Revistă trimestrială de istorie

De ce, revista „Morisena“?
Întâi și întâi, fără doar și poate, se cuvine să le mulțumim cu mâna pe inimă consilierilor membri ai Consiliului
Local Cenad. Care, la finalul anului 2015, au votat pentru
sponsorizarea a probabil unicei reviste de istorie din mediul
rural din România de acum, intrând astfel în memoria acestei țări. Desigur, nu putem însă trece cu vederea faptul că
unele reviste rurale au suplimente istorice, cum e de pildă și
revista „Suflet nou“ din Comloșu Mare.
Mulțumirea noastră nu este un gest gratuit, ci recunoașterea unei situații concrete. Acești oameni au votat
susținerea financiară a unei reviste în deplină cunoștință
de cauză, ceea ce dovedește că au apreciat necesitatea unui
asemenea demers publicistic în spațiul bănățean, respectiv
românesc.
Sarcina editorilor va fi extrem de grea. Nu ne-am
propus redescoperirea roții, ci identificarea și publicarea
acelor texte în primul rând despre oamenii mărunți și faptele lor. Aceasta deoarece marea istorie (scrisă, de regulă,
de învingători) se bazează pe marii câștigători. Pe acțiuni
care minimalizează oamenii mărunți și acțiunile acestora,
scoțând în evidență rezultatele manipulatorilor, profitorilor, șmecherilor, găștilor de orice fel etc. Ceea ce nu este
deloc corect. Desigur, nu putem fi cu toții eroi, chiar dacă,
Doamne ferește, finalul poate fi oricând o groapă comună.
Însă a NU recunoaște fapta, oricât de măruntă ar fi aceasta,
a unuia sau mai multor neînsemnați, dar care au contribuit
la modelarea istoriei, înseamnă ipocrizie.
Ce dorim prin această revistă? Răspunsul e simplu:
recunoaștere. Marile evenimente istorice nu ar fi fost niciodată posibile dacă nu ar fi existat o masă de manevră.
Numai că, între timp, masa cu pricina a atins nivelul conștiinței de sine. Ca atare, e mai greu de manevrat. Oare?
Deducem că forțe oculte lucrează intens la manevrarea
noastră, a tuturor. România a devenit rapid o banală piață
de desfacere, pământul e vândut străinilor, nouă ne mai
rămâne întrebarea: noi ce rol mai avem?
Ei, da, care este rolul nostru în societatea contemporană? Aici intervine rolul revistei „Morisena“. Cel de a
facilita accesul la cunoașterea istoriei acesui pământ. De a
reda mândria de stăpân al acestor plaiuri.
Atacurile tot mai dure asupra identității naționale, a
valorilor naționale românești de dragul unui ipocrit... „corect politic“ care nu are nici tată, nici mamă, a unor (tot
mai mulți) politicieni români care nu mai respectă nimic ce
este românesc, ei bine, toate acestea par a fi tot mai mult o
interdicție la cunoașterea istoriei. Numai că fără cunoașterea propriei istorii, un popor nu are niciun fel de viitor. De
unde și întrebarea firească: mai doresc românii să aibă un
viitor sau nu?

Și, totuși, de ce o revistă cu numele de „Morisena“?
Simplu. Fiindcă la Morisena (acum Cenad, jud. Timiș) a
existat prima școală de pe actualul teritoriu al României.
Aici a funcționat cea dintâi mănăstire atestată documentar
în actuala Românie. Și tot aici este atestat primul scriitor:
Girardo, venețian de origine, primul sfânt catolic de pe
plaiurile actuale ale României. Trei motive care ne oferă
dreptul, dar mai cu seamă ne obligă la maximum de vigilență asupra calității materialelor ce vor fi publicate în
cadrul revistei.
Desigur, vor avea întâietate absolută textele legate
de istoria Cenadului, chiar dacă ele au mai fost publicate,
însă au rămas necunoscute cenăzenilor de astăzi. Urmate
fiind de cele privitoare la istoria altor localități, evenimente și personalități ale Banatului istoric. Și, doar în cele din
urmă, la istoria României, materiale care, de-a lungul timpului, s-au bucurat de generoase spații tipografice, indiferent de regim, aceasta deseori în dauna textelor de interes
local sau chiar regional.
Ne rezervăm respingerea oricăror texte care nu se
încadrează legilor bunului simț și, evident, legislației românești în vigoare. Nu ne considerăm nicidecum datori
să dăm cuiva socoteală pentru a nu fi publicat un text sau
altul. Munca noastră, în calitate de coordonatori, este una
absolut voluntară. Nu răspundem și nu suntem datori nicicărui comandament politic ori de altă natură.
Nu vom lua în considerare decât texte trimise prin
e-mail, deci în format digital, exclusiv în format .DOC,
.DOCX, respectiv în .TXT sau .RTF, dacă nu există eventuale formatări ale textului dorite de autor (sublinieri etc.).
Textele cu greșeli de culegere vor fi înapoiate spre corectură.
Textele acceptate spre publicare vor fi inserate nu
doar în formatul tipărit al revistei, ci și pe site-urile www.
cenad.ro și, respectiv, www.banaterra.eu/biblioteca/.
În toate cazurile, vă rugăm să specificați explicit că
doriți, fără nicio pretenție financiară ori de altă natură, să
vă fie publicate textele în revista „Morisena“, dar și pe site-urile www.cenad.ro (site-ul oficial al comunei Cenad)
și, respectiv, www.banaterra.eu. Textele publicate nu vor
fi nicidecum plătite.
În cazul cărților deja tipărite, formatul lor digital
poate fi publicat pe cele două site-uri doar în cazul în care
aveți toate drepturile rezervate (în calitate de autor). Noi
le putem semnala în revista „Morisena“, însă doar dacă ni
le veți trimite în format digital, parțial sau total (pe adresa
de e-mail: dusanbaiszki@gmail.com). Oricum, vom avea
nevoie și de coperta I.
Persoanele care vor sponsoriza Asociația Culturală
„Concordia“ Cenad vor putea primi revista prin poștă, însă
numai dacă nivelul sponsorizării acoperă integral cheltuielile poștale pentru patru numere de revistă/an.
Urați-ne succes, fiindcă oricine are nevoie de el!
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Dr. Dana Antoaneta
Bălănescu

Date despre tezaurul monetar roman republican descoperit la Tincova (com. Sacu, jud. Caraș-Severin)
DATE DESPRE LOCALITATE
Localizare
Satul TINCOVA este situat în zona de nord a judeţului Caraş-Severin, pe malul drept al râului Timiş, la poalele
dealurilor care se întind de la munţii Retezat şi se termină în
Valea Timişului. Accesul în Tincova se face de pe drumul
naţional DN58, localitatea fiind amplasată la jumătatea drumului dintre municipiile Lugoj-Caransebeş. Se leagă de drumul
național DN6 printr-un drum comunal, care duce la Sacu.
Istorie
Prima atestare documentară a localităţii datează din anul
1411, când făcea parte din districtul Caransebeş. Localitatea
este probabil mult mai veche, pe teritoriul ei fiind găsite urme
de minerit foarte vechi. S-au extras cărbuni de lemn şi var, iar
în apropiere de Tincova au existat topitorii de fier. Secole de-a
rândul, Tincova a aparţinut de familia Mackskasy, o familie de
origine română (Măcicaşi). Biserica ortodoxă a fost construită
în anul 1802.
FIȘĂ TEZAUR:
Tincova (com. Sacu), jud. Caraș-Severin
În ianuarie 1978, cu ocazia refacerii drumului forestier
din punctul „Valea Radului” (la nord de sat) a fost descoperit
un tezaur omogen.
Compus din denari romani republicani, păstraţi
probabil, într-o pungă din material textil sau piele (piesele
au fost găsite pe o suprafaţă mare de 8 x 5 m), recuperat
parţial, în trei etape:
Lotul I (1978) – 131 denari, reprezentând cca. 2/3 din tezaur.
Ulterior, au mai apărut:
Lotul II (1981) – 15 denari republicani, o imitaţie hibridă după un denar roman republican.
Lotul III (1994) – 9 denari republicani, descoperiţi în
aceeaşi zonă de către membrii Asociaţiei Căutătorilor Amatori
de Documente Istorico - Arheologice, Comori şi Tezaure Filiala Reşiţa (preşedinte col. I. Câmpeanu) - predaţi
în custodie MR.
Descriere - 156 monede, 144 identificabile şi o imitaţie
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hibridă. Un număr de 14 piese sunt suspecte a fi copii fidele
după denari romani republicani.
Limitele cronologice (cf. catalog Crawford) ale întregului tezaur recuperat sunt: 211 î.H. şi 69 î.H.;
Loc de păstrare: Lotul I şi II la MC; Lotul III MR (custodie).
Bibliografie:
M. Petrovszky-R. Petrovzsky 1981, p. 175-187 (lotul I, cronologie
Gruber); D. Bălănescu, P. Rogozea 1986, p. 109-116 (lotul II, cronologii Gruber, Sydenham, Crafword); D. Bălănescu, Banatica 13/I, 1995, p. 1194-195
(lotul III, cronologii Gruber, Sydenham, Crafword); Medeleţ 1994, 289/144
(fără prezentarea pieselor); D. Bălănescu, Moneda, p. 138-141/79 (cu
prezentarea întregului tezaur recuperat, cronologie Crawford).

CONCLUZII.
Tezaurul monetar de la Tincova este important deoarece
este printre rarele descoperiri monetare din spaţiul bănăţean,
recuperate aproape integral. Din informaţii recente de la localnici (aprilie 2014), câteva piese se mai află în satele din jur (de
pildă, în comuna Obreja). Însă determinarea şi studierea grosului monetar demonstrează că tezaurul este tipic pentru perioada
pre-romană. Mai mult decât atât, prezenţa unor posibile copii
(locale) include acest spaţiu în procesul monetar din secolul I
î.H., când dacii copiau denarul roman republican.
Demn de menţionat că zona unde a fost ascuns tezaurul
este pomenită, în manuscrisul familiei preotului Dionisie
Popoviciu din Tincova, într-o însemnare: „Pre sara de
Blagoveştenie s-au văzut o pară de comoară la vracniţa din
zona Megerişelului în martie 1802, Martie în 24, sara“.
Abrevieri
a. Bibliografice
D. Bălănescu, Moneda: Dana Antoaneta Bălănescu,
„Moneda în sud-vestul Daciei pre-romane (sec. IV î.d.Ch.
- I d.Ch.)“, teză de doctorat, 1996, Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Istorie-Filosofie.
D. Bălănescu, Moneda - Dana Antoaneta Bălănescu,
„Moneda în Banatul antic (piese romane republicane şi imperiale, sec. I, î.d.Ch - I d.Ch)“, Reşiţa, Ed. „Modus“, 1999.
Medeleţ 1994 – Florin Medeleţ, „Contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latène. Secolul IV. î. Chr.
- 106“, în An. B S.N. (Analelele Banatului – seria Nouă), 1994.
M. Petrovszky - R. Petrovzsky, 1981 – Maria Petrovszky, Richard. Petrovzsky, „Tezaurul de monede republican
romane de la Tincova (judeţul Caraş-Severin)“, în Acta MP, 5,
1981, p. 175-187.
b. Instituții
MC - Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeș
MR – Muzeul Banatului Montan Reșița
c. Tehnice
î.H. = înainte de Hristos
G = greutate
Ag. = argint
Imitaţie hibridă = avers după un tip monetar, reversul
după un tip diferit față de avers.
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Acad. Ioan-Aurel
Pop

Ducatul lui Ahtum (Ochtum)*
Nici atacatorii Banatului de la începutul secolului
X nu au putut și nici nu au intenționat să cucerească
ducatul lui Glad. De altminteri, Cronica Notarului
Anonim nu menționează nici prinderea sau moartea lui
Glad și nici așezarea unui alt conducător în fruntea țării.
Cea mai bună dovadă că integrarea părților respective în
regiunea dominată efectiv de unguri nu avusese loc, sau
se produsese firav și temporar, este existența ducatului lui
Ahtum în Banat și zonele adiacente, cam la un secol după
atestarea ducatului lui Glad.
În trei rânduri, Anonymus îl numește pe Ohtum
(Ahtum) drept rudă și urmaș al lui Glad la conducerea
ducatului. Prima mențiune este, cum s-a văzut, mai la
începutul cronicii, în capitolul XI, unde se vorbește despre
realitățile politice ale Pannoniei, înainte de (și la) venirea
ungurilor: pe teritoriul de la Mureș până la Dunăre (Urscia)
domnea „Glad…, din ai cărui urmași s-a născut Ohtum…,
pe care mai târziu…, pe vremea regelui Ștefan cel Sfânt,
l-a omorât, în cetatea sa de lângă Mureș, Sunad…, fiindcă
[Ohtum] i-a fost în toate adversar numitului rege”1. A
doua mențiune se face în capitolul XLIV, când se vorbește
despre oastea trimisă contra lui Glad: din neamul acestuia,
care domnea de la Mureș până la cetatea Horom (Palanca),
„după multă vreme pogorâse Ohtum, pe care l-a omorât
Sunad”2. A treia oară, tot în capitolul XLIV, se spune că
Glad, „din neamul căruia se trage Ohtum”, i-a oprit pe
unguri cu oastea sa pe Timiș3. O parte din aceste prețioase
date oferite de Anonymus sunt confirmate și de alte surse
scrise, cum ar fi Legenda Sfântului Gerard, un pasaj din
cronica turcă a lui Mahmud Terdzüman, lucrările proprii
ale lui Gerard (mai ales, Deliberatio), un chrysobul al
împăratului bizantin de la 1019 – 1020 și o predică a
călugărului franciscan Oswaldus de Laska, publicată în
1499 la Haga4.
Anonymus, cap. XI.
Ibidem, cap. XLIV
3
Ibidem.
4
E. Glück, Contribuții cu privire la istoria părților arădene în epoca
ducatului lui Ahtum, în Ziridava, VI, 1976, p. 89-93, (în continuare
Contribuții I); idem, Cu privire la istoricul părților arădene în epoca
voievodatului lui Ahtum, în Studii privind istoria Aradului, București,
1980, p. 101-105, (în continuare Ahtum).
1

Cel mai important izvor este Legenda Sf. Gerard
(Vita Sancti Gerardi), o lucrare hagiografică, avându-l în
centru pe călugărul benedictin italian Gerardo, născut în
jur de 980, mort în 1046, ajuns episcop de Cenad (10301046) și canonizat ulterior (1083). Lucrarea s-a păstrat în
trei forme principale – legenda mare (maior), cu ample
referiri la ducatul lui Ahtum, legenda mică (minor) și
legenda în imagini – și în mai multe variante5. S-a ajuns
la concluzia că legenda mare a fost elaborată pe baza
unor izvoare din secolul XI și definitivată, în linii mari
(fără ultimul capitol), la cumpăna secolelor XI-XII, după
canonizarea episcopului6, ori spre jumătatea veacului XII7.
Vom rezuma în cele ce urmează conținutul legendei
în privința lui Ahtum8. Astfel, se spune că pe vremea lui
Gerard era în cetatea sau „orașul” de pe Mureș (urbs
Morisena) un principe foarte puternic, pe nume Ahtum,
botezat după ritul grecesc în cetatea Vidinului și având
șapte neveste. Bazat pe mulțimea oștenilor și nobililor săi,
pe tăria și puterea sa, el nu i se închinase regelui Ștefan
al Ungariei. Ahtum era un om bogat, căci avea o mulțime
de cai neîmblânziți, plus hergheliile ținute în grajdurile
sale, avea turme fără număr și păstori, ca și moșii și curți
(allodia et curias). El își instaurase autoritatea asupra sării
regești ce era trimisă pe Mureș în jos, punând în porturile
acelui râu, până la Tisa, vameși și străji, orânduindu-le
toate pentru sporirea venitului său. Având autoritate de la
bizantini, Ahtum ridicase în cetatea Mureșului o mănăstire
cu hramul fericitului Ioan Botezătorul, stabilind acolo un
stareț (abbatem) și călugări greci, recte ortodocși, după
rânduiala și ritul acestora.
Țara supusă lui era întinsă de la Criș, în nord, până
la Dunăre, adică la Vidin și Severin, în sud, și de la Tisa, în
vest, până în părțile Transilvaniei (ad partes Transilvanas),
la est. Ostașii lui erau mai numeroși decât ai regelui ungar,
pe care-l nesocotea. Dintre ostașii lui Ahtum, cel mai mare
în rang era Chanadinus (Sunad, la Anonymus), pus să-i
comande pe ceilalți. Bănuit că ar unelti contra domnului
său și că ar plănui să-l omoare pe acesta, Chanadin a fugit
în taină la regele Ștefan și s-a pus în slujba lui. Ca dovadă
a credinței, la dorința noului său stăpân, Chanadin a fost
rebotezat, după ritul apusean. Aflând de la transfug tainele
domnului său Ahtum, regele pregăti o expediție contra
principelui bănățean, ca să pună mâna pe țara (regnum)
lui. În fruntea oștii, fu așezat Chanadin, care ieși la război
trecând Tisa. După prima ciocnire cu Ahtum și oastea
lui, invadatorii fură nevoiți să se retragă într-un loc ferit.
În acest moment, Chanadin se rugă Sfântului mucenic
Gheorghe și-i făgădui că, în caz de victorie, va ridica o
mănăstire închinată acestuia. În urma unui vis, considerat
semn dumnezeiesc, Chanadin și oastea ungară năvăliră
asupra oștii lui Ahtum, îl uciseră pe principe pe câmpul

2

Idem, Ahtum, p. 101-102.
Ibidem, p. 103.
7
Idem, Contribuții I, p. 90
8
Vezi textul la I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la
istoria Banatului, I, Timișoara, 1980, p. 28-30 și 45-47, (în continuare
Documente).
5
6
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de luptă și câștigară victoria. Învingătorii luară trupurile
tovarășilor lor morți și le îngropară în cimitirul mănăstirii
ortodoxe din Morisena, mănăstire la care slujea o treime
din populația cetății. Chanadin nu-i alungă pe călugării de
rit bizantin, dar luă cu sine pe câțiva dintre ei, în frunte
cu starețul, și-i duse la locul unde avusese visul, spre
a-și împlini făgăduiala către Sfântul Gheorghe. Ajuns
la curtea regelui, Chanadin îl demască pe un soț al său,
anume Gyula, care se lăudase cu uciderea lui Ahtum.
Între onorurile hotărâte de rege pe seama învingătorului
fu și acela de a schimba numele Morisenei în cetatea lui
Chanadin, unde acesta deveni comite. Revenind în Banat,
acesta îi ridică Sfântului Gheorghe o mănăstire cu călugări
ortodocși, aduși, cum s-a văzut, de la vechiul locaș al lui
Ahtum.
Aceasta este în linii mari, relatarea despre Ahtum și
țara sa, dar legenda mai oferă o serie de detalii despre Banat
cu prilejul narării activității de păstorire a episcopului
Gerard în dieceza sa.
Coroborarea tuturor surselor scrise cunoscute
referitoare la ducatul lui Ahtum permite formularea unor
observații utile referitoare la evoluția societății în vestul
României, în prima parte a secolului XI.
Țara lui Ahtum era cu mult mai întinsă decât ducatul
înaintașului său Glad, ea cuprinzând și o parte din fostul
ducat al lui Menumorut, situată la nord de Mureș, între acest
râu și, probabil, valea celor trei Crișuri reunite. Se poate,
cum s-a sugerat, ca și o parte din sud-vestul Transilvaniei
(ad partes Transilvanas) să fi aparținut lui Ahtum9. Acest
stat incipient, cu suprafața totală de cca. 40.000 kmp (cam
cât a Olandei și mai mare decât a Belgiei), se învecina la sud
cu Țaratul Bulgar, la apus cu Ungaria, la nord cu teritorii
controlate de Ungaria și la est cu formațiunea statală din
Transilvania. Prin urmare, acest ducat era departe de a fi
cât un comitat, cum s-a spus tendențios10.
Conform izvoarelor, pe acest vast teritoriu se
practica agricultura, cultivându-se cereale. Pe la 1030,
regele Ștefan I a instituit în Banat decima eclesiastică,
alcătuită, evident, și din grâne. Legenda mare amintește
o roabă care măcina grâu, învârtind o râșniță11, iar în
Deliberatio se vorbește de cultura orzului12. Creșterea
animalelor este ilustrată de multe herghelii și cirezi, de
faptul că oamenii de rând îi ofereau episcopului cai, oi, boi
și juninci, deși Gerard respinge asemenea practici13. Există
și mărturii despre cultura viței-de-vie și producerea vinului,
atât pentru consum, cât și pentru cult. Sunt menționate sau
atestate arheologic o serie de construcții civile, militare și
religioase, ceea ce presupune dezvoltarea meșteșugurilor14.
Mahmud Terdzüman menționează porturile de pe Mureș15,
pomenite și de Legenda mare. Este evident că se
E. Glück, Ahtum, p. 105.
B. Köpeczi, Histoire de la Transylvanie, Budapesta, 1992, p. 118,
(în continuare Histoire).
11
I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 33.
12
E. Glück, Ahtum, p. 107.
13
Ibidem.
14
Ibidem, p. 110.
15
Ibidem.
9

10
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prelucrau metalele și lutul, obținându-se o ceramică de
calitate. Comerțul era ilustrat prin plutele de sare care
treceau pe Mureș, spre Ungaria. După ce, din 1003, țara
lui Ahtum se învecina la Dunăre cu Imperiul Bizantin,
se poate surprinde arheologic o circulație mai intensă a
mărfurilor și a monedei. Izvorul turcesc amintit vorbește
despre tezaurul stăpânului de la Morisena, păstrat întrun fort al său16.
În condițiile unei vieți economice atât de intense,
se presupune că populația zonei era destul de numeroasă,
mai ales că Morisena este numit urbs și că apar
nominalizate orașe și sate vechi, în care, după supunere,
se construiesc biserici de rit apusean. Primele localități
din Banat consemnate în documentele latino-maghiare
din secolele XIV-XV au nume de origine română și
româno-slavă17. Populația era stratificată, în acord cu
evoluția feudală timpurie a societății. Principele sau
ducele era un mare proprietar înconjurat de „nobili”
bogați. După războiul ungaro-bănățean, descendenții
lui Ahtum au salvat o parte din posesiuni, care le mai
aparțineau în secolele XIII-XV18. Chanadinus (Sunad),
dacă într-adevăr a fost un înalt demnitar al lui Ahtum și
nu nepotul regelui Ștefan (cum îl prezintă Anonymus),
trebuie să fi fost și el un om avut. Oricum, documentele
secolului XIII arată că familia lui Chanadin avea întinse
posesiuni, din care unele, situate la vest de Morisena, ar
putea să fie proprietăți străbune, deținute din vechime19.
Evident, o parte din populație era dependentă în
grade diferite de categoriile suprapuse. S-a văzut că o
treime din populația Morisenei servea la mănăstirea
ortodoxă a lui Ahtum, păstorii aveau grijă de turmele
ducelui și ale „nobililor”, țăranii lucrau moșiile, o roabă
(ancilla) învârtea râșnița etc.
Sub aspect politic, izvoarele concură în a înfățișa
formațiunea lui Ahtum drept un stat incipient, numit
când terra, când regnum sau, la Anonymus, ducat și
patrie. Termenul de regnum este dat, de obicei, în evul
mediu, statelor constituite, cu organizare social-politică,
militară, economică, religioasă și culturală temeinică și
cu o existență de sine stătătoare. Conducătorul acestui
stat apare și în Legenda maior și la Mahmud Terdzüman
drept „principe” cu o putere mare sau la Anonymus ca un
dinast care moștenise ducatul de la rudele sale, anume
urmașii lui Glad. Prin urmare, în ducatul bănățean,
pentru perioada 900-1000, este atestată o dinastie. Din
texte reiese că nobilimea datora sprijin și supunere
„principelui” sau „ducelui”20. Acesta dispunea, cum
s-a arătat, și de un vast aparat administrativ-fiscal,
care asigura paza și vămuirea, purtând grija veniturilor
conducătorului.
Ibidem, p. 113.
Ibidem, p. 115-117; vezi și N. Drăganu, Românii în veacurile IXXIV pe baza toponimiei și onomasticei, București, 1993, p. 223-273,
(în continuare Românii).
18
E. Glück, Ahtum, p. 118.
19
Ibidem.
20
Ibidem, p. 121.
16
17
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În centrul relatărilor izvoarelor se află, cum se știe,
confruntarea între cele două forțe, a atacatorilor unguri și a
lui Ahtum. Pentru a face față situației, ducele avea nevoie
de o organizare militară superioară. Ahtum dispunea de o
armată, în frunte, probabil, cu Chanadinus, de garnizoane
în cetăți și de oameni de pază în locuri mai importante.
Izvoarele vorbesc de mulțimea ostașilor și sugerează chiar
o ierarhie militară.
Textul din Terdzüman vorbește despre garnizoanele
cetăților și despre faptul că Chanadin era chiar comandantul
unei asemenea fortificații21. Demnitarul turc mai scrie că, în
fața pericolului, stăpânul Morisenei a „unit și înarmat pe toți
supușii săi”, sugerând că, alături de oastea obișnuită (a sa și
a nobililor credincioși), i-a chemat la luptă pe toți bărbații în
stare să poarte arme22. Menționarea cailor crescuți special, a
hergheliilor de cai, presupune existența unei oști de cavalerie
redutabile, alături de pedestrași.
Cele mai importante cetăți (de pământ și lemn) din
țară erau Morisena (azi Cenad), consemnată în izvoare
scrise, și Arad-Vladimirescu, cercetată arheologic. Cea din
urmă este similară cu cetățile de la Dăbâca, Moldovenești,
Biharea, Șirioara și Moigrad23. Alte cetăți, contemporane cu
cele de mai sus – Terdzüman menționează mai multe cetăți,
nenumite – vor fi fost cele de la Feldioara, Frumușeni sau
chiar Zarand24.
În privința organizării bisericești, reiese din izvoare
că, în ducatul lui Ahtum, era dominantă confesiunea
creștină de rit răsăritean, ducele însuși fiind botezat în acord
cu acest rit. Centrul eclesiastic era, evident, Morisena, unde
funcționa mănăstirea călugărilor basiliți, închinată Sf. Ioan
Botezătorul. Cum s-a văzut, chiar Chanadin, deși botezat
după ritul latin, a organizat o nouă mănăstire, după victorie,
cu ajutorul călugărilor ortodocși. La venirea lui Gerard ca
episcop roman (după 1030), călugării de rit bizantin fură
scoși din lăcașul lor vechi, care reveni noilor autorități
bisericești, numite de rege (adică episcopul și călugării de
rit apusean)25. Viața monastică ortodoxă a continuat însă
în aceste locuri. În secolele XII-XIII, până la invazia tătară
(1241), sunt atestate vreo 13 mănăstiri (multe mănăstirinecropolă) ortodoxe, ale unor familii de nobili, în zona
Mureșului26. Din bulele papei Honoriu III, din 1216 și 1218,
reiese organizarea și în părțile Aradului a unor mănăstiri
ținând de vasta organizație monahală a Sf. Theodosiu.
Ambele redactări ale bulei pomenite amintesc la Tosani sau
Rosani o mănăstire cu bunuri „donate odinioară” de către
Glad și Manuel27.
Viața creștină de tip bizantin din Banat a fost
stânjenită prin implantarea creștinismului apusean, mai ales
Ibidem.
Ibidem, p. 122.
23
M. Barbu, M. Zdroba, Noi cercetări privind cetatea de pământ de
la Vladimirescu, în Ziridava, VIII, 1977, p. 28, (în continuare Noi
cercetări).
24
E. Glück, Ahtum, p. 123.
25
I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 30.
26
E. Glück, Ahtum, p. 119, 124-125.
27
Ibidem, p. 125-126.

după înființarea la Cenad, în 1030, a episcopiei catolice. Din
Legenda maior reiese că Gerard și preoții săi rebotezau după
ritul latin „mulțime de norod”, deși s-a exprimat și opinia că
ar fi vorba doar de acea reconciliatio, adică de confirmarea
unor creștini deja botezați28.
Despre apartenența acestor teritorii la jurisdicția
bisericească superioară ortodoxă nu există informații
sigure. S-ar putea ca mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din
Morisena să fi avut rang de stavropighie, deoarece starețul
său pare să dispună de autoritate mai mare și de atribuții
mai multe decât era obișnuit29. În jurul Bizanțului, existau
în acea vreme mănăstiri al căror stareț era hirotonisit drept
episcop. Pe de altă parte, din diplomele împăratului Vasile
II, din 1019-1020, reiese că între episcopiile subordonate
mitropoliei de Ohrida (Macedonia) figura și cea de la
Branicevo, având un centru episcopal la Dibiscos, asimilat
cu Tibiscos (Timiș)30. Însă dependența întregii biserici
bănățene din acea vreme de scaunul Ohridei este greu de
dovedit. Oricum, Morisena pare situată în afara unei astfel
de dependențe.
Mai rămân de analizat și împrejurările internaționale
în care s-a produs atacul ungar împotriva lui Ahtum.
Creștinarea în masă a ungurilor, după exemplul ducelui
lor Vajk, a mărit forța statului ungar, transformat în regat.
Vajk-Ștefan (997-1038) a urmat o politică de uniformizare
a structurilor din interior, de lichidare a vechilor autonomii
tribale și de cucerire a unor teritorii din vecinătate, inclusiv
a Crișanei de deal și de munte, a Banatului și Transilvaniei.
În această situație, aliatul firesc sau puterea
protectoare a ducatului lui Ahtum era Imperiul Bizantin.
Țaratul Bulgar, refăcut la 976, mai păstra pe la 980 alianța
cu ungurii. Acest fapt era defavorabil formațiunilor
politice de pe teritoriul României. Situația se schimbă în
urma marii campanii bizantine începute în 1001, după
care teritoriul controlat de bulgari intră sub dominația
Imperiului Bizantin. În 1004, Vasile II cucerește Vidinul,
după 8 luni de asediu, astfel că granița imperială ajunge
la Dunăre, în vecinătatea Banatului. Se pare că în acest
moment Ahtum devine confederat sau vasal al împăratului
de la Constantinopol. În acest fel trebuie, probabil,
interpretat pasajul din Legenda mare care spune că el „a
primit autoritatea de la greci” (accepit autem potestatem a
Graecis), dacă nu cumva această autoritate se referea doar
la înălțarea mănăstirii ortodoxe din Morisena.
După 1020, o dată cu orientarea forțelor bizantine
spre teatrele de război din Asia Mică, planurile
expansioniste ale Regatului Ungar revin în actualitate.
Moartea împăratului Vasile II, supranumit Bulgaroctonul,
în 1025, a favorizat și mai mult aceste planuri. În aceste

21
22

I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 61.
E. Glück, Ahtum, p. 127.
30
I. I. Nistor, Legăturile cu Ohrida și exarhatul Plaiurilor, în Analele
Academiei Române, M. S. I., s. III, tom 27, mem. 6, 1945, passim, (în
continuare Ohrida); Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I-IV, ClujNapoca, 1971-1989, IV, p. 299, (în continuare Voievodatul); A. Bejan,
Banatul în secolele IV-XII, Timișoara, 1995, p. 129, (în continuare
Banatul).
28
29
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condiții, Ahtum este lipsit de sprijinul efectiv al suzeranului
său, dar, conform lui Terdzüman, se pregătește de luptă
și trimite chiar iscoade pe teritoriul Regatului Ungar31.
Demnitarul turc mai consemnează că Ștefan I era nemulțumit
de pregătirile de luptă ale lui Ahtum, iar Legenda mare relevă
hotărârea suveranului ungur de a supune statul bănățean32.
Probabil că atacul pecenegilor contra Bizanțului (1027) și
moartea împăratului Constantin VIII (1028) l-au determinat
pe Ștefan I să acționeze contra lui Ahtum. La 1030, Gerard
era hirotonisit ca episcop la Cenad. Din izvoare reiese că între
înfrângerea lui Ahtum și consacrarea episcopului a trecut o
anumită perioadă de timp. De aceea, înclinăm spre opinia
că expediția ungară contra ducatului lui Ahtum a avut loc în
102833. În ultima vreme, a fost readusă în discuție ipoteza
datării conflictului dintre Ahtum și Ștefan I imediat după anul
1000 (prin 1004), fără ca argumentele să fie însă suficient de
concludente34.
După 1028-1030, în ciuda morții lui Ahtum, a înființării
episcopiei catolice și a instalării unui trimis regesc la MorisenaCenad, lucrurile nu au apucat să se schimbe prea mult în Banat.
Biserica de rit răsăritean a trecut pe plan secund, casa regală
stabilind poziția privilegiată a bisericii romane și acordând
acesteia importante donații. Pe când noile realități păreau să
se consolideze, a intervenit moartea regelui Ștefan I (1038),
după care au izbucnit în regat puternice lupte interne și s-au
manifestat tendințe ale împăraților germani de a supune statul
maghiar35. În 1046 a izbucnit o puternică răscoală a păgânilor și
poate a celor de rit răsăritean, îndreptată contra bisericii romane.
În timpul ei, au fost omorâți 3 episcopi (inclusiv Gerard) și mai
mulți preoți și au fost dărâmate lăcașuri de cult36.
În aceste condiții, refacerea autorității regale și bisericești
s-a produs anevoie, ceea ce a făcut ca restaurarea dominației
ungare asupra Banatului de câmpie să se amâne pentru mai
mult timp. Comitatul Cenad este atestat documentar pentru
prima oară doar în 1197, semn că adevărata sa organizare se
va fi produs relativ târziu. Banatul de deal și de munte, de la
Severin până spre Poarta de Fier a Transilvaniei, a ajuns efectiv
sub control ungar abia în secolele XIII-XIV și chiar și atunci
la modul indirect, deoarece vechile instituții românești au
continuat să funcționeze37.
Chestiunea etniei locuitorilor ducatului se pune, ca
și în cazul formațiunii lui Glad, prin prisma mărturiilor din
jurul anului 1000, a antecedentelor și a realităților din secolele
următoare. În urma unei asemenea analize, prezența românilor
în Banat, alături de alte etnii, este în afara oricărei discuții.
Numele de Ahtum sau Ohtum este și el nerelevant din acest
E. Glück, Ahtum, p. 130.
32
Ibidem.
33
Ibidem, p. 137-138.
34
Al. Madgearu, Contribuții privind datarea conflictului dintre ducele
bănățean Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei, în Banatica, XII, 1993,
nr. 1, p. 5-12, (în continuare Contribuții).
35
E. Glück, Ahtum, p. 139.
36
Gy. Györffy, La Christianisation de la Hongrie, în Harvard
Ukrainian Studies, XII-XIII, 1988-1989, p. 73, (în continuare La
Christianisation).
37
Ioan-A. Pop, Instituții medievale românești. Adunările cneziale
și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI, Cluj31
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punct de vedere, cu toate că unii lingviști i-au stabilit o rezonanță
turcică38. Botezul ducelui în ritul bizantin, coroborat cu această
rezonanță a numelui, ar putea sugera vag o ascendență pecenegă
a lui Ahtum, dacă nu cumva actul semnifică reafirmarea
apartenenței ducatului la sfera politico-spirituală răsăriteană39.
Cert este că antroponimicul Ahtum (ung. Ajton), ca și Glad,
se reflectă copios în toponimie (Ajton în Caraș-Severin, fost
Ahton la 1458; Ajton și Ajtonmonostora în Arad; Ajton în jud.
Cluj, numit în 1345 chiar Ahtum etc.)40, semn că personajul a
intrat în conștiința publică.
De altfel, originea numelui „ducelui” sau „principelui”
bănățean nu are, cum s-a văzut, importanță. Importante sunt
mărturiile despre organizarea și stadiul de evoluție al acelei țări
din vestul și sud-vestul României actuale. În acest sens, Ahtum,
descendent din casa lui Glad, conducea un regnum „foarte
întins și foarte bogat”, independent de Regatul Ungariei, față
de care manifesta o atitudine ostilă, vămuind pe Mureș plutele
cu sare ce se deplasau spre Apus. Din acest motiv și din dorința
de cucerire, suveranul ungur a decis atacarea lui Ahtum, deși
acesta, înconjurat de mulțimea cavalerilor și nobililor săi,
dispunea de mai mulți soldați decât însuși regele Ștefan.
Țara avusese o viață economică prosperă, la întretăierea
unor importante căi de comunicație, structurile feudale erau în
curs de cristalizare, iar organizarea religioasă urma modelul
răsăritean.
După înfrângerea lui Ahtum (probabil în 1028) și
întemeierea de rit latin (1030) la Cenad, începe instaurarea
controlului ungar asupra Banatului, în fapt, o acțiune de
cucerire armată și instituțională, întreruptă o vreme în urma
crizei regatului din secolul XI, reluată ulterior cu intermitențe
și încheiată, în linii mari, în secolul XIII. Vechilor structuri
feudale românești, de influență romano-bizantină și bizantinoslavă, li se suprapun elemente ale feudalismului apusean,
vizibile mai ales la nivelul elitelor, al administrației, al bisericii.
Treptat, se organizează comitatele (Timiș, Cenad, Cuvin,
Caraș, Zarand etc.) și Banatul de Severin, în cadrul cărora, sub
forma districtelor, autoritățile regatului sunt silite să recunoască
vechi formațiuni locale românești, alcătuite din cnezate și
voievodate. Aceste districte, circa 35 cunoscute în evul mediu,
au conservat cadrele de viață tradițională, au limitat imixtiunile
străine, au impus, pentru cel puțin opt dintre ele, codificarea
vechilor libertăți sub formă de privilegii, au păstrat ideea
de „țară românească”, într-un cuvânt, au perpetuat în timp
specificul civilizației românești, cristalizate în a doua jumătate
a mileniului I41.
* Ioan-Aurel Pop: Istoria Transilvaniei medievale de la
etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul, Editura „Presa
Universitară Clujeană“, Cluj-Napoca, 1997, p. 122-134.
Napoca, 1991, p. 67-68, (în continuare Instituții).
38
N. Drăganu, Românii, p. 228.
39
A. Bejan, op. cit., p. 129-130.
40
N. Drăganu, Românii, p. 228.
41
V. Achim, Districtele medievale românești de pe valea superioară a
Begheiului, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XXX, 1990-1991,
p. 23-35; A. Bejan, op. cit., passim.
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Drd. Claudiu Călin

Prezența călugărilor greci la Cenad în sec. al XI-lea și transferarea lor la Oroszlámos/Banatsko
Aranđelovo. O pseudo-dispută1
Chestiunea prezenței unor „călugări greci“ în cetatea
Morisena, în primele decenii ale secolului al XI-lea este legată
de procesul de sedentarizare și creștinare a diferitelor popoare
migratoare care s-au așezat în Banat, până la anul 1000 (inclusiv slavi și maghiari), dar și de cristalizarea unor formațiuni
statale medievale mai mari – regatul Ungariei – sau mai mici –
formațiunea statală a lui Ahtum, cu centrul la Morisena.
După ce regele Ștefan al Ungariei, primul monarh
creștin al acestui popor, a optat pentru botezul creștin în formă latină, și nu pentru cel în formă grecească-bizantină, în
ciuda contactelor sale diplomatice intense cu Imperiul Bizantin, la granițele tânărului său regat, Ahtum, conducătorul unei
formațiuni statale mai mult sau mai puțin indenpendente, aflată
în arealul Banatului actual, cu centrul la conflența Mureșului
cu Tisa, optează și el pentru creștinare, însă în ritul greco-bizantin2. Convertirea celor doi are loc într-o perioadă în care Biserica Creștină era una, nedespărțită, dar care cunoștea deja, și
pe aceste meleaguri, două rituri în plină dezvoltare: ritul latin
(roman) sau apusean și ritul grecesc (bizantin) sau răsăritean.
Ierarhiile ambelor rituri erau în comuniune3, depunând eforturi
de a evangheliza fiecare popoarele europene, la rândul lor, în
plină cristalizare și formare.

Ahtum s-a botezat la Vidin și nu la Morisena, el stând
sub o puternică influență bulgaro-bizantină, însăși orașul Vidin
aflându-se în stăpânirea Bizanțului.4 Cu această ocazie, Ahtum
aduce, la întoarcerea sa de la Vidin un grup de călugări – se
spune – greci5 – a căror apartenență lingvistică și etnică nu mai
poate fi azi cunoscută în mod cert, dar al căror rit grec este însă
indubitabil. Biserica ridicată de Ahtum la Morisena, împreună
cu mănăstirea călugărilor greci purtau hramul Sf. Ioan
Botezătorul6.
La curtea lui Ahtum trăia și Cenad, fiul lui Doboka, după
unele surse o rudă a sa, care exercita în special atribuții militare
în serviciul conducătorului său. Cenad a fost unul dintre membrii familiei, respectiv curții lui Ahtum, care s-a botezat împreună cu seniorul său la Vidin, tot în rit grecesc.7
Pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre Ștefan al Ungariei și Ahtum, pe de o parte, dar și între Cenad și Ahtum pe de
altă parte, Cenad își pune sabia în serviciul regelui maghiar și,
cu sprijinul militar al acestuia, reușește să cucerească Morisena. Evenimentele descrise se desfășoară sigur undeva înainte
de 1030, istoricii propunând însă o serie de date diferite: 10031004, 1008, 1018 sau chiar 1027- 1028.7
Cenad a intrat în teritoriile lui Ahtum dinspre Zewreg
(azi Szőregh, lângă Szeged), Canysa și Kökényér. Ajungând la
colina numită ulterior Oroszlámos (azi în raza localității Banatsko Aranđelovo (Serbia), învecinată cu localitatea Majdan (Serbia), aproape de Beba Veche), înaintea bătăliei cu Ahtum, lui
Cenad i-ar fi apărut în vis, după rugăciuni fierbinți, sf. Gheorghe
(sfânt militar, foarte cinstit în ambele rituri, grec și latin) sub
chipul unui leu înfricoșător, promițându-i victoria. Lupta dintre
cei doi pare să se fi dat undeva în preajma actualei localități
Tomnatic. Ahtum a fost învins, iar teritoriul stăpânit de el a devenit parte a regatului regelui Ștefan, închinat fiind acestuia de
către Cenad. Deși locul bătăliei se afla la o oarecare distanță de
Morisena, izvoarele istorice spun că trupurile oștenilor, care au
căzut în încleștarea dintre Ahtum și Cenad, au fost îngropate în
cimitirul din curtea bisericii de rit grecesc, Sf. Ioan Botezătorul
din Morisena, fiind conduși pe ultimul drum de călugări și de
superiorul mănăstirii.8
Conform legământului făcut, victoriosul Cenad construiește după bătălie, la Oroszlámos, o mănăstire de rit grecesc Oroszlánmonostora - care urma să devină preț de mai multe
generații gropnița (locul de îngropăciune) al său și al familiei
sale.9 Încă înainte de construire, respectiv după bătălie, Cenad îl
conduce pe egumenul mănăstirii grecești din Morisena la colina
Martin Roos, Erbe und Auftrag. Die alte Diözese Csanád, Im Selbstverlag der drei Bistümer Szeged-Csanád, Groß-Betschkerek, Temeswar,
Vol. I, 1, Partea 1., p. 27.
5
Szentkláray Jenő, A Csanád-Egyházmegyei Plébániák Története, vol.
I, Temesvár, Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, 1898, p. 666-667.
6
Schematismus Cleri Dioecesis Csanádiensis pro Anno Domini Jubilari MDCCCC, Temesvárini, Typis Typographiae Csanádiensis, 1900,
p. 13-14; I.D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente – Vita Sancti
Gerardi, Nr. 4, Cap. 10, p. 28.
7
Martin Roos, op.cit., p. 38.
8
Schematismus... MDCCCC, p. 14
9
Remus Feraru, op.cit., p. 169.
4

Claudiu Sergiu Călin, arhivist diecezan în cadrul Arhivei Diecezane,
Episcopia-Romano-Catolică de Timișoara, doctorand, archivum_dioecesanum_tm@yahoo.de.
2
Remus Feraru, Die Geschichte der Kirchen im Banat. Die Geschichte des Christentums in Banat vom 2. Jahrhundert bis 1526, în „Die
Geschichte der Christlichen Kirchen aufarbeiten“, Projekt Healing of
Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen in Rumänien,
Editor: Dieter Brandes, Edit. Accent, Cluj-Napoca / EVA / Leipzig,
200, p. 168-169.
3
Koloman Juhász, Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter, Münster in Westfalen, Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung,
1927, p. 62.
1
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de la Oroszlámos, pe care acesta din urmă o binecuvântează și îi dă
numele: Oroszlámos – locul leului [traducere aproximativă, n.a.].
Aici sunt transferați, de către același Cenad, călugării greci din
Morisena, însă aceasta abia după sosirea primului episcop latin,
Gerhard.10 Faptul este atestat prima dată de Legenda S. Gerhardi,
o operă medievală cu caracter hagiografic și istoric, care ne relatează biografia Sfântului Gerhard. Lucrarea datează din secolul al
XI-lea, fiind copiată și multiplicată adesea pe durata secolelor al
XII-lea, al XIV-lea și al XV-lea.11 Conform clericului și istoricului
bănățean Szentkláray (Nedić) Jenő, care citează Legenda S. Gerardi (capitolul X), sf. Gerhard, în calitatea sa de episcop, a sfințit biserica cea nouă a călugărilor greci, împreună cu mănăstirea, la instalarea acestora într-însele. Aceasta ar fi fost prima biserică sfințită
de Gerhard în noua sa episcopie. Și atunci, ca și acum, o mănăstire,
respectiv o biserică, înainte de a fi date în folosința cultului divin,
sunt cel puțin binecuvântate, dacă nu consacrate!12 Și acest episod
ne dovedește lipsa, la acea dată, a vreunor disensiuni notabile între
creștinii celor două rituri, dar și naturalețea relațiilor dintre clerul
latin și cel bizantin din episcopia de Morisena.
Referitor la această mutare a călugărilor greci, lucrarea nu
face nici un fel de referire malițioasă sau de vreun alt gen13. Ea este
perfect neutră în ton și conținut și nu uită să precizeze că amintitul
conducător militar, Cenad, era ctitorul noii mănăstiri și că aceasta
urma să fie lăcașul de suflet și de îngropăciune al său și al familiei
sale.
Din păcate acest episod este interpretat în mod polemic
și chiar militant-confesionalist de către unele medii ortodoxe din
epoca interbelică (Vezi: pr. Gheorghe Cotoșman, dar nu numai!)14.
Interpretările și polemica de acest tip, inclusiv în această chestiune, datează de la finele secolului al XIX-lea și mai ales de la
mijlocul secolului al XX-lea. Conform acestora, călugării greci ar
fi fost alungați de Sf. Gerhard din Morisena, la sosirea sa în cetate, fapt care nu face, în opinia lor, decât să reconfirme conflictele
dintre ritul grecesc și ritul latin. Acestui tip de gândire, de factură
naționalist-religioasă, îi stau împotrivă mai multe argumente:
1. Atât Sf. Ștefan, regele Ungariei, cât și urmașii săi nu
cunoșteau și nu făceau diferențe între ritul latin și ritul bizantin. Perioada de timp în care au trăit era una încă timpurie pentru disputele
de rit sau confesiune, pe aceste meleaguri.
2. Același suveran și urmașii săi au sprijinit și construit
mănăstiri de rit grecesc în regatul Ungariei, pe durata mai multor
veacuri, în arealuri geografice care porneau de la limitele estice,
până înspre centrul și sud-vestul regatului (de ex. în orașul Pécs).15
3. În anul 1030, momentul întemeierii Episcopiei sfântului
Gerhard la Cenad, Biserica era una singură, Marea Schismă
urmând abia ulterior, după aproape douăzeci și cinci de ani. Și din
acest motiv nu existau rivalități sau fricțiuni ierarhice sau de rit.
Coloman Juhász, Gerhard der Heilige. Bischof von Maroschburg, în
„Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und
seiner Zweige“, München, 1930, p. 9-10.
11
Martin Roos, Izvoare istorice cu privire la Vita Gerardi, în Claudiu
Mesaroș (coord.), Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și biografic, Jate Press, Szeged, 2013, p. 23-28.
12
Szentkláray Jenő, op.cit., p. 667.
13
Koloman Juhász, Stifte..., p. 62-66.
14
Koloman Juhász, Stifte..., p. 65
15
Pr. Gheorghe Coroșman, Din Trecutul Bănatului. Comuna și bise10

Pag. 8

Gerhard se adresa cu precădere populațiilor păgâne și bogumile,
ritul grecesc fiind protejat de același unic episcop al teritoriului,
Gerhard, și practicat de populația creștinată anterior, încă sub domnia lui Ahtum.16
4. La întemeierea unei episcopii, atât în ritul grecesc, cât și
în cel latin, respectiv atât în Biserica Catolică, cât și în cea Ortodoxă, instituția episcopiei prevalează în fața celei mănăstirești.
5. Cenad, devenit prin cucerirea Morisenei un reputat militar și un membru respectat al curții regelui Ștefan, a dorit să își sporească renumele și faima prin ridicarea mănăstirii de la Oroszlámos, precum și prin popularea ei cu călugări din ritul de care el
însuși aparținea.
6. Mănăstirea și biserica sf. Ioan Botezătorul au continuat
să existe, fiind folosite de sf. Gerhard și de călugării benedictini,
doisprezece la număr, ele adăpostind prima bibliotecă și prima
școală de pe teritoriul de azi al României.17
7. Ulterior, în Evul Mediu, diferite mănăstiri de rit latin,
respectiv catolice, au fost ocupate și refăcute ca mănăstiri de rit
grecesc, respectiv ortodoxe, fără ca nimeni să fi polemizat asupra
acestui aspect. Spațiul sacru și pământul sfințit au constituit mereu
un motiv întemeiat pentru a nu se lăsa în paragină și a fi refolosit,
indiferent de ritul sau confesiunea căruia îi aparținuse ulterior.
În baza celor arătate, concluzia care se impune este una
simplă: perpetuarea unor interpretări defectuoase și tendențioase
promovate în cursul secolului trecut nu este în spiritul Banatului,
nu este în folosul ecumenismului sănătos și sincer și al confesiunilor ce trăiesc aici, nu corespunde adevărului istoric și nu este nici pe
departe în folosul demersurilor științifice, culturale ori confesionale din România veacului al XXI-lea. Sperăm în conservarea și perpetuarea spiritului Timișoarei, al Cenadului milenar și al Banatului,
dar și în limpezimea și fermitatea gândirii responsabililor culturali,
științifici și ecleziastici pentru a bloca și îndepărta din regiunea
noastră orice tentativă de dezbinare și manipulare prin intermediul
unor interpretări lipsite de adevăr și de fundamente documentare
istorice reale.
ricile din Giridava-Morisena-Cenad (monografie istorică), cartea IV.
Timișoara 1933 (Ed. I.); Ediția a II-a, Editura Marineasa, Timișoara,
2009, p. 52-55. Preotul Cotoșman vorbește, în ciuda datelor științifice
cunoscute în istoriografia mondială, de o episcopie ortodoxă (!) în sec.
IV la Cenad, adică cu 600-700 de ani înaintea Marii Schisme, dar și de
români în secolele IV-IX, perioadă în care etnogeneza poporului român
era departe de a se fi finalizat! Același autor așează în „gura” vieții Sf.
Gerhard (Vita sancti Gerardi), fără a ne preciza dacă a consultat-o vreo
dată, în vreun fel, informații care nu puteau fi cunoscute în sec. al XIlea și care nu făceau subiectul lucrării respective. În acest sens vezi și:
Claudiu Călin, De la Dieceza de Cenad la cea de Timișoara sau de la
Gerard de Sagredo la Augustin Pacha. Un mileniu de istorie ecleziastică (1030-1919/1930), în Claudiu Mesaroș (coord.), Filosofia Sfântului
Gerard de Cenad în context cultural și biografic, Jate Press, Szeged,
2013, p. 113; Claudiu Călin, Dieceza de Cenad. Un mileniu de Istorie
Ecleziastică (1030-1919/1930), în Anuar 2010, edit. Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin 2011, p. 161-183.
16
Koloman Juhász, Stifte..., p. 65.
17
Șerban Turcuș, Sfântul Gerard de Cenad sau despre destinul unui
venețian în jurul anului 1000, Ed. Carom, Bucurețti, 2004, p. 101-102,
Vezi și: Șerban Turcuș, Saint Gerard of Cenad or The Destiny of a Venetian around the Year One Thousand, Romanian Cultural Institute.
Center for Transylvanian Studies, Cluj Napoca, 2006, p. 57-58.

Revistă trimestrială de istorie

Dr. Ioan Hațegan

Banatul în faţa cuceririi otomane
1551 - 1552
- Repere cronologice (Partea I)
Banatul a fost una dintre primele regiuni norddunărene ce a avut de înfruntat ofensiva turcilor otomani.
De la primele contacte cu aceştia, în anul 1366, în Bulgaria,
şi până la primele incursiuni de pradă asupra acestui ţinut
n-au trecut decât 25 de ani.
Mult mai îndelungată a fost însă rezistenţa
comunităţilor omeneşti de aici, ca şi a instituţiilor statale.
Ea s-a întins pe o perioadă de 163 de ani (1389 – 1552).
Generaţii întregi de localnici, dar şi armate venite din
afară, au reuşit să păstreze echilibrul politic şi militar în
această zonă dintre Dunărea mijlocie şi cea de jos.
La un moment dat, această rezistenţă militară a
început să slăbească. Puterea centrală nu mai era capabilă
să organizeze armata şi să desfăşoare campanii militare
împotriva otomanilor. Populaţia din zonă, supusă acestei
presiuni continue şi nesprijinită de regalitate, a abandonat
psihic idealul luptei antiotomane. În preambulul ce
urmează am dorit să prezentăm premizele ce au condus la
această realitate politică şi militară.
Intrarea Banatului în sfera de influenţă otomană s-a
produs astfel pe fondul situaţiei politice şi militare interne
şi internaţionale dificile. Perioada de „linişte“ aparentă de
până la 1550 s-a datorat şi jocului diplomatic realizat de
familia Zápolya şi omul lor de încredere în Banat, comitele
de Timiş Petru Petrovici. Aceştia au reuşit să realizeze
principatul Transilvaniei (1541) şi să oprească campaniile
militare otomane asupra acestor zone.
Jocul politic duplicitar al cardinalului Martinuzzi,
incapacitatea reginei Izabella de a înţelege sensurile
profunde ale jocului politic, pretenţiile împăraţilor
habsburgi de a încorpora în posesiunile lor şi principatul,
au fost tot atâtea premise care au condus la aceste campanii
militare de cucerire a Banatului, desfăşurate în anii 1551 şi
1552. Ocuparea militară a principatului transilvan de către

habsburgi şi instalarea propriei lor administraţii a stârnit
furia sultanului Soliman I, care considera aceste teritorii
ca fiind de drept în zona de influenţă otomană. De aceea a
decis ca Banatul şi cetăţile sale – în special Timişoara –
cu un rol strategic excepţional, trebuie să devină provincie
otomană. Restul faptelor au fost urmări ale acestei decizii.
Urmările au durat 164 de ani, de la 1552 până la 1716, şi
au însemnat trecerea zonei într-o zonă de inflenţă de tip
oriental şi nu european.
Pentru că pe marginea acestor intenţii, jocuri,
evenimente, campanii s-a scris mult, am considerat
potrivită modalitatea de a prezenta evenimentele acestor
doi ani în forma unui repertoriu cronologic. Există avantaje
şi dezavantaje în abordarea unei asemenea metodologii
de lucru. Avantaje ar putea fi considerate uşurinţa cu care
se citesc textele, precizia şi conciziunea evenimentelor;
printre dezavantaje s-ar număra conciziunea care privează
cititorul de cunoaşterea completă a faptelor. De aceea am
adăugat indicaţii bibliografice în paranteze, imediat după
fiecare eveniment; acestea pot fi detaliate în bibliografia
de la finalul lucrării.
Nu ne-am propus o tratare exhaustivă, nu ne-am
permis observaţii şi comentarii proprii, ci doar o prezentare
obiectivă, directă, sintetică, a unui sfârşit de lume creştină,
cel puţin la nivelul politic şi administrativ. Aceasta cu
dorinţa de a pune un modest intrument de lucru la dispoziţia
istoricilor şi a celor direct interesaţi.

Preambulul cuceririi otomane a Banatului
1521 Otomanii cuceresc cetatea Belgradului.
1522 Otomanii cuceresc cetatea Orşovei.
1524 Otomanii cuceresc cetatea Severinului.
1526 august 29 Bătălia de la Mohács este câştigată
de otomani; regele Ungariei moare pe câmpul de luptă;
începe lupta pentru tron dintre habsburgi şi Ioan Zápolya,
voievodul Transilvaniei.
- 1529 Otomanii asediază, fără succes, Viena.
- 1529 august 18 Actul solemn de supunere a lui
Ioan Zápolya faţă de otomani şi începutul suzeranităţii
acestora asupra întregii zone (Transilvania, Partium şi
Banat).
- 1532 Al doilea atac otoman asupra Vienei.
- 1538 Pacea de la Oradea între cele două tabere
creştine.
- 1541 august 29 Transformarea Transilvaniei în
principat autonom sub suzeranitatea Porţii Otomane şi
intrarea Banatului sub acceaşi tutelă, prin Petru Petrovici,
comite de Timiş, om de încredere al familiei Zápolya şi al
otomanilor.
- 1541 septembrie 4-10 Instaurarea suzeranităţii
otomane asupra principatului Transilvaniei.
- 1542 Gheorghe Martinuzzi, episcop romanocatolic, este numit guvernator al Transilvaniei. Se va
remarca printr-o politică duplicitară faţă de cele două
tabere.
- 1544 august 1 Dieta de la Turda stabileşte uniunea
-

Pag. 9

MORISENA nr. 1/2016
administrativă şi fiscală a principatului, format din fostul
voievodat, Partium şi Banat. Petru Petrovici îşi păstrează
toate funcţiile şi atributele lor, fie că au fost acordate de
otomani sau de imperiali.
- 1545 martie 29 Sultanul insistă pe lângă principele
Transilvaniei să-i cedeze unele cetăţi bănăţene. Exemplul
cel mai curios este cel al cetăţii Bečej peTisa care a fost
cedată otomanilor în acest an. Conform dreptului islamic
locul unde s-au făcut cele cinci rugăciuni zilnice şi circulă
monedele otomane nu mai poate fi retrocedat creştinilor.
Deşi cetatea fusese şase luni sub stăpânire otomană, ea
este cedată lui Petru Petrovici, comite de Timiş.
- 1547 septembrie 8 Tratat secret între Ferdinand
de Habsburg şi Gheorghe Martinuzzi, cardinal şi om
politic transilvan, care prevede cedarea principatului
Transilvaniei pe seama habsburgilor. Acest tratat s-a
semnat fără ca regina Izabella şi fiul ei Ioan Sigismund
Zápolya – principele Transilvaniei – să ştie.
- 1550 Izabella Zápolya cere
sultanului - în
numele fiului ei minor – înlocuirea lui Martinuzzi cu
Petru Petrovici, comite de Timiş şi comandant al trupelor
principatului, om de încredere al familiei Zápolya şi al
sultanului.
- 1550 Odată numit guvernator, Petrovici intră în
principat cu trupele sale, cu cele ale domnilor români şi
cele otomane ale beilerbeiului de Buda.
- 1550 Martinuzzi îi câştigă de partea sa pe secui şi
respinge trupele lui Petrovici.
- 1550 noiembrie Regina Izabella cere beilerbeiului
otoman să se retragă de pe valea Mureşului, loc unde intrase
deja. Imperiul Otoman cere cedarea cetăţii bănăţene Bečej
pe Tisa şi mărirea haraciului la 40-50.000 ducaţi.

ANUL 1551
- Februarie 5 Toma Nadasdi îi scrie împăratului că
Transilvania este cheia cuceririi Ungariei, iar odată ce
principatul va fi sub otomani, Ungaria nu va mai putea fi
cucerită (Hurmuzaki E, II/4, p. 516).
- Februarie 7 Lugojul şi Caransebeşul sunt în mâna
împăratului Ferdinand (Ováry L., 1890, p. 93).
- Martie 31 Aiud Gheorghe Martinuzzi îi scrie
împăratului că i-a trimis pe delegaţii bănăţenilor din Lugoj
şi Caransebeş spre curtea imperială şi roagă să-i primească
şi să le promită numirea unui conducător dintre ei - aşa
cum au avut – întrucât acceştia reprezintă o forţă armată cu
o deosebită ştiinţă militară (Hurmuzaki E., II/4, p. 537).
- Aprilie Cererile de ajutor ale Izabellei Zápolya
nu mai pot împiedica trecerea principatului pe seama
habsburgilor.
- Mai 1 Împăratul îi scrie lui Martinuzzi despre
faptul că i-a primit pe delegaţii bănăţeni şi că va trimite
acolo trupe imperiale (Hurmuzaki E., II/4, p.546).
- Mai 19 Provisorul cetăţii Hunedoara scrie despre
faptul că cetăţile Margina şi Mănăştiur sunt de o săptămână
în mâna imperialilor. Sărbătoarea urcării la cer a lui Isus,
la Alba Iulia, Izabella Zápolya acordă nobililor români

Pag. 10

din oraşul Lugoj o diplomă de înnobilare, pentru multele
merite militare, şi o stemă ce are un lup în mijloc; aceste
însemne pot fi purtate de aceşti mobili în absolut toate
manifestările lor publice şi private (Vlad A., p. 127-8).
- Aceiaşi zi Petru Petrovici îi scrie lui Mustafabei despre perfectarea cedării principatului pe seama
habsburgilor (Pray G, Epistolae, II p. 252-255).
- Fără dată La dieta principatului, desfăşurată la Alba
Iulia, a sosit un trimis al sultanului, care cere jurământul de
credinţă, plata haraciului şi cedarea cetăţii Bečej pe Tisa,
pentru ca otomanii să aibe linişte în zona Banatului.
- Iunie 4 Trupe imperiale, cifrate la 7.000 mercenari,
sub comanda generalului Giovan Battista Castaldo, intră
în principatul transilvan.
- Iulie 5 La Viena se ştie despre faptul că Martinuzzi
i-a respins din principat pe partizanii familiei Zápolya
(Hurmuzaki E., II/4, p. 559).
- Iulie 13 Din Istanbul sultanul îi scrie lui Martinuzzi
că este dispus să-i vină în ajutor întrucât ţara este a Porţii
care nu suferă nici un alt domn acolo (Veress E. 1914, p.
49-50).
- Iulie 17 Martinuzzi îi scrie împăratului despre
faptul că în cetatea Timişoarei sunt adăpostite multe
bunuri, fie rămase de la nobili morţi fără urmaşi, fie din
alte cauze. Astfel, aici sunt adăpostite bunurile familiei
Jakšić, ca şi cele luate din alte castele ale aceleiaşi familii,
dar şi bunuri luate din cetatea Soimoş (Károly A., 1881,
p. 252).
- Iulie 21 Regina Izabella renunţă la domnia sa şi
a fiului ei asupra principatului, care trece în administrarea
imperialilor; generalul imperial Castaldo scrie despre
intrarea otomanilor în Muntenia şi apropierea lor de
graniţele Banatului (Feneşan Cr., 1997, p. 146, şi
Hurmuzaki E., II/4, p. 581).
- Iulie 26 Trupe imperiale se îndreaptă spre Banat
- luat în stăpânire de imperiali pentru a apăra zona;
comandanţii acestora sunt Giovanni Batista Castaldo şi
Andrei Báthory. Stefan Losonczy şi Gh. Seredy intră în
Banat cu trupe de cavalerie, iar Aldana cu pedestrime
spaniolă şi germană (Ováry L., 1890, I, p. 125).
- Iulie 31 Din Cluj, Martinuzzi scrie că oamenii
lui Petru Petrovici au venit la el cerându-i să se împace
cu sultanul, altfel Timişoara şi celelalte cetăţi din părţile
inferioare (Banat, N.N.) vor fi în mâna imperialilor.
Martinuzzi l-a trimis deja pe Andrei Báthory cu o trupă
de 1.500 oameni să ia în stăpânire pentru imperiali aceste
cetăţi (Hurmuzaki E., II/4, p. 587-589).
- August 3 Aldana cu 400 de oameni din trupa
spaniolă şi un detaşament de 100 mercenari germani se
îndreaptă spre Lugoj şi Timişoara, unde ajunge pe 10
august, întărind garnizoanele.
- Iulie-august O armată otomană, comandată de
Mehmed Sokollu, ajunge (prin Sofia - Niš - Petrovaradin/)
la hotarele Banatului. O alta, vine prin Țara Românească,
spre Transilvania; ambele au intenţia declarată de a
recupera Transilvania şi Banatul din mâna comisarilor
imperiali care îşi instalează propria administraţie.

Revistă trimestrială de istorie
- August 19 Cardinalul Martinuzzi scrie că cetăţile
Timişoara, Bečej şi Becicherecu Mare sunt în mâna
comisarilor imperiali habsburgici (Hurmuzaki E., II/4, p.
517).
- August 20, Viena Într-o scrisoare a generalului
Castaldo, ajunsă în acea dimineaţă la Viena, se află şi o
descriere plastică a cetăţii şi oraşului Timişoara, făcută
cu ocazia preluării ei de către trupele imperiale: „Mai
întâi castelul care se află pe o ridicătură într-o câmpie şi
care este o cetate inexpugnabilă cu locuinţe şi camere
construite de unguri; are o fântână adâncă cu apă cristalină
care a fost descoperită după foraje îndelungate; lângă
castel curge râul Timiş care contribuie la apărare. Din
ordinul Majestăţii Sale au fost aduse provizii pentru timp
îndelungat. Au fost aduse şi muniţii care împreună cu cele
existente – pulbere şi ghiulele de plumb – constituie un
arsenal puternic. Domnul Aldana este comandantul de
câmp cu cei 400 de archebuzieri şi mercenari. La poalele
castelului este aşezat oraşul cu aproximativ 2.000 case.
Aici sunt 2.000 călăreţi ai lui Báthory, 1.000 călăreţi sârbi
şi 100 haiduci sârbi. Pe o distanţă de o milă şi jumătate în
jurul oraşului sunt numai mlaştini şi pentru cine vrea să
intre călare este doar un singur drum străjuit de copaci
şi care este păzit tot timpul, dar şi un pod care, în caz de
pericol, se poate incendia…. Castelul şi cetatea se situează
la graniţa dintre Transilvania şi Valahia… Teritoriul
Timişoarei este în afara Transilvaniei, parţial în Valachia
şi parţial în Ungaria… “ (Hatvany M., 1857, II, p. 259260).
- August 19 Martinuzzi îi raportează împăratului că
cetăţile bănăţene sunt în mâna germanilor, iar otomanii
sunt la Zemun şi construiesc poduri pentru a trece Dunărea
în Banat.
- August Petru Petrovici este înlocuit din funcţia de
comite de Timiş şi căpitan suprem al forţelor din regiunile
sudice; cu acest prilej el rosteşte profeticele cuvinte „Mă
oblig să fiu grăjdarul aceluia şi să curăţ caii aceluia care
va reuşi să apere Timişoara de turci timp de 3 ani”. în
locul său sunt numiţi Stefan Losonczy, Lucaci Szekely
şi Rafael Podmaniczky. Castelan de Bečej este Toma de
Sântana, de Cenad Petru Nagy, de Becicherecu Mare
Laurenţiu Balogh, de Lipova Joan Pethő de Gerse, la
Lugoj şi Caransebeş este Gheorghe Seredy.
- August 28 Impăratul Ferdinand îi răspunde lui
Martinuzzi despre studiile pentru apărarea Transilvaniei
şi a Banatului, dar şi despre inundaţiile mari, mai ales
că otomanii nu au nici cine ştie ce armată şi le lipsesc
tehnicienii militari (Károly A., 1881, p. 277-278).
- Septembrie 7 Trupele otomane intră în vestul
Banatului şi încep operaţiunile militare.
- Septembrie 8 Martinuzzi îi scrie împăratului
despre ocuparea Timişoarei de trupele imperiale (Károly
A., 1881, p. 282 – 285).
- Septembrie 10 Martinuzzi scrie sultanului că, de
la moartea lui Ioan Zápolya (1541), cetăţile Lipova şi
Soimoş nu au fost ale sale, ci ale lui Petru Petrovici (Pray
G., Epistolae, II, p. 298).

- Septembrie 11 Trupele otomane ajung la cetatea
Bečej şi încep asediul. Pe 16 septembrie ajunge şi
vizirul Mehmed Socolovici, iar luptele se înteţesc. Pe 19
septembrie cetatea este cucerită - prin predare -, iar cei 200
apărători sunt lăsaţi să plece.
- Septembrie 15 Din Timişoara, Aldana îi scrie lui
Martinuzzi despre situaţia oştirilor (mulţi nobili recrutaţi
de Báthory au trecut de partea turcilor) şi despre începerea
asediului cetăţii Becicherecu Mare de către turcii otomani
(Károly A,1881, p. 288-289).
- Septembrie 15 Din Sibiu, Martinuzzi îi cere
împăratului mai multă oaste pentru apărarea Timişoarei,
anunțându-l asupra căderii cetăţilor Bečej şi Becicherec
sub puterea turcilor (Károly A., 1881, p. 289-290).
- Aceaşi dată Martinuzzi îi înştiinţează pe comisarii
împeriali despre venirea la Caransebeş a unui domn şi boier
muntean după sprijin militar pentru reocuparea acestui
tron. Întrucât relaţiile principatului cu actualul domn sunt
bune, n-ar fi bine ca sprijinul să le fie refuzat.
- Septembrie 17 Martinuzzi îi cere împăratului să-l
trimită repede pe Sforza Pallavicini cu trupe de cavalerie
grea spre Banat, iar el îi va trimite oameni să-l conducă
(Károly A.,1881, p. 291).
- Septembrie 19 Din Timişoara Andrei Báthory –
comitele de Timiş – îi scrie generalului Castaldo despre
asediul Bečejului, ştiri primite de la castelanul din Cenad
(Hurmuzaki, II/4, p. 616-617).
- Septembrie 19 Kasâm paşa este sangeac bei
de Bečej, imediat după cucerirea acestei cetăţi de către
otomani. Este primul otoman atestat într-o asemenea
demnitate pe teritoriul Banatului (Dávid Gèza,1995, p.
47).
- Septembrie 24 - 25 Otomanii asediază şi cuceresc
cetatea Becicherecu Mare/Zrenjanin. Acum se înfiinţează
primul sangeac (unitate militară şi administrativă otomană)
de pe teritoriul Banatului, cel de la Bečej-Becicherecu
Mare, iar primul sangeac bei este Kasâm paşa. Ca teritoriu
sangeacul cuprinde zonele Bečej, Becicherecu Mare,
Ciacova, Semlacu Mic, Ilidia (Ibidem).
- Septembrie Însemnările cronicarului otoman
Mustafa Celalzade despre asediul Becicherecului Mare:
„Apoi el (paşa) şi-a încercat norocul în cucerirea cetăţii
numite Becicherek, înălţând aripile sale vultureşti pentru
supunerea acelei cetăţi puternice. După ce a străbătut cale
lungă, el a sosit la zidurile cetăţii mai sus amintite şi s-a
oprit cu mare pompă în faţa fortăreţei, încercându-şi soarta
la supunerea ei. În noaptea aceea, el a vegheat ca o stea
în mijlocul spahiilor numeroşi şi a pus să se construiască,
fără teamă, meterezurile lor. De asemenea, au aşezat şi
tunuri acolo unde era nevoie. Începând din clipa apariţiei
sale ca un soare, în faţa cetăţii celei înalte, căpetenia a stat
mereu în picioare împreună cu oastea sa cea luminată.
Atunci dizdarul cetăţii Becicherek, zicând că «trebuie să
dăm iarăşi trecătoarea în mâinile acelor gazii», şi-a arătat
dorinţa sa de a se păzi şi, cerând iertare comandantului
oştirii, a predat cheile fortăreţei. Paşa cel chibzuit, la rândul
său, dând aman numai sufletelor lor, a făcut ca avuţiile lor
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să fie prădate şi i-a umplut, în felul acesta, de prăzi pe
luptătorii credinţei. De asemenea, pentru ocuparea cetăţii,
a numit apărători şi dizdar, împodobind acea fortăreaţă
puternică după obiceiurile religiei musulmane” (Cronici
turceşti, I, p. 280-281). Textul este lung, aluziv şi glorifică
peste măsură faptele otomanilor; asemena aprecieri vor
folosi toţi cronicarii otomani.
- Septembrie Trupele otomane cuceresc, pe rând,
cetăţile Cenad, Igriş, Felnac, Zădăreni, Nădlac, Chelmac,
Păuliş, Mândruloc. Ulama paşa, persan de origine,
cucereşte Cenadul, Kamber bei Nădlacul, Mihaloglu
Ahmed bei Ciala.
- Septembrie Mustafa Celalzade descrie astfel
cucerirea cetăţii Cenad: „Paşa cel norocos, plecând
cu bucurie şi fericire de la Becicherek, a condus oastea
la cetatea Cenad, care era ca un fel de munte natural
şi avea zidărie solidă. Vederea cetelor islamice şi a
steagurilor purtătoare de victorie a pus capăt sforţărilor şi
împotrivirii ghiaurilor. De aceea, ei au cerut iertare/aman/
şi comandantul cel înalt, la rândul său, dându-le sigiliul
de aman, a trecut la stăpânirea acelei fortăreţe şi la paza
ei”. (Cronici turceşti, I, p. 281). În realitate, Petru Nagy,
castelanul şi intreaga garnizoană au fugit la apropierea
otomanilor.
- Septembrie Mustafa Celalzade descrie astfel
prima cucerire a Lipovei de către otomani: „…Aceasta
avea ziduri înalte cât munţii şi era un oraş întins, iar
prin starea ei înfloritoare şi aleasă era de pizmuit în
ţinuturile de acolo. Ea trebuia să devină locul de şedere
al luptătorilor şi al celor drept credincioşi beilerbeiul
Rumeliei l-a trimis înainte, cu 200 călăreţi, vânători de
duşmani, pe Ulama bei, şi pe Malkoci bei. Când colo, şi
ceata cea rătăcită, la rândul ei, pusese drept caraulă vreo
600 de necredincioşi, răi din fire, trimiţându-i pe drumul
de trecere al musulmanilor. Întâlnindu-se cele două părţi,
ostaşii purtători de victorie i-au atacat ca un uragan pe cei
cu figuri de balaur, năpustindu-se cu săbiile împrăştietoare
de sânge asupra acelor cete rătăcite de pe calea cea
bună. Cu ajutorul preaînaltului sprijinitor, precum şi prin
ocrotirea profetului lumii, în oastea islamică, purtătoare de
victorie, s-a ivit bucuria şi feţele afurisiţilor purtători de
înfrângere s-au întors, iar focul uneltirilor lor a fost stins
de săbiile purtătoare de apă ale luptătorilor pentru credinţă.
Jumătate din ei au fost ucişi, iar ceilalţi s-au lăsat prinşi sau
au fost răniţi. Ostaşii islamici, plini de fericire şi bucurie,
i-au adus în faţa serdarului (comandantul unei campanii
militare otomane, n.n.) cel darnic pe ghiaurii cu capetele
tăiate, precum şi pe cei prinşi şi legaţi de gât. Trimiţând în
faţa cortului cel preţios tigvele tăiate, ei au primit daruri şi
au obţinut favoruri şi, fiind onoraţi cu mărirea apanajelor
lor, au petrecut sub umbra împăraţiei sale alergând la
ghiaurii cei nenorociţi şi făcându-le cunoscut că peste
caraulele lor a dat necazul, ei şi-au pierdut speranţa
şi ceata lor s-a risipit. Raialele Lipovei pierzându-şi
speranţa în acei nenorociţi neştiutori, s-au grăbit să iasă în
întâmpinarea paşei şi au adus cheile cetăţii. Ulama paşa,
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văzând acest ţinut înfloritor, a cerut să i se dea lui sub
formă de sangeac…” (Cronici turceşti I, p. 281-282).
- Septembrie 20 Garnizoana cetăţii Timişoara
numără 2.020 călăreţi (300 sub comanda lui Losonczy, 300
sub Seredy, 200 sub Alfonso Perez, 120 sub N. Bathory,
100 sub Gabriel Pereny şi 1.000 călăreţi sârbi) şi 1.550
pedestraşi (400 spanioli şi 450 mercenari sub Aldana, 600
spanioli sub Castelluvio şi Villandrando şi 100 haiduci) în
total sunt 3.570 apărători.
- Septembrie 29 Francisc de Somlyo, unul
dintre apărătorii cetăţii Lipova, îşi face testamentul,
lăsând bunurile sale mobile unor colegi, prieteni, rude.
Testamentul este autentificat de diacul Dionisie din Lipova.
Nu se ştie nimic despre soarta viitoare a acestuia (Veress,
1913, p. 129-130).
- Octombrie 1-3 Ulama paşa ajunge cu avangarda la
Lipova şi în împrejurimi, asigurând sosirea vizirului.
- Octombrie 6-8 Asedierea şi cucerirea cetăţii
Lipova de către armata otomană. Cronicarul otoman
Ibrahim Pecevi descrie astfel acest moment: „După
aceea (cucerirea Cenadului, n.n.) s-a pornit asupra cetăţii
Lipova, dar se auzise că lângă ea se aflau adunaţi vreo
20.000 ghiauri, împreună cu răufăcătorul numit Patori
Andraş (Andrei Báthory, n.n.). Ei se pregăteau să aducă
pagube oştii islamice. Din cauza aceasta, numindu-se,
din oaste, o ceată de ostaşi renumiţi, a fost trimisă ca să
prindă limbi. Prin înţelepciunea lui Allah, un număr mare
de călăreţi ai ghiaurilor veneau şi ei spre oastea islamică
pentru a obţine ştiri. Din întâmplare, ei s-au întâlnit pe
drum şi, venind faţă-n faţă, credincioşii şi necredincioşii
s-au luptat crâncen. Cu ajutorul lui Allah musulmanii
devenind învingători, cei mai mulţi dintre ghiauri au fost
măcelăriţi cu săbiile, iar mulţi dintre ei au fost legaţi cu
lanţuri. Astfel s-au întors victorioşi la oastea imperială.
Necredincioşii, atât cei aflaţi în oastea lor, cât şi cei aflaţi
în cetate, auzind de măcelul acela de la câţiva nenorociţi
care au scăpat de săbii, au fugit cu toţii unul după altul în
ţinuturile lor neliniştite, fără ca măcar să se uite îndărăt.
Unele din raialele rămase în cetate au venit şi au luat
asupra lor haraciul şi gizia, devenind robi legaţi de gât ai
padişahului cel fericit. În cetatea mai sus amintită, Ulama
paşa fiind numit sangeacbei, i-au fost date, aşa cum se
cuvine, cele necesare…” (Cronici turceşti, I, p. 484).
- Octombrie 13 Din Lipova cucerită Haydar paşa îi
scrie cardinalului Martinuzzi despre evoluţia militară din
zonă (Pray G., Epistolae, II, p. 303-307).
- Octombrie 13-14 Trupele otomane îşi încep
înaintarea spre Timişoara.
- Octombrie 13 şi următoarele zile Asediul
Timişoarei în descrierea lui Francesco Griselini: „La 13
octombrie beglerbegul atacă din această parte (a turnului
de apă, n.n) cu cea mai mare vehemenţă. Trecu de palisade
şi încercă să se apropie de ziduri prin săparea unor
şanţuri. Focul necontenit din turn se dovedi însă o piedică
prea mare în calea înaintării săpăturilor, după cum desele
ieşiri ale celor asediaţi produseră mari dezordini, însoţite

Revistă trimestrială de istorie
de considerabile pierderi omeneşti în rândurile taberei
inamice. Nu pot trece cu vederea un fapt memorabil
petrecut cu ocazia uneia dintre aceste ieşiri. După ce
făptuise minuni de vitejie, Simon Forgacs căzu în fine
copleşit de numărul duşmanilor. Acoperit de răni, trupul
său lipsit de vlagă ajunse sub un morman de leşuri, unde
şi rămase, fiind socotit fără viaţă. Un turc care se aflase
mai înainte în robie la una din rudeniile lui Forgacs, îl
recunoscu pe câmpul de bătaie, îl readuse în simţiri, îi
obloji rănile care începuseră să supureze şi se îngriji de
dânsul cu cel mai deosebit devotament uman. Astfel reuşi
Forgacs să se întoarcă pe ascuns în cetatea asediată, după
ce făcu turcului doar un cadou de opt sute florini în loc
de orice răscumpărare. Urmarea din partea asediatorilor fu
aceea că beglerbegul, profitând de venirea zilei de Sfântul
Dumitru, după care – potrivit unui privilegiu dat de Murad
I cu ocazia bătăliei de la Varna – otomanii nu mai sunt
obligaţi să lupte în câmp, se retrase pe tăcute şi la adăpostul
nopţii, ducându-şi oastea să ierneze la Belgrad.“ (Griselini
F., 1984, p.70-72).
- Octombrie 15 Primele atacuri ale apărătorilor
cetăţii Timişoara (Perez cu 400 călăreţi, Villandrando cu
400 pedestraşi) care ies şi hărţuiesc trupele otomane; sunt
ucişi 22 turci şi un călăreţ creştin. (Datele sunt sintetizate
de Czimer Károly, 1893, p. 15-71, aşa încât nu mai repetăm
nota la fiecare afirmaţie).
- Octombrie 17 Otomanii sapă primele tranşee la
poarta de nord a cetăţii.
- Octombrie 18 Otomanii amplasează în baterie două
tunuri mari de asediu, dintre care unul la poarta nordică,
capabil să tragă 25 lovituri pe zi. Stricăciunile sunt reparate
imediat de garnizoană şi de orăşenii din Timişoara. Turcii
îşi concentrează loviturile asupra Palăncii Mici (insulă),
apărată de 100 pedestraşi spanioli conduşi de Aldana. În
această zi Losonczy îl trimite pe unul dintre fraţii nobili de
Bucoşniţa, aflaţi în garnizoană, cu o scrisoare de ajutor la
Caransebeş.
- Octombrie 19 Fapte de arme ale lui Mihai Dombay,
unul dintre apărătorii Timişoarei.
- Octombrie 20 Au loc lupte la poarta de sud a cetăţii
Timişoara, cu salve de artilerie şi incursiuni creştine.
Caransebeşanul George Vaida iese cu trupa sa în afara
cetăţii, hărţuind trupele otomane aflate în tranşee.
- Octombrie 21 Otomanii prind vitele cetăţenilor
aflate la păşune în afara cetăţii; incursiune a asediaţilor
pentru salvarea acestora.
- Octombrie 22-23 Aspecte ale celor două zile: salve
de artilerie, asalturi respinse, dar şi repararea zidurilor
distruse de tunuri, prin munca de zi şi noapte a orăşenilor.
- Octombrie 24 Se produce o incursiune vijelioasă a
asediaţilor asupra tranşeelor otomane.
- Octombrie 24 Trupele otomane trimit, în vârf de
săgeţi, scrisori apărătorilor din cetate, cerându-le să se
predea „an ainer Pflitschen ainen walchischen Brief…”
(Hatványi M. 1859, IV, p. 285).
-O c t o m b r i e 2 5 O t o m a n i i î ş i d e z a f e c t e a z ă

poziţiile şi încep retragerea spre Bečej.
- Octombrie Asediul Timişoarei este astfel văzut şi
descris de cronicarul otoman Ibrahim Pecevî: „De acolo
(de la Lipova, n.n.) s-a mers asupra Timişoarei şi vitejii,
intrând în meterezuri, au depus sforţări pentru cucerirea
ei. Dar, schimbându-se vremea şi sosind frigul, iar ploile
necontenind, şanţurile meterezelor şi găurile lor ca de
şobolani s-au umplut de apă şi de aceea ostaşii nu au putut
rezista. Cucerirea ei urmând să se facă la vremea ei, s-a
socotit mai nimerit să se renunţe…” (Cronici turceşti, I,
p. 483).
- Octombrie 26 Din Ocna Sibiului, Martinuzzi
scrie că au venit la el doi caransebeşeni cu voievodul şi cu
boierii fugari din Muntenia ca să-i lase să treacă munţii si
să-l răstoarne pe voievodul de acolo.
- Octombrie 28 Losonczy îl trimite pe voievodul
Perasici la Cenad, care recucereşte, a doua zi, cetatea, iar
pe 30 este înapoi la Timişoara.
- Octombrie 30 Trupe din garnizoana Timişoarei
încep urmărirea armatei otomane aflate în retragere.
Recuceresc, de pe o zi pe alta, cetăţile ocupate de otomani.
- Noiembrie 1-20 Trupele imperiale, comandate
de Castaldo, ajung la Lipova (pe 4 noiembrie) şi încep
asediul acestei cetăţi. După 20 zile de asediu, Ulama paşa
capitulează, dar este rănit de trupele lui Castaldo, care
încalcă astfel legile cavalereşti ale capitulării.
- Noiembrie 5 Împăratul Ferdinand îi laudă pe
lugojeni şi caransebeşeni pentru faptele lor de arme din
acest an şi recomandă să fie răsplătiţi cu posesiuni (Károly,
A., 1881, p. 322).
- Noiembrie Cardinalul Martinuzzi îi scrie împăratului Ferdinand că un om venit acum de la Cenad i-a
spus că otomanii promit ţăranilor eliberarea din iobăgie;
aceleaşi promisiuni le-au făcut şi celor din Transilvania,
care cred în aceste promisuni mai ales că nobilii le răpesc
– în afară de femei şi copii – totul ţăranilor (Hurmuzaki E.,
II/4, p. 613).
- Noiembrie Asediul Lipovei de către imperiali, în
viziunea lui Francesco Griselini „Castaldo ocupă de îndată,
cu spanioli şi germani, o colină înaltă spre răsărit, de unde
putea bate oraşul şi cetatea. Gheorghe (Martinuzzi, n.n) şi
transilvănenii săi fură rânduiţi pe linia Mureşului, înspre
sud: ungurii, sub conducerea lui Báthory şi Nadasdy, luară
poziţii spre apus. După aceste pregătiri, la 13 noiembrie
artileria grea deschise mai întâi focul cu o asemenea
violenţă, din toate trei părţile, asupra zidurilor oraşului,
încât acestea fură stricate în mai multe locuri, astfel că se
putea încerca asaltul. Castaldo scoase cavaleria din tabără,
pentru a opri trupele turceşti de ajutor, care ar fi putut
eventual sosi. După această precauţiune se dădu semnalul
de asalt. Spaniolii, dornici să câştige gloria cuvenită celor
dintâi, forţară breşa. Ienicerii le erau însă superiori şi şapte
spanioli căzură unul după altul. Aceasta întărind dorinţa de
răzbunare a tovarăşilor lor, care îşi desfăşurară steagurile,
pornind cu curaj împotriva duşmanului şi oprind, cu mare
risc, pe cei trei mii de turci ce se năpusteau asupra lor.
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Evlia Celebi (1611 – 1684?)
Descrierea cetății și orașului
Cenad în secolul al XVII-lea
Despre viața marelui călător turc Evlia Celebi se
cunosc date relativ puține, informațiile în această privință
rezumându-se doar la propriile relatări, cuprinse în vasta
sa operă intitulată SEYAHAINAME (CARTE DE CĂLĂTORII). El s-a născut la Istanbul la data de 25 martie 1611
(anul Hegirei 1020), fiind rudă cu marele vizir Melek Ahmed pașa.
Călătorul turc ia parte la campania militară otomană
din 1657 împotriva lui Gheorghe Rákóczi al II-lea, la expedițiile întreprinse în 1659 împotriva lui Constantin Șerban, care ocupase scaunul Moldovei în noiembrie 1659,
precum și împotriva Țării Românești, Mihnea al III-lea
Radu, care se aliase cu principele Transilvaniei în lupta de
eliberare de sub dominația otomană. În anii 1660-1661 îl
vedem pe Evlia Celebi participând la campaniile conduse de vizirul Köse-Ali pentru supunerea Oradiei, până la
instalarea lui Mihail Apafi ca principe al Transilvaniei în
septembrie 1661.
Cu prilejul acestor expediții otomane, Evlia a avut
șansa să străbată în lung și-n lat Moldova, Țara Românească și Transilvania, chiar și Bosnia și o parte a Poloniei,
lăsând însemnări deosebit de prețioase despre tot ceea ce a
văzut, auzit sau a trăit el însuși.
Opera lui Evlia Celebi însemnează aproape 7.000
de pagini, tipărite în 10 volume masive. În ceea ce privește
realizarea acestei vaste lucrări se poate spune că, în bună
parte, ea are la bază însemnările făcute de autor în timpul
călătoriilor sale, despre desfășurarea diferitelor evenimente la care a fost martor. De asemenea, Evlia Celebi a cules
impresii și date despre satele, orașele sau cetățile vizitate,
despre popoarele întâlnite în timpul peregrinărilor sale etc.
Ulterior, aceste însemnări au fost întregite, căpătând forma și dimensiunile sub care le cunoaștem astăzi.
Seyahainame prezintă o deosebită importanță nu
numai pentru istoriografia internațională, cât și pentru cea
română, deoarece ea cuprinde un impresionant volum de
informații referitoare la istoria poporului român sub cele
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mai diverse aspecte, autorul îmbinând relatările politico-militare cu descrieri de sate, târguri și orașe, de cetăți
și palate domnești sau monumente de artă etc. Acesta a
consemnat în opera sa aspecte din viața economică a celor
trei țări române, limba sau portul, obiceiurile și îndeletnicirile poporului român. De asemenea, s-a preocupat îndeaproape să înțeleagă modul cum sunt conduse țările române
și cum funcționează diferitele instituții politico-sociale și
militare. Date interesante sunt oferite și despre regiunile
care fuseseră transformate, în timp de mai multe secole,
în provincii turcești sub denumirea de raiale, ca Dobrogea, Banatul, o parte din Transilvania cu centrul la Oradea,
zonele din jurul cetăților Turnu, Giurgiu, Chilia, Bender,
Hotin, ș.a. Întocmește adeseori adevărate statistici în legătură cu numărul străzilor sau al caselor, al monumentelor
de artă și cultură din sate sau orașe, referindu-se uneori și
la trecutul lor, ca și la starea lor din vremea aceea.
Bogăția informațiilor lui Evlia Celebi despre țările române se datorește și faptului că el a avut prilejul să
cutreiere, o dată sau de mai multe ori, Țara Românească,
Moldova și Transilvania, ca și Dobrogea, Banatul și celelalte raiale, vizitând un număr impresionant de regiuni,
sate și orașe de pe aceste meleaguri fie ca participant direct
la diverse campanii ale oștilor turco-tătare, fie îndeplinind
unele misiuni speciale, din însărcinarea protectorilor săi,
în ale căror suite se afla.
De aceea, pe lângă descrierea istorico-geografică a
satelor și orașelor vizitate, pe lângă relatările despre viața
cotidiană sau despre manifestările de altă natură din țările
române, mărturiile lui Evlia Celebi prezintă o importanță
deosebită și sub raportul înfățișării evenimentelor politico-militare din vremea aceea, mai ales că multe din ele
au fost trăite și văzute de el însuși. Pentru călătoriile și
însemnările sale, Evlia Celebi a fost plătit, așa cum afirmă
el la finalul prezentării Cenadului.
Cele 10 volume sunt publicate integral în limba română în volumul VI, partea a II-a din seria Călători Străini
despre Țările Române, iar informațiile despre Cenad se
regăsesc în volumul VI scris de Celebi.
Caracterizarea Cenadului apare în cadrul subcapitolului „Relatare despre menzilurile și toate cetățile prin
care am trecut, de când am pășit pe pământul sangeacului
Cenad, din eialetul Timișoarei, în drumu nostru de cercetare a cetăților.“
Evlia Celebi afirmă că: „Mai întâi plecând de la
fluviul Tisa la cetatea Cenad și mergând spre răsărit cât
o aruncătură de săgeată, se ajunge pe malul marelui râu
Mureș… care trece prin multe orașe și târguri, printre care
și cetatea Huzde și cetatea Deva, și apoi adunându-se în
apele sale multe alte ape curgătoare, merge spre vest și,
trecând prin cetatea Lipova, din vilaietul Timișoara, se
varsă, după aceea, în apropierea cetății Seghedin, în fluviul Tisa; iar amândouă curgând ca o mare, se varsă în
marele fluviu Dunărea, lângă cetatea Titel. După aceea,
umilul de mine, trecând Mureșul cu corabia, pe partea cealaltă, am mers timp de șase ore, când pe un șes, când prin
pădure și când pe malul râului Mureș.

Revistă trimestrială de istorie
Descrierea cetății de lupte, adică fortăreața puternică Cenad: Ziditorul ei a fost Doybangur, unul din urmașii lui Menucehr, dar, trecând de la un stăpânitor la altul,
a ajuns o cetate înfloritoare. Apoi în anul Hegirei 958
(1551), sultanul Suleiman Magnificul a ocupat-o de la
craiul Ardealului, Ioan Sigismund Zápolya, prin al doilea
vizir, serdarul Ahmed pașa. A fost dată în grija lui Ulama
pașa, ajutat de gaziul Küçük-Bali bei. Apoi a căzut iarăși în mâna dușmanului, iar în anul Hegirei 1007 (15981599), pe vremea lui Mehmed al III-lea (1595-1603), a
ocupat-o Satîrdji Mehmed pașa, iar pe ghiaurii care voiau
să fugă i-a măcelărit și i-a luat în robie.
Acum, potrivit conscripției lui Suleiman han, este
reședința unui sangeacbei separat din eialetul Timișoarei. Hassul mirlivalei, dat de împărăție, este de 400.000
de poveri de aspri. Are zece posesori de zeamete și 600
timare. Toți sunt gazii înarmați. Are alaibei, ceribașî,
iuzbașî. Împreună cu cei 1000 de oameni ai beiului și
cu toți gebegii zaimilor și timarioților se adună, în timp
de război, 6000 de ostași. Are, de asemenea, chehaia de
spahii, serdar de ieniceri, comandant de cetate, trei sute
oșteni înarmați și curați pentru paza cetății, șeih-ul-islam,
nakib, cadiu cu o soldă de o sută și cincizeci de aspri și
șapte căpetenii de comune și două sute//patruzeci de sate
ale comunelor, muhtesib, strângător de dări și intendent
de vamă, toți dintre supușii din Timișoara. Și intendentul
de haraci ține de Timișoara. De asemenea, mai sunt: un
arhitect pentru construcții și o mie de agale pentru oști,
cu tui, aiani, topcibașî, gebegibașî, aga al martalogilor.
Nu sunt însă agale de ai oastei de Poartă, cu odalele lor.
Forma cetății Cenad: Aceasta se află într-o câmpie,
la o depărtare de o aruncătură de săgeată de râul Mureș.
Cetatea ei interioară este pătrată, având ziduri tari de șapte sute de pași de jur împrejur. Este o cetate puternică
și un loc bun de salvare. Înlăuntrul cetății se află patru
geamii mari, cu minaretele transformate din clopotnițe
de biserică. Geamia Hunkiar și casa imamului și a muezzinului și a chehaiei și a șefului mehterhanelei se află
în cetatea interioară. Depozitul de muniții, magazia de
grâne, tunurile mari balimeze sunt tot aici, în cetatea interioară. Cetatea interioară are două rânduri de porți de fier
și sunt foarte trainice. Între ele și șanț se află o temniță
adâncă, sub pământ, de parcă ar fi în fundul iadului. Lipit
de temniță se găsește turnul cel mare, clădit în întregime
din cărămidă.
Descrierea orașului Cenad: În afara șanțului de
lângă cetatea interioară se află un mecet destul de populat
și judecătoria șeriatului profetului. Această cetate-varoș
este o palancă împrejmuită cu un zid din pământ bătătorit; are o poartă spre apus. De jur împrejur, cetatea aceasta are o mie de pași; se găsesc în ea o sută optzeci și cinci
de case încăpătoare, mai scunde și mai înalte, acoperite
cu șindrilă și olane. Cea mai deosebită dintre toate este
casa beizadelei; lângă acest serai se află o mănăstire în
ruine. Are opt dughene. Toate străzile din această cetate
de mijloc sunt podite cu scândură, deoarece aici iarna e
aspră, iar din pricina ploilor se face noroi foarte mult.

Descrierea orașului cel mare din exterior: Acesta
este un loc mai întins decât toate celelalte și e frumos și
roditor. E o palancă de pământ înconjurată de un singur
zid din grinzi mari de yalvan. Are trei porți trainice: prima
se deschide spre răsărit, a doua spre apus, iar a treia spre
miazănoapte. Are trei sute cincizeci de case încăpătoare,
făcute din piatră și cu acoperișuri din olane roșii, ca trandafirii, având și porți. Sunt și ogrăzi înfloritoare și cu gră-

Predarea cetății Cenad în 1551, G. Fehér, Türkische Miniaturen aus den Chroniken der Ungarischen Feldzüge (Miniaturi turcești din cronicile campaniilor militare maghiare). Imagine preluată
din cartea „Vilayetul Timișoara 1552-1716“ de Cristina Feneșan
(Ed. Ariergarda, Timișoara, 2014).

dini întinse. Unele case sunt acoperite cu trestie și stuf. Ele
sunt locuințe, ca niște văgăuni de câini, ale săracilor. Are
în total douăsprezece mihraburi. Geamia lui Hadji-Osman
aga este o geamie frumoasă, clădită de curând. În fața porții de la cetatea de mijloc se află geamia gaziului KüçükBali bei, cuceritorul cetății; el este înmormântat acolo, sub
o cupolă de piatră. Celelalte sunt meceturi. Lângă această
geamie se află saraiul beiului de Cenad, care are o ogradă minunată. Mai sunt trei medresele, trei mănăstiri de

Pag. 15

MORISENA nr. 1/2016
derviși, patru școli pentru copii și trei sute de prăvălii de
meseriași. Nu are bazar, dar poți găsi aici toate felurile
de mărfuri, fără de sfârșit. Are o baie mică și trei hanuri
pentru negustori, dar n-are hanuri ca chervanseraiuri, căci,
ușile oamenilor de seamă din oraș fiind totdeauna deschise
pentru musafiri, ei nu-i lasă pe străini să tragă la han. În
acest oraș sunt mai mulți stăpâni de case; acestea nu sunt
înconjurate cu palănci, dar au multe vii și grădini. Toată
populația orașului își cară apa din Mureș. Având o climă
foarte plăcută, aici sunt mulți băieți destoinici și multe
fete frumoase. Se găsesc însă și multe femei de moravuri ușoare...
Este un vilaiet foarte bogat; în nopțile de iarnă, locuitorii organizează mari petreceri unii la alții. Toți sunt
gazii, negustori și hagii care vorbesc limba tot limba bosniacă și se îmbracă întocmai ca cei de la serhaturi
și umblă cuminți, ca vitejii. Cei bravi merg întotdeauna în incursiuni la
hotare. Sărmanul de mine
am cercetat cu de-amănuntul acest oraș, iar pentru inspectarea cetății am
primit trei sute de guruși.”
Pentru o mai bună
înțelegere a textului scris
de Evlia Celebi, este nevoie să prezentăm o listă
explicativă pentru termenii de proveniență turcă,
Evlya Celebi
în ordinea în care aceștia
apar în text:

hâs/hass = posesiune a sultanului, atribuită și sandjakbegului, și beglerbegului, aducând venituri de peste
100.000 akçe.
akçe = aspru, monedă divizionară otomană de argint, folosită în 1687 ca monedă etalon pentru calculele
financiare.
mirliva = rang în armata otomană, echivalentul unui
general-maior.
zeamet/ziamet = posesiunea condiționată de îndeplinirea obligațiilor militare, aducând un venit între
20.000 – 100.000 akçe.
timar = posesiunea spahiului, aducând un venit de
până la 20.000 akçe, condiționată de îndeplinirea obligațiilor militare.

ghiaur = necredincios; denumire generică pentru
creștini.
vilaiet/vilayet = provincie administrativ-militară a
Imperiului Otoman, condusă de un beglerbeg; ținut, țară.
hegira = data când profetul Mahomed emigrează de la Mecca la Medina, considerată ca începutul erei
musulmane. Anul 1 al hegirei din calendarul musulman corespunde cu data de 16 iulie 622 d. Hr. din calendarul gregorian.
vizir = înalt dregător în ierarhia administrației otomane.
serdar = comandant de oaste în genere și în special
de călărime.
pașă = înalt titlu în sistemul politic imperial otoman, care se acorda de obicei guvernatorilor, generalilor
și altor demnitari de rang înalt; de asemenea, era folosit ca
titlu onorific.
gazi = luptător pentru cauza Islamului; erou.
beg/bei = titlu preluat de vechii turci de la chinezi
(pek): prinț, senior, căpetenie, nobil.
sangeac/sandjak = unitate principală a vilayetului, stabilă, a sistemului administrativ-militar provincial otoman.

alaibei/alaybeg = căpetenia timarioților dintr-un ținut, subordonată sandjakbegului.
ceribașî = șef de oaste – rang în armata provincială;
comandant de spahii cu timaruri.
iuzbașî = comandant peste 100 de ostași; căpitan.
gebegiu/gebegibașî = armurier; ostaș cuirasat.
zaim = posesorul uzufructului unei posesiuni funciare cu un venit anual între 20.000 – 100.000 akçe.
timariot = militar turc împroprietărit, dator să se întoarcă sub arme la prima chemare, împreună cu mai mulți
mercenari întreținuți de el; deținătorul unui timar.
chehaia = intendent; administrator.
spahiu/sipahi = trupă de cavalerie cu soldă fie în
bani (în garda permanentă a sultanului), fie cu feude (în
oastea de provincie ca zaimi și timarioți).
ienicer = „ostaș nou”; corp de oaste pedestră, formată prin recrutarea și islamizarea unor copii de creștini.
șeih-ul-islam = șeful clerului islamic; interpretul
Coranului.
nakib = demnitar în ierarhia cărturarilor; căpetenia
ulemalelor dintr-o provincie; împuternicitul clerului islamic la Poartă.
cadiu = judecător; dregător însărcinat cu aplicarea
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dreptului religios și cu controlul administrației.
muhtesib = vechi dregător otoman care exercita,
concomitent, funcția de primar și șef al poliției; încasator
de dări, socotitor.
haraci = tribut plătit de supușii nemusulmani.
aga = căpetenie militară, ofițer, titlu militar adăugat
unui nume propriu.
tui/tug = semn distinctiv în ierarhia militară, format
din păr din coadă de cal sau cămilă, fixat pe o prăjină.
Numărul tuiurilor varia după rangul militar: sangeacbeiul
avea unul, beilerbeiul două sau trei, marele vizir până la
cinci, iar sultanul între șapte și nouă.
aian = notabil; fruntașul unui sat; demnitar; om
avut; categorie socială.
topcibașî/topciu/topçik = tunar.

tată spre răsărit, spre Mecca.
medrese = școală teologică superioară.
derviș = „cel care așteaptă”, cerșetor, membru al
unei confrerii mistice musulmane, călugăr.
bazar = târg; loc pentru negoț; bâlci; piață.
chervanserai/karvansaray = caravanserai – loc de
popas sau han mare cu o curte interioară pentru adăpostirea pe timpul nopții a căruțelor și cailor.
hagiu = pelerin; persoană care a fost să se închine
la locurile sfinte.
serhat/serhadd = graniță; frontieră; margine de țară;
provincie de graniță.
guruș = monedă otomană; piastru.

O hartă a vremii (dragusanul.ro)

Celebi în călătorie II (dragusanul.ro)

martalog = ostaș voluntar, de obicei din rândul populațiilor creștine; iscoadă.
oda = companie de ieniceri; cazarmă.
geamie/djamie = lăcaș de cult musulman.
minaret = turnul moscheii din care muezinul cântă
chemarea la slujbă.
imam/imâm = îndrumător, „ghid” religios, conducător musulman al rugăciunii și al celor care se roagă în
djamie sau mesdjid.
müezzin = slujitorul geamiei care din minaret îi
chema la rugăciune pe credincioșii musulmani.
mehterhane = muzică militară turcească; muzica
curților sultanale, vizirale.
balimez/balyemez = tun de mare calibru folosit la
asedierea cetăților.
mecet = lăcaș religios musulman; moschee mai
mică.
Șeriat/Șaria = legea religioasă, sacră a Islamului,
însumând un sistem de religie, morală și drept musulman.
beizadea = principe; fiu de domn.
serai = palat, reședință.
mihrab = nișa hărăzită rugăciunii în moschee, orien-

Din prezentarea călătorului turc reiese un Cenad
profund islamizat, unde armata avea un rol esențial în
buna desfășurare a vieții la granița Imperiului Otoman cu
lumea creștină. Conducătorii militari aveau atât funcții administrative cât și religioase, reușind să impună islamismul nu numai prin ocupare militară și administrativă, dar
și prin aducerea pe acest teritoriu a bosniecilor, care deja
erau islamizați încă din veacul al XV-lea.
În caz de pericol extern, sau de campanie împotriva creștinilor habsburgi, cetatea Cenadului putea strânge
6.000 de ostași – un număr puțin exagerat.
După enumerarea efectivelor militare prezente în
cetate, Evlia Celebi creionează forma cetății și a orașului
intern și extern, descriind clădirile și infrastructura. Scoate în evidență bogăția zonei și importanța musulmanilor
prezenți – fapt imperios necesar deoarece el era plătit de
administrația centrală pentru a vizita cetățile cucerite și a
evidenția superioritatea musulmană față de lumea creștină.
BIBLIOGRAFIE:
1. Călători străini despre Țările Române, vol. VI, Partea a
II-a, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976.
2. Feneșan, Cristina, Vilayetul Timișoara 1552-1716,
Editura Ariergarda, Timișoara, 2014.
3. Hațegan, Ioan, Cronologia Banatului II/2, Vilayetul de
Timișoara. Repere cronologice. Selecție de texte și date, Editura
Banatul/Artpress, Timișoara, 2005.
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Dr. Mircea Rusnac

Mănăstirile ortodoxe sârbești din
Clisură și Poliadia
Clisura este zona din sudul Banatului care se
mărgineşte cu Dunărea, iar Poliadia se află pe cursul
inferior al Nerei, acolo unde acest râu formează graniţa
dintre Serbia şi România. Ambele sunt zone de veche
locuire sârbească, fiind presărate cu aşezări ale acestei etnii
bănăţene. Putem spune că cele mai vechi edificii sârbeşti
de acolo şi practic inima regiunii sunt mănăstirile de la
Baziaş, Zlatiţa şi Cusici, pe care le-am vizitat şi noi de
curând. Din acest motiv, le vom prezenta cititorilor noştri.

Mănăstirea Baziaș (Foto: Gheorghe Popoviciu)

Mănăstirea Baziaş, aflată pe malul Dunării, este
cea mai importantă dintre ele. La intrarea sa se găseşte
o inscripţie pusă recent, cu următorul conţinut în limbile
sârbă şi română: „Mănăstirea ortodoxă sârbă Înălţarea
Domnului, lăcaşul Sfântului Sava, Baziaş, sec. XIII,
1225.” Aşadar, conform tradiţiei locului, ctitorul acestei
mănăstiri ar fi însuşi Sfântul Sava Nemanjić, care s-ar fi
oprit acolo din cauza unei furtuni pe Dunăre, declanşată de
vântul Coşava (detalii pe Banaterra, www.banaterra.eu).
Oricum, întemeierea lăcaşului este plasată cu probabilitate
în secolele XIV-XV, iar cei care au susţinut ridicarea de
mănăstiri pe malul stâng al Dunării, la Baziaş, Cusici şi
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Zlatiţa, au fost despoţii sârbi. În 1581 mănăstirea Baziaş
era funcţională. (I. D. Suciu, Monografia mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1977, p. 99.) Un manuscris slavon
existent acum la Biblioteca Academiei din Belgrad, datând
din anii 1652-1654, se aflase şi el acolo. (Ibidem, p. 102.)
Iniţial, această veche mănăstire a fost construită
din nuiele împletite, apoi din bârne. Ea a fost de-a
lungul timpului adesea incendiată, însă de fiecare dată
reconstruită. După cum s-a văzut, a continuat să fiinţeze
chiar şi în perioada stăpânirii turceşti asupra Banatului,
între 1552-1718. Mai bine avea să fie întreţinută în secolul
al XIX-lea. În 1805 a fost ridicat un conac din piatră, iar
în 1855 mănăstirea a fost reparată cu ajutorul călugărilor
veniţi de la Zlatiţa. În 1860 ea a fost pictată în interior
de Živko Petrović şi de fiul său Dimitrije, cu ajutorul
zugravului Moritz Brayer. În 1868-1872 au fost efectuate
şi alte reparaţii.
Secolul al XX-lea a fost mult mai agitat. În cele
două războaie mondiale, mănăstirea Baziaş a fost lovită
cu tunurile de către marina germană de pe Dunăre. După
1919, cele trei mănăstiri sârbeşti au ajuns pe teritoriul
României, în proximitatea noii frontiere. În primii ani,
cea de la Baziaş a fost afiliată Zlatiţei, iar în 1934 nu mai
avea niciun călugăr. Deşi a fost din nou reparată în 1936,
avea să fie abandonată în perioada comunistă, până în
1980, când a fost iarăşi supusă restaurării. După aceea, s-a
permis desfăşurarea acolo a unor slujbe religioase, care se
bucurau de participarea a mii de credincioşi.
Acum, clădirea se prezintă bine, fiind întreţinută prin
grija Serbiei, însă a rămas din păcate din nou fără slujitori.
După spusele localnicilor, acolo stătuse un timp un călugăr
venit din Kosovo, însă acesta a plecat şi momentan nu i-a
luat nimeni locul.
Mănăstirea Zlatiţa, aflată în apropierea Nerei, este
dedicată şi ea Sfântului Sava, fiind întemeiată după tradiţie
tot în anul 1225. Oricum, şi specialiştii români consideră
că toate aceste trei mănăstiri datează din secolele XIVXV, însă pot fi chiar mai vechi. (Mircea Păcurariu, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Bucureşti, 1992,
p. 333.) Mănăstirea de la Zlatiţa exista şi ea înaintea
instaurării stăpânirii turceşti din 1552, fiind distrusă de
turci după ocuparea Banatului. (I. D. Suciu, op. cit., p. 72.)
Lângă mănăstirea actuală se văd şi acum ruinele lăcaşului
medieval. Nici perioada austriacă nu a fost foarte liniştită.
Clădirea actuală a fost construită în perioada 1760-1772,
iar în 1775 mănăstirile Baziaş şi Cusici au devenit filii ale
Zlatiţei. Dar în 1788 mănăstirea de la Zlatiţa a fost iarăşi
incendiată de turci în timpul războiului cu austriecii, iar
în 1848 de honvezii maghiari, ca represalii faţă de unele
distrugeri comise în alte locuri de armata revoluţionară
sârbească. Cu acest ultim prilej, cei cinci călugări ai
mănăstirii au fost nevoiţi să se refugieze la Baziaş, unde au
rămas până în 1860. În acel interval, după cum am arătat, ei
au contribuit la repararea mănăstirii de acolo. Mănăstirea
Zlatiţa a fost şi ea renovată atât în secolul al XIX-lea, cât şi
în 1934. În perioada comunistă, fiind situată practic chiar
la graniţă, nu a mai putut fi întreţinută.

Revistă trimestrială de istorie
Acum este începută o restaurare, în special a
interiorului şi a faţadei, din partea Serbiei, însă starea
generală a clădirii este destul de rea. Nici ţipenie de
călugăr nu am văzut pe acolo. În faţa mănăstirii se află

Dr. Florin Zamfir

1849 - Un an însângerat
din istoria Variașului
Mănăstirea Zlatița (Foto: Gheorghe Popoviciu)

îngropaţi câţiva foşti slujitori ai săi, având pietre funerare
cu inscripţii slavone, în cea mai mare parte şterse de timp
(am putut descifra doar un Jorgović). În spate, lângă
fundaţiile vechiului aşezământ, curge un izvor cu debit
bogat. Liniştea locului este tulburată doar de apariţia câte
unui ATV al Poliţiei de frontieră.
Şi mănăstirea Cusici, aflată tot în apropierea Nerei,
este considerată la fel o ctitorie a Sfântului Sava. Deşi
aflată şi ea lângă satul Zlatiţa, este numită astfel după o
localitate care acum se află în Banatul sârbesc. Frontiera
desparte practic satul Cusici (Kusić) de mănăstirea cu
acelaşi nume! În preajma ei a fost descoperită ceramică
din secolele XIV-XV, iar construcţia vechii mănăstiri
este datată tot din secolul al XV-lea. Un catastif de mile
al mănăstirii Patriarhiei sârbeşti din Ipek (1666) amintea,
între altele, mănăstirile Cusici şi Sângeorge. (I. D. Suciu,
op. cit., p. 98.). Aceasta din urmă este tot o mănăstire
sârbească, aflată în judeţul Timiş şi întemeiată în 1487.
(Ibidem, p. 72.)
Mănăstirea de la Cusici deţine o necropolă din
secolul al XVIII-lea. Ea a fost refăcută în 1930. Acum
este din nou în curs de restaurare de către partea sârbă,
prezentându-se mai rău decât cea de la Baziaş, dar mai
bine decât cea de la Zlatiţa. Nici acolo nu am întâlnit vreun
călugăr în acea duminică de 29 august 2010.
În final, ţinem să mulţumim lui Gheorghe Popoviciu,
care ne-a fost un foarte competent ghid şi îndrumător în
vizitarea acestor frumoase mănăstiri sârbeşti din Banat. Ele
constituie monumente istorice care au fost ţinute prea mult
timp în umbră, din cauza condiţiilor geopolitice în care
s-au aflat de-a lungul vremii. Acum, după aproape un secol
de neplăceri, amplasarea lor în zona frontierei românosârbeşti le-ar putea aduce în sfârşit şi unele beneficii,
ţinând cont de accentul care este pus pe acordurile şi
proiectele transfrontaliere. Ele au răzbit prin atâtea veacuri
de zbuciumată istorie, încât ar merita un viitor mai conform
cu nevoile spirituale pentru care au fost construite.

În primăvara anului 1848, Imperiul Austriac a fost
cuprins de revoluţie, iar spațiul timișean, care din anul
1779 devenise parte componentă a Ungariei, cunoaște
şi el tumultul evenimentelor. Păturile liberale maghiare
considerau că a sosit momentul emancipării de Austria
şi al reînvierii Ungariei Mari, din epoca medievală. La
26 aprilie 1848, din ordinul primului-ministru maghiar,
s-a introdus starea de asediu în comitatele: Timiş,
Caraş, Arad, Torontal. La 10 octombrie 1848 noul
comandant al cetăţii Timişoara, generalul austriac de
origine croată, Rukavina, proclamă starea de asediu pe
teritoriul oraşului. Între timp, trupele maghiare operau în
Ardeal sub conducerea generalului Bem. Revoluţionarii
maghiari îi înfrâng pe austrieci în mai multe lupte, iar în
primăvara anului 1849 trupele lui Bem îşi mută câmpul
de operaţie în Banat. Armata revoluţionară maghiară a
atacat Timişoara cu 6.000 de soldaţi şi 300 de tunuri.
La 26 aprilie 1849 generalul Bem, conducătorul suprem
al armatei revoluţionare maghiare, trece pe la Urseni,
Giroc, Freidorf şi atacă avanposturile Timişoarei, dar
fără rezultatul dorit. În 27 aprilie, trupele maghiare
ocupă cartierul Iosefin, iar până la mijlocul lunii mai
ocupă Fabricul, Mehala, Freidorful şi taie conducta
de apă spre Cetate. Pe la finele lunii mai Bem trece în
Transilvania, iar asediul Timişoarei a rămas în seama lui
Vecsey. Oraşul este bombardat cu violenţă, iar în noaptea
de 18/19 iulie se declanşează un asalt general, respins
cu mari pierderi. La începutul lunii august 1849, trupele
imperiale austriece conduse de generalul Haynau, vin în
ajutorul Timişoarei asediate și înfrâng forţele maghiare la
Becicherecul Mic, obligându-le să se retragă. La 9 august
1849 generalul Haynau intră în Cetate, fiind primit ca un
salvator1.
Încă la începutul evenimentelor revoluţionare, din
Variaş au fost concentraţi 80 de bărbaţi, care au făcut un
F. Zamfir, Variaşul în contextul evenimentelor revoluţionare din
1848-1849, în „Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de câmpie”,
Editura Brumar, Timişoara, 2007, p. 61-64.
1
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cordon de pază la Vârşeţ şi Biserica Albă. Pe acolo au
trecut trupele împărăteşti, ungare şi sârbeşti2.
Populaţia localităţii avea atitudini şi opinii
diferite, legate de desfăşurarea evenimentelor. O parte
dintre germani erau de partea revoluţiei maghiare,
fiind adepţii lui Kossuth, motivaţia fiind de ordin
social, deoarece revoluţionarii maghiari desfiinţaseră
iobăgia. Ei erau influenţaţi şi de atitudinea sârbilor
localnici, faţă de evenimentele revoluţionare. În pofida
convieţuirii lipsită de tensiuni majore, germanii şi sârbii
din Variaş s-au aflat nu de puţine ori în contradicţie
de idei şi interese. Sârbii varieşeni aveau cunoştinţă
de acţiunile conaţionalilor lor din Ungaria de sud,
privitoare la eliberarea lor naţională. La 13 mai 1848,

În primăvara anului 1848 a venit în comună un ofiţer
al armatei imperiale, pe nume Konstantin Kristiforović,
însoţit de două cătane, care i-a pălmuit pe notarul Pavel
Koronási şi pe primarul Adam Ochsenfeld şi a dispus să
fie pedepsiţi cu 40 de lovituri de bâtă, pentru că nu au
arborat steagul alb, în semn de supunere faţă de armata
austriacă. Ofiţerul sârb a convocat adunarea localnicilor,
în faţa căreia a demis conducerea Primăriei, apoi, a dispus
alegerea unei noi conduceri comunale4. A fost ales un
comitet din 12 membri: Arsa Rosić, Kosta Todorov, Luka
Lukin, Rada Lukin I, Rada Lukin II, Johann Mundlock,
Matheus Hessler, Michael Paul, Adam Ochsenfeld, Marko
Stefanov, Tanacko Pejić, Miša Manojlov, în frunte cu
preotul Arsenije Nikolić.

Strada Principală din Variaș, în 1903

Strada Principală din Variaș, la începutul sec. al XX-lea

sub presiunea capilor mişcării revoluţionare a sârbilor,
mitropolitul Raiacici convocase la Carlovitz (Karlovci),
Adunarea Populară. De pe teritoriul de azi al României
au participat 18 deputaţi, reprezentând 14 comune. În
a treia zi a lucrărilor, la 15 mai, Adunarea a stabilit că
poporul sârb este liber şi independent în Casa austriacă
şi sub coroana generală a Ungariei.
S-a proclamat, de asemenea, Voivodina sârbească,
din care urma să facă parte şi Banatul împreună cu
Graniţa şi districtul de Kikinda. Guvernul ungar declara,
la 3 iunie 1848, drept ilegală alegerea lui Raiacici ca
patriarh, îi cerea acestuia să convoace Soborul Naţional
Bisericesc şi să înştiinţeze poporul că ordinele se vor
primi numai de la guvernul maghiar. Conflictul dintre
sârbi şi unguri era iminent, iar în ochii revoluţionarilor
maghiari, sârbii apar ca nepatrioţi3.
Localităţile din teritoriul cuprins de revoluţie,
între care şi comuna Variaş, treceau, pe rând, sub
ocupaţia maghiarilor, a austriecilor sau sârbilor.

La 7 iunie 1848, o comisie însoţită de data aceasta
de trupe maghiare, s-a deplasat la Variaş pentru a ancheta
„încercările illire”. Din raportul lui Vinkler Ferenc rezultă
că locuitorii din comună, aţâţaţi de preotul local, aşteptau
venirea ruşilor şi a sârbilor. Deşi nu a putut obţine nici
o declaraţie de la vreun localnic, comisia a arestat patru
fruntaşi pe care i-a trimis la închisoarea din Timişoara,
unde spera ca „încăpăţânarea lor să fie coruptă”.
În timp ce Timişoara era asediată, pe teritoriul
comunei Variaş se afla o garnizoană maghiară kossuthistă.
Sârbii din localitate, fiind sub jurisdicţia Episcopiei Timişoarei, care susţinea pe comandantul cetăţii Timişoara,
Georg Rukavina, în eforturile acestuia de a nu ceda
asediului, au simpatizat cu imperialii5.
Aşa se explică de ce sârbii din Variaş au fost priviţi
cu suspiciune de soldaţii maghiari care controlau zona, iar
în urma unui denunţ, 12 dintre ei au fost acuzaţi că noaptea
se întâlnesc şi fac planuri potrivnice maghiarilor. Drept
consecinţă, au fost condamnaţi la moarte şi executaţi în ziua
de 1/13 mai 1849. Locul execuţiei este situat în partea stângă

S. Bugarski, Unele evenimente din anii 1848-1849 la Variaş, între
tradiţie şi istorie, în „Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de
câmpie”, Editura Brumar, Timişoara, 2007, p.56.
3
L. Cerović, Sârbii din România, Uniunea Sârbilor din România,
Timişoara, 2005 p. 136-138; F. Zamfir, op.cit., p. 64-65.
2
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F. Zamfir, op.cit., p. 65-66.
S. Bugarski, op.cit., p. 55-56; N. Engelmann, Warjasch ein Heimatbuch, Herausgegeben im Auftrag der Heimatortsgemeinschaft, 1980,
p. 62.
4
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a drumului de acces în Variaş, dinspre Periam şi este însemnat
printr-o cruce. În urma focurilor de armă trase de plutonul de
execuţie, unii dintre condamnaţi au suferit răni uşoare, dar au
fost înjunghiaţi cu baionetele în timp ce încercau să fugă. Doi
dintre supravieţuitorii focurilor de armă, Damian Marinko
şi Arsa Naumov, au rămas nemişcaţi până când plutonul de
execuţie s-a îndepărtat şi astfel au reuşit să rămână în viaţă6.
În registrul matricol al celor decedaţi, întocmit în
limba sârbă7, sub nr. 555 din data de 1 mai 1849, este adăugat
următorul text:
„La 1 mai 1849. Vezi la coperta din spate care oameni
au fost omorâţi în revoluţie din puşti în izlazul Variaşului, 12
la număr”.
Pe fila de alăturată copertei din spate scrie:
„Spre luare aminte:
La 1 mai 1849. Nr. 555. În islazul Variaşului 12 oameni
au fost omorâţi din puşti în revoluţia maghiară şi şi-au dat
sufletul, iar la 10 iunie anul 1850, Nr. 676, cu permisiunea
Ministerului Maghiar, au fost strămutaţi în cimitirul de obşte.
La înmormântare au fost prezenţi: protopopul
Timişoarei Veselinović şi parohii Variaşului Ivković şi
Nikolić”.
Se remarcă absenţa oricărei precizări în legătură cu cei
care au realizat execuţia.
Mai completă este menţiunea din registrul matricol al
celor decedaţi8 care poartă nr. 676 din 10 iunie 1850 şi unde
este adăugat:
„Vezi la coperta din spate care dintre creştini au fost
omorâţi din puşti în revoluţie în islazul Variaşului”.
Explicaţia mai detaliată se află tot pe fila de protecţie
alăturată copertei din spate:
„Spre luare aminte:
La 1 mai 1849. Nr. 555. În islazul Variaşului 12 oameni
au fost omorâţi din puşti în revoluţia maghiară şi şi-au dat
sufletul, iar în 10 iunie anul 1850, Nr. 676, cu permisiunea
Ministerului Maghiar, au fost aduşi în faţa bisericii 10 morţi,
şi acolo li s-a cântat prohodul în prezenţa Preacucernicului D.
Veselinović, protopopul Timişoarei, a diaconului timişorean,
a parohilor Variaşului, Arsenije Nikolić şi Pavel Ivković”.
Prin urmare, cei executaţi fuseseră îngropaţi la locul
execuţiei, fără serviciul religios, iar ulterior au fost exhumaţi
şi înmormântaţi creştineşte în cimitir. Cum se explică însă că
au fost împuşcaţi 12 şi înmormântaţi 10? Continuarea textului
notiţei, ne oferă explicaţia:
„Numele celor ucişi:
Tanacko Pejić
Gaja Rosić
Ilija Kuzmanov
Luka Josin
Gliša Čudov
Miša Manojlović
F. Zamfir, op.cit., p.65.
Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (În textul ce urmează:
D.J.T.A.N.), Fond Parohia Ortodoxă Sârbă Variaş, Nr. 10, Registrul
celor decedaţi 1842-1849, apud S. Bugarski, op.cit., p. 57.
8
Idem, nr. 13, Registrul celor decedaţi 1845-1852, apud S. Bugarski,
op.cit., p. 57.
6
7

Marko Stefanić
Toša Miladinović, dascăl
Rada Milanković
Mita N. - cel ce era preste armăsarii comunali
Arsa Naumov, a fost atins de glonţ, dar a rămas în viaţă.
Damjan Marinkov, a fos atins de glonţ, dar pe urmă a
mai trăit mult.
În Variaş, la 12
iunie 1850. Pavel Ivković,
administrator al parohiei.”
Aron Rosić9, care a
investigat acest eveniment,
afirma că Arsa Naumov a
trăit până în anul 1864, iar
Damjan Marinkov, până în
anul 1890. Prin consultarea
registrelor matricole de
stare civilă ale Parohiei
Ortodoxe Sârbe, de către
domnul Stevan Bugarski10,
nu s-a reuşit stabilirea
datei morţii lui Damjan
Marinkov, dar referitor la
Arsenije (Arsa) Naumov se
Crucea care indică locul
află consemnat că a decedat
execuţiei celor 12 sârbi varieşeni,
în data de 16 martie 1890,
la 1/13 mai 1849.
fiind în vârstă de 82 ani11.
Este demn de remarcat că printre cei executaţi s-au aflat fruntaşi ai satului: trei
dintre cei 12 consilieri locali aleşi în primăvara anului 1848
(Tanacko Pejić, Miša Manojlović, Marko Stefanić alias
Stefanov), unul din primarii de odinioară (Gaja Rosić),
dascălul satului (Toša Miladinović, consemnat la Variaş încă
din anul 1843) şi un angajat al Primăriei (Mita N., în persoana
căruia Aron Rosić îl identifică pe Mita Cocin)12.
Înfrângerea revoluţiei maghiare, a adus cu sine
şi dezlănţuirea pătimaşă a resentimentelor antievreieşti,
deoarece evreii simpatizaseră cu Kossuth. Orgia şi furia
împotriva evreilor, s-au manifestat şi în Variaş. Pentru a-şi
salva vieţile, ei au fugit din localitate, iar magazinele lor
au fost sparte şi devalizate. Pentru a se şterge orice urmă a
perioadei revoluţionare, în apropierea cimitirului catolic din
Variaş, au fost arse bancnotele emise în timpul lui Kossuth13.
Prin constituţia habsburgică din 4 martie 1849, se
prevedea constituirea provinciei autonome numită Banatul
Timişan şi Voivodina Sârbească, având capitala la Timişoara.
Comuna Variaş a fost integrată în noua structură administrativă
până în anul 1860, când Curtea Imperială de la Viena decidea
din nou, încorporarea Banatului la Ungaria14.
Autodidact varieşean, autor al unei monografii a localităţii, în limba
sârbă.
10
Cercetător al istoriei sârbilor din Banat.
11
Idem, Nr. 18, Registrul celor decedaţi 1880-1895, poz. 17.03.1890,
apud S. Bugarski, op.cit., p. 58.
12
S. Bugarski, op.cit., p. 59.
13
N. Engelmann, op.cit., p. 61-63.
14
F. Zamfir, op.cit., p.67.
9
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Începuturile școlii românești
la Variaș
Cercetarea numelor de familie ale populaţiei ortodoxe din Variaş a relevat existenţa românilor în localitate, alături de sârbi, încă de la începuturile epocii moderne
(sec. al XVIII-lea). Românii şi sârbii, fiind de aceeaşi confesiune, au avut în această perioadă atât instituţia şcolară,
cât şi biserica, comune. Din anul 1786, în Variaş a fost
colonizată o populaţie de origine germană, şvabii. Treptat,
românii au fost asimilaţi de coreligionarii sârbi, astfel că,
până la sfârşitul secolului al XIX-lea comuna Variaş a dobândit un profil etnic sârbo-german.
La începutul secolului al XX-lea, mai cu seamă
după ce Banatul a fost încorporat României, şi-au făcut
apariţia în Variaş români, cu precădere din zona Bihorului, care atraşi de pământul mănos din câmpia Banatului,
munceau la proprietarii germani şi sârbi, fiind remuneraţi
în special, în produse agricole. O parte din aceste familii
de români s-au statornicit în Variaş, iar copiii lor de vârstă
şcolară erau risipiţi în clasele germane ale şcolii de stat de
atunci, care se afla în clădirea veche a şcolii de astăzi. Alături de români, elevi maghiari şi ţigani, se găseau în clasele
etnicilor germani, iar unii dintre ei şi în clasele şcolii sârbe,
care rămăsese confesională şi îşi avea sediul în apropierea
bisericii ortodoxe sârbe.
Cunoscând această situaţie, autorităţile statale româneşti înfiinţează în toamna anului şcolar 1936-1937 un
post pentru şcoală română în Variaş, în care este numit învăţătorul Virgil Georgescu. Absolvent al Şcolii Normale
din Craiova, în primul său an de activitate în Variaş, lui
Virgil Georgescu i se repartizează clasele VI-VII germane, având misiunea de a-i învăţa pe elevii de această etnie
limba română. El realiza în acelaşi timp şi pregătirea premilitară cu tot tineretul şcolar. Populaţia germană a localităţii a privit cu suspiciune şi ostilitate această încercare
a statului român, legitimă de altfel, de a-şi face cunoscută
limba oficială. Germanii trăiseră şi experienţa maghiarizării, din perioada austro-ungară şi, probabil, aceasta îşi
pusese amprenta asupra modului lor de a fi. Fiind conştient
de riscurile noii sale misiuni, Virgil Georgescu a procedat
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cu prudenţă şi seriozitate, luptând pentru a câştiga încrederea şi simpatia elevilor săi de origine germană, dar şi a
părinţilor acestora.
Din anul următor, 1938, printr-o dispoziţie ministerială, Virgil Georgescu este numit director al şcolii
de stat. Pe lângă clasele germane, la şcoala de stat se înfiinţează şi o clasă românească, al cărei învăţător a devenit
directorul şcolii, Virgil Georgescu.
În timpul dictaturii generalului Antonescu, în
1941, s-a adoptat „Legea pentru organizarea sistemului
şcolar german în România”, care recunoştea pentru
această populaţie dreptul de a avea un sistem propriu de
învăţământ. Se înfiinţează Oficiul Şcolar al Poporului
German din România, iar în toamna anului 1942 şcolile
de stat din localităţile cu populaţie germană s-au predat
către această minoritate. Acest lucru s-a întâmplat şi în
Variaş. Şcoala germană s-a despărţit de cea română, fiecare având conducere separată. Şcolii româneşti i s-a dat
o sală de clasă şi anume ultima din cea de-a doua aripă,
dinspre curte, a clădirii vechi actuale. Efectivul acesteia
era de 30-35 de elevi, repartizaţi în cele şapte clase ale
învăţământului obligatoriu.
În această perioadă fiorii războiului se simţeau
tot mai puternic, au început concentrările, iar învăţătorul Virgil Georgescu era periodic chemat la regiment şi,
apoi, după intrarea României în luptă, a fost trimis pe
front. În absenţa învăţătorului, procesul instructiv-educativ a avut de suferit, dar a continuat sub conducerea
preotului ortodox român din localitate.
În ultima fază a războiului, în martie 1944, aflânduse pe frontul Moldovei, Virgil Georgescu a căzut prizonier
la ruşi, fiind dat dispărut de camarazii săi de luptă. În
acele condiţii, la şcoala română din Variaş a fost numit
în locul lui, ca director şi învăţător, Ion Oprescu. După
terminarea războiului, efectivele şcolare au început să
crească, iar învăţători refugiaţi, în special din Basarabia,
au fost numiţi la şcoala din Variaş: soţii Nedriţă, surorile
Ciobanu, învăţătoarea Leahu, învăţătorul Oprea.
Înapoindu-se din prizonierat în anul 1948, Virgil
Georgescu îşi reia postul de director. În această perioadă
începea conflictul dintre Stalin, conducătorul U.R.S.S.
şi Tito, conducătorul Iugoslaviei, care aveau viziuni
diferite despre construcţia societăţii socialiste. Stalin îl
acuza pe Tito că este proamerican şi că a trădat idealurile
comuniste. Cu trupe sovietice de ocupaţie pe teritoriul ei
şi cu partidul comunist ajuns la putere, România a fost
nevoită să facă „jocurile” lui Stalin. Presa românească
îl critica în fiecare zi pe Tito, iar în Banat se construiau
cazemate orientate spre Iugoslavia, în eventualitatea unui
război cu ţara vecină. Învăţătorii basarabeni, refugiaţi în
Banat, se aflau într-o situaţie ingrată, deoarece ei părăsiseră ţinuturile natale de teama armatelor ruseşti. De aceea
nu le-a fost deloc uşor autorităţilor comuniste româneşti
să considere periculoasă prezenţa basarabenilor la graniţa de vest a ţării, pentru că antipatia lor faţă de comuniştii
ruşi s-ar fi putut transforma uşor în simpatie pentru Tito.
Aceasta a fost cauza pentru care învăţătorii basarabeni

Revistă trimestrială de istorie
din Variaş au fost obligaţi să plece din localitate, fiind
mutaţi spre interiorul ţării. În locul lor, începând cu anul
1949, au fost aduşi alţi învăţători, în special din zona Olteniei: N. Pârşan, N. Chiriţă, Elena Georgescu (prin căsătorie Ilinescu)1, Vlaiculescu, Augusta Trăilescu, Eugenia
Cordoş, Zoe Vârban, Ecaterina Negruţiu, Petru Apostolescu, Aurelia Petrescu, etc.

Ing. Miroslav Rosić

Jovan Forović - între profit
şi filantropie
Învățătorul Virgil Georgescu cu elevii săi.

În anul 1953, Virgil Georgescu a fost mutat la
şcoala din Igriş. În locul lui a fost numit director la şcoala română din Variaş, învăţătorul Ioan Carp. Peste puţin
timp, Virgil Georgescu s-a transferat la Liceul Teoretic
din Periam, unde, calificându-se ca profesor, a predat
muzica, limba rusă şi limba franceză. În anul 1970 s-a
pensionat şi s-a mutat cu familia la Bucureşti, oraşul de
origine al soţiei. Primul învăţător şi director al şcolii din
Variaş, Virgil Georgescu, a ales să-şi petreacă ultimii ani
ai vieţii departe de localitatea unde s-a afirmat în plan
profesional, însă înfăptuirile şi spiritul său au rămas vii
în memoria românilor varieşeni.
Bibliografie:

1. Müller, A., Luchin, M., Monografia Şcolii generale din
comuna Variaş, judeţul Timiş, Variaş, 1976.
2. Georgescu, V., Primele începuturi ale şcolii române din comuna Variaş-Timiş, manuscris existent în „Cartea de
onoare a şcolii”, Variaş, 1976.
3. Ilinescu, E., Informaţii despre perioada începuturilor
şcolii româneşti, relatate oral.
4. Zamfir, F., Şcoala din Variaş în curgerea timpului, în
„Comuna Variaş, spaţiu de convieţuire interetnică şi interculturală”, Editura Brumar, Timişoara, 2006.
5. Zamfir, F., Vechimea elementului românesc în spaţiul
varieşean, în „Oameni, evenimente, tradiţii în Banatul de câmpie (II), Editura Brumar, Timişoara, 2007.
Sora lui Virgil Georgescu. Absolventă a Şcolii Normale din Craiova, a
fost repartizată la Variaş ca învăţătoare în anul 1949. S-a calificat ulterior ca profesoară de limba română şi istorie. S-a pensionat în anul 1983,
de la şcoala din Variaş.
1

Am primit, în vara anului 2012, copia unei pagini
a ziarului ZASTAVA, care apărea în perioada 9 februarie
1866 -14 aprilie 1929, la început la Pesta, iar începând
cu numărul 46 din 21 mai 1867 la Novi Sad. Fondator
al ziarului a fost Svetozar Miletić, om politic, scriitor,
doctor în ştiinţe politice, ziarist. ...şi anume am primit
pagina nr. 3 din numărul 190 al ziarului apărut la data
de 12(24) decembrie 1879. În mijlocul paginii tronează
o corespondenţă de pe Valea
Mureşului datată 6 decembrie. În această corespondenţă
găsim informaţia că după ce
a ieşit din închisoare, la 15
noiembrie 1879, Svetozar
Miletić a poposit o perioadă
la Variaş pentru refacere. Articolul nu este semnat şi, ca
să nu fie prea simplu, nu este
menţionat nici la cine a găsit
găzduire şi nici de către cine
a fost vizitat în timpul şederii
sale la Variaş. Nici un indiciu
de care ne puteam agăţa. În
Svetozar Miletić
toamna anului 2012 când am
căutat, în Registrul decedaţilor
din Parohia ortodoxă sârbă, data la care a murit Jovan
Forović, nu bănuiam încă nimic. În primăvara anului
2014 domnul, Dušan Dejanac, care la acea dată avea
în pregătire cartea despre Svetozar Miletić şi sârbii din
Banat, afirmă că, în timpul şederii la Variaş, în anul
1879, Svetozar Miletić a fost găzduit de către unchiul
soţiei sale, adică... Jovan Forović.
Cine a fost acest om?
Jovan Forović s-a născut în anul 1827 într-o familie înstărită care locuia în centrul oraşului Novi Sad, pe
o stradă care în acele timpuri purta numele de Haupt-
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gasse, iar astăzi aceasta se numeşte Zmaj Jovina. S-a
născut într-o familie numeroasă, dar înstărită. Mai avea
doi fraţi şi o soră, pe Dimitrije, Nikola respectiv

Familia Forović

Jelisaveta. Multe informaţii despre copilăria lui Jovan
Forović nu am găsit, dar la vârsta de 16 ani îl găsim ca
achizitor în negoţul cu cereale pentru diferite firme. În
registrul neguţătorilor al Camerei de comerţ din Veliki
Bečkerek/ Becicherecu Mare, astăzi oraşul Zrenjanin,
îl găsim pe Jovan Forović înregistrat ca neguţător de
cereale în perioada anilor 1855 – 1864. Tot în această
perioadă el este cunoscut ca un armator înstărit, având
în posesie numeroase vase cu aburi, remorchere, barje,
precum si numeroase magazii şi silozuri, pentru depozitat cerealele, în porturile de pe malurile Dunării şi a râului Sava. Legat de flota sa ar mai fi de amintit şi faptul
că vasul „Napredak“ a fost primul vas cu aburi care a

Joc de cărți cu prietenii

reuşit, în anul 1862, să urce în amonte pe râul Kupa şi
să ajungă în oraşul Karlovac.
Tot legat de flota sa, Jovan Forović trimite la 4
septembrie 1863 o scrisoare Consiliului societăţii Matica
srpska/Matiţa srpska cu propunerea ca, pe cheltuiala sa,
să mute tot inventarul acestei societăţi de la Pesta la Novi
Sad. Într-un final, acestă mutare se realizează şi anume
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tot inventarul societăţii culturale a ajuns la Novi Sad în
aprilie 1864 în 61 de lăzi încărcate pe vasul Napredak. Pe
Jovan Forović îl mai găsim locuind la Veliki Bečkerek,
dar începând cu toamna anului 1864 se mută la Timişoara
şi locuieşte alternativ la Viena, Pesta, Timişoara şi Variaş.
Tot în anul 1864, şi anume la 30 aprilie, are loc la Novi
Sad adunarea constitutivă a societăţii culturale Matica
srpska, ocazie de a primi noi membri, iar printre aceştia se
afla şi Jovan Forović. În anul 1868 cumpără o casă la Variaş; casa mai există şi în zilele noastre, purtând numărul
de conscriere 609. Având o suprafaţă mare de teren, aici
construieşte Jovan Forović o moară cu pietre. Din păcate, după ce schimbă mai mulţi proprietari, moara intră
în proprietatea Statului
Român, conform Decretului nr. 712/1966, iar
după demolarea ei la 20
februarie 1975 este radiată construcţia de pe
această locaţie.
În ianuarie 1870 îl
găsim pe Jovan Forović
la Viena. Această constatare reiese din cartea
„Moja autobiografija“
(„Autobiografia mea“)
a doctorului Đorđe Lazarević, care era student
în anul II la Medicină la
Facsimil
Universitatea din Viena.
Absolvent al liceului piarist din Timişoara Đorđe Lazarević încearcă să obţină
o bursă de studii apelând şi la Jovan Forović. Acesta îl
refuză pe motiv că fratele său, Stevan Lazarević, este un
om cu stare în Timişoara şi nici nu are moştenitori. Nici
nu bănuiau cei doi ce va urma peste câţiva ani şi anume:
Đorđe Lazarević se căsătoreşte cu Draginja Forović devenind astfel ginerele lui Jovan Forović şi al soţiei sale
Katarina.
Dacă tot suntem la grade de rudenie, să nu ne sustragem şi să explicăm gradul de rudenie între Svetozar
Miletić şi Jovan Forović şi anume sora lui Jovan Forović,
Jelisaveta, era căsătorită cu Dimitrije Obrad Milutinović
şi aveau o fiică Anka, care în 1858 s-a căsătorit cu Svetozar Miletić.
Din păcate, precum totul are un sfârşit, aşa şi viaţa
lui Jovan Forović se încheie la data de 20 iunie (3 iulie)
1901 la Variaş fiind transportat şi înhumat la Timişoara,
în capela familiei.
...şi faptele lui Jovan Forović nu se termină aici.
Unele dintre ele aşteptă să fie descoperite şi prezentate
pentru a nu fi date uitării.
Ţin să mulţumesc pe această cale domnului
Dušan Dejanac, domnului Dragan Seculici, doamnei Iavorca Marcov Iorgovan şi colectivului de la Biblioteca
orăşenească Novi Sad pentru ajutorul necondiţionat şi
prompt în încercarea mea de documentare.
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Svetlana Nikolin
(Serbia)

Aromânii din Panciova
În Banat, cu deosebire în Banatul de Sud, aromânii
sau ţinţarii, cum le spun sârbii, au migrat mai cu seamă
în decursul secolelor XVIII, XIX şi la începutul celui
de-al XX-lea, cu toate că, într-un număr considerabil mai
mic, aceştia au existat pe aceste meleaguri deja de prin
veacul al XVI-lea. Au venit din pe-atunci Imperiul Otoman, din colţurile tradiţional aromâne - din Muscopoli*,
Pind, de pe versanţii Gramosului şi Olimpului, urmând
cunoscutele drumuri comerciale de-a lungul văilor râurilor Vardar şi Morava, de unde au trecut Sava şi Dunărea,
intrând astfel în teritoriile austro-ungare de graniţă, cu
statut militar, iar de-aici, drumurile lor s-au ramificat în
trei direcţii. Una ducea din Zemun înspre Sremska Mitrovica, Vukovar şi Zagreb înspre Viena. Cea de-a doua
era îndreptată înspre nord, respectiv Novi Sad, Seghedin şi Pesta, iar cea de-a treia mergea de la Panciova,
Kovin, Bela Crkva (Biserica Albă, n.t.) şi Vârşeţ înspre
Timişoara, Bucureşti şi de aici mai departe, către cele
mai importante centre comerciale din Zona Mării Negre:
Constanţa şi Odesa.
Motivele acestor mişcări migraţioniste au fost înainte de toate economice şi de siguranţă, iar nevoia unei
vieţi liniştite şi sigure în imperiul creştin din vecinătatea
nordică a fost determinantă.
Aromânii au fost, aşa cum se şi cunoaşte, una dintre importantele reţele de legături în Balcani pe timpul
Imperiului Otoman, ca atare comerţul a cauzat migrarea
lor către centre urbane în care se desfăşura o activitate
economică plină de dinamism, îndeosebi în zona de frontieră. În Banat, ca de altfel peste tot unde răsăreau noile
lor cămine, aromânii au lăsat urme adânci şi deseori au
fost principalii promotori şi iniţiatori ai dezvoltării sociale şi culturale. Au rămas în memoria colectivă şi în
calitate de mari binefăcători şi donatori.
Mulţumită pedantei administraţii austro-ungare, la
Panciova se pot găsi date despre multe familii de aromâni pentru care acest oraş de pe malurile Timişului şi
Dunării a devenit noua lor casă. Aici, de pildă, se află
ramurile vestitei familii din Zemun pe nume Spirta, apoi

Bucovala, Diamandi, Aspri, Zaharievici, Anastasievici,
Popovici, Djandjafilovici, marea familie Lambrin din
Muscopoli, Prita din Vlahoklisura şi multe altele.
Se merită a evidenţia îndeosebi acele familii de
aromâni care sunt de mai mult de două secole locuitori
ai oraşului Panciova şi-n al căror destin s-au frânt toate
Scillele şi Caribdele acestor meleaguri: renumita familie
Veriga, al cărei întemeietor Iancu Veriga (1777-1857),
târgoveţ, a venit din natala sa Vlahoklisura la Panciova şi
a primit în 1811, de la magistratul oraşului, documentul
oficial care-i permitea să se mute şi să-şi înceapă afacerile. Această familie se află în strânse legături de rubedenie
cu marea familie Ciurcin, cunoscuţi târgoveţi, de asemenea cu gene de aromâni (îndeosebi după Vera Todorovic
Ciurcin - fiica lui Naum Todorovici, comerciant din Belgrad). Cei din familia Veriga se află în legături de familie
şi cu familia Hadja, care a venit la Panciova din Melnik.

Familie tradițională de aromâni

O foarte importantă familie de aromâni este cea
a lui Djordge Mano Zisi, profesor la Universitatea din
Belgrad (1901-1995), arheolog şi istoric de artă, a cărui bunică, Parascheva, Vita, Mano Zisi, cu micul său fiu
Manoilo în braţe, a venit în anul 1848, pe cal, cu caravana, din natala Kastoria, peste Bitolj, Skoplje şi Niš, la
Belgrad, iar apoi la Panciova, la fraţii săi - pe-atunci deja
vestiţi comercianţi şi mai târziu bancheri.
Vlahoklisura a fost în secolul al XIX-lea o adevărată pepinieră de familii de aromâni, care, una după alta,
unite fiind între ele prin legături de rubedenie, cumetrie
şi prietenie, ajungeau în oraşul de pe Timiş şi aici au rămas până în ziua de astăzi. Una dintre acestea este familia Mandrino, ai cărei întemeietori s-au ocupat în această
zonă a Banatului de comerţ, îndeosebi cu cel de cereale. S-au aflat în legături de cumetrie cu familia Paciu,
vestit ministru de finanţe al Regatului Serbiei, medic
de altfel, care a fost executorul testamentului (1871) lui
Sima Mandrino, document cu 40 de aliniate, dintre care
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unul se referea la un fond pentru înfiinţarea la Panciova a
unei şcoli „valahe“, respectiv aromâne, destinată numeroşilor copii ai familiilor de aromâni din Banatul de Sud.
Cei din familia Mandrino şi-au adus din Vlahoklisura
naşii - familia Oka - din care se trage şi unul din întemeietorii Facultăţii de Comunicaţii din Belgrad, respectiv
Nikola S. Oka. Atât cei din familia Mandrino, cât şi cei
din familia Oka sunt legaţi prin multiple fire cu familiile
Kiki, Bota, Paciu, Mano... Urmaşii acestora sunt şi astăzi
numeroşi, iar o parte dintre ei trăieşte în continuare la
Panciova.

Grup de aromâni

Puţină lume din Serbia cunoaşte astăzi faptul că
faimosul poet Branko Radičević este de origine aromână. Mama sa, Ruža Mihajlović - Radičević este născută
la Vukovar, în vestita „Magazie Mihajlović“, o clădire în
stil baroc ai cărei proprietari au fost, începând din 1780,
cei din familia Mihajlović, cunoscuţi târgoveţi din Vukovar. În această clădire a existat şi cea dintâi bibliotecă-librărie sârbească, loc de refugiu pentru Vuk Stefanović
Karadžić. Doctorul în ştiinţele matematicii şi profesorul
universitar Borivoj Mihailović din Panciova este unul
dintre descendenţii acestei familii din Vukovar, iar urmaşii săi se mândresc şi astăzi cu originea şi strămoşii lor.
O foarte interesantă familie de aromâni, care s-a
mutat în 1782 din Vlahoklisura în Banatsko Novoselo,
este bogata familie Zega. Târgoveţi, posesori de pământ,
cei din familia Zega au rămas în memorie şi ca mari binefăcători. Pe timpul marii foamete din 1814, Jovan Zega a
copt zilnic câte-o pâine şi a împărţit-o gratuit conaţionalilor săi, le-a dat seminţe pentru recoltă şi a ajutat obştea
pentru a-i dezvolta condiţiile de trai în comun. Totodată,
cei din familia Zega s-au făcut cunoscuţi şi în calitate de
luptători curajoşi în bătăliile şi războaiele de pe parcursul veacului al XIX-lea, iar unul dintre ei a devenit chiar
serdar şi prim adjutant al cneazului Nikola, în Muntenegru, despre care trubadurii vremii, cântăreţii la guslă, au
cântat cântece sub titlul „Zega din Banat“ şi „Mişa Bănă-
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ţeanul“. Aleksandar Zega, chimist (1860-1928) este unul
dintre fondatorii Societăţii Sârbe de Chimie din Belgrad,
iar Nikola Zega (1863-1940), etnolog şi custode al Muzeului de Etnografie din Belgrad este un cunoscut cercetător al portului popular, al morilor puse în mişcare de
cai, al pescuitului pe Dunăre, al tatuajului...
Milan Zako, mare jupan de Panciova şi Vârşeţ, a
cărui minunată casă din centrul oraşului stă şi păzeşte şi
astăzi amintirea slăvitelor zile de demult, a fost de asemenea de origine aromână. A trăit în această clădire în
perioada de dinaintea Primului Război Mondial, iar urmaşii săi, până în deceniul opt al secolului al XX-lea.
Migraţia familiilor de aromâni în districtul Panciova a continuat şi după cel de-al Doilea Război Mondial, însă acum doar din Macedonia şi asta mai cu seamă din apropiere de Ohrid, din Gornja şi Dolnja Belica.
Cea mai mare parte a acestor familii, în contextul istoric
şi politic, şi-au adăugat la numele de familie particula
„ski“. Nanuševski, Balkoski, Popovski, Džamtovski, Badalovski... sunt doar câteva dintre acestea.
Urmaşi atât ai aromânilor care au venit la Panciova înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, cât şi ai
celor care au venit după aceea sunt foarte numeroşi şi
interesant e faptul că mulţi sunt interesaţi să cunoască cât
mai mult despre acest grup etnic aproape pe deplin uitat
în Serbia, despre tradiţiile ei, despre obiceiuri, tradiţii...
să reînvie amintirile originii lor, ale strămoşilor, să-şi
aducă aminte de poveştile de familie şi amintiri.
Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societăţii în Medii Multietnice „In medias res“ din Panciova
şi secţiunea sa pentru păstrarea şi dezvoltarea culturii
aromâne, unică în Voivodina, motivată cel mai mult de
astfel de dorinţe şi emoţii, are deja un şir întreg de activităţi menite să promoveze şi să afirme comunitatea etnică
aromână în Serbia şi îndeosebi în Voivodina, dar şi limba aromână, respectiv dialectul. Nenumăratele expoziţii
cu fotografii vechi ale familiilor aromâne din Panciova
şi Banat, prezentarea revistei noastre „21 vek“, din care
un număr întreg a fost dedicat aromânilor din Panciova,
filme documentare şi „mese rotunde“ cu tematici dedicate micilor grupări etnice şi întotdeauna cu o puternică
susţinere mediatică a tuturor activităţilor noastre - toate
acestea sunt doar o parte a programului - în vreme ce
studiile de arhivă şi cele de pe teren rămân ca o continuitate. În final, trebuie să scot în relief faptul că ne
bucurăm din inimă la fiecare contact, vizită şi colaborare
cu prietenii noştri din comunităţile de aromâni din toate
ţările unde aceştia există, dar îndeosebi cu cei din ţara
vecină, România, şi acesta este un prilej să-i salutăm şi
să-i invităm la colaborare în scopul pătrării culturii, tradiţiei şi prieteniei.
Versiunea în limba română:

Dușan Baiski

* Am preferat varianta aromână a denumirii (n. tr.)
Mulțumiri dlui Vasile Todi din Timișoara pentru fotografiile
cu aromâni! (n.r.).
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Dušan Dejanac
(Serbia)

Cenadul și Teatrul național sârb
Încă de la începutul secolului al XIX-lea, sârbii
care trăiau pe teritoriul României actuale erau conștienți
de faptul că ei nu se află într-o integritate etnică, ci în
punctele terminale ale națiunii lor.
Cu toate acestea, ei se găseau în centrul vieții sociale și culturale a poporului sârb. În mod deosebit s-au
evidențiat cei din Arad și Timișoara prin înființarea Matiței Srpska (Matca sârbească) din Novi Sad, Tekelianum
din Budapesta, a ziarelor, calendarelor, bibliotecilor și
sălilor de lectură.
Fără sârbii din România nu se poate vorbi despre
iconografia sârbească (arădenii – Alexici, Tenețki, Tabacovici) dar nici despre teatrul național sârb.
Trupa de teatru din Cenad
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea au existat
destule trupe ambulante de teatru (în limba germană),
care cutreierau Imperiul, prezentând piese de teatru.
Toamna anului 1859 aduce o astfel de trupă în Cenad, care obține o autorizație de la autorități pentru a putea juca în Casa națională.
Unul din motivele ca trupe de teatru să vină la Cenad a fost și afinitatea pentru teatru a nobilului Náko din
Sânnicolau Mare.
În articolul Primele reprezentații teatrale din Cenad publicat în 1885, în ziarul Teatru din Novi Sad, teologul Andrei Putici menționează câteva nume ale abonaților (prenumeranților), de fapt pătura cultă a Cenadului:
Ivcovici, care era administratorul conacului Náko, cu întreaga sa familie, I. Teodorovici, casierul de atunci, Stevan Protici, teolog.
Aceste reprezentații au cointeresat tineretul sârb
din localitate: M. Simici, Dimitrie Mita Rujici, Mihailo
Matici, Ioța Jivici, Ioța Zarici, Ioța Putici, Costa Jivici,
Vasa Marcovici.
Karl Busch, conducătorul trupei germane, pentrtu
a atrage mai mulți spectatori, aduce pentru roluri noi și
tineri sârbi din Cenad: Mita Rujici, Ioța Putici și Vasa
Marcovici.

În primăvara anului următor, reprezentațiile au loc
la birtul La vulturul negru, unde scena a fost amenajată
într-un șopron gol.
Teologul Andrei Putici, care în timpul studiilor a vizionat piese de teatru în orașe mari, își propune să pregătească
acum cu cenăzenii săi o piesă în limba sârbă. Piesa aleasă a
fost Haiducii de Iovan Steria Popovici. Rolurile masculine au
fost ușor repartizate, însă nicio fată din Cenad n-ar fi urcat pe
scenă (fiind vorba de o societate cu familii patriarhale). Astfel
că în rolul Zelidei o vom găsi chiar pe fiica lui Busch, pentru
care rolul a fost tradus în limba latină.
În ajutorul lui Putici vine și un alt teolog, Stoian Protici.
Repetițiile aveau loc în grădina lui Putici; Stoian Protici a fost
sufleor, iar rolurile au fost distribuite tinerilor: Andrei Putici,
Dimitrie Rujici, Costa Hagici, Iovan Putici, Vasa Marcovici,
Mihailo Matici, Iovan Jivici, Costa Jivici, M. Matici, S. Zaharici, M. Simici, N. Hagici.
În aprilie 1860, piesa putea fi prezentată, însă trebuia
obținută licența de la Direcția principală din Timișoara.
Premiera a fost pe 21 mai 1860, apoi piesa s-a jucat
de mai multe ori. După acest mare succes al diletanților sârbi,
Karl Busch cu trupa germană părăsește Cenadul.
Când totul s-a potolit și actorii au redevenit ceea ce au
fost, a intervenit neprevăzutul. Două piese au fost vizionate de
un tânăr și școlit evreu, Karl May, comerciant de vinuri, care
a cunoscut și teatrele din Viena, Pesta și Timișoara. Acesta intervine la Putici și Protici, le oferă 2000 de forinți cu care să
procure garderoba, să cumpere cărți, să-și amenajeze scena ca
să poată continua activitatea teatrală. Cei doi acceptă, se întocmește o convenție prin care se prevede ca May să-și aducă la
conducere un apropiat (Georg) alături de Stoian Protici și care
să-l informeze periodic despre activitatea trupei.
Problema spinoasă a fost căutarea actrițelor pentru roluri feminine. După o serie de peripeții pe traseul Sânnicolau
Mare – Kikinda, trupa se îmbogățește cu actorul din Kikinda,
Mita Marcovici și tânăra actriță Draghinia Popovici (născută
în Ivanda).
Din Kikinda vin și alți actori cu o oarecare experiență
în domeniu. De asemenea, acum vine și Georg, omul de încredere a lui Karl May.
În Cenad, trupa a pregătit șase piese (Haiducii, Bătălia
de la Kosovo, Svetislav și Mileva, Kir Jania, A pierit avuția, a
pierit prietenia, Însurătoarea și măritișul).
Primele deplasări le fac la Sânnicolaul Mare, apoi aici
se pregătesc încă șase piese. Succesul este evident. Au prenumeranți (abonați) simiclăușenii îi ajută în toate. Se remarcă familia lui Gioca și Istirca Peocovici. Le oferă chiar modesta lor
locuință, aduc actorilor mâncare și băutură, iar fiica lor, Iulca,
participă în reprezentații.
De la Sânnicolaul Mare trupa se deplasează la Kikinda
Mare, unde deja de trei decenii se jucau piese de teatru. În
Kikinda li se acordă fără taxe pentru reprezentații Sala Districtului din clădirea Curiei (Magistratului). Succesul este foarte mare. Aici, Georg îl cunoaște și se împrietenește cu Iovan
Cnejevici.
Prevăzând posibilitățile deosebite ale tinerilor actori,
cei doi hotărăsc să-i despartă de Protici, care era un director
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și regizor autoritar și responsabil. Nereușind prin metoda șicanei, încep să nu le plătească regulat lefurile, apoi Gorg îi
părăsește definitiv.
Ca urmare, o parte dintre actori se răzlețesc. Putici și
Protici se întorc în Cenad, iar restul se alătură lui Iovan Cnejevici și pleacă spre Vranjevo. Trupa primește o concesiune, se
reorganizează cu Cnejevici în rol de director, regizor și actor.
Ei dau reprezentații în multe localități din Banat și Bačka.
La sfârșitul lui noiembrie, trupa ajunge la Novi Sad,
unde are loc primul spectacol în iunie 1861.
Aici, Cnejevici intră în conflict cu o parte a trupei, care
acum se și risipește. O parte rămâne alături de Cnejevici, pe
când o altă parte se adresează cu o cerere Bibliotecii (sălii de
lectură) sârbe pentru a fi primiți ca membri ai viitorului teatru.
Dintre actorii din Cenad, care înființează Teatrul național sârb, primul teatru profesionist sârb, îi amintim pe: Dimitrie Mita Rujici, Constantin Costa Hagici, Draginia Popovici,
Iovan Putici, Liubița Popovici, iar mai târziu, Vasa Marcovici,
Lazar și Sofia Popovici.
Pentru ființarea Teatrului național sârb o mare însemnătate a avut în anul 1861 sărbătorirea a 100 de ani de la nașterea
lui Sava Tekelia (Arad), un mare filantrop al sârbilor. Astfel,
actorii din Cenad, în slava binefăcătorului lor arădean, au pus
temelia Teatrului naționa sârb.
Câteva cuvinte despre actorii din Cenad
Andria Putici – s-a născut în Cenad, școala primară –
la Cenad, teologia – Vârșeț.
A fost timp de doi ani învățător la Saravale, iar din
1863, preot la Cenad. După 50 ani de preoție, la 28 aprilie
1914, este onorat cu titlul de protoprezviter.
În anul 1900 a publicat în ziarul Teatru articolul Cuvânt
pentru istoria teatrului sârbesc.
Stevan Protici – s-a născut la 6 martie 1817, la Cenad. Era fiu de preot. Școala primară – Cenad, iar școala latină în Meze-Verim. Din 1835 este elev la Seminarul teologic
din Vârșeț, pe care nu-l absolvă din cauza lipsurilor materiale
(moartea tatălui).
Un timp a lucrat în Becicherecul Mare ca și comerciant.
Când trupa de actori s-a destrămat, el se întors la Cenad
împreună cu A. Putici și a lucrat ca funcționar la castelul Náko.
La Cenad a scris piesa comică Începuturile teatrului
sârb din Cenad. Nu se cunoaște unde a ajuns acest text.
Dimitrie Mita Rujin Rujici – s-a născut la 27 octombrie 1841, la Cenad, unde a absolvit școlile primare germană
și sârbă.
După absolvire, a lucrat mai mulți ani ca și comerciant.
Consfătuindu-se cu Svetozar Miletici, a contribuit la
crearea Teatrului național sârb din Novi Sad, la care a subscris
în 16 iulie 1861. Astfel, a devenit pionier al teatrului sârb după
conaționalul său, Alexa Bacivanski din Timișoara, al doilea
actor profesionist în istoria teatrului sârb.
După un conflict în Teatrul național sârb, 1863, Rujici
se transferă la Teatrul național croat. Aici se desăvârșește profesional la primul său profesor, Freidenreich.
După doi ani revine la Teatrul național sârb. Desăvârșirea profesională o continuă la Burgtheater din Viena.
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Din 1872 și până în 1875 joacă la Teatrul național din
Belgrad. Din 1875 și până în 1903 este actor, regizor și director al Tatrului național din Novi Sad.
În anul 1910, la Novi Sad, și-a sărbătorit semicentenarul
muncii actoricești. A murit la 12 decembrie 1912, la Vârșeț.
În lunga sa carieră actoricească a interpretat
aproximativ 400 de roluri (Othelo, Romeo, Lear, Hamlet, Don
Carlos, Faust, Pera Seghedinaț, Haiduc Velco, Nemania, Iug
Bogdan...).
Constantin Costa Hagici – născut 1823 Cenad – a
murit în 1872 la Ruma.
A fost cunoscut prin porecla Baba. A fost angajat al
Teatrului național sârb ca actor (juca foarte bine roluri comice), dar lucra și la montarea scenei cu plata de 40 forinți.
Vasa Marcovici – s-a născut în 3 iunie 1842, la Cenad.
În 1863 trece în trupa de teatru belgrădeană a lui Adam
Mandrovici. Deseori schimbă trupele și mediul (Belgrad,
Zagreb, Novi Sad).
Preferă să joace roluri de eroi negativi.
Neputința l-a găsit la Cenad, dar fără mijloace de existență. Mână de ajutor i-a întins biserica, care a cerut Teatrului
național sârb, în 1888, să-i acorde un mic ajutor bănesc de 10
forinți. A murit la Cenad, la 22 septembrie 1885.
Ioța Iovan Putici – La Kikinda, trece în trupa lui
Cnejevici, iar membru al Teatrului național sârb va fi în
perioada 1861-1869. A jucat în roluri episodice și a fost
sufleor.
Ielena Lenca Hagici – s-a născut în 11 aprilie 1856,
la Cenad. Este fiica lui Costa Hagici. Școala primară – în Cenad. Urcă pe scenă prima dată în 1870. La vârsta de 31 de ani
părăsește Teatrul naționa sârb, trecând la trupa lui Simici, la
Teatrul din Niš, apoi la Teatrul din Kragujevac și apoi la cel
din Belgrad.
Moare la Panciova în 1897.
Bosilca Hagici – s-a născut la Cenad în 1859. A jucat
la Teatrul naționa sârb în perioada 1869-1882. S-a căsătorit cu
Ilia Jivcovici (dintr-o familie înstărită) din Panciova.
A murit în anul 1900, la Panciova.
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Zeno Vancea, un autentic
Homo Banaticus
Zeno Vancea s-a născut la Bocşa Vasiovei în 8
octombrie 1900, în urma unei întâmplări: deoarece, la
începutul secolului al XX-lea, la Lugoj nu exista maternitate,
părinţii săi (căsătoriţi la Bocşa Montană în 12 iunie 1899)
au apelat la serviciile unui renumit medic bocşean, dr.
Petru Borlovan (originar din comuna Sălbăgel), care, după
obţinerea licenţei la Facultatea de Medicină din Viena, se
stabilise în Bocşa Montană. Hotărârea fusese determinată
şi de faptul că în mica aşezare cărăşeană locuiau bunicii
din partea mamei, Otto Kintzl (1836, Lämberg – 1890,
Vasiova) şi Wilhelmine Kintzl-Bintinger, originară
din Oraviţa Montană. Otto Kintzl, funcţionar silvic
(Forstbeamter), angajat al Societăţii reşiţene U.D.R., era
rudă apropiată cu compozitorul austriac Wilhelm Kienzl.
După naştere (asistată de dr. P. Borlovan), Zeno Vancea nu
a stat la Bocşa, potrivit propriei sale mărturisiri, decât 4-5
luni, după care s-a mutat cu părinţii săi la Lugoj.
Tatăl său, Octavian Vancea (1860-1906), funcţionar
administrativ („diurnist”, apoi notar comitatens) la
Prefectura lugojeană, actor diletant în Societatea Teatrală,
avea o remarcabilă voce de bariton, activând ca membru în
reuniunea germană (Lugoscher Gesang- und Musikverein),
dar şi în Reuniunea Română de Cântări şi Muzică (corala
ortodoxă), dirijată de Ion Vidu, împreună cu sora sa
Maria, în virtutea manifestărilor specifice tradiţionalului
peisaj multicultural şi plurietnic lugojean. Mama sa,
Johanna, profesoară de pian cu studii de specialitate la
Praga, participantă activă la viaţa concertistică lugojeană
ca acompaniatoare, a fost cea care i-a insuflat şi cultivat
dragostea pentru muzică. Bunica, Wilhelmine Kintzl,
o bună pianistă, a contribuit la educaţia sa artistică,
predându-i primele cunoştinţe pianistice.
Bunicul din partea tatălui, Ioan Vancea, arhivar
comitatens la Prefectura din Lugoj, recăsătorit cu
Iosefina (născută Stefani), originară din Sânnicolau
Mare, se implicase în sprijinirea societăţilor culturale

locale, contribuind, în anul 1853, cu o sumă de bani la
sponsorizarea reuniunii germane.
Străbunicul, Ioan Vancea, ofiţer de carieră, absolvent
al Academiei Militare din Viena, se stabilise la Lugoj
în anul 1809, odată cu ieşirea la pensie, după campania
victorioasă a lui Napoleon asupra armatei austriece. Lui
Ioan Vancea, comandantul Legiunii Valaho-Ilirice, i se
atribuise misiunea, îndeplinită cu succes, deşi fusese grav
rănit, de a organiza ariergarda care să asigure retragerea
trupelor habsburgice. Pentru faptele sale de arme a fost
avansat la gradul de colonel, iar mai târziu, în 1818,
înnobilat printr-un decret semnat de împăratul Francisc I,
care i-a acordat, conform uzanţelor, un blazon şi pecetea
imperială.
Stră-străbunicul pe linie paternă, Petru Vancea,
harambaşă (căpetenie) de haiduci, originar din comuna
cărăşeană Slatina, era iniţiatorul unor repetate atacuri, la
Strâmtoarea Surducului, dar şi în alte locuri greu accesibile
din Banatul Montan, asupra convoaielor civile şi militare
imperiale care transportau monedele de cupru bătute la
monetăria de lângă Oraviţa. În 26 iunie 1738, în timpul
deplasării unei coloane a armatei austriece aflate în drum
spre Mehadia (venind dinspre Lugoj), o suită din care
făcea parte şi marele principe Francisc I Ştefan de Lorena
(viitorul soţ al Mariei Tereza), rătăcindu-se în pădure, a
fost surprinsă de o ceată de lotri români înarmaţi, îmbrăcaţi
în straie turceşti, conduşi de Petru Vancea. Oferindu-şi
serviciile pentru a facilita întoarcerea în siguranţă în tabără
a suitei imperiale, pădurea fiind împânzită de numeroase
detaşamente ale armatei otomane (aflate în plin război
cu armia austriacă), căpetenia haiducilor a determinat
mărinimia lui Francisc, care l-a răsplătit, numindu-l căpitan
de plăieşi şi oferindu-i o soldă anuală. Peste câţiva ani,
împărăteasa Elisabeta va ctitori o capelă, evocând fericita
întâmplare prin inscripţionarea unui text. Evenimentul,
care a determinat ascensiunea lui Petru Vancea în ierarhia
militară austriacă, consumat în timpul Războiului austroruso-turc dintre anii 1736 şi 1739, încheiat prin Pacea de la
Belgrad, a fost descris de Francesco Griselini, textul fiind
reluat de Nicolae Stoica de Haţeg.
Zeno Vancea a rămas orfan la o vârstă fragedă, tatăl
său părăsindu-l când avea doar 6 ani (1906), iar mama
sa, la vârsta de 11 ani. Pentru o scurtă perioadă de timp,
de creşterea sa şi a surorii sale, Olga, s-a ocupat bunica,
Wilhelmine Kintzl, în impunătoarea casă a familiei,
construită de colonelul Ioan Vancea, apoi a fost încredinţat
spre adopţie procuristului bancar Edmund Feldman,
sculptor diletant, literat şi eseist evreu lugojean, un vechi
prieten al tatălui său, care l-a îngrijit cu abnegaţie până la
absolvirea Gimnaziului de Stat din localitate (cu limba de
predare maghiară) şi obţinerea diplomei de maturitate. Aşa
cum mărturiseşte într-un manuscris cuprinzând însemnări
autobiografice inedite, identificat în Arhiva Vancea (pusă
la dispoziţie de Ioana şi Andrei Vancea, fiii muzicianului),
binefăcătorul său i-a marcat existenţa: „Influenţa tutorelui
meu a fost dintre cele mai binefăcătoare. Am fost crescut
într-un spirit progresist, fără prejudecăţi naţionale, rasiste
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sau religioase; liber-cugetător, tutorele meu mi-a îndreptat
de la început atenţia spre valorile mari estetice şi morale
ale omenirii, favorizând în largă măsură înclinaţiile mele
artistice”.
Viitorul compozitor a locuit în vechea casă ridicată
de străbunicul său, colonelul Ioan Vancea, până la vârsta
de 8 ani, apoi într-un imobil situat vizavi de locuinţa lui
Filaret Barbu, pe terenul actualului parc al Prefecturii, în
care familia s-a mutat din motive financiare.
La Lugoj, în timpul
liceului (1915-1918), Zeno
Vancea a studiat cu Ion
Vidu (teorie-solfegiu şi
armonie) şi Iosif Willer
(contrapunct şi pian), o
personalitate complexă –
avocat, politician (deputat
în perioada interbelică) şi
licenţiat al Academiei de
Muzică din Budapesta, unde
a fost coleg cu Béla Bartók
şi Zoltán Kodály. În anii
şcolari 1917-1918 şi 19181919 a fost stipendiat de
Zeno Vancea
Reprezentanţa
Fundaţiei
„Emanuil Gojdu”, care i-a
acordat o bursă în valoare
de 360 de coroane, respectiv 600 de coroane. Cel de-al
doilea stipendiu era destinat sprijinului pentru a urma
studii la Academia Comercială din Viena, „având a cere
concesiune de la dl ministru de culte şi instrucţie publică
pentru folosirea bursei în străinătate”, după cum se preciza
în procesul-verbal al Reprezentanţei Fundaţiei, întocmit în
şedinţa din 15/28 august 1918. După absolvirea studiilor
liceale, până la 18 noiembrie 1918, a frecventat, episodic,
cursurile Academiei de Muzică din Budapesta (iniţial se
înscrisese la Facultatea de Drept), apoi, timp de un an,
până în 1919, a fost studentul Conservatorului de Muzică
şi Artă Dramatică din Bucureşti, unde a studiat armonia
cu Dimitrie Cuclin. Contactul cu muzicianul-filozof n-a
fost unul benefic pentru cariera lui Zeno Vancea: „Pentru
Cuclin, fiecare acord, fiecare înlănţuire de acorduri erau
prilejuri de lungi meditaţii filosofice. Cursurile sale erau
interesante, dar de atâta filosofie n-am reuşit să adaug prea
multe cunoştinţe muzicale faţă de cele învăţate la Lugoj!”1
Şi-a desăvârşit pregătirea muzicală la Conservatorul
de Muzică şiArtă Dramatică din Cluj (1919-1921), absolvind
clasa de armonie, unde l-a avut ca maestru pe Augustin
Bena. A studiat pianul cu Ana Voileanu-Nicoară şi Liviu
Tempea2, contrapunctul şi formele muzicale cu Hermann
Klee, orele de cor fiindu-i predate de Gheorghe Dima. La
Martha Popovici, Convorbiri cu Zeno Vancea, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, p. 57-58.
2
Detalii privind legăturile spirituale dintre Lioviu Tempea şi Zeno Vancea, în Constantin-Tufan Stan, Liviu Tempea. Pianistul-compozitor,
Editura Eurostampa, Timişoara, 2015.
1
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Cluj a activat, în paralel, şi la Opera Română, unde fusese
angajat de Tiberiu Brediceanu datorită excepţionalelor sale
disponibilităţi de pianist-corepetitor, exersate în compania
unor reputaţi interpreţi vocali lugojeni, cum erau tenorul
Traian Grozăvescu şi basul Francisc Balogh. În preludiul
anilor de studenţie, în 10 august 1919, a acompaniat-o, pe
scena Teatrului Orăşenesc din Lugoj, pe soprana clujeană
Lya Pop, absolventă a Conservatorului din Paris. Zeno
Vancea va reveni cu periodicitate pe scena Teatrului
lugojean, în calitate de acompaniator. Astfel, în 8 aprilie
1922 şi-a dat concursul la recitalul tenorului dr. Wilhelm
Nasta, membru al Operei Române din Bucureşti, care a
prezentat publicului meloman lugojean lieduri şi arii din
opere de Meyerbeer, Leoncavallo, Schubert, Schumann,
Brahms şi Puccini.
Între anii 1921 şi 1926, apoi în perioada 19301931, beneficiind de o bursă şi de ajutorul material şi
moral al pianistei Maria Branişte (văduva profesorului,
baritonului şi compozitorului caransebeşean Nicolae
Popovici, recăsătorită cu publicistul şi omul politic Valeriu
Branişte), a frecventat cursuri particulare de contrapunct,
fugă şi compoziţie la Neues Wiener Konservatorium, la
clasa lui Ernst Kanitz, greutăţile financiare nepermiţându-i
înscrierea la Academia de Muzică. În acei ani, datorită unei
galopante crize economice, populaţia Vienei se confrunta
cu o endemică stare de sărăcie, locuitorii din fostul burg
imperial făcând o intensă propagandă pentru ca bănăţenii
să accepte găzduirea şi întreţinerea copiilor lor, urmăriţi de
spectrul foametei. În acest context, obţinând adresa unui
muncitor feroviar vienez, al cărui fiu se afla în grija unei
familii lugojene, Vancea a reuşit să închirieze o modestă
încăpere, unde a locuit trei ani. Timp de câteva semestre
a frecventat, în paralel, ca student auditor, şi cursurile de
muzicologie ale profesorului Guido Adler la Universitatea
vieneză. Totodată, în perioada 1924-1926, fiind membru
activ al Societăţii „România Jună”, s-a implicat în densele
sale proiecte şi manifestări culturale, dirijând Corul Capelei
Ortodoxe Române. În capitala austriacă a avut prilejul să
ia contact cu noua orientare, de factură expresionistă, a
avangardei muzicale vieneze, fiind martorul unor prime
audiţii şi ale unor controversate spectacole cu creaţii ale
reprezentanţilor Noii Şcoli Vieneze, Arnold Schönberg
(Simfonia de cameră, întâmpinată de melomanii vienezi cu
huiduieli!), Alban Berg şi Anton von Webern (Passacaglia
op. 1), fiind considerat primul muzician român care a
preluat şi a asimilat în propria creaţie, chiar dacă în mică
măsură, elemente de tehnică dodecafonică (Preludiu, fugă
şi toccată pentru pian şi Scoarţe, suită pentru orchestră
de cameră, o ingenioasă transpunere sonoră a geometriei
cusăturilor ţărăneşti). Principiile componistice promovate
sub auspiciile Noii Şcoli Vieneze vor fi asimilate plenar,
mai târziu, de un alt compozitor bănăţean, Doru Popovici,
recunoscut ca fiind primul muzician dodecafonist din
istoria muzicii româneşti. Referindu-se la impactul
structurilor melodice de factură atonală asupra viziunii sale
componistice, Zeno Vancea mărturisea, într-un interviu
consemnat de Martha Popovici: „În lărgirea mijloacelor
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de expresie am ajuns la structura melodică dodecafonică
alcătuită din folosirea, în cadrul aceleiaşi teme, a celor
12 semitonuri ale gamei cromatice. Dar nu am acceptat
rigorile de construcţie ale lui Schönberg şi ale şcolii sale”3.
Pentru o scurtă perioadă a condus repetiţiile unui cor al
tipografilor vienezi, în cadrul unor concerte muncitoreşti
(Arbeiter Simphonie Konzerte) organizate de Webern.
În 1926 a fost numit, prin concurs, profesor suplinitor
de muzică instrumentală şi ansamblu orchestral la Liceul
Militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureş, iar din 1929 a
devenit, tot prin concurs, profesor suplinitor de armonie,
contrapunct şi istoria muzicii la Conservatorul Municipal
târgumureşean (din 1930, definitiv), sub directoratul
lui Maximilian Costin (viitorul său cumnat), autorul
primei monografii Enescu din literatura muzicologică
românească, pe postul devenit vacant al profesorului
Rudolf Zsizsmann, demisionat, care va fi numit ulterior
regens chori şi organist al Bisericii „Sfântul Mihail” din
Cluj, urmând a deveni profesor, iar mai târziu, director al
Conservatorului Maghiar din Cluj. La un an de la debutul
în activitatea didactică, în 20 august 1927, la Lugoj, a
avut loc un concert, al cărui program a fost alcătuit, în
exclusivitate, din creaţii semnate de Zeno Vancea, cu
participarea Cvartetului Stojkovits–Tocineanu–Toth–
Wisnovsky, a pianistei Clara Vojkicza şi a flautistului Gh.
Vrăbiescu, precum şi a artiştilor lirici Angela SzidonKardos, K. György Gábor, Carol Neumann şi Theodor
Wallandt. A fost prezentată o selecţie cuprinzând creaţii
instrumentale şi vocale: un cvartet de coarde (probabil
o lucrare de şcoală), Patru lieduri pe versuri de Rainer
Maria Rilke, 6 lieduri pe versuri de poeţi maghiari (ciclu
care va fi distins cu premiul I, în 1938, de către Societatea
Literară „Kemény Zsigmond” din Târgu Mureş), lieduri
pe versuri de poeţi români, o piesă pentru solo de pian şi
un septuor pentru coarde, flaut, clarinet şi pian. Referinduse la stilul vancian, impregnat de sonorităţile de factură
atonală preluate din perioada acumulărilor vieneze,
Filaret Barbu dedica evenimentului o cronică, emiţând
unele aprecieri critice şi recomandări: „Muzica, în unele
părţi, este chiar dulce, apoi prezintă un mister, care este
produsul atonalismului, căci nu ajunge să ştii ce spune
din punct de vedere tonal şi armonic, ci trebuie să-i cauţi
drumul nou, pentru a te împrieteni cu noile tendinţe care
au început să se realizeze în muzică. În unele piese (în
afară de lieduri) am observat şi o tendinţă spre muzica
naţională românească, care, deocamdată, se prezintă
ca un fel de frescă fără început, nici sfârşit, fiind încă
necesară studierea folclorului românesc, pentru ajungerea
adevăratului scop. Numai în cazul acesta se va putea vedea
că melodia, nefiind înglobată în simetria ritmului, liniile ei
se vor dezvolta melodioase şi variate la infinit”4.
În 10 septembrie 1932 s-a căsătorit cu Judita Clarisa
Illyés, fosta sa elevă de la clasa de teorie a Conservatorului
Martha Popovici, op. cit., p. 149.
4
„Revista Corurilor şi Fanfarelor Române din Banat”, Lugoj, I, 2, 1927,
15-17: Cronica lugojană, semnată cu pseudonimul Filarmon.
3

târgumureşean, pianistă profesionistă, licenţiată a
Academiei de Muzică din Budapesta. La Târgu Mureş a
fost coleg cu o pleiadă de străluciţi profesori, absolvenţi
ai Academiei de Muzică din Budapesta, între care László
Árpád, fost elev al lui Franz Liszt, şi Richard Chován,
fiul lui Koloman Chován. Va profesa până în 1940, cu o
întrerupere de un an (1930-1931), când va relua cursurile
de compoziţie cu E. Kanitz, la Viena, beneficiind de un
concediu cu plată din partea instituţiei. În noua ambianţă
culturală a traversat o perioadă de creaţie prolifică,
zămislind Cvartetul de coarde în stil bizantin, prin care
consona cu atmosfera opusului de inspiraţie psaltică al lui
Paul Constantinescu, Două studii în stil bizantin pentru
trio de coarde. Cu o mare perseverenţă, a înjghebat şi a
dirijat o orchestră simfonică de amatori, susţinută din
fondurile municipalităţii, cu care a susţinut concerte cu
o periodicitate lunară, parcurgând opusuri reprezentative
din literatura românească şi universală. În 1936 a compus
Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, armonizată şi aranjată
pentru coruri mixte săteşti după vechile melodii de strană
din Ardeal (Litografia Prefecturei Judeţului Mureş, 1939).
Printr-o adresă a Prefecturii judeţului Mureş (nr.
384/1939, datată 8 ianuarie 1940, semnată de prefect şi
şeful Cancelariei Prefecturii), lui Zeno Vancea i se aducea la
cunoştinţă copia unei scrisori, purtând antetul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi al Academiei de Muzică Religioasă
din Bucureşti, prin care Ioan Dumitru Petrescu, directorul
Academiei de Muzică Religioasă, îşi exprima aprecierile
cu privire la Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, armonizată şi
aranjată pentru coruri mixte săteşti după vechile melodii
de strană din Ardeal:
„Domniei Sale Domnului Zeno Vancea, profesor la
Conservatorul oraşului Tg. Mureş
Avem onoarea a vă comunica mai jos, în copie,
adresa nr. 375 din 30 noiembrie 1939 a Academiei de
Muzică Religioasă, în care vi se face o elogioasă apreciere
a armonizării Liturghiei ce aţi binevoit a compune pe
seama corurilor noastre săteşti cari le-am înfiinţat în
jud[eţ] şi pe cari le-am înzestrat cu Liturghia armonizată
de Dvs.
Pe lângă satisfacţia ce o aveţi în justa şi obiectiva
apreciere ce vi se face în sus-menţionata adresă, vă rugăm
să binevoiţi a primi viile noastre mulţumiri şi afecţiuni
pentru munca stăruitoare ce aţi depus în interesul culturii
şi muzicei noastre bisericeşti.
Prefect [semnătură indescifrabilă]
Şeful Cancelariei [semnătură indescifrabilă]
Copie: Ministerul Educaţiei Naţionale. Academia
de Muzică Religioasă din Bucureşti. Nr. 375/1939
Domnule prefect,
Scrisorii Domniei Voastre din 30 octombrie a.c.,
prin care îmi trimiseserăţi o Liturghie a dlui Octav Zeno
Vancea, «armonizată şi aranjată pentru coruri mixte

Pag. 31

MORISENA nr. 1/2016
săteşti după vechile melodii de strană din Ardeal», şi prin
care scrisoare îmi cereţi părerea asupra acestei lucrări,
[îi] răspund următoarele:
a) Dl Octav Zeno Vancea este un tânăr muzicant
muncitor, distins şi talentat. O altă Liturghie a Domniei
Sale [este vorba de Liturghia pentru cor mixt pe melodii
de strană din Banat, compusă în 1928], de o factură şi o
tehnică mai adâncă, am avut-o în mână şi am apreciat-o.
b) Convingerile noastre în ceea ce priveşte unitatea
muzicală liturgică se vor realiza încet-încet, cu concursul,
bineînţeles, al oamenilor bisericii şi [al] laicilor
înţelegători ai lucrului bun şi studiat.

Timişoara în mai multe spectacole, între care Orfeu şi
Euridice de Gluck) a fost întreruptă, potrivit propriei sale
mărturisiri, în urma unor jocuri de culise, fiind nevoit, în
cele din urmă, să-şi prezinte demisia. Înainte de numirea
oficială la catedră debutase în funcţia de custode al Primăriei
şi al Muzeului Regional al Banatului, între obligaţiile de
serviciu revenindu-i însă şi aceea de a preda cursuri la
Conservator. În perioada timişoreană a absolvit un curs de
limba italiană, organizat de Institutul de Cultură Italiană
(1942-1943), iar ca rod al intenselor şi constantelor sale
preocupări muzicologice a publicat Muzica bisericească
corală la români. Studiu critic şi Cartea dirijorului de cor.
Îndreptar pentru uzul conducătorilor de coruri (Editura
Mentor, Timişoara, 1944, respectiv 1945). În anul şcolar
1941-1942 a frecventat şi a absolvit cursurile secţiei de
teorie-compoziţie a Conservatorului de Muzică şi Artă
Dramatică din Cluj-Timişoara, prin care i se echivalau 5
ani de studiu, pe baza diplomei obţinute la Cluj în anul
1921.
În 30 noiembrie 1941 s-a implicat în desfăşurarea
manifestărilor prilejuite de serbarea comemorativă a
familiei Mocioni, interpretând Marş funebru de Alexandru
Mocioni, opus dedicat mamei sale Ecaterina. Printr-o
adresă semnată la 2 decembrie 1941 de Vasile Lăzărescu,
întâistătătorul Episcopiei Ortodoxe Române a Timişoarei
(nr. 2.410 C/1941), se subliniau meritele muzicianului:
„Domnule Profesor,

c) Până atunci, tradiţiile regionale vor subzista, şi
cei cari le cultivă nu greşesc, căci este mai de preferit a
continua şi a sprijini o atare tradiţie, care are într-însa
ceva din pietatea şi caracterul liturgic îndătinat, decât a
adapta şi a vulgariza o cântare streină, lumească adesea,
lipsită de orice element care s-ar potrivi altarului.
d) Câteva observaţii mi-aş îngădui să fac, în dorinţa
de mai bine, şi anume: Autorul să revadă, ici-colo, accentele
şi metrica melodică. Iar la Răspunsuri să excludă acea
simţibilă [sensibilă] a modului minor – re diez, în cazul
de faţă –, care denaturează specificul modului bisericesc.
Să încerce, şi va vedea marea deosebire de construcţie
melodică şi nuanţă liturgică. Deci întrebuinţeze re natural,
aşa cum este în cântarea populară şi chiar în unele cântări
psaltice.”
După Dictatul de la Viena a fost nevoit să ia calea
refugiului la Timişoara. Şi-a petrecut anii de bejenie, între
1940 şi 1945, ca profesor de contrapunct şi istoria muzicii
la Conservatorul Municipal din Timişoara, corepetitor,
pianist-acompaniator şi dirijor la Opera Română din ClujTimişoara (1941-1943), în capitala Banatului fiind găzduite
principalele instituţii de cultură clujene, Conservatorul de
Muzică şi Artă Dramatică şi Opera Română. Episodica sa
experienţă dirijorală (a condus orchestra Operei din Cluj-
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Apreciind la justa ei valoare contribuţia artistică
şi spirituală ce aţi dat pentru buna reuşită a serbării
comemorative a ilustrei familii Mocsonyi, în 30 noiembrie
a.c., atât ca interpret neîntrecut al Marşului funebru,
compoziţie a neuitatului şi marelui Alexandru Mocsonyi,
cât şi prin aprecierea competentă ce aţi făcut lucrărilor
sale muzicale în organul nostru eparhial, Vă rugăm să
primiţi expresiunea mulţumirilor noastre, în numele Sfintei
Episcopii Ortodoxe Române a Timişoarei.
Primiţi, Vă rugăm, Domnule Profesor, asigurarea
deosebitei noastre consideraţiuni ce Vă păstrăm.
Timişoara, la 2 decembrie 1941.
Episcop: Vasile [Lăzărescu].”
La invitaţia Cercului Bănăţenilor din Bucureşti,
asociaţie prezidată de dr. Petre Nemoianu, ansambluri
vocale şi instrumentale reprezentative din Lugoj şi
Timişoara, scriitori şi artişti plastici au participat, în prima
decadă a lunii martie 1943, la festivităţile şi concertele
organizate sub genericul Săptămâna Bănăţeană. Cercul
Bănăţenilor din Bucureşti, fondat în 1941, avea în
componenţa sa scriitori, muzicieni şi studenţi originari din
Banat. Între membrii fondatori se aflau Petre Nemoianu,
Anton Golopenţia şi Constantin Topliceanu. Înainte de
fondarea Cercului, bănăţenii stabiliţi în Capitală fuseseră
organizaţi în Asociaţia Culturală din Banat, organism
constituit în anul 1926. În şedinţa din 6 aprilie 1929,
desfăşurată în sala Serviciului Cultural al Primăriei din

Revistă trimestrială de istorie
Timişoara, s-a decis mutarea sediului central de la Bucureşti
la Timişoara şi reorganizarea Asociaţiei. Secţia TimişTorontal, condusă de ministrul Sever Bocu (preşedinte),
secondat de dr. C. Grofşoreanu, avea, în 1929, 12 comisii:
literară, artistică, iugoslavă, muzicală, medicală, juridică,
sportivă, industrial-economică, istorico-arheologică,
statistică, feminină şi bisericească. Unul din ţelurile
fundamentale ale Asociaţiei îl constituia înfiinţarea unei
episcopii ortodoxe la Timişoara, edificarea unei catedrale
şi fondarea unui Institut Teologic ortodox. Alte priorităţi
erau cele privind înfiinţarea unei tipografii şi a unei librării,
a unui post de radio care să emită, la început, în Banatul
românesc, apoi în cuprinsul întregului Banat istoric, şi a
unei Case Naţionale. O preocupare importantă a secţiei
literare o reprezenta editarea, în continuare, a revistei
„Banatul”. În acest scop a fost redactat Regulamentul
pentru Redacţia şi Administraţia Revistei şi un Proiect de
lege pentru organizarea Caselor Naţionale din Banat, sub
semnătura lui C. Grofşoreanu.
În anul 1945, Comitetul de conducere al Cercului
a iniţiat un amplu proiect economic destinat dezvoltării
Lugojului, instituind Premiul Urbanistic „Primar Dr.
Constantin Rădulescu”, în valoare de 100.000 de lei,
pentru cel mai bun studiu manuscris tratând perspectivele
dezvoltării Lugojului. Scopul principal îl constituia
„ridicarea în rang a oraşului Lugoj, acest cuib de glorie al
trecutului nostru zbuciumat. Din târg de provincie modest
şi liniştit, Lugojul trebuie să devină un mare centru urban,
în care să pulseze puternic şi departe, în afara zidurilor
lui, forţe spirituale şi economice româneşti”. Proiectul
prevedea lucrări hidroenergetice la stăvilarul de la Coştei,
amenajarea râului Timiş şi înglobarea celor aproximativ
15 sate limitrofe. Manuscrisele urmau să fie predate la
sediul Cercului în perioada 1 octombrie 1945 – 1 aprilie
1946, premiul fiind decernat de o comisie mixtă, formată
din reprezentanţi ai Cercului Bănăţenilor şi ai Primăriei
lugojene5.
Coriştii lugojeni aveau programate concerte pe scena
Ateneului Român şi la Radio, fiind prevăzute, totodată,
vizite la spitalele militare din Capitală. Turneul artiştilor
bănăţeni urma să fie aureolat prin recitaluri susţinute la
Iaşi, Chişinău şi Cernăuţi. Era a treia deplasare a Corului
„Ion Vidu” la Bucureşti, după participarea, sub conducerea
lui Ion Vidu, la Festivalul Coral prilejuit de Expoziţia
Generală Jubiliară din anul 1906 şi recitalul de la Ateneul
Român din anul 1932, sub bagheta lui Filaret Barbu.
Organizată între 1 şi 7 martie 1943, Săptămâna
Bănăţenilor a cuprins bogate manifestări cultural-artistice
specifice ariei bănăţene: o expoziţie de pictură şi sculptură,
prezentarea unor edituri, o expoziţie de artă ţărănească, cu
steaguri şi trofee ale reuniunilor corale, derularea unor
activităţi cu caracter sportiv şi muncitoresc, concerte cu
creaţii semnate de compozitori bănăţeni, spectacole de
dansuri şi muzică populară. Între momentele cele mai

semnificative figurau reprezentaţiile cu opera Năpasta de
Sabin Drăgoi, La şezătoare, icoană de la ţară într-un act de
Tiberiu Brediceanu, şi concertul Corului „Ion Vidu”.
În 4 martie, în avanpremiera turneului bucureştean, Reuniunea condusă de D. Stan a interpretat
integral programul, într-un concert susţinut pe scena
Teatrului „Traian Grozăvescu” din Lugoj6. După primirea
festivă din Capitală, în 5 martie (în ziua sosirii, artiştii
bănăţeni s-au întreţinut, la masa comună organizată la
Cantina Consiliului de Patronaj, cu ÎPS dr. Nicolae Bălan,
Mitropolitul Ardealului, Veturia Goga, dr. Petre Nemoianu,
Caius Brediceanu, Tiberiu Brediceanu şi dr. Aurel Cosma),
au fost vizitate, împreună cu ansamblul coregrafic din
comuna Borlova, trei spitale militare, unde cântecele şi
jocurile bănăţenilor au adus alinare răniţilor.
În cadrul serviciului divin de la Biserica „Sfântul
Spiridon” (slujbă radiodifuzată), oficiat în dimineaţa zilei
de 7 martie, a fost prezentată Liturghia Sfântului Ioan
Chrisostom de Ion Vidu (cântată în premieră în afara
Lugojului), iar seara, pe scena Ateneului Român, a avut
loc Concertul festiv al Reuniunii Române de Cântări şi
Muzică „Ion Vidu”, cu colaborarea Orchestrei Simfonice a
Societăţii de Radiodifuziune, dirijate de Theodor Rogalski.
Concertul, dedicat creaţiei bănăţene, a fost structurat în trei
părţi, între protagonişti aflându-se şi Zeno Vancea, care
începuse să se afirme în mediile muzicale din Capitală ca
unul dintre cei mai dotaţi compozitori români.
Concertul desfăşurat sub egida Săptămânii
Bănăţenilor a constituit un prilej de panoramare a principalelor elemente constitutive ale şcolii componistice din
Banat, reprezentate de o pleiadă de valoroşi com-pozitori.
Cu prilejul recitalului său din Timişoara din 31
martie 1943, George Enescu, într-un interviu publicat
în presa locală, făcea câteva aprecieri măgulitoare la
adresa Banatului muzical: „Banatul muzical se afirmă.
Aveţi aici pe S. Drăgoi, Zeno Vancea este laureatul
premiului [Zeno Vancea tocmai fusese laureat cu locul I la
Premiul Naţional de Compoziţie „George Enescu”]. Asta
contribuie la faima muzicală a Banatului. Bineînţeles, nu
putem să-i uităm pe Vidu, Brediceanu şi alţii din vechea
generaţie.” Într-un alt interviu, publicat în 18 noiembrie
1943 în presa bucureşteană, într-o enumerare a celor mai
talentaţi participanţi la Concursurile „George Enescu”,
marele maestru amintea şi numele lui Zeno Vancea, încă
puţin cunoscut în Capitală, alături de cele ale lui Dimitrie
Cuclin, Ionel Perlea, Sabin Drăgoi, Theodor Rogalski,
Dinu Lipatti, Paul Constantinescu şi Alexandru Zirra.
În 1945, ultimul an al refugiului în capitala
Banatului, Zeno Vancea a organizat şi a condus, cu
sprijinul lui Max Eisikovits, un Conservator Muncitoresc,
fondând, în acelaşi timp, un cor şi o orchestră. După
preluarea Transilvaniei de către administraţia românească,
Vancea se va reîntoarce la Conservatorul târgumureşean,
unde i se va încredinţa funcţia de director, până în anul

„Răsunetul”, Lugoj, XXIV, 45, 1945, 2: De la Cercul Bănăţenilor din
Bucureşti.

6

5

„Răsunetul”, Lugoj, XXII, 10, 1943, 2: Concert coral. Pentru alte detalii privind biografia şi creaţia lui Zeno Vancea, cf. Constantin-T.
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1948, când va fi numit director general în Ministerul
Culturii şi Propagandei, timp de un an, după care va prelua
conducerea învăţământului artistic din cadrul aceluiaşi
minister, contribuind la noua organizare a instituţiilor
din învăţământul muzical preuniversitar şi superior şi la
elaborarea primelor planuri de învăţământ.
La Conservatorul de Muzică din Bucureşti (profesor
la catedra de istoria muzicii, în perioada 1949-1952, şi la
catedra de contrapunct, între anii 1952 şi 1968) va elabora
primul manual de istoria muzicii româneşti. A deţinut mai
multe funcţii administrative, la Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor din România (vicepreşedinte, între anii
1968 şi 1977) şi la revista „Muzica” (redactor-şef, între
anii 1957 şi 1964).
De-a
lungul
carierei i s-au conferit
prestigioase premii şi
distincţii: Menţiunea
I (în 1934, pentru
Suita pentru pian,
Psalm 137 pentru
cor, Preludiu, Fugă
şi Final pentru pian),
Premiul III (1936,
pentru
Psalm),
Premiul II (în 1937,
pentru Două dansuri
groteşti, şi în 1938,
pentru Cvartet de
Medalia Herder - 1974
coarde) şi Premiul I
(1943, pentru Requiem / Muzică la pomelnicul unui erou,
pentru cor şi orchestră, opus dedicat generalului-erou
lugojean Dimitrie Petrescu Tocineanu, violonist amator şi
membru fondator, în 1927, al Societăţii Filarmonice din
Lugoj), toate, în cadrul Premiului de Compoziţie „George
Enescu” din Bucureşti, Premiul Internaţional „Gottfried
von Herder” al Universităţii din Viena (1974), titlul de
membru corespondent al Academiei de Arte din Berlin,
RDG (1975), ş.a.
Creaţia sa muzicală, relativ restrânsă, cuprinde toate
genurile, de la muzica corală a cappella, laică şi religioasă
(Imagini bănăţene, madrigalul Ionică, Liturghia pentru
cor mixt pe melodii de strană din Banat), la muzica de
teatru (Priculiciul, balet-pantomimă într-un act, o certă
contribuţie la fundamentarea ca gen a baletului românesc)
şi muzica de scenă (Oedip rege de Sofocle, Moartea lui
Apthum de Ovid Densusianu şi Se face ziuă de Zaharia
Bârsan), de la muzica de cameră vocală şi instrumentală
(Patru lieduri pe versuri de Rainer Maria Rilke, Cinci
lieduri pe versuri de George Bacovia, 11 cvartete),
la muzica vocal-simfonică (Recviem) şi simfonică
(Rapsodia bănăţeană nr. 1 pentru orchestră, Concert
pentru orchestră, Prolog simfonic, Sonata pentru orgă şi
orchestră de coarde ş.a.). Studiul intens al contrapunctului
la Neues Wiener Konservatorium şi-a pus amprenta pe
evoluţia sa componistică, stilul său dobândind evidente
caracteristici şi virtuţi polifonice, care străbat întreaga sa
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creaţie. Eliberată de canoanele rigide ale armoniei şi ale
contrapunctului de tip academic, muzica sa este tributară
unui sui-generis linearism polifonic, impunând, aşa cum
sesiza Mihail Jora, structuri contrapunctice politonale şi
atonale.
După o primă perioadă în care a oscilat între
diatonism şi cromatism, cu infuzii melodice de esenţă
folclorică intens stilizate, la maturitate s-a dedicat
abordării sistemului cromatic, preluând cu rafinament şi
discernământ elemente melodice şi ritmice din folclorul
ţărănesc, evitând însă cu consecvenţă citatele, în favoarea
creării unor structuri melopeice în caracter popular.
Ataşamentul pentru melosul de esenţă folclorică
manifestat în prima etapă de creaţie „îl alătură pe Zeno
Vancea grupului viguros de compozitori – Drăgoi, Negrea,
Jora, Paul Constantinescu – care au instaurat în acel
moment, în plan estetic şi prin faptul de creaţie, etapa
modernă a şcolii româneşti de compoziţie” (Gh. Firca).
În domeniul muzicologiei a fost un creator de şcoală,
valorificându-şi vastele cunoştinţe de istorie a muzicii prin
elaborarea unor ample opusuri de sinteză, delimitând şi
definind cu rafinament şi acribie muzicologică epocile
şi stilurile muzicale reprezentative pentru istoria muzicii
româneşti, fiind printre primii muzicieni români care au
introdus conceptul de analiză muzicologică.
Lucrări de referinţă în muzicologia românească,
exegezele sale surprind secvenţe sensibile ale începuturilor
muzicii psaltice româneşti, conturând etape ale influenţei
muzicii bizantine, ruseşti şi germane (Muzica bisericească
corală la români), propun o nouă metodologie de
persuasiune didactică în învăţământul preuniversitar
şi superior (Istoria muzicei universale şi româneşti –
îndreptar pentru uzul conservatoarelor, seminariilor şi
liceelor –, Tipografia Municipiului Târgu Mureş, 1938,
una din primele lucrări didactice de acest gen), definesc
concepte fundamentale ale muzicii autohtone şi universale
(melodie, polifonie, tonalitate, dezvoltare, stil, disonanţă
etc., consistente crochiuri reunite în vol. Studii şi eseuri
muzicale, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor,
Bucureşti, 1974).
O inedită contribuţie cu caracter didactic este
reprezentată de editarea a 23 de broşuri cuprinzând câte
două discuri LP Electrecord, sub genericul Istoria muzicii
în exemple muzicale. Capodopera sa muzicologică o
constituie cele două volume consacrate istoriei muzicii
româneşti, Creaţia muzicală românească. Sec. XIX-XX,
Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R.,
Bucureşti, 1968, respectiv 1978, strălucită sinteză a istoriei
muzicii româneşti, în care surprinde, printr-un stil concis
şi persuasiv, evoluţia şi particularităţile principalelor etape
stilistice.
Cu dublă ascendenţă etnică (român după tată,
austriac după mamă), crescut, de la o fragedă vârstă, de un
evreu, după decesul părinţilor săi, căsătorit cu o unguroaică,
Zeno Vancea reprezintă profilul bănăţeanului autentic, acel
Homo Banaticus, expresie a specificului baroc bănăţean
descris cu atâta elocinţă de Lucian Blaga.
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General de Corp de Armată Ion
Șuța (1919-2007). Biobliografie
,,Soldatul român avea un scop nobil care
acționa si anume reîntregirea teritoriului național
în granițele lui firești și, de aceea, dincolo de orice
ideologie politică, lupta cu sinceritate și abnegație,
respectând în același timp toate legile războiului,
toate convențiile militare”
Ion Șuța
Generalul si cercetătorul Ion Șuța și-a adus contribuția
la dezvoltarea științei militare și implicit a învățământului
superior de specialitate. Om al armei, profesor de tactică
militară, conducător al diverselor subdiviziuni ale armatei
a ajuns în apogeul carieriei la gradul de general de corp al
Armatei și adjunct al Marelui Stat Major.
Fiu al Bârzavei, Ion Șuța s-a născut în satul Percosova
din județul Timiș, la 26 iulie 1919, ,,într-o casă de oameni săraci - cu lut pe jos, în miros de smirnă și tămâie și în
credința în Dumnezeu. Am fost al șaselea copil din familia
lui Aurel și Elena Maria Șuța -cum mărturisește generalul-,
foști țărani iobagi pe moșia baronului Knelly Janos până în
decembrie 1918. Toți frații mei au fost și au rămas până la
moarte țărani demni, cinstiți și foarte harnici, respectați de
toți cetățenii satelor în care și-au întemeiat familiile, respectiv Mia (Solomia) și Iosif în satul natal Percosova, Ida (Persida), în satul Gaiu Mic, iar sora mică, Mariam alintată de
mine <<Nana buna>> măritată în Gherman. Fratele Petru a
decedat de mic”1.
Aici, în sat a urmat cursurile Școlii Primare. Chipul
luminos al dascălului și al preotului rămânând întipărite în
sufletul tânărului elev: ,,Cunoștințele de școală primară leam primit de la învățători virtuoși care s-au perindat la conducerea școlii, cărora le datorez recunoștință și respect. Cu
Ion Șuța, Recurs la memorie. Pentru o dreaptă judecată, (manuscris),
București, 2005, p. 15. (Se va prescurta în continuare Recurs la…).
1

tactul și grija părintească, ei m-au călăuzit primii pași și nu
pot să nu-i amintesc ori de câte ori privesc spre trecut.
Dascăli pasionați ca: Obradovici Ion, Traian Iedu și
periodic Spiner Hans de la Școala germană, sunt oamenii
de care mă leagă copilăria cu tot ceea ce a avut mai frumos
[...] Cu mult respect și admirație îmi aduc aminte de preotul
satului părintele Ivu care tot timpul cât am urmat cursurile școlii primare mi-a îndrumat pașii spre cariera de preot.
Dintre toți elevii de seama mea eram preferat ca duminica
la sărbători la slujba din biserică să citesc cântând <<Apostolul>>”2.
La 12 ani rămas orfan de tată, cu sprijinul nemărginit
al mamei a urmat clasele Liceului de Băieți ,,Constantin Diaconovici - Loga” din Timișoara. Anii de liceu au fost îndrumați de o pleiadă de profesori de elită: prof. Silviu Bejan, directorul instituției, dr. Ioan Roșiu, profesor de limba română
și diriginte al clasei timp de opt ani, dr. Nicolae Ilieșu la
istorie, Augustin Coman și Simion Mioc la matematici.
Ultimul a ajuns chiar rectorul Politehnicii timișorene, apoi
preotul Ion Andreescu, profesorul de religie. Din acest timp
al căutărilor, elevul Șuța înregistrează în colțul de taină al
sufletului mai multe activități realizate sub îndrumarea dascălilor: Ion Roșiu, scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor
Bănățeni l-a introdus in acțiunile Uniunii. O altă reușită a
fost înregistrată în 1939, când a declamat poezia ,,Ardealul”
de Mircea Rădulescu pe scena Teatrului din Timișoara. La
insistențele prof. Bejan, din clasa a VIII-a a fost elev-dirijor
al Fanfarei Școlii în anii 1938-19403.
Dorința mamei de a ajunge preot în satul natal, năzuința
proprie de a ajunge medic se năruie una după cealaltă. Facultatea de Medicină funcționa în 1939 doar la Cluj și București, dar Academie Teologică exista la Timișoara. Mai
mult decât atât, mitropolitul Vasile al Timișoarei oferea
burse de studiu pentru elevii săraci, dar cu rezultate bune la
învățătură. Toate au fost zădărnicite de o rudă a tatei, Bota,
căpitan din Regimentul 5 Vânători care l-a îndrumat pe absolventul de liceu spre Școala de Ofițeri de infanterie de la
Sibiu. După Dictatul de la Viena, Școala s-a mutat la București. Aici a făcut parte din Compania a 2-a sub comanda
locotenentului Glavsce Sergiu, fiul adoptiv al generalului
Petrovicescu, fost ministru în guvernul legionar. Din anul al
doilea, în urma rezultatelor bune la învățătură, a fost avansat
la gradul de elev plutonier și numit instructor la elevii din
anul I. La 10 mai 1942 avansat la gradul de sublocotenent și
repartizat la cerere la Regimentul 5 Vânători din Timișoara,
partea sedentară, cea activă fiind pe front la Stalingrad. Aici,
a îndeplinit funcția de comandant de pluton.
Regimentul 5 Vânători din Divizia 1 infanterie a
participat la marile bătălii din 1941-1945 de la Odessa,
Lazovajam Stepa Calmucă și altele. În martie 1944 s-a mobilizat din nou la Timișoara și a fost transportată cu trenul
pe frontul din Moldova. Ajuns în Uniunea Sovietică, a
Petre Tomescu – Mățău, Herbert Weissmann și colab., Monografia
comunei Gătaia și a satelor aparținătoare, Timiș, Intreprinderea Poligrafică ,,Banat’’, Timișoara, 1972, p. 233, I. Șuța, Recurs la..., p. 15.
3
Ion Șuța, Recurs la... p. 15.
2
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căzut prizonier în 25 august 1944 împreună cu întregul pluton pe care îl conducea. Prizonier la Podoleni (Moldova),
apoi la Cosmești (Basarabia). La ultima destinație a lucrat
la reconstrucția căii ferate distruse de bombardament. Împreună cu alți opt sublocotenenți
evadează ajungând la Porcești. În
aprilie 1945, Ion Șuța a fost eliberat din captivitate și a fost repartizat la Regimentul 6 Infanterie al
Diviziei 2 Voluntari ,,Horia, Cloșca
și Crișan” înființată la 12 aprilie
1945. La cârma corpului de armată
a fost numit generalul Mihail Lascăr, ilustru ofițer, decorat cu ordinul
Mihai Viteazu Cl. III, în 1941, și
Cl. II în 1942 și cu Ordinul Crucea
de Fier cu frunze de stejar. În anii
Generalul Ion Șuța
‘50, în urma unui proces, generalul
Lascăr a fost acuzat de faptul că s-a
opus procesului de democratizare a armatei. În memoriile
sale, generalul Șuța argumentează faptul că Divizia ,,Horia,
Cloșca și Crișan” nu a participat alături de Divizia ,,Tudor
Vladimirescu” la procesul de sovietizare a armatei, prin înlocuirea ostașilor bravi, cu activiști români aduși din Uniunea Sovietică.
În anul 1948, adică doar după trei ani de zile, Divizia
a fost desființată. La 1 aprilie 1945, prin Decretul Regal nr.
1536, a fost avansat la gradul de locotenent, după un an, prin
același decret din 1 octombrie căpitan și comandant al Companiei 2 din Batalionul I.
La 31 iulie 1948, a fost declarat reușit la examenul
de admitere în Școala Superioară de Război din București.
Din anul 1949 Școala s-a transformat în Academie Militară
organizată pe facultăți de arme, după modelul sovietic.
După susținerea examenului de stat (licență) la
Academie a fost avansat la gradul de maior ,,la excepțional”
și numit șef de secție operații în Statul Major al Regiunii 3
Militare Cluj, care a avut răspundere operativă pe teritoriul
Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului, iar din septembrie
1948 și pe teritoriul Banatului până la Orșova și Dunăre.
În această calitate a contribuit decisiv la întocmirea
primului ,,Plan de apărare” al țării pe fâșia dintre Mureș,
Orșova pe Dunăre. Acesta a fost primul document de apărare al patriei după cel de al doilea război mondial, fiind parte
a ,,Planului de operații al Marelui Stat Major”, fiind la rându-i o piesă importantă din ,,Planul de campanie” hotărât de
Stalin împotriva Iugoslaviei. Maiorul Șuța a primit însărcinarea redactării planului de fortificații din ,,Raionul 24”
care îngloba Dealul Șumig cota 109 situat între Gătaia si
Butin.
Pentru achitarea de sarcinile primite pe 2 octombrie
1952 a fost avansat la gradul de locotenent-colonel. La 1
martie 1953, prin ordinul MC. 0441 al Ministerului Apărării
Naționale, a fost transferat la Regiunea 2 Militară București. În
notarea de serviciu din toamna anului ‘53 generalul Vasiliu
mi-a făcut propunerea de avansare la ,,excepțional”. Potrivit
memoriilor generalului, situația sa se schimbă. În anul 1955
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în noaptea de 6 ̸ 7 septembrie, căpitanul Linde Alexandru
m-a informat că la Direcția Cadrelor Armatei se găsește
un tabel cu 28 de ofițeri, el fiind cap de listă, care sunt
considerați dușmani ai poporului, urmând să fie trecuți în
rezervă și deferiți justiției militare4.
De la 5 iunie pâna la 1 octombrie 1957 a îndeplinit șef
al Facultății de Arme din Academia Militară ,,I. V. Stalin”,
iar până în noiembrie 1958 șef al secției cercetări științifice
din Academie. La 19 septembrie 1960 a fost numit șeful
catedrei de tactică și artă operativă anul II, iar din iunie
1964 șeful catedrei de tactică și artă operativă anul III. În
paralel, a urmat cursurile Facutății de Drept a Universității
din București, cu licența în studii juridice în 1962.
Pentru rezultatele bune obținute în activitatea didactică și științifică, la 18 februarie 1966 a fost numit locțiitorul
comandantului Academiei Militare pentru pregătirea tactică
operativă.
În cadrul studiilor doctorale, generalul Ion Șuța a fost
primul președinte al comisiei de doctorat. A avut ca primi
candidați la obținerea titlului de doctor în științe militare pe
col. Marinescu Paul și col. Groza Traian.
Conform ordinului Ministrului Apărării Naționale nr.
00509 din 21 octombrie 1969, a fost numit șef de Stat Major
al Comandamentului Infanteriei și Tancurilor și de Război.
Datorită rezultatelor bune obținute, la 19 august 1974, a fost
avansat la gradul de general-locotenent, iar din octombrie
1975 promovat în funcția de prim-locțiitor al șefului Marelui
Stat Major și șef al Direcției Operații. În 3 ianuarie 1983, la
cerere a fost trecut în rezervă.
Activitatea științifică este una deosebit de bogată și
variată. În cadrul acesteia se regăsesc lucrări de istorie
militară, volume cu conținut didactic și de lămurire a unor
probleme tehnico-tactice.
Între volumele istorice amintim cele legate de infanterie: Infanteria română. Contribuții la istoricul armei, 2
vol., Editura Militară, București, 1977, 1982; Conducerea
trupelor în războiul de apărare a patriei, Editura Militară,
București, 1978; Istoria Infanteriei române, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 2003. La acestea se
adaugă cele care fac referire la conținutul armei: Elemente
de tactică, Editura Militară, București, 1971, ed. a II-a, 1972;
Organizarea și executarea luptei ofensive a Diviziei mecanizate și de tancuri, a Regimentului mecanizat și batalionului de infanterie, Editura Academiei Militare, București,
1962; Conținutul și forma documentelor de luptă în scopul
exploatării lor operative în condițiile luptei moderne, Editura
Academiei Militare, București, 1963. O secțiune a scrisului
o reprezintă nevoile didactice ale Academiei. Pentru aceasta generalul Ion Șuța a elaborat patru cursuri universitare:
Manual de tactică generală, organizarea și ducerea acțiunilor de luptă în munți a Diviziei mecanizate, 1963; Manual
de tactică generală. Lupta Diviziei mecanizate și de tancuri;
Curs de Artă operativă; Manual de Artă operativă; Operația
ofensivă a frontului. Ultima secțiune a cercetării științifice o
reprezintă istoria națională: Dimensiunea istorică a primei
4

Ion Șuța, op. cit., p. 43.
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operații strategice a românilor în războiul antihitlerist, Editura Facla, Timișoara, 1985; România la cumpăna istoriei
- August ‘44, Editura Științifică, București, 1991; Transilvania, himera ungarismului iredentist, Editura de Înalte Studii
Militare, București, 1995; România și Pactul Ribbentrop Molotov, Editura de Înalte Studii Militare, București, 1997.
În colaborare a imprimat următoarele cărți: Revoluția tehnico-științifică și implicațiile ei în domeniul militar, Editura
Militară, București, 1967; Revoluția științifică și revoluția
în domeniul tehnicii militare, în vol. Mutații contemporane în știința și tehnica și implicațiile lor, Editura Politică,
București, 1973; Operația de acoperire în România în anii
celui de al doilea război mondial, vol. II, Editura Militară,
București, 1980; Dreptate României - studiu istorico-juridic
de Drept Internațional, Editura Tempus, București, 2003,
editia a II-a, Ed. Dacoromână, București, 2007.
Este autorul a 100 de studii și articole publicate în
reviste de specialitate: ,,Apărarea Patriei”; ,,Observatorul
militar”; ,,Munca politică în Armată”; ,,Probleme de artă
militară”; ,,Buletinul Infanteriei”; ,,Dosarele Istoriei”;
,,Națiunea”; ,,Țara noastră”; ,,Dacoromânia”. Pentru unele
studii a obținut premii din partea Ministerului Apărării
Naționale.
Infanteria ca armă terestră a fost obiectul cercetării
predilecte a generalului Ion Șuța. Acesta s-a aplecat asupra istoricului și dezvoltării acestei subdiviziuni a armatei
române. În apropierea Primului Război Mondial potrivit ,,Monitorului Oficial”, nr. 28 din 8 mai 1913 efectivul
armatei era compus din: armata activă, rezerva armatei și
milițiile. Durata serviciului militar era stabilită la 25 de ani
(de la vârsta de 21 la 46 ani), respectiv 7 ani în activitate,
12 ani în rezervă și 6 în miliții. Trupele de uscat erau organizate pe corpuri de armată, divizii de infanterie, brigăzi
de infanterie, de călărași, de artilerie. Unitatea de bază a
infanteriei era regimentul, organizat pe batalioane, iar
acestea, pe companii; în plus, la fiecare divizie era și câte
un batalion de vânători. Brigăzile de cavalerie erau organizate pe regimente, iar acestea pe escadroane. Regimentele
de artilerie erau organizate pe divizioane (divizioanele - pe
baterii). În cadrul trupelor de uscat mai erau atât comandamente, cât și unitați cu destinație specială: Comandamentul
Regiunii întărite Focșani - Nămoloasa – Galați, batalioane
de pionieri și de căi ferate”5.
Pregătirea cadrelor militare se efectua în instituții de
învățământ specializate: Gimnaziul Militar de la Craiova,
Liceul Militar de la Iași, Liceul Militar de la Mănăstirea
Dealu, Școli de infanterie și administrație la București, cavalerie
la Târgoviște, de artilerie, geniu și marină la București și
școala maiștrilor de scrimă de la București. Pregătirea superioară a ofițerilor s-a făcut la Școala Superioară de Război
(înființată în 1889). Durata studiilor era de 2 ani începînd
cu luna noiembrie și până la 1 iunie a anului următor.
Ion Șuța, Infanteria română. Contribuții la istoricul armei, vol. II,
De la Primul Razboi Mondial până în zilele noastre, Editura Militară,
București, 1982, p. 11-12. (Se va prescurta în continuare Infanteria
română…).
6
Ion Șuța, Infanteria română..., p. 176.
5

În anul 1922 au funcționat și alte școli militare la
Brașov, Slobozia, Sibiu și Bacău.
Armata Română, pe lângă cele zece divizii din fostul Regat, au primit după unire două noi corpuri de armată
cu două comandamente teritoriale și 6 divizii de infanterie:
Corpul 6 armată dislocat la Cluj și Corpul 7 armată la Sibiu.
În ce privește tactica prin Regulamentul provizoriu de
manevră al infanteriei (1923), rolul infanteriei în luptă era
considerat ca foarte important, ea fiind singura armă completă, capabilă de a lupta prin mișcare și prin foc, singura
aptă de a lupta pe orice teren și în orice timp, ziua și noaptea;
ea este arma principală în profitul căreia lucrează celelalte6.
O temă de cercetare în istoria infanteriei îl reprezintă
rolul armatei române în cel de al doilea război mondial.
Cercetarea problemei în discuție este dublată de statistică, cercetătorul angajat în studiu utilizează toate științele
adiacente ale istoriei, statistica fiind una dintre ele. Astfel,
aflăm că pe parcursul unui glorios itinerar de luptă, lung
de aproape de 1800 km, armata română participase, de la
23 august 1944 până în mai 1945, cu un număr între 37 la
16 divizii și un efectiv de 538.536 militari la patru mari operații
strategice - Debrețin, Budapesta, Viena și Dukla-Pragaprovocând inamicului pierderi, pe toată durata războiului,
de 136.529 de militari, din care 177.798 prizonieri. Totalul
acestor pierderi echivalează, potrivit organizării la acea dată,
cu valoarea a 14 divizii de infanterie7.
La 23 August 1944 trupele din interiorul țării au avut
un efectiv total de 67.4471 de militari și erau constituite în
9 divizii operative, 21 divizii de instrucție, 3 detașamente,
însumând 18 batalioane, 37 școli militare și 5 centre de instrucție (valoarea a 37 batalioane), 4 brigăzi de artilerie antiaeriană, alte elemente ale armatei de uscat, aeronauticii și
marinei. Cele 30 de mari unități erau în compunerea a 7 corpuri teritoriale, Corpul de munte, Corpul de cavalerie, Corp
de construcții, Comandamentul militar al capitalei, Comandamentul trupelor de grăniceri și comandamentul Armatei
1 căruia îi erau subordonate corpul de munte, corpurile 6 și
7 teritoriale, divizia 19 infanterie și toate școlile militare și
centrele de instrucție din Transilvania, Crișana și Banat, cu
un efectiv total de 129.661 de militari8.
În cercetările mai târzii, Ion Șuța scoate în evidență rolul mareșalului Ion Antonescu, socotit de militarul bănățean
a fi un mare patriot și un talent militar de excepție9. Am putea spune un punct de vedere gratuit în libertatea de gândire
de după Revoluția din ‘89. Însă lucrurile nu stau așa, chiar
în haina militară, în conducerea superioară a armatei comuniste, cercetătorul Șuța a scos în priveliște rolul mareșalului dând dovada de onestitate în demersul științific. Pentru
exemplificare redăm întregul paragraf închinat mareșalului
Ion Șuța, Dimensiunea istorică a primei operații a românilor în
războiul antihitlerist, Editura Facla, Timișoara, 1985, p. 14. (Se va
prescurta în continuare Dimensiunea istorică…).
8
Ion Șuța, Dimensiunea istorică..., p. 59.
9
Ion Șuța, România la cumpăna istoriei. August ‘44, Editura Științifică, București, 1991, p. 93. (Se va prescurta în continuare România la
cumpăna…).
10
Ion Șuța, Dimensiunea istorică..., p. 16.
7
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înainte de 1989: ,,Într-o lucrare apărută în 1980 în limba
română se arată: <<Regele Mihai și cei de la curtea regală au
participat la răsturnarea guvernului Antonescu numai forțați
de împrejurări. Ei și-au dat acordul pentru arestarea dictatorului, când s-au convins că trupele germano-române au fost
înfrânte și că în țară nu există forțe reale capabile să oprească ofensiva Armatei Sovietice>>. [cf. Alexei Antoseak, Pe
direcția Balcani 1944, Editura Agenției de Presă Novosti,
Moscova, 1980, p. 38-39]. Asemenea teze, lipsite de o bază
reală, nu sunt de natură să slujească istoriei ca știință și nici
adevărului în sine”10.
În condițiile de libertate de opinie după epoca comunistă, în zorii anului ‘90 generalul Șuța vorbește deschis despre efortul armatei române de pe frontul de Est prin războiul
sfânt de realipire la trupul patriei a Basarabiei și Bucovinei
de Nord. Până la 26 iulie 1941 trupele române și germane
din compunerea Frontului român au atins Nistrul, astfel
că obiectivul strategic stabilit de Ion Antonescu trupelor
române a fost realizat, având în vedere ca Armata 3 Română,
după lupte aprige, mai ales la Storojineț, la 5 iulie, a cucerit
orașul Cernăuți.
Până la 26 iulie 1941, trupele române și germane din
compunerea frontului român au atins Nistrul pe tot frontul de
la Hotin până la Marea Neagră. În luptele grele desfășurate
în Bucovina și Basarabia, până la Nistru, trupele române au
pierdut 4.271 morți, 12.326 răniți și 6.168 dispăruți11.
Sfârșitul războiului este identificat cu momentul crucificării României. Până la semnarea armistițiului, ocupația
sovietică a avut un caracter drastic pentru că toate comandamentele de unități și mari unități, nu au luat în considerare
organele puterii și ale administrației românești, cu care au
refuzat orice contact și tratative, iar micii comandanți și militarii izolați, au acționat după bunul plac, atât în raporturile
cu autoritățile cât și cu cetățenii. S-au făcut rechiziții de animale, mijloace de transport și bunuri materiale, de la intreprinderi, instituții publice și persoane particulare, fără forme
legale, abuziv și sub amenințare. S-a folosit chiar arma și
s-au comis chiar crime și violuri. S-a creat astfel, o situație
de panică și derută în rândul populației12.
Chipul luminos al generalului Ion Șuța, redat în
câteva date semnificative, se dorește a fi un model de slujire a patriei. Născut într-un sat tradițional bănățean, crescut în școala și biserica locului, a urmat școli prestigioase în
Timișoara și București, bucurându-se de grija unor profesori
erudiți. Combatant în cel de al doilea război mondial, a parcus toate etapele vieții militare, ajungând în funcția de prim
locțiitor al Șefului Statului Major al Armatei, locțiitor de comandant, profesor de tactică militară, coordonator de doctorat la Academia Militară din București, cercetător al istoriei și
tacticii militare. Parcurgând opera științifică putem observa:
onestitate, corectitudine, claritate însușiri obligatorii oricărui
demers științific.

11
12

Ion Șuța, România la cumpăna..., p. 126.
Ion Șuța, op.cit., p. 312.
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Dușan Baiski

Ieri bolșevici, azi hitleriști*
Pierderea războiului de către Germania i-a pus în
mare dificultate pe șvabii din Banat. Ei aveau să fie de
acum încolo ceea ce popular se numește ciuca bătăilor,
acarii Păun etc. Un exemplu concludent în acest sens este
și un eveniment petrecut la Tomnatic, unde germanii de
origine franceză, nemulțumiți de comportamentul abuziv
al notarului I. Mateiciu, vor fi acuzați de către acesta a fi
„hitleriști“ deoarece, pe 16 august 1945, și-au strigat nemulțumirea față de comportamentul său. Am respectat ortografierea numelor, deși scrisă diferit, în declarații.
La fața locului avea să se deplaseze și Nicolaie E.
Stănescu, pretorul Plășii Sânnicolau Mare. Care va declara:
„În timpul când reprezentanții politici vorbeau, notarul I. Mateiciu, într-o atitudine ațâțătoare, a început să
strige și să dea din mâini, ceiace a avut ca efect că populațiunea s-a pronunțat ostil contra sa, cerând ca el să plece
și să rămână notarul pe care el îl schimbase, adică Alexandru Inoșel. /.../ Din cele de mai sus rezultă că adunarea
populațiunii nu a avut un caracter de rebeliune și dacă
s-au produs unele strigăte contra notarului, acestea au
fost provocate de însuși notarul I. Mateiciu, care nu se bucură de asentimentul populațiunei întrucât se purtase rău
cu populațiunea. În concluzie, declar că este o afirmațiune
mincinoasă că în timpul adunării s-ar fi produs incidente
în care unii ar fi lovit pe alții sau că ar fi fost o adunare
hitleristă din moment ce au luat cuvântul în fața mulțimei
reprezentanții F.N.D.-ului din plasa Sânnicolau Mare.“
În procesul-verbal încheiat pe 12 octombrie 1945,
ca urmare a cercetării la fața locului, adică la Tomnatic,
a reclamației notarului Mateiciu împotriva unor localnici,
se precizează că au luat parte: „Dnii Schönberger Ignatie,
delegatul Partidului Comunist din plasa Sânnicolau Mare,
Stoicănescu Mihail, delegatul Partidului Social Democrat
* Fragment din cartea în lucru: „Problema germană în Banat“.
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din plasa Sânnicolau Mare, și Dumitru Niculescu, delegatul Uniunii Patrioților în Comitetul Frontului Național
Democrat al plășii Sânnicolau Mare...“. Același document cuprinde și declarația lui Pavel Boboiciov, de loc
din Beșenova Veche, dar stabilit la Tomnatic:
„Am luat și eu parte la manifestația din ziua de 16
August 1945, pentru aceasta am primit ordin dela Dl. Notar Mateiciu prin Bradea Ioan, prin care eram chemat la
primărie. La primărie am găsit lume multă adunată. La
această adunare a luat cuvântul Dl fost primar Pierre,
dl Primpretor, dl Schönberger delegatul Comunist din
Sânnicolau-Mare și dl Taugner Ioan delegatul Partidului
Comunist din localitate. Discursul ținut de acești Dni nu
s-a putut înțelege deoarece cei ce erau de față unii pentru alții contra Dlui notar Mateiciu. Cca 30-40 de oameni
strigau jos hitleriștii și să fie menținut Dl. Notar Mateiciu
în comuna Tomnatic, restul populației de cca 2000, respectiv întreaga populație din comună strigau jos cu dl
notar Mateiciu, nu-l mai vrem în comună.
Știu că la un moment dat s-au spart două ochiuri
de geam dela o fereastră, dar nu știu cine l-a spart și în
ce împrejurări. Sunt în comuna Tomnatic din anul 1933.
Știu că printre Șefii hitleriști au făcut parte fostul subprimar Schreiber Nicolae, care în prezent se află în lagăr,
ca unu(l) care am fost concentrat aproape în tot timpul
răsboiului, nu am cunoștință că cei indicați în reclamația
dlui Notar ar fi fost fruntași hitleriști. La întrunirea care
s-a ținut nu a fost bătae, ci numai vociferări, după cum
s-a arătat mai sus. La adunare am avut impresia că majoritatea populației locale nu are simpatii pentru dl notar
Mateiciu și că nu a fost o manifestație împotriva românilor și nici împotriva Prefecturii. Nimeni nu a încercat să
lovească în mine.
Ca unul care am luat parte la manifestație și ca unul
care chiar am ținut partea dlui notar Mateiciu, declar că
manifestația nu s-a făcut din cauză politică, ci s-a arătat
anumite sentimente de nemulțumire, a majorității, față de
persoana esclusivă a dlui Notar Mateiciu. Eu unul nu pot
spune în nici un caz că a fost o manifestație hitleristă.“
Depozițiile altor martori sunt concludente în ceea
ce privește manevrele notarului Mateiciu pentru a-și apăra scaunul. Astfel, Ioan Bradea Ioan, de 22 de ani, căsătorit, fără copii, avea să declare:
„Este adevărat că am fost trimis de dl Notar Mateiciu să anunț pe dl Boboiciov Pavel să se prezinte la primărie, neapărat la adunarea din ziua de 16 august 1945.
Mie personal mi-a spus dl Notar ca să stăm aici la adunare toți românii și să ținem cu dlui, spunând că dlui ține cu
săracii. Sunt în comună din anul 1943, știu că între șefii
hitleriștilor era Schreiber Nicolae care se află în lagăr,
precum și Merle care se află plecat cu trupele germane,
despre ceilalți nu pot spune altceva decât că mergeau și
ei la adunările ce se făceau în comună. Dl notar Mateiciu
ne-a promis că dacă ținem cu el ne va face Reforma Agrară și ne dă case pentru locuit. În ceea ce privește spargerea geamului, am văzut pe dl Pierre Nicolae împingând
geamul către dl notar. Și am văzut apoi cioburi de geam

căzând. N-a fost nici o bătaie, ci simple amenințări.“
În declarația sa, Alexandru Inoșel va preciza că „În
ziua de 16 august 1945 a venit dl Pretor în comuna Tomnatic pentru instalarea dlui Mateiciu și pentru facerea unei
anchete.“ׅ
Din declarația lui Ioan Faur, din Tomnatic, reiese că
în sat locuitorii fuseseră convocați la Primărie, prin bătaie de
tobă și că: „Cu această ocazie, marea majoritate a populației
a strigat jos cu dl notar Mateiciu. La această adunare, împreună cu ungurii, cca 50 persoane am strigat jos hitleriștii și că
vrem pe notarul Mateiciu.“
În fine, iată, tot din declarații, care era, de fapt, oful
locuitorilor Tomnaticului:
„7. Dl Frecot Ioan, Damas Ioan, Doron Francisc, Cocron Enric, Cherrier Ioan, Roth Enric, Pierre Dominic, toți
din comuna Tomnatic, declară:
Este adevărat că a venit adunarea din ziua de 16 August 1945, întrucât s-a b. turu cu tobă în comună. Cu această
ocazie ne-am manifestat nemulțumirea față de dl notar Mateiciu pentru următoarele motive:
1. Domnul Notar Mateiciu a pretins dela unii dintre
noi, pentru scutirile de mobilizare, suma de Lei 50.000 de
persoană, cum s-a întâmplat cu Cocron Enric, Pier Dominic,
Roth Enric și Cherrier Ioan precum și alții.
2. Dl. Notar Mateiciu a pretins sume de bani pentru
certificatele de origine etnică, cum s-a întâmplat cu Damas
Ioan și Doron Francisc care împreună i-am plătit suma de
800.000 Lei, Frecot Ioan și Pier Dominic care am plătit
500.000 Lei.
3. Înainte de 23 August 1944 toți cei care ceream
anumite drepturi eram amenințați ca fiind bolșevici, iar
după 23 August 1944 eram amenințați ca hitleriști. (s.n.)
4. În ceea ce privește spargerea geamului, aceasta se
datorește împingerii forțate făcută de către dl notar Mateiciu.
Este adevărat că am strigat că nu-l vrem notar, dar această
chestiune nu din cauza politică, ci din cauza abuzurilor
săvârșite de persoana Dsale.“
Cercetând faptele, locotenentul Traian Georgescu, comandantul Sectorului de Jandarmi Sânnicolau Mare va propune clasarea dosarului, motivând că:
„3/. Populația s-a adunat, deci din ordin pentru a depune în parte reclamațiuni în legătură cu ancheta și pentru a
asista la cuvântările delegaților politici ai plășii.4/. Cu acest prilej s-au exprimat anumite nemulțumiri
față de purtarea D-lui notar Mateiciu care a degenerat în
strigăte de «Jos Mateiciu».5/. Nici unul dintre locuitorii indicați în reclamația
D-lui Mateiciu nu a făcut parte din armata germană S.S. și
nici nu au fost fugiți cu trupele germane de ocupație.- “
Biroul Poliției de Siguranță din cadrul Comisariatului
de Poliție Sânnicolau Mare informa, pe 7 iunie 1947, Chestura Poliției Timișoara, despre faptul că, în baza informațiilor
culese „din rândurile populației de origine germană“, aceasta „se manifestă nemulțumită deoarece deși în Monit. Oficial Nr. 28 din 4 Februarie 1947 a apărut o decizie că toate
bunurile germane aflate sub controlul C.A.S.B.I.-ului vor fi
restituite foștilor proprietari, cu toate acestea li se pun dife-
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rite piedici de funcționarii însărcinați cu executarea acestei
deciziuni, ba chiar sunt amenințați că dacă persistă ca să primească aceste bunuri /case/ făcându-și formele necesare, din
contră nu le vor primi, ci vor fi aduși coloniști în casele lor.“
În „Monitorul Oficial“ nr. 68/23 martie 1945 va fi publicată Legea nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea
reformei agrare, care prevedea, printre altele:
„Art. 3. - În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec
asupra Statului pentru a fi împărţite plugarilor îndreptăţiţi
la împroprietărire şi pentru a constitui rezervele prevăzute la
art. 2, pct. c şi d, următoarele bunuri agricole cu inventarul
viu şi mort afectat lor;
a) Pămînturile şi proprietăţile agrare de orice fel
aparţinînd cetăţenilor germani şi cetăţeni români, persoane
fizice sau juridice, de naţionalitate (origine etnică) germană,
care au colaborat cu Germania hitleristă.
b) Pămînturile şi alte proprietăţi ale criminalilor de
război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării;
c) Pămînturile celor care s-au refugiat în ţările cu care
România este în stare de război ori s-au refugiat în străinătate după data de 23 August 1944;
d) Terenurile şi toate bunurile agricole ale absenteiştilor;“
Pentru a scăpa de expropiere, locuitorii din Tomnatic
au dat Statul Român în judecată, susținând că au origine etnică franceză. Acest proces a fost pierdut în septembrie 1946,
pământul fiindu-le expropiat.
Același Birou al Poliției de Siguranță din cadrul Comisariatului de Poliție Sânnicolau Mare va informa Chestura
Poliției Timișoara cum că „O parte din pământul expropiat făcând parte din hotarul comunei Sânnicolau Mare, au
fost împroprietăriți primind deciziuni la mână, locuitori din
această comună.
Cu toate acestea, șvabii din comuna Tomnatic nu au
ținut cont de aceste împroprietăriri și au semănat pământul
cu grâu.“
Situația va crea, desigur, fricțiuni între cei expropiați
și cei împroprietăriți prin efectul Legii nr. 187 din 23 martie
1945 pentru înfăptuirea reformei agrare: „Din cauza aceasta,
acum, cu ocazia secerișului, populația acestor două comuni /Tomnatic și Sânnicolau Mare/, întâlnindu-se la holde, cei
din Tomnatic motivând că ei au însămânțat pământul, iar cei
din Sânnicolau Mare având deciziunile de împroprietărire
la mână, se ciocnesc zilnic, ajungând până la loviri grave.“
Examinând această situație, se nasc cel puțin trei întrebări logice: 1). De ce asemenea ciocniri nu s-au petrecut în perioada
însămânțărilor din toamna lui 1946, când era vorba de muncă? 2). De ce au așteptat noii împroprietăriți momentul recoltării, deci al culegerii roadelor muncii altora? 3). De ce n-au
intervenit jandarmi la însămânțarea pământului?
Bibliografie:
Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale (D.J.T.A.N.),
Fond 161 - Legiunea de Jandarmi Timiș-Torontal, inv. 620, dosar nr.
179/1945;
D.J.T.A.N., Fond 249 – Comisariatul de Poliție Sânnicolau
Mare, dosar nr. 16/1947-1948.
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Muzeograf Ioan Traia

Începutul Asociației Publiciștilor
Presei Rurale din Banat
Încă din anul 2005, pe când mă străduiam să scot periodicul „Vatra Satului” în satul meu natal Ferendia, mi-a
încolţit in minte idea unei asociaţii a presei rurale din Banat.
Odată cu venirea mea la Muzeul Satului Bănăţean, am putut
conştientiza mai bine dimensiunea fenomenului publicisticii săteşti având o mai largă putere de informaţie din lumea
satului bănăţean, ceea ce mi-a întărit şi mai mult ideea
constituirii unei asociaţii
Muzeul Satului Bănăţean.
În data de 10 aprilie 2008, la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara s-a desfăşurat o sesiune de comunicări
„Aspecte culturale din viaţa satelor bănăţene” la care au
participat mulţi redactori şefi de la publicaţiile rurale din judeţul Timiş, fiecare prezentându-şi publicaţia, iar în final,
fiind iniţiatorul şi moderatorul sesiunii, am propus constituirea „Asociaţiei presei rurale din Banatul istoric”, propunere ce a fost validată, urmând să se facă demersurile necesare
pentru constituirea legală. Toţi participanţii au aderat la ideea domnului Aurel Turcuş de a decreta ziua de 10 aprilie ca
zi a presei rurale din Banat.
Au participat următorii:
Ioan Traia, moderatorul, gazda sesiunii de comunicări
Aurel Turcuş, publicist şi om de cultură
Vasile Suciu şi Lăcrimioara Tomiuc, redactorii revistei „Vatră nouă” - Giarmata-Vii
Marius Circa, redactor la periodicul „Vatra satului”
- Ferendia
Vasile Todi, directorul revistei „Magazin”
Marius Matei, redactor la revista „Magazin”
Valentin Bugariu, redactor la periodicul „Lumină
lină” - Gătaia
Ghiţă Blejuşcă, Ştefan Tomoiagă, redactorii periodicului „Foaia Săcălazului”
Gheorghe Doran, redactor la periodicul „Cenăzeanul” - Cenad
Silvia Muller, redactor la periodicul „Jurnal de Recaş”
Ion Murariu, Lazăr Sever, redactorii periodicului
„Lumina satului” - Giroc
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Victor Enache, redactor la „Revista Aromână”
Lionel Popa, redactor la periodicul „Gazeta de Satchinez”
Virginica Szabo, redactor la periodicul „Cronica Ceneiului”
S-a mai hotărât formarea unui comitet de iniţiativă
pentru constituirea legală a acestei asociaţii alcătuit din:
Aurel Turcuş, Vasile Todi, Ioan Traia, Vasile Suciu, Ştefan
Tomoiagă şi Victor Enache. Domnul Aurel Turcuş a propus
ca până în data de 16 aprilie 2008 toţi participanţii să trimită
propunerile pentru alcătuirea statutului asociaţiei la Muzeul
Satului Bănăţean, urmând ca în data de 17 aprilie 2008, ora
11, comitetul să se întrunească pentru a discuta proiectul de
statut al asociaţiei. Cu ocazia acestei întâlniri, nefiind prea
multe propuneri pentru proiectul de statut, s-a hotărât ca
domnul Ioan Traia să realizeze un proiect de statut şi care
să fie discutat în comitet, îmbunătăţit şi apoi supus validării
adunării asociaţiei.
De la început am sperat ca această iniţiativă să nu rămână o efemeră începătură, ci să se împlinească într-o zidire
nouă, oricât de modestă alcătuire ar fi. Trebuie să mărturisesc că acest gând inovator n-a fost întâmplător, ci s-a bazat
pe realităţi bogate legate de emulaţia vădită a periodicelor
săteşti bănăţene, iniţiativa având scopul de a fructifica într-un mod mai organizat aceste energii nou născute şi de ale
valorifica superior potenţele, deoarece periodicele săteşti au
fost şi sunt opera acestor pasionaţi şi modeşti publicişti, dar
mai ales sunt declaraţii-document al existenţei lor în istorie.
În toată acestă perioadă de naştere a acestei asociaţii,
naştere grea - trebuie să recunosc, i-am avut alături pe membrii comitetului de iniţiativă şi am reuşit să depăşim acea rezervă născută din modul mărunt de înţelegere a lumii, acea
păgubitoare atitudine de neîncredere. În acest context asociativ, deşi nu eram încă înfiinţaţi juridic, noi am avut o bogată
activitate, unde din nou m-am intersectat într-un chip fericit
cu alţi publicişti ai presei rurale din Banatul istoric. În continuare voi enumera câteva din acţiunile care probează aceste
minunate cuvinte: „Mult pot puţini buni împreună”.
Vladimirovaţ-Serbia 20-21 august 2008.
Pentru locuitorii localităţii Vladimirovaţ-Petrovasela
din Serbia, anul 2008 a fost un an jubiliar, pus sub genericul
„Hai să dăm mână cu mână” şi sărbătorit cu fast, pricepere,
entuziasm, mult patriotism local, pentru a marca aniversarea
a 200 de ani de la întemeiere. În anul 1808 a fost întemeiată
această localitate pe teritoriul Regimentului germano-bănăţean al monarhiei habsburgice prin strămutarea a 121 de
familii româneşti din Jamu-Mare, a 106 familii româneşti
din Clopodia, a 11 familii din Surducu-Mare şi 2 familii din
Ferendia.
Cu acest minunat prilej consacrat sărbătoririi întemeierii, domnul prof. ing. diplomat Traian Trifu Căta, redactorul şef al revistei de înaltă ţinută „Familia”, (care în acel an
sărbătorea 15 ani de existenţă a seriei noi), cât şi preacucernicul părinte iconom stavrofor Konstantin Suru au dorit să
marcheze acest eveniment printr-un simpozion internaţional
de comunicări ştiinţifice. Cu această ocazie, a participat o
mică delegaţie din România‚ reprezentând în special „Asociaţia presei rurale din Banatul istoric”, condusă de secre-

tarul general al asociației, Ioan Traia, cât şi alte personalităţi
ale culturii din Banat, printre care amintim prof. dr. Horia
Ciocârlie, prof. dr. Virgil Vintilescu, publicistul şi omul de
cultură Aurel Turcuş, alţi redactori-şefi ai publicaţiilor săteşti din Banat, printre care Vasile Suciu redactorul-şef al
periodicului „Vatră nouă” din Giarmata-Vii şi pr. Valentin
Bugariu, redactorul-şef al periodicului „Lumină lină” din
Gătaia-Colonie.

Vladimirovaț (Serbia) - 2008

În ziua de 21 august, după o primire după datina
şi obiceiul locului, ne-am întrunit în marele hol al şcolii
„1Mai” din Vladimirovaţ, unde un grup de tineri ne-a încântat şi impresionat cu un grupaj de cântece, între care a
strălucit, ca o perlă dintr-o salbă imnul Petrovaselei, versurile scrise de Traian Trifu Căta, pe melodia „Gintei latine”,
după care a urmat un minunat moment muzical cu fanfara din Şopotul Vechi. După acest superb respiro muzical
a început simpozionul prin lansarea unor cărţi cu subiecte consacrate evenimentului. S-a lansat următoarele cărţi:
„Petrovasâla - Întoarcere la începuturi”, autori Ioan Traia
şi Traian Trifu Căta, referenţi Aurel Turcuş şi pr. dr. Valentin Bugariu; „Monografia Petrovasâlei” scrisă de Nicolae
Penţa în anul 1911, reeditată, referenţi Aurel Turcuş, Traian
Trifu Căta şi Ioan Traia; „Poezii populare şi scrieri folclorice” de Iosif Bogdan, referent prof. dr. Virgil Vintilescu;
„Catalogul obiceiurilor populare calendaristice din Banat”
de Aurel Turcuş, referent prof. dr. Horia Ciocârlie; „Istoria bisericilor ortodoxe din Almăj” de Gheorghe Rancu-Bodrog, referent prof. Pavel Panduru; „Iosif Coriolan Buracu
- o legendă vie”, documentar iniţiat şi îngrijit de prof. Pavel
Panduru, referent prof. Gheorghe Rancu-Bodrog.
În a doua zi a simpozionului „Vatră petroviceană şi
spiritualitate românescă în spaţiul Banatului”, participanţii au prezentat o serie de lucrări riguros elaborate, captând
atenţia auditoriului prin interesantele informaţii pe care
le-au transmis. Au prezentat lucrări următorii: dr. Marinel
Mandreş de la Wifred Laurier University din Waterloo, Canada, pr. dr. Valentin Bugariu, reprezentantul revistei „Lumină lină” din Gătaia-Colonie, prof. ing. diplomat Traian
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Trifu Căta redactorul-şef al revistei „Familia” din Vladimirovaţ, prof. Marius Iosif Circa, redactorul-şef adj al revistei
„Vatra satului” din Ferendia, pr. Vasile Suciu redactorul-șef
al revistei „Vatră nouă” din Giarmata-Vii, Ioan Bugilan din
Clopodia, ec. Gheorghe Leu din Ferendia, prof. Pavel Panduru din Prigor, prof. Gheorghe Rancu din Prigor, prof. Petru Clanda, directorul şcolii din Vladimirovaţ, şi Ioan Traia,
secretarul „Asociaţiei Presei rurale din Banatul istoric”
După ce a mulţumit tuturor participanţilor la acest eveniment de neuitat, prof. ing. diplomat Traian Trifu Căta a decernat diploma memorială „Alexandru Ţânţariu” celor de faţă,
îndemnând la o mai deasă întâlnire a fraţilor de aceeaşi limbă.

Jimbolia - 12 iunie 2009

Tot ce s-a întâmplat la Vladimirovaţ se înscrie în înţesul acestor cuvinte eterne „Destinul nostru ca neam, ca
stat şi ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat
ce se află în sufletul ţăranului .Dar mai atârnă, în aceeaşi
măsură, şi de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur
în valori eterne” (Liviu Rebreanu).
Jimbolia 19 iunie 2009.
Un alt deosebit eveniment s-a desfăşurat la Jimbolia
în ziua de 19 iunie 2009, unde, în acest cochet orăşel, a fost
deschis singurul muzeu al presei româneşti, prin strădania
şi pasiunea regretatului poet Petre Stoica. Din iniţiativa lui
Vali Corduneanu, directorul muzeului, şi Ioan Traia, s-a desfăşurat o întâlnire a publiciştilor din presa rurală din judeţul
Timiş. Au participat Vasile Suciu („Vatră Nouă” - Giarmata-Vii), Traian Galetaru şi Gavril Balog („Suflet nou” Comloşul Mare), Gheorghe Doran („Cenăzeanul” - Cenad),
Ioan Traia şi Iosif Marius Circa („Vatra satului” - Ferendia),
Bogdan Tămaş şi Marinel Bârsan („Medveşanul” - Urseni),
Vasile Todi şi Marius Matei (Trustul de Presă „Magazin”),
Valentin Bugariu („Lumină lină” - Gătaia), Ion Murariu
(„Lumina Satului” - Giroc), Ghiţă Blejuşcă şi Ştefan Tomoiagă („Foaia Săcălazului” - Săcălaz).
Prin organizarea acestui eveniment s-a urmărit să se
prezinte istoricul fiecărei publicaţii săteşti prin reprezentantul ei şi, de asemenea, să se continue demersurile în vederea
finalizării asociaţiei. Tot cu acest prilej s-au făcut donaţii mu-
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zeului mai multe numere ale publicaţiilor rurale. Cu acest
prilej s-a hotărât extinderea asociaţiei la nivelul întregului
Banat istoric prin atragerea periodicelor rurale şi din celelalte judeţe bănăţene, precum şi a celor din Banatul Sârbesc
şi continuarea demersurilor pentru finalizarea proiectului de
înfinţare a asociaţiei. Tot aici s-a hotărât o nouă întâlnire a tuturor redactorilor periodicelor rurale la Giarmata-Vii pentru
luna octombrie a anului 2009.
Comitetul a reuşit să realizeze proiectul de statut al
„Asociaţiei presei rurale din Banatul Istoric” şi, de asemenea, să copteze în rândurile asociaţiei şi alţi redactori ai periodicelor săteşti ca de exemplu: Bogdan Tamaş şi Marinel
Bârsan de la periodicul „Medveşanul” - Urseni, Traian Trifu
Căta de la revista „Familia” - Vladimirovaţ, Alin Lazaroviciu de la periodicul „Beregsanu” din Beregsău Mare.
Giarmata-Vii 10 octombrie 2009.
Un al treilea eveniment s-a întâmplat în data de 10
octombrie 2009, la Giarmata-Vii, gazdă fiindu-ne redactorii publicaţiei „Vatră nouă”, precum şi şcoala generală
din localitate. Aşa cum s-a hotărât, toţi redactorii implicaţi în proiectul de înfiinţare a „Asociaţiei publiciştilor
din presa rurală din Banat” au participat la această acţiune hotărâtoare pentru destinul asociaţiei. Întreaga întâlnire a fost o dezbatere dinamică, tumultoasă, s-a analizat punct cu punct statului asociaţiei, au fost discuţii
constructive, deşi tensionate, în final s-a reuşit să se dea
forma finală a statului, ceea ce a fost pasul cel mai important pentru continuarea demersurilor legale. Din motive
întemeiate s-a renunţat la vechea denumire a asociaţiei şi
s-a adoptat noua denumire „Asociaţia publiciştilor presei
rurale în Banat”,
Anii 2008-2009. În toată perioada anilor 20082009, cunoscând activitatea periodicelor din satele bănăţene, publicaţii bogate în conţinut şi deosebite în formă, scrise de redactori pasionaţi şi competenţi, am avut
prilejul de a le promova şi valorifica la postul de TV. Europa Nova. Existenţa îndelungată, înalta ținută a acestor
publicaţii, ca de exemplu cele apărute la Giarmata-Vii,
Recaş, Comloşul Mare, Cenad, Giroc, Urseni, Ferendia,
Săcălaz, Beregsău Mare, Vladimirovaţ (Serbia), m-a
obligat să le prezint la TV pentru a fi exemplu şi îndemn
şi pentru alţii.
Din ianuarie 2010, „Asociaţia publiciştilor presei
rurale din Banat” a dobândit personalitate juridică. Consiliul director este format din Vasile Todi – preşedinte,
Vasile Suciu – vicepreşedinte, Ioan Traia – secretar general, Marinel Bârsan – trezorier şi Bogdan Tămaş şi Traian
Trifu Căta – membri.
Membrii fondatori care au suportat toate cheltuielile legate de dobândirea personlităţii juridice a asociaţiei
au fost: Vasile Todi, pr. Vasile Suciu, Ioan Traia, Bogdan
Tamaş şi Marinel Bărsan.
Giarmata-Vii 2 octombrie 2010. Expoziţia de periodice săteşti.
Odată cu descătuşarea produsă de evenimentele
din 1989, începuse să se simtă şi în satele bănăţene o
mentalitate nouă. Energii concentrate în vremi năzuiau să-şi descarce prea plinul în direcţia unei restau-

Revistă trimestrială de istorie
rări a vieţii interbelice, descoperind şi dimensiunea
culturală a satului.
Aşa au luat fiinţă periodicele săteşti din nevoia de comunicare, atitudine şi informare a omului truditor al gliei, fiind scrise în general de condeieri amatori, dar animaţi de o vie
pasiune pentru cuvântul scris.
Mica şi modesta expoziţie de ziare şi periodice care au
circulat în lumea satelor bănăţene în diferite perioade s-a născut cu ocazia acestui fericit eveniment cultural de la Giarmata-Vii, dar şi din nevoia „Asociaţiei Publiciştilor presei rurale
în Banat” de a exprima o atitudine de restaurare a unui fond
cultural în general neconsumat, fiind în acelaşi timp un prim
pas în editarea unui catalog al periodicelor rurale din Banat.

intelectualilor, iar pe de altă parte în aceste coloane s-au
îndrumat, s-au instruit şi s-au afirmat o mulţime de talente
ţărăneşti” (Aurel Cosma).
Fenomenul ţăranilor condeieri, ziarişti şi compozitori din Banat l-a impresionat plăcut pe Camil Petrescu, care a remarcat în articolele sale nivelul cultural
al ţinutului şi explozia creatoare a truditorilor brazdei.
Academicianul Gabriel Ţepelea a întocmit în
1943 o antologie reprezentativă a scriitorilor ţărani din
Banat, atrăgând atenţia asupra dimensiunilor şi valorii
acestui fenomen. Iată ce spune Gabriel Ţepelea despre
nivelul cultural al ţăranilor din Banat: „Mergând cu
treabă la primăria din comuna Comorâşte, unde stătea

Giarmata Vii - 10 octombrie 2009

Urseni - 20 noiembrie 2010

Desfăşurarea expoziţiei de periodice şi ziare valorifică o geografie spirituală diversă, având rădăcini vechi, încă
de la sfârşitul secolului al XIX-lea în Banat au apărut periodice la sate, printre primele revista „Convorbiri pedagogice” apărută la Satu-Nou - Serbia, în anul 1886, apoi învăţătorul Emeric Andreescu scoate la Beregsău Mare, în 1890,
revista locală „Junimea”, iar în 1891 „Săteanul”. Acesta a
fost începutul modest al presei rurale, care s-a potenţat hotărâtor odată cu Marea Unire de la 1918. Astfel, în 1919,
ţăranul Ilie Crăciunel din Răcăjdia fondează primul periodic
ţărănesc din România, „Ţăranul”, în anul 1923 ţăranul Ion
Ciucurel din Şoşdea fondează periodicul „Poporul românesc”, apoi în 1926 scoate „Cuvântul satelor” care reuşeşte
să apară timp de două decenii, în anul 1928 ţăranul Paul
Târbăţiu din Comorişte scoate foia „Zorile Banatului”, iar
în anul 1934 la Comloşu Mare apare periodicul „Suflet nou”
cea mai longevivă publicaţie rurală.
Gazetele ţărăneşti din Banat au apărut din iniţiativa
şi pe cheltuiala unor ţărani inimoşi, mici proprietari de pământ, dornici de a-şi afirma ideile şi prin care dădeau chiar
soluţii de rezolvare a problemelor satului românesc interbelic. ,,Aceste ziare au introdus în viaţa noastră publică
un nou curent, care i-a făcut pe diriguitorii politici să se
intereseze mai de aproape de nevoile păturei ţărăneşti…
În coloanele lor s-au înfrăţit condeiele ţăranilor cu scrisul

sora mea, am auzit că e acolo şi Paul Bortoş, un ţăran
care se lăuda că ştie toată istoria lumii. Eu, curios,
l-am intrebat ce perioadă o stăpâneşte mai bine, iar el
a zis: «Toace, toace!». Am incercat să-l încui şi l-am
intrebat despre «războiul celor două roze». A spus:
Apăi, nu îi mare lucru. Era două familii, Lancaster
şi York…». A ştiut tot, ba chiar a incercat să-mi pună
el mie întrebări încuietoare. După asta, m-a dus la el
acasă, unde avea o bibliotecă impresionantă. L-am intrebat dacă mai ştie şi alţi ţărani ca el. M-a dus la unul
Pau, care scria sonete şi avea şi el o bibliotecă mare.
De la ei am aflat că in aproape fiecare sat din Banat
erau ţărani preocupaţi de istorie sau care scriau proză, poezie sau filozofie”.
Chiar, dacă în perioada comunistă fenomenul
gazetăriei săteşti a îngheţat, existând doar mici reviste şcolare, după 1989 s-a produs o adevărată explozie
a presei rurale, multe din periodice având o existenţă
efemeră, dar multe îşi continuă dăinuirea şi în zilele noastre. Imediat după 1989 s-a reactivat periodicul
„Suflet nou” din Comloşu Mare, apoi au apărut periodicul „Lumina satului” de la Giroc şi „Cenăzeanul” de
la Cenad, ca în ultimii ani să apară zeci de periodice
scoase de primării, consilii locale, asociaţii, şcoli, biserici şi persoane individuale.
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Această emulaţie culturală din satele bănăţene m-a
încurajat să iniţiez înfiinţarea „Asociaţiei publiciştilor
presei rurale în Banat”, acum legal constituită şi aflată într-un proces firesc de dezvoltare şi la care au aderat
redactori ai publicaţiilor săteşti din judeţul Timiş şi din
Banatul sârbesc.
Modesta expoziţie din această sală încearcă să
ne readucă nouă trăitori ai acestui timp amintirea.faptelor-document al înaintaşilor întru gazetărie, precum
şi preocuparea constantă şi pasiunea pentru cuvântul
scris al colegilor contemporani, fiind în acelaşi timp un
îndemn şi o reflecţie privind capacitate de regenerare a
unui fenomen care nu se realizează decât prin concentrări
de idei puternice şi atitudini demne ce pot afirma tradiţia
încă activă.
Noi, ca şi asociaţie trebuie să ne facem datoria de
a scoate un catalog al periodicelor rurale din Banat depăşind oricâte piedici posibile, iar prin colaborare şi prin
muncă sunt convins că vom realiza acest proiect.
Urseni Sâmbătă 20 noiembrie 2010 a avut loc la
şcoala din Urseni întâlnirea „Asociaţiei publiciştilor presei rurale din Banat”. Ne-am bucurat de o caldă primire
din partea primarului comunei Moşniţa Nouă, Ioan Sorincău şi din partea lui Bogdan Tămaş, ospitaliera noastră
gazdă şi un activ membru al asociaţiei. Problemele discutate au relevat statutul de asociaţie constituită juridic,
urmând ca prin adeziuni personale publiciştii să adere
la asociaţie şi să participe efectiv la activitatea propusă
pentru anul 2011. Preşedintele asociaţiei, Vasile Todi, a
rezumat activitatea asociaţiei pentru anul 2010, insistând
asupra acţiunii de premiere a publiciştilor desfăşurată la
Buziaş, iar în încheiere şi-a exprimat decizia de a se retrage din conducerea asociaţiei din motive de incompatibilitate a funcţiei sale cu aceea de preşedinte a Uniunii
Publiciştilor din Banat. După un moment de emoţionantă
surpriză, participanţii, văzând hotărârea irevocabilă a lui
Vasile Todi, i-au mulţumit pentru activitatea depusă şi
i-au urat succes în viitoarea funcţie. În faţa acestui fapt,
Ioan Traia a cerut participanţilor acordul, ca funcţia de
preşedinte să fie preluată interimar de pr. Vasile Suciu
până în luna ianuarie, când se va ţine adunarea generală a
asociaţiei şi când se va alege noul preşedinte.
S-a discutat şi planul de activitate al asociaţiei pe
anul 2011, conturându-se ideea de a scoate un anuar al
organizației, unde fiecare publicist care a aderat să aibă
un spaţiu adecvat pentru a scrie, prezentând periodicul
unde activează.
Ultimul punct al ordinei de zi a fost consacrat unei
lansări de carte şi anume „Revista Lumina satului - Giroc
- repere monografice”, scrisă cu generozitatea-i caracteristică, de prof. Ion Murariu, redactorul-şef al periodicului. Ioan Traia a făcut o condensată prezentare, apreciind
calitatea, conţinutul şi exemplul acestui elaborat, îndemnând şi pe alţi publicişti să realizeze acest tip de sinteză a
propriilor periodice.
Prof. Ion Murariu a mulţumit pentru prezentare şi
pentru felicitările colegilor, exprimându-şi speranţa că

Pag. 44

această revistă de mare longevitate va dăinui şi în viitor.
Şi când ceaţa s-a ridicat definitiv şi a apărut strălucitor soarele, colegii întru pasiune pentru slova scrisă
s-au despărţit mai îmbogăţiţi sufleteşte.
Giarmata-Vii În data de 12 februarie 2011, la
Giarmata-Vii, începând cu ora 10, s-a desfăşurat adunarea generală a „Asociaţiei publiciştilor presei rurale în
Banat”, având următoarea ordine de zi:
1. Darea de seamă a activităţii asociaţiei pe anul
2010, prezentată de vicepreşedintele Vasile Suciu şi de
secretarul general Ioan Traia.
2. Alegerea preşedintelui asociaţiei.
3. Lansare de carte:
- „Teatru” de Ion Biriescu, referent prof. Gheorghe Lungu
- „Pe un an un ban, pe lună o prună. Dimitrie Comşa şi apropiaţii săi”, autor şi referent Vali Corduneanu.
- „Giroc, arc peste timp”, monografie scrisă de
Octavian Gruiţa, Ion Murariu şi Marius Matei, referent
Ioan Traia.
4. Planul de activităţi a asociaţiei pe anul 2011.
Au participat 15 membrii titulari şi doi invitaţi,
respectiv Eleonora Mihai, preşedintele Clubului de şah
Mediator - Giarmata-Vii, şi Vali Corduneanu, directorul
Muzeului Presei din Jimbolia.
Vasile Suciu şi Ioan Traia au prezentat toată activitatea asociaţiei de la momentul iniţiativei de înfiinţare din
data de 10 aprilie 2008 şi până la sfârşitul anului 2010.
Prin demisia lui Vasile Todi, la sfârșitul anului
2010, era necesară alegerea unui nou preşedinte. În unanimitate de voturi a fost ales pr. Vasile Suciu, vicepreşedintele asociaţiei, iar în locul vacant de vicepreşedinte
a fost ales Traian Trifu Căta, redactorul-şef al revistei
„Familia” din Vladimirovaţ-Serbia.
Lansările de carte au întregit într-un mod strălucit
această adunare, asociaţia propunându-şi ca întodeauna
întâlnirile să aibă şi o serioasă componentă culturală.
Planul de activităţi pe anul 2011 cuprindea următoarele:
- Editarea şi tipărirea unui anuar al asociaţiei, răspunderea fiind colectivă, iar coordonatori fiind preşedintele şi secretarul general.
- crearea unui blog al asociaţiei pe Internet, răspunde consiliul director şi Silvia Harhătă.
- înfinţarea unei sucursale a „Asociaţiei publiciştilor presei rurale în Banat” în Banatul Sârbesc, răspunde consiliul director şi Traian Trifu Căta.
La final, secretarul general a transmis câteva sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiei, accentuând nevoia de promovare a asociaţiei în toate mediile culturale ale Banatului. Întâlnirea s-a încheiat într-o
notă de optimism, constituind intrarea asociaţiei în faza
de stabilitate şi relativă consolidare.
Giarmata-Vii februarie 2012. Întâlnire pe o vreme duşmănoasă, dar desfăşurată în condiţii excelente.
Dl Vasile Suciu şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte din motive bine întemeiate, urmând ca dl Traia să
preia şi funcţia de preşedinte interimar până la alegeri.
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RECENZII
Istoria Lugojului, ca habitat multicultural
În seria studiilor monografice, cartea închinată Lugojului, habitat important al
Banatului istoric, este o bună
recomandare pentru provincie, dar și un nou argument
că orice apariție editorială
purtând marca Dușan Baiski
devine un eveniment cultural.
Deși de-a lungul a peste două
veacuri avem o bibliografie
vastă a temei, Lugoj - studii
monografice (Timișoara, Editura ArtPress, 2015, 256 p.)
este cartea care pune în circulație idei și subiecte, informații
arhivistice și documente până acum inedite, recuperarea
trecutului comunității lugojene, pe probleme și capitole
din cotidianul urbei atât de încărcat de amintirea unor
evenimente și momente memorabile, interesând Banatul,
dar și evoluțiile istorice în centrul Europei. E drept, priza
opiniilor se cantonează la pragul veacurilor XIX-XX,
multe analize insistând pe realități din mult prea agitatul
interbelic românesc.
Fundamentul economic, resursele economice ale
zonei, organizările instituțiilor economice, asociaționismul pe categorii sociale distincte, statistici și bilanțuri
tematice, urmate de interesante liste pe profesii și societăți
industriale, financiar-bancare, comerciale beneficiază de
o privire atentă, uneori de-a dreptul pozitivistă în consemnarea acestor realități, din partea autorului.
O secțiune dedicată uzinei electrice arată foarte clar
impactul rețelei acestor servicii în viața orașului și a
locuitorilor săi. Situația infrastructurii urbane e abordată
ca temă distinctă, autorul operând concluzii privind priorități manageriale lugojene, între orașele bănățene, în
privința regulamentelor de circulație a autovehiculelor,
administrării organismelor instituționale care ofertează
populației bunuri și servicii, aspectelor edilitare, protecției
clădirilor istorice.
Elemente de siguranța vieții cetățenilor (poliția, jandarmeria), de mentalitate cultural-spirituală, sunt explorate
în câteva pagini care vorbesc de sisteme educaționale, de
proiectele culturale având ca generator activ vechiul teatru comunal, de sistemul de învățământ, iar alte capitole
deschid discuții captivante privind funeraliile lui Traian
Grozăvescu, solistul emblematic și pentru ceea ce era, la
un moment dat, tradiția muzicală în Mitteleuropa, dar altă
abordare vizează, corect, evidențierea memoriei culturale
a locului, inventariind un evenimențial bogat, vizibil mai
ales prin mărturia monumentelor păstrate, a plăcilor me-

moriale, a prestației unor lideri în varii domenii ale vieții
cultural-artistice și spirituale, contactele acestora cu personalități din mediile românești și universale.
Un interes constant, cu o perspectivare firească dinspre sociologia istorică, dar și a istoriei mentalităților, este
acordat problemelor emigranților din partea locului, după
1892 și după 1918, cu explorarea directă a unor cifre, liste
de persoane și familii, statistici. Rețeaua demografică e
discutată sub efectul aspectelor pe care le-au generat conviețuirea multietnică, multiculturalismul.
Documente inedite completează un tablou vivant în
legătură cu problema religioasă în interbelic, cu devianțele
antisemite din anii `40 și puseurile mișcării legionare într-un oraș și un ținut, prin extensie, care au dat lideri majori curentului în ideologia căruia radicalismul xenofob,
nu atât de generalizat pe cât de nefast în efecte asupra duratei lungi a istoriei noastre, a pliat nefericit și cu grave
consecințe naționalismul care, altminteri, consacră, în cazul oricărei națiuni din lume, asumarea la cotele purității
depline, a conștiinței identitare.
Un capitol, esențial și el în economia lucrării, vorbește de realități ale Lugojului postbelic până la integrarea
habitatului în noua societate, a comunismului de inspirație
stalinistă.
Cartea aceasta, capitolele ei extrem de elaborate de
un autor (date biobibliografice în anexă) atent la detaliul
istoriei și la contextul uman, sunt cel mai adevărat enunț
despre harnicul Dușan Baiski, un veritabil și pasionat
cercetător al trecutului banatic.

Dr. Ionel Bota
Ovidiu Forai – „Biserica Sfântul Gheorghe,
prima Catedrală a Timișoarei“
Lucrare de referință
pentru peisajul editorial
timișorean, volumul „Biserica Sfântul Gheorghe, prima
Catedrală a Timișoarei“ se
încadrează concomitent în
trei (dacă nu mai multe) categorii istoriografice: în cea
monografică, în cea de istorie
ecleziastică și în cea de medievistică.
Deși nu are pretențiile
unui studiu exhaustiv, volumul are o structură foarte bine
închegată, el pornind de la începuturile începuturilor: fondarea vechii Dieceze de Cenad și a primelor structuri ecleziastice din Banat. Lucrarea trece mai apoi la începuturile
capitalei Banatului – pentru o vreme cetate de reședință
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a lui Carol Robert de Anjou, regele Ungariei – și ajunge la
primele menționări ale existenței bisericii Sfântului Gheorghe
în Timișoara medievală. Trecutul zbuciumat al Banatului și,
în speță, al Timișoarei, face ca puține urme și menționări cu
privire la această biserică să ni se fi păstrat până azi.
Totuși, Ovidiu Forai reușește cu o acribie de profesionist de înaltă clasă să reunească în volum toate informațiile ce se pot identifica în acest moment și la care istoricii
timișoreni sau bănățeni puteau avea acces, până acum, doar
consultând și coroborând o serie de informații din volume,
ori surse arhivistice risipite în diferite locuri.
Structurată în șapte capitole, lucrarea reflectă foarte
bine etapele istorice și arhitectonice ale existenței acestui
lăcaș de cult: primele menționări medievale, perioada oto-

islamic și mai cu seamă cele aflate sub cripta bisericii iezuite, sunt, și în viziunea noastră, cele ale bisericii angevine.
Afirmăm aceasta fără a dori să provocăm dispute neprincipiale și respectând totodată opiniile cercetătorilor și arheologilor interesați.
Căzută pradă așa-ziselor măsuri de modernizare
urbană de dinaintea primei conflagrații mondiale, până la
urmă nefinalizate, biserica Sf. Gheorghe sau a Sf. Maria a
Vremii celei Bune, cum de fapt i-a fost hramul după 1717,
reprezintă un loc, un edificiu de cult și un simbol al Timișoarei noastre multiseculare, a cărui dispariție din spațiul urban
ne face mai săraci și, poate, mai puțin conștienți de rădăcinile noastre profund creștine.

Drd. Claudiu Călin

Tiberiu Buhnă-Dariciuc Monografia Şcolii Niţchidorf
(1785-2015)

Imagine fotografică din 1910, cu patru ani înainte
de demolarea lăcașului de cult

mană, în care a funcționat ca moschee (Marea Moschee),
perioada austriacă, în care a funcționat din nou ca biserică,
de data aceasta a iezuiților, precum și ca biserică parohială
(Ad Mariam Serenam, 1717-1806 și din nou 1888-1889),
etapa în care a avut caracterul de catedrală (1730-1754),
după care a fost reconstruită din temelii, primind aspectul
atât de cunoscut și cu nostalgie prezentat în mediile virtuale
contemporane.
Pentru istoriografia timișoreană, autorul realizează
un lucru cu totul lăudabil: el scrie o monografie a – cu siguranță – celui mai interesant și mai venerabil lăcaș de cult
din istoria urbei de pe Bega. Și nu se oprește aici, ci aduce
în discuție și ipoteze noi asupra aspectului arhitectonic al
bisericii pre-otomane, ipoteze fundamentate pe miniaturile turcești realizate în perioada cuceririi urbei, în jurul lui
1552, și pe elementele ivite în cadrul descoperirilor arheologice din ultimii ani.
Deși nu ne putem exprima fără echivoc asupra lor,
cum nu o face nici autorul, recunoaștem că aceste ipoteze
sunt generoase și chiar viabile, în noul context al cercetării
arheologice.
Fundamentele aflate în straturile mai profunde, sub
cele (probabil) ale curtinei absidate (?) ale lăcașului de cult
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Am citit cu atenție și cu
plăcere manuscrisul Monografiei
Școlii din Nițchidorf, operă de
ani de zile a domnului profesor
Tiberiu Buhnă. Lucrarea este
bine închegată, cu o prezentare a
cadrului istoric în care a apărut
și funcționat școala. O bogată
bibliografie, de arhivă în special,
i-a permis autorului să prezinte
corect și complet activitatea educațională din Nițchidorf de la începuturi și până în zilele noastre.
Fiecare capitol este completat cu
tabele despre cadrele didactice și elevii școlii. Imaginile,
fie ele mai vechi sau mai noi, ilustrează fericit activitatea
școlară.
Un capitol special este consacrat personalităților
care au urmat cursurile acestei școli.
Pe primul loc este laureata premiului Nobel pentru
literatură, Herta Müller, urmată de fostul episcop romano-catolic, Sebastian Kräuter, dar și de scriitori, medici,
ingineri profesori. Capitolul consacră rodul muncii
generațiilor de dascăli, seriozitatea actului școlar.
Lucrarea de față este una dintre cele mia bune
monografii de școală din Banat și merită să ajungă cât mai
curând în mâna cititorilor, fie ei foști elevi, săteni, fie istorici pentru că reușește să ilustreze această activitate școlară complexă din ultimele două veacuri și jumătate de la
Nițchidorf. Aș dori să fie mai multe asemenea monografii
iar autorul ei, profesorul Tiberiu Buhnă merită toate aprecierile cititorilor de azi și de mâine.

Dr. Ioan Hațegan

Revistă trimestrială de istorie

Valentin Bugariu Biserică și presă în Banat
Consecventă zelului misionar al Sfinţilor Apostoli şi
al Sfinţilor Părinţi, Biserica noastră are datoria de a înţelege
modul de funcționare a societății informaționale din zilele
noastre, pentru a folosi cu discernământ mijloacele de
comunicare spre a comunica valorile Ortodoxiei şi a intra
în rețelele de socializare, pentru întâlnirea cu omul de
astăzi, utilizator de noi tehnologii comunicaționale.
„Utilizarea noilor tehnologii şi a mijloacelor de
comunicare în masă contribuie la intensificarea misiunii
bisericii în societate. Prin utilizarea mijloacelor moderne
de comunicare în masă (media), însă nu ca un substitut
pentru pastoraţia tradiţională, care favorizează contactul
personal direct dintre preot şi credincioşi, ci ca sprijin
tehnic pentru a face cunoscute în societatea de astăzi
viaţa liturgică, culturală, catehetică, socială şi filantropică
a bisericii”, a spus P. F. Daniel la serbarea a şase ani de
la înfiinţarea, în octombrie 2007, a centrului de presă
„Basilica“, al Patriarhiei Române.
Mărturisirea credinţei vii, în cursul timpului şi în
orice cultură, cu păstrarea neştirbită a revelaţiei divine,
constituie tradiţia dinamică a Bisericii. Utilizând diferite
forme de exprimare moderne, Biserica nu încremeneşte
cuvântul lui Dumnzeu între limitele limbajelor umane,
mai vechi sau mai noi. Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu
reprezintă pentru Biserică vocaţia sa primordială, lucrarea
sa misionară pentru viaţa lumii. De aceea, în fiecare epocă
istorică, comunităţile religioase parohiale şi centrale s-au
implicat activ în cunoaşterea şi utilizarea noilor tehnologii
de comunicare.
Menirea de fond a presei constă tocmai în materializarea
forţei cuvântului şi a înfăptuirii caracterului culturalizator
al acestuia. În acest sens, indiferent de domeniul pe care îl
circumscrie, presa religioasă trebuie să-şi menţină în
permanenţă un curs pedagogic şi moralizator, care să
corespundă preceptelor învăţăturii lui Hristos
Lucrarea scrisă de pr. dr. Valentin Bugariu, un
membru activ şi competent al „Asociaţiei Publiciştilor
Presei Rurale din Banat”, ,,Pastorația în Biserica
Bănățeană reflectată în presa bisericească” a fost pregătită
în vederea susținerii examenului pentru obținerea gradului
profesional I, sub îndrumarea științifică a părintelui lector
universitar dr. Vasile Itineanț, titularul disciplinei de
Liturgică și Pastorală de la Facultatea de Litere, Istorie
și Teologie, Departamentul Studii Românești, din cadrul
Universității de Vest din Timișoara.
Lucrarea relevă contribuţiile teoretice cu valoare
pastorală, ce ilustrează efortul de conturare a fenomenului
misionar prin cuvântul scris şi se constituie într-un obiectiv
major, acela de a penetra și reînnoi orice cultură, inclusiv
cea religioasă. Ortodoxia își orientează misiunea, cu
predilecţie, înspre creștinii care s-au depărtat de la tradiția
Bisericii, astfel încât vocația misionară a Ortodoxiei este
una ecumenică.

Lucrarea ,,Pastorația în
Biserica Bănățeană reflectată în
presa bisericească” își propune
să înfățișeze problemele de
pastorație misionară prin
presă, concentându-se asupra
spaţiului religios bănăţean,
luând în discuție doar publicațiile editate pe întinsul
Eparhiei Timișoarei, deci în
Banatul de Câmpie, exceptând
cele tipărite de Episcopia
Caransebeșului și de parohiile
românești din diaspora istorică
a Banatului Sârbesc. Consider
că este printre primele încercări în acest domeniu, oarecum
nou, şi mă refer în special la publicaţiile parohiale şi rurale,
fiind în acelaşi timp, o meritorie şi bine documentată
realizare. Autorul mărturiseşte că „în cercetarea întreprinsă
ne-am oprit asupra presei oficiale: ziare, reviste, calendare
editate de Arhiepiscopia Timișoarei, a unor publicații
parohiale și a unor reviste rurale editate de Asociații
și Societăți Culturale, în care preotul paroh are rolul de
membru în colegiul de redacție și este totodată autorul
unor cuvinte de binecuvântare cu prilejul marilor praznice
ale creștinătății, dar și cuvinte de învățătură sub forma
unor cateheze de inițiere în taina credinței”.
Exceptând presa ,,științific-teologică”, prin presa
religioasă de la parohie se înțelege presă de popularizare,
cel mai indicat mijloc de învățătură morală, pastorală
redactată în ,,parohiile mari, fruntașe, ori într-un centru,
pentru mai multe parohii – în număr de exemplare
cât de restrâns: presa religioasă parohială şi de la sate
contribuie în măsură foarte mare și cu un efect admirabil
la îndrumarea și la povățuirea sufletească a credincioșilor,
cărora nu le putem vorbi de pe amvon, gură la gură. Presa
religioasă este educatoarea enoriaşilor. Ea nu se adresează
în primul rând celor mai culţi, ci publicului mare. Acesta
aşteaptă în primul rând ştiri care-l privesc direct şi care
să fie comentate în mod obiectiv. Prin presa religioasă
de la parohie, pe care preotul practicând-o se realizează
o comunicare cu alte persoane prin care pot fi difuzate
informaţii, idei şi atitudini. A comunica nu înseamnă însă
doar a emite cuvinte, ci înseamnă, în acelaşi timp, a gândi
şi a cunoaşte.
În concluzie, autorul încifrează în analiza sa un mesaj,
dacă nu explicit, măcar ghicit, acela că presa religioasă
trebuie să devină o presă vie, formatoare de conştiinţe,
care să facă într-adevăr apostolate, într-o lume, aşa-zis,
secularizată. Publicaţiile bisericeşti trebuie să fie aproape
de sufletul credincioşilor şi permanent atente la provocările
existenţiale ale omului contemporan, la mutaţiile pe care
societatea le realizează la nivelul conştiinţei religioase
a persoanelor. Ele trebuie să fie deschise opiniilor şi
atitudinilor preoţilor, dar şi credincioşilor în conturarea
unui dialog aflat pe coordonatele Biserică-lume.

Muzeograf Ioan Traia
Pag. 47

MORISENA nr. 1/2016

CUPRINS
De ce, revista „Morisena“? ..............................................................................................................................................1
Dana Antoaneta Bălănescu – Date despre tezaurul monetar roman republican descoperit la Tincova (com. Sacu, jud.
Caraș-Severin) ...................................................................................................................................................................2
Ioan-Aurel Pop – Ducatul lui Ahtum (Ochtum) ...............................................................................................................3
Claudiu Călin – Prezența călugărilor greci la Cenad în sec. al XI-lea și transferarea lor la Oroszlámos/Banatsko
Aranđelovo. O pseudo-dispută ...........................................................................................................................................7
Ioan Hațegan – Banatul în faţa cuceririi otomane 1551 - 1552 – Repere cronologice - (Partea I) …................................9
Alexandru Kosá – Evlia Celebi (1611-1684?) – Descrierea cetății și orașului Cenad în secolul al XVII-lea ..................14
Mircea Rusnac – Mănăstirile ortodoxe sârbești din Clisură și Poliadia .........................................................................18
Florin Zamfir – 1849 – Un an însângerat din istoria Variașului ........................................................................................19
Mihaela Zamfir – Începuturile școlii românești din Variaș ...............................................................................................22
Miroslav Rosić – Jovan Forović - între profit şi filantropie ...............................................................................................23
Svetlana Nikolin – Aromânii din Panciova – Banat ..........................................................................................................25
Dušan Dejanac – Cenadul și Teatrul național sârb....................................................................................................27
Constantin-Tufan Stan – Zeno Vancea, un autentic Homo Banaticus ..............................................................................29
Valentin Bugariu – General de Corp de Armată Ion Șuța (1919-2007). Biobliografie .....................................................35
Dușan Baiski – Ieri bolșevici, azi hitleriști ....................................................................................................................38
Ioan Traia – Începutul Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat ............................................................................40
Recenzii............................................................................................................................................. ...............................................45

Revista apare sub egida Asociației Culturale
„Concordia“ Cenad, jud. Timiș, ROMÂNIA
Sponsori:
Consiliul Local Cenad și Primăria Cenad
Coordonatori:
Dr. Ioan Hațegan - cercetător științific I, Institutul de Studii Banatice, Academia Română, Filiala Timișoara, președintele fondator al Societății Culturale Banatul
Dușan Baiski - scriitor, jurnalist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, președintele fondator al Asociației „Banaterra“
Administrație:
Ing. George Ivașcu, - președintele Asociației Culturale „Concordia“ Cenad
Adresa redacției: Revista „Morisena“, Com. Cenad nr. 1744, jud. Timiș, Cod poștal 307095
Parteneri:
• Asociația Banaterra
• Societatea Culturală Banatul
• Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat
Responsabilitatea pentru conținutul și corectitudinea materialelor revine exclusiv autorilor.
Textele, fără greșeli, se pot trimite prin e-mail: dusanbaiszki@gmail.com, în format .doc sau .docx.
Revista se difuzează gratuit prin www.cenad.ro și www.banaterra.eu/biblioteca/morisena/
Tipografia Artpress, str. Cermena 1, Timișoara 300110, tel. 0256-293.809, fax 0256-293.975
ISSN 2501-1359
ISSN–L 2501-1359

Pag. 48

