluiăvesteaă laăoraă12ămasaădeă amiaz<ăpentruă ceiă
careăerauăacas<ăînăsat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC<lduraămareă seă aşezaăpuYină câteă puYinăpesteă caseleăoameniloră şiă
sat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCânteceleă p<s<riloră maiă târziuă neă vesteaă c<ă seara,ă amurgulă seă
apropiaăcuăpaşiăgr<biYiăseara.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăZgomotulămareă ală celoră dou<ă turmeădeă vaciă şiă apoiă ală celoră dou<ă
turmeădeă porciă neă ar<tauă c<ă pesteă câtvaă timpăpesteă sată seă vaă aşterneă linişteaă
serii,ă afar<ă seă întunec<ă puYină câteă puYină pesteă sată seă aşterneă oă linişteă deplin<ă
pesteătoateăvegheaz<ădeasupraăaşez<riiăDumnezeu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă aceast<ă linişteă aă seriiă buniciiă şiă b<trâniiă satuluiă leă povesteauă
copiilor,ănepoYilorămulteăîntâmpl<riădinălumeaăsatuluiădinăvechimeădeăacumă60ă
deă ani.ă Eiă readuceauă laă viaY<,ă amintirileă pl<cuteă dină viaYaă loră peă careă leă
povesteauăcuămultăharăcelorămiciăcareăîiăascultauăcuămareăatenYie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEraăoălumeăvecheăaăsatuluiăreadus<ălaăviaY<ăînăfaYaăşiăauzulănepoYiloră
careăascultauăfascinaYi,ăuimiYiăcuăochiiămariăpoveştileăinteresanteăaleăsatului.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă



140ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCAPITOLULăăVă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăV.ăBISERICAăORTODOX;ăAăSATULUIă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă“Biserica ortodoxă este mama spirituală a  
                                        neamului nostru românesc “219.ăMihaiăEminescuă
ă
ă
ă
ă
ă ÎnceputurileăbisericuYeiăvechiădeălemnăpeătemelieădeăpiatr<ădeăcodruă
înăsatulăvechiădeăpeăValeaăLugojuluiădeă laăDudă îşiăpierdeăorigineaă înăneguraă
timpului.ă
ă Peăvatraăvecheăaăsatului,ăsituat<ăpeăunăplatouăde-aălungulăpârâuluiă
cunoscută subă numeleă deă Valeaă Lugojului,ă seă cunoaşteă loculă undeă aă fostă
construit<ăvecheaăbiseric<,ăacestă locăfiindădenumită“DealulăBisericii”,ă tradiYiaă
vecheăconsemneaz<ăexistenYaăuneiăstr<vechiăbisericiădeălemn.ă
ă Înăpreajmaăanuluiă1746,ăsatulăDudăvechiădeăpeăValeaăLugojuluiăeraă
r<sfiratăpeădiferiteădealuri,ăcolineăcunoscându-seăşiăast<ziădinătat<ăînăfiuăşiădină
m<rturiileăb<trânilorăloculăacestora.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAceastaă credemă c<ă esteă bisericaă peă careă laă anulă 1755ă oă viziteaz<ă
Episcopulă Sinesieă Jivanoviciă ală Aradului,ă despreă careă menYioneaz<ă c<ă aveaă
hramulă“ăAdormireaăMaiciiăDomnuluiă“şiăeraăînăstareădeăruin<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăConscripYiaădină6ăaprilieă1755ăaăepiscopuluiăSinesieăJivanovici220ă
acestaăprecizeaz<ăc<ădinăceleă164ădeăbisericiămenYionateă82ă%ăerauăconstruiteă
dinălemnăşiă8,5ă%ădinăpiatr<ăşiăgr<dele.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotăaiciăînăaceast<ăconscripYieăseămenYioneaz<ălaă28ădeăbisericiăanulă
sfinYirii,ă amintindu-seă c<ăbisericaăortodox<ădină satulăDudăvechiădeă susădeăpeă
ValeaăLugojuluiăaăfostăsfinYit<ăprimaădat<ăînăanulă1715221ăşiăaădouaăoar<ăînăanulă
1729,ă aveaă hramulă “AdormireaăMaiciiăDomnului”,ă cuprindeaă 40ă deă caseă iară
preotulăseănumeaăPetruăPopovici.222ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
219ăMihaiăEminescu,ăînăZiarulăTimpulă14ăaugustă1882,ăînă“ăOpereă“,ăEdituraăAcademieiăRomâne,ăBucureşti-
1989,ăvol.ă13,ăp.ă168-ă169.ă
220ăPreotădr.ăPavelăVesa,ăEparhiaăAraduluiăînătimpulăepiscopuluiăSinesieăJivanoviciă1751ă–ă1768,ăEdituraă
ArhiepiscopieiăAradului,ăAradă–ă2013,ăp.ă64.ă
221ăIdem,ăp.ă66.ă
222ăIbidem,ăp.ă215.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrinăanulă1755ăProtopopiatulăortodoxăŞiriaăaveaăînăjurisdicYiaăsaăună
num<ră deă 22ă deă parohiiă şiă oă filieă printreă careă şiă Parohiaă ortodox<ă dină satulă
Dud.223ă
ă Înăperioadaăaniloră1746-ă1760ăsatulăs-aăaşezatăpeăvatraăactual<ăaşaă
cumăseăafl<ăşiăast<zi.ă
ă Laă 30ă iunieă 1768ă 224seă primeşteă aprobareaă deă aă construiă dină
piatr<225ăşiăc<r<mid<ăoănou<ăbiseric<ăcuăhramulă“ăAdormiriiăMaiciiăDomnuluiăă
ă“,ă înă form<ă deă nav<ă cuă terminaYiaă într-oă absid<ă semicircular<ă aă altarului.ă
Lungimeaănaveiăareă22ămetriăiarăl<Yimeaăesteădeă8ămetri.ăZidurileăbisericiiăsuntă
deschiseă prină dou<ă intr<ri,ă peă pereteleă ă nordică una,ă iară cealalt<ă peă pereteleă
sudic.ăBisericaăareănou<ăferestre,ăpatruăpeăpereteleăNordic,ăpatruăpeăparteaădeă
miaz<ziăşiăunaălaăSfântulăaltar.ăTurnulăbisericiiăaăfostăconstruităulterior.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăBisericaă noastr<ă ortodox<ă str<moşeasc<ă aă fostă ridicat<ă cuă credinY<ă
dinăcontribuYiileămiciăaleăpoporuluiăromân,ăeaăaăfostănuănumaiăl<caşulăsfântădeă
închin<ciuneă ciă şiă susYin<torulă limbiiă str<moşeştiă .ă Laă eaă aă alergată poporulă
românescăînăvremuriădeărestrişte,ădeăurgieă ,ădeădureriăşiăbucurii.ăÎnăeaăaăg<sită
întotdeaunaămângîiereă şiă n<dejde.ă Clopoteleă eiă auă chemată peă credincioşiă nuă
numaiălaăSfinteleăLiturghiiăciăşiălaădatoriaăfaY<ădeăNeamăşiăXar<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrimaăreparaYieăcareăs-aăf<cutălaăSfântaăbiseric<ăaăfostăînăanulă1888ă
cândăparteaăexterioar<ăaăfostălegat<ădeăjurăîmprejurăcuăplatband<ăgroas<ădeăfieră
dinăparteaădeă josă şiă deă susă aă geamurilor.ăAntreprenorulă acesteiă lucr<riă aă fostă
AlbertăFerenczădinăŞiria.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă dataă deă 29ămaiă 1927ă Bisericaă ortodox<ă cuă hramulă “Adormiriiă
MaiciiăDomnuluiă“,ădinăsatulăDudăaăfostăvizitat<ădeăc<treăPreaăSfinYitulăEpiscopă
Grigoreă Comşaă ală Araduluiă careă aă asistată laă serviciulă Vecernieiă laă sfârşitulă
c<reiaăaăYinutăoăscurt<ăcuvântareăcredincioşiloră226.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1927ăbisericaăaăfostăatins<ădeătr<znet,ăarzândătoat<ălemn<riaă
turnuluiă ,ă înă acelaşiă ană cuă mariă greut<Yiă şiă sacrificiiă s-aă ref<cută lemn<riaă
turnuluiăşiăboltaănaveiă înă formaădeăsemicerc,ădeoareceăpân<ăatunciăbisericaăaă
avută tavanulădrept.ăLucr<rileă deădulgherieă le-aă efectuatăună renumitămeşteră ală

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
223ăD.ăDragomir,ăStatisticiăsârbeştiădinădiocezaăCaransebeşuluiăşiăaăAraduluiăînăveaculăXVIII,ăînă“Foaiaă
Diecezan<”,Caransebeşă,ăanăXXIV,ăNr.9,ădină1ămartieă1909,ăp.2.ă
224ăMarkiăSandor,ăAradăVarmegye,ăAradăăSzabadăKiralyăVaros,ăVol.ăIă,ăAradă–ă1895,ăp.ă747.ă
225ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăArhitectăăEparhialăThrithalerăFranciscă:ăDocumentaYiaăpentruăexecutareaă
lucr<rilorădeăconsolidareăşiăreparaYiiănecesareălaăBisericaăăOrtodox<ădinăsatulăDud,ăRaionulăIneu,ăveziă
Memoriuăjustificativ,ăDosarăNr.ă1500ă/ă23ămartieă1960,ăp.ă2.ă
226ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăăNr.ă1ă/ăăă29ăNoiembrieă1969,ăp.ă3.ă
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satuluiăDudăcareăs-aănumităPetcuYăLaz<r,ăiarălucr<rileădeătinichigerieăle-aăf<cută
SzaboăPeterădinăPâncota.ăUnulădinăb<trâniiăsatuluiăDudăpovesteaăfoarteăfrumosăă
c<ăînăziuaăînăcareămaiăeraădeăpusălaălocăcruceaădeătabl<ădeăpeăturnulăbisericiiăînă
faYaăbisericiiădinspreăturnăsauăadunatămulYiăoameniădinăsatăcareăauăstatăînăafar<ă
deă curteaăbisericiiă laăoădistanY<ă considerabil<ă şiă priveauă laămomentulă înă careă
meşterulă satuluiă PetcuYă Laz<ră aă începută s<ă urceă peă turnulă bisericiiă pentruă aă
aşezaă dintr-oă singur<ă încercareă cruceaă ceaămareă peă vârfulă turnuluiă bisericiiă ,ă
acestaăaăajunsăsusăaproapeădeăvârfăeraă legatăcuăp<l<marăşiăaă reuşitădinăprimaă
încercareăs<ăaşezeăcruceaălaălocăpeăturnăădup<ăcareăaăcoborâtăpân<ăînăinteriorulă
turnuluiăbisericiiădeăundeăaăluatăoăsticl<ădeăvinăşiăpatruăpahareădeăsticl<ăaăurcată
înapoiă peă turnă înă vârfă s-aă urcată susă peă lateraleleă cruciiă şiă acoloă şi-aă pusă înă
primulăpaharădeăsticl<ăvinăpeăcareăl-aăb<utăşiăaăaruncatăpaharulăjosăînspreăaltară
înăcurteaăbisericiiăzicândăÎnănumeleăTat<luiă...,aăpusăapoiăpuYinăvinăînăalădoileaă
paharăl-aăb<utăşiăpeăacestaăşiăl-aăaruncatăînspreăturnăînăparteaădinăfaY<ăspreădrumă
şiăaăzisăsiăalăFiului...paharulăaăc<zutăjosăpeăiarb<ă,ădup<ăcareăşi-aăpusăpuYinăvină
înă ală treileaă pahară deă sticl<ă l-aă b<ută şiă l-aă aruncată înă parteaă dreapt<ă dinspreă
gr<dinaăbisericiiăacestaăaăc<zutăînăiarb<ăăşiăaăzisăşiăalăSfântuluiăDuh...,ăiarăapoiă
şi-aăpusăînăalăpatruleaăpaharăpuYinăvinăpeăcareăl-aăb<utăşiăaăaruncatăpaharulăspreă
parteaă stâng<ă înspreă drumă paharulă aă c<zută peă iarb<ă lâng<ă drum,ă dară niciă ună
pahară nuă s-aă spartă dup<ă careămeşterulă s-aă coborâtă înă siguranY<ă josă înă curteaă
bisericiiă iară oameniiă satuluiă îlă priveauă uimiYi.ă Oă parteă dină cheltuielileă deă
reparaYieăle-auăsuportatăcredincioşiiădinăsat,ăpeălâng<ăajutorulădatădeăPrefecturaă
judeYuluiăAradăînăsumaădeă30.000ălei,ădeălaăSfântaăEpiscopieă5000ălei,ăşiădeălaă
fostaă firm<ă româno-ăamerican<ădeăexploatareăaăbuştenilorădeăp<dureă“Lomaşă
“sumaădeă3000ălei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCondicaăŞcoliiăDuminicaleăaăParohieiăOrtodoxeăDudă1947ă–ă1952ă
neăm<rturiseşteă c<ă preotulă satuluiăDudăMirceaăAlbuă aă desf<şurată oă activitateă
religioas<ă intens<ă cuă diferiteă temeă religioase,ă catehizândă credincioşiiă şiă s-aă
preocupatădeăactivitateaăcoruluiăbisericescăprinănumeroaseărepetiYii227.ă Înădataă
deă 10ă Noiembrieă 1948ă suntă suspendateă şedinYeleă şcoliiă duminicaleă datorit<ă
regimuluiăcomunist,ăpeăcareăpreotulăoăjustificaăcuăordinulăverbalădinădataădeă13ă
octombrieă1948ăalăPostuluiădeăJandarmiădinăTauY.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1952ăParohiaăOrtodox<ădinăsatulăDudăaăavutăunănum<rădeă
460ădeăfamiliiăcredincioşiăaă1175ădeăsufleteă228.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
227ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDudă,ăCondicaăăŞcoaleiăăDuminecaleă1947ă–ă1948,ăp.ă1-ă3.ă
228ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă5ă/ă1962,ăp.ă11.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSfântulă Sinodă ală Bisericiiă Ortodoxeă Româneă aă hot<râtă înă şedinYaă
solemn<ă dină 3ă iulieă 1959,ă caă înă ziuaă deă 6ă augustă 1959ă înă toateă bisericileă
ortodoxeă şiă înă bisericaă ortodox<ă deă laăDudă s<ă fieă în<lYateă rug<ciuniă specialeă
împotrivaăarmelorăatomiceăşiăaărepet<riiădezastruluiădeălaăHiroşimaă229.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrinăactulăcuănum<rulă148ădinădataădeă1ăXIă1961ăînăgrajdulăCaseiă
parohialeădeălaăDud,ăauăfostăaduşiăprinăînYelegereăscris<ăpentruăaăfiăad<postiYiă
temporară4ăperechiădeăcaiăaiăGospod<rieiăAgricoleăColectiveă8ăMaiădinăsatulă
Dud,ă pân<ă înămomentulă înă careăG.A.Că îşiă vaă terminaă construcYiaă grajduriloră
saleă230.ă
ă Laăanulă1961ăpereYiiăbisericiiăauăfostălegaYiăcuătreiăbuc<Yiăgroaseădeă
platband<ădeăfier,ăunaădup<ăiconostasulăbisericiiăînăaltar,ăaltaăînămijloculănaveiă
şiă altaă înă podulă bisericiiă deă laă coră ,ă totă înă acestă ană s-aă f<cută şiă oă reparaYieă
capital<ăexterioar<ăaăîntregiiăbiserici.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăParohiaăOrtodox<ăDudă aă avută înă anulă 1961ă ună num<ră deă 456ă deă
familiiăcredincioşiăaă1173ădeăsuflete.ă
ă Înăanulă1962ăprinăiniYiativaăpreotuluiăLupeiăIacobăşiăaăcredincioşiloră
locaşulă deă închinareă aă fostă împodobită cuă pictur<ămural<ă înă temperaă deă c<treă
pictorulăprofesorăIulianăToaderăşiăfostulăs<uăelevăViorelăXigu.ăConcomitentăcuă
efectuareaălucr<riiădeăpictur<ăaăbisericiiăs-aăîmpodobităşiăiconostasulăcuăicoaneă
noi.ăDup<ăacesteălucr<riăSfântaăbisericaătrebuiaătârnosit<ădeăc<treăunăIerarh.ă
ă Dup<ămaiă bineă deă dou<ă secoleămomentulă târnosiriiă bisericiiă 231ă aă
sosităînădataădeă11ănoiembrieă1962,ăcredincioşiiădinăparohiaăDudăîmbr<caYiăînă
haineă deă s<rb<toareă împreun<ă cuă credincioşiiă dină parohiileă învecinateă ,ă l-auă
primităcuămareăemoYieăşiăc<ldur<ăsufleteasc<ăpeăPreaăSfinYitulăEpiscopăTeoctistă
Ar<paşu.ăAăurmată târnosireaăbisericiiăşiăSfântaăLiturghieăarhiereasc<,ăoficiateă
împreun<ăcuăunăsoborădeăşapteăpreoYiăşiădoiădiaconi.ăDinăsoborulădeăpreoYiăcareă
auă slujită laă târnosireaă bisericiiă auă f<cută parteă urm<toriiă preoYiă :ă Pr.ă Ioană
N<d<bană consilieră administrativ,ă Pr.ă Emilă Borzaă protopop,ă Pr.ă Gheorgheă
P<iuşană parohă laă Târnova,ă Pr.ă Simionă Budaă parohă laă DrauY,ă Pr.ă Terentieă
SulinYană parohă Ar<neag,ă Pr.ă Terentieă Boloşă parohă Crocna,ă Pr.ă parohă locală
IacobăLupeiăşiăDiaconiiăTeodorăBabuYiaăşiăGheorgheăBejădeă laăEpiscopieă iară
corulăbisericescăaăfostădinăparohiaăTauYădirijatădeăc<treăPr.ăGrigoreăŞeremeY.ăDeă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
229ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă1ă/ăă1959ă;ăCircularaăProtopopiatuluiăOrtodoxăIneuăNr.ă319ă/ă
1959,ăp.ă21.ă
230ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă4ă/ă1961,ăp.ă60.ă
231ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDudă,ăDosarăăNr.ă1ă/ăă1962,ăp.ă4ă.ă
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menYionatăfaptulăc<ăaceastaăaăfostăprimaăbiseric<ătârnosit<ădup<ăinstalareaăPreaă
SfinYieiăSaleăcaăEpiscopăalăAradului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLucr<riă deă întreYinereă curent<,ă zugr<veliă exterioareă şiă vopsireaă
tableiădeăpeăturnăşiăacoperişulăbisericiiăs-auăefectuatăînăaniiă1961,ă1974ăşiă1984.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCimitirulăparohialăareăsuprafaYaătotal<ădeă3ăHaăşiăaparYineădeădreptă
ParohieiăOrtodoxeăDud.ă
ă Înă anulă 1963ă terenulă dină cimitirulă b<trână careă eraă plină deă pomiă şiă
spiniă aă fostă defrişată manuală şiă mecanică pentruă a-lă faceă terenă fertilă pentruă
agricultur<ăşiăpeăcareămaiătârziuăs-auăcultivatăcereale,ăporumbăşiătrifoiăşiăcareăaă
adusă caă venită 50ă %ă dină bugetulă parohiei.ă Bisericaă şiă casaă parohial<ă aă fostă
împrejmuit<ăînăanulă1978ăcuăunăgardădeăfierăşiăsocluădinăbetonăprinădonaYiileăaă
271ădeăcredincioşiă232.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăC<suYaă pentruă gropaşiă dină cimitirulă parohială ortodoxă deă laă Dudă aă
fostăconstruit<ăînăanulă1979ăcuădonaYiileăaă262ăfamiliiădeăcredincioşiă233.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 2012ă auă fostă defrişaYiă pomiiă ,ă salcîmiiă ă dină margineaăă
cimitiruluiădinspreăsatăsauăscosăşiăr<d<cinileădup<ăcareăs-aănivelatăp<mântulăcuă
buldozerul,ă şiă s-aă construită gardă nouă dină stâlpiă metaliciă şiă panouriă sudateă
zincateăpân<ălaăpoartaădeălemnăădeălaăintrareă,ămaterialeleădeăconstrucYieăfiindă
donateădeăPrim<riaăComuneiăTârnova,ăiarăînă2014ăaăfostăîngr<ditâăcuăgardădină
stâlpiămetaliciăşiăplas<ăsârm<ăzincat<ăpeăcheltuialaăbisericiiăparteaădinăspateăaă
cimitiruluiădinspreăterenulădeăfotbal.ăLaăînceputulăanuluiă2015ăînălunaămartieăaă
fostăconstruităunăgardănouălaăcimitirădinăstâlpiămetaliciăşiăpanouriăzincateădeălaă
poartaădeălemnădeălaăintrareăpân<ălaăcolYulădinspreăasfaltăpeăcheltuialaăbisericii,ă
iarălaăparteaădinspreăasfaltăne-aăajutatăşiăPrim<riaăComuneiăTârnovaăcuă45ădeă
panouriă zincateă prină bun<voinYaă şiă înYelegereaă domnuluiă Primară Florină
Farcaşiuăcareăne-aăsprijinităşiădeăaceast<ădat<,ăînăconstrucYiaăgarduluiăauălucrată
urm<toriiăcredincioşiădinălocalitateaăDudă:ăăPreotulăparohăGianiăAchimăcareăaă
sudatăelectricăcuăr<bdareătotăgardulămetalicăf<r<ăplat<,ăDomnulăEpitropăMaximă
Opreanăcuăpricepereăşiădevotamentăaămuncităf<r<ăplat<,ăŞeveraăŞtefană,ăPetcuYă
Blaj,ă Miculaiciucă Ionel,ă Veciuncaă Tomaă şiă alimentareaă cuă curentă electrică
pentruăaparateleăelectriceăfolositeăaăfostăf<cut<ăgratuitădeălaălocuinYaădomnuluiă
PinteaăAlexaă.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăParohiaăortodox<ăDudăaăavutăînăanulă1983ăunănum<rădeă230ădeăcase,ă
190ădeăfamiliiăortodoxeăaă549ăsufleteăpurăortodoxeă234.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
232ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă1ă/ă1978,ăp.ă5.ă
233ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă1ă/ă1979,ăp.ă5.ă
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ă Dup<ăunăsfertădeăveacădeălaătârnosireaăbisericiiăînăanulă1987ăaăfostă
reparat<ăcasaăparohial<,ătencuităexteriorulăşiăstropităcuăciment,ăturnatătrotuareăşiă
înlocuităferestreleă.ă
ă Cuă prilejulă sfinYiriiă bisericiiă dină parohiaă TauYă înă dataă deă 20ă
noiembrieă 1988,ă Preaă SfinYitulă Timoteiă aă f<cută ună popasă duhovnicescă şiă înă
parohiaăDud,ă s<vârşindăvecerniaă arhiereasc<ăcuă soborulădeăpatruăpreoYiă şiăună
diacon.ăDup<ăotpustulăvecernieiăPreaăSfinYitulăTimoteiăaăvizitatăbiroulăşiătoateă
camereleăcaseiăparohialeădup<ăcareăs-aăservităcina.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaăcerereaăParohieiăOrtodoxeădeălaăDudăînăanulă1993ăseădeplaseaz<ă
înă satulă Dudă reprezentanYiiă O.C.O.T.-ă Aradă pentruă aă delimitaă suprafaYaă deă
p<mântădeă5ăha,ăcare-iărevineăBisericiiăOrtodoxeădinăsatulăDud,ărespectivă3,88ă
haăînăR<chiYeleăşiă1,12ăhaăînăDumbrav<ă235.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1995ăînăparohiaăDudăaăfostănumitădeăEpiscopiaăAraduluiăcaă
preotătân<rulăAchimăGiani.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnălunaăiulieăaăanuluiă1996ăprinăiniYiativaăpreotuluiăAchimăGianiăşiăaă
credincioşilorăauăînceputălucr<rileădeăreparaYieăexterioar<ăaăbisericiiăcuăhramulă
“AdormireaăMaiciiăDomnuluiă“ădeălaăDudă236.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLucr<rileă deă reparaYieă efectuateă auă constată dină :ă consolidareaă
fundaYiei,ătencuităexteriorulăbisericiiădinănou,ăstropităexteriorulăcuăcimentăalbăşiă
prafădeămarmur<,ăvopsităsoclu,ăînlocuitădulgherieăturn,ăschimbatătabl<ăzincat<ă
turn,ăînlocuitătoateăjgheaburileăşiăburlaneleăbisericii,ăvopsitătabl<ădeăpeăcorpulă
bisericii,ăvopsitătabl<ăturn.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăValoareaătuturorălucr<rilorădeăreparaYieăexterioar<ăaăbisericiiăaăfostădeă
27.000.000ăleiăbaniădonaYiăcuăjertfelnicieădeăcredincioşiiăparohiei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăToateă acesteă lucr<riă deă reparaYieă exterioar<ă laă biseric<ă auă fostă
terminateălaădataădeă20ăaugustă1996,ămeşteriiăcareăauălucratălaăbiseric<ăauăfostă
SimionăHorgaăşiăNicolaeăCureleacădinălocalitateaăM<derat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCasaăparohial<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăfostăconstruit<ăînăanulă1904ăşiăareă105ăm.p237.ăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCasaă parohial<ă aă Parohieiă Ortodoxeă Dudă aă fostă renovat<ă înă anulă
1987ă cândă pereYiiă auă fostă tencuiYiă şiă stropiYiă cuă cimentă ,ă auă fostă înlocuiteă
geamurileă şiă uşileă ,ă vopsindu-seă tâmpl<riaă şiă s-aă reparată parYială acoperişulă
înlocuindu-seăleaYurileăşiăYigleleăsparte.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
234ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă1ă/ă1983ă,ăDateăstatisticeă1983,ăp.ă30.ă
235ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă1ă/ă1993ă,ăp.ă8.ă
236ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDudă,ăDosarăăNr.ă1ă/ăă1996,ăp.ă7.ă
237ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăDosarăNr.ă6ă/ă1963,ăp.ă3.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 1997,ă s-aă constatată împreun<ă cuă consiliulă parohială şiă
credincioşiiăfaptulăc<ăcasaăparohial<ăşiăanexeleăseăaflauăîntr-unăstadiuăavansată
deădeteriorare,ălucruăcareăne-aădeterminatăs<ăneăapuc<mădeăreparaYiaăexterioar<ă
aăacestora.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLucr<rileădeăreparaYieăexterioar<ăefectuateălaăcasaăparohial<ăşiăanexeă
auă fostă f<cuteă înă anulă 1997ă şiă suntă urm<toareleă :ă tencuită exterioră dină nou,ă
stropită exterioră cuă cimentă albă şiă prafă deă marmur<,ă reparată acoperişă casaă
parohial<,ăînlocuitătotalăacoperişăanexe.ăLaăcasaăparohial<ăauălucratăcuăr<bdareăă
pricepereă şiă devotamentă meşteriiă Dr<uciană Dorinel,ă Mureşană Laz<r,Toporă
TeodorăşiăXudecăIlieădinăsatulăDudă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAnexeleă,ăgrajdulăcaseiăparohialeăaăfostăconstruităînăanulă1937ăşiăareă
suprafaYaădeă75ăm.p.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăValoareaătuturorălucr<rilorădeăreparaYieăexterioar<ăaăcaseiăparohialeă
şiăaăanexelorăaăfostădeă29.300.000ăleiăbaniădonaYiădeăc<treăcredincioşiiăparohiei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăToat<ămuncaăşiăostenealaădus<ăînăslujireaăluiăDumnezeu,ăaăbisericiiă
şiă aă semeniloră aă fostă încununat<ă prină sfinYireaă bisericiiă şiă Sfântaă Liturghieă
arhiereasc<ăcareăaăavută locălaădataădeă23ănoiembrieă1997,ăundeăPreaăSfinYitulă
Episcopă Dr.ă Timoteiă Seviciuă aă acordată pentruă muncaă depus<ă prină hirotesieă
preotuluiă parohă Gianiă Achimă rangulă deă sachelar.ă Laă slujbaă deă sfinYireă aă
Bisericiiăauăparticipatăurm<toriiăpreoYiă:ăPr.ăIacobăBupteăVicarăadministrativăală
Episcopiei,ă Pr.ă Moiseă Nicaă Protopopă ală Ineului,ă Pr.ă Ioană Jurc<ă secretară
ProtopopiatăIneu,ăpreotă laăBocsigăGar<,ăPr.TeodorăP<iuşanăparohălaăTârnova,ă
Pr.ă IoanăFloreaăparohăNad<ş,ăPr.ă IacobăLupeiăpensionar,ă IeromonahulăVasileă
deă laă Schitulă Sf.Gheorgheă Feredeu,ă Pr.ă Parohă locală Gianiă Achimă şiă s-aă
hirotonităpentruăprimaădat<ăînăbisericaădeălaăDudăîntruăDiaconăMirceaăBupte.ă
Dup<ăsfârşitulăslujbeiădeălaăbiseric<ălaăcasaăparohial<ăaăsatuluiăDudăaăfostădat<ă
oă agap<ă creştin<ă înă cinsteaă sfinYiriiă bisericiiă laă careă auă participată toateă
oficialit<Yileă înă frunteă cuă Preaă SfinYitulă Episcopă Dr.ă Timoteiă Seviciuă ală
AraduluiăşiăPrimarulăComuneiăTârnovaăDomnulăFlorinăăFarcaşiuă,ăparticipândă
70ădeăpersoane.ă
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ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 2000ă împreun<ă cuă Consiliulă parohială şiă credincioşiiă s-aă
hot<râtăcaăbisericaăs<ăfieăreparat<ăşiăînăinteriorădarăacestălucruăeraămaiăgreuădeă
împlinită,ănum<rulăcredincioşilorăeraămaiămicădarăsauădovedităaăfiămariălaăsufletă
cuăjertfelnicieăşiăbun<voinY<ăfaY<ădeăbiseric<ă .ăAstfelăacumăpereYiiă interioriăauă
fostăcur<YiYiă apoiă tencuiYiă şiăgletuiYiă ,ă toat<ă suprafaYaăpereYilorăaă fostăpreg<tit<ă
pentruăpictur<.ă
ă Înă anulă 2001ă pereYiiă interioriă aiă bisericiiă auă fostă fostă acoperiYiă cuă
pricepereăşiăr<bdareăcuăplas<ăfibr<ăsticl<ăşiăalătreileaăstratăsubYireădeăgletă.ă
ă Picturaă interioar<ăaăSf.ăBisericiăaă fostă început<ă înădataădeă1ămartieă
2001ăşiăaăfostă terminat<ă înădataădeă1ă iulieă2001ă înă totăacestă timpăcredincioşiiă
sprijinindă activă materială şiă financiară ducereaă laă bună sfârşită aă lucr<riloră deă
pictur<ăinterioar<ăaăsfântuluiălocaş.ăPictoriiăcareăauălucratălaăSfântaăBiseric<ăauă
fostăConstantinăPopescuă ,ăVasileăPopescuădinăR<d<uYiăşiăuceniculăAdrianădină
MâneuYi.ă
ă Valoareaătuturorălucr<rilorădeăreparaYieăinterioar<ă,ăpictur<ăaăfostădeă
108.000.000ă leiă baniă donaYiă cuă jertfelnicieă deă credincioşiiă parohiei.ă
DeasemeneaătotăacumăauăfostăînlocuiteăşiăuşileădeălaăSfântaăBiseric<ăcuăalteleă
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noiăconfecYionateădinălemnădeăstejarădeăc<treămeşteriiă tâmplariădinăsatăXurleaă
OnuăşiăPinteaăAlexa.ă
ă ăÎnă dataă deă 28ă octombrieă 2001ă aă fostă sfinYit<ă picturaă interioar<ă aă
bisericiiă deă c<treă Preaă SfinYitulă Episcopă Dr.Timoteiă Seviciuă careă aă acordată
pentruămuncaă depus<ă prină hirotesieă preotuluiă parohă ăGianiăAchimă rangulă deă
iconom.ă Laă slujbaă deă sfinYireă aă bisericiiă şiă Sfântaă Liturghieă arhiereasc<ă auă
participatăurm<toriiăpreoYiă:ăPr.ăMoiseăNicaăProtopopăalăIneului,ăPr.ăIoanăJurc<ă
secretarăProtopopiatăIneu,ăparohălaăBocsigăGar<,ăP.C.StareYăIlarionăT<uceanăală
M<n<stiriiă Feredeu,ă P.C.StareYă Visarionă Neagă ală M<n<stiriiă Crişan,ă
Ieromonahulă Spiridonă R<doaneă M<n<stireaă Crişan,ă Diaconulă Contraş,ă
Pr.TeodorăP<iuşanăparohăTârnova,ăPr.ăIacobăLupeiăpensionar,ăPr.ăTeodorăFeieră
parohăDrauY,ăPr.ăVoicuăIv<nuYăparohăChier,ăPr.ăRemusăCiutaăparohăMinişel,ăPr.ă
AlinăPingic<ăparohăAr<neag,ăPr.CostelăBunăparohăTauY,ăPr.ăGheorgheăGiurgiuă
parohăNad<şă şiăPreotulăparohă ă localăGianiăAchimă ,ă iară r<spunsurileă laăSfîntaă
slujb<ă auă fostădateădeă c<treă corulăFacult<Yiiă deăTeologieădinăAradăcondusă cuă
m<iestrieă şiă pricepereă deă domnulă Profesoră deă muzic<ă bisericeasc<ă Mirceaă
Buta.ăDup<ă sfârşitulă slujbeiă laă c<minulă culturală ală satuluiăDudă aă fostă dat<ă oă
agap<ă creştin<ă înă cinsteaă sfinYiriiă bisericiiă laă careă auă participată toateă
oficialit<YileăînăfrunteăcuăPreaăSfinYitulăEpiscopăDr.ăTimoteiăSeviciuăşiăprimarulă
ComuneiăTârnovaăFlorinăFarcaşiu,ăparticipândă160ădeăpersoane.ă
ă Înăanulă2004ăînăsatăaăfostăintrodus<ăalimentareaăcuăap<ăpotabil<ădeălaă
reYeaă şiă casaă parohial<ă aă fostă racordat<ă laă reYeauaă cuă ap<ă potabil<ă datorit<ă
faptuluiă c<ă laăBiseric<ă esteă nevoieădeă ap<ă careă esteă necesar<ă laăSfinYireaă ceaă
mareăaăapei,ălaăTainaăSf.Botez,ălaăSf.ăLiturghie.ă
ă Valoareaălucr<rilorădeăracordareălaăreYeauaădeăap<ăpotabil<ăaăfostădeă
21.000.000ădeălei.ă
ă ăLaăanulă2006ăs-aăconstruităînc<lzireaăcentral<ălaăSfântaăBiseric<.ă
Valoareaălucr<rilorălaăinstalaYiaădeăînc<lzireăcentral<ăaăBisericiiăaăfostădeă8000ă
lei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă2007ăauăînceputălucr<rileădeăreparaYieăexterioar<ăaăBisericiiă
careăauăfostă:ăvopsitătablaăpeăacoperişăşiăturnulăbisericii,ăturnatătrotuarădeăbetonă
înăjurulăbisericii,ăînăinteriorulăbisericiiăs-aămontatăparchetămelaminatăînăSfântulă
altar.ăValoareaătuturorălucr<rilorădeăreparaYieăexterioar<ăşiăinterioar<ăaăbisericiiă
aăfostădeă12.000ălei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăTotăînăanulă2007ăcasaăparohial<ăcareăeraădeteriorat<ăînăinteriorăşiălaă
acoperişăaăfostăreparat<.ăLucr<rileădeăreparaYieă interioar<ăşiăexterioar<ăaăcaseiă
parohialeă auă fostăurm<toareleă :ă reparaYiaă total<ă aă acoperişuluiă ,ă înlocuită toateă
leaYurileă şiă grinzeleă acoperiş,ă înlocuită Yigleleă sparte,ă olaneă acoperiş,ă reparată
coşurileă deă fum,ă înlocuită instalaYiaă electric<,ă montată lambriuriă lemnă tavană
buc<t<rie,ămontatăgresieăpeăpardoseal<ădeăbetonăînăbuc<t<rie,ăturnatăpardoseal<ă
deăbetonăînăceleătreiăcamere,ăgletuităşiăvopsităpereYiiăcuăvopseaălavabil<,ămontată
parchetămelaminată înăceleă treiă camere,ăvopsităgardulămetalică împrejmuitorăală
bisericiiă şiă caseiă parohiale.ă Valoareaă lucr<riloră deă reparaYieă interioar<ă şiă
exterioar<ăaăcaseiăparohialeăaăfostădeă17.000ălei.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăAstfelă înă anulă 2008ă peă t<rîmă pastorală misionară s-aă insistată activă
printreăcopiiăs<ăfieăapropiaYiădeăDumnezeuăşiăbiseric<.ăAşaăauăfostăpreg<tiYiăună
grupădeă7ăcopiiăcareăauăînv<Yatătoateăr<spunsurile,ăcânt<rileădeălaăSf.ăLiturghie,ă
sauăf<cutăpelerinajeăcuăcopiiă laăSchitulăSf.ăGheorgheă ,ăFeredeulădeăsus,ăundeă
împreun<ăcuăcopiiăs-aămersăpeăjosăpeăintinerariulăM<deratăprinăp<dureăpeălâng<ă
cetateaăŞirieiăpân<ălaăSchităundeăcopiiăauădatăr<spunsurileălaăSf.ăLiturghie.ăLaă
întoarcereaă deă laă Schită s-aă mersă peă josă prină p<dureă ,ă copiiă auă fostă înv<YaYiă
orientareaă turistic<ă într-oă p<dureă ,ă mijloaceă deă supravieYuireă înă natur<ă ,ă
formareaăunuiăfocădeătab<r<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS<rb<toareaă deă sufletă aă tineretuluiă creştină ortodoxă deă laă Dudă aă
devenită “Izvorulă T<m<duiriiă “ă dină S<pt<mânaă Luminat<ă cândă tineriiă ,ă copiiă
indiferentă deă vremeaă deă afar<ă ,ămergă înă pelerinajă peă josă deă laăM<derată prină
p<dureă pân<ă laă Schitul”ă Sfântulă Gheorghe”-ă Feredeulă deă sus,ă ă laă izvorulă deă
ap<,ă undeă particip<ă laă SfinYireaămic<ă aă apeiă deă laă izvor,ă laă Sfântaă Liturghieă
dândăr<spunsurileălaăSfântaăslujb<.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 2009ă s-aă hot<rîtă înlocuireaă vechiuluiă iconostasă dină Sfântaă
biseric<ăcuăunănouăiconostasădină lemnădeăpaltinăsculptat.ăS-aă luată leg<turaăcuă
piaYaădeăsculptur<ădeă laăAradădarăs-aădovedităaă fiă foarteăscump<ăşiăatunciăs-aă
c<utatăşiăs-aăg<sităoăofert<ădeăpreYădeăsculptur<ăacceptabil<ălaăVân<toriă,ăNeamY.ă
ă V<zândăfaptulăc<ăsuntemăhot<râYiăs<ărealiz<măaceast<ălucrareădestulă
deămareă şiă costisitoareăD-nulă Primară Florină Farcaşiuă s-aă oferită s<ă neă ajuteă ,ă
astfelăOcolulăsilvicăPrivatăZ<randulădinăTârnovaăne-aădonatăgratuităcantitateaă
deă8ămăcubiădeălemnădeăpaltinăpentruănoulăiconostas.ăÎnăziuaădeă29ănoiembrieă
2009ăaveaăs<ăneăaduc<ăoămareăbucurieătuturorăcredincioşilorăînăSf.ăBiseric<ădeă
laăDudăaveaăs<ă fieăaşezată laă locănoulă iconostasădeă lemnădeăpaltinăsculptatădeă
c<treămeşteriiă b<trânulămeşteră sculptoră dedicată sculpturiiă înă lemnă deă oă viaY<ă
VasileăG<manăcareăaăsculptatăstraneăşiăcatapetesmeălaăpesteă40ădeădeăbisericiăşiă
m<n<stiriă dină Yar<ă împreun<ă cuă ceiă doiă fiiă aiă s<iăGheorgheăG<mană şiăVasileă
G<manădinăsatulăLunca,ăComunaăVân<toriă,ăNeamY.ăValoareaătotal<ăaălucr<riiă
deăsculptur<ăaănouluiăiconostasăaăfostădeă34.000ălei.ă
ă Înăanulă2010ă împreun<ăcuăConsiliulăparohială şiă credincioşiiăne-amă
hot<râtăs<ăfinaliz<măiconostasulăcareăaveaănevoieăurgent<ădeăicoaneănoi.ăAstfelă
aveauăs<ăfieăpictateătoateăicoaneleănoiădeăpeăiconostasulănouădeălemnădeăpaltină
sculptatăprinăbun<voinYaăşiăjertfelniciaăcredincioşilorăcareăauăsprijinitămaterială
şiă financiară ducereaă laă bună sfârşită aă lucr<riiă deă pictur<ă laă icoaneleă noiă deă peă
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iconostas.ă Valoareaă total<ă aă lucr<riloră deă pictur<ă aă icoaneloră noiă deă peă
iconostasăaăfostădeă12.000ălei.ă
ă

ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăTotă înă anulă 2010ă s-aă construită laă casaă parohial<ă oă baieă nou<.ă
Lucr<rileă executateă laă baiaă deă laă casaă parohial<ă suntă urm<toareleă :ă tencuită
pereYii,ă ridicată zidă deă c<r<mid<,ă montată tavană deă rigips,ă montată Yeviă deă
alimentareăap<,ămontatăYeviădeăscurgereaăapei,ă turnatăpardosel<ăbeton,ămontată
faianY<ăpeăpereYi,ămontatăgresieăpeăpardoseal<,ămontatăgrupulăsanitar,ăghiveta,ă
cabinaă deă duşă şiă scaraă deă laă podă cuă ridicareă laă tavan.ă Valoareaă total<ă aă
lucr<rilorădeăconstrucYieăaăuneiăb<iălaăcasaăparohial<ăaăfostădeă4200ălei.ă
ă ăPentruămuncaădepus<ăînăslujireaăluiăDumnezeuăşiăaăoamenilorăÎnaltă
Preaă SfinYitulă Arhiepiscopă Dr.ă Timoteiă Seviciu,ă cuă prilejulă sfinYiriiă
iconostasuluiă şiă aăBisericiiă deă laăDudădină 19ădecembrieă 2010ă careă aă acordată
pentruă muncaă depus<ă prină hirotesieă preotuluiă parohă Gianiă Achimă rangulă deă
iconomăstavrofor.ăLaăslujbaădeăsfinYireăaăbisericii,ăiconostasuluiăşiăSfântaăă
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Liturghieă arhiereasc<ă auă participată urm<toriiă preoYiă :ă Pr.ă Mirceaă Bupteă
consilierăarhiepiscopalăpentruăproblemeăsociale,ăIeromonahăEmanuilăCucuădeă
laăSchitulăFeredeu,ăPr.ăTeodorăP<iuşanăparohăTârnova,ăPr.ăVoicuăIv<nuYăparohă
Chier,Pr.ăTeodorăFeierăparohăDrauY,ăPr.ăCostelăBunăparohăTauY,ăPr.ăGheorgheă
Giurgiuă parohă Nad<ş,ă Diaconă Mariusă BraiYă şiă Preotulă parohă locală Gianiă
Achim.ă R<spunsurileă laă Sfântaă Liturghieă auă fostă dateă deă c<treă ună mică grupă
corală formată dină copiiă dină satulă Dudă ă careă într-oă iarn<ă auă înv<Yată toateă
r<spunsurileă liturgiceă laă Sfântaă Liturghieă deă laă Preotulă parohă Gianiă Achim.ă
Copiiădinăgrupulă corală suntăurm<toriiă :ăMiculaiciucăMotreaăMonica,ăCristiană
Larisa,ăMiculaiciucăMaria,ăPinteaăAna,ăŞeveraăDaniela,ăDziYacăIlie,ăStuleanecă
Dumitru.ăToateăacesteăr<spunsuriă laăSfântaăLiturghieăarhiereasc<ăauăfostădateă
deăc<treăcopiiădeălaăDudăîntr-unămodăpl<cut,ăcalmăşiăcuăoăatenYieădeosebit<ăpeă
totă parcursulă slujbeiă careă aă fostă oă bucurieă mareă aă întreguluiă sată Dud.ă Dup<ă
sfârşitulăslujbeiădeălaăbiseric<ălaăc<minulăculturalăalăsatuluiăDudăaăfostădat<ăoă
agap<ă creştin<ă înă cinsteaă sfinYiriiă bisericiiă laă careă auă participată toateă
oficialit<YileăînăfrunteăcuăÎnaltăPreaăSfinYitulăăArhiepiscopăDr.ăTimoteiăSeviciuă
alăAraduluiăşiăPrimarulăComuneiăTârnovaăFlorinăFarcaşiuă,ăparticipândălaămas<ă
100ă deă persoane.ă Dup<ă încheiereaă Sfinteiă Liturghiiă Înaltă Preaă SfinYitulă
Arhiepiscopă Timoteiă aă vizitată casaă parohial<ă undeă aă r<masă impresionată deă
muncaădepus<ăşiăcur<Yeniaăg<sit<ăaiciă.ăEsteăoăbucurieămareăpentruăcredincioşiă
c<r<mizileăviiăaleăbisericiiă–ăîmp<rt<şireaăcopiilor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăTocmaiă deă aceeaă micaă biseric<ă deă laă Dudă cuă hramulă “Adormiriiă
MaiciiăDomnuluiă“ăr<mâneăpentruătoYiăcredincioşiiădinăsatăsauăpentruăceiăcareăoă
viziteaz<ă caă oaz<ă deă linişteă interioar<ă înă pustiaă acesteiă lumiă undeă creştinulă
adev<ratăseăprimeneşteăsufleteşteă.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăLinişteaă seriiă picur<ă încetă înă sufleteleă oameniloră laă ceasă deă sear<ă
Vecerniaă–ărug<ciuneaăc<treăcerăseăînalY<ăcaăoăt<mâieăbinemirositoare,ăpesteăsată
seăaşterneălinişteaăseriiădeasupraăsatuluiăesteăDumnezeu.ă
ă
ă
ă
ăăă
ă
ă
ă
ă



153ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPreoYiiăslujitori.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăMareaămajoritateăaăpreoYilor,ămaiăalesăaăcelorădinămediulărural,ăs-auă
identificatăcuăviaYaăsatuluiăpeăcareăl-auăp<storit,ăcuăbucuriileă,ăcuărealiz<rile,ăcuă
aspiraYiileăcredincioşilorăîncredinYaYiăspreăp<storire.ă

ă De-aă lungulă timpuluiă auă slujită Luiă Dumnezeuă şiă oamenilor,ă înă
Sfântaă Biseric<ă cuă Hramulă “Adormiriiă Maiciiă Domnuluiă “ă dină satulă Dudă
urm<toriiăpreoYiă:ă

ă
ăăăăăăăă1.ăPr.ăPetruăPopoviciăă1729ă.ă
ăăăăăăăă2.ăPr.ăIrimieăPopoviciăăă?ă–ă1780ă238.ă
ăăăăăăăă3.ăPr.ăBerzonoviciăLoginăăăă1789.ă

ă ă4.ăPr.ăGeorgeăPopoviciăă1791-ă1797.ă
ă ă5.ăPr.ăGheorgheăPopoviciăşiăPr.ăLaz<răTomuYoviciăă1812ă-ă1842.ă
ă ă6.ăPr.ăIoanăBozganăă1842ă–ă1861.ă
ă ă7.ăPr.ăIoanăP<curarăă1861ă-ăă1867.ă
ă ă8.ăPr.ăTeodosieăMotorcaăă1867ă–ă1911.ă
ă ă9.ăPr.ăAlexandruăCiolacăăă1911ă–ă1912.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă10.ăPr.ăMelentieăPopăă1912ă–ă1913.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă11.ăPr.ăCornelăBodeaăă1913ă–ă1922239.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă12.ăPr.ăDioniseăMateaşăă1922-ă1939.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă13.ăPr.ăTeodorăTiteuăă1939ă–ă1943.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă14.ăPr.ăMirceaăAlbuăă1943ă–ă1956.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă15.ăPr.ăConstantinăUngureanuăă1957-ă1960.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă16.ăPr.ăIacobăLupeiăă1960ă–ă25ăaprilieă1995.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă17.ăPr.ăGianiăAchimăă25ăaprilieă1995ă–ăpân<ăînăprezent.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
238ă Prof.ă Vasileă Popeang<ă ,ă M<rturiiă privindă luptaă româniloră dină p<rYileă Araduluiă pentruă p<strareaă fiinYeiă
naYionaleăprinăeducaYieă şiă cultur<ă1784ă -ă 1918,ăDocumenteă referitoareă laăEpiscopiaăAradului,ăAradă–ă1986,ăăăă
p.48.ă
239ăPreotădr.ăPavelăVesa,ăClericiăc<rturariăar<deniădeăalt<dat<,ăEdituraăGutembergăUnivers,ăAradă–ă2008,ăp.365.ă
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ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCânt<reYiiăbisericeştiăaiăBisericiiăOrtodoxeădinăsatulăDudăauăfostă:ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăNeYaăDr<ucian.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăLaz<răDr<uciană(ăCumetraşulă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăTeodorăDr<uciană.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăAxenteăPetcuYă(ăTuYuă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.ăOnuYăOpreană(ăCanciorelă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă6.ăGherasimăBerară(ăBroascaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă7.ăTeodorăSab<uă(ăMiYulinaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă8.ăNicaăPredaă(Nicuța)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă9.ăGherasimăToporă(ăJepuă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăă10.ăăIoanăMiculaiciucă(ăIonic<ă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăă11.ăMaximăOpreană(ăBernată).ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăGrupulăcoralăalăcopiilorăBisericiiăOrtodoxeădinăsatulăDudă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăIlieăDziYacă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăDumitruăStuleanec.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăMotreaăMiculaiciucă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăLarisaăCristiană.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.ăMariaăMiculaiciucă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă6.ăAnaăPintea.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă7.ăDanielaăŞeveraă.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCrâzniciiăBisericiiăOrtodoxeădinăsatulăDudăauăfostă:ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăIspasăMartină(ădeălaăvârstaădeă13ăaniă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăNicaăMureşană.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăNicaăV<ceană(ăBichişă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăOnuYăMureşană(ăŞoimoş).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.ăMaximăOpreană(ăMitrie).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă6.ăGherasimăOpreană(ăMitrieă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă7.ăOnuăXurlea,ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă8.ăTraianăHandra.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă9.ăIlieăXudec.ă
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ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrescur<riYeleăBisericiiăOrtodoxeădinăsatulăDudăauăfostă:ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ăAnaăStoiaă(ăP<truă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăIleanaăPredaă(ăCunaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăLenaăTomuYaă(ăVraicoluYaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăIosanaăPetcuYă(ăNucaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.ăIosanaăBerară(ăCiocoiă).ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5.1ăPARTICIPAREAăLAăVIAXAăLITURGIC;.ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăParticipareaă credincioşiloră laă viaYaă liturgic<ă aă bisericiiă seă f<ceaă înă
duminiciă şiă s<rb<tori.ă ViaYaă religioas<ă aă ă uneiă comunit<Yiă ecleziasticeă esteă oă
succesiuneă deă s<rb<toriă rânduiteă deă Biseric<,ă undeă seă actualizeaz<ă
evenimenteleă celeă maiă importanteă dină istoriaă mântuiriiă Naştereaă Domnului,ă
Botezulă Domnului,ă Înviereaă Domnuluiă şiă aă principaleloră persoaneă sfinteă
MântuitorulăIisusăHristos,ăMaicaăDomnului,ădarăşiăSfinYiiăceiămaiăveneraYiădeă
c<treă credincioşiă 240,ă laă careă seă adaug<ă oă ziă foarteă important<ă aă s<pt<mânii,ă
Duminica,ălegat<ădeăÎnviereaăDomnului.ăAcesteaăsuntăprilejuriădeăatingereăcuă
divinitateaăşiădelimiteaz<ăactulăEuharistic.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSfântaăLiturghieăesteăceaămaiăimportant<ăslujb<ăaăBisericiiălaăcareă
credincioşiiăparticip<ăcuăcredinY<.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăProcesiuniăreligioase.ă
ă Procesiunileă religioaseă suntă formeă clasiceă aleă devoYiuniiă fiindă
relevanteăpentruăc<ăexteriorizeaz<ăsentimenteleăreligioaseăaleăcredincioşilor.ă
ă Eleăsuntălegateădeăanumiteăs<rb<toriă:ăBotezulăDomnului,ăRusalii,ă
deăhramulăbisericii,ăpentruăbinecuvântareaăholdelor,ăîncetareaăsecetei.ă
ă ÎnăziuaădeăBoboteaz<ădină6ă ianuarie,ădup<ăSfântaăLiturghieăexistaă
înăvechimeăobiceiulăs<ăseăias<ălaăoăap<ăcurg<toareăpeămargineaăsatuluiăDudăînă
parteaă deă estă peă margineaă pârâuluiă DudiYaă crâsniculă împreun<ă cuă alYiă
credincioşiăpreg<teauăvaseămariă ciubereădeă lemnăpeă careă leă umpleauăcuăap<.ă
Aiciă înă vechimeă preotulă satuluiă s<vârşeaă SfinYireaă ceaă mareă aă apeiă dup<ă
rânduialaădinăMolitfelnic.ăCredincioşiiă luauăapaă sfinYit<ă într-unăvasămicăcan<ă
deălutăsauăsticl<ăpeăcareăoăduceauăacas<ă,ăundeăoăp<strauăpesteăan.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăProcesiunileăreligioaseăcareăseăfacă laăbinecuvântareaăholdelorăsuntă
meniteă s<ă aduc<ă sauă s<ă opreasc<ă ploaia,ă erauă înr<d<cinateă înă viaYaă
credincioşilor.ă Eleă seă f<ceauă cuă prilejulă s<rb<toriloră mariă Paşti,ă În<lYareaă
Domnului,ăRusaliiăsauăînăcazuriădeămareăsecet<ăseăf<ceauăprocesiuniălaăYarin<,ă
laăoătroiY<,ăcuăpraporiăşiăcruceaăînăfrunteă,ăcuărug<ciuniăaleseăpentruăploaie,ăsauă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
240ăEneăBranişte,ăLiturgicaăgeneral<ăcuănoYiuniădeăart<ăbisericeasc<,ăBucureştiă–ă1985,ăp.169.ă
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timpădeăneploareăşiăfoamete,ălaăalteănenorociri.ăÎnăcazulăsatuluiăDudăseăieseăînă
procesiuneălaăholdeămaiăîntâiăînăparteaădeăr<s<ritălaăs<rb<toareaăSfinteiăTreimiă
dup<ăs<vârşireaăslujbeiăSfinteiăLiturghiiăpreotulă,ăînăfrunteaăcredincioşilorăieseă
dinăbiseric<ălaătroiYaădinspreăTauYăcândăseăfaceăslujbaădeăSfinYireămic<ăaăapeiăşiă
rug<ciunileă pentruă ploaieă iară aă douaă oar<ă spreă apusă laă s<rb<toareaă SfinYiloră
Apostoliă Petruă şiă Pavelă laă sfârşitulă Sfinteiă Liturghiiă lâng<ă troiYaă dinspreă
Târnovaăundeăseăfacărug<ciunileăînd<tinate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDină mulYimeaă deă obiceiuriă seă maiă poateă amintiă şiă “Yinereaă deă
piatr<”.ă Solemnitateaă acesteiă zileă seă ridic<ă înă uneleă parohiiă caă ună adev<rată
praznică ală holdelor.ă Pentruă Yinereaă deă piatr<ă suntă dou<ă zile,ă miercureaă dină
S<pt<mânaăLuminat<ăşiămiercureaădeădup<ăRusaliiălegateădeăacesteădou<ămariă
praznice.ă Prină Yinereaă deă piatr<ă omulă doreaă s<ă îndupleceă milostivireaă luiă
Dumnezeuăîmpotrivaăploiiăşiămaiăalesăaăgrindinei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăOă alt<ă procesiuneă religioas<ă eraă cuă prilejulă hramuluiă bisericii,ă
considerat<ăceaămaiăimportant<ăs<rb<toareăaăsatuluiăşiăaăcredincioşilorăcareăseă
s<rb<toreaăcuămareăsolemnitateăînăprezenYaăaănumeroşiăenoriaşiădinăsată,ăaămaiă
multorăpreoYiă,ăuneoriăchiarăăaăepiscopului,ăarhiepiscopului.ăSerbareaăaceastaăseă
faceă înă ziuaă patronuluiă spirituală ală bisericii,ă prină stropireaă cuă ap<ă sfinYit<ă şiă
înconjurareaădeătreiăoriăaăbisericii,ăcaăoăaducereăaminteădeăactulătârnosiriiăei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăUnăaltă felădeăprocesiuneă religioas<ăesteăşiăceaăprinăcareămembriiă
bisericiiăleăf<ceauălaăcimitirulăparohialăînăzileărânduiteăanumeăînăacestăscopăînă
satulă Dudă laă aă douaă ziă deă Paştiă sauă înă alteă sateă laă Duminicaă Tomii,ă cândă
gândurileăcredincioşilorăseăîntorcăspreăceiăplecaYiădintreănoiăînăveşnicie.ăDup<ă
participareaă dină ziuaă respectiv<ă laă Sfântaă Liturghieă dină biseric<,ă peă urm<ă
credincioşiiă mergă laă cimitirulă parohială undeă seă faceă slujbaă deă pomenireă aă
morYilor.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăPelerinajele.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSuntăc<l<toriileăpeăcareăcredincioşiiă leă fac,ămânaYiădeădorulădeăaă
cercetaăunălocaşădeărug<ciune,ăundeăseăp<streaz<ămoaşteăf<c<toareădeăminuniă
sauă icoaneă f<c<toareă deă minuniă aleă Maiciiă Domnului,ă aleă sfinYiloră pentruă aă
obYineă acoloă prină mijlocireaă acestora,ă sprijinulă şiă ajutorulă luiă Dumnezeuă înă
necazurileă vieYii.ă Eleă reprezint<ă oă manifestareă aă sentimenteloră religioaseă ,ă
adâncă s<diteă înă sufleteleă credincioşilor,ă cândă pleac<ă departeă deă laă caseleă loră
pentruăaădobândiămângâiereăsufleteasc<ăşiăvindecareădeăbolileătrupeşti.ă
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ă ÎnăcazulăsatuluiăDudăactualmenteăpelerinajeleăreligioaseăseăfacădeă
c<treă preotulă satuluiă Gianiă Achimă împreun<ă cuă copiiiă dină parohieă careă
c<l<torescăînămersăpeăjosădinăsatulăM<deratăpân<ălaăSchitulăSfântulăGheorgheă
deă susă laă izvorulă cuă ap<ă prină p<dureă cuă prilejulă s<rb<toriiă dină S<pt<mânaă
Luminat<,ăIzvorulăT<m<duiriiăcândăcopiiiădeălaăDudădauăr<spunsurileăliturgiceă
laăSfântaăLiturghieăşiălaăSfântulăMaslu.ăUnăaltămareăpraznicăînăcareăcredincioşiiă
deălaăDudămergăînăpelerinajălaăSchitulăSfântulăGheorgheăFeredeulădeăsusăpeăjosă
prinăp<dureăesteăSchimbareaălaăFaY<ă.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNaturaăesteădeăoămieădeăoriămaiăfrumoas<ăacoloăundeăaăfostă
rânduit<ădeăDumnezeu.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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5.2ăTABELEăCUăEROIIăDISP;RUȚIăȘIăDECEDAXIă
ÎNăCELEăDOU;ăRAZBOAIEăMONDIALEă

ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTABELăCUăEROIIăNEAMULUIăROMÂNESCăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDISP;RUXIăŞIăDECEDAXIăÎNăPRIMULăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăR;ZBOIăMONDIALăă1916ă–ă1918ăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ăăăăăăăăăăăăă1.ăNicaăPetcuY.ă
ăăăăăăăăăăăăă2.ăToaderăSab<u.ă
ăăăăăăăăăăăăă3.ăTemiaăPetcuY.ă
ăăăăăăăăăăăăă4.ăGherasimăPetcuY.ă
ăăăăăăăăăăăăă5.ăCr<ciunăOprean.ă
ăăăăăăăăăăăăă6.ăMateiăOprean.ă
ăăăăăăăăăăăăă7.ăGheorgheăSida.ă
ăăăăăăăăăăăăă8.ăOnuYăBerar.ă
ăăăăăăăăăăăăă9.ăMateiăRafila.ă
ăăăăăăăăăăăă10.ăIosaăTopor.ă
ăăăăăăăăăăăă11.ăGherasimăStoia.ă

ăă12.ăToaderăMureşan.ă
ăăăăăăăăăăăă13.ăLaz<răPreda.ă
ăăăăăăăăăăăă14.ăPascuăMih<ieş.ă
ăăăăăăăăăăăă15.ăToaderăPreda.ă
ăăăăăăăăăăăă16.ăIoanăBerar.ă
ăăăăăăăăăăăă17.ăGheorgheăBerar.ă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăă18.ăăPascuăStoiaă.ă
ăăăăăăăăăăăă19.ăTeodorăMartină.ă
ăăăăăăăăăăăă20.ăăPascuăMartin.ă ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă
ă
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ăăăăăăăăăăăă21.ăGherasimăMartin.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă54.ăGherasimăBerară.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăă22.ăSentiăMoYiuă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă55.ăPascuăPredaă.ă
ăăăăăăăăăăăă23.ăPascuăMoYiuă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă56.ăGheorgheăDiuchişă.ă
ăăăăăăăăăăăă24.ăTodorăSidaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă57.ăOnuYăMureşan.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ă
ăăăăăăăăăăăă25.ăIgnatăV<ceană.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă58.ăOnuYăMureşană.ăăă
ăăăăăăăăăăăă26.ăPetruăV<ceană.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă59.ăăGheorgheăPetcuYă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăă
ăăăăăăăăăăăă27.ăRomanăPetcuYă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă60.ăăTomaăDr<ucean.ăă

ăă28.ăIoanăManiuă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă61.ăTeodorăMoYiuă.ă
ăăăăăăăăăăăă29.ăIoanăV<ceană.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă62.ăăLaz<răMoYiu.ă
ăăăăăăăăăăăă30.ăIlieăBerară.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă63.ăăOnuYăPreda.ă
ăăăăăăăăăăăă31.ăTodoruYăPredaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă64.ăGheorgheăV<cean.ă
ăăăăăăăăăăăă32.ăTodorăPredaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă65.ăăIosaăDudan.ă
ăăăăăăăăăăăă33.ăIoanăSab<uă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă66.ăăTeodorăBerar.ă
ăăăăăăăăăăăă34.ăOnuYăPetcuYă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă67.ăăIlieăMihuY.ă
ăăăăăăăăăăăă35.ăAlexandruăMoYiuă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă68.ăăVasileăCostea.ă
ăăăăăăăăăăăă36.ăPascuăMoYiuă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă69.ăăIoanăT<caciu.ă
ăăăăăăăăăăăă37.ăMateiăPredaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă70.ăăNicaăPetcuY.ă
ăăăăăăăăăăăă38.ăPascuăToporă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă71.ăăTodorăSida.ă
ăăăăăăăăăăăă39.ăIlieăBâşcaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă72.ăMateiăV<cean.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăă40.ăOnuYăStoiaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă73.ăGheorgheăMoYulă.ă
ăăăăăăăăăăăă41.ăTodorăIgnuYaă.ă
ăăăăăăăăăăăă42.ăRomanăIndreica.ă
ăăăăăăăăăăăă43.ăOnuYăMoYiuă.ă
ăăăăăăăăăăăă44.ăIlarieăMartină.ă
ăăăăăăăăăăăă45.ăOnuYăMartină.ă
ăăăăăăăăăăăă46.ăGherasimăMartină.ă
ăăăăăăăăăăăă47.ăIgnatăTomuYaă.ă
ăăăăăăăăăăăă48.ăTeodorăTomuYaă.ă
ăăăăăăăăăăăă49.ăTrandafirăToporă.ă
ăăăăăăăăăăăă50.ăGheorgheăMureşană.ă
ăăăăăăăăăăăă51.ăIoanăStoiaă.ă
ăăăăăăăăăăăă52.ăIlieăStoiaă.ă
ăăăăăăăăăăăă53.ăOnuăOpreană.ă
ăăăăăăăăăăă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTABELăCUăEROIIăNEAMULUIăROMÂNESCă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDISP;RUXIăŞIăDECEDAXIăÎNăALăDOILEAă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăR;ZBOIăMONDIALă1941ă-ă1945ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăă1.ăFruntaşăNicolaeăStoia,ăctg.ă1934,ăReg.ăIăRoşioriăc<zutălaădatorieăpeăăă
ăăăăăăăăăăăăcâmpulădeălupt<ălaă22.09.ă1941,ăAugustovcaă–ăUcraina.ă
ăăăăăăăăăăăăăă2.ăSoldatăNicaăStoia,ăctg.ă1926,ăVân<torădeăMunte,ăDivizionă3ăă
ăăăăăăăăăăăăObuziereăMunte,ăc<zutălaădatorieăpeăcâmpulădeălupt<ălaă13.02.ă1942,laă
ăăăăăăăăăăăăăPoltavaă–ăPolonia.ă
ăăăăăăăăăăăăăă3.ăSoldatăCârpaciăTraian,ăctg.ă1927,ăInfanterist,ăArmataăa-ăIII-a,ăc<zutăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăălaădatorieăpeăcâmpulădeălupt<ăînă1942,ălaăCotulăDonuluiă.ăăăă
ăăăăăăăăăăăăăă4.ăSoldatăRomanăMoY,ăctg.ă1927,ăVân<torădeăMunte,ăBatalionă22ă
ă Vân<toriăMunte,ăc<zutălaădatorieăpeăcâmpulădeălupt<ălaă5.ă05.ă1943ălaă
ăăăăăăăăăăăăăMischă–ăBacanskaya,ăUngariaă241.ă
ăăăăăăăăăăăăăă5.ăSoldatăIlieăPredaă,ăr<nităgravăşiămortăînă21.09.ă1944,ăînăSpitalălaăă
ăăăăăăăăăăăăăBucureşti.ă
ăăăăăăăăăăăăăă6.ăSergentăŞchiopăLaz<r,ăctg.ă1935,ăInfanterist,ăc<zutălaădatorieăpeăă
ăăăăăăăăăăăăăcâmpulădeălupt<ălaă15.09.ă1944,ălaăIneu.ă
ăăăăăăăăăăăăăă7.ăSoldatăGheorgheăPreda,ăctg.ă1935,ăInfanterist,ăc<zutălaădatorieăpeă
ăăăăăăăăăăăăăcâmpulădeălupt<ălaă29.05.ă1945ăînălupteleăpentruăeliberareaăCehoslo-ă
ăăăăăăăăăăăăăvacieiă.ă
ăăăăăăăăăăăăăă8.ăSoldatăBâşcaăIosif,ăctg.ă1935,ăVân<torădeăMunte,ăc<zutălaădatorieăă
ăăăăăăăăăăăăăpeăcâmpulădeălupt<ăînăasaltulăMunYilorăTatraădinăCehoslovaciaălaă15ă
ăăăăăăăăăăăăăfebruarieă1945.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
241ăArhivaăParohieiăOrtodoxeăDud,ăTabloulăcuăeroiiădisp<ruYiăşiădecedaYiăînăceleădou<ăr<zboaieămondialeă.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5.3ăMUZEULăăETNOGRAFICăăALăăBISERICIIăăă
ă ăăăăăăăăăăăORTODOXEăăDUDă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăIdeeaă aceastaă aă ap<rută înă momentulă înă careă înainteă deă Boboteaz<ă
acumăcinciăaniăseăăumblaăprinăsatăcuăsfinYireaăcaselor,ăSfântaăCruceăpeălaăcaseleă
credincioşiloră undeă dină locă înă locă amă observată obiecteă vechiă dină trecută aleă
caseiătradiYionaleăăromâneştiăşterguriăvechiăYesuteăînăr<zboiulădeăYesut,ăponievi,ă
preşuri,ă costumeă populareă specificeă zonei,ă şube,ă cojoace,ă paturiă vechiă cuă
strujac,ă l<ziă deă zestre,ă juguriă deă boi,ă c<ruYeă dină lemn,ă dină vechimeă careă
spuneauămultădespreăceeaăceăăaăfostăcândvaăcuăadev<ratăsatulăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăCredinYaănestr<mutat<ăaămoşilorăşiăaăstr<moşilorănoştriăcareăauăzidită
ăcuămult<ăosteneal<,ămunc<ăşiăr<bdareăBisericaăsatului,ăavândăînăcentrulăvieYiiă
ălorăpeăDumnezeu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăN<scutăşiăpl<m<ditădinăcredinYaăautenticăcreştin<,ămunc<,ăpoporulă
ănostruăromânescăaăavutădintotdeaunaăobiceiurileăşiătradiYiileăsaleăpopulareă
ăstr<vechi,ăportulăspecificăpopularăcareăreprezint<ăactulădeăidentitateăalăpopo-ă
ăruluiăromân.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăOameniiăsatuluiăauăfostăsimpliăşiămodeşti,ădarăcredincioşi,ăharnici,ă
ăgospodari,ămeşteriăneîntrecuYiăaiăcaselorătradiYionaleăromâneşti.ă
ă Neavândăîns<ăposibilitateaădeăaăreparaăsinguriăcl<direaăexistent<ăaăă
ăanexelorăcareăp<reaăaăfiăpotrivit<ăpentruămuzeuăamăapelatălaăPrim<riaăComu-ă
ăneiăTârnovaăpentruăaăprimiăunăajutorăînăacestăsens.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăÎnălunaăaugustăaăanuluiă2015ădup<ăprazniculă,,AdormiriiăMaiciiăă
ăDomnului”ăamădiscutatăhot<râtăaceast<ăproblem<ăaăînfiinY<riiămuzeuluiăă
ăEtnograficăcuăConsiliulăparohialăşiăs-aăhot<râtădeplinăînfiinYareaăacestuiaă
ădarăcl<direaătrebuieărenovat<.ăS-aădiscutatăapoiăcuăDomnulăPrimarăFlorinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăFarcaşiuăalăComuneiăTârnovaăcareăne-aăpromisăc<ăneăvaăsprijiniăînăacestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ădemersăinteresantăpentruăîntreagaăcomunitate.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăCuă ajutorulă Luiă Dumnezeu,ă ală Prim<rieiă Comuneiă Târnovaă careă aă
alocată pentruă renovareaă cl<diriiă destinat<ă Muzeuluiă etnografică ală Bisericiiă
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Ortodoxeă Dudă sumaă deă 10.ă 000ă leiă pentruă aă cump<raă materialeleă necesareă
renov<riiătotaleăaăcl<diriiăvecheădeăacumă78ădeăaniăşiăalăcredincioşilorădinăsatăă
s-aăînceputăaceast<ămunc<ădestulădeăsolicitant<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăÎnădataădeă19ăseptembrieă2015ăs-aăînceputălucrulălaăcl<direaăpropriuă
zis<ămaiăîntâiăcuăajutorulăunuiăvinciăşiăaăşapteăcredincioşiăs-aăîmpinsălaălocă
talpaădeălemnăaăanexelorăcareăaăfostăg<urit<ăcuămaşinaădeăg<urităs-auăpusăînă
parteaădinăexteriorăşiăinteriorădou<ăbuc<YiădeăprofilăUăg<uriteăşiăeleăsauăintrodusă
patruăşuruburiăgroaseădeăc<treăcredinciosulăBucuriciăVasileăcareăauăfostăstrânseă
şiăaşaăaăfostăfixat<ălaălocătalpaăpereteluiăcareăeraădeplasat<ădeălaăloculăei.ăMaiă
apoiăs-aăînceputăcur<YareaăpereYilorădeătencuialaăvecheăcareăc<deaădeăpeăpereYiiă
cl<diriiăvechiădup<ăcareăeiăauăfostădaYiăcuăoăzeam<ădeăciment,ăpesteăcareăs-aă
tencuitămaiătârziuăcuătencoăşiănisip.ăDup<ăceăîntreagaăcl<direăs-aătencuităpereYiiă
s-aăintrodusăcurentulăelectric,ăauăfostăgletuiYiăpereYiiăturnându-seăapoiăînăceleă
dou<ăcamereăşiăînăcoln<ăpeăjosăpl<ciădeăbetonăarmateăcuăfierăbetonădup<ăcareă
sauăînlocuităuşileăşiăferestreleăcuăalteleănoiădinălemn.ăLaătencuitulă,ăgletuitulă,ă
turnatulăpl<cilorădeăbetonăşiălaăuşile,ăferestreleădeălemnăauălucratăurm<toriiă
meşteriă:ămeşteriiăzidariăPrialaăIoan,ăPistenăIoan,ăfinis<riăfinaleăpeăbaz<ădeăgletă
Ceresită126ăşiă127ămeşterulăOan<ăNuYişorăşiăOvidiuădinăM<deratăînăanulă2015ă
iarăînăanulă2016ămeşterulăpriceputăşiăperseverentăBoncin<ăViorelădinăsatulă
Dud,ălaăparteaădeătâmpl<rieăuşiăşiăferestreămeşterulătâmplarăHorgaăIoanădină
localitateaăM<derat,ăiarălaămuncaăzilnic<ădeălaăcl<direaăMuzeuluiăetnograficăală
BisericiiăOrtodoxeăDudăcredincioşiiăOpreanăMaximă–ăepitropulă,ăP<rinteleă
satuluiăAchimăGiani,ăOpreanăGheorgheăCosmin,ăPetcuYăIlie,ăBeleaăGheorghe,ă
VeciuncaăToma,ăMiculaiciucăIonel.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăLaăînceputulăluniiămartieă2016ăcl<direaăaăfostăfinalizat<ădinădataădeă9ă
martieăs-aăînceputăamenajareaămuzeuluiăînăcameraămic<ăs-auăaşezatăpeăjosă
preşurileăs-aămontatăpatulăcuăstrujacăacoperităcuăoăfrumoas<ăponiav<ăvecheă
dup<ăcareăs-auăaşezatăşaseăperiniămodelăvechi.ăTotăaiciăînăcameraămic<ăs-aă
aşezatăoămas<ăşiădou<ăscauneăvechiă,ăm<s<riYaă–ăfaYaădeămas<ăYesut<ăînăr<zboiulă
deăYesut,ăpeăpereteleădinăparteaădeăr<s<rităs-aăaşezatăoăicoan<ăvecheăcuăIntrareaă
înăbiseric<ăaăMaiciiăDomnuluiăşiădeasupraăeiăunăprosopăvechiăcuămotiveă
populare,ăpeăceilalYiăpereYiăsauăpusăcâteăoăfarfurieăvecheăşiăcâteăunăprosopă
popular,ăoălad<ădeăzestreădestulădeăvecheăunăsc<unelămicădinălemnăpeăcareă
odinioar<ăb<trâniiăseăaşezau,ăpeăpereteleădinăparteaădreapt<ăpeăumeraşăaşezat<ă
înăamintireaăvremurilorădeădemultăoăşub<ădeosebit<ădeăalbulăp<nureiăcuămotiveă
populareădeosebiteădeăculorileăroşuăşiănegru.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăCl<direaămuzeuluiămaiăareăprintreăexponateăoăinteresant<ăc<ruY<ă
Y<r<neasc<ătradiYional<ăfolosit<ălaămuncileăcâmpului,ăunăplugăăvechiădeăarată
p<mântul,ăoăsem<n<toareădinălemnădestulădeăvecheăpeătreiărânduri,ămoaraădeă
m<cinatămanualăcereale,ăharş<uădeăt<iatăfân,ăcoşădeăculesămere,ăroat<ămic<ădeăă
plug.ă
ăăăăăăăăăăăăăăÎnăcameraămareăaămuzeuluiăetnograficămaiăsuntăaşezateăurm<toareleă
exponateă:ăr<zboiulădeăYesutăşterguri,ăpreşuri,ăm<s<riYe,ăurzoiulăpeăcareăseă
puneauăfireleăpentruăYesut,vârtelniYa,ăfurcaădeătorsălânaă,ălopat<ădinălemnădeă
scosăpâineaădinăcuptor,ălopat<ădeălemnăpentruăcereale,ătroacaăpentruăfr<mântată
pâinea,ădulapăvechiădinălemnăsculptat,ălaviYaăvecheătradiYional<,ăoaleăşiăfarfuriiă
deăp<mânt,ălinguriădeălemnă,ăulcioareădeăap<,ăcostumeăvechiăpopulareă
tradiYionaleădeăb<rbatăşiăfemeie,ăcizmeădeăculoareaăneagr<ădinăpiele,ăuşileăvechiă
împ<r<teştiăaleăiconostasului,ăripiYeleăvechiăaleăbisericiiăcuăcareăseămergeaă
odat<ălaărug<ciunileăpentruăholde,ăfierulăvechiădeăc<lcatăcuăc<rbuni,ăpiuaădeă
lemn,ătipsieăvecheămetalic<,ăYitera,ătulnicul,ăjum<tatea,ăp<trarulăpentruă
m<surareaăcerealelor,ăbardaăveche,ăbriciulădeăbarbierit,ăscaunăvechiădinălemnă
cuăsp<tar,ăjugădinălemnăpentruăunăbou,ăfarfuriiăvechiădinăporYelanăpictate,ă
şterguri.ă
ăăăăăăăăăăăăŞtiinYaăprelucr<riiăaădiverselorămateriiăprime,ăformeleădeosebite,ă
simetriaăordon<riiămotivelorădecorativeădup<ăreguliăînscriseăşiăînăacelaşiătimpă
repartizareaăculoriloră–ăindiferentăc<ăneăreferimălaăobiecteleădeăceramic<,ădină
lemn,ăfier,ătextileăşiădeăportăpopular,ădauăm<suraăreal<ăaătalentuluiăoameniloră
p<mântului,ăînăcondiYiileăfireştiăaleăuneiăcontinueălocuiriăînăaceast<ăstr<vecheă
vatr<ădeăcivilizaYieăromâneasc<.ă
ăăăăăăăăăăăAnsamblulăacestorărealiz<ri,ăpoart<ăpeceteaăunuiăspecificăinconfundabil,ă
sîntădac<ăneăraport<mălaăr<spîndireaălor,ăexpresiaăuneiăculturiăpopulareă
reprezentativeăpentruăromâniădinăîntregulăspaYiuăcarpato-ădanubiano-ăpontic.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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5.4ăăŞCOALAăSATULUIă
ă
ă ă
ă
ă
ăăăăăăăăăă„Şcoala trebuie să-l înveYe pe om să-i preYuiască pe cei din jur şi pe 
sine,  pentru a putea trăi bucuriile vieYiiă“.ăNicolaeăIorgaă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă Constrâns<ă deă împrejur<riă s-aă retrasă înă tindaă bisericiiă ,ă al<turiă deă
altarulăcredinYeiăstr<buneăşiăaăYinutăaprinsăfiricelulădeălumin<ănaYional<ădinăcareă
trebuiaă s<ă seă aprind<ă maiă târziuă f<cliaă culturiiă româneşti.ă Toateă şcolileă
confesionaleă dină judeYulă Aradă auă trecută subă grijaă statuluiă adic<ă auă fostă
statificate.ă
ă Muncaătuturorăînv<Y<torilorăaăfostăenorm<ăpentruăaădaăviaY<ăşcoliloră
şiă pentruă aă chemaă laă lumin<ă toateă ml<diYeleă neamuluiă românesc.ă Datorit<ă
activit<Yiiăşiăh<rnicieiăînv<Y<torilorăast<ziăseăg<sescăînămajoritateaăcomunelorăşiă
satelorădinăJudeYăcoruriăbisericeştiăşiăbiblioteci.ăCercurileăculturaleăsuntăoperaă
tuturorăînv<Y<torilor.”ăŞez<torileăculturale,ăserb<rileăşcolareăşiăalteămanifest<riă
ocazionaleăsubăconducereaăînv<Y<torilorăcareăauăcontribuitălaăadâncireaăculturiiă
româneştiăînărândulăpoporuluiă“.242ă
ă Str<jeriaă aă fostă unămijlocă ideală deă integral<ă educaYieă careă totă prină
înv<Y<toriăşi-aărealizatăprogramulăs<uă.ăă
ă Înă comunaăDudă existaă înc<ă dină 1924ă oă şcoal<ă primar<ă vecheă careă
valoraăsumaădeă160.ă000ăcoroane,ălei.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrimulă înv<Y<toră ală satuluiăDudă cunoscută cuă numeleă apareă laă anulă
1791ăşiăseănumeaăIosifăGeorgeviciă243.ă
ă 20ăoctombrieă1908ăînv<Y<torulăşcoliiădinăComunaăDudăseănumeaă
MihaiăLeucuYa.ă
ă Laă 2ă februarieă 1909ă înv<Y<torulă şcoliiă dinăComunaăDudă aă fostă Pr.ă
TeodosieăMotorca.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
242ăDr.ăIoanăNichin,ăMonografiaăadministrativ<ăaăJudeYuluiăAradăpân<ăînă1938,ăăAradă–ă1938,ăp.ă300.ă
243ăProf.ăDr.ăVasileăPopeang<,ăOp.ăcit.,ăp.ă48ă.ă
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ă Înădataădeă21ăaugustă1922ăareălocăsfinYireaăşcoliiădinăcomunaăDudădeă
c<treăpreotulăsatuluiăMelentieăPopăundeăîntregăpoporulăaă luatăparteălaăaceast<ă
slujb<ădeăsfinYireăaăşcolii,ăînv<Y<torulămulYumeşteăpreotuluiăiarăpreotulăaăvorbită
poporuluiă despreă însemn<tateaă actuluiă deă sfinYireă ar<tândă importanYaă deă a-şiă
trimiteăcopiiălaăşcoal<ăspreăluminareaăminYiloră244.ă
ă 10ă maiă 1923ă Şcoalaă dină Comunaă Dudă organizeaz<ă oă excursieă cuă
copiiălaăp<dureaăcomunal<ăaăsatului.ă
ă Laă7ăiunieă1923ăareălocălaăŞcoalaădinăComunaăDudăexamenăşcolarălaă
şcoalaă primar<ă ortodox<ă dină Dudă participândă şiă revizorulă şcolară Domnulă
Pr.MihaiăLeucuYaăProtopopătractualălaăşcoalaăcuăclaseleăIă–ăVIăprezenYiăfiindă55ă
deăb<ieYiăşiă20ădeăfeteăcareăauăluatăcalificativulădeăsuficient.ă
ă Întreă aniiă 1924ă -ă 1925ă înv<Y<toră ală şcoliiă dină Comunaă Dudă eraă
DomnulăTeodorăTudoran.ă
ă 13ă maiă 1925ă înv<Y<torulă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă Domnulă
VasileăDumitrescu.ă
ă 14ă octombrieă 1939ă înv<Y<toareaă şcoliiă dină ă Comunaă Dudă aă fostă
DoamnaăAnaăAvram.ă
ă 28ă noiembrieă 1940ă înv<Y<torulă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
DomnulăViorelăDipşe.ăă
ă 1939ă–ă30ăianuarieă1941ăînv<Y<torulăşcoliiădinăComunaăDudăaăfostă
DomnulăDumitruăBuda.ă
ă 11ă septembrieă 1941ă înv<Y<toareaă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
DoamnaăAnaăV<g<l<uă245.ă
ă 25ă septembrieă 1941ă înv<Y<torulă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
DomnulăIoanăBogdan.ă
ă 20ă noiembrieă 1941ă înv<Y<torulă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
DomnulăPavelăIlarieă246.ă
ă 11ăfebruarieă1942ăesteănumităcaăînv<Y<torăalăşcoliiădinăComunaăDudă
DomnulăGheorgheăNaghi.ă
ă 31ăaugustă1943ăAreălocădetaşareaăDoamneiăînv<Y<toareăSofiaăTiteuă
deălaăŞcoalaădinăŞilindiaălaăŞcoalaădinăDud.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
244ăArhivaăŞcoliiăGeneraleăcuăClaseleăIă–ăIVădinăComunaăDudă“ăZiarulăevenimentelorăanualeăŞcoalaăDudă1922ă
–ă1923,ăp.ă7.ă
245ArhivaăăŞcoliiăăGeneraleăcuăăClaseleăIă–ăIVădinăComunaăDud,ăăRegistrulăactelorăintrateăşiăăieşiteă1939ă–ă
1941,ăp.ă8.ă
246ăArhivaăŞcoliiăGeneraleăcuăClaseleăIă-ăăIVădinăComunaăăDud,ăRegistrulăactelorăintrateăşiăieşite,ă1941,ăp.ă10.ă
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ă 28ă noiembrieă 1944ă înv<Y<torulă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
DomnulăAntoniuăHeYig.ă
ă 5ăianuarieă1946ăînv<Y<torulăşcoliiădinăComunaăDudăaăfostăDomnulă
GheorgheăDâmbu.ă
ă 9ă septembrieă 1946ă înv<Y<toareaă şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
Domnişoaraă Aureliaă Musc<ă priceput<ă laă muzic<ă şiă partituriă pentruă muzic<ă
coral<ăbisericeasc<ăaă fostă ă conduc<toareaă şiă ceaă careăaă instruită corulăbisericiiă
ortodoxeădinăComunaăDud.ă
ă 28ăoctombrieă1946ăînv<Y<toareaăşcoliiădinăComunaăDudăaăfostă
DoamnaăValeriaăPavel.ă
ă 26ămaiă1947ăareălocărecens<mântulăpopulaYieiădinăComunaăDud.ă
ă 1ă decembrieă 1947ă auă locă laă şcoalaă dină ComunaăDudă cursurileă deă
alfabetizareăşiăculturalizare.ă
ă 29ă octombrieă 1949ă înv<Y<toră ală şcoliiă dină Comunaă Dudă aă fostă
DomnulăŞtefanăHolbura.ă
ă Şcoalaă vecheă dină satulă Dudă aă avută oă cl<direă simpl<,ă curat<ă şiă
modest<.ăAveaăunăcoridorălungădinăcareăseăintraăînădou<ăs<liădeăclas<ălaăintrareă
unaăînăparteaădreapt<,ăoăcancelarieăpentruăînv<Y<toriădinăcareăseămergeaăînăsalaă
undeă seă p<straămaterialulă didactică şiă altaă înă parteaă stâng<ă iară coridorulă aveaă
ieşireăînăcurteaăşcolii.ă
ă Înăanulă1962ălaăşcoalaăvecheădinăsatulăDudăvineăînv<Y<toareaăGligoră
Maria,ăînlocuind-oăpeăînv<Y<toareaăPisicaăParaschivaăcareăs-aăpensionat.ă
ă Doamnaă înv<Y<toareă Gligoră Mariaă 1962ă -ă 1990ă s-aă preocupată deă
copiiă aă avută oă vocaYieă deă dasc<lă laă catedr<ă cuămult<ă perseverenY<,ă r<bdareă aă
preg<tităcopiiăşiăăi-aăînv<Yatămulteădansuriăpopulare,ăaăf<cutărepetiYiiăcuăcorulădeă
copiiă şiă scenete.ăAădesf<şurată programeă artisticeă cuă copiiă prinădepl<s<rileă peă
careăle-aăf<cutăălaăc<mineleăculturaleădeălaăTârnova,AgrişulăMare,DrauY,TauYăşiă
Nad<şă.ăTotălaăşcoalaădinăsatulăDudăaăfostăînv<Y<torădomnulăGligorăGheorgheă
1962-ă 1980ă careă aă înv<Yată cuă r<bdareă peă copiiă satuluiă taineleă scrisuluiă şiă
cititului.ăăă
ă Cândăşcoalaăvecheădeă laăDudăaăfostădemolat<,ăcursurileăşcoliiăs-auă
Yinută laă C<minulă culturală dină Dudă construită înă anulă 1965.ă C<minulă vechiă
culturalăaăfostăînăfostulăconacăboierescăalăluiăTerek.ăAăavutădou<ăînc<periăunaă
careăeraăsalaădeăspectacolăşiăaltaăînăcareăeraăoămagazie..ă
ă ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăŞcoalaănou<ădinăsatulăDudăaă fostăconstruit<ă înăanulă1977.ăDomnulă
V<ceanăLaz<răn<scutăînăsatulăDudă,ăaăplecatălaăBucureştiăşiăaăajunsăDirectorălaă
ComisiaăEconomic<ăaăPlanific<riiăăCSPAăpeăpatruăjudeYe,ăRegiuneaăOradea,ăaă
sprijinităconstrucYiaăşcoliiănoiăprinăbaniiăalocaYiădinăfondulădeăstată .ăPrimară laă
TârnovaăînăacestătimpăaăfostăDomnulăînv<Y<torăHaiduăIoană.ă
ă Cl<direaăşcoliiănoiăareăînăprezentărespectivălaăparterăoăsal<ădeăclas<ă
pentruăcopiiă,ăcancelariaăînv<Y<toriloră,ăgrupulăsocialăiarălaăetajulăunuăareădou<ă
s<liădeăclas<ăpentruăcopii.ăAăfostăreparat<ăînătotalitateăcapitalăînăanulă2002.ă
ă ăÎnă prezentă şcoalaă dină satulă Dudă ofer<ă condiYiiă buneă pentruă copiiă
datorit<ă faptuluiă c<ă toateă s<lileă deă clas<ă suntă parchetate,ă zugr<viteă frumos,ă
curateăşiăşcoalaăareăînc<lzireăcentral<ă,ăpentruăoăbun<ădesf<şurareăaăprocesuluiă
educativ.ă
ă ăActualmenteă înă anulă acestaă 2014ă Şcoalaă dină satulă Dudă aă fostă
renovat<ătotalăînăexterior,ăschimbatăgeamurileăsauăpusătermopane,ăs-aăconstruită
oămagazieăpentruălemneăînăcurteăiarăînăprezentăseălucreaz<ăintensălaăconstruireaă
unuiăterenămicădeăfotbalăpentruăcopii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă
ă
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ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăŞcoalaăprimar<ăcuăclaseleă Iă–ă IVădinăsatulăDudăareă inăprezentăună
num<rădeă43ăelevi.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAuă maiă predată laă Şcoalaă primar<ă dină satulă Dudă urm<toareleă
înv<Y<toareă:ăCrişanăLoredana,ăNegoiesculăLavinia,ăPopaăNadia,ăPredaăIleana.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă Şcoalaă primar<ă dină satulă Dudă predauă urm<toareleă cadreă
didacticeă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.R<uăMonicaăCrinaă–ăÎnv<Y<toare.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ParascaăGligorăCorinaă–ăÎnv<Y<toare.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.HanYigăAnnaă–ăProfesoar<ădeălimbaăucrainian<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.SuciuăFlorină–ăProfesorădeălimbaăenglez<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5.LelaăFlorină–ăProfesorădeăreligieăortodox<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6.BotezatuăOnisimă–ăProfesorădeăreligieăpenticostal<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă7.MorarăOvidiuă–ăProfesorădeăsport.ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăGr<diniYaăcuăprogramănormalăaăsatuluiăDudăaăfostăînfiinYat<ăînăanulă
1968ă deă c<treă domnişoaraă educatoareă Vârteiă LuminiYaă careă aă educată cuă
perseverenY<ă,ăr<bdareăşiădevotamentăînăacestătimpămulYiăcopiiă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEaăaăfuncYionatăîntr-oăcl<direăvecheăconstruit<ăînăanulă1900,ăînăfostaă
cas<ăaăînv<Y<toruluiăcareăeraăamplasat<ăînăactualaăcurteăaăgr<diniYei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPesteădrumădeăfostulămagazinăalăsatuluiăDudămaiăexist<ăvechiulănucă
careăaăfostăumbraălaăcareăcopiiiăs-auăjucatăşiăi-auăculesăroadele.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDinătoamnaăanuluiă1970ălaăGr<diniYaăcuăprogramănormalădinăsatulă
Dudăaăfostărepartizat<ădomnişoaraăSidaăAnaăcareămaiătârziuăprinăc<s<torieăs-aă
numităCârjaăAna.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDoamnaă educatoareăC<rjaăAnaă aă c<utată prină activitateaă neobosit<ă
deă laă catedr<ă s<ă l<rgeasc<ă orizontulă cunoaşteriiă copiilor,ă majoritateaă loră
provenindădinăfamiliiămodesteăşiă înăaceleăvremuriădasc<lii,ăeducatoriiăauăfostă
adev<raYiiămodelatoriă aiă copiilor,ămijloaceleă deă informareă înămas<ă televizor,ă
radio,ă videoă fiindă laă începuturi,ă carteaă citit<,ă povestit<,ă ilustrat<ă aă fostă
adev<ratulăizvorăalăcunoaşterii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăUnă altă obiectivă ală munciiă educativeă dină gr<diniY<ă aă fostă iniYiereaă
copiiloră înă artaă scrisului,ă înă lecturareaă deă imaginiă pentruă integrareaă cîtă maiă
uşoar<ăînăactivitateaădeăşcolar.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEducatoareaăCârjaăAnaăaăcondusăactivitateaăinstructivăeducativ<ăînă
Gr<diniYaă cuă programănormală deă laăDudă pân<ă înă anulă 1979,ă cândă activitateaă
gr<diniYeiă aă încetată datorit<ă reduceriiă num<ruluiă deă copii,ă peă fondulă
îmb<trâniriiă populaYiei,ă tineretulă plecândă laă şcoliă şiă r<mânândă laă locuriă deă
munc<ăg<siteăînăoraş.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăGr<diniYaăcuăprogramănormalădinăsatulăDudăs-aăreînfiinYatădinănouă
cândăauăap<rutăcopii,ădatorit<ămigr<riiădeăcet<Yeniăucrainieniăînăsat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 1991ă s-auă f<cută demersuriă pentruă reînfiinYareaă Gr<diniYeiă
dină localitateaă Dud.ă Dup<ă reînfiinYareaă Gr<diniYeiă aceastaă aă funcYionată cuă oă
educatoareă Predaă Lucianaă şiă oă grup<ă deă copiiă pân<ă înă anulă 2000ă cândă s-aă
înfiinYatăoăaădouaăgrup<ădeăcopiiăşiăaăvenităaădouaăeducatoare.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteă conduc<toareaă Gr<diniYeiă cuă programă normală dină
localitateaă Dudă esteă educatoareaă Predaă Lucianaă careă cuă mult<ă r<bdare,ă
perseverenY<ăşiădevotamentăseăocup<ădeăeducaYiaăcopiilorăimplicându-seăactivă
înăprocesulăeducativăalăacestora.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEducatoareaăPredaăLucianaăîmpreun<ăcuăcealalt<ăeducatoareăRaYiuă
Vioricaăorganizeaz<ăînăfiecareăanăşcolarăserb<riă:ă1ăDecembrieăZiuaăNaYional<ă
aăRomâniei,ă8ăMartie,ăZiuaăeroilor,ă1ăIunie,ăsfârşitădeăanăşcolar.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAăorganizatăexcursiiăcuăcopiiiădeălaăgr<diniY<ălaă:ăC<soaia,ăMuzeulă
IoanăSlaviciădinăŞiriaăşiăauăparticipatălaăspectacolulămuzicalăcoregraficăcuprinsă
înă Proiectulă educaYională internaYională “Copil<riaă ună basmă f<r<ă sfârşită “deă laă
Şiria.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAăparticipatălaăurm<toareleăconcursuriă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.ă“Tr<istuYaăcuătalenteă“ă–ăHunedoaraăpremiulăIă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ă”S<ăîntâmpin<măPaştele”ă–ăMaramureşăpremiulăIă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.ă“M<rYişoareăzâmbitoare”ă–ăAradăpremiulăIă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ă“Daruriă–ăeco”ă–ăAradăpremiulăspecialăalăjuriuluiă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăGr<diniYaăcuăprogramănormalădeălaăDudăareăînăanulă2014ăunănum<ră
deă36ădeăcopii.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăCl<direaăactual<ăaăgr<diniYeiăaăfostărenovat<ătotalăfiindătencuit<ăs-auă
schimbată uşileă şiă geamurile,ă tavaneleă auă fostă îmbr<cateă înă rigips,ă pereYiiă
interioriăauăfostătencuiYiăşiăgletuiYi,ăvopsiYiăcuăvopseaălavabil<,ăs-aăintrodusăapaă
şiăs-aăconstruităpentruăcopiiăoăbaieăşiăunăgrupăsocial.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă2014ăacoperişulăgr<diniYeiăaăfostăschimbatătotalăs-auăînlocuită
leaYurileăşiăYigla,ăpunându-seăscândur<ăşiăfolieădeăprotecYieăîmpotrivaăapeiădup<ă
careăacoperişulăaăfostăacoperităcuătabl<ăondulat<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteă laă Gr<diniYaă dină satulă Dudă seă ocup<ă deă educareaă
copiilorădinăsatădou<ăeducatoare.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

ăăăă
ăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăă1.ăPROF.ăDR.ăACADEMICIANăCORNELIAăBODEAă1916–2010.ăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăă
CorneliaăBodeaăăs-aăn<scutălaă8ăaprilieă1916,ăînăsatulăDud,ăcomunaăăăTârnovaă
dinăjudeYulăArad.ăPeălinieăpatern<ăproveneaădintr-oăfamilieădeăpreoYiăortodocşi,ă
tat<lăCornelăBodeaăpreotăortodoxăînăsatulăDud,ăiarăpeăceaămatern<,ădintr-unaădeă
înv<Y<tori,ămamaăXenia,ăesteănepoataămemorandistuluiăAurelăSuciu.ăÎnvaY<ă
taineleăscrisuluiăşiăcitituluiăînăsatulănatală.ăPrimeşteăoăaleas<ăeducaYieăînămediulă
p<rintescăşiăesteăpeădeplinăconvins<ăc<ăfiinYaăuman<ătrebuieăs<ăfieădeăfolosă
comunit<Yiiădinăcareăfaceăparte,ăceeaăceăaăcondusălaăfortificareaăsaămoral<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăUrmeaz<ăliceulăcuăperseverenY<ăşiăîncredereălaăBucureşti,ăcaăelev<ăaă
InstitutuluiăSociet<YiiăOrtodoxeăNaYionaleăaăFemeilorăRomâne.ăChemareaăspreă
aăstudiaăcuăatenYieătrecutulăistoricăvineădinăfamiliaăsa,ămarcat<ăuneoriădeăfapteleă
maiăimportanteăaleănobilimiiăromâneălocale.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăDevineăstudent<ă laăFacultateaădeăLitereăşiăFilozofieăaăUniversit<Yiiă
dină Bucureştiă peă careă aă absolvit-oă cuă distincYiaă suprem<ă înă anulă 1937ă cuă
calificativulămaximăMagnaăcumălaude.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1937ăaăpublicată înărevistaă“Hotarulă“ădinăAradăprimaăparteă
dinămonografiaăCet<YiiăDesnei,ălucrareăcuăunăecouădeosebităpentruăvremeaădeă
atunci.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1941ăaăobYinutădoctoratul247ă înă istorieăcuă tezaădeădoctorat”ă
MoiseăNicoar<ă1784ă–ă1864ăşiărolulăs<uăînăluptaăpentruăemancipareăreligioas<ă
aăromânilorădinăBanatăşiăCrişana”ălucrareăacceptat<ăşiăapreciat<ăcuăcalificativă
maximă,ăcareăaăfolosităfondulădocumentarăp<stratălaăBibliotecaăAcademiei.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă1969ăajungeădoctorădocentăînăistorie.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEaă aă fostă aleas<ă membruă corespondentă înă anulă 1990ă şiă membruă
titularăînă1992ăalăAcademieiăRomâneă248.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăfostămembruădeăonoareăalămaiămultorăAcademii,ăInstituteănaYiona-
leă şiă internaYionale.ăCaăoă recunoaştereă aămeriteloră saleă deosebiteă conducereaă
municipiuluiăArad,ăînă1997,ăi-aădecernatătitlulădeăCet<Yeanădeăonoare,ăiarăînă24ă
ianuarieă2002,ăi-aăfostăconferitătitlulădeădoctorăhonorisăcausaăală“ăUniversit<Yiiă
“Aurelă–ăVlaicu”ădinăAradăşiă“Ovidiusă“ădinăConstanYa,ădevenindămaiătârziuăşiă
membruădeăonoareăalăAcademieiădeăIstorieădinăPortugalia.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă împlinireaă vârsteiă deă 90ă deă aniă aă fostă distins<ă deă Preşedinteleă
RomânieiăcuăOrdinulăNaYionalăPentruăMerit,ăînăgradădeăMareăCruce.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăOmulă deă ştiinY<,ă istoriculă Corneliaă Bodeaă aă fostă pasionat<ă deă
idealismulăvizionarăală luiăNicolaeăB<lcescu,ăaăcercetatăşiăstudiatădinăcolbulăşiă
uitareaăvremiiămanuscriseăaflateăînăprimaăbibliotec<ăaăY<rii,ă lucr<riăşiăscrisori,ă
documenteă inediteă aleă acestuiaă şiă aleă altoră fruntaşiă revoluYionariă paşoptiştiă :ă
EftimieăMurgu,ăGheorgheăMagheru,ăAvramăIancu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăOătem<ădeosebit<ăaăconstituit-oăluptaăromânilorăpentruăunitate249ăşiă
independenY<ă naYional<,ă c<reiaă Corneliaă Bodeaă i-aă cosacrat,ă poateă ,ă ceaămaiă
mareăparteăaăopereiăsaleă,ăcareăseăreg<seşteăşiăînăvolumeleă“ă1848ălaăromâniă“ăoă
istorieămasiv<ăînădateăşiăm<rturiiă“,ăcareăesteăunăadev<ratătripticăpentruăîntreagaă
epoc<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCorneliaăBodea250ăaăfostăataşat<ădeălocurileănataleăşiăaăp<stratăoă
leg<tur<ăpermanent<ăcuăAradul.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
247ăRevistaă“BisericaăşiăăŞcoalaă“,ăEpiscopiaăăAradului,ăanulăLXV,ănr.ă27,ă6ăiulieă1941,ăp.ă233.ă
248ăDorinaăRusu,ăMembriiăAcademieiăăRomâneă1866ă–ă2003,ăăEdiYiaăaăIIă–ăa,ăBucureştiă–ă2003,ăp.ă118ă–ă119.ă
249ăDr.ăŞtefanăăŞtef<nescu,ăEnciclopediaăistoriografieiăromâneşti,ăBucureştiă–ă1978,ăp.ă62.ă
250ăLiviuăM<rghitană,ăAcademicieniăoriginariădinăjudeYulăăArad,ăsecoleleăXIXă–ăXX,ăAradă–ă2004,ăp.ă87ă–ă90.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăPrinăgenerozitateaă sa,ă aă fostă salvat<ăbisericaămonumentă istorică dină
lemnă deă laă Groşeni,ă protopopiatulă Ineu,ă eaă aă suportată întreagaă cheltuial<ă aă
str<mut<rii,ă transport<riiă şiă restaur<riiă ,ă bisericiiă deă lemnă “ă Sfântaă Cuvioas<ă
Paraschiva”ăcareăaăfostăaşezat<ăînăparculădinăcurteaăSpitaluluiăClinicăJudeYeană
deăurgenY<ădinăArad,ă târnosit<ă laă14ăoctombrieă2002,ăaădevenităastfelăctitorulă
readuceriiă laăviaY<251ă aăunuiămonumentă religiosămodestă şiă simpluă înc<rcatădeă
istorie.ă

ăăăăăăBogataă activitateă istoric<ă aă Cornelieiă Bodeaă aă fostă curmat<ă înă 28ă
aprilieă2010,ă laăfrumoasaăvârst<ădeă94ădeăani,ă trecândălaăceleăveşnice.ăAăfostă
unaădintreăceleămaiămariăpersonalit<Yiădeăseam<ăaleăsatuluiăDudăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.ăCOLONELăăDR;UCEANăăANDREI.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă ăăăS-aă n<scută înă anulă 1927ă înă satulă Dud,ă dină judeYulă Arad.ă Şcoalaă
primar<ă aă f<cut-oă înă satulă natal,ă iară maiă apoiă aă urmată Liceulă Agricolă deă laă
GhiorocăşiăŞcoalaădeămeseriiăC.F.R.ăfiindăpedagogălaăacestăLiceu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăAăabsolvităŞcoalaădeăofiYeriădeăpompieriă şiă gr<niceriă deă laăOradea,ă
dup<ă careă aă fostă repartizată laă Bucureştiă şiă aă avută funcYiaă deă locYiitoră ală
ComandantuluiăŞcoliiădeăofiYeriădeăMiliYieădinăBucureşti.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1970ă–ă1972ăEsteănumităComandantăalăformaYiunilorădeăpompieriăpeă
Yar<.ăRevoluYiaădină21ădecembrieă1989ăl-aăprinsăacoloălaădatorie.ă
ă
ă ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă3.ăC;PITANăăDR;UCIANăONUX.ă
ă ăăS-aă n<scută înă anulă 1922ă înă satulă Dud,ă dină judeYulă Arad.ă Şcoalaă
primar<ăaăf<cut-oăînăsatulăDudă.ăUrmeaz<ăapoiăşcoalaămaiădeparteăşiăparticip<ă
laăvârstaămaturit<Yiiăsaleăcaălupt<torăactivăînăarmataăromân<ăînăcelăde-alădoileaă
r<zboiămondialălaăr<zboiulădusăîntreă1940ă–ă1944ăîmpotrivaăarmateiăroşiiăruse.ă
Particip<ă laă acesteă lupteă greleă duseă deă armataă român<ă înă asaltulă Odeseiă şiă
Sevastopolului,ă laă Xiganca,ă Cotulă Donului,ă Stepaă Calmuc<ă dup<ă careă cadeă
prizonieră laă ruşiă şiă esteă dusă într-ună lag<ră dină Rusia.ă Seă întoarceă înapoiă dină
prizonierată cuă Diviziaă Tudoră Vladimirescuă înă Yar<ă îşiă continu<ă studiileă înă
domeniulămilitarălaăBreazaăşiădup<ăcâYivaăaniădeăperseverenY<ăşiămunc<ăajungeă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
251ăPr.ădr.PavelăVesa,ăAcademicianăCorneliaăBodeaă1916ă–ă2010ă,ăînăRev.ădeăcultur<ăArca,ăNr.ă7-ă8-ă9,ăAradă–ă
2010,ăp.ă31.ă
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s<ăfieăînaintatăînăgradăînăfuncYiaădeăc<pitanăalăMinisteruluiăAp<r<riiăNaYionaleăă
laăComisariatulămilitarădinăLipova.ăAătrecutălaăceleăveşniceăînăanulă5ămaiă1975.ă
ă
ă 4.ăINGINERăăHANDRAăăIUSTIN.ă
ă ăăS-aă n<scută înă anulă 1920ă înă satulă Dudă ,ă dină judeYulă Arad.ă Şcoalaă
primar<ăaăabsolvit-oăînăsatulănatal,ădup<ăcareăaăurmatăFacultateaălaăTimişoara.ă
S-aămutatămaiăîntâiălaăZerindăşiăapoiăînăAradulăNou.ăă
ă ăAăajunsăinginerădeăCadastruălaăorganizareaăteritoriuluiăpeăYar<.ăă
ă
ăăăăăăăăăăăăăă5.ăINGINERăăDRAUCIANăNEXAăăNICOLAE.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută înă anulă 1937ă înă satulă Dud,ă dină JudeYulă Aradă .ă Şcoalaă
primar<ăaăabsolvit-oăînăsatulănatalăşiăapoiăaăurmatăLiceulăC.F.RăAradăpeăcareăl-
aăabsolvităînăanulă1954.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăAăurmatăFacultateaădeăGeologieădinăBucureştiăpeăcareăaăabsolvit-oăînă
anulă 1959ă fiindă deă profesieă Ingineră geologă înă Bucureştiă şiă actualmenteă
pensionar,ălocuieşteăînăMunicipiulăArad.ă
ăăăăăăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăă6.ăINGINERăDR;UCIANăNEXA.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scută laădataădeă13.01.ă1947ă înăsatulăDudă ,ăComunaăTârnovaă
dinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăaăabsolvit-oăînăsatulăDudăşiălaăTârnova,ădup<ă
careăurmatăLiceulăNr.ă3ădinăAradă,ăabsolventăalăacestuiaăînăanulă1965.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAă urmată apoiă Facultateaă deă Agronomieă dină Timişoaraă peă careă aă
absolvit-oăînăanulă1970.ăLaăterminareaăFacult<YiiăprimeşteărepartiYiaădeăingineră
agronomălaăCAPăSemlac.ăLucreaz<ăaiciăcuăperseverenY<ăşiădevotamentăşiădup<ă
7ăaniăajungeăşefădeăFerm<,ăInginerăŞefăiarădup<ă8ăaniăPreşedinteădeăCAP.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăpromovatăcaăInginerălaăIntreprindereaăJudeYean<ădeăLegumeăşiă
FructeăAradăînăperioadaă1984ă–ă1986.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1986ăajungeălaăAradăInginerăagronomălaăComitetulăJudeYeană
deăPartid,ăAdjunctăŞefăsecYiaăagrar<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLaă1ăfebruarieă1990ăaăfostănumităInginerălaăAgromecăCurtici,ăundeă
datorit<ă seriozit<Yiiă şiă devotamentuluiă s<uă ajungeă înă anulă 2000ă Director.ă
R<mâneăaiciălaăCombinatulăAgroă–ăIndustrialăCurticiăpeăăfuncYiaădeăŞefăFerm<ă
producYieăvegetal<ăpân<ăînăanulă2006.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăDinăanulă2006ăpân<ăînădataădeă29ăiunieă2011ăaăfostăDirectorălaăS.C.ă
Combinatulă Agro-Industrială Olari.ă Actualmenteă Domnulă Ingineră esteă
pensionarăşiălocuieşteăînăArad.ă
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ă
ăăăăăăăăăăăăă7.ăSIDAăăTEODORă.ă
ă ăăS-aăn<scutălaă20.ă11.ă1950ăînăsatulăDud,ăcomunaăTârnovaădinăjudeYulă
Arad.ăŞcoalaăprimar<ăaăabsolvit-oăînăsatulăDudăşiăapoiălaăTârnova,ădup<ăcareăaă
urmată Şcoalaă profesional<ă dină Aradă .ă Dup<ă câtvaă timpă devineă absolventă ală
Şcoliiă tehniceă dină Aradă iară înă prezentă esteă administrator,ă patronă ală firmeiă
privateădeămobil<ătapiYat<ăQTEAădinăAradă.ăăăăăăăăăă
ă
ăăăăăăăăăăăăă8.ăPROFESORăăBERARăăONUX.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scută laă16ămaiă1949ăînăsatulăDud,ăComunaăTârnova,ăJudeYulă
Arad.ăŞcoalaăprimar<ăcuăclaseleăIă–ăIVăaăabsolvit-oăînăsatulăDudăşiăapoiăclaseleă
Vă–ăVIIIălaăŞcoalaădinăTârnova.ă
ă ăăÎnăanulă1967ăesteăabsolventăalăLiceuluiăteoreticădinăIneuăsecYiaăreal<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăUrmeaz<ă apoiă Institutulă Pedagogică deă treiă aniă deă laă Timişoara,ă
Facultateaă deă ştiinYeă aleă Naturii,ă secYiaă Biologieă absolvit<ă înă anulă 1974.ă
Continu<ăstudiileăînădomeniulăBiologieiălaăUniversitateaă“Vasileă–ăGoldiş”ădină
Arad,ădevenindăînăanulă2008ăLicenYiat.ăPentruămuncaăşiădevotamentulădepusăînă
înv<Y<mântă domnulă Profesoră devineă Profesoră cuă Gradulă IIă didactică şiă apoiă
ProfesorăădeăbiologieăcuăGradulăIădidactic.ăăă
ăăăă
ăăăăăăăăăăăăă9.ăEDUCATOAREAăCÂRJAăANAă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă 13ă februarieă 1950ă înă satulă Dud,ă Comunaă Târnova,ă
JudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăcuăclaseleăIă-ăIVăaăabsolvit-oăînăsatulăDudăşiăapoiă
claseleăVă–ăVIIIălaăŞcoalaădinăTârnova.ă
ă ăăăÎnă anulă 1965ă aă intrată laă Liceulă pedagogică dină Aradă peă careă l-aă
absolvităînăanulă1970.ăDinăanulă1970ăaăfostăeducatoareăpentruămulteăgeneraYiiă
deăcopiiălaăGr<diniYaăcuăProgramăNormalădinăsatulăDud,ăăComunaăTârnovaăşiă
Şiria.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăDoamnaă educatoareă aă avută oă vocaYieă deă educatoareă laă catedr<ă cuă
mult<ă perseverenY<,ă r<bdareă aă modelată copiiă ,ă i-aă iniYiată înă taineleă scrisului,ă
citituluiăşiădesenului.ăAăpusămult<ărâvn<ăşiăsufletăînăeducareaăcopiilor.ă
ă ăăăActualmenteă doamnaă educatoareă esteă pensionar<ă şiă esteă unaă dină
buneleăcredincioaseăaleăBisericiiăortodoxeădinăsatulăDud.ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăă10.ăÎNV;X;TOAREAăB;DESCUăLENUXA.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă 22ă octombrieă 1954ă înă satulă Dud,ă Comunaă Târnova,ă
JudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăcuăclaseleăIă–ăIVăaăabsolvit-oăînăsatulăDudăşiăapoiă
claseleăVă–VIIIălaăŞcoalaădinăTârnova.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 1969ă aă intrată laă Liceulă pedagogică dină Aradă peă careă l-aă
absolvită înă anulă 1974.ă Dină anulă 1974ă aă profesată caă înv<Y<toareă laă Şcoalaă
general<ăNr.ă27ăşiăapoiălaăLiceulăIonăViduădinăTimişoaraă.ă
ă
ăăăăăăăăăăă11.ăOPREANăMAXIM.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scutălaă1ănoiembrieă1950ăînăsatulăDud,ăComunaăTârnovaădină
judeYulăArad.ăŞcoalaăcuăclaseleăIă–ăIVăle-aăabsolvităînăsatulăDud,ăiarăclaseleăVă–ă
VIIIălaăŞcoalaădinălocalitateaăTârnova.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăUrmeaz<ăapoiăŞcoalaăprofesional<ă,,VasileăRoait<’’dinăAradăpeăcareă
aăabsolvit-oăînăanulă1969ăcuăspecialitateaădeăl<c<tuşămecanic.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăLucreaz<ădinăanulă1969ălaăI.ăJ.C.ăLă–ăAradă,ăI.ăJ.A.ă–ăAradă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 1994ă esteă absolventă ală Şcoliiă Tehniceă deă Maiştriiă deă laă
UCECOMă–ăArad.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăDinăanulă1994ălucreaz<ăcaămaistruăînăinstalaYiiădeăap<ăcuăpricepereă
şiăprofesionalismălaăCompaniaădeăAp<ădinăAradăpân<ălaăpensionare.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteăesteăunăbunămembruăalăConsiliuluiăParohialăşiăepitropă
laăParohiaăOrtodox<ăDud.ă
ă
ăăăăăăăăăăă12.ăVINTESCUăANA.ă(ăN<scut<ăSTOIA)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scută laă27ă ianuarieă1950ă înăsatulăDud,ăComunaăTârnovaădină
judeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăcuăclaseleă Iă -ă IVă le-aăabsolvită înă satulăDud,ă iară
claseleăVă–ăVIIIălaăŞcoalaădinălocalitateaăTârnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1965ăaăintratălaăLiceulădinăIneuăpeăcareăl-aăabsolvităînăanulă
1969.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăUrmeaz<ă apoiă Facultateaă deă Studiiă Economiceă dină Timişoaraă peă
careăaăabsolvit-oăînăanulă1973.ăDup<ăterminareaăstudiilorăaălucratălaă:ăInstitutulă
deăCercetareăşiăProiectareăEchipamenteăHidroenergeticeădinăReşiYaă–ă1974,ăiară
apoiălaăBancaădeăInvestiYiiădinăReşiYa.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAă lucrată apoiă înă Aradă laă Schelaă deă Forajă Z<d<reni,ă Firmaă deă
ConstrucYiiă CONARă –ă Aradă şiă laă AdministraYiaă FinanYeloră Publiceă aă
MunicipiuluiăArad.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteădoamnaăAnaăesteăpensionar<ăşiăesteăunaădintreăbuneleă
credincioaseăaleăBisericiiăortodoxeădinăsatulăDud.ă
ă
ăăăăăăăăăăă13.ăDOCTORăăCOSMAăăLENA.ă(ăn<scut<ăTOMUXA)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scută înăanulă1956ăînăsatulăDud,ăcomunaăTârnovaădinăjudeYulă
Aradă.ăŞcoalaăprimar<ăaăabsolvit-oăînăsatulăDudă–ăTauYăşiăăLiceulăteoreticăNr.ă3ă
dinăArad,ădup<ăcareăaăurmatăFacultateaădeămedicin<ădinăCluj,ăspecializându-seă
înăchirurgie.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăprezentădoamnaăDoctorăesteăunărenumităămedicăchirurgălaăSpitalulă
dinăBistriYaă.ăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ăăăăăăăăăăă14.ăTOMUXAăARSENIEă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scută înăanulă1966ăînăsatulăDud,ăcomunaăTârnovaădinăjudeYulă
Aradă.ăŞcoalaăprimar<ăaăabsolvit-oăînăsatulănatalăşiăLiceulăCFRădinăArad,ădup<ă
careăaăurmatăFacultateaădeăconstrucYiiădinăTimişoaraă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăprezentăesteăpatronăalăfirmeiă“ăALEXă–ăCompany”ădeăarticoleădeă
unic<ăfolosinY<ăpentruărestauranteăşiămagazineădinăTimişoaraă.ă
ăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă15.ăOPREAăIONELă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scutălaă12ăoctombrieă1970ăînăsatulăDud,ăcomunaăTârnovaădină
JudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăaăabsolvit-oăînăsatulăDudăşiăapoiăLiceulăIndustrială
Nr.ă7ădinăArad.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAă începută activitateaă sportiv<ă ină anulă 1980ă laă haltereă şiă înă anulă
1983ă laă atletism.ă Înăanulă1989ăaăobYinutăoămedalieădeă argintă laăCampionatulă
EuropeanădeăjunioriădeălaăVarazdină(ăIugoslaviaă).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1992ăaădevenitămultipluăcampionănaYionalăbalcanic.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăReiaăactivitateaăsportiv<ăintensăiarăînăanulă1998ălaăsenioriăaăcâştigată
titlulădeăCampionănaYionalăbalcanicălaăsenioriăînăprobaădeăaruncareăaădiscului.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăPrinămultăantrenamentăşiăperseverenY<ăobYineăbineămeritatulălocăIIă
laăjocurileăfrancofoneădinăanulă2001ădeălaăEdmontonă(ăCanada).ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăParticip<ă activă laă Campionatulă mondială dină anulă 2002ă şiă ajungeă
finalistălaăCampionateleăeuropeneădeălaăMunchen.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 2003ă aă debutată caă antrenoră deă atletismă laă Clubulă sportivă
municipalădinăArad.ăPreg<teşteăintensăcuăperseverenY<ăpeătân<rulăsportivăGagaă
Andreiăcuăcareăîmpreun<ăobYinănumeroaseărecorduriănaYionaleălaăjuniori.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăRespectivă înă anulă 2010ă laă Campionatulă deă junioriă dină Canadaă
obYineă loculă IIă înă probaă deă aruncareă aă discului.ă Înă prezentă sportivulă şiă
antrenorulă ăOpreaă Ionelă locuieşteă înă satulăDudă într-oă ă cas<ă frumoas<ă ,ă areă oă
familieăminunat<ăşiădoiăcopiiăgemeniă.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăă16.ăPREOTăPETCUXăTUXUă.ă
ă S-aă n<scută laă 1ă decembrieă 1952ă înă satulăDud,ăComunaăTârnova,ă
dinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăaăabsolvit-oăînăsatulăDud.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăUrmeaz<ăcursurileăSeminaruluiăTeologicăCaransebeşăpeăcareăl-aă
absolvităînăanulă1972,ăfiindăhirotonităpreotăpentruăParohiaăortodox<ăM<drigeştiă
undeăaăactivatăîntreăaniiă1974ă–ă1977.ăă
ă Dinăanulă1977ăesteătransferatăînăfuncYiaădeăpreotăparohălaăParohiaă
ortodox<ă Secaşă laă Bisericaă cuă hramulă “Pogorâreaă Sfântuluiă Duh”şiă laă filiaă
Iacobini,ăundeăactiveaz<ăşiăînăprezentă.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă17.ăPROFESOARAăPETCUXăELENA.ă(ăn<scut<ăVLACIŞ)ă
ă S-aă n<scută laă dataă deă 20ă octombrieă 1957ă înă satulă Dud,ă Comunaă
Târnova,ădinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăaăf<cut-oăînăsatulănatală,ădup<ăcareăaă
absolvităLiceulăIndustrialădinăIneuăînăanulă1980.ă
ă Urmeaz<ă apoiă Colegiulă deă Institutoriă deă laă Aradă peă careă l-aă
absolvită înă anulă 2002ă şiă Facultateaă deă ŞtiinYeă Socialeă şiă Psihopedagogieă dină
cadrulăUniversit<Yiiă“Aurelă–ăVlaicu”ăAradăînăanulă2011ăavândăspecialitateaădeă
profesorăînv<Y<mântăprimar.ăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăprezentădoamnaăpreoteas<ăesteăprofesoar<ălaăŞcoalaăGimnazial<ă
dinăIacobini.ă
ă
ă 18.ăDOCTORăPETCUXăANA.ă
ă S-aă n<scută laă dataă deă 5ă februarieă 1957ă înă satulă Dud,ă Comunaă
Târnova,ădinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăaăf<cut-oăînăsatulăDud,ădup<ăcareăaă
absolvităLiceulă“MoiseăNicoar<”ădinăAradăînăanulă1976.ă
ă Urmeaz<ăFacultateaădeăMedicin<ăGeneral<ădinăTimişoaraăpeăcareă
aăabsolvit-oăînăanulă1982,ăavândăspecialitateaădeăDoctorăMedicin<ăGeneral<ălaă
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SpitalulădinăSebiş.ăActualmenteăesteăDoctorădeăfamilieălaăcabinetulăparticulară
dinăSebiş.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăă19.ăINGINERăăPETCUXăMAXIM.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă dataă deă 30ă iulieă 1957ă înă satulă Dud,ă Comunaă
Târnova,ădinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăgeneral<ăăaăf<cut-oăînăsatulăDud,ădup<ăcareăaă
absolvităLiceulăIndustrialăNr.ă2ădinăAradăînăanulă1977.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAă urmată Institutulă Politehnic”ă Traiană –ă Vuia”ă dină Timişoara,ă
FacultateaădeăMecanic<ăAgricol<ăpeăcareăaăabsolvit-oăînăanulă1983.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăInăanulă1983ăaă fostă repartizatăcaă inginerămecanică laăS.M.AăŞiriaă
iarăîntreăaniiă1983ă–ă1986ăinginerămecanicălaăS.M.AăSânleani.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎntreă aniiă 1989ă–ă1990ă aă fostă InginerămecanicăŞefă laăFabricaă deă
TutunădinăAradă ,ăapoiă înăperioadaă1990ă–ă1996ăDirectoră laăFabricaădeăTutună
dinăArad,ă întreă 1996-ă 2000ăDirectoră vânz<riă SC.ăMaximăSRL,ă 2000ă –ă 2001ă
Ingineră CTPă Aradă ,ă 2002ă –ă 2006ă Coordonatoră transportă SC.ă Budakă Comă
ImpexăSRLăAradă.ăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteădomnulă Inginerăesteăagricultoră şiă locuieşteă înăoraşulă
Arad.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă20.ăINGINERăTOMUXAăMUREŞANăIOSIF.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scutălaădataădeă15ăiunieă1969ăînăsatulăDud,ăComunaăTârnovaă
dinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăcuăclaseleăIă–ăIVăle-aăabsolvităînăsatulăDud,ăiarăclaseleă
Vă–ăVIIIălaăŞcoalaădinăTârnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1987ăesteăabsolventăalăLiceuluiăAgroindustrialădinăSântana.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAăurmatăapoiăFacultateaădeăAgronomieădinăTimişoaraăspecialitateaă
Horticultur<ăpeăcareăaăabsolvit-oăînăanulă2009ăfiindălicenYiat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteălucreaz<ă150ădeăHaădeăterenăagricolăînăsatulănatală
DudăînăcadrulăIntreprinderiiăIndividualeă,,OVIă–ăAGROă“ăDud.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă21.ăEDUCATOAREAăPREDAăLUCIANAă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scutălaădataădeă23ăseptembrieă1970ăînăsatulăDud,ăComunaă
TârnovaădinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăgeneral<ăclaseleăIă–ăIVăle-aăf<cutăînăsatulă
DudăiarăclaseleăVă–ăVIIIăînălocalitateaăTârnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAă absolvită Liceulă industrială Nr.6ă dină Timişoaraă şiă Şcoalaă
postliceal<ăDimitrieăXichindealăAradăspecialitateaăînv<Y<toriă–ăeducatoare.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăabsolvent<ăaăUniversit<YiiăAurelă–ăVlaicuăArad,ăFacultateaădeă
ŞtiinYeă aleă EducaYiei,ă Psihologieă şiă AsistenY<ă Social<,ă specializareaă înă
Pedagogiaăînv<Y<mântuluiăprimarăşiăpreşcolar.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAreă Masteratulă înă Psihopedagogiaă educaYieiă timpuriiă şiă aă
şcolarit<Yiiămici.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteăesteă educatoareă laăGr<diniYaăcuăprogramănormalădină
satulăDud.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă22.ăOPREANăGHEORGHEăCOSMIN.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scutălaădataădeă28ămaiă1978ăînăsatulăDud,ăComunaăTârnova,ă
dină JudeYulăArad.ă Şcoalaă general<ă claseleă Iă -ă IVă ă le-aă f<cută înă satulăDudă iară
claseleăVă–ăVIIIăînălocalitateaăTârnova.ă
ă AăabsolvităapoiăLiceulăagricolădinăSântanaăînăanulă1996.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteă absolventă ală Universit<Yiiă Vasileă –ă Goldişă dină Arad,ă
Facultateaădeăcontabilitateăşiăinformatic<ă–ălicenYiat.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAăabsolvităMasteratulăînăcontabilitateă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăEă membruă activă înă Consiliulă Parohială ală Bisericiiă ortodoxeă dină
SatulăDud.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă23.ăC;PITANăHORHOGEAăVASILE.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă dataă deă 19ă septembrieă 1973ă înă satulăDud,ăComunaă
Târnova,ădinăjudeYulăArad.ăŞcoalaăgeneral<ăclaseleăIă–ăIVăaăabsolvit-oăînăsatulă
MocreaăiarăclaseleăVă–ăVIIIăînăoraşulăIneu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAă absolvită Liceulă Militară Ştefană celă Mareă dină Câmpulungă
Moldovenesc,ăînăanulă1992.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăabsolventăalăAcademieiăMilitareăNicolaeăB<lcescuădinăSibiu,ă
LicnYiatăînă1996,ăchimieă–ăfizic<.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăOfiYerăalăMinisteruluiăAp<r<riiăNaYionaleăN.B.C.-ă1996.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSublocotenentă–ă1996.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăLocotenentă–ă2001.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăC<pitanăMAPNă–ă2004ălaăU.ăM.ă01926ăTimişoaraă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăConsilieră laă Serviciulă Cartografieă dină 2008ă pân<ă înă prezentă laă
ConsiliulăJudeYeanăArad.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăă24.ăHORHOGEAăALINAăRALUCA.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă dataă deă 15ă octombrieă 1976ă înă satulă Dud,ă Comunaă
TârnovaădinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăgeneral<ăclaseleăIă–ăIVăaăabsolvit-oăînăsatulă
DrauY,ăiarăclaseleăVă–ăVIIIălaăArad.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAăabsolvităLiceulăIoanăSlaviciădinăAradăînăanulă1995.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăabsolvent<ăaăUniversit<YiiăVasileă–ăGoldişăArad,ăFacultateaădeă
Dreptăînăanulă1999.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAreăMasteratulăînăDreptăînăanulă2001.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteăesteăConsilierăJuridicălaăDirecYiaăMunciiăArad.ă
ă
ăăăăăăăăăăă25.ăOPREANăFLORINăVALENTIN.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aăn<scutălaădataădeă10ăiunieăă1973ăînăsatulăDud,ăComunaăTârnovaă
dină JudeYulă Arad.ă Şcoalaă general<ă claseleă Iă –ă IVă şiă claseleă Vă –ă VIIIă le-aă
absolvitălaăŞcoal<ăGeneral<ăNr.ă5ădinăArad.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăabsolvităLiceulăNr.ă2ădinăAradăînăanulă1991.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăabsolventăalăColegiuluiăPostlicealăSanitarăArad,ăSecYiaătehnic<ă
dentar<ăînăanulă1994.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteăesteăunăbunăşiărenumitătehnicianădentarălaăArad.ă
ă
ăăăăăăăăăă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă26.ăCÂRJAăSORINă.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă dataă deă 9ă februarieă 1973ă înă satulă Dud,ă Comunaă
TârnovaădinăjudeYulăArad.ăŞcoalaăgeneral<ăcuăclaseleăIă–ăIVăăleă–ăaăabsolvităînă
satulăDudăiarăclaseleăVă–ăVIIIălaăŞcoalaăgeneral<ădinăTârnova.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăabsolvităLiceulăSilvicădinăTimişoaraăînăanulă1992.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteăabsolventăalăUniversit<YiiăVasileă–ăGoldişăArad,ăFacultateaădeă
Marketingăşiăadministrareaăafacerilorăînăanulă1999.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă perioadaă aniloră 2000ă –ă 2005ă aă lucrată caăDirectoră deă vânz<riă laă
Cocaă–ăcolaăiarăîntreăaniiă2005ă–ă2008ăăDirectorădeăvânz<riălaăCeresit.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎntreăaniiă2008ă–ă2012ăaăfostăDirectorăcomercialălaăfirmaăIzometalăşiă
dinăanulă2012ăAdministratorăfirm<ăproprieăGazpromă.ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă27.ăTOMUXAăMUREŞANăOVIDIUăIOSIF.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăS-aă n<scută laă dataă deă 8ă decembrieă 1991ă înă satulă Dud,ă Comunaă
TârnovaădinăJudeYulăArad.ăŞcoalaăprimar<ăclaseleăIă–ăIVăle-aăf<cutăînăTauYăiară
claseleăVă–ăVIIIălaăŞcoalaădinăTârnovaă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăabsolvităLiceulă,,Mihaiă–ăViteazul’’ădinăIneuăînăanulă2009.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEsteă absolventă ală Universit<Yiiă ,,Aurelă –ă Vlaicuă ‘’ă dină Arad,ă
FacultateaădeăEconomie,ăComerY,ăServiciiăTurism,ălicenYiatăînăanulă2014.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăActualmenteălucreaz<ălaăCentrulădeăinformareăşiăpromovareăturistic<ă
alăPrim<rieiăComuneiăTauY.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
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ăăăăăăăă6.1ăăăăECHIPAăDEăăFOTBALă“ăCHICIORAă“-ăDUDă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEchipaădeăfotbală“ăChicioraă“-ăDudăaăfostăinfiinYat<ăînăanulă1949ădeă
c<treădomnulăAlexandruăS<r<Yeanu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnc<ădeălaăînceputurileăeiăechipaădeăfotbalăaăavutăurm<toriiăjuc<toriă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.BâşcaăOnuă.ă(zisăDolphy)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.PredaăMitruY.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.MoYăNicolae.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.MoYăOnuY.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.SidaăGheorghe.ă(ăTodaă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă6.SidaăNica.ă(ăVr<jitoruă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă7.XurleaăOnu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă8.PetcuYăăAxente.ă(ăTuYuă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă9.XurleaăMatei.ă(ăBodolocă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăă10.XurleaăGherasim.ă(ăDicaă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăă11.PetcuYăGheorgheă.(ăCeşcuă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăă12.MureşanăGherasim.ă(ăCotaă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAntrenorulăechipeiădeăfotbalăaăfostădomnulăAlexandruăS<r<Yeanu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăanulă1951ăechipaădeăfotbală“ăChicioraă“-ăDudă252ă înăcadrulăunuiă
campionatăalăzoneiăaă jucatămeciulăcuăechipaădeăfotbalădinăZ<braniăpeă terenulă
dinăAradăalăechipeiă“Gloriaă“,ăechipaădeălaăDudăaăcâştigatămeciulădinădeplasareă
cuă scorulă deă 6ă –ă 3ă iară laă terminareaă meciuluiă deă fotbală victoriaă aă fostă
s<rb<torit<ăprintr-ăoămas<ădeosebit<ădat<ă laăRestaurantulă “Palaceă“ădinăArad,ă
undeă actualmenteă esteă ast<ziă Teatrulă deă stat.ă Juc<toriiă echipeiă deă fotbalăăăăăăăă
“Chicioraă“-ăDudăauăprimităcadouăpentruăvictoriaăcâştigat<ălaăAradăfiecareăcâteă
unăaparatădeăradio,ăunăechipamentădeăfotbalăcompletăşiăoămingeădeăfotbal.ă
ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
252ăInformaYieăculeas<ădeălaădomnulăXurleaăOnuă,ăsatăDudăNr.ă211,ăJudeYulăArad.ă
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ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăEchipaădeăfotbală“Chicioraă“-Dudădinăanulă1981ăaăavutăurm<toriiăăăăăăăăă
juc<toriă:ă
ă 1.BozeşanăIoan.ă
ă 2.Sab<uăCornel.ă(ăDigaă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.MureşanăIoan.ă(ăPiYuşă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.BerarăCornel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă5.PribacăDoru.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă6.OpreanăCristian.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă7.PappăŞtefan.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă8.MureşanăPetru.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă9.CârjaăRovin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă10.Chiril<ăNica.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă11.MureşanăIlie.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăă12.BeleăGheorghe.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă13.MicleaăVasile.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă14.MureşanăZaharia.ă(ăCiacuă)ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă15.NeamYuăPavel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAntrenorulăechipeiădeăfotbalăaăfostădomnulăMaximăStoia.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăCeaămaiămareăperformanY<ăaăechipeiăaăfostăînăanulă1978ălaăunămeciă
undeă s-aă ajunsă laă barajă cuă “Unireaă “Şeitină şiă “Lupt<torulă “Lipovaă pentruă
campionatăjudeYean.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEchipamentulă deă fotbală eraă procurată deă laă echipaă “UTA”ăAradădeă
c<treădomnulăantrenorăStoiaăMaxim.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEchipaădeăfotbală“Chiciora”ădeălaăDudăaăfostăreînfiinYat<ăînă1975ăcuă
ajutorulădomnuluiăTomuYaăPascuădeăc<treăBeldeaăNicolaeăşiăGligorăŞtefan.ăEaă
aădominată împrejurimileăaă învinsă laă scorăpeăcelelalteă echipeădinăcomuneleă şiă
sateleădinăjur.ăSituaYiaăfinanciar<ăaăechipeiănuăaăfostăpreaăbun<ăpeămotivăc<ănuă
s-aăpututăintraăînăjudăunu.ăăăăăăăăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăEchipaă deă fotbală ,,Chiciora”-ăDudă dină anulă 1975ă aă avută urm<toriiă
juc<toriă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă1.Dr<ucianăDorinel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă2.BerarăCornel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă3.PredaăTeodor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă4.PetcuYăOnuY.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă5.PristavuăGheorghe.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă6.PredaăGherasim.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă7.DuYaăGheorghe.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă8.FarcaşăMihota.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăă9.BeldeaăNicolae.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă10.MureşanăPetrişor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă11.OpreanăPetru.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă12.TomuYaăPascu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăă13.BeleăGheorghe.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăreuşităs<ăsupravieYuiasc<ăpân<ăînăanulă1990,ăeaăfiindăoăsatisfacYieă
şiăoăbucurieăpentruăîntregulăsat.ăLaămeciurileăcareăs-auăjucatălaăterenulădinăsatulă
Dudăs-auăadunatămulYiăoameniăcopii,ătineriă,ăb<trâni.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnă anulă 2000ă echipaă deă fotbală aă fostă reînfiinYat<ă deă c<treă domnulă
BeldeaăNicolae,ăcareăaăpusămultăsufletăşiăaăluptatăpentruăcaăsatulăDudăs<ăaib<ăoă
echip<ăbun<ădeăfotbal.ă
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ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăEchipaă deă fotbală "Chiciora"ă –ăDudă dină anulă 2000ă aă avută urm<toareaă
componenY<ă:ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.BeldeaăNicolaeă–ăpreşedinte.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.FarcaşăIoan.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3.Cioar<ăIoană–ăantrenor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.StoiaăMaxim.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă5.HanYigăPetru.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă6.PetcuYăFlorin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă7.CociubaăSorin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă8.P<scuYăCiprian.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă9.TudorăNelu.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă10.TucaăGheorghe.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă11.BerarăCornel.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă12.HanYigăIorc.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă13.BeldeaăAdrian.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă14.ManiăSorin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă15.BerarăTeodor.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă16.MureşanăIoan.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăă17.MureşanăIlie.ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăă18.GhingaăFlorin.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăJuc<toriăconsacraYiă:ăGaicaăAlexandruăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăM<n<il<ăNicolaeă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăBeserman.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăSponsoriă:ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă1.MoYăIlie.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2.MoldovanăPuiuă–ăSUA.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăAăparticipată înăCampionatulăJudeYeanăpromoYieă–ăonoareă–ăDiviziaă
Dăcândădinălipsaădeăfonduriăechipaăs-aăretrasăcedîndăloculălaăechipaăUTAă–ăII.ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăÎnăperioadaăaniloră2011ă–ă2012ăechipaădeăfotbală“Chicioraă“-ăDudăaă
fostăreînfiinYat<ădeăc<treădomnulăpatronăBacişăIoan.ăă
ă
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ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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6.2ăăăăPOEZIEăăRELIGIOAS;ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăOămân<ămi-ăseăîntindeă
ă
ă
ă
ă ăăăăăăUn covor de lacrimi 
                                Am Yesut Iisuse … 
                                Dar Tu din mila necuprinsă , 
                                Le-ai adunat în mâna Ta 
                                Ce-a pironită şi străpunsă , 
                                Sus pe cruce, la Golgotaă.ă
ă
ă

Aceast<ă scurt<ăpoezieăaă fostă scris<ă înăPostulăPaştilorădinăanulă2012ădeă
preotulăsatuluiăDudă,ăPr.ăGianiăAchimă.ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă

ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăRug<ăăc<treăăIisusă
ă
ă
ă
 
        Iisuse patimile Tale 
        Pe care Le-ai răbdat 
        Sunt pentru a mele fapte rele, 
        Şi pentru al meu păcat. 
 
 
 Loviri şi pălmuiri 
 Pe toate Le-ai răbdat 
 Scuipări, cununa cea de spini, 
 Pentru al meu păcat. 
 
 
 Cuie-n picioare şi în mâini 
 Batjocură ai răbdat 
 Xi-au dat să porYi haina de ocară,  
 Pentru al meu păcat. 
 
 
 Iisuse crucea a fost grea 
 Şi drumul a fost greu 
 Şi eu Iisuse tare aş vrea 
 Să-l pot sui şi eu. 
 
 
 Aş vrea ca şi sufletul meu 
 Cel păcătos 
 Să fie bun ca şi al Tău, 
 Şi fără de păcat. 
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăRug<ciuneăLuiăIisusă
ă
ă
ă
ă ăăăăăăIisuse bune 
 Pune pacea Ta 
 Peste Yara mea. 
 
 
                                       Iisuse bune 
 Lasă dar bogat 
 Peste al meu sat. 
 
 
                                       Iisuse bune 
                                      Trimite bucurie 
                                      Cui se roagă Xie. 
 
 
                                       Iisuse bune 
                                       Trimite mângâiere 
                                       Unde e durere.ă
ă
 
                                       Iisuse bune 
                                       Tu ne miluieşti 
                                       Şi ne ocroteşti. 
 
 
 Iisuse bune 
 Lasă a Ta- ndurare 
                                        Neamurilor Tale. 
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăR<bdareaă
ă
ă
ă
ă Tare bună e răbdarea 
 Aici pe pământ 
 Doar acel ce şti să rabde 
 Va deveni sfânt. 
 
 
 Eu nici când nu voi râvni 
 La daruri înalte 
 Pentru că nu pot răbda  
 Nici o nedreptate. 
 
 
 Tot încerc şi mă căiesc 
 Ca să pot răbda 
 Dar inima nu mă lasă 
 Pentru că e rea. 
 
 
                                  Inimă tu eşti haină 
                                  Şi nu Yii cu mine 
            Dar sper că va veni vremea 
 Şi iar va fi bine. 
 
 
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSă mă pot ruga mereu 
                                  În linişte şi pace 
       Şi să pot răbda într-una 
  Orice mi s-ar face. 
 
ă
ă
ă ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSmereniaă
ă
ă
ă
ă
ă    De multe ori am auzit 
    Că smerenia-i tare bună 
    Şi că omul cel smerit 
    Linişte şi pace adună. 
 
 
 Vameşu cel cu smerenie 
 Care-n templu se ruga 
 Mai curat ca fariseul 
 Se-ndrepta la casa sa. 
 
 
 Tată Sfânt mă rog eu Xie 
 Cum se ruga vameşu 
 Milostiv să-mi fi Tu mie 
 Şi îmi iartă păcatul . 
 
 
 Îmi trimite Tată Sfânt 
 O smerenie curată 
 Linişte şi pace-n suflet 
                          Păcatele Tu mi le iartă. 
 
 
 
 
ă
ă
ă
ă ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
ă
ă ăăăăCeaămaiăscurt<ărug<ciuneă
ă
ă
ă
ă
ă
ă ăăRugăciunea cea mai scurtă 
   De aici de pe pământ 
   Tu o poYi zice oriunde 
   Fie-n gând , fie şoptit. 
 
 
 Zi aşa întotdeauna 
 Ori unde te vei afla 
 Doamne miluieşte- mă 
 Şi la rău nu mă lăsa. 
 
 
                                       Când Domnul te miluieşte 
                                       El revarsă asupra ta 
                                       Toată dragostea Lui, toată 
                                       Pacea şi iubirea Sa. 
 
 
 Domnul tău te miluieşte 
 Însă tu să-I ceri mereu 
 Nu lăsa să se răcească 
 Ruga către Dumnezeu . 
 
 
 
ă
ă
ă
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ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCAPITOLULăăVIIă
ă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCONCLUZIIă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ăăăăăăăăăăăăInteresulă pentruă caracteristicileă etnograficeă aleă satuluiă românescă şiă
pentruăsatulăînăcareăsuntăpreotăortodoxăaăaprinsăînăinimaăşiăminteaămeaădorinYaă
deăaăstudiaăpatrimoniulăetnograficăalăacesteiălocalit<Yi.ă
ăăăăăăăăăăăăSatulăromânescăesteăoălumeăfascinant<ăundeăcredinYaăînăDumnezeuăesteă
maiă presusă deă orice.ă Esteă oă lumeă aă tradiYiiloră str<vechi,ă aă cântecelor,ă undeă
muncaă p<mântuluiă esteă oă obligaYieă sfânt<.ă P<mântulă esteă privită caă ună dară ală
Creatorului.ă
ăăăăăăăăăăăUnămareăpoetă românăspuneaă :ă„nu este român adevărat acela care nu 
poartă în suflet icoana vie a strămoşilor săi”.ă
ăăăăăăăăăăăOădatorieădeăsufletăşiăunămesajăpentruăgeneraYiileăviitoareăesteădeăaăneă
p<straă comorileă spiritualeă şiă materialeă s<ă nuă neă uit<mă originile,ă r<d<cinile,ă
obiceiurile,ă tradiYiileă str<vechiă populare,ă obiecteleă vechiă moşteniteă deă laă
str<moşiăaleăsatuluiăromânescătradiYional.ă


