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Revistă de cultură istorică

Muzeograf Ion Traia
(Timișoara)

Ferendia:
Marea Unire și istoria 

contemporană

Unirea Transilvaniei şi Banatului cu România, în 
1918, a fost rodul luptei şi jertfei a zeci de generaţii şi 
ea a consfinţit un ideal de dreptate, ce bătea de mult la 
porţile istoriei, ce venea să încoroneze, prin entuziasta 
hotărâre de la Alba Iulia, luptele şi suferinţele de vea-
curi ale unei naţiuni martirizate, în stare să înfrunte cu 
uimitoare tenacitate noianul de primejdii, fără să-şi fi 
pierdut speranţa într-o viitoare izbăvire1.

Marea Unire de la 1 decembrie 1918, prin care 
s-a făurit statul naţional român, a fost rezultatul final al 
unui întreg proces istoric, iar Alba Iulia simbolizează 
cetatea istorică a unirii românilor.

Ziua de 1 Decembrie 1918, Unirea Transilvaniei 
cu România, a rămas un important act istoric întipărit în 
sufletele românilor, ca un eveniment de mare însufleţire 
pentru toţi românii. De la 1 decembrie 1918 – ziua în 
care s-a vestit lumii, prin hotărârea Adunării Naţionale 
de la Alba Iulia, Unirea tuturor românilor şi până în ziua 
de azi, fiecare cetăţean al României întregite a avut oca-
zia să asculte ori să citească diferite versiuni cu privire 
la felul cum s-a înfăptuit Marea Unire şi la temeinica 
fundamentare care îi garantează trăinicia.

1  I. Lupaş, Importanţa istorică a zilei de 1 decembrie, p. 
11, apud Ioan D. Godea, în „Românul”, Timişoara, 2001, p. 57.

Nu toate lămuririle respective sunt izvorâte din-
tr-o cunoştinţă deplină a realităţilor, nici dintr-o nepri-
hănită iubire a adevărului istoric. Unii din cei ce le dau, 
străinii în special care au relative rezerve cu privire la 
întregirea Romaniei, înfăţișează Unirea ca pe un cadou 
dat românilor de popoarele mari, făuritoare de istorie, 
sau un cadou al împrejurărilor istorice, decretând ritos 
că ea nu ar fi izbânda neîndoielnică a vredniciei popo-
rului român.

Din păcate, se întâmplă să găsim astfel de păreri 
şi din partea unor români care nu fac un efort de cuget 
mai laborios şi mai profund, înainte de a lansa păreri 
iresponsabile cu privire la temeiurile Marii Unirii. 

Actul unirii naţional-politice, din anul 1918, nu se 
cuvine să fie înfăţişat ca un dar coborât asupra neamu-
lui românesc din încrederea şi simpatia lumii civilizate, 
deşi trebuie să recunoaştem că şi acest factor a contat,  
nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din împrejură-

rile primului război mondial, ci ca urmarea unui proces, 
a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora 
acest popor dârz şi tenace a izbutit să-şi apere cu ui-
mitoare stăruinţă legătura cu pământul strămoşesc, cu 
limba şi credinţa moştenită, cu noianul de obiceiuri şi 
datini, ceea ce i-a făcut pe români neasimilabili de-a 
lungul istoriei.

Statul român, întregit prin Marea Unire, trebu-
ie considerat ca o alcătuire statornică, având temeiuri 
adânci şi izvorâte din alcătuirea geografică a pământului 
strămoşesc, din firea poporului român  din legăturile lui 
sufleteşti întărite prin unitatea aceluiaşi grai, aceleiaşi 
credinţe, aceloraşi datini şi obiceiuri, în asemănarea atât 
de grăitoare a întocmirilor şi asezămintelor moştenite 
din strămoşi și, mai presus de toate, din puterea morală 
a conștiinţei naţionale, fără de care ar fi relative şi nesi-
gure toate celelalte temeiuri.

Artileriști din Ferendia în Primul Război Mondial.
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Mişcarea naţională din Banat s-a manifestat cu 
adevărat hotărâtor, ca o forţă politică de o înaltă capaci-
tate organizatorică, cu ocazia alegerilor delegaţilor pen-
tru Marea Adunare Naţională din 1 decembrie 1918. În 
localităţile stabilite ca centre de circumscripţii electora-
le, au participat, pe lângă bărbaţii de încredere aleşi în 
fiecare sat, şi un mare număr de locuitori din satele în-
vecinate. Spiritul de ordine şi disciplină au caracterizat 
aceste adunări populare. S-au redactat, cu mare grijă, 
procesele-verbale şi protocoalele pentru a se putea do-
vedi legalitatea alegerilor; au fost eliberate delegaţilor 
credenţionale şi mandate, întărite cu sigiliul comunei şi 
cu zeci de semnături.

La adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918 din Ferendia  am găsit în documentele unirii pe 

învăţătorul Pavel Rămneanţu, care a participat nu ca 
delegat oficial prevăzut cu credinţionale, care să-i dea 
dreptul de a vota unirea, ci ca participant individual. 

Pe cartea poştală emisă pe la 1918-1919 pentru a 
sărbători Unirea se poate observa traseul ciudat al gra-
niţei de vest a ţării: este cuprins întreg Maramureşul, 
o parte mai mare a Crișanei, cu posibilitatea extinderii 
Banatului până la Tisa și Dunăre. Graniţele definitive 
vor fi stabilite abia după 1920.

Prezentăm mai jos situația administrativă și eco-
nomică din Ferendia în anul 19232. 

Ferendia comună rurală, plasa Deta
Primar: Bălu George – Notar,  Kepl Ion
Învăţători: Crăciun Aurel; Lunca Trifon
Preot Paroh: Olde George
Birturi: Cozac Trăilă, Horvath Iosif, Lissafeld 

Henrich, Mociu Iosif.
Comercianţi: Cozac Trăilă, Goldschmidt Debora, 

2 Anuarul Socec pe anul 1923, preluat din Biblioteca 
Congresului S.U.A.

Horvath Iosif, Lisenfeld Henrich, Mociu Iosif
Mecanici: Meszaros Ferencz
Opincari: Dalea Meila
Tâmplari: Udu Alexandru
Proprietari de moşii: Iahraus Ion (730 jug.), Wre-

na Hugo (430 jug.)
Reforma Agrară. În urma Marii Unirii, de la 1 

decembrie 1918, în toate ramurile social-econoice s-a 
înregistrat un curent novator, fiind adoptate o serie de 
măsuri menite să contribuie la dezvoltarea societă-
ţii româneşti. Printre acestea se numără şi legiferarea 
reformei agrare, în iulie 1921, act ce răspundea unor 
imperative ale vremii, printre care refacerea economiei 
naţionale şi implicit accelerarea dezvoltării ei. Tocmai 
de aceea, analizarea evoluţiei agriculturii româneşti in-
terbelice nu se poate face decât prin prisma urmărilor pe 
care le-a avut legile agrare din iulie 1921 şi aceasta cu 
atât mai mult cu cât este vorba de cea mai radicală re-
formă agrară dintre cele înfăptuite în vreo ţară a Europei 
după Primul Război Mondial.

La împroprietărire aveau întâietate invalizii şi vă-
duvele de război, iar în fiecare categorie oamenii în vâr-
stă, cei cu familie numeroasă şi cei ce aveau gospodării 
întemeiate. În caz de egalitate de condiţii între îndrep-
tăţiţi din aceaşi categorie se proceda la tragere la sorţi3.

După anul 1921 s-a reuşit să se aplice reforma 
agrară şi la Ferendia. Cu această ocazie s-a distribuit 
pământ la 120 locuitori îndreptăţiţi ai satului. Criteriul 
de împroprietărire la Ferendia a fost precum prevedea 
legea, celor 120 de ţărani împroprietăriţi li s-au reparti-
zat câte trei iugăre pentru fiecare, din suprafaţa de teren 
existentă în hotarul satului4.

Legile agrare din vara anului 1921 au determi-
nat însemnate schimbări în structura funciară, reducând 
într-o măsură considerabilă marea proprietate din ţara 
noastră, permiţând totodată înzestrarea unui număr în-
semnat de gospodării ţărăneşti cu pământul absolut ne-
cesar existenţei. Reforma agrară din 1921 nu a satisfăcut 
cu pământ pe toţi ţăranii, nu a asigurat creditele necesa-
re pentru achitarea terenurilor primite la împroprietărire 
şi îndeosebi pentru procurarea inventarului agricol. A 
urmat, firesc, un proces de fărămiţare a proprietăţii ţără-
neşti, adeseori împroprietăriţii pierzându-şi chiar loturi-
le personale. În Timiş-Torontal s-au întărit gospodăriile 
mijlocii, care vor deţine o poziţie economică şi socială 
notabilă în viaţa satului timişean.

Sfatul Naţional din Transilvania votează în ziua 
de l0 august 1919 proiectul de lege al reformei, proiect 

3 V. M. Zaberca, Satul bănăţean, Ed. Hestia, Reşiţa, 
1990, p. 35.

4  Ion Negru, Pierdem şi pământul, în „Revista Institutului 
Social Banat-Crişana” nr. 16, Timişoara, 1936, p. 33.
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ce este aprobat şi de Senatul României prin decretul-le-
ge din 10 septembrie 1919.

Legea pentru reforma agrară în România veche 
este votată la 17 iulie 1921, în timpul guvernării genera-
lului Alexandru Averescu. Legea pentru reforma agrară 
în Transilvania, Banat, Maramureş şi Crişana este pu-
blicată in Monitorul Oficial nr. 93 din 3o iulie 1921. 
Publicată oficial, legea a fost popularizată prin broşuri 
distribuite de secţiunea Cluj a Comitetului agrar.

Prin legea reformei agrare se punea atât proble-
ma exproprierii, cât şi a împroprietăririi, ceea ce a creat 
probleme în depistarea suprafeţelor marilor moşii, cât şi 
a categoriilor de moşieri ce urmau a fi expropriaţi.

Moşiile statului român urmau să fie expropriate  
în întregime; cele ale marilor proprietari particulari a 
căror cultură nu era garantată de proprietar datorită lip-
sei de inventar urmau a fi expropriate în limitele impuse 
de lege. Marilor moşieri urmau să li se exproprieze pă-
mânturile ce depăşeau 200 de jugăre. În jurul conacelor 
şi la moşiile expropriate în întregime urmau să rămână 
câte 50 de iugăre. Moşierii care aveau mai multe pro-
prietăţi în comune diferite trebuiau să opteze pentru una 
din ele, restul fiind expropiate5.

În cadrul Consiliului Dirigent funcţiona 
Resortul pentru Agricultură şi Comerţ, minister ce se 
ocupa cu reforma agrară, sub a cărui conducere au 
început iniţial lucrările pregătitoare pentru aplicarea 
reformei agrare. Pentru reglementarea problemelor 
agrare din fiecare judeţ, Consiliul Dirigent, Resortul 
Agriculturii, prin ordinul nr. 4399/A din 25 august 
1919, înfiinţează în fiecare reşedinţă de judeţ câte 
un Consilierat Agricol, care să continue fostele 
Inspectorate Agricole, ce au funcţionat până în 1919 
şi care mai târziu funcţionează ca organ tehnic de 
specialitate subordonat Ministerului Agriculturii. 

Consilieratul Agricol al judeţului Timiş-Torontal 
era condus de un consilier agricol, mai întâi Borş şi mai 
apoi Milovan, consilieri ce conduceau şi coordonau di-
rect lucrările de expropiere şi împroprietărire. De fapt, 
consilierul agricol făcea parte din Comisia judeţeană 
pentru expropiere şi împroprietărire.

Prin numirea consilierilor agricoli în fruntea 
fiecărui judeţ, a agronomilor regionali în regiuni-
le agricole stabilite şi a administratorilor de obşti în 
aproape fiecare comună s-a căutat ca lucrările ce re-
fereau la expropriere şi împroprietărire să fie conduse 
de specialişti.

Judeţul Timiş-Torontal, pentru o mai bună or-
ganizare, s-a împărţit în 12 regiuni agricole, condu-

5 Filiala Arhivelor Statului, Timişoara, Fond Serviciul 
agricol Timiş-Torontal, dosar 21/1922.

se de un agronom regional, Ferendia făcea parte 
din regiunea agricolă Deta, constituind cea de VII-a 
regiune agricolă, iar agronom regional a fost Petre 
Zestrean, născut la Clopodia.

 Pentru conducerea şi coordonarea lucrărilor de 
arendare forţată s-a trecut la constituirea Comisiei ju-
deţene pentru reformă agrară, în competenţa căreia că-
deau toate toate problemele de arendare forţată. În ju-
deţul Timiş-Torontal funcţionau două comisii judeţene, 
plasa Deta şi inclusiv Ferendia fiind coordonate de Co-
misia I judeţeană. Această comisie urma să conducă şi 
lucrările de împroprietărire din regiunea agricolă VII.

Distribuirea pământului ce se supunea arendării 
rămânea în competenţa unei comisii locale, subordo-
nată comisiei judeţene pentru reformă agrară. Comisia 
locală era formată din primarul comunei, un secretar 
şi 2 plugari6.

Proprietarii de moşii în general nu locuiau acolo 
unde aveau moşia, ci în alte localităţi sau chiar în altă 
ţară, cum este cazul proprietarilor Mihail Orman şi Iosif 
Manyul care aveau pământ în hotarul satului Ferendia, 
dar amândoi îşi aveau domiciliul în Serbia, la Fraenţfeld 
şi Panciova7.

Nevoia şi dorinţa de pământ a ţăranilor bănăţeni 
s-a făcut simţită în tot cursul anilor 1919, 1920, 1921, 
până la începerea înfăptuirii împroprietăririi ţăranilor. 
Nu rare sunt cazurile când dorinţa şi lipsa de pământ îi 
face pe locuitorii satelor să intre cu forţa pe pământul 
marilor proprietari.

Urmărind rezolvarea situaţiei, Consiliul Diri-
gent decide prin ordonanţa nr. 22 din februarie 1919 
ca moşiile ce aparţin statului, corporaţiilor, cât şi unor 
proprietari particulari să fie date în arendă forţată. Şi 
la repartizarea pământurilor date în arendă forţată sunt 
cazuri când delegaţii sătenilor din comisia agrară locală 
comit abuzuri. Locuitorii comunei Ferendia reclamă 
pe delegaţii lor că au oprit pentru ei 6 iugăre şi le-au 
arendat la alţii cu 200 lei jugărul. De aceea „poporul 
îşi exprimă nemulţumirea faţă de dânşii, renunţă la fun-
cţiunea dânşilor şi cer să se înlocuiască cu alţii8”.

În unele comune, în anul 1919/1920, nu s-a dat de-
loc pământ în arendă forţată. Din procesul-verbal scris 
la 21 martie 1921, în comuna Ferendia, se subliniază: 
„pământ în arendă forţată numai în anul 1920/1920 am 
împărţit între sătenii noştri9.

6 Dinu Barbu, Reforma agrară din anul 1921 în plasa 
Deta a judeţului Timiş, lucrare de diplomă, Cluj Napoca, 1978, 
p. 12-13.

7 Filiala Arhivelor Statului, Timişoara, Fond Serviciul 
agricol Timiş-Torontal, dosar 62/1922.

8 Ibidem, dosar 47/1921.
9 Ibidem, dosar 32/1921.
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Prof. Ana Kremm
(Reșița)

Vine la parohia 
Valeapai în 9. IX. 1904, 
fapt atestat şi de icoana 
Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril, aflată încă în Bise-
rica Adormirea Maicii 
Domnului din Valeapai, 
dăruită de acesta bisericii, 
pe care  consemnează cu 
scrisul său inconfundabil: 
„această icoană am donat-o 
s. biserici din Valeapai după 
strămutarea mea respectiv la 
introducerea mea de paroch 
în această com. Valeapai”, 
de la Poeni.

Vine deci de la parohia Poeni, aşadar socotesc că 
avea în jur de 21-24 ani. În cei 43 de ani de preoţie la 
parohia Valeapai şi-a lăsat o amprentă puternică în viaţa 
religioasă, dar şi cetăţenească a comunităţii.

În februarie 1909, preotul Emiliu Stoian cere 
Comitetului parohial, preşedinte notar Petru Milotinovici, 
eliberarea unui „Atestat de moralitate fiindcă dânsul 
voieşte să completeze la altă parohie.” Comitetul decide 
astfel: „în numele Comitetului parochial gr. or. român din 
localitatea Valeapai adeverim cum că Dl. paroch Emiliu 
Stoian de la introducerea sa în parochie (9.IX.1904) până 
azi a îndeplinit bine agendele de serviciu şi purtarea morală 
a dânsului este nepătată. Acest atestat s-a dat la cererea 
sa de la data de 10.II.1909 numai spre acel scop afirmat 
de dânsul în cererea sa mai sus pomenită.” La  sfârşitul 
protocolului, Emiliu Stoian notează şi semnează: „De oare 
ce mi-am revocat recercarea cu privire la atestat, Atestatul 
prezent nu mai are valabilitate.”

Preotul Emiliu Stoian este trecut în registrul de 
potocoale ca preşedinte al Sinodului parohial Valeapai, 
iar Petru Milotinovici preşedinte al Comitetului parohial. 
În aprilie 1909 au loc alegeri pentru Comitetul parohial, 
comitet care îl desemnează pe Petru Milotinovici preşedinte 
şi pe înv. Corneliu Crăinicescu, notar până în 1911. Epitropii 
bisericii au fost: 1908, Trifon Danciu nr. 31 (cântăreţ 
bisericesc) şi Ion Iancu, nr. 120; între 1909-1915  Nicolae 
Danciu (care în sept. 1915 pleacă la război) şi Iosif Danciu 

Oameni care au trecut…

Preotul Emiliu Stoian

Arenda ce urma a fi plătită de ţăran depăşea po-
sibilităţile lor, aşa cum reiese din numeroase cereri şi 
petiţii făcute de săteni în scopul reducerii sau amânării 
plăţii arenzii. La această stare a contribuit şi timpul 
nefavoranil din anii 1920, 1921, 1922. Din raportul 
agronomului regional Petre Zestrean din 5 august 1920 
aflăm că în acel an, grâul de toamnă şi primăvară nu a 
dat decât 300-400 kg/jugăr, la porumb, sfeclă, fasole, 
recolta a fost slabă. Şi animalele au avut de suferit: oile 
de vărsat, vacile de febră aftoasă, porcii de pestă10.

Ferendia a avut teren arendat în 1920/1921 în to-
tal 388 jugăre din care 291 jug. arabil,  97 jug. păşune şi 
taxa plătită a fost de 1940 lei11.

În tabele alcătuite de comitetele locale se speci-
fică cât pământ şi câte vite posedă îndreptăţiţii şi cât 
pământ ar mai lipsi. Aşa de exemplu, în tabelul alcătuit 
pentru comuna Ferendia, se vede că multe familii cu 
câte 4-6 membrii, cum este cazul famililor Meilă Ciucă 
şi Martin Mihaly, nu au pământ deloc, aceste familii ce-
reau între 1-5 iugăre de pământ12.

Succesul lucrărilor de reformă agrară depin-
dea foarte mult de completarea tabelelor cu familiile 
îndreptăţite la împroprietărire. Conform articolului 131 
din legea agrară, au fost create comitete locale care 
erau obligate să alcătuiască tabele cu îndreptăţiţii la 
împroprietărire. Ţăranii din Ferendia care urmau să fie 
împroprietăriţi erau împărţiţi în 13 categorii, iar comisia 
de Ocol din plasa Deta a întocmit tabele cu îndreptăţiţii 
pentru fiecare comună a plasei.

Într-un tabel întocmit la 14 septembrie 1922 cu 
îndreptăţiţi admişi la împroprietărire din Ferendia figu-
rează 224 de familii, 200 români, 2 şvabi, 16 unguri şi 
6 slovaci13. Iar într-un alt tabel realizat ceva mai târziu 
figurează 231 familii admise şi 60 de familii omise14. 
Aceste tabele trebuiau afişate în fiecare comună şi cu-
prindeau şi necesarul de pământ cerut.

Conform ordinului Ministerului lucrărilor de expro-
priere şi împroprietărire urmau să înceapă pe 10 mai 1922.

În momentul în care comisiile de Ocol pentru 
expropiere terminau lucrările, urmau să se desfiinţeze. 
Imediat ce lucrările tehnice de măsurătoare erau termi-
nate, urmau să se „reînfiinţeze aceleași Comisii de Ocol 
pentru împroprietărire15“. 

Comisiile de împroprietărire erau însărcinate să 
conducă lucrările într-o manieră paşnică, pentru a rezol-
va litigiile apărute.

10 Ibidem, dosar 7/1920.
11 Ibidem, dosar 8/1921.
12 Ibidem, dosar 20/1919.
13 Ibidem, dosar 21/1922.
14 Ibidem, dosar 54/1922. 
15 Ibidem, dosar 1/1922.
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nr. 36, iar în febr. 1915 sunt aleşi epitropi Ion Costa (care va 
pleca în sept. 1915 şi el „la răzbel”) şi Ion Iancu, nr. 120, jude 
comunal, după refuzul lui Iosif Danciu de a fi epitrop II.

În 1908, Comitetul parohial rezervă 80 de coroane 
pentru vopsirea acoperişului din tablă al bisericii. La 
toate şedinţele Comitetului este prezent şi E. Stoian, 
până în 1912, iar din iunie 1913 a fost ales preşedintele 
Comitetului parohial.

În anul 1910 se implică în campania electorală a 
candidatului naţional român dr. Valeriu Branişte, proprietar 
şi editor al ziarului „Drapelul” din Lugoj. Acesta este 
candidatul Partidului Naţional Român din cercul Bocşa în 
Dieta de la Budapesta.

O impresionantă descriere a zilei de 22 mai 1910 o 
face Ion Tomole în lucrarea „Românii din Banat” (sursa 
Internet), când dr. Valeriu Branişte a ţinut adunări electorale 
în 6 sate unde „a fost primit cu însufleţire de nedescris, cu 
banderiu (=steaguri, stindarde), cu flori şi cântece.” Turneu 
electoral din acea zi începe la Ramna, unde este salutat 
la intrarea în sat de tânărul Vasile Pascu, aflat în fruntea 
călăreţilor. În sat a fost salutat de economul Pavel Popa. La 
Bărbosu este salutat de economul Achim Despău.

„Însoţit de banderiu şi de mai multe trăsuri, dr. 
Valeriu Branişte pleacă de la Bărbosu la Valeapai, unde, 
de asemenea i-au ieşit în întâmpinare mare banderiu, 
călăreţi şi mai multe trăsuri. Românii îl aşteptau în hotarul 
comunei îmbrăcaţi de sărbătoare. După întâlnirea cu 
locuitorii satului Valeapai, candidatul a coborât din trăsură 
şi a parcurs întregul drum până la locul de întâlnire pe jos. 
Intrarea în Valeapai a fost o cale triumfală în adevăratul 
înţeles al cuvântului. Era un nesfârşit alai de oameni. La 
tribuna, care era înconjurată de fete în haine de sărbătoare, 
economul Ioan Cata a rostit un excelent discurs. În 
continuare candidatul a rostit discursul de program politic. 
După Valeriu Branişte a vorbit din nou economul Ioan 
Cata, atât de dinamizator încât candidatul l-a îmbrăţişat. 
Din Valeapai candidatul s-a îndreptat spre Duleu. Până 
în deal a fost petrecut de întreaga mulţime de oameni 
din Valeapai.” De la Duleu Valeriu Branişte a trecut la 
Valea-Mare. Ultima adunare a zilei de 22 mai a avut loc la 
Dezeşti. Însufleţirea comunităţii din Valeapai şi organizarea 
întâlnirii se datorează şi preotului Emiliu Stoian, care s-a 
implicat începând cu data de 14 mai, în campania electorală 
însoţind candidatul la Vermeş, Berzovia şi în satele din jur.  
Ion Cata a fost câtăreţ bisericesc şi membru în Comitetul 
parohial al bisericii din Valeapai.

Alegerile au avut loc la 1 iunie la Bocşa Română. 
Cercul avea 4.006 alegători din care 2.689 români, 1.317 
unguri, nemţi, craşoveni, alţii. Valeriu Branişte întruneşte 
1.290 voturi din care 112 ale celorlalte naţii, pe când 
candidatul Jakabify Elemer obţine 1.627 voturi, între care 
800 ale românilor şi este ales deputat în dietă. (Ion Tomole)

Din 1908 până în 1912, Emiliu Stoian este pre-
şedintele Sinodului parohial. Listele membrilor sinodului 
aprobate în şedinţele ordinare variază în această perioadă 
între 171 şi 164 de „persoane îndreptăţite”. Între febr. 1912 
şi iunie 1913 numele şi semnătura preotului E. Stoian nu 
mai apar pe înscrisurile bisericii. Preşedinte al Comitetului 
parohial este preotul Miron Bălan şi, alternativ, Ioan 
Pobega nr. 29, pentru că dr. Petre Morariu, ales preşedinte 
în 1912, refuză această onoare.

Între anii 1915 şi 1918, intelectualii consideraţi 
periculoşi de către autorităţi au fost puşi sub pază politică, 
printre ei şi preotul Emil Stoian din Valeapai, preotul Emil 
Sasu şi învăţătorul Dănilă Iliţescu din Ramna.

În perioada oct. 1918-iulie 1919 au fost tulburări 
şi în satele din jurul Valeapaiului: Vermeş, Duleu, Valea-
Mare. Au fost mai multe motive de nelinişte: întoarcerea 
de pe front a soldaţilor, unii având la ei arme, nedreptăţile 
suferite de familiile acestora, în special rechiziţiile pentru 
război, opresiunea maghiară, apoi intrarea armatei sârbeşti 
în Banat, alegerea delegaţilor la Marea Adunare de la Alba 
Iulia şi împiedicarea acestora să ajungă acolo. 

La Valeapai, „soldaţii reîntorşi de pe front în toamna 
anului 1918 au devastat oficiul notarial, poşta, registrele de 
stare civilă, inscripţiile maghiare de pe edificiile publice, 
ca astfel să dispară orice urmă maghiară. La Adunarea de la 
Alba Iulia a luat parte, delegat al comunei Valeapai, Danciu 
Iosif.” (N. Ilieşiu, Monografia istorică a Banatului, 2011, 
pag. 310-311).

Iosif Danciu, de la casa cu nr. 36, după cum reiese 
din protocoalele parohiei Valeapai, a fost din 1909-1915 
epitrop I al bisericii, sprijin necesar al preotului Emiliu 
Stoian şi persoană foarte activă şi influentă în comunitate. 
Era un apropiat al protopopului Mihail Gaşpar din Bocşa, 
care îl apără într-un conflict cu privire la predarea, în febr.-
martie 1915, a casei sf. biserici noilor epitropi aleşi, Ioan 
Costa şi Ion Iancu, după ce a refuzat să fie epitrop II la 
alegerile din febr. 1915. Refuzul lui este dezbătut în câteva 
şedinţe ale comitetului parohial Valeapai.

Protopopul  Mihail Gaşpar din Bocşa Montană a 
reprezentat la Alba Iulia comuna Bărbosu. (N. Ilieşiu, pag. 
39) Presupun că cei doi, Mihail Gaşpar şi Iosif Danciu, 
au reuşit să se strecoare, să păcălească vigilenţa gărzilor 
sârbeşti care au împiedicat delegaţii de la Ramna şi nu 
numai să ajungă la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia.

„În timpul ocupaţiei sârbeşti (nov. 1918-iunie 1919), 
preotul  Emiliu Stoian, pentru că a pomenit la slujba divină 
pe M.S. Regele Ferdinand, a fost încarcerat la Bocşa, de 
unde, scăpând, din neatenţia gardianului, fuge la Haţeg 
unde era armata română. Se întoarce numai cu armata 
română.” ( N. Ilieşiu, p.310).

Se pune întrebarea cine l-a denunţat pe Emiliu Stoian  
(un participant la slujba divină?) şi cine l-a ajutat să scape? 
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Un gardian neatent! Ştia E. Stoian (de unde?) că la Haţeg 
este armata română şi că va fi ajutat? Sunt fapte de curaj şi 
de implicare politică pro-românească incontestabile şi de 
un nivel înalt.

În perioada interbelică, Emiliu Stoian slujeşte 
la altarul Sf. Biserici din Valeapai. Locuieşte în Casa 
parohială de la nr. 25, apoi în cea de la nr. 24.  În 1912, din 
iniţiativa Primăriei Valeapai, se face un schimb de case. 
Casa parohială de la nr. 25 este cedată de către preotul E. 
Stoian, probabil şi cu acordul Consiliului parohial, pentru 
ca „în casă să se instaleze o sală de învăţământ şi locuinţă 
pentru învăţători” (Procesul-verbal al Cons. paroh. din 23 
oct. 1960) Acest schimb, spre binele comunităţii, va crea 
probleme mari, mai târziu, pentru că casa de la nr. 25 a 
fost declarată de Ministerul Cultelor şi Învăţământului, 
prin adresa 208/20 ian. 1925 Casă parohială şi în 
1948  naţionalizată, parohia rămânând legal fără Casa 
parohială. Următorul preot, Dimitrie Podgoreanu (1949-
1965), a fost somat de Sfatul Popular Valeapai, în oct. 
1960, să părăsească casa cu nr. 24, deşi acesteia i s-a 
atribuit de către Primăria Valeapai „destinaţia pentru 
locuinţa preotului.”

Nu se ştie dacă schimbul de case a fost sau nu o 
măsură forţat impusă, dar din protocoalele Comitetului 
parohial reiese faptul că, după pierderea Casei parohiale, 
se pune, deja în sep. 1912, problema zidirii sau cumpărării 
unei case parohiale, chiar invocându-se ordinul Prea 
Sfinţitului Episcop. Comitetul parohial decide că 
deoarece „abia se poate susţine şcoala confesională pe 
lângă cea comunală, apoi şi alte dări ne mai apasă, de 
mai mulţi ani morbul de vite, moşiile s-au uscat, astfel cu 
toate stăm foarte rău, luând toate acestea în considerare 

zidirea sau cumpărarea unei case parohiale este cu 
neputinţă” (Protocolul din 16 sept 1912, preşedinte preot 
Miron Bălean). O altă soluţie propusă de Achim Danciu 
a fost ca: „fiind averea parochială de 96 lanţe de pământ 
bun cari dându-se în arendă ajung sume de peste 2.000 
de coroane (…) toţi membrii de faţă se alătură propunerii 
lui Achim Danciu, că oamenii nu-s înstare să zidească 
casă parochială, ci să-şi ridice preotul fiindu-i foarte 
bună parohia.” Aceasta ar fi încurcata poveste a casei 
parohiale din Valeapai, în acte a existat, în fapt a avut altă 
destinaţie, cea de şcoală, apoi de Cămin cultural. Casa 
cu nr. 24, locuinţa pentru preot, după plecarea preotului 
Adam Rugaci (1973-1991), în 1991,  nu a mai fost locuită 
şi s-a ruinat, la fel ca şi casa cu nr. 25.

 Preotul Dimitrie Podgoreanu, în oct 1960, are şi el o 
opinie, într-un fel acuzatoare faţă de cedarea casei de către 
Emiliu Stoian: „dacă preotul Emiliu Stoian ar fi locuit în 
casa parohială de la nr. 25, atunci toţi preoţii, succesorii 
săi, ar fi locuit tot în acea casă şi nu s-ar fi naţionalizat în 
1948 – după cum este cazul şi în parohia Bărbosu.”

În oct.1960 evacuarea nu a avut totuşi loc. Se opunea 
Consiliul parohial, dar cred că s-a  ajuns la un compromis. 
Preotul a cedat o parte din casa – „locuinţa preotului” – 
pentru a fi instalat dispensarul comunei, pentru o vreme.

Din anul 1936 şi până în 1947, când predă parohia 
cu procesul-verbal din 14 oct 1947 preotului nou numit 
Coriolan Drăghici (1947-1949), Emiliu Stoian se îngrijeşte 
de bunul mers al lucrurilor în parohie, de veniturile şi 
cheltuielile bisericii. Este ajutat de notarii Cons. paroh. de 
Achim Jucu, care este şi cântăreţ bisericesc, de epitropii: 
Vasile Goga, Ion Stoian, Vezoc Petru. Se îngrijeşte ca 
aceşti slujitori ai bisericii să primească recompensele 
cuvenite fie în bani, fie în repartizarea anuală a „loturilor 
cantorale”, dar nu se mai desprinde din înscrisuri acelaşi 
entuziasm şi nici o apropiată colaborare cu membrii cons. 
paroh. ca în primii ani.

Deşi nu se spune explicit, în ultimii doi ani 1946, 
1947, preotul Emiliu Stoian, probabil bolnav, a fost suplinit 
repetat de preotul din parohia Bărbosu, Cornel Ţânţăriu, de 
la care preotul Coriolan Drăghici preia acte şi repune spre 
aprobarea Cons. paroh. preliminariul bugetului acelor ani.

Ultima semnătură pe un proces-verbal (noua 
denumire a protocolului) o găsim în data de 14 oct. 1947 
şi ultimul protocol scris şi semnat Emiliu Stoian este din 
10 martie 1946.

Unde a plecat preotul Emiliu Stoian după ce a predat 
gestiunea şi Casa parohială nu am aflat. Cert este că nu a 
rămas la Valeapai, cum s-ar putea crede, căci Valeapaiul  
era şi satul familiilor Stoian, încă 14 la număr în 1970.

A fost un om care a trecut… şi a lăsat urme adânci în 
Valeapai. Urme care  trec apăsat şi în istoria Banatului din 
prima jumătate a sec. XX.

Biserica ortodoxă română din Valeapai (2016).
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Bibliolog Gabriela Șerban
(Bocșa)

Ca scriitor și proza-
tor, dramaturg, publicist, 
traducător, editor, proto-
pop, om politic, poate cel 
mai important dintre dele-
gații bocșeni la Alba Iulia 
în 1918, a fost protopopul 
și scriitorul Mihail Gașpar 
(1881-1929), delegat al 
Cercului Bocșa Montană.

Publ ic is t ,  Mihai l 
Gașpar semnează cu pseu-
donime precum: Sorin, 
Radu Roman, I.T. Murgu, 
Socol Banc.

S-a născut în 12/24 ianuarie 1881 la Gătaia, jud. 
Timiş, şi a decedat la 27 noiembrie 1929 la Bocşa Mon-
tană, fiind înmormântat în cimitirul ortodox de aici. 

Studii primare la Gătaia, liceale la Timişoara, Be-
cicherecul Mare (azi Zrenianin, Iugoslavia) şi Beiuş; 
Institutul Teologic la Caransebeş şi Facultatea de Drept 
din Cernăuţi. 

Preot (1903-1911), protopop al tractului Bocşa 
Montană (1911-1929). Căsătorit cu Livia Blajovan şi a 
avut doi fii: Titus, militar de carieră, şi Ionel, avocat. 

Mihail Gaşpar nu a fost doar un preot, o faţă bi-
sericească, ci a fost un mare patriot şi un activ om de 
cultură, scriitor şi publicist. A debutat cu legenda Stâlpii 
lui Alexandru Basarab în „Drapelul”. Lugoj. 1902, sub 
pseudonimul Sorin. A devenit colaborator apropiat al 
ziarului „Drapelul”. În vara anului 1905, împreună cu 
alţi colegi de redacţie, tipăreşte articole de fond, de re-
deşteptare a conştiinţei naţionale. Diaconul Gaşpar este 
condamnat la închisoare pentru imprimarea a două ar-
ticole: primul se intitulează Ne trebuiesc fapte şi este o 
istorie critică a poporului român în comparaţie cu gloria 
de odinioară a înaintaşilor; al doilea articol se numeş-
te Care era ţinta?, un comentariu asupra unui proiect 
de lege care îşi propunea maghiarizarea românilor prin 
limbă şi cultură. La proces Mihail Gaşpar îşi recunoaşte 
articolele, dar consideră că n-are nici o vină. Au mai 
fost condamnaţi: Cornel Jurca (8 luni) şi Ştefan Petro-
vici (6 luni). Mihail Gaşpar a primit 10 luni. 

Protopopul Mihail Gașpar
– scriitor și patriot

Mihail Gaşpar a  îndeplinit şi funcţia de secretar al 
„Reuniunii de cântări şi fond teatral” din Lugoj. A rămas 
un animator al mişcării teatrale din Banat, iar pe lângă 
traducerile importante din italiană, lasă în urmă o cores-
pondenţă valoroasă: se păstrează corespondenţa purtată 
cu Zaharia Bârsan (1879-1948), scriitor şi actor român, 
director al Teatrului Naţional din Cluj (1919-1935), ani-
mator al mişcării teatrale din Transilvania, şi cu Nicolae 
Iorga (încă din 1904) ale cărui idei le propagă în Banat. 
Astfel,  Mihail Gaşpar a devenit cel mai îndrăgit confe-
renţiar din Banat. La Lugoj era adesea invitatul seratelor 
literare ale tineretului, conferinţele sale alternând cu cele 
ale lui Valeriu Branişte.

  Ca diacon, pentru înfăptuirea idealului naţional 
foloseşte, alături de redacţia „Drapelului”, şi amvonul 
bisericii, profitând de aceasta ca tribună de educaţie naţio-
nală şi de apărare a intereselor poporului prin predici cu 
un conţinut patriotic. 

La Bocşa Mihail Gaşpar a pus bazele publicaţiei 
„Drum Nou”, care a apărut ca gazetă locală între 1923 şi 
1929, sprijinită financiar de Uzinele de Fier şi Domeniile 
din Reşiţa: „I.C. Subsemnatul protoereu din Bocşa-Mon-
tană, Mihail Gaşpar, înfiinţez şi susţin sub răspunderea 
proprie la Bocşa-Montană o gazetă locală, săptămânală, 
de cuprins economic şi cultural lipsită de orice carac-
ter politic de partid, ferindu-mă de orice certuri politice, 
naţionaliste şi confesionale, având în vedere numai  cul-
tivarea şi instruirea cercului meu de cititori, orientarea 
asupra  intereselor bine pricepute economice şi culturale 
ale poporului şi dezvoltarea gustului de citit la popor, 
prin ştiri interesante şi instructive, precum şi articole in-
formative scrise pe înţelesul poporului şi în limba bună 
românească, relative la chestiunile economice şi cultura-

Casa din Bocșa în care a trăit Mihail Gașpar.
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le  de interes pentru popor şi ţară. În scopul sprijinirii şi 
răspândirii în cercuri cât mai largi a acestei gazete lo-
cale săptămânale în păturile poporului român Uzinele şi 
Domeniile Reşiţa se obligă ... să-mi solvească de fiecare 
număr apărut al acestei gazete după mărimea ediţiei şi 
anume: la o ediţie până la 2500 de exemplare, câte 85 de 
bani de exemplar, iar de aici în sus 75 de bani de exem-
plar, lăsându-mi mie libera dispoziţie asupra repartizării 
acestor exemplare şi a condiţiilor întru care le plasez în 
mâna cititorilor.”

Gazeta „Drum Nou” se ocupă de o gamă largă de 
probleme sociale şi culturale. În coloanele periodicului 
se găsesc noutăţi locale, comentarii la viaţa politică a ţă-
rii, probleme cultural-artistice şi mai ales creaţii literare 
semnate atât de autori bănăţeni, cât şi de colaboratori de 
prestigiu: Nicolae Iorga, Ion Pillat, Victor Eftimiu. 

După moartea scriitorului şi protopopului Mi-
hail Gaşpar gazeta îşi sistează apariţia, ea reapărând 
la Oraviţa,  între 1930-1933, sub conducerea lui Ilie 
Russmir cu menţiunea „Fondator Mihail Gaşpar”, pre-
cum şi la Craiova.

Mihail Gaşpar a fost ales preşedinte al Reuniunii 
de Cântări din Bocşa Montană, înfiinţată încă din 1876 – 
aceasta purtându-i numele. 

N-a fost străin nici de evenimentele politice şi is-
torice ale vremii. La 1 Decembrie 1918 îl găsim prezent 
la actul unirii de la Alba Iulia, o călătorie cu peripeţii din 
cauza autorităţilor maghiare: alături de Vasile Grasu din 
Bocşa s-a deghizat ţigan. A fost delegat şi corespondent 
al ziarului „Drapelul”, pe care l-a şi condus ca redactor 
responsabil între 1919-1920. 

După divizarea administrativă a judeţului Ca-
raş-Severin (începând cu 1 ianuarie 1926) a fost ales pre-
şedintele organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Ţă-
rănesc şi deputat din partea formaţiunii între 1926-1929. 
La alegere a obţinut în Cameră 18400 voturi, iar în Senat 
10217. Adunarea deputaţilor îi validează  mandatul la 28 
iulie 1927.

Mihail Gaşpar a fost un om avut. A deţinut bani 
şi teren agricol. La Bocşa Montană a fondat o Bancă de 
credit; în imediata vecinătate banca a construit o clădire 
pe care a preluat-o plătind ratele până la deces. 

Pentru activitatea pe care a depus-o s-a bucurat de 
preţuire încă din timpul vieţii, fiind investit Comandor al 
ordinului Steaua României şi deţinător al Coroanei Ro-
mâniei.

În 1943, în 27 iunie, la Bocşa Montană a avut 
loc ceremonia dezvelirii bustului scriitorului realizat de 
sculptorul Romul Ladea, iar publicaţia „Curentul Nou” 
i-a dedicat un număr omagial. 

De-a lungul vremii instituţiile de cultură din Bocşa 
au organizat diverse manifestări culturale de omagiere a 

personalităţii lui Mihail Gaşpar, dar un eveniment deose-
bit de important rămâne cel din anul 2011, la împlinirea 
130 de ani de la naşterea scriitorului şi protopopului când 
biblioteca bocșană propunea organizarea unui complex 
de manifestări culturale, precum şi confecţionarea şi am-
plasarea unei plăci comemorative pe casa  în care a trăit 
şi muncit  patriotul bocşean. Amplasarea unei plăci de 
marmoră, realizarea unei cărţi – Mihail Gaşpar şi Nico-
lae Iorga în fondurile Bibliotecii „Tata Oancea” din Boc-
şa – şi existenţa unui DVD realizat de TVR Timişoara  
cu reportajul ce redă evenimentul, rămân mărturii ale 
activităţii bibliotecii publice bocşene şi cinstirii unei 
mari personalităţi a locului.

Între volumele semnate de Mihail Gașpar sau 
dedicate acestuia consemnăm: Japonia, Lugoj: editura 
Carol Traunfellner, 1905; În vraja trecutului, Lugoj: 
Editura Coloman Nemeş, 1908; Date monografice re-
feritoare la comuna Bocşa Montană, Caransebeş: Ti-
pografia Diecezană, 1914; Blăstăm de mamă şi Domni-
şoara Marta, Arad: editura Librăriei Diecezane, 1916; 
Fata vornicului Oană, Bucureşti: Editura Naţională S. 
Ciornei, 1929; Fata vornicului Oană, ediţie îngrijită 
şi studiu introductiv de George C. Bogdan şi Doina 
Bogdan Dascălu, Timişoara: editura Facla, 1974; Din 
vremuri de mărire, ediţie îngrijită şi studiu introductiv 
de George C. Bogdan şi Doina Bogdan Dascălu, Timi-
şoara: editura Facla, 1982;  Protopopul Mihail Gașpar. 
Studiu monografic/ pr. dr. Valentin Bugariu. Timișoa-
ra. Eurostampa, 2007; D-ale vieţii / Mihail Gaşpar; 
ediţie critică, tabel cronologic, studiu introductiv  şi 
note de pr. dr. Valentin Bugariu, cu o Precuvântare de 
P.S. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, Timişoa-
ra. Eubeea, 2008, 2 vol.

Referinţe și bibliografie: Analele Banatului. Stu-
dii și cercetări din istoria și arta Banatului. Director Ioa-
chim Miloia, Timișoara. Anul II. Iulie-decembrie. Fasci-
col 3, 1929; Bănăţeni de altă dată... vol. I.: 42 de figuri 
bănăţene – biografii şi fotografii/ dr. Aurel Cosma junior. 
Timişoara. 1933; Presa şi viaţa literară în Caraş-Seve-
rin/ Gheorghe Jurma. Reşiţa, 1978; Banatul și Marea 
Unire 1918/ Ioan Munteanu, Vasile M. Zaberca, Mariana 
Sârbu. Timișoara: Editura Mitropoliei Banatului, 1992; 
Întoarcerea numelui. Oraşul Bocşa în timp/ Ioana 
Cioancăş. Reşiţa. Timpul. 1997; Dicţionarul scriitorilor 
din Caraş-Severin./ Bitte Victoria, Chiş Tiberiu, Sârbu 
Nicolae.  Reşiţa: Timpul, 1998; Istorie şi artă biseri-
cească/ Gheorghe Jurma şi Vasile Petrica. Reşiţa. Editura 
Timpul, 2000; 50 de ani de bibliotecă publică la Bocşa 
1953-2003/ Gabriela Tiperciuc. Reşiţa. Timpul, 2003; 
Oameni şi locuri din Bocşa/ Cireşan-Loga Iosif, Popo-
vici Tiberiu. Reşiţa. TIM, 2005; Cărăşeni de neuitat II/ 
Petru Ciurea şi Constantin Falcă. Timişoara. Eurostampa. 
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Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu
(Timișoara)

În acest an sărbătorim 
un secol de la înfăptuirea înal-
tului ideal al poporului român 
– Marea Unire –, moment cru-
cial în istoria noastră multimi-
lenară ce a fost consfințit prin 
Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia, ținută în sfânta zi de 
1 Decembrie 1918, eveniment 
memorabil la care a participat 
și Iuliu Vuia, profesor, publi-
cist, istoric, promotor cultural 
și om politic român bănăţean 

de marcă, precum și unul dintre cei care au contribuit sub-
stanțial la realizarea mărețului deziderat al neamului ro-
mânesc – statul național unitar –, participând personal ca 
reprezentant al Reuniunii învăţătorilor din protopopiatul Ti-
mişoarei (dar fiind desemnat să conducă de fapt întreaga de-
legaţie a învăţătorilor din Banat) și la  grandiosul act istoric 
petrecut în străvechea cetate de scaun a primului unificator 
de neam și țară al românilor, „marele voievod și domn” Mi-
hai Viteazul, cel căzut în nemurire și care astăzi strălucește 
ca „un meteor pe cerul poporului român”. 

De ademenea, tot în cursul acestui an s-au împlinit 
și 85 de ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului das-
căl și cercetător în ale istoriei care a fost Iuliu Vuia. Acesta 
s-a născut la 11 martie 1865, în satul Felnac, din judeţul 
Timiş, tată fiindu-i vrednicul învăţător Eutimiu Vuia, iar 
mamă, soţia acestuia, Ecaterina. 

Iuliu Vuia descindea, pe linie paternă, dintr-un neam 
foarte numeros, ai cărui membri puteau fi întâlniţi în tot Ba-
natul (cum ar fi „Vuianii” din Izvin sau „Vuionii” din Lipo-
va, din rândul cărora provenea mama marelui om de ştiinţă 
român Traian Vuia) şi care, totodată, a dat societăţii oameni 
de seamă, mulţi dintre aceştia înscriindu-se în rândul repre-
zentanţilor de frunte ai culturii româneşti bănăţene. 

De altfel, şi pe linie maternă, Iuliu Vuia avea o as-
cendenţă ilustră, căci tatăl mamei sale (deci bunicul său 
matern) a fost marele cărturar bănăţean Constantin Dia-
conovici Loga. 

Născut şi crescut într-o familie de intelectuali, Iuliu 
Vuia s-a arătat, încă din copilărie, deosebit de interesat de 
învăţătură, dovedindu-se, ca elev, foarte inteligent şi sâr-
guincios. După ce a urmat şcoala primară în localitatea 

Iuliu Vuia – 85 de ani de la 
trecerea sa la cele veșnice

2009; Mihail Gaşpar şi Nicolae Iorga în fondurile Biblio-
tecii „Tata Oancea” din Bocşa. Reşiţa. TIM. 2011; Isto-
rie şi administraţie la Bocşa multiseculară/ Mihai Vişan 
şi Daniel Crecan. Timişoara. Mirton. 2011; revista Bocşa 
culturală, Bibliografia revistei „Bocşa culturală”. 2000-
2009./ Gabriela Șerban. Reşiţa. TIM. 2009; Biblioteca, 
între datorie și pasiune. 60 de ani de lectură și bibliotecă 
publică la Bocșa/ Gabriela Șerban. Reșița. TIM, 2013 
(Bocșa, istorie și cultură; 30); Cărășeni de neuitat XX-
VIII/ Constantin C. Falcă. Timișoara. Eurostampa, 2016; 
Mihail Gașpar într-o triplă ipostază: scriitor, cleric si 
politician (în completarea medalioanelor din „Cărășeni 
de neuitat”, partea a II-a, p. 43, și partea a XXVI-a, p. 
82)/ Vasile Petrica, Restituiri literare. Reșița. Banatul 
Montan, 2012 în: Cărășeni de neuitat XXIX/ Constan-
tin C. Falcă. Timișoara. Eurostampa, 2016, p. 53-61; Mi-
hail Gaspar – O sfântă pasiune pentru Ștefan cel Mare 
și sfânt/ Mircea Șerbănescu. În Cărășeni de neuitat, par-
tea XXX-a/ Constantin C. Falcă. Timișoara. Eurostampa, 
2016, p. 98-101; Mihail Gașpar – un corifeu al culturii 
bănățene/ Mihai Vișan, Daniel Crecan. Timișoara. David 
Press Print, 2016 (Studii și cercetări umaniste. Istorie și 
studii culturale); Cărășeni de neuitat XXXII/ Constan-
tin C. Falcă. Timișoara. Eurostampa, 2017, Medalioanele 
Unirii. Jubileul 1918-2018/ Nicolae Danciu Petniceanu. 
Timișoara. Mirton, 2017.

La moartea lui Mihail Gașpar, în 1929, Ioachim 
Miloia, directorul Muzeului Bănățean, consemna în 
„Analele Banatului”, revista de studii și cercetări din is-
toria și arta Banatului: „În ziua de 27 noiembrie 1929 s’a 
stins din viață într’un sanatoriu din Timișoara protopop-
ul Bocșei Dr. Mihail Gașpar. Prin moartea lui Banatul 
pierde pe unul dintre cei mai de seamă fii ai săi din gene-
rația de astăzi: mare român, bun patriot, orator distins, 
cărturar, ziarist și publicist cu vază.”

După 88 de ani de la această însemnare, proza-
torul bănățean Nicolae Danciu Petniceanu îi dedică un 
medalion protopopului Mihail Gașpar în volumul său 
„Medalioanele Unirii”, volum care precede sărbătoarea 
Centenarului Marii Uniri (Timișoara: Mirton, 2017): 
„Mihail Gașpar într-adevăr a fost Mihail Sadoveanu al 
Banatului prin talentul său literar și prin romanele sale 
editate cu temă istorică.  De la Mihail Gașpar și până în 
prezent, Banatul n-a mai dat un scriitor istoric cu talen-
tul său literar, cercetător și vizionar al temelor de in-
spirație folclorică. Aprecierea sa valorică a fost făcută 
în chip admirativ și public de profesorul Nicolae Iorga. 
Desigur, Mihail Gașpar a fost un «semănătorist», cum 
semănătorist a fost și savantul Iorga. Semănătoriștii au 
îndreptat ochii și inima cititorului român spre evocarea 
satului, spre dragostea nețărmurită față de România și 
de pământul ei.”
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natală (sub îndrumarea părintelui său, care funcţiona ca 
învăţător aici), el îşi va continua studiile la Şcoala medie 
din Timişoara. 

Nevoit, însă, să renunţe a mai frecventa cursurile 
acesteia, Iuliu Vuia se va înscrie la Preparandia din Arad, 
pe care o va absolvi, în mod strălucit, în 1881. În anul ur-
mător, îşi va susţine examenul de capacitate, obţinând dis-
tincţia maximă, printre examinatorii săi numărându-se unii 
dintre cei mai învăţaţi dascăli ai vremii din Banat, cum 
ar fi Vincenţiu Babeş, Ion Rusu şi dr. Georgiu Popa. Între 
1882-1883, Iuliu Vuia va preda, ca învăţător suplinitor, la 
o şcoală din Timişoara, în perioada respectivă el activând 
(în timpul său liber) şi ca secretar în cancelaria eruditului 
protopop Meletie Drăghici. 

Tot acum, după orele de curs, va fi şi colaborator 
intern la ziarul „Luminătoriul”, editat de inimosul intelec-
tual român Pavel Rotariu. Începând cu anul şcolar 1883-
1884, Iuliu Vuia va funcţiona ca învăţător titular la Şcoala 
confesională românească din Remetea, unde o va cunoaşte 
pe Elisabeta Oniţă, cu care se va căsători. Această legă-
tură matrimonială va dura, însă, doar un an, în urma ei 
nerezultând niciun copil. În anul şcolar 1884-1885, Iuliu 
Vuia a activat ca învăţător titular la Belinţ, iar în următo-
rul (1885-1886), în aceeaşi calitate, la Şcoala confesională 
românească din comuna Chesinţ (localitate situată în apro-
pierea Lipovei), unde se căsătoreşte cu Eugenia Pop, fiica 
preotului de aici, Graţian Pop. 

Din acest mariaj se va naşte, la 28 ianuarie 1887, 
fiul său, Romulus Vuia, ce va deveni un mare specialist în 
etnografie, antropologie şi folcloristică. Din 1886 şi până 
în 1910, el va fi învăţător-director al şcolii din Comloşu 
Mare. Foarte activ, Iuliu Vuia, reuşeşte în numai doi ani 
să schimbe viaţa politico-culturală de aici, printre altele, el 
organizând numeroase serbări cultural-patriotice şi înfiin-
ţând corul românesc din Comloşul Mare. 

Dovedindu-se un adevărat deşteptător al conştiinţei 
naţionale a românilor bănăţeni, Iuliu Vuia, a fost catalo-
gat de către autorităţile austro-ungare drept un „naţionalist 
exaltat” (fiind chiar mutat disciplinar timp de un an la 
Ciacova). S-a implicat în organizarea excursiei, din 1906, 
la Bucureşti, a românilor bănăţeni (acţiune făcută în scopul 
vizitării expoziţiei şi participării la manifestările culturale 
dedicate împlinirii a 40 de ani de domnie a lui Carol I). 

A militat pentru întemeierea Institutului de Econo-
mii din Sânnicolaul Mare şi a iniţiat un curs supraprimar 
cu caracter agricol. Totodată, urmărind culturalizarea tu-
turor românilor din Comloşul Mare, a organizat în zilele 
de duminică, după liturghii, seri de conferinţe pe diver-
se teme şi serbări şcolare. De asemenea, Iuliu Vuia, este 
cel care a înfiinţat în această aşezare o secţie a Asociației 
Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporu-

lui Român (ASTRA) şi o bibliotecă. Susţinuta sa activita-
te de promovare a interesului naţional al românilor îi va 
atrage adversitatea autorităţilor austro-ungare (nemulţumi-
te îndeosebi datorită opoziţiei acerbe pe care Iuliu Vuia o 
făcea aplicării discriminatoarei şi deznaţionalizatoarei legi 
a învăţământului nr. XXXVI/1907, cunoscută sub numele 
de „Legea lui Apponyi”, de la numele ministrului maghiar 
ce a iniţiat-o), care vor decide, în ianuarie 1910, să-l pensi-
oneze, deşi nu împlinise nici măcar 45 de ani. 

Acum se va stabili la Caransebeş, unde va continua 
să militeze pentru drepturile şi libertăţile românilor din 
Banat. În timpul Primului Război Mondial, Iuliu Vuia, a 
fost arestat şi încarcerat (mai întâi în temniţa de la Timi-
şoara şi apoi în cea de la Seghedin), împrejurare în care a 
fost supus la o serie de umilinţe fizice şi psihice. 

După Marea Unire, printre ai cărei artizani s-a nu-
mărat (Iuliu Vuia fiind unul dintre cei mai activi intelectu-
ali bănăţeni în lupta pentru libertatea şi unitatea românilor 
aflaţi sub stăpânirea Austro-Ungariei), revine în învăţământ 
(în 1919) ca învăţător la Şcoala Normală din Caransebeş. 

Foarte ambiţios, Iuliu Vuia va urma liceul la fără 
frecvenţă şi după ce îşi va lua diploma de bacalaureat se 
va înscrie, pe când era destul de înaintat în vârstă (54 de 
ani), la cursurile universitare pentru profesori, organizate 
de Universitatea din Cluj, obţinând la examene note foarte 
mari, iar capacitatea luând-o cu calificativul „foarte bine”. 
În consecinţă, va deveni profesor de istorie-geografie, fiind 
încadrat pe acest post ca titular la Şcoala Normală din Ca-
ransebeş, căreia îi va fi şi director până în 1930 (în această 
calitate va face demersuri la Ministerul Instrucţiunii Publi-
ce şi va obţine fonduri cu care va înălţa şcoala cu încă un 
etaj şi va deschide un internat). 

Dascăl erudit, iscusit şi dăruit, priceput şi energic 
organizator şi conducător de şcoală românească, Iuliu Vuia 
a fost şi un harnic şi valoros autor de manuale şcolare, cărţi 
de istorie şi pedagogie, opera sa însumând nu mai puţin de 
24 de lucrări tipărite în volum. 

La acestea se adaugă un număr impresionant de stu-
dii şi articole ce i-au apărut în majoritatea publicaţiilor din 
Banat şi Transilvania, existente în vremea sa (a colaborat 
în permanenţă îndeosebi la „Luminătoriul”, „Dreptatea” şi 
„Tribuna”). 

Fire deosebit de întreprinzătoare, Iuliu Vuia i-a or-
ganizat pe învăţătorii români bănăţeni din protopopiatul 
Timişoarei într-o Reuniune a învăţătorilor, contribuind, 
astfel, la modernizarea şi eficientizarea procesului instruc-
tiv-educativ în şcolile româneşti din Banat, dar şi la con-
solidarea conştiinţei şi identităţii naţionale a românilor de 
aici (el va fi ales prim secretar al Asociaţiei Învăţătorilor 
din Banat şi apoi preşedinte al acesteia, funcţie pe care o 
va deţine vreme de 30 de ani). 
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Mare patriot, Iuliu Vuia a luat parte activ la acţiunile 
premergătoare înfăptuirii Marii Uniri, el fiind ales, prin-
tre altele, la 25 octombrie 1918, ca membru în Consiliul 
Naţional Român din Caransebeş. În calitate de delegat al 
acestuia, Vuia a participat, în zilele următoare, la organi-
zarea consiliilor naţionale locale din satele bănăţene şi la 
alegerile de delegaţi pentru Marea Adunare Naţională de 
la Alba-Iulia. Iuliu Vuia va lua parte şi el, în calitate de 
reprezentant al Reuniunii învăţătorilor din protopopiatul 
Timişoarei (fiind desemnat să conducă întreaga delegaţie 
a învăţătorilor din Banat), la măreţul act istoric de la 1 de-
cembrie 1918, în urma căruia ţinutul său natal, Banatul, 
dimpreună cu Transilvania, Crişana, Sătmarul şi Maramu-
reşul s-au unit cu Regatul României, desăvârşindu-se, ast-
fel, statul naţional unitar român. 

El a fost ales, de asemenea, în Marele Sfat Naţional 
de la Sibiu. Iuliu Vuia a organizat şi condus Congresul în-
văţătorilor din Banat şi Transilvania, ce a avut loc, în 24 
februarie 1919, la Sibiu; a fost ales preşedinte al Casinei 
române şi al Casei Naţionale din Caransebeş; a înfiinţat 
Ateneul popular de aici şi a fost ales preşedinte al Aso-
ciaţiei profesorilor secundari – secţia Caransebeş; a fost 
deputat în Parlamentul României pentru Cercul electoral 
Bocşa şi a iniţiat o mare colectă pentru realizarea, la Alba 
Iulia, a monumentelor închinate lui Horea, Cloşca şi Cri-
şan, dar şi pentru construirea în Bucureşti a unui cămin 
pentru studenţii bănăţeni. 

În semn de recunoştinţă pentru neobosita activitate 
pe care a depus-o în slujba neamului şi a ţării sale, Iuliu 
Vuia a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua Româ-
niei” în grad de ofiţer, cu „Răsplata muncii”, clasa I şi cu 
Ordinul „Ferdinand I”. 

Iuliu Vuia s-a pensionat la 24 iulie 1930 și s-a stins 
din viaţă peste doar câţiva ani, în 1933, la Caransebeş. A 
fost înmormântat aici, alături de bunicul său matern, Con-
stantin Diaconovici Loga. 

Opera (selectiv): Fragmente din istoricul peda-
gogicului confesional greco-ortodox român din Arad, 
Arad, 1887;  Curs complet de istoria universală a peda-
gogiei, Caransebeş, 1892;  Cartea de învăţătură pentru 
şcoalele de repetiţiune economice precum şi pentru alte 
institute, Caransebeş, 1894, 400 p.; Şcoalele româneşti 
bănăţene în secolul al  XVIII-lea, Orăştie, 1896; Să avem 
conştiinţa demnităţii noastre, Orăştie, 1897; Organizarea 
noastră economică, Orăştie, 1912; Carte de cetire (pentru 
clasa a II-a), Orăştie, 1912; Curs practic de limba română 
(pentru clasele III-VI), Arad, 1913; Contribuţii la istoria 
şcoalelor bănăţene, Arad, 1923; Districtus Valachorum. 
Cercurile româneşti bănăţene, în „Analele Banatului”, II, 
nr. 2-3, Timişoara, 1929; Districtus Valachorum. Cercu-
rile româneşti bănăţene. Cele din Timiş reconstruite pen-

tru prima oară, Editura „Analele Banatului”, Tipografia 
„Union”, Timişoara, 1930. Referinţe: Necrolog, în „Foa-
ia diecezană”, nr. 24, Caransebeş, 1933, p. 4-5; Ludovic 
Ciobanu, Iuliu Vuia, pedagog şi luptător naţional, Timi-
şoara, 1934; I. D. Suciu, Literatura bănăţeană de la înce-
put până la Unire. 1582-1918, Timişoara, 1940, p. 265-
267; D. Onciulescu, Date şi momente inedite din viaţa şi 
activitatea lui Iuliu Vuia, în „Buletinul informativ”, nr. 

7-8, Timişoara, 1972; Idem, Iuliu Vuia – un distins cărtu-
rar bănăţean, Muzeul Şcolii bănăţene, Timişoara, 1984; 
I. Munteanu, V. M. Zaberca, M. Sârbu, Banatul şi Marea 
Unire din 1918, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 
1992; Gheorghe Luchescu, Din galeria personalităţilor 
timişene, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1996, p. 
312; Ioan Olărescu, Iuliu Vuia (1865-1933), în lucrarea 
Comloşu Mare şi Lunga. Repere istorice. Oameni care 
au fost, Editura Eurostampa, Timişoara, 2001, p. 78-81; 
Tiberiu Ciobanu, Personalităţi bănăţene participante la 
înfăptuirea Marii Uniri – Iuliu Vuia, în „Praeuniversi-
taria”, anul V, nr. 5 (18), Timişoara, decembrie, 2009, 
p. 8; Idem, Iuliu Vuia, în Istoriografia românească din 
perioada 1918-1948 referitoare la Evul mediu bănăţean, 
Editura Eurostampa, Timişoara, 2009, p. 23-49, 281-
286; Idem, Iuliu Vuia, în Cărturari români cu preocupări 
referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi 
biobibliografice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, 
p. 74-81, 167-168; Idem, Iuliu Vuia, în Istoriografia ro-
mânească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a se-
colului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. 
I-II, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, p. 255-274 (în 
vol. I) şi p. 235-239 (în vol. II).

Mormântul lui Iuliu Vuia, la Caransebeș.
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Referitor la învățământul orbilor pe actualul teritoriu 
a României, până în prezent se susținea că prima școală de 
acest tip s-a înființat al Cluj în anul 1900 și, un an mai târziu, 
a fost urmată de școala din București. Recent, cercetând 
arhivele Regimentul Grăniceresc Nr. 13 din Caransebeș, 
am avut surpriza să descopăr că acest regiment a fost 
impulsionat să înființeze un astfel de învățământ în zona sa 
de influență, începând din anul 1846. 

Documentele originale s-au pierdut, însă, ceea ce s-a 
păstrat sunt însemnările existente în Registrele de intrare-
ieșire a corespondenței, însemnări care cuprind scurte 
rezumate a documentului înregistrat. Acestea sunt scrise „de 
mână”, în limba germană și folosind alfabetul gotic.

Primul document care se referă la un învățământ al 
orbilor a fost înregistrat cu  Nr. 9541/12 oct. 1846 și poate 
fi văzut în fig. 1.

Din această însemnare aflăm că s-a înregistrat o 
anexă trimisă cu Nr. 970/8 oct. 1846 în scopul de a completa 
(mit den hohen Reskripta) Circulara Nr. 3992/31 aug. 
1846, primită de la organale superioare și care recomanda 
înființarea unui învățământ destinat copiilor orbi. Scopul 
actualei adrese era de a trimite un exemplar al operei 
(cărții) „Îndrumător pentru educarea copiilor orbi în 
familiile lor și în școlile populare” (Anleitung blinde 
Kinder in ihren familien und in den gewöhgnlichen 
Volksschulen zu bilden).

De asemenea, în zonele aflate în subordinea 
conducerii [regimentului] (in unterstehenden Regierung 
bezirke) circulara se va pune în aplicație (in Circulation zu 
satzen) și se vor aduce „de departe” (din alte părți) profesori 
individuali (feruliegen Lehr=Individuen). 

Prof. Gheorghe Moldovan
(Timișoara)

Învățământul orbilor în Banat la 
jumătatea secolului al XIX-lea

Pe pagina a doua a documentului era înscrisă hotărârea 
luată de comanda Regimentului Grăniceresc nr. 13, la data 
de 16 oct. 1846, de a se pune în aplicație dispozițiile primite.

Patru luni mai târziu, la 13 februarie 1847, era 
primită o nouă adresă, înregistrată cu Nr. 1538, care trimitea 
la Caransebeș două exemplare ale cărții „Anleitung zum 
Unterricht blinden Kinder” (Îndrumător pentru educarea 
copiilor orbi), cu scopul de a fi puse în circulație (in 
zirkulation zu sagen). (Fig. 2).

Lucrurile nu s-au oprit aici și în decembrie 1848 era 
înregistrată adresa Nr. 1075/19 dec. 1848, prin care Înalta 
(onorata) Comandă a Graniței (die von h[ohe]. G[ränz]. 
Commando) transmitea (übermittelung) Regimentului din 
Caransebeș, 3 (trei) exemplare ale cărții „Einleitung zum 
Unterricht blinden Kinder” (Indrumător pentru educarea 
copiilor orbi) scrisă de [Johann]Wilhelm Klein. (Fig. 3).

La data de 5 ianuarie 1849 (pagina doua a 
documentului – vezi Fig. 4), se lua hotărârea ca aceste 
lucrări destinate educării copiilor orbi (Werk zum Unterricht 
blinden kinder) și să fie expediate la Bozovici și Orșova 
Veche (Boszovicser und Altorsova) pentru a fi utilizate.

Cu alte cuvinte, suntem în posesia a trei documente 
care completează o Circulară Nr. 3992/31 aug. 1846, 
deocamdată negăsită, dar care stabilea instrucțiuni pentru 
înființarea unui învățământ pentru educarea orbilor. Cine 
emitea aceste ordine și circulare? 
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Conform sistemului de organizare a învățământului 
grăniceresc, legătura dintre capitala imperiului și școlile din 
teritoriu se făcea prin intermediul unor organisme zonale 
de organizare și control. Învățământul grăniceresc din cele 
două regimente bănățene, cel cu sediul la Caransebeș și cel 
cu sediul la Panciova, aveau ca for superior Comisia Școlilor 
Grănicerești din Banat cu sediul la Panciova (Banater 
Grenz Schulen Comission von Pantschowa). Toate ordinele, 
dispozițiile sau circularele erau trimise de la Viena inițial 
acestei comisii care le dirija spre conducerile regimentelor 
și apoi spre școli. Deci putem spune fără teama de a greși că 
în spatele acestei ințiative educaționale a fost Conducerea 
Centrală a Învățământului Grăniceresc de la Viena. Trebuie 
să remarcăm modul exemplar în care angajații acestor 
organisme statale își făceau datoria, indiferent de condițiile 
istorice. În decembrie 1848, când Austria era în război cu 
Ungaria și soarta războiului nu era deloc favorabilă, acești 
angajați își îndeplineau cu tenacitate sarcinile de serviciu și 
trimiteau în teritoriu metodicile necesare.

Nu cunoaștem numele profesorilor care s-au 
ocupat de educarea copiilor orbi, nu știm câți copii orbi 
au beneficiat de școlarizare și nici dacă aceasă educare s-a 
făcut individual, în sânul familiilor, sau în grupe mai mari în 
școlile existente. Ceea ce știm este că se făcea efortul de a 
susține acest învățământ și una din formele de susținere era 
trimiterea unor metodici și instrucțiuni.

Se cuvine să spunem 
câteva cuvinte despre Johann 
Wilhelm Klein, (Fig. 5) 
autorul metodicilor trimise în 
Banat.

S-a născut în 1765 la 
Alerheim, în Germania și din 
1799 s-a mutat definitiv la 
Viena. Începând din anul 1804 
s-a ocupat cu educarea orbilor 
și în 1805, în baza unui ajutor 
din partea statului, a înființat 
la Viena primul Institut pentru 

Educarea Orbilor din Imperiul Habsburgic. A condus acest 
institut până în anul 1842, când s-a retras. Prima metodică 
destinată educării orbilor a scris-o în anul 1819 și a continuat 
toată viața, ultima fiind în 1846. În 1807 a confecționat 
un dispozitiv de imprimare a literelor majuscule, numit 
Stachelschrift, diferit de sistemul folosit de Braille, iar în 
1826 a înființat o „instituție de furnizare și ocupare a forței 
de muncă pentru orbi” în cartierul vienez Josefstadt. A 
decedat la Viena în 1848, la 83 de ani.

Metodica primită la Caransebeș, în anul 1846, fusese 
editată la Viena cu doi ani înainte, în 1844. Mai problematic 
este stabilirea metodicilor primite în 1847 și 1848. Deși în 
documentele prezentate titlul este „Anleitung zum Unterricht 

blinden Kinder” (Indrumător pentru educarea copiilor 
orbi), o carte cu exact acest titlu nu a fost scrisă de Johann 
Wilhelm Klein. În anul 1846 el a mai editat „Anleitung 
blinden Kindern die nöthige Bildung in den Schulen ihres 
Wohnortes und in dem Kreiße ihrer familien zu verschaffen” 
dar titlul e diferit de cel susținut în respectivele documente. 
În actuala situație presupunem că cele două metodici 
primite în februarie 1847 și cele trei primite în decembrie 
1848 trebuie să aparțină sau ediției din 1844 (în mod cert 
primită în octombrie 1846), sau ultimei cărți editate de 
Klein în 1846. Greșeala intervenită a aparținut persoanei 
care a înregistrat corespondența și care, din comoditate, a 
„inventat” un titlu fără să-l citească de pe coperta cărții.

Indiferent de problemele confuze și cele rămase în 
suspensie, în momentul de față se poate concluziona că 
începând din anul 1846 în localitățile Bozovici și Orșova 
Veche s-au desfășurat activități de educare a copiilor orbi, 
utilizându-se metodicile scrise la Viena de către Johann 
Wilhelm Klein. Acestea au constituit cea mai veche formă 
de educare a orbilor de pe actualul teritoriu al României.

Se cuvine ca, din punct de vedere cronolgic, să 
vedem care este locul învățământului bănățean pentru orbi, 
în comparație cu învățământul european de același tip. 

Pe plan mondial, primul institut dedicat educării 
copiilor orbi s-a înființat la Paris în anul 1786, de către 
Valentin Haüy care, a inventat și un sistem de imprimare, 
în relief, a literelor alfabetului, sistem care urma să fie 
„demolat” de „alfabetul cu puncte în relief” inventat 
de Louis Braille. Pedagogia orbilor a atras interesul 
oamenilor și, în primele trei decenii ale secolului al 
XIX-lea, institutele pentru educarea copiilor orbi s-au 
înmulțit. Încet, încet, ele se apropiau și de teritoriile 
românești. Astfel, în țările care urmau să alcătuiască 
viitorul Reich German, au apărut institute pentru orbi 
la Berlin (1806), Königsberg (1815), Dresda (1817), 
Breslau (1818), Weimar (1825), München (1826) și 
Halle (1827). În Austria, primul institut pentru copiii 
orbi a fost înființat la Viena (1805), fiind urmat de Linz 
(1824), dar în celelalte țări componente ale Imperiului 
Habsburgic situația s-a desfășurat în modul următor: 
Praga – Cehia (1825), Bratislava – Slovacia (1825) și 
Budapesta – Ungaria (1825). Putem sesiza existența 
unui „val educațional” care a pornit de la Paris și, în 
timp, s-a extins în toate direcțiile. După înființarea 
acestor institute în orașe mari ale Europei, era normal 
să apară ideea înființării lor și în localități mai mici. 
Ardealul și Banatul, fiind componente ale Imperiului 
Habsburgic, erau în vizorul unor organisme centrale de 
dirijare a învățământului. Nu este de mirare că, în 1846 
aceste organisme au impus și dezvoltarea învățământului 
pentru orbi. Era evoluția aceluiași „val educațional” care 
avansând spre est urma să se oprească la linia Carpaților.
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A contribui la zestrea istorică şi nu doar istorică, ci 
şi culturală, economică, artistică, spirituală, a unui ţinut, 
înseamnă a scrie despre acel ţinut, a scrie despre ceea ce 
îl compune, îl construieşte în timp, în istorie, despre ceea 
ce a purtat până în zilele noastre şi va purta în continuare 
până mult dincolo de acestea, adică despre ceea ce el va lăsa 
drept „învăţătură veche la vremuri noi”, iar aceasta, înainte 
de toate, înseamnă a cerceta neîncetat, pe cât posibil, până 
la rădăcina izvoarelor din care acesta îşi trage originea, 
până acolo unde prima grăunţă de voinţă umană a încolţit 
spre dezvoltarea de aşezări umane, comunităţi, habitate. 
Înseamnă totodată promovarea şi aducerea la cunoştinţă, 
până peste hotare chiar, a acestui ţinut, a tradiţiilor ce îl 
compun, a caracteristicilor specifice care îl definesc şi, 
poate, diferenţiază de tot ce există în lume. Există, în 
acest sens, într-o mai mare sau mai mică măsură, scrieri, 
documente, registre, obiecte, vestigii, cercetări şi analize, 
arhive şi muzee, toate păstrându-se deschise pentru ca ceea 
ce a fost întâi puţin, cu timpul să sporească, pentru ca ceea 
ce odată s-a creat, cu timpul să nu piară.

Fiindcă nu toate arhivele şi bibliotecile deţin o vastă 
gamă de documente ori alte forme de înscrisuri, ci unele din 
ele se păstreaza încă sărace în informaţii, drumul ce trebuie 
parcurs pentru întocmirea unei scrieri care să contribuie la 
completarea imaginii elementului cercetat şi aducerea sa la 
zi, se dovedeşte a fi unul anevoios, unul ce oricând poate 
întâmpina lacune uneori atât de mari încât poate fi abandonat, 
lipsa datelor dovedindu-se ori totală ori întinzându-se pe 
largi perioade de timp.

Mai trebuie menţionat faptul că în acest caz, acolo 
unde mai există posibilitatea folosirii acestui avantaj, 
se recurge la acel element-surpriză, de multe ori extrem 
de eficient, salvator chiar, numit istorie orală, anume la 
istorisirile, povestirile – uneori puse sub semnul legendelor 
– bătrânilor care ori cunosc „povestea” de la cei de dinaintea 
lor, ori, dacă cele întâmplate sunt de factură recentă, chiar de 
la cei care au luat parte la istorie, la evenimente ori chiar au 
făcut parte din acestea.

Cu o bibliografie totuşi întinsă şi deloc neglijabilă, 
Silviu Ferciug, Liana Ferciug şi Dorel Viorel Cherciu, 
reuşesc, în volumul Corul bisericesc din Bocşa Română. 
Monografie: 1875-2015 (Editura TIM, Reşiţa, 2015, cu o 

Muzica Timpului.
Note despre Corul bisericesc din 

Bocşa Română

Cristian-Paul Mozoru
(Timișoara)

Prefaţă de P. S. Lucian, Episcopul Caransebeşului, colecţia 
Bocşa: istorie şi cultură) să întocmească una din şirul de 
monografii dedicate, sub diferite forme, Banatului, aceştia 
oprindu-se asupra unui element fix, Corul Bisericesc 
din Bocşa Română, cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de 
existenţă, de păstrare şi transmitere a tradiţiilor cultural-
corale şi de consolidare a credinţei.

Autorii îşi iau drept punct de pornire chiar anul 
1875, anul înfiinţării corului: «Din activitatea corului 
înfiinţat în 1875, am reţinut dela bunicul meu Dimitrie 
Ciolac, care mi-a spus cum a luat fiinţă acest cor în Bocşa 
Română. Preotul Ioan Popoviciu senior cum îi ziceau 
„taica Popa Ion”, în înţelegere cu învăţătorul Tina, de pe 
atunci, au hotărât ca şi Bocşa sa aibe un cor şi l-au făcut 
din cca 30-35 oameni ...» [1], ajungând până în prezent, 
parcursul cărţii fiind unul abundent în detalii, detalii 
mai mult sau mai puţin minore, mai mult sau mai puţin 
cunoscute. Continuarea cărţii o constituie o întreagă 
suită de date/fişe biografice ale dirijorilor care au făcut 
parte din corul bisericii bocşene, finalul fiind îmbogăţit 
prin anexe, repere cronologice şi, mai ales, fotografii din 
activitatea corului, fotografii ce contribuie, într-un mod 
oarecum paralel, la schiţarea unei istorii în imagini, dar 
şi la o mai bună şi, poate, exactă construire a unei imagini 
proprii fiecărui cititor.

Acest aspect al întocmirii şi integrării unui dicţionar 
– fiindcă, într-adevăr, se poate vorbi de un dicţionar al 
dirijorilor corului bocşean – în cuprinsul monografiei 
de faţă, poate fi privit drept nu doar o completare a unei 
monografii locale sau a unui element al acesteia, ci poate fi 
privit, şi aşa ar şi trebui, drept o recuperare a unui segment 
de istorie locală extrem de important pentru timpurile ce 
vor veni, dat fiind faptul că «lipsa documentelor de arhivă 
determină cercetătorul să „bâjbâie” prin negura vremurilor 
şi să se mulţumească doar cu crâmpeie biografice, deşi 
„personajele” investigate s-au conturat în orizontul istoriei 
locale ca adevărate personalităţi.» [2]

Fiind cunoscut faptul că localitatea Bocşa Română 
este atestată documentar în anul 1828, iar „Biserica 
(Sfântul Nicolae) este zidită aproximativ în anul 1795, 
din piatră şi cărămidă şi are ca hram Sf. Ierarh Nicolae, 
din documente reieşind faptul că a fost începută în timpul 
episcopului Isaia şi sfârşită şi sfinţită de episcopul Ioan 
Gheorghevici. La sfinţire în 1795, parohia ar fi fost 
păstorită de preoţii Ioanov Andrei, Zaharia Dimitrie şi 
Marcu Martinov.” [3], putem cu uşurinţă deduce vârsta 
fragedă a localităţii la data la care corul bocşean şi-a 
pus bazele existenţiale, aspect ce demonstrează interesul 
dezvoltării unei vieţi cât mai complexe – bisericeşti, 
muzicale, culturale etc. – în acest colţ de ţară, Banatul, 
„inclus deseori în Transilvania dar care şi-a avut, după 
cum are şi astăzi, o individualitate a sa distinctă.” [4]
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Se pare, aşadar, că Bocşa este mult mai bogată spiritual 
decât s-ar crede la prima înfăţişare, aceasta abundând în 
tradiţie, istorie, cultură şi personalităţi locale ori care au 
avut legătură cu oraşul Bocşa: Zeno Vancea (compozitor, 
muzicolog, critic muzical, dirijor de cor, pianist, profesor), 
Ioachim Perian (compozitor, dirijor, profesor), Aurelia Fătu 
Răduţu (interpretă de muzică populară), Nicolae Florei 
(dirijor, profesor de muzică), Mihail Gaşpar (ziarist, poet, 
prozator, despre care se ştie că „în 19 martie 1911, în Sâmbăta 
lui Lazăr, sinodul protopopesc al Bocşei Montane îl alege cu 
toate voturile – 81 – protopresbiter tractual.” [5] „Episcopul 
dr. Miron Cristea al Caransebeşului îl hirotoneşte preot la 23 
aprilie 1911, de ziua Sfântului Gheorghe şi cu prilejul sfinţirii 
bisericii din Uzdin, iar la 26 iunie este hirotesit protopop.” 
[6]), Ioachim Miloia (istoric, profesor, director al Muzeului 
Naţional al Banatului, Timişoara), Petru E. Oance (scriitor, 
editor, publicist, tipograf, sculptor), Tiberiu Bottlik (pictor, 
sculptor), Claudius Myron Işfan (poet), Nicolae Bocşan 
(istoric, profesor, scriitor), Constantin Lucaci (sculptor şi 
profesor de sculptură, laureat al Premiului Herder în 1984) 
etc., personalităţi care au pus sau, cel puţin, au păstrat 
numele oraşului Bocşa pe harta culturii naţionale, europene, 
mondiale chiar.

1) A.P.O.B-R – Scurt istoric al Corului din 20 
februarie 1975 semnat de Petru Ciolac, Constantin Fratescu 
şi Nicolae Oancea (Stanciu), 2 p., cf. Ferciug. Silviu / 
Ferciug, Liana / Cherciu, Dorel Viorel – Corul Bisericesc 
din Bocşa Română. Monografie: 1875-2015 – Editura TIM, 
Reşiţa, 2015, pp. 20-21.

2) Ferciug. Silviu / Ferciug, Liana / Cherciu, Dorel 
Viorel – Corul Bisericesc din Bocşa Română. Monografie: 
1875-2015 – Editura TIM, Reşiţa, 2015. 

3) www.biserica.org/207rgorgindhp?menu=
BIA1&code=4804&criteria=&quick=&order=C.

NAME / – site accesat la data de 02.03.2018.
4) Corneanu, Nicolae (Mitropolitul Banatului) 

– în Precuvîntare; în volumul Muntean, Vasile V. (prot. 
dr.) – Contribuţii la istoria Banatului – Editura Mitropoliei 
Banatului, Timişoara, 1990, p. 5

5) cf. Corneanu, Cornel – Mihail Gaşpar (1881-
1929); în revista Revista Banatului (Timişoara), nr. 7-9, 
1943, p. 4; cf. Păcurariu, Mircea – Dicţionarul teologilor 
români – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, 
p. 177 / cf. notei de subsol nr. 177 din volumul Bugariu, 
Valentin (pr. dr.) – Protopopul Mihail Gaşpar. Studiu 
monografic – Editura Eurostampa,  Timişoara, 2007, p. 90.

6) Bugariu, Valentin (pr. dr.) – Protopopul 
Mihail Gaşpar. Studiu monografic – Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2007, p. 90.

Dr. Ionel Bota
(Oravița)

Sensibilitate etnică și confesiune
 în Oravița și în Țara Carașului (II)

3. Greco-catolicii

3.1. Morisena. La fundamentele conştiinţei identi-
tare române stă biserica greco-catolică.  Biserica Română 
Unită cu Roma a luat naştere în contextul Contrareformei 
catolice, când ortodoxia apucase o direcţie calvină,167 ei, 
calvinii grăbind tipăriturile în limba română.168  Asta în 
ciuda faptului că, pe de altă parte, curentul aulic ortodox 
a fost încurajat de Contrareformă.169 Dar încă dinainte de 
1550, românii calvini au îmbrăţişat Reforma în Banat şi 
Hunedoara.170 „Cartea de cântece” de la Cluj, aproximată 
cronologic între 1571-1575 şi care are un traducător bănă-
ţean, nu e altceva decât produsul literar-religios al comu-
nităţilor româneşti bănăţene-hunedorene.171 

Dar dacă privim mult mai devreme, într-un „hro-
nic bulgăresc”, citat şi de Dimitrie Cantemir în Descriptio 
Moldaviae,172   teritoriul unde ortodoxia şi catolicismul se 
confruntă în vremea lui Ladislau cel Sfânt (1077-1095) e 
Banatul.173 În anul 1973, la Sövenyhaza s-a găsit o cârjă 
episcopală de rit răsăritean, probabil din vremea lui Ah-
tum174 în ducatul căruia (începutul secolului XI) centrul 
vieţii ecleziastice a fost Morisena, centru cultural deopo-
trivă.175 Chanadinus ridică o altă mănăstire. Vasile II (în 
1019-1020) emite un document prin care subordona castrul 
episcopal „Dibiskos” la dieceza Branicevo. Aşadar, castrul 
episcopal Timiş, din acel an 1019, e diferit de mănăstirea 
Morisena.176 După 1030, Morisena este reşedinţa episco-
piei misionare a lui Gerard, locuită de călugări bendictini 
(cea veche) şi ortodocşi (cea nouă). 

3.4. Spiritul Reformei. Ofensiva catolică dobân-
dea şi alte ilustrări: benedictini la Cenad, Bistra-Chelmac, 
Bulci, Pâncota, augustinieni la Ineu, ioaniţi la Tăuţi, tem-
plieri la Târnova, convent franciscan la Radna, cistercieni 
la Igriş.177 Din 94 parohii de rit latin (romano-catolice) 
în intervalul 1332-1337, 10 % se află în Caraş.178 „Hro-
nicul…” e opera prelaţilor ortodocşi bănăţeni, bihoreni 
sau arădeni. Ofensiva protestantă (calvinismul) asupra bi-
sericii ortodoxe româneşti se ilustra în veacul XVI prin 
organizarea episcopatului româno-calvin al lui Gheorghe 
din Sângiorz,179   măsurile dietei de la Sibiu, hotărârile Si-
nodului de la Aiud, din 1569 (îngăduie a doua căsnicie a 
preotului).180 De aceea, puternice sunt reacţiile, fie dinspre 
catolicism, fie dinspre ortodoxism, la prozelitismul confe-
siunilor reformate.181  
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Pe acest teren se întâlnesc, într-o convergenţă a inte-
reselor, Vaticanul catolic şi Răsăritul ortodox. La 9 februa-
rie 1638, după modelul covenant-urilor puritane, Tolnai 
Dali Janos fondează cu alţi nouă coreligionari „Liga de 
reformă a bisericii calvine  din Principatul Transilvaniei”, 
în  ideea  de  mai  târziu a  lui  J. Michelet că „democraţia 
calvinistă este o reformă în reformă.182  În 1640 se înteme-
iază în Ardeal „Missio Dacica”. 

Pierzând pe unguri şi saşi, iezuiţii au în plan câş-
tigarea pentru catolicism a românilor.183 Aplicate după 
eliberarea de sub turci, Constituţiile Aprobate ale „Ţării 
Transilvaniei şi ale părţilor ungurene alipite la aceasta”, 
are la titlul al optulea, articolul 1, paragraful I precizarea 
că „valahii trebuie să-şi ceară episcopul de la principe.” La 
articolul 2 se spune că preoţii valahi care vin din alte ţări să 
se înfăţişeze protopopului, articolul 3 că sunt obligaţi „să 
dea onorariu”, articolul 4 vorbind despre „pedepsele cano-
nice.” Ceva mai târziu, Rezoluţia Guberniului Transilvan, 
din 16 septembrie 1699, are la punctul 7 precizarea: „În 
ce priveşte excomunicările, se atrage atenţia episcopului 
român să se abţină de la orice exces în acest sens (…)”184 

La 18 ianuarie 1690, un document citat la doctorul 
în teologie, G. Popovici185   arată că iezuiţii dau târcoale 
egumenului „ordului Sfântul Nicolae din Oraviţa”. Decre-
tul Unirii din 12 decembrie 1701 şi  actul din 4 septembrie 
1700 au desăvârşit aceste eforturi de atragere a românilor 
la religia romano-catolică prin greco-catolicism. În 1717 
se înregistra şi în Oraviţa şi satele zonei solicitarea unei 
părţi a clerului şi a cnezilor români din Banat pentru epis-
cop român.186  ceea ce ar fi putut însemna dorinţa de a trece 
la uniaţie, lucru pe care I. D. Suciu îl contestă.187  Dar se 
poate proba spusa lui Sever Bocu188 că trecerea unor co-
munităţi româneşti la alte rituri a însemnat doar „adaptarea 
sufletului românesc la vitregele împrejurări spre a se mân-
tui.” Din punct de vedere politic, expresia locală a Occi-
dentului catolic este dominaţia austriacă din Transilvania 
şi părţile vestice.189 

Dar mişcările antiuniaţie sunt acerbe, cel puţin în tot 
veacul XVIII. Sofronie (Stan Popovici) din Cioara e acu-
zat că, la 1746, cu efecte la 1759-1761, a generat pe calea 
religiei, „un război confesional interromânesc.190 Mişcarea 
lui Ioan din Sălişte şi popa Tunsu din Sad are loc la 1760, 
în august revoltaţii sunt la Blaj, Aaron fuge la Sibiu.191  Si-
nodul de la Alba Iulia (14/25 februarie 1761) emite „ceale 
19 puncte”, cu libertăţi religioase pentru ortodoxie,192 pre-
şedintele comisiei, generalul Buccow, ordonă o conscripţie 
generală, între mai 1761-februarie 1762, „dismembraţia 
legii”: din 152.886 familii româneşti, 127.712 sunt ortodo-
xe şi 25.174 unite. Sofronie fuge egumen la Argeş.193 

În fapt românii sunt catolici în dogmă şi bizanti-
no-ortodocşi în rit. Azi, în nomenclatura Vaticanului, gre-
co-catolicismul este confesiune catolică de rit bizantin.194 

Deja e lucru demonstrat că unirea religioasă a deschis po-
sibilitatea afirmării pe plan european a originii şi a drep-
turilor istorice ale românilor transilvăneni.195 Inochentie 
Micu-Klein, „întemeietorul culturei românilor”,196 a făurit, 
cel dintâi, programul politic al revendicărilor naţionale,197 

a conceptualizat dezideratele naţiunii198, iar pentru cult a 
schimbat domeniile Gherlei şi Sâmbetei cu ale Blajului.199 

La Sinodul general al românilor, din 1744, la care partici-
pă în mod voluntar, individual, şi uniţi din Caraş (Ilidia, 
Ticvaniul Mare, Vărădia)200 Inochentie Micu ameninţa cu 
părăsirea Unirii.201 

Dificultăţile de percepţie provin şi din situaţia re-
inventării, astfel, a stereotipului schismei Roma-Bizanţ.202 

Dar, pentru Xenopol, de pildă, Diploma lui Leopold I, din 
1701, e „un edict de toleranţă”.203 Pentru Bariţiu, unirea 
religioasă a avut motivaţii politice, dar „românii dobândiră 
putinţa de a se instrui”.204 Unirea, va scrie un ilustru inte-
lectual maghiar, „ a scos românimea din rândul popoarelor 
estice, conectând-o la Occident (…) Unirea i-a unificat pe 
valahi în sentimentul naţional !”.205  

3.5. Evoluții instituționale. La mijlocul veacului 
XVIII lucrurile sunt însă departe de ceea ce scontaseră a 
fi politicile oficiale,206 chiar dacă lumea era conştientă că 
romanitatea bisericii noastre e o unitate văzută.207 Fondată 
la 1777, Episcopia de Oradea are şi parohii bănăţene în 
subordine. Episcopia de Cluj-Gherla şi cea de Lugoj iau 
fiinţă în 1853, cea din Maramureş la 15 august 1930. Mult 
înainte de înfiinţarea Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, 
intelectualii Banatului, inclusiv din mediile ortodoxe, au 
păstrat relaţii bune cu oamenii Blajului.208  La începutul 
veacului XIX situaţia e încă dilematică, văzută chiar de 
martori dinafara problematicii: „Se găsesc însă în Bănat şi 
Valahi catolici, cari se numesc greci uniţi, numai aceştia, 
cu toată strădania neobosită a misionarilor şi cu tot ajutorul 
puternic al suveranei, sunt încă aşa de puţini, încât aceştia 
în raport cu cei neuniţi rămân neconsideraţi.”209   

Un sinod al episcopilor uniţi e organizat la Viena, în 
1779.210 Un decret, din 20 august 1782, încearcă să regle-
menteze relaţiile dintre ortodocşi şi uniţi.211  Francisc I in-
sista asupra lărgirii „uniaţiei”.212  Din Veneţia, la 5 decem-
brie 1815, îi scrie episcopului Samuil Vulcan: „Deoarece 
foarte îmi zace la inimă să promovez cu orice mijloace 
unirea între români (…) Totodată D-ta vei avea să-mi co-
munici opinia bine chibzuită cu privire la toate mijloace-
le prin cari s’ar putea promova unirea în Ungaria.”213 În 
1824, din Episcopia de Munkacs se desprind 72 de sate 
care trec la Episcopia de Gherla.214 Succesul este anunţat 
de Samuil Vulcan în pastorala din 20 octombrie 1824.215   

La Sinodul din Lugoj, 28 iunie 1848, prezidat de 
Ştefan  Berceanu,  din  ţinutul  cărăşan  al Oraviţei sunt 
prezenţi Nicolau Adamescu din Cârnecea („Chernecea”) şi 
George Cărbunar din Secăşeni („Secaş”), absentând Con-
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stantin Avramescu din Ciuchici, Toma Madincea din Ilidia 
(„Iladia”) şi Ioachim Ioanoviciu din Gârlişte („Gherlişte”), 
solicitând şi ei limba română în administraţie, politică, 
viaţă de cult.216 Un sinod protopopesc vicarial are loc la 
Timişoara, în 1848.217 „Voim neatârnarea cultului creştin” 
e unul din cele 26 de puncte din „Convocatorul episco-
pesc” dat în 17 iunie 1848, cu nr. 355, de Vasile Erdelyi 
de Oradea Mare.218 Vasile Erdelyi (Ardeleanu) (1 august 
1794-18662), cu studii la Oradea, Pesta şi Viena, ajunge în 
1842 episcop de Oradea Mare. Trei ani iniţiază vizitaţiuni 
canonice în întreagă eparhia, „din Sătmar până’n Orşova, 
trezind spiritele şi întărind poporul în dragostea de limbă 
şi lege.”219 Ridică 50 biserici, 44 şcoli, organizează 30 de 
parohii între care Ilidia, dezvoltă seminarul orădean, înfi-
inţează cu aprobarea împăratului ferdinand V Preparandia 
Diecezană. La 4 martie 1849 scoate maghiara şi latina din 
Gimnaziul Beiuşului şi introduce limba română: „De-acum 
înainte limba comună a învăţăturii să fie limba noastră ro-
mână.” Înfiinţează catedra de limba şi literatura română pe 
lângă Liceul Premonstratens, o societate literară,220 nego-
ciază cu contele Thun, cu Schmerling, cu arhiducele Al-
brecht înfiinţarea catedrei de limba şi literatura română la 
Universitatea din Budapesta, a depus mari eforturi pentru 
înfiinţarea episcopiilor de Gherla şi Lugoj.221 

Episcopia Greco-Catolică de Lugoj a luat fiinţă încă 
din 1853,222  prin Bula Papală „Apostolicum Ministerium” 
din 26 noiembrie 1853, emisă de Pius al IX-lea,223 Provin-
cia Ecleziastică Română Unită cu Roma din Banat, Cri-
şana, Maramureş şi Transilvania224 cu 22 parohii preluate 
de la ierarhii orădeni, având şi 91 parohii din Hunedoara, 
preluate de la Episcopia Făgăraşului.225 Bula „Eclesiam 
Christi”, din 1853, ridică biserica şi şcoala greco-catolică 
la rang de Provincie Bisericească. Biserica unită benefici-
ază din partea Romei de cea mai largă autonomie în con-
ciliile sale provinciale, se poate administra, poate judeca 
în calităţile de for apostolic226 Episcopii au fost: Alexandru 
Dobra (21 septembrie 1856-1870), la instalarea din 21 sep-
tembrie 1856 fiind sfinţit de Alexandru Sterca Şuluţiu şi 
Erdely de Oradea, Ioan Olteanu (1870-1873), Victor Mi-
haly de Apşa (25 noiembrie 1874-26 mai 1895), Deme-
triu Radu (1896-1902), Vasile Hossu (1903-1912), Valeriu 
Traian Frenţiu (1912-1922), Alexandru Nicolescu (1922-
1937), Ioan Balan (1937-1948). 

În 1863 au trecut la uniţi încă 26 de comune bănă-
ţene.227  Ticvaniul Mic e parohie din 1881.228 La Ciclova 
Română, din 1849 se ridică o capelă, dar e demolată la 
1867,229 la Ciuchici o comunitate unită rezistă între 1855-
1924,230 la Jitini o biserică unită se ridică la 1907,231 la 
Cârnecea şi Comorâşte, la fondare, au loc incidente cu 
ortodocşii, în 1847-1848,232 la Forotic între 1870-1880.233 

La Greoni comunitatea greco-catolică se constituia după 
1864,234  în Ilidia la 1839,235  în Mercina la 1866,236 la Vără-

dia în 1857.237 Conform statisticii din 1908, din 112 proto-
popiate, 7 vicariate, 1476 comune bisericeşti şi 1.161.371 
religioşi, Dieceza de Lugoj e reprezentată de 16 protopo-
piate, 156 comune bisericeşti şi 964.566 locuitori, cu un 
vicariat la Haţeg.238 Pe lângă parohii bănăţene avea ataşate 
şi 91 parohii din ţinutul Hunedoarei. Protopopiatele au de-
numirea de districte sau districte protopopeşti în documen-
tele oficiale. În partea timişană a Banatului ele sunt Lugoj, 
Buziaş, Timişoara şi Ciacova, în Banatul de Munte avem 
Bocşa, Vermeş, Vărădia (uneori Vărădia-Ticvaniul Mare) 
şi Oraviţa. Districtul protopopesc Oraviţa are 8 parohii.239  

În general, preoţii acestui rit creştin se pregătesc la liceul 
din Blaj, acel Blaj „fântână a inteligenţei române”, cum îl 
numea Ilarian, şi la gimnaziile din Blaj ori Beiuş. 

În 1900, la Lugoj se aniversau 200 de ani de la Uni-
rea cu Biserica Romei.  Mitropolia Blajului are, la 1902, 
112 protopopiate, 7 vicariate, 1476 comune, 4 dieceze 
(districte), 1.161.371 de credincioşi. Dieceza de Lugoj 
(Districtul) are 16 protopopiate, 156 comune, 964.565 
credincioşi şi un vicariat de Haţeg.240 „Cu orice intenţie 
ar fi fost creată Episcopia greco-catolică din Lugoj, ea 
ne-a servit de refugiu în acele grele vremi când ne aflam 
sub stăpânire habsburgică şi a desfăşurat şi desfăşoară o 
acţiune binefăcătoare în mijlocul românismului din Ba-
nat”, recunoştea această realitate istorică un intelectual 
ortodox al Banatului.241 

Greco-catolicismul era protejat şi prin opinia Sfân-
tului Scaun. De pildă, Papa Pius X (1903-1914) s-a arătat 
nemulţumit de atitudinea guvernului maghiar de a maghia-
riza, după 1900,  serviciul religios.242 Statistica din iulie 
1928 arată 60 de parohii unite bănăţene cu 35.000 „suflete 
uniţi.”243   Şi această biserică, altminteri românească în spi-
ritul şi fapta ei, şi-a avut apărători, de la situaţii la situa-
ţii. Chiar dacă a răspuns nevoii de racordare la progresele 
tehnico-industriale ale vremii, prezenţa căii ferate Oravi-
ţa-Anina, în mijlocul populaţiei autohtone înrădăcinată în 
tradiţii şi greu de convins despre avantajele noii construc-
ţii, a creat destule neînţelegeri, fricţiuni şi conflicte deschi-
se cu administratorul lucrării, StEG. Mai ales că societatea 
îşi luase, prin contractul din 1 ianuarie  1855,  anumite  
angajamente  care  implicau  şi  situaţia  social-economică 
a ţinutului. Astfel, la 20 februarie 1858, preotul unit din 
Ilidia adresa, în numele consătenilor săi, protestul faţă de 
întârzierea lucrărilor de reparaţii la biserica localităţii, ştiut 
fiind – zice documentul – că „reparaţiile trebuiau făcute 
de Societatea drumurilor de fer care patrona parohia.”244 

Legea XIV din 1898 era o diversiune, acordând facilităţi 
ortodocşilor nu şi uniţilor.245  

3.6. Comunitatea greco-catolică din Oravița. 
Parohia Greco-Catolică Oraviţa e fondată la 1864, cu 
hramul Sfântul Ilie având 510 credincioşi în Oraviţa Ro-
mână şi în Montana fiind 12 credincioşi. Prima dată, în 
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casa Mitru Mădru, s-a amenajat o capelă apoi la Gavrilă 
Miletici, până la 14 octombrie 1876, preot fiind titularul 
din Ticvaniul Mare, Alexandru Bogdan. Zidirea bisericii 
se începe sub preotul Ioan Madincea la 1869 şi se termi-
nă în 1878. La 3 iunie 1870, preotul Ioan Vulcan apelea-
ză la arhitectul Francisc Sittner care acceptă proiectarea 
şi execuţia la preţul de 5.900 de florini. Alexei Bogdan a 
slujit între 1864-1867, Ioan Madincea între 1868-1875 
(din 27 august 1876 pleacă la Lugoj), a urmat Ion Vulcan 
(1876-1877), Gheorghe Talescu (1878-1884), Gheorghe 
Popovici (1884-1898). Victor Poruţiu ( între 1898-1914). 
Numele impresionant, încărcat de istorie naţională ro-
mânească e, desigur, al lui Poruţiu. Samuil Poruţiu, tatăl 
viitorului protopop greco-catolic de Oraviţa, a fost elimi-
nat de la Blaj, în evenimentele din 1842-1845, alături de 
Teodor Pop şi Ioan Mărgineanu şi profesorii lor Simion 
Bărnuţiu, Vasile L. Pop, D. Boer, Al. Papiu-Ilarian.246 La 
Târgu Mureş e coleg cu canceliştii de la Inclyta Tabula per 
magnum Transilvanias Principatum („Tabla Regală Jude-
cătorească din Transilvania şi Părţile Adnexate”): Iancu, 
Papiu, Tordăşianu, Tobias, Frâncu, Pinciu, Roşca, Bota, 
Mărgineanu, Vespremianu. Ioan Boroş şi V. Poruţiu parti-
cipă la Conferinţa Generală a Credincioşilor Greco-Cato-
lici din Provincia Metropolitană de Alba Iulia şi Făgăraş, 
din 29 mai 1912. Ei contribuie la dezbaterile în legătură cu 
integritatea bisericii greco-catolice româneşti şi se împo-
trivesc, alături de ceilalţi, la ideea de înfiinţare a bisericii 
greco-catolice maghiare.247 Era perioada în care baronul 
Banffy Dezsö insista pe lângă Vatican, la Papa Pius X, să 
sprijine întemeierea unei episcopii la Hajdudorog.248 tre-
zind numeroase nemulţumiri în categoriile sociale româ-
neşti de rit greco-catolic.249 

Importante sunt prezenţele parohilor orăviţeni şi 
protopopului de district în delegaţiile pelerinilor români 
la Leon XIII, Benedict XV, Pius XI. La întâlnirea cu ulti-
mul, se aprecia originea latină a românilor.250 Silviu Poşiar 
(1914-1944) e semnatar, alături de 5.000 coreligionari din 
toată lumea, la răspunsul afirmativ dat lui Pius XI care, în 
Enciclica „Divini Redemptorii”, critica bolşevismul. Era 
bănăţean din Zgribeşti, lângă Lugoj, născut la 3 octom-
brie 1883, absolvent de Blaj, la 1911, prezent în Oraviţa 
din 1914. A fost prezent, alături de Liviu Cigăreanu, Petru 
Manciu, Gheorghe Jianu, Iacob Lazăr, Cornel Ştefan, Ghe-
orghe Fara, Gheorghe Pipelea şi Mihail Gropşianu la Alba 
Iulia, la 1 Decembrie 1918.251 În România întregită situaţia 
e alta, Concordatul e un garant de stabilitate şi înţelepciu-
ne.252  La 28 iunie 1930, în Oraviţa avea loc Congresul A. 
G. R. U.  (Asociaţia Generală a Românilor Uniţi), invitat 
de onoare fiind Episcopul de Lugoj, Alexandru Niculescu. 
Cu protocolul şi alcătuirea programului fusese însărcinat 
Sim. Sam. Moldovan. Ni s-a păstrat copia acestui program, 
document important prin care putem reface, integral, eta-

pele acestui eveniment din istoria orăviţeană interbelică. 
Pentru aducerea episcopului, U. D. R.  a pus la dispoziţia 
organizatorilor un automobil pe ruta Lugoj-Fârliug-Bocşa 
Montană. Plecarea de la reşedinţa episcopală a avut loc 
la orele 10,00, la 12,00 suita fiind întâmpinată la Bocşa 
Montană de către cei doi delegaţi ai A. G. R. U. – Oraviţa, 
vicepreşedinţii Nic. Ioanovici şi Gh. Stoicu. Aici, la Bocşa 
Montană, cum scrie programul, au luat „o mică gustare”, 
după care oaspeţii şi gazdele lor cărăşene au plecat spre 
Ticvaniul Mare unde au ajuns la 14,30, aşteptaţi fiind de 
credincioşii din cele două „Cicfanii” şi din Secăşeni. La 
15,30, un alt popas are loc la Greoni, la 15,45 survenind 
plecarea spre localitatea care găzduia congresul, adică 
Oraviţa. La Oraviţa, sosirea se întâmplă, scrie ferm autorul 
programului, la orele 16,10. Primul moment orăviţean se 
consumă în Biserica Greco-Catolică, liturghia fiind oficia-
tă de preotul Silviu Poşiar. Seara, la orele 18,00, în sala de 
festivităţi a primăriei locale, V. Bârlea, consilier diecezan, 
a deschis seria conferinţelor, urmat fiind de Ilie Rusmir, 
preşedintele Despărţământului ASTRA, Oraviţa. Mai bo-
gată în conferinţe a fost ziua de 29 iunie, după ce, de la 
orele 9,00, Episcopul Niculescu a oficiat Liturghia pon-
tificală. Sala teatrului orăviţean a găzduit, în continuare, 
şedinţa festivă a Congresului A. G. R. U.  În deschidere a 
luat cuvântul I. Bolboca, preşedintele filialei Oraviţa, ur-
mat de Victor Bârlea. Cel mai important moment a fost, 
însă, comunicarea vicepreşedintelui filialei Oraviţa, Gh. 
Stoicu, tema abordând „Rolul bisericei române unite în re-
deşteptarea sentimentului naţional.”253 

Districtul Protopopesc Oraviţa-Vărădia e citat lau-
dativ pentru credincioşie şi râvnă duhovnicească în Enci-
clica „Ad catholici sacerdotii”,  emisă  la  Roma, în  20  
decembrie  1935, de  Papa  Pius,  la împlinirea vârstei de 
56 de ani şi la 14 ani de pontificat.254 Al. Niculescu ia par-
te la activitatea Reuniunii Greco-Catolice „Sfânta Maria” 
din Cluj şi susţine o conferinţă despre internaţionalismul 
religiei lui Hristos, criticând îndoielile unor „patrioţi”: „Li 
se pare acestor buni domni, cu bună credinţă, că aparţi-
nerea la o Biserică universală, ar slăbi legăturile cu pă-
mântul patriei mame?”255 În 1902, un intelectual ardelean, 
ca răspuns la acutizarea polemicilor religioase, invoca re-
cuperarea conştiinţei colective identitare: „Faceţi o unică 
biserică naţională.”256  Totul din nevoia restituirii conştiin-
ţei de naţiune: „ca să putem sana morbidul corp naţional, 
exstirpând parasiţii distructivi.”257 La Recensământul din 
1930, în Transilvania şi Banat sunt 31 % greco-catolici şi 
27 % ortodocşi. Valer Nicola (1944-1963) serveşte cultu-
lui, după Silviu Poşiar, până la Decretul nr. 385 din 1 de-
cembrie 1948.258 Ioan Bolboca, prim inspector al U. D. R. 
Oraviţa (născut la Baia de Criş, în 1 iunie 1892), are grijă 
în interbelic de şcolile unite din Oraviţa şi din satele cu 
biserici sufragane.259  



Pag. 19

Revistă de cultură istorică

4. Romano-catolicii

4.1. Remanențe și anticipări ale viitoarei or-
ganizări instituționale. Realităţile zonei, din punct de 
vedere spiritual, sunt conţinute în Novela CXXXI a lui 
Justinian, „Sanctissimum veteris Romae papam primum 
esse omnium sacerdotum; beatissimum vero archiepi-
scopum Constantinopolis, Novae Romae, post sanctis-
simam apostolicam sedem veteris Romae, secundum 
locum haberet.”260 Încă la 529 era semnalat în părţile 
noastre, cărăşene, benedictinul Benedict de Nurcia iar 
creştinismul latin al Ilyyricului are ca lideri pe sfinţii 
Nicetas şi Paulinus din Nola.261 

Despre ordinul cistercit în Banat, în preajma debutu-
lui de secol XII, există multe informaţii262 ca şi, mai târziu, 
despre cei franciscani.263 Până la 1212 (prima menţiune a 
Timişului), întreg Banatul, deci şi ţinutul cărăşan, face par-
te din Dieceza Cenadului.264 Un document important, cel 
puţin din perspectiva impactului pe care trebuie să-l fi avut 
asupra mentalului colectiv influenţa religioasă de rit latin, 
este scrisoarea din 21 martie 1232 pe care Papa Grigore o 
trimite Episcopului romano-catolic de Cenad, Bulchu265: 
„Ne doare nu puţin şi ne tulbură faptul că episcopii de Alba 
(…) şi de Brandussium (…) care ţin nemijlocit de pontifi-
cele roman, îndepărtându-se mai mult de la unitatea bise-
ricii romane şi rătăcind în urma turmelor de credincioşi le 
abat de sub îndrumarea ei. Noi, aşa dar (…) poruncim cu 
stăruinţă să sfătuieşti şi să îndupleci pe suszişii episcopi, ca 
revenind la unitatea Bisericii romane, într-un timp pe care 
va trebui să li-l hotărăşti să i se supună  şi  îndrepte  spre  ea  
cu  ascultare.”266 I.  D. Suciu afirmă şi el că măsura extremă 
ar fi fost ca aceste două episcopate să fie puse sub jurisdic-
ţia espicopului de Sirmium, cu episcopii lor.267 Concluzia 
este aceea a retragerii centrului bisericesc ortodox, activ o 
vreme în jurul castrului Timiş, la Mehadia, mai aproape de 
ţările unde ortodoxia era dominantă ca religie.268 

 În intervalul 1332-1337, în Banat sunt amintite 
94 de parohii romano-catolice, din care 22, adică 18 %, 
în Caraş.269 În socotelile dijmelor papale din anul 1334, 
Caransebeşul e amintit ca sediu al unui arhidiaconat (pro-
topopiat) cu cinci parohii: Lugoj, Caraşova, Duboz, Toti, 
Zerep.270 În 1335 alte biserici de rit latin sunt menţionate la 
Izvin şi Hodoş în Banatul timişan, Chery şi Iluc în Banatul 
cărăşan.271 Iar la Caransebeş, în 1372, se aşezau călugă-
rii minoriţi. La 25 noiembrie 1369, Vladislav recomandă 
pe episcopul Transilvaniei „căruia ei /îi/ sunt supuşi din 
timpurile predecesorilor şi tatălui.” Actul din 1382 de la 
Gregorius, „Episcopus Severinj necnon parcium Transal-
pinarum” se referă la ordinaţiunea unui cleric al mânăstirii 
catolice din Câmpulung. Iar Bulele papale ale lui Bonifa-
ciu al IX-lea din 16 mai 1390 şi 1404 arată că unele parohii 
ale episcopatului transilvan aparţineau „olim Argensi dio-

cesi” şi-l aminteşte pe S. Leonardo, „episcopus Argiensis 
in Valachia”.272 Să mai amintim că la vacanţa episcopului 
de Argeş, competenţele revin episcopului de Severin „în 
Banatul unguresc.” Tocmai acolo unde, ca şi în Banatul 
Montan, semnalarea prezenţei ordinului cavalerilor teu-
toni e legată şi de ideea regalităţii maghiare de a consolida 
poziţiile catolicismului273 după Conciliul din 1415.274 Arhi-
diaconul Andrei al Caraşului e pomenit în documentul din 
14 octombrie 1440 emis în capitlul Cenadului.275 În secolul 
XV, o şcoală a călugărilor romano-catolici ia fiinţă la Ca-
ransebeş (1560), cu predare în limba latină.276 Episcopul 
Luca de Cenad ia 4 denari decima de la „Sebes et Karan”, 
denumiri topice delimitative, cum consemnează actul din 
23 ianuarie 1500, semnat de  Vladislav II.277  Dar  într-un 
raport din 1586, iezuitul Valentin Lado arată că a predat 
aici în limba română.278 Succesele cultului luteran279 se vă-
desc în spaţiul politicii.280  

4.2. Reformism, Reformă, romano-catolici. Mo-
narhia pontificală, scria Michelet, a fost răsturnată de aris-
tocraţia luterană. Succesele încep din 1540, cu o culmi-
naţie anticatolică radicală la 1557 dar în Banat, ca şi în 
Ardeal, influenţele au un fond spiritual mai vechi, husit, 
de pildă.281 Calvinii (1564), unitarienii (1571), care sunt un 
ordin de răscumpărare a captivilor,282  desăvârşesc aceste 
lovituri. Din 1572 (o variantă, 1597), mitropolitul ortodox 
de Bălgrad e supus superintendentului  calvin.283 Era  o  
încorporare  administrativă  iar  nu religioasă.284 Au fost 
acordate, între 1609-1632 scutiri de munci şi dări (parţi-
al) pentru preoţii ortodocşi, ulterior anulate.285 În „Appro-
battae”, la 1653, aplicate mai târziu în zona cărăşană, arti-
colul V insista pe menajarea ordinului iezuit.286 

În epoca premodernă, Marsigli găsea o comunitate 
restrânsă, la anii 1690-1700, oricum oameni însumându-şi 
destinul sub faldurile acelei „pietas catholica”, în expri-
marea lui Alfons Haletzki.287 În 1703, episcopul Cenadului 
trimite un confesor.288 Tot atunci, la 1703, cei 13 muncitori 
tirolezi despre care am vorbit la capitolul colonizărilor, au 
o capelă de închinăciune dar se citează, după casa parohu-
lui, menţionată încă din 1697, şi o „kirchenhaus”, reşedin-
ţa preotului, ceea ce ne face să credem că deja se ridica, ori 
se ridicase edificiul bisericii de azi.289  L. Böhm vorbeşte de 
clădirea actuală pentru anul 1710.290 

În 2 martie 1720 vine în zonă patter Wolfgang Hei-
dinger, din ordinul călugărilor benedictini din Admont.  În 
1716, deja, e drept, „pfarrer”. Wolfgand Heidinger are în 
grijă „şi Panciova”, dar la Oraviţa e citat concret abia în 
rotulus nr. 6, la 2 mai 1720291,  însă el vine aici abia în 9 
noiembrie (datele biografice: de la mănăstirea Rampach, 
în Bavaria inferioară (Alba) cum citim în rotulus 8: „Wolf-
gangus monasterii in Rampach inf. Bavariae ord. S. Bene-
dicti Albas, fidem facit quod conventuali Patri Wolfgangus 
Heidinger licentia extra monasterium alibi religiose con-
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versandi data sit.”292  La 2 martie 1720 se menţionează că 
„patter Wolfgang Heidinger” din ordinul călugărilor bene-
dictini de Admont, prelat romano-catolic, se ocupă de re-
facerea locuinţei parohiale.293 şi solicită Biroului Aulic de 
Construcţii din Timişoara un proiect de consolidare. 

În intervalul 1721-1727 e des în zonă şi în oraş epi-
scopul Graf von Nadasdy de Timişoara., dar J. H. Schwic-
ker îl cita în Oraviţa la 31 august şi la 14 septembrie 1722, 
ca şi Baroti, în rotulus 12, pe viitorul Episcop Falkenstein. 
Când, din 1727, avem ştiri despre Maria Fels294 din Ciclo-
va Montană şi casa parohială cu etaj.295 Dar, în 1721, cele 
300 familii, cu I. F. A. Craussen, ţin mesa încă în capelă 
(Rotulus 432), alte menţiuni despre slujbe în edificiul nou 
existând la 31 august 1722. (Rotulus 23) La biserica de pe 
stâncă, procesiunile sunt organizate anual, inclusiv în zile-
le noastre, la 2 iulie, 15 august, 8 septembrie.296 

În 1729-1730, Georgius Kapucsay e „generalis vi-
carius” de Cenad,297 semnătura lui apărând şi pe actul din 
17 august 1731 care-l citează pe „pater superior decanus” 
baron Falkenstein. (Rotulus nr. 109) Împreună organizea-
ză vizitaţiunea lui Falkenstein, în 3 mai 1732 (Rotulus 
nr. 124) şi în 6 noiembrie 1733 (Rotulus nr. 135) când 
vizitează şi Vârşeţul.298 În 1751, capela Sfintei Treimi e 
amintită pe drumul Oraviţa-Ciclova Montană. La 31 de-
cembrie 1745, rotulus 353 citează pe Csiklowaer-capelan 
Johann Kutzmann.299  Capela Ciclova e amintită, spu-
neam, la 1751 dar şi la 1777, când o vizitează Mercy.300 

După 1703, familiile Windberger şi Lang au găsit o icoa-
nă a Sfintei Fecioare Maria cu pruncul în peştera de sub 
stânci, la Ciclova Montană. Pe stâncă s-a zidit o capelă, 
în 1727 primind denumirea de Maria Stâncii. La 2 iulie 
1727, la sărbătoarea mariană „Maria heimsuchung” de-
dicată vizitei Fecioarei la Elisaveta, Episcopul Ladislau 
Nadasdy obţine o indulgenţă de la Papa Benedict al XI-
II-lea. La 1773, diacon romano-catolic în Oraviţa e Franz 
Sommer iar în 1774, preot decan e Mathias Wagraint, ei 
contribuind în 1777 la ridicarea actualei biserici, loc de 
pelerinaj. O minune are loc în vremea preotului Augus-
tinus Wendeschu, pe data de 12 mai 1854, un copil fi-
ind salvat miraculos de la prăbuşirea în gol, de pe dealul 
edificiului, de colţul unei stânci, un pictor imortalizând 
momentul în tabloul „Minunea Salvării”.301 

4.3. Evoluții, statistici, personalități, etnii, comu-
nități. Succesele cultului transpar şi din statisticile timpu-
lui. Pe baza raportului contelui Slam, emis la 5 iunie 1782, 
în Cercul Panciova ştim că în 32 de sate ortodocşii sunt 
în număr de 37.949 locuitori şi doar 15 îmbrăţişau cultul 
evanghelic luteran. În 1737-1738, o epidemie de ciumă fă-
cuse victime umane în Banatul de Câmpie (Banatul Came-
ral) şi, mai ales, în oraşul Timişoara. În perioada flagelului, 
o importantă activitate în sprijinul celor suferinzi a des-
făşurat-o, prin reprezentantele sale, Ordinul Călugăriţelor 

Ursuline, adoratoarele Sfintei Ursula. În 1781, medicii 
orăviţeni Hoffinger şi Wierzbicky solicită Arhiepiscopiei 
Cenadului un sprijin în instalarea acestui ordin în locali-
tatea Oraviţa, între preocupările călugăriţelor aflându-se 
activităţi spitaliceşti şi de asistenţă a bolnavilor. Li se ofe-
ră pentru sediu o clădire în preajma sediului Căpitanatului 
Montanistic (Minier). În 1804, la reorganizarea ordinului 
sub denumirea de Ordinul „Notre-Dame”, comunitatea că-
lugăriţelor dobândeşte din partea Oficiului Minier Oraviţa 
un teren pentru necesităţi de autogospodărire în zona nu-
mită Gabel, la confluenţa piemontului Rij (Rizs) şi zona 
mai joasă din prelungirea Dealului Prisaca. Aici se ridică 
şi dependinţele, un „ştal” pentru vite, un sediu pentru în-
grijitori şcl. În 1867, preotul pleban Fr. Kruesz obţine înta-
bularea tuturor posesiunilor ordinului, fapt reconfirmat în 
1908 în vremea parohului Fr. Krinitzky.) În 1928, ca efect 
al Concordatului României cu Sfântul Scaun de la Roma, 
ordinul beneficiază de fonduri de   susţinere   permanentă  
de  la  administraţia  judeţeană,  primarul  I. Nedelcu fiind 
preşedintele Comisiei bugetului cultelor din Oraviţa. În 
septembrie 1944, soldaţi şi ofiţeri sovietici ocupă abuziv 
clădirea şi se dedau la violuri şi distrugeri. 

Catolicismul dobândise fundamente solide şi în 
zona noastră. La modul general, statisticile indică, în inter-
valul 1867-1918, în partea austriacă a imperiului, 78,8 % 
catolici, iar în Ungaria, cu  tot  cu  greco-catolicii, 60 %.302 

Oraviţa e şi un centru al vieţii religioase în veşmânt ca-
tolic, loc de pelerinaje şi vizitaţiuni canonice din partea 
ierarhilor. La 1868, Balassa Gyarmati, primatul Ungariei, 
e prezent la Oraviţa. La 8 iunie 1873, episcopul Alexan-
der von Bonacz e prezent la Oraviţa şi apoi la Anina, sfin-
ţind Biserica Romano-Catolică din Steierdorf. Capelanul 
Lambery, unchiul Emei Miescu, participă în 1 iulie 1906 
la un Congres Mondial al Confesiunilor, în Washing-
ton.303  În 5-6 octombrie 1929, episcopul romano-cato-
lic Augustin Pacha e în Oraviţa şi Anina, într-o vreme 
când se poate vorbi de o relansare a spiritului ecumenic 
în interbelic.304 În 1931, acelaşi Augustin Pacha l-a nu-
mit capelan pe orăviţeanul Karl Tribus în Glogovac.305 

Un „Sommerfest” e organizat în 1932, între iniţiatori 
aflându-se şi celebrul decan Engelhardt306, iar în 1933 e 
organizat un frumos şi impresionant „jubiläum”.307  În 10 
mai 1937, episcopul Augustin Pacha sfinţeşte clopotele 
bisericii şi, cu elevii şi teologii, ia parte la procesiuni de 
ritual în Ciclova Montană şi în satul Tirol.308 În intervalul 
16-22 mai 1937 parohia romano-catolică Oraviţa a coor-
donat un festival de muzică religioasă.309    

Pentru etniile central-europene, Banatul a fost „in-
sulă de refugiu”.310  Bărnuţiu coresponda în acest sens cu 
protopopul Ignatie Vuia, fraţii Ion şi Dimitrie Constantini, 
învăţătorul Iosif Novac.311  Şi orăviţenii, înainte şi după 
primul război mondial, păstrau destule din fizionomia co-
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munităţii multiculturale, „contribuind cu specificul nos-
tru bănăţean la tabloul multicolor al vieţii naţionale şi 
etnice.”312   Italienii au venit, cei dintâi, puţini, cu trupe-
le lui Eugeniu de Savoia, după 1712. Un alt val a fost 
cel dinainte de 1810.313 Dar cei mai mulţi au venit după 
1845, o dată cu declanşarea lucrărilor pentru calea ferată. 
Din Tarvizio au venit în Oraviţa şi în satele din preajma 
ei, numai cele azi administrate de oraş, familiile Cced-
da, Arignanogiocca, Boraccio, Cutugna, Goglianno, 
Gliucci, Marrazza, Nuditti, Setterianno, Tocco, Uddo. 
Din Gorizia: Baggio, Baccera, Dasci, Giucci, Massutti, 
Mazzo, Ugrino, Puppo, Saraffini, Staniglia, Tremastitti, 
Falcutti. Din Belluno: Baraglo, Bello,  Falca Galezzano, 
Hierracco, Lazza, Marina, Mattella, Passarini, Sara-
cinni, Soppergianni, Tarrascca. Din Trento: Buna, Boz-
zarini, Floti, Gulsi, Iana, Manuccio, Nonno. Din Mon-
tagnana: Buglia, Cinterella, Gallasso, Nicoli. Din Leno: 
Bonna, Farra, Ciurracco, Seppezzini. Din Edolo: Bonna, 
Dessi, Giucca, Fratterra, Sottanni, Terascia. Din Bol-
zano: Burlla, Gallasso. Din Fopppolo: Staniccia, Fratte-
lia. Din Passo di Rolle: Bizzarinno, Muglia. Din Vetriolo: 
Cadurgno, Giocco, Seraffiumo. Din Chiusa: Bizzrigni. 
Din Bressanone Molveno: Gorssio, Dassi, Mezzorco. Din 
Dobbiaco: Nonna. Din Carboni: Collucione, Gurccio. 
Din Sappada: Manuccio, Niccoli. Din Sondrio: Marino. 
Din Barzio: Migliocco, Mazza, Stanni. Din Baselga di 
Pine: Serragiani. Din Foscolano Maderno: Spoglia. Din 
Agordo: Speruglia. Din Gravellona Toce: Toggi. Din Clu-
sone: Maiunno, Monunni. Din Fiera di Primiere: Mas-
ciocco, Marucca, Manonni, Mazzu. Din Bagnolo Mella: 
Monnonni, Merruzzia, Mezzu. Din Orzinuovi: Mandroni, 
Morrocco, Marucca. Din Udine: Colonello. Din Castella 
Vaso: Anzolut. O parte vor ajunge în Timişoara, alţii în 
Hunedoara şi Dobrogea. În Timişoara, meseriaşii italieni 
au o colonie în Fabric.314 Prin 1938-1939, Sim. Sam. Mol-
dovan adunase date, informaţii, conspectase arhive locale 
oficiale sau particulare pentru o sinteză. O primă formă 
de redactare manuscrisă, în limba germană, are titlul „Cu 
gândul la extinderea influenţei italiene în Balcani spre 
formarea unei grupări etnice noi ca factor de pace”. El 
identifica, astfel, „familii germane care provin din pă-
rinţi italieni”: Anzolutti, (dar şi Anzelluti), Arzola, (Ar-
zela), Anasi, Ambrosi, Biasutti, Brandolisi, Brandalini, 
Buzzi, Camatta, Campelano, Capelaro,Contratati, Didoi, 
Dabona, Delamea, Dacari, Dalmoli, (Dalnioli), Docas, 
Gusseti, Gazolli, Giovanini, Mationi, Marzilli, Masutti, 
Morelli, Pincco, Partelli, Pecci, Pecoli, Pecoll, Pastelli, 
Rabassi, Scoffo, Zanini, Zebrani de Sporetti. Menţiunile 
autorului reţin corect că familiile s-au format în ultima 
sută de ani prin căsnicii mixte, „între diferite naţionali-
tăţi”, că urmaşii „sunt cuprinşi şi încorporaţi în naţiunea 
dominantă”, adică numeric preponderentă într-o locali-

tate sau alta din Banat, că populaţia de origine italiană 
a contribuit la dezvoltarea economică şi culturală a zo-
nei, că asimilarea a fost motivată de contextul relaţiilor 
de până atunci, că posedând cel puţin două limbi copiii 
acestor familii au o mai bună dezvoltare („stimularea in-
teligenţei şi a civilizaţiei”) şi că „polinaţionalismul” lor 
îi situează deja între promotorii idealului pan-european.  
Dar  Sim.  Sam.  Moldovan  îşi exprima şi regretul că 
urmaşii acestor familii au uitat originea înaintaşilor lor, 
destui nu mai vorbesc limba italiană, chiar dacă – susţine 
autorul manuscrisului – căsătoriile mixte sunt în concor-
danţă cu creştera nivelului cultural (al Oraviţei, al Bana-
tului), la o astfel de familie contând „mai mult dragostea 
curată decât folosul material.” În sprijinul elogiului adus 
etniei italiene din întreg Banatul, Sim. Sam. Moldovan 
citează nume de rezonanţă: guvernatorul conte Coronini 
(1850-1860), contele Rafael di Galliera, co-semnatar al 
contractului dintre StEG şi Camera Imperială, în 1855, 
la Oraviţa, Pietro Scoffo, întemeietorul, la 1866, al Spar-
kassa, agronomul şi marele proprietar local Ambrossi, 
contele Porcio, unul din administratorii  staţiunii  Băile  
Herculane,  istoricul  Francesco  Griselini. 315  Din 22 
mai 1915, locuitorii de etnie italiană din imperiu sunt in-
ternaţi în lagărul de la Oraviţa. În anii 1940 se iveşte un 
proiect bănăţean de restituire a istoriei comunităţilor et-
nice alogene, în speţă italienii din zona Oraviţa, iar Sim. 
Sam. Moldovan anunţa alte iniţiative Serviciului Cultu-
ral din Ţinutul Timiş: „Consulatul italian din Timişoara 
colecţionează / de prezent date, documente, desemne şi / 
fotografi (sic) relativ la operele economice / şi culturale, 
/ efectuate în Banat din / partea italienilor. // Acestui scop 
ar servi cu mult / arhivele din Oraviţa şi ar uşura nu / 
numai participarea României la „Expoziţia mondială din 
Roma” care se va / ţinea în anul 1942, ci ar documenta / 
şi legăturile noastre vechi cu Italia în / interesul politicei 
noastre actuale.”316 

Un proprietar forestier din Oraviţa, Magyarly, adu-
ce din cercurile Klattau şi Pilsen lucrători bohemi. La 
început îi aşază în sate orăviţene apoi la Moldova Nouă 
fondând în 1823, Elisabethfeld şi Sfânta Elena, în 1824-
1825. În 1827 orăviţeanul nu mai are de lucru, dar cehii 
rămân, obţinând autorizaţia de emigrare, Aufnahmssche-
in. Prin comunicatul din 22 martie 1827 sunt pregătite 
pentru colonizări, între altele, Poneasca pentru 36 de fa-
milii, Biger şi Schoy (Schnellersruhe) pentru 30 de fami-
lii. Dar vin şi colonişti germani, după valurile colonizării 
din veacul XVIII, aceştia mai noi fiind originari din Neu-
ern, Kohlheim, Santa Katharina, Vorder-u. Hinterfleck, 
unul din cei doi delegaţi, cărăşanul (originar din Sasca 
Montană) Martin Draxler, fiind trimis să-i aducă la reco-
mandarea lui Louis Maderspach, subdirectorul Direcţiei 
Montanistice Bănăţene din Oraviţa.317 
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5. Evreii

Evreii au avut o contribuţie imensă la istoria cotidi-
anului orăviţean, mai ales după 1750. Dar politicile ofici-
ale au avut faţă de ei îngrădiri extinse cronologic pe mai 
multe  veacuri,  chiar şi în Banat.318 Constituţiile anului 
1653, în articolul IV, consideră iudaismul supus la „per-
petuă pedepsire”, „interzis prin legile publice ale ţării sub 
sancţiune unor pedepse severe.” Titlul al IV-lea, „Despre 
iudaizanţi”, articolul I, afirmă pe baza legii din 1622 că 
evreii „vor pierde toate bunurile mobile şi imobile.”319 Pe 
lista colectei din 24 martie 1816 evreii sunt reprezentaţi 
de Caspar Oberhofer, Iacob Umhelser, medicii Simon 
Schmidt şi Johann Keszt, Iosif Schiessler, Francisca Pe-
cher, Ferencz Eckmüller, Johann Jentner (al cărui bunic, 
Leib Kestenbaum, fusese bijutierul preferat al curţii lui Pe-
tru cel Mare), Ferencz Thaler. O altă colectă, pentru Casi-
no, la 1838, îi include pe Johann Boess, Karl Fest, Francisc 
Jaretz şi medicul Altenberg.

În 1839 în habitatul Oraviţei avem 179 „israeliţi”, în 
1841 sunt 216, în 1857 avem 228 şi 319 în 1881. Cifra ajun-
ge la 512 în 1910, în 1927 cifra scade la 403, în 1930 sunt 
396, iar în 1940 înregistrăm 380. Numai pentru veacul XX, 
de pildă, numele poartă ecoul celebrităţii: Spärger, Felter, 
Kauffmann, Rado, Teddy Rennert, Gross,  Belgrader, Felix 
Weiss, Moritz Spieler, Dembitz, Goldstein, Schlessinger, 
Ignacz Feldmann, Hamburger, Löwenfeld, Sanyi Langer, 
Elly Tenner, Weinberger, Löbl, medici, avocaţi, ingineri, 
tipografi, editori, librari, angrosişti, actori de teatru şi film, 
regizori, sportivi, politicieni.320 E drept şi în aceeaşi măsură 
trist că au existat şi în urbea de pe Căraş puseuri naţionalis-
te, antisemite. În 1938, Sim. Sam. Moldovan se plânge că 
ginerele său, Alexandru Langer, a fost „jignit” de trei elevi 
ai liceului, cărora le-au luat apărarea profesorii. Langer, 
la rându-i, intervenise când, pe stradă, Ernest Kiss a fost 
calificat de aceşti elevi „jidan motociclist”.321 A făcut vâlvă 
textul profesorului Ion Buzea, publicat în numărul 1 din 5 
ianuarie 1938 al ziarului „Românul”, editat de Ion Ţeicu, 
intitulat „Tineri români cărăşeni”. Sim. Sam. Moldovan îl 
socoate presărat cu multe antisemitisme.322 Într-un memo-
riu, Sim. Sam. Moldovan scria că prin Frontul Renaşterii 
Naţionale  trebuie „să căutăm o rază/de lumină spre ferici-
rea Neamului.” Iar în anexă expedia un memoriu „referitor 
la problema minoritarilor noştri.” 

În 26 aprilie 1876 are loc Consiliul General al 
Cultului Mozaic din Oraviţa şi din zonă. Desigur, orga-
nizarea etnicilor evrei e mai veche, aici. Preşedinte e ales 
Iulius Schnabel, având ca locţiitori pe vicepreşedinţii 
Philemon Hirsch şi Josef Weiss, casier pe Johann Berl-
grader şi „scriitor” pe profesorul Aron Kohn. Un comitet 
permanent e alcătuit din Edgar Klein, Josef Löbel, Jozsef 
Fülöpp, Simon Deutsch. Membrii consiliului sunt Hein-

rich Wolf, Simon Deutsch, Eduard Klein, Simeon Belgra-
der, dr. E. Kohn, dr. Schneewen, A. Kohn, Sim. Klauber 
din „Kakova” (Grădinari), Lazar Klein din Cârnecea, 
Sam. Hirsch din Ticvaniul Mare, M. Spieler din Ciuchici, 
Sim. Benedek din Secaş, Leopold Löbl din Mercina.323 

În 1941-1944 evreii au fost concentraţi din tot judeţul şi 
deportaţi în lagărul de la Oraviţa. Calvarul a durat 39 de 
luni. Din Oraviţa, în echipe, comunitarii evrei lucrau în 
taberele de la Miniş, Lişava, Ţinţari, Berzovia, Cărbu-
nari, Marila, Anina, Sasca Montană.324 

6. Multiculturalism

Demersul de multiculturalitate nu e doar o vorbă în 
vânt. Autorii localnici au în conştiinţa efortului lor de a des-
cifra atari realităţi înţelesul clar al convieţuirilor interetnice 
şi contextul efectelor lor benefice asupra ideii de stabilitate 
socio-politică într-o provincie a fostului imperiu în care n-au 
prea avut loc puseuri de naţionalisme exagerate, de-o parte 
ori de alta a locuitorilor.325    Sentimentul multiculturalităţii 
active îl intuim şi azi, parcurgând lista donatorilor pentru 
edificarea teatrului, pe care am prezentat-o mai sus. Conser-
vatismul naţionalist rămâne însă, în percepţia românească 
a fenomenului, o realitate şi pentru orăviţenii majoritari.326 
Îndeosebi populația de limbă şi etnie maghiară era destul 
de redusă, mai ales reprezentând elementele funcţionăreşti. 
O  realitate  care  surprinde  chiar  şi pe cei  ce  trebuiau  să  
aplice  „legea colonizării” din 1894.

După apartenenţa religioasă, statistica urbei, la 
1802, relevă 1.644 cetăţeni de religie romano-catolică şi 
713 ortodocşi, într-o componenţă pluri-etnică: români şi 
macedo-români, austrieci, maghiari, cehi, slovaci, sârbi, 
evrei. Iar în Ciclova Montană, 228 romano-catolici şi 651 
ortodocşi. Tot aici sunt recenzaţi 128 „ţigani statornici”. 
Însumând datele din cele două aşezări, religionarii ro-
mano-catolici deţin ponderea, 1.872 de locuitori, în vreme 
ce 1.364 reprezintă ortodocşii. 

Etnia elevilor, la 1883/1884 era de 40 germani, 
34 români, 14 maghiari şi 13 sârbi. Pe confesiuni, peste 
aproape două decenii, statistica elevilor în 1902/1903 ara-
tă următoarele cifre: 93 români ortodocşi, din care 28 la 
clasa I, 25 – II, 18 – III, 17 – IV, 3 – V, 2 – VI; 5 români 
greco-catolici, din care 1 – I, 2 – III, 2 – IV; 56 romano-ca-
tolici, din care 18 – I, 13 – II, 18 – III, 5 – IV, 1 – V, 1 – VI; 
10 sârbi ortodocşi, din care 1 – I, 2 – II, 1 – III, 5 – IV, 1 
– V; 9 israeliţi din care 3 – II, 1 – II, 1 – III, 3 – IV, 1 – V; 
4 luterani, din care 2 – I, 1 – II, 1 – IV; 2 calvini, din care 
1 – III, 1 – IV.327 În acelaşi tabel, pe etnii, situaţia e de 98 
români, 61 germani, 17 maghiari, 7 sârbi, 9 evrei. 

Dacă Statistica religiilor din 1905 în Ungaria arată 
14.760 cetăţeni fără confesiune,328  în  Statistica  din  1908  
a    confesiunilor    din   răsăritul imperiului, romano-cato-
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licii sunt 9.919.913, greco-orientalii 2.815.715, greco-ca-
tolicii 1.854.143, reformaţii 2.441.142, evanghelicii refor-
maţi 1.288.942, unitarienii 68.568, evreii 851.378, aceştia 
din urmă faţă de cifra de 851.568 în 1905.329 În oraşul 
monografiat acum de noi avem, în acelaşi interval, 4.298 
ortodocşi, 509 greco-catolici, 87 luterani, reformaţi şi ca-
tolici, 380 israeliţi, 98 fără religie.330 Recensământul din 29 
decembrie 1930 în România, pe religii, este de: ortodocşi 
– 13.108.208, greco-catolici – 1.427.391, romano-catolici 
– 1.234.151, calvini – 710.706, luterani – 388.759, mino-
riţi (franciscani) – 69.257, armeni gregorieni – 10.005, 
armeni catolici – 1.440, lipoveni – 57.288, adventişti – 
16.102, baptişti – 60.562, mozaici – 756.990, mahomedani 
– 184.486, alţii – 7.434, fără religie – 6.604, nedeclaraţi 
– 6.686. În aceleaşi statistici,  în Banat realitatea confesio-
nală arată următoarele cifre: ortodocşii – 527.239 (56,1%), 
greco-catolicii – 33.672 (3,6%). În 1940, cifrele statisticii 
pe confesiuni în oraşul Oraviţa indică: 4.298 ortodocşi, 
509 greco-catolici, 380 israeliţi, 27 lutherani, reformaţi, 
calvini şi 98 fără precizarea confesiunii.331 

Interesa şi soarta românilor rămaşi în Banatul inte-
grat Jugoslaviei interbelice, „în situaţie tragică, părăsiţi de 
statul român”. Încă din 1867, Hașdeu anticipa acest lucru, 
scriind Românii şi serbii.332 Conceptul de naţiune, progre-
siv şi recurent evenimentelor care au ameninţat fiinţa naţi-
ei, devine pentru românii majoritari armă eficientă de luptă 
pentru drepturi şi libertăţi,333  contrapusă tezelor sârbeşti.334 

Frontiera bănăţeană, în varianta engleză din 28 februarie 
1919, ne lăsa calea ferată Timişoara-Baziaş, cu traversa-
re în peisaj pe teritoriul sârb, în fapt al Banatului rămas 
dincolo de fruntarii.335 Consiliul Suprem Aliat acceptă şi 
propunerile sârbe, la 21 iunie 1919, ceea ce a provocat su-
părarea şi demisia lui I. I. C. Brătianu.336 Se promova ide-
ea drepului istoric şi etnic asupra întregului Banat, lipsind 
însă o elită conducătoare. Mai ales în guvernarea totalitară 
a lui Stoiadinovici s-au simţit aceste lipsuri, mai active fi-
ind corurile şi fanfarele.337 Învăţătorii trimişi din România 
nu erau dintre cei mai călăuziţi de idealul unităţii bănăţene 
dincoace şi dincolo de graniţa impusă de tratatele de pace 
de după primul război. Programele solicită o tipografie şi 
o librărie românească în Vârşeţ şi critică pe români pentru 
că  „au sacrificat Banca „Luceafărul”.338 De aceea Traian 
Birăescu susţinea propaganda culturală „în oraşele înstră-
inate”339, iar Petru Nemoianu continua să-i numească pe 
sârbi „fanarioţii Banatului”.340 Măsurile prioritar-urgente     
trebuie să fie colaborarea directă, transfrontalieră, până 
Bucureştiul se va gândi la măsuri energice.341  Presa din 
Oraviţa şi Banatul cărăşan e atentă la desfăşurările dinain-
tea şi din timpul Congresului Partidului Românesc, din 10 
februarie 1923, de la Alibunar, cu patru capitole: „Politi-
ca externă”, „Politica internă”, „Politica agrară”, „Politica 
culturală”. În politica externă „doreşte sincer prietenia sta-

tului român”, „e gata de orice jertfă pentru apărarea aces-
tui principiu”. În politica internă se solicită drepturi egale, 
fără deosebire de lege şi limbă, liberă întrunire, presă libe-
ră, autonomia satelor şi comitetelor româneşti, funcţionari 
români, limba română, inscripţii româneşti, „deschiderea 
drumurilor spre ţările vecine”. La capitolul politicii agrare 
e mediatizată ideea unei reforme. În politicile culturale se 
insistă pe susţinerea autonomiei bisericeşti „neatârnătoare 
şi naţional-românească”, libertate confesională, „să ne pu-
tem căpăta preoţii din România”, „şcoală cu limba noastră 
românească”, dascăli din România, manuale din România, 
promovarea asociaţiilor corale, fanfare, societăţi de lectu-
ră.342  Pe baza tratatelor cu guvernele iugoslave, la Liceul 
„General Drăgălina” din Oraviţa studiază elevi de naţiona-
litate română din statul vecin în toată perioada interbelică. 
Tot în interbelic, „Chestiunea minoritarilor” e ambalată 
adesea în românisme sterile, opiniile sunt pripite, cauzând 
o proastă percepţie a politicii interne româneşti în mediile 
diplomatice europene şi, mai ales, americane.343 

Discursul publicistic duce adesea opinia în zona 
xenofobiei. Or, conchid vituperanţii semnatari, vinovată 
e presa: „Apropo ! Priviţi mizeria presei române din Ba-
nat!… Cum socotim noi să turnăm suflet românesc în acest 
canaan al tuturor minoritarilor… Nu cumva ne închipuim 
că laudele străvezii şi eufemismele cotidianelor minoritare 
pot ţine locul unei prese şi opiniuni româneşti ?!.”344 Fi-
resc, pentru bănăţenii pe care i-a vizitat în dese rânduri (în 
Valea Căraşului, de pildă) Octavian Goga a fost „profetul 
ideii naţionale.”345 E drept, nu se încalcă „Tratatul minori-
tăţilor” din 9 decembrie 1919, iar un Regulament pentru 
minoritari e emis la 3 august 1938. 

Naţionalismele exacerbate nu ocolesc urbea şi oa-
menii săi. Se evocă şi se invocă, prin comparare, gloria 
trecutului şi confuziile prezentului: „Unde-i  poezia  vre-
murilor  de lupte înălţătoare, cu inimi mari şi braţe munci-
toare ? Parc-a dispărut în goana exasperată după traiu uşor 
şi parvenire fără muncă şi fără idealuri. Unde ni-s profeţii 
cu limbi de foc şi dor de mântuire ? Un amestec de limbi 
ca la turnul babilonic şi o gălăgie surdă ca într-un bazar 
american  pare  a  le  fi  luat  locul.”346 Un  mare  cuzist  este  
profesorul Traian Simu. Polemicile sale cu comerciantul 
Hamburger sunt de notorietate negativă. Profesorul Ilie 
Rusmir e socotit, la 1928, când 40 % din orăviţeni apar-
ţin altor etnii, un „fanatic prigonitor”. În vara acelui an, 
în Grădina de Tir, Ilie Rusmir, cuzist, „a jurat pe cruce, în 
văzul tuturor, luptă, ură şi prigonire minoritarilor.”347 În alt 
document menţiunea e uşor modificată „cu care ocazie a 
jurat pe cruce lupta contra minoritari şi evrei…”348 În anii 
’20 în Grădina de la Maiere are loc o mare adunare a parti-
dului cuzist, scrie un martor al evenimentelor.349 

Orice s-ar spune altfel, un lucru e limpede: cărăşe-
nii au românizat ţinutul timişan şi Timişoara. Era un ţel, 
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imediat după 1919. Oraşele provinciei trebuie recuce-
rite, re-românizate: „Iată şi oraşele „noastre”, în cari 
elementul românesc e formal strâmtorat şi descurajat 
în urma unei economii naţionale înguste şi fără dram 
de perspectivă istorică ! Cum progresăm cu româniza-
rea acestor fortăreţe artificiale de pe vremi ? Până când 
va mai dăinui caracterul izbitor de impropriu al acestor 
oraşe alimentate şi lustruite din vlaga unei provincii ab-
solut româneşti ?”350 Un N. D. Chirculescu, alături de 
profesor şi de Ştefan Georgescu, răspund prompt la an-
cheta „Originea etnică” exagerând, uneori, sau jignind, 
alteori, pe conlocuitorii maghiari, evrei, sârbi.351 Un in-
cident, cu efecte minore din fericire, a fost prilejuit de 
turneul Teatrului Maghiar din Cluj, condus atunci de di-
rectorul şi actorul E. Ioanovits, respectivul având rădă-
cini familiale în Oraviţa. La spectacolul din seara zilei 
de 30 ianuarie 1932352   artiştii maghiari „sunt insultaţi”, 
„un grup de tineri svăpăiaţi au năvălit în sală vociferând, 
fluierând şi insultând pe spectatori” şi împiedicând re-
prezentaţia, cum scrie deputatul social-democrat de Ca-
raş, Eftimie Gherman, în memoriul adresat ministrului 
de Interne.353 Memoriul distinsului politician cărăşan in-
terbelic sublinia că nemulţumirea e cu atât mai mare în 
rândul locuitorilor urbei în legătură cu acest „scandal” 
cu cât „este îndeajuns de cunoscută armonia care a exis-
tat totdeauna între diferitele naţionalităţi din Banat şi în 
special din Oraviţa, atât sub regimul românesc cât şi sub 
regimul maghiar.”354 Într-o scrisoare  din 23 septembrie 
1930 către „prof. Sterian”, Sim. Sam. Moldovan arată, 
pe baza statisticilor de el realizate, că „politica locală 
are orientare românească” şi cere reprezentare etnică în 
Consiliul Judeţean, dar şi în Consiliul Comunal Oraviţa, 
nemulţumit – desigur, nejustificat – că etnicii germani 
sunt mult mai bine reprezentaţi („sunt staatnation”, se 
întreabă el retoric). Autorul ia în sprijin ideile din con-
ferinţa ministrului M. M. Manoilescu, susţinută în sala 
cinema (teatrul) în ianuarie 1930, cu prilejul sărbătorii 
magistraţilor.355 În presa minoritară a provinciei, care 
pătrunde prin abonaţi şi în Oraviţa, se pun mari speranţe 
în guvernarea liberală Tătărăscu.356 

Încă din 1938, solicitarea de către autorităţi a 
„certificatelor de naţionalitate” creează disconfort şi 
nelinişte în viaţa cetăţenilor.357 Iar în 1939, Sim. Sam. 
Moldovan adresa regelui „un memoriu referitor  la pro-
blema minoritarilor noştri.”358 Puseurile de opinii criti-
ce la adresa guvernării naţional-ţărăniste culminează în 
primăvara anului 1930 cu interpelarea lui Hans Beller  
în Cameră, pe baza datelor furnizate de I. Ţeicu, Sim. 
Sam. Moldovan, E. Gherman. Se vorbeşte de o criză fi-
nanciară în localităţile cu minoritari: Anina, Steierdorf, 
Gherteniş.359 M. Petricoane-Drugărin, Gheorghe Jianu şi 
Virgil Musta iau parte la Congresul Bătrânilor Liberali 

prezidat de C. Angelescu. Aici, I. Gh. Duca insistă, în-
tre altele, pe o politică loială faţă de minorităţi.360 În fe-
bruarie 1931 sesizăm un amplificat „rictus” antimaghiar 
în conştiinţa localnicilor majoritari români din Oraviţa, 
ca răspuns la propagarea ideilor revizioniste în revista 
„Nagyvárad” la care era abonat şi farmacistul Grosz. 
Atunci survenea şi ordonanţa generalului Ionescu de la 
Comunicaţii, referitoare la întrebuinţarea limbii statului 
în administrarea C. F. R.361   

Corespondenţa lui Sim. Sam. Moldovan din pe-
rioada interbelică atestă o percepţie atentă din partea 
intelectualităţii locale a idealului de  „PanEuropa”. 
Se păstrează ciorna scrisorii trimisă lui Duff Cooper, 
la „generalmarinenminister” în Londra.362 Tot el reali-
zează un „Memoriu / zur Grundung einer neuer Volks-
gruppe / als Friedensfaktor Europas,”363 scrie Ducelui 
Eduard în Austria, la Waserbenburg,364 Principelui Ni-
colae de România, „în ziua de Sf. Nicolae 1939”, despre 
„PanEuropa viitoare.”365    
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un lucru unanim recunoscut de către istorici. Proporţia 
covârşitoare în care Blocul Partidelor Democratice 
patronat de P.C.R. pretindea că ar fi câştigat pretutindeni 
nu putea fi acceptată nici atunci şi nici ulterior ca fiind o 
afirmaţie serioasă. „Victoriile” din alegerile care aveau să 
se repete până în 1989, de peste 99% din voturi de fiecare 
dată, erau la fel de elocvente. Marea problemă a cercetării 
istorice de după 1990 este însă că documentele din 1946 
au dispărut şi probabil nu se va putea cunoaşte niciodată 
rezultatul real la nivelul României al acelor alegeri.

Victor Frunză relata fenomenul astfel: „P.C.R. s-ar 
fi putut disculpa în faţa istoriei – dacă într-adevăr ar fi 
avut majoritatea de partea coaliţiei sale, aşa cum a pretins 
(…) – prin păstrarea buletinelor de vot. O dispoziţie venită 
«de sus» confirmă falsul chiar prin acţiunea autorilor lui, 
pentru eternitate: imediat după numărătoarea comisă sub 
comanda electorilor instruiţi în şcolile de cadre ale P.C.R. 
– în condiţiile în care reprezentanţilor opoziţiei, maltrataţi, 
terorizaţi, molestaţi de către echipele de şoc, li s-a interzis 
în general accesul în secţiile de votare – buletinele au fost 
arse în toată ţara.

Distrugerea lor prezenta însă şi un revers: P.C.R. 
nu mai avea dovada câştigării alegerilor, pe care ar fi 
urmat să o prezinte la o eventuală nerecunoaştere a lor, 
dacă puterile occidentale cărora (li) se adresase opoziţia, 
ar fi avut dorinţa şi fermitatea de a o contesta, în vederea 
anulării lor.” (1)

În fapt, pregătirea şi desfăşurarea acestor alegeri 
indicau suficient de clar intenţiile comuniştilor şi modul 
în care urmau să îşi asigure victoria. Listele electorale au 
fost cenzurate, sute de mii de cetăţeni neputând să ia parte 
la vot, electoratul şi partidele de opoziţie erau permanent 
agresate şi intimidate prin manifestări violente, întrunirile 
acestora erau atacate şi împrăştiate prin forţă, delegaţii şi 
asistenţii opoziţiei în secţiile de votare erau împiedicaţi 
să participe la numărătoarea voturilor etc. Despre cele 
petrecute cu ocazia alegerilor în Banat, o regiune care 
avea, de altfel, o tradiţie democratică destul de puternică, 
am mai scris şi cu alte ocazii. (2) Totuşi, un rezultat cert 
al alegerilor nu putea fi precizat nici în această regiune, 

Realele rezultate ale alegerilor 
din 19 noiembrie 1946 

în judeţul Caraş

deoarece era limpede că cifrele oficiale nu puteau 
reprezenta nici măcar o bază de discuţie.

Chiar documente ale autorităţilor demonstrau, de 
exemplu, cât era de mare nemulţumirea în sânul populaţiei 
din cauza faptului că o mare parte dintre cetăţenii cu drept 
de vot nu fuseseră înscrişi pe listele electorale, fără niciun 
fel de motiv plauzibil. Adevărata cauză a acestor fărădelegi, 
generalizate la nivel naţional, o constituia faptul că ei erau 
recunoscuţi în comunităţile lor ca aderenţi şi simpatizanţi ai 
partidelor de opoziţie, care erau deposedate în mod complet 
ilegal de cea mai mare parte a electoratului lor tradiţional. 
În judeţul Caraş, chiar în ajunul alegerilor, populaţia îşi 
manifesta deschis nemulţumirea şi revolta. În comuna 
Târnova fuseseră excluşi din liste nu mai puţin de 333 
de alegători. În consecinţă, întrunirea electorală a B.P.D. 
din 29 septembrie 1946 de acolo a fost atacată violent de 
locuitori. Camionul cu activişti comunişti a fost lovit cu 
pietre, aruncându-se după el chiar cu dinamită, care însă nu 
a explodat. (3) În comuna Brebu, din aceleaşi motive, după 
camionul respectiv s-au tras chiar focuri de armă. (4)

O altă tactică a guvernanţilor a fost aceea de a 
amplasa secţiile electorale în localităţi mici şi îndepărtate 
de centrele de comună, pentru ca o mare parte a alegătorilor 
să nu se poată deplasa către locul votării. Erau preferate în 
special localităţile populate de acele minorităţi etnice care 
se dovediseră favorabile regimului comunist: maghiari, 
sârbi, croaţi etc., dar ponderea acestora în electorat era 
totuşi destul de redusă. (5)

În ziua alegerilor, frământările şi nemulţumirile 
populaţiei au atins apogeul, deoarece nimeni în afara 
autorităţilor nu a putut verifica rezultatele votării. 
Documentele redactate chiar de acestea fac referiri la 
mari mişcări de protest într-o serie de localităţi cărăşene, 
precum: Rudăria, Oraviţa I şi II, Caraşova, Naidăş, Ezeriş 
etc. (6) În toate, votul va fi grosolan falsificat, după cum se 
va vedea în continuare.

Datorăm istoricului reşiţean Ion Popa publicarea 
unui document extrem de relevant, cuprinzând rezultatele 
oficiale, pe fiecare secţiune în parte, ale alegerilor 
desfăşurate în judeţul Caraş. (7) Este vorba de un număr 
de 45 de secţiuni civile şi 6 militare, totalizând deci 51, 
care acopereau întregul judeţ. În primul rând, trebuie să 
facem observaţia că majoritatea comunelor mari au fost 
private de „privilegiul” de a organiza alegeri, locuitorii 
acestora trebuind să se deplaseze destul de mult pentru 
a-şi exercita dreptul legal de vot, adeseori având de 
înfruntat şi agresiunile din partea autorităţilor. Lipseau 
de pe lista secţiunilor de vot nu mai puţin decât 22 de 
comune cărăşene: Vermeş, Fârliug, Zorlenţu Mare, Brebu, 
Ramna, Târnova, Ticvaniu Mare, Cacova, Vărădia, Vrani, 
Berlişte, Răcăjdia, Doclin, Ciclova Română, Ciudanoviţa, 
Prigor, Bănia, Dalboşeţ, Cărbunari, Pojejena, Coronini 

Dr. Mircea Rusnac
(Reșița)
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de 53,3% din voturi, Partidul Naţional Ţărănesc 22%, 
Partidul Social Democrat Independent 19,7%, iar Partidul 
Naţional Liberal 2,4%. (10)

În scrierea sa memorialistică din 1984, fostul 
conducător social-democrat reşiţean Traian Cercega 
declara că în acest oraş voturile nu ar fi fost falsificate 
în niciun fel. (11) Totuşi, alte mărturii ale autorităţilor 
contraziceau această afirmaţie categorică. (12) 
Deci nici rezultatele consemnate la Reşiţa nu pot fi 
elocvente pentru adevăratele opinii ale electoratului 
din judeţul Caraş.

În tabelul publicat de Ion Popa, întocmit de Biroul 
electoral judeţean cu rezultatele complete ale alegerilor, 
am avut totuşi marea surpriză să constatăm că au existat un 
număr de zece secţii în care acestea nu au fost falsificate, 
sau cel puţin nu au fost falsificate în mod decisiv. Pe scurt, 
în aceste localităţi partidele de opoziţie au fost declarate 
câştigătoare ale alegerilor, uneori în mod categoric! Redăm 
situaţia acestora în tabelul de mai jos: (13)

Aşadar, la Valeapai, Ocna de Fier, Bocşa Română, 
Delineşti, Goruia, Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou, Iam şi 
Vrăniuţ a fost recunoscut ca învingător Partidul Naţional 
Ţărănesc, iar la Tirol – Partidul Naţional Liberal. P.N.Ţ. 
obţinea procentajul cel mai mare (78%) la Vrăniuţ, dar 
avea majoritatea absolută şi la Valeapai (61,2%), Şopotu 

şi Gârnic. Apăreau, în schimb, alte 14 localităţi mult mai 
puţin importante, precum: Ţerova, Doman, Slatina-Nera, 
Borlovenii Vechi, Belobreşca, Moldova Veche, Mercina, 
Ticvaniu Mic, Secăşeni, Valeapai, Delineşti, Iam, Vrăniuţ 
şi Tirol. (8)

Regula reprezentării supradimensionate a mino-
rităţilor etnice favorabile regimului comunist era din plin 
respectată. Pe Clisura Dunării, aproape fiecare comună 
locuită de sârbi avea câte o secţiune de vot, românii din 
zonă trebuind să se deplaseze până acolo pentru a vota (la 
Moldova Nouă, Socol, Belobreşca, Moldova Veche etc.). 
Nici alte localităţi bine populate cu minoritari nu erau omise 
(Lupac, Caraşova, Văliug, Dognecea, Tirol, Doman etc.).

În condiţiile prezentate mai sus, nu este de mirare că 
în majoritatea secţiunilor de vot, rezultatele erau favorabile 
guvernului în proporţii covârşitoare. În cele şase secţiuni 
militare (de la Oraviţa, Cacova, Iam, Socol, Berzasca şi 
Moldova Nouă), voturile guvernului tindeau către 100%. 
Între secţiunile civile, recordul îl deţinea Moldova Veche, 
cu aproximativ 95% din voturi 
în favoarea regimului, urmată 
de celelalte localităţi sârbeşti: 
Belobreşca cu 92% şi Socol cu 
91,4%. Aici dimensiunea reală a 
ingerinţelor nu poate fi stabilită, 
deşi este limpede că s-au efectuat 
„ajustări” semnificative. Peste 
numai doi ani, minoritatea sârbă 
din România va fi stigmatizată ca 
un duşman periculos şi apoi o mare 
parte a ei va fi deportată în Bărăgan, 
în semn de „recunoştinţă” pentru 
serviciile aduse.

Urma Ticvaniu Mic, cu un 
rezultat suprarealist, fiind vorba de 
o localitate românească de această 
dată: 90,42%! Aici orice justificare 
a rezultatului ar fi de prisos. Între 
80 şi 90% a obţinut guvernul şi la 
Steierdorf-Anina, Forotic, Ber-
zasca, Văliug, Caraşova, Doman şi 
Ţerova. Între 70 şi 80% se atingea în 
localităţile Sasca Montană, Naidăş, 
Moldova Nouă, Sicheviţa, Oraviţa 
I şi Mercina. Între 60 şi 70% se 
consemnau la Berzovia, Dognecea, 
Lupac, Slatina-Nera, Bozovici şi Borlovenii Vechi. (9)

Este limpede că aceste cifre nu ne pot edifica 
asupra adevăratelor opţiuni ale electoratului cărăşean la 
19 noiembrie 1946! Nici situaţia de la Reşiţa nu era prea 
clară, deşi în rezultatul oficial se pretindea că în cele şase 
secţiuni din oraş blocul procomunist ar fi obţinut un total 

Secţiunea     Total 
voturi

P.N.Ţ. B.P.D. P.N.L. P.S.D.I. Alții

Valeapai 1.225 750 195 168 68 44
61,2% 15,9% 13,7% 5,6% 3,6%

Ocna de Fier 1.951 893 790 102 143 23
45,8% 40,5% 5,2% 7,3% 1,2%

Bocșa Română 1.860 969 358 283 223 27
52,1% 19,2% 15,2% 12% 1,5%

Tirol 2.103 671 527 714 133 58
32% 25,1% 34% 6,3% 2,8%

Delinești 1.621 943 482 141 29 26
58,2% 29,7% 8,7% 1,8% 1,6%

Goruia 1.015 533 344 69 69 0
52,5% 33,9% 6,8% 6,8% 0%

Lăpușnicu 
Mare

997 362 350 132 135 18

36,3% 35,1% 13,2% 13,5% 1,8%
Șopotu Nou 1.040 624 322 32 49 13

60% 31% 3,1% 4,7% 1,2%
Iam 1.198 671 309 109 80 29

56% 25,8% 9,1% 6,7% 2,4%
Vrăniuț 1.638 1.277 224 33 61 43

78% 13,7% 2% 3,7% 2,6%
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Nou (60%), Delineşti (58,2%), Iam (56%), Goruia (52,5%) 
şi Bocşa Română (52,1%). Blocul procomunist era învins 
de P.N.Ţ. şi la Ocna de Fier (cu raportul de 45,8%-40,5%) 
şi la Lăpuşnicu Mare (cu 36,3%-35,1%, o diferenţă de 
doar 12 voturi). P.N.L. obţinea victoria la Tirol cu 34%, 
fiind urmat acolo de P.N.Ţ. cu 32% şi de B.P.D. cu 25,1%. 

Acestea sunt, din păcate, singurele 10 secţiuni din totalul 
de 51 ale judeţului, în care rezultatele pot fi luate în calcul 
în mod necondiţionat, fiindcă doar aici putem spune cu 
certitudine că ingerinţele autorităţilor nu au fost decisive.

Pe ansamblul celor 10 localităţi, P.N.Ţ. obţinea 
majoritatea absolută de 52,5% din voturi, fiind urmat de 
B.P.D. cu ceva mai mult de un sfert din total (26,6%), 
P.N.L. cu 12,2% şi P.S.D.I. cu 6,8%. În ce măsură aceste 
rezultate pot fi relevante la nivelul întregului judeţ, este 
destul de dificil de precizat. În orice caz, aceste zece 
puncte, răspândite pe întreg teritoriul judeţului Caraş, pot fi 
considerate ca elemente ale unui temeinic sondaj electoral. 
Cinci dintre ele (Valeapai, Ocna de Fier, Bocşa Română, 
Tirol şi Goruia) se află în sfertul nord-vestic al judeţului, 
una (Delineşti) în cel nord-estic, şi câte două în sferturile 
de sud-vest (Iam şi Vrăniuţ) şi de sud-est (Lăpuşnicu Mare 
şi Şopotu Nou). Deci opiniile alegătorilor au fost destul de 
apropiate în zone diferite ale judeţului.

Admiţând că aceste rezultate au fost complet reale, 
se remarcă bilanţul slab al partidelor naţional liberal şi 
social democrat independent, care au obţinut împreună 
mai puţine voturi decât Blocul Partidelor Democratice. 
Acesta, cu peste un sfert din total, dovedea că era o 
forţă reală, în plină ascensiune, şi în condiţii normale 
de competiţie electorală, fără prezenţa trupelor sovietice 
în ţară, ar fi fost un factor politic de care trebuia să se 
ţină seama. Totuşi, cele trei partide de opoziţie, pe atunci 
coalizate împotriva comuniştilor, obţineau împreună 
procentajul covârşitor de 71,5%.

Acest bilanţ confirma ceea ce ştia pe atunci 
toată lumea şi a fost îndelung subliniat de istoriografia 
românească de după 1990, anume că la acea oră Partidul 
Naţional Ţărănesc era gruparea politică cea mai puternică 
din ţară. Cu toate ingerinţele şi presiunile autorităţilor, care 
au fost mereu scoase la iveală în ultimii ani, el obţinea 

majoritatea absolută de peste 50% din voturi, care i-ar fi 
permis să guverneze singur ţara. În acest mod, partidul 
condus de Iuliu Maniu confirma faptul că el reprezenta 
speranţa electoratului României din perioada imediat 
următoare încheierii celui de-al Doilea Război Mondial.

O observaţie: P.N.L. a obţinut victoria relativă în 
secţiunea Tirol datorită faptului că de aceasta aparţinea comuna 
Fârliug, fieful electoral al preşedintelui organizaţiei judeţului 
Caraş a partidului, Octavian Furlugeanu. În cinci dintre secţii, 
P.N.L. se clasa pe locul al treilea, după P.N.Ţ. şi B.P.D., iar în 
altele patru (Ocna de Fier, Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou şi 
Vrăniuţ) chiar pe locul al patrulea, fiind devansat de P.S.D.I., 
alt partid aflat în plin proces de consolidare, iar la Goruia cele 
două partide se situau la egalitate.

Conform acestor rezultate, cei cinci deputaţi ai 
judeţului Caraş, repartizaţi prin sistemul existent la acele 
alegeri, (14) ar fi fost împărţiţi între partide astfel: P.N.Ţ. 3 
locuri, B.P.D. 1 loc şi P.N.L. 1 loc, deci opoziţia ar fi trebuit 
să dispună de patru dintre cei cinci deputaţi ai judeţului, exact 
invers decât s-a stabilit în mod oficial. Cei cinci deputaţi aleşi 
ar fi trebuit să fie, conform listelor prezentate de organizaţiile 
judeţene ale partidelor: naţional-ţărăniştii Maxim Radovan, 
Ilie Rusmir şi Radu Niculescu-Buzeşti, social-democratul 
Şerban Voinea (reprezentând B.P.D.) şi liberalul Octavian 
Furlugeanu. (15) Putem observa că, dintre aceştia, doar trei 
erau localnici, Şerban Voinea şi Radu Niculescu-Buzeşti fiind 
trimişi de la Bucureşti, conform unei practici de tradiţie în 
politica românească. O greşeală a comis şi P.S.D.I., care între 
cei cinci candidaţi ai săi nu a nominalizat niciun reşiţean, deşi 

Ocna de Fier – 1910. Bocșa Montană – 1939.
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acolo avea partidul principala bază de susţinere din judeţ şi cu 
siguranţă s-ar fi câştigat mai multe voturi în dauna blocului 
guvernamental.

Deşi departe de a fi complete, aceste rezultate ne 
pot ajuta să ne facem o idee mai clară asupra adevăratelor 
orientări existente la nivelul judeţului Caraş la 19 
noiembrie 1946. În general, ele vin să confirme opiniile 
istoricilor actuali şi ale martorilor contemporani, care 
răspândeau cunoscuta butadă: „Frunză verde de cicoare, 
votezi ochi şi iese soare.” Opiniile politice ale electoratului 
românesc erau corecte şi, în condiţii normale, ele ar fi putut 
reprezenta o excelentă bază de pornire pentru evoluţia 
postbelică a ţării noastre.
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1. Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, 
Bucureşti, 1990, p. 291.

2. Mircea Rusnac, Confruntări politice şi electorale 
în judeţele bănăţene în anul 1946, în Banatica, Reşiţa, nr. 
14, 1996, p. 408-412; Idem, Aspecte ale vieţii politice din 
Banat în perioada 1944-1948, în Tibiscum, Caransebeş, 
nr. 11, 2003, p. 404.

3. Ion Popa, Manifestări protestatare ale 
electoratului din judeţul Caraş în campania de alegeri 
parlamentare din anul 1946, în Banatica, Reşiţa, nr. 13/
II, 1995, p. 430.

4. Ibidem; cazuri asemănătoare şi la Idem, Din activitatea 
organizaţiilor cărăşene P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu în 
perioada care a precedat campania de alegeri parlamentare 
din anul 1946, în loc. cit., nr. 15/II, 2000, p. 231-240.

5. Mircea Rusnac, Aspecte ale vieţii politice…, p. 402.
6. Ion Popa, Noi mărturii despre abuzurile comise în 

campania de alegeri parlamentare din anul 1946 în judeţul 
Caraş, în Banatica, Reşiţa, nr. 16/II, 2003, p. 367-369.

7. Idem, Rezultatele alegerilor parlamentare din 
anul 1946 în judeţul Caraş, în Tibiscum, Caransebeş, nr. 
11, 2003, p. 411-417.

8. Ibidem, p. 415-417.
9. Ibidem.
10. Ibidem, p. 415.
11. Eusebiu Narai, Evoluţia situaţiei economico-

sociale în judeţul Caraş (august 1944-decembrie 1947), 
partea a II-a, ms., fila 127.

12. Ibidem, filele 127 şi 217.
13. După Ion Popa, Rezultatele alegerilor…, p. 415-417.
14. Mihai Fătu, Un vot decisiv (noiembrie ’46), 

Bucureşti, 1972, anexa.
15. Ion Popa, op. cit., p. 411-412.

https://istoriabanatului.wordpress.com/2009/06/17/
mircea-rusnac-realele-rezultate-ale-alegerilor-de-la-19-noiem-
brie-1946-din-judetul-caras/

Prof. dr. Ion Căliman
(Făget)

Spaţiul Banatului de nord-est era unul de locuire 
românească, iar populaţia de aici practica îndeletniciri 
statornice, axate cu precădere pe valorificarea resurselor 
oferite de condiţiile de relief şi de bogăţiile naturale 
ale zonei, acest fapt rezultând şi din primul izvor 
documentar datat din 22 septembrie 13651. Un alt izvor 
documentar oferă informaţii clare despre practicarea 
agriculturii, a creşterii animalelor, a pescuitului şi 
morăritului, cât şi despre valorificarea bogăţiilor oferite 
de pădurile din ţinut. Atestarea pământurilor arabile 
(terras arabiles), a câmpiilor (campestres) şi a fâneţelor 
(prata fenilia), a râurilor (aquas rywlos) şi lacurilor cu 
peşte (piscinas), a pădurilor, munţilor (silvas, montes) şi 
a morilor (molendina) constituie dovada unei activităţi 
economice suficient de diversificate şi evoluate2 conform 
necesităţilor stricte ale populaţiei.

Chiar dacă multe dintre aşezările omeneşti din 
zona Făgetului sunt amplasate intracolinar şi montan 
din punct de vedere geografic şi dispun de mai puţin 
teren arabil, agricultura s-a practicat (şi se practică) 
pe platourile şi coastele dealurilor, iar mai aproape de 
zilele noastre şi pe luncile râurilor, aşa încât să poată 
asigura locuitorilor necesarul de produse pentru hrana 
lor şi a animalelor din gospodărie, mai rar pentru 
comercializare. 

Având în vedere caracteristicile reliefului, situaţia 
terenurilor arabile este următoarea: în zona dealurilor, 
ele ocupă 40-65% din suprafaţa agricolă, iar în zona 
Munţilor Poiana Ruscă acestea scad sub 10%, existând 
şi întinse suprafeţe cu păşuni şi fâneţe, care scad în zona 
de contact dintre dealuri şi câmpie3.

În satele zonei s-au cultivat grâul de toamnă, 
porumbul, orzul, ovăzul, secara, trifoiul, lucerna, 
floarea-soarelui, sfecla, dovleacul furajer, iar în lunca 
Begăi legumele: cartoful, varza de toamnă, roşiile, 
ardeiul, ceapa, usturoiul, pătrunjelul, fasolea, ţelina, 
morcovul, vinetele, hreanul etc.

1 Pesty Frigyes, Krasso varmegye tortenete (Istoria co-
mitatului Caraş), vol. III, p. 72. 

2 Ortvay T., Pesty Frgyes, Oklevelek Temesvármegye 
(Documente ale comitatului Timiş), vol. I, 1183 – 1430, Doc. 
204, Bratislava, 1896, p. 341.

3 Victor Ardelean, Ion Zăvoianu, Judeţul Timiş, Ed. Aca-
demiei, Bucureşti, 1979, p. 206.

Îndeletniciri şi ocupaţii ale 
localnicilor din zona Făgetului
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Însuşirile terenurilor i-au determinat pe locuitori 
să cultive diferenţiat plantele ce realiere, dar în satele 
zonei nu s-a generalizat sistemul asolamentului bienal 
şi trienal, fiecare gospodar cultivând pe holda sa ceea ce 
credea de cuviinţă. Totuşi, după de numirea unor parcele 
(sole) din hotarele unor sate, se poate crede că erau 
anumite te renuri specializate pentru anumite culturi: 
mălăişce, (pentru mei, în hotarul satului Bă teşti), 
curicişce (pentru varză, curici sau curechi în zonă, în 
hotarul satului Răchita) etc.

Ocupaţia prioritară a locuitorilor de aici era 
creşterea animalelor, în practicarea căreia existau 
condiţii dintre cele mai bune. Întinsele suprafeţe de 
pajişti şi păduri şi armonioasa dispunere a surselor de 
apă au permis creşterea unui însemnat număr de bovine, 
ovine şi porcine, cu mult peste necesarul de consum al 
populaţiei. Se poate spune că interdependenţa dintre cele 
două ocupaţii principale, creşterea vitelor şi agricultură, 
a fost şi este mai bine reprezentată în zona Făgetului 
faţă de altele din alte ţinuturi. În raport cu creşterea 
animalelor, sub aspectul ponderii valorice, cultivarea 
pământului ocupa un loc secundar. Date fiind condiţiile 
din trecut, loturi de pământ cultivate existau cu precădere 
pe terenurile în pantă, deoarece terenurile din luncile 
râurilor (Mureş şi Bega) şi ale afluenţilor acestora erau 
supuse inundaţiilor. Pe pantele însorite ale dealurilor 
din întreaga zonă au existat şi plantaţii de viţă de vie, 
cât şi de pomi fructiferi, unele menţinându-se până în 
zilele noastre, după 1989 apărând plantaţii noi, mai ales 
de pomi fructiferi (pruni). În această privinţă, toponimia 
confirmă şi completează informaţiile documentare, 
păstrarea microtoponimelor Părăul Vinii (sat Holdea), 
Vini şi Vinia Popii (Curtea), Dâmbul Vinii (Temereşti) 
constituindu-se în dovezi care atestă şi locurile unde se 
cultiva viţa de vie: pe dealuri cu expunere la soare. 

Prepararea ţuicii de prună, numită în zonă răchie, 
a fost şi este o realitate, aşa cum o consemnează Johan 
Jakob Ehler4 către sfârşitul secolului al XVIII-lea („şi 
fiertul răchiei le aduce venituri considerabile”), în urma 
constatării făcute în numeroasele sale peripluri în Banat. 
Informaţiile sale au valoare de document şi pentru 
faptul că el era convins că românii bănăţeni reprezintă 
pe adevăraţii băştinaşi ai provinciei, urmaşi ai daco-
romanilor, cu ocupaţii, obiceiuri şi tradiţii statornice. 

Creşterea albinelor a reprezentat şi ea o îndeletnicire 
ancestrală a populaţiei, fiind favorizată de existenţa unei 
flore bogate, diverse şi nealterate. Amănunte legate 
de tehnica adunării roiurilor de albine din pădure, de 

4 Johan Jakob Ehrler, Banatul de la origini până acum 
(1774), prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan, Ed. Facla, 
Timişorara, 1982, p. 72.

întreţinere a stupilor şi de recoltare a mierii, cât şi multe 
alte date despre îndeletnicirile oamenilor, se găsesc în 
lucrarea Zona etnografică Făget5. 

Existau în zonă şi alte ocupaţii secundare care 
aveau drept scop completarea resurselor alimentare 
necesare locuitorilor: culesul din natură, pescuitul şi 
vânătoarea. 

De asemenea, după cum rezultă din documente 
din prima jumătate a secolului al XVI-lea, exista şi o 
activitate de minerit6 desfăşurată în doar trei districte din 
cele şase ale zonei: Icuş (Margina), Fârdea şi Mănăştiur. 
Fierul se extrăgea de pe versantul nordic al Munţilor 
Poiana Ruscă, în spaţiul de contact dintre deal şi munte, 
din hotarele districtelor Fârdea şi Icuş. Atestarea în 
anul 1506 a două aşezări cu numele de Banÿafalv, în 
districtul Fârdea şi Banyafala, în districtul Icuş, poate 
constitui o mărturie a unei vechi activităţi de minerit, 
întrucât termenul de banya avea şi înţelesul de baie, 
„mină”. Informaţia este întărită de prezenţa în hotarul 
satului Gladna Română, din fostul district Fârdea, a 
microtoponimului Dâmbul cu Fieru, nume legat de 
extragerea minereului de fier. De asemenea, localnicii 
îi spuneau satului Gladna Montană, din acelaşi district, 
Băni sau Băniţa, iar în hotarul localităţii Curtea, din 
fostul district Icuş, se mai păstrează microtoponimele 
Băni şi Băniaşu. Între aceste aşezări există şi astăzi 
locul numit Pământul Roşu, aluzie la nuanţa roşiatică 
pe care o are oxidul de fier. 

Şi aurul se extrăgea din nisipul pâraielor de deal 
şi de munte ori prin săparea unor galerii în locurile unde 
exista minereul. Documentele confirmă prestarea acestei 
activităţi în trei din cele şase districte ale zonei (de fapt, 
aceleaşi): Icuş, Fârdea şi Mănăştiur7, fără a oferi amănunte 
privitoare la modul în care se obţinea acest metal preţios. 
Şi în această privinţă toponimia se constituie într-un 
argument al vechimii extragerii aurului din nisipul 
adus pe apa râurilor (aurum fluviatile). Atestarea în 8 
decembrie 1506 a aşezărilor Zolt (Zalth), în districtul 
Fârdea, Topliţa (Toplycza), în districtul Mănăştiur, 
sugerează practicarea din vechime a acestei îndeletniciri. 
Numele aşezării Zolt aminteşte de paleoslavul răsăritean 
zoloto (aur)8, cât şi de convieţuirea româno-slavă, care 
a fost anterioară pătrunderii maghiarilor în Banat. De 
asemenea, toponimele topliţa au avut şi au înţelesul de 

5 Violeta Blaj, Elena Grigorescu, Zona etnografică Fă-
get, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1985, p. 42-43.

6 Iosif Pataki, Domeniul Hunedoarei la începutul secolu-
lui al XVI-lea. Studiu şi documentare, Doc. 29, Ed. Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 151.

7 Ibidem, Doc. 33, p. 156.
8 Iosif Popovici, Din pragul comunităţii româno-slave, 

în Scrieri lingvistice, op. cit., p. 205.
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cursuri de apă stăvilite şi pentru culegerea aurului din 
nisipul acestora. 

În strânsă legătură cu acestea se află şi toponimul 
topilă, care denumeşte locul amenajat pe cursul pâraielor 
pentru muratul (topitul) cânepii, de unde rezultă 
şi alte ocupaţii tradiţionale în zonă: torsul, ţesutul, 
confecţionarea hainelor etc. La microtoponimele de mai 
sus se pot adăuga şi altele: Valea Tople (la Luncanii de 
Jos), localitatea Topla (comuna Mănăştiur), cât şi în 
onomastică: Topliceanu.

În zona Făgetului s-au practicat şi se practică 
şi alte ocupaţii cum sunt: pomicultura, grădinăritul, 
culesul din natură, lucrul la pădure, dar şi meşteşuguri 
tradiţionale ţărăneşti: prelucrarea lemnului, olăritul, 
vărăritul, cojocăritul, învăiegatul sumanelor şi confec-
ţionarea şubelor, prelucrarea pietrei etc. 

Dintre acestea, practicarea olăritului şi prelucrarea 
lemnului au ocupat un loc aparte în mai multe sate 
(Jupâneşti, Făget, Baloşeşti, Temereşti, Răchita, Curtea, 
Fârdea, Poieni, Crivina, Bucovăţ, Gladna Română, 
Luncanii de Jos, Pietroasa, Hăuzeşti, Zolt, Fărăşeşti), 
dar astăzi meşteşugurile respective şi-au pierdut din 
importanţă. Astfel, în momentul de faţă mai fiinţează 
un singur centru de olari în satul Jupâneşti, de altfel 
singurul activ al întregului judeţ Timiş. 

Prelucrarea lemnului din întinsele păduri ale 
zonei este şi ea cu o bogată tradiţie, o parte dintre 
localnici practicând dulgheria, confecţionând case şi 
anexe gospodăreşti, roţi de căruţe şi care, unelte de uz 
casnic, mobilă, doage de butoi, plute, şindrilă pentru 
acoperişuri, diferite tipuri de vase şi coşuri, lăzi de 
zestre şi chiar instrumente muzicale, astăzi este însă tot 
mai slab reprezentată. 

Şi alte ocupaţii s-au constituit în permanenţe ale 
vieţii de zi cu zi în gospodăriile populaţiei băştinaşe. 
Prelucrarea prin tors şi ţesut a fibrelor de cânepă şi in 
(într-o mai mică măsură) sau a lânii se făcea în toate 
localităţile şi mai în toate casele. Pentru a se da un aspect 
mai plăcut şi mai confortabil stofei din lână, ţesăturile 
erau introduse în aşa-numitele „văiegi” (pive), care au 
existat în număr mare de-a lungul cursurilor râurilor Bega 
şi Glaviţa, funcţionând concomitent cu morile, prin forţa 
căderilor de apă. Chiar unele mori sau locuri de mori 
purtau denumiri sugestive în acest sens (La Văiagă era 
o moară din marginea Făgetului – I.C.), iar Valea Mare 
(Glaviţa), între Gladna Română şi Gladna Montană, se 
numea „Valea cu văiejile”, pentru că într-o vreme pe 
acest parcurs al râului funcţionau 10-12 asemenea pive.

Există indicii conform cărora populaţia din ţinut a 
ştiut să prelucreze piatra existentă din belşug în vechile 
cariere de lângă Pietroasa (numele satului este sugestiv), 

la Muncea Zbegului sau de la Zbeg, cu acces prin 
Valea Pietrei, apoi de la Poieni, Fărăşeşti, Luncanii de 
Jos, Tomeşti, Surduc şi Căpâlnaş. Prelucrarea pietrei a 
cunoscut două aspecte: cioplitul pietrelor de moară şi a 
pietrelor pentru râşniţa manuală, cât şi confecţionarea de 
cruci, prelucrarea pietrei pentru construcţii şi pavaje de 
drumuri. Meşteşugul s-a stins treptat în timp, iar astăzi au 
rămas ca mărturie doar urmele păstrate în stâncile de unde 
odinioară s-au extras pietrele de moară (la Pietroasa)9.

Încă din Evul Mediu este consemnat meşteşugul 
prelucrării fierului în satele româneşti de munte 
aparţinătoare domeniului cetăţii Hunedoara (vile 
valachales et montane ferii de Hunyad)10, dar nu 
cu trimitere la localităţi din Banatul de nord-est. 
Aceasta nu înseamnă însă că în ţinut nu a existat acest 
meşteşug, din moment ce minereu de fier se extrăgea, 
iar unele ocupaţii ale populaţiei erau nemijlocit legate 
de practicarea lui. Lipsa consemnării documentare în 
ţinut se poate explica prin aceea că aici meşteşugul s-a 
practicat la un nivel mai redus comparativ cu teritoriile 
Hunedoarei şi ale Haţegului.

Vărăritul s-a practicat mai sporadic şi în puţine 
localităţi. Se cunosc totuşi câteva sate în zonă ai căror 
locuitori s-au ocupat şi cu arderea pietrelor de var în 
cuptoare numite vărării, cum sunt: Gladna Română, 
Gladna Montană, Zolt, Drăgșineşti, Poieni, Crivina, 
Pietroasa, Fărăşeşti, Luncanii de Jos, Româneşti. Şi 
astăzi se mai găsesc abandonate cuptoare de ars varul la 
Curtea, Gladna Română, Poieni şi Româneşti.

Pe lângă aceste îndeletniciri şi meşteşuguri 
tradiţionale, din cele mai vechi timpuri preocuparea 
omului pentru procurarea, asigurarea şi prelucrarea 
produselor de strictă necesitate pentru sine şi 
gospodăria sa a dus la născocirea şi întrebuinţarea 
unor unelte şi instalaţii: mori, râşniţe, pive (văiegi), 
vâltori etc., acestea funcţionând o îndelungată vreme 
prin forţa apei, bazinul hidrografic fiind darnic cu 
oamenii din această zonă, după cum am putut vedea 
într-un capitol anterior al lucrării. Pe lângă aceste 
instalaţii care în prezent şi-au pierdut utilitatea şi 
au dispărut în cea mai mare parte, mai trebuie însă 
amintite măcar două (cazanul de fiert ţuica şi pivele de 
ulei) care şi astăzi sunt încă la mare trecere, mai ales 
că prelucrează fructe şi seminţe de care nu duce lipsă 
pământul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Şi după 
cum spune prof. univ. dr. Ioan Gordea: „Dintre toate 
vieţuitoarele pământului Omul este singurul care bea 
fără să-i fie sete. Natural, pur şi simplu tradiţional”, 

9 Violeta Blaj, Elena Grigorescu, op. cit., p. 70-71.
10 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al 

XVI-lea, vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 38.
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chiar în moto-ul deschizător al unei singulare cărţi de 
etnografie română11, această „trăire în ospitalitate” 
poate fi împărtăşită prin licoarea zămislită cu ajutorul 
instalaţiilor de distilat („căzane de fiert răcie”, în 
zona Făgetului – I.C.), care sunt, de multă vreme, cu 
zecile în zonă (sunt sate cu 5-6 asemenea instalaţii). 
Aceste cazane au rezistat cu stoicism tuturor epocilor 
şi stăpânirilor şi vor mai dăinui. Practicarea nu este 
nouă la români, după cum spune Ioan Godea, citându-l 
pe Valer Butură: „Pe teritoriul României distilarea 
ca metodă este semnalată prin dovezi scrise din anul 
1332, când se atestă existenţa cazanelor de fabricat 
rachiu”12 şi, fără să mă hazardez, vor înfrunta cu succes 
şi cerinţele integrării europene.

Ca şi în alte părţi, în zona Făgetului s-au folosit 
pivele de ulei (mori de ulei sau „uloiniţele” – I.C.) 
care erau instalaţii concepute pentru zdrobirea şi 
extragerea uleiului din seminţele de dovleac şi floarea-
soarelui. În prezent mai funcţionează doar două la 
Făget, ele fiind în continuare căutate de deţinătorii 
de asemenea seminţe din judeţe ale Banatului şi 
Transilvaniei de sud.

Îndeletnicirile şi ocupaţiile oamenilor acestei zone 
au apărut şi s-au dezvoltat în strânsă interdependenţă 
cu spaţiul de locuire, cu caracteristicile pedoclimatice, 
dar mai ales cu necesităţile unei populaţii vechi, 
sedentare, reprezentând o continuitate în practica 
agricolă şi pastorală.

11 Ioan Godea, Din etnografia cumpătării. Palinca, ţuica 
şi vinarsul la români, Ed. C.N.I. Coresi, Bucureşti, 2005.

12 Ioan Godea, op. cit., p. 10; la Valer Butură, Etnografia 
poporului român. Cultura materială, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1978, p. 185.

Istoric Zoran Markov*
(Timișoara)

Cărțile poștale ilustrate dețin un rol documentar 
foarte important în ceea ce privește cunoașterea topogra-
fiei rurale de la începutul sec. XX, fiind practic indispen-
sabile procesului de studiere a evoluției arhitecturii locale 
de pe tot cuprinsul secolului respectiv1. În condițiile în 
care la cumpăna sec. XIX-XX arta fotografică a cunoscut 
o pătrundere destul de timidă în mediul rural bănățean, fo-
tografiile topografice din anii respectivi fiind relativ rare 
și puțin păstrate până în zilele noastre, cărțile poștale ilus-
trate, datorită tirajelor foarte mari și pretării spre colec-
ționare, au devenit în timp cele mai importante mărturii 
imagistice ale spațiului rural bănățean în general, dar și a 
Variașului în particular.

În ceea ce privește istoria cărților poștale, pe 
plan mondial primele cartoane dreptunghiulare utilizate 
pentru comunicarea la distanță sub forma corespondenței 
deschise, adică fără plic, au apărut la 1 octombrie 1869 
în Austro-Ungaria, purtând inscripția în limba germană 
„CORRESPONDENZ-KARTE”. O lună mai târziu a apă-
rut și a doua variantă, având textul inscripției în limba 
maghiară „LEVELEZÉSI LAP”. Semnificativ mai ieftină 
decât scrisoarea în plic, cartea poștală simplă avea pe avers 
marca poștală fixă, tipărită, de 2 creițari și un spațiu prevă-
zut pentru adresa destinatarului. Reversul era simplu, fiind 
rezervat redactării corespondenței2. Important de mențio-
nat faptul că respectivele cărți poștale erau emise de un 
singur emitent, adică statul, care avea monopolul absolut 
în această privință, situația fiind similară cu emiterea de 
monede, bancnote, decorații sau timbre. Aceste cărți poș-
tale simple, de dimensiuni ceva mai reduse decât ilustra-
tele, au intrat în circulație și în Banat încă din momentul 
inventării lor, teritoriul bănățean fiind parte a Monarhiei 
Dunărene în clipa respectivă3. 

*Doctorand în istorie, muzeograf și șef al Secției de Isto-
rie la Muzeul Național al Banatului, P-ța Huniade nr. 1, 300002 
Timișoara; markovzoran@yahoo.com.

 1 Јасмина Грујић, „Разгледнице Јагодине из збирке 
Завичајног музеја 1901-1940“, în Корени, IV, Историјски 
Архив Јагодине, Јагодина, 2006, p. 99.

2 Thomas Remus Mochnács, „Prima carte poștală ilus-
trată timișoreană“, în Lecturn, anul III, nr. 2 (10), aprilie-iunie 
2015, Timișoara, 2015, p. 3.

3 Ibidem, p. 2.

Variașul în cărți poștale ilustrate. 
Istoricul cartofiliei locale (sfârșitul 

sec. al XIX-lea – anul 1919)

Cazan de făcut țuică (localitatea Chizdia).
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În cursul cercetării noastre a fost identificată o astfel 
de carte poștală simplă expediată din Variaș în anul 1874, 
deci la doar câțiva ani după introducerea lor în circulație. 
Cuprinsă în cadrul unei licitații internaționale de speci-
alitate, în Ungaria, în cursul anului 20144, cartea poș-
tală amintită păstrează pe avers în colțul din dreapta sus 
ștampila de expediere aplicată de oficiul poștal din Variaș, 
fiindu-i adresată timișoreanului Josef Pausenberger5.

 Referitor la apariția primelor cărți poștale ilustrate 
sau a vederilor, sursele documentare sunt destul de confu-
ze în ceea ce privește prima ilustrată emisă pe plan mondi-
al. Există mai multe propuneri în acest sens, printre acestea 
amintim: în cursul războiului franco-prusac din anul 1870, 
la Viena în anul 1871, la Paris cu ocazia Expoziției Uni-
versale din anul 1889 etc6. Trecând la spațiul Ungariei, în 
conformitate cu cele enunțate de bibliotecarul și colecțio-
narul timișorean Thomas Remus Mochnács, prima carte 
poștală ilustrată a fost emisă la Timișoara cu ocazia Expo-
ziției Industriale și Agricole din anul 1891, reprezentând 
astfel una dintre numeroasele premiere ale orașul de pe 
Bega în domeniul inovării7. Cronologic vorbind, Timișoa-
ra a precedat orașul Fiume – 1892, Sibiul – 1893 și evident 
Budapesta – 1896 în privința emiterii primei ilustrate din 
Ungaria8, cartea poștală timișoreană fiind și cu trei ani mai 
timpurie decât prima ilustrată românească, din Vechiul Re-
gat, emisă la București în anul 18949. 

Cărțile poștale ilustrate, spre deosebire de cele 
simple, erau rezultatul inițiativei private a diverselor fir-
me, edituri, tipografii, librării, asociații ș.a., statul inter-
venind doar în impunerea normelor de editare și tipărire 
a acestora10. Nefiind un monopol al statului, emiterea de 
ilustrate s-a realizat într-un număr și variante foarte mari, 
acest aspect făcând aproape imposibilă o catalogare a lor. 
În aceste condiții este foarte greu de alcătuit un clasament 
al vechimii ilustratelor, cataloage atotcuprinzătoare în do-
meniul respectiv nefiind editate până în clipa de față. Chiar 

4 https://axioart.com/tetel/1874-2kr-dijjegyes-levelez-
lap-ps-card-varjas-temesva-f3376?search=varjas, site accesat în 
aprilie 2018.

5 Mircea Rusnac, în studiul Perioada timpurie a istori-
ei industriale a Reșiței (1771-1855), menționează faptul că în 
primele decenii ale sec. al XIX-lea produsele uzinelor reșițene 
erau comercializate la Timișoara prin intermediul mai multor 
negustori, în rândul acestora figurând și Josef Pausenberger. În 
condițiile în care cartea poștală a fost expediată cu o jumătate de 
secol mai târziu, în 1874, vorbim cel mai probabil în cazul de 
față despre un descendent al comerciantului amintit.

6 Јасмина Грујић, op. cit., p. 100.
7 Thomas Remus Mochnács, op. cit., pp. 3-4.
8 Ibidem, p. 3.
9 Romeo Alexandrescu, Primele Cărți Poștale Ilustrate 

românești (Vederi 1894-1905). Catalogare, București, 2013, pp. 
5-13.

10 Јасмина Грујић, op. cit., pp. 100-101.

și numai pentru o singură localitate, în cazul ilustratelor 
topografice, șansele de reușită sunt relativ mici, mai ales 
dacă se încearcă o catalogare și a subvariantelor derivate 
din retipăriri de clișee în tiraje succesive, de multe ori cu 
mici variațiuni ale textului, cromaticii sau a hârtiei. Având 
în vedere că doar o parte dintre vederi au înscris pe re-
vers anul de emitere, datarea acestora se realizează de cele 
mai multe ori pe baza ștampilelor de expediere și primire 
aplicate de oficiile poștale11. Primele vederi aveau pe avers 
ilustrația propriu-zisă, textele tipărite și un spațiu liber 
destinat corespondenței, în timp ce reversul era în între-
gime rezervat adresei destinatarului. O altă deosebire față 
de cartea poștală simplă se referă și la timbrul poștal, care 
în acest caz nu mai era tipărit direct pe avers ci se achizi-
ționa separat, fiind lipit în colțul din dreapta sus al rever-
sului. Și la capitolul dimensiuni cărțile poștale ilustrate se 
deosebeau de cele simple, fiind ceva mai mari, având de 
regulă 140 x 90 mm12. În anul 1906 aceste norme de edita-
re a ilustratelor au cunoscut unele schimbări, în sensul în 
care imaginea a acoperit întregul avers, iar reversul a fost 
împărțit în două sectoare, unul destinat corespondenței, 
celălalt fiind rezervat adresei destinatarului13. Schimbările 
introduse în anul 1906 și valabile până în zilele noastre 
ajută la datarea ilustratelor vechi, care nu prezintă nici un 
alt element edificator în privința vechimii. Reproduse prin 
lito-, tipo- și mai rar fotografiere, în rândul primelor vederi 
predominau cele cu tematică topografică, ilustrând clădiri, 
monumente, străzi, imagini panoramice, peisaje etc14. În 
ceea ce privește coloristica ilustratelor, acestea se prezen-
tau în varianta monocromă (alb-negru, pe albastru, verde 
sau maroniu) și colorizată15. Realizate în tiraje foarte mari, 
de ordinul miilor și chiar zecilor de mii, ilustratele au de-
venit un mijloc rapid de comunicare la nivel local, național 
și internațional16. Dacă în primii ani de la apariția vederilor 
au predominat cele reproduse prin tehnica tipografiei, în 
zorii celui de-al Doilea Război Mondial procedeul fotogra-
fierii a devenit dominant17.

Revenind la subiectul central al studiului de față, 
respectiv cărțile poștale ilustrate reprezentând Variașul în 
intervalul de timp de la sfârșitul sec. al XIX-lea și până în 
anul 1919, încă de la bun început trebuie precizat că locali-
tatea Variaș se numără printre cele mai importante așezări 
rurale timișene în ceea ce privește emiterea și circulația 
vederilor, mărturie fiind cele 14 tipuri diferite de ilustra-
te topografice identificate până în clipa de față, la care se 
adaugă și variantele aferente. Din cauza numeroaselor ti-
puri de ilustrate apărute în primele două decenii ale sec. 

11 Thomas Remus Mochnács, op. cit., p. 2.
12 Јасмина Грујић, op. cit., pp. 99, 101.
13 Ibidem, p. 101.
14 Thomas Remus Mochnács, op. cit., pp. 2-3.
15 Јасмина Грујић, op. cit., p. 101.
16 Thomas Remus Mochnács, op. cit., p. 2.
17 Јасмина Грујић, op. cit., p. 101.
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XX, articolul de față se axează pe prezentarea vederilor 
de Variaș din perioada austro-ungară, de la sfârșitul sec. al 
XIX-lea și până în anul 1919 când a avut loc instaurarea 
administrației românești în Banat, urmând ca ilustratele 
din perioada interbelică și din anii regimului comunist să 
fie incluse în cadrul unui studiu viitor.

Numărul relativ mare de tipuri de ilustrate reprezen-
tând Variașul în primele două decenii ale sec. XX poate 
fi explicat prin importanta implicare a comunității etni-
ce germane în editarea și comercializarea vederilor, din 
rândurile șvabilor vărieșeni distingându-se cel puțin doi 
editori de ilustrate – comercianții Franz Julius Elsner18 și 
Johann Gillich19. Există o probabilitate foarte mare ca cen-
trul vecin de la Periam, renumit prin bogata activitate fo-
tografică și tipografică din anii respectivi20, să fi influențat 
decisiv și demersul editorial din Variaș, mai ales dacă luăm 
în considerare faptul că cea mai mare parte a comunității 
germane locale își trage originile din așezarea vecină21. Un 
factor important care a favorizat din plin editarea și comer-
cializarea pe scară largă a vederilor cu tematică locală este 
puterea de cumpărare a locuitorilor Variașului în perioada 
respectivă, prosperitatea economică și bunăstarea contri-
buind decisiv la dezvoltarea noului și rapidului mijloc de 
comunicare la distanță.

Trebuie ținut cont de faptul că ilustratele au fost încă 
de la bun început rodul inițiativei private, în consecință nu-
mărul tipurilor editate, judecând la modul pur teoretic, ar 
putea fi net superior celor 14 tipuri identificate până în cli-
pa de față. Dacă luăm în considerare că practic orice clișeu 
fotografic putea fi inserat pe tipizatele poștale standard, 
respectiv pe hârtia fotografică cu însemnele ilustratelor, 
conștientizăm că numărul tipurilor și variantelor realizate 
în decursul anilor era cu siguranță mult mai mare decât 
fondul cartofilic cunoscut.

În ceea ce privește tematica prezentă la ilustratele de 
Variaș din perioada sfârșitului de sec. XIX și până în anul 
1919, vorbim exclusiv despre vederi topografice, în rândul 
cărora predomină edificii și imagini panoramice reprezen-
tative: panorama Străzii Principale, clădirea Primăriei, cele 
două Biserici – catolică germană și ortodoxă sârbă, clădi-

18 Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale (în 
continuare SJTAN), fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 
128), Firme Individuale (1876-1938), d. 1268/1895, f. 1-19.

19 SJTAN, fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 128), 
Firme Individuale (1876-1938), d. 1682/1906, f. 1-12.

20 În ceea ce privește activitatea fotografică la Periam, în 
anul 1910 fotograful timișorean Licht Fülöp (1867-?) a deschis o 
filială a atelierului său în această localitate bănățeană. Tot la Pe-
riam activitatea tipografică a fost reprezentată de firma lui Georg 
și Alois Pirkmayer, înființată în anul 1882.

21 Арон Росић, Божидар Чизмаш, Вишеслава Ћирић, 
Светозар Марков, Љубомир Степанов, Јагода Перинац, 
Стева Перинац, Из села у село, Букурешт 1985, pp. 19-20.

rea gării, hotelul „Schnur” etc. Referitor la partea grafică 
și designul ilustratelor, din cele 14 tipuri identificate până 
la această oră 6 prezintă o ilustrație compozită, formată 
din cel puțin trei imagini distincte, iar restul de 8 sunt ilus-
trate simple, cu câte o singură imagine redată. Toate cele 
14 tipuri de vederi identificate în cursul cercetării noastre 
au fost realizate prin tehnica tipografică, cu observația că 
într-unul din cazuri a fost utilizată tipărirea monocromă 
cu tonalitate pe albastru, iar într-altul colorizarea manuală. 
Cele două excepții sunt operele editurii „Edgar Schmidt” 
din Dresda, ambele fiind editate la cumpăna sec. XIX-XX.

Referitor la datarea primelor ilustrate de Variaș, la 
modul general vorbind ele pot fi categorisite în funcție de 
normele de editare aplicate începând cu anul 1906. Astfel, 
avem 7 tipuri de vederi care se încadrează în lotul celor cla-
sice incipiente, cu reversul rezervat în exclusivitate adresei 
destinatarului și alte 7 tipuri de ilustrate caracteristice stan-
dardelor actuale, cu reversul împărțit între sectorul rezer-
vat corespondenței și cel al adresei destinatarului. Când a 
apărut prima ilustrată topografică de Variaș este greu de 
precizat, având în vedere că resursele cartofilice avute la 
dispoziție în cadrul cercetării noastre au fost destul de mo-
deste, fiind insuficiente pentru realizarea unei catalogări 
științifice propriu-zise. Dacă ne raportăm la orașul Timi-
șoara, reședința comitatului Timiș din perioada respectivă, 
ilustratele topografice având ca temă Timișoara au apărut 
probabil în anul 1898, an în care a avut loc o explozie a 
variantelor, dar și a tirajelor la nivel mondial. Sunt zeci 
de vederi cu ștampile din anul 1898, dar nici un exemplar 
anterior acestui an22. Foarte probabil că și în mediul rural 
timișean primele ilustrate au apărut tot în anul 1898, deci 
și la Variaș, însă dovezi în acest sens deocamdată nu deți-
nem. Cea mai veche ilustrată topografică de Variaș identi-
ficată pe parcursul cercetării noastre a fost expediată un an 
mai târziu, în 1899, mai multe informații în acest sens fiind 
prezentate în rândurile de mai jos.

În condițiile în care pe nici una dintre ilustratele 
studiate nu a fost redat anul de emitere, vom data și clasifica 
cele 14 tipuri de vederi identificate în funcție de anul în-
scris pe ștampila poștală de expediere, respectiv primire.

Ilustratele topografice având ca temă localitatea 
Variaș. Tipologie, datare, edituri

Tipul I. Prima ilustrată topografică de Variaș și toto-
dată cea mai veche vedere locală identificată în cursul cer-
cetării noastre datează din anul 1899, fiind o ilustrată de 
tip compozit, reprodusă prin tipărire și având coloristica 
monocromă pe alb-negru. 

Pe ilustrată nu este inscripționat numele editurii, 
respectiv editorului și nici anul emiterii. Nu deținem in-

22 Thomas Remus Mochnács, op. cit., pp. 2-3.
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formații în ceea ce-l privește pe comanditarul vederii. 
Această primă variantă de ilustrată topografică cuprinde 
pe avers patru imagini sub formă de medalioane, de di-
ferite forme și mărimi, dispuse în partea de sus și în late-
ral-stânga ilustratei. De la dreapta la stânga, de sus în jos, 

vederea prezintă următoarele imagini: panorama Străzii 
Principale cu vedere dinspre strada a VI-a (1), clădirea 
Primăriei văzută dinspre Biserica ortodoxă sârbă (2), clă-
direa gării (3) și băile (4), ultimele două cu vedere fron-
tală. Imaginile sunt însoțite de etichete explicative, toate 
textele tipărite fiind redactate în lb. maghiară. Alături de 
imagini, pe ilustrată sunt redate ornamente cu motive flo-
rale și vegetale. 

Vederea prezintă pe avers următoarele inscrip-
ții: central-stânga, pe două rânduri – „Üdvözlet / 
VARJASRÓL” („Salutări din Variaș”, tr. n.); de la 
dreapta la stânga, de sus în jos sunt inscripționate eti-
chetele ilustrațiilor: „Főutza” („Strada Principală”, tr. 
n.), „Községház” („Primăria”, tr.n.), „Vasút” („Gara”, tr. 
n.) și „Artézi Fürdő” („Băile arteziene [publice]”, tr.n.). 
Pe revers este inscripționat textul „LEVELEZŐ-LAP.” 
(„Carte poștală”, tr. n.).

Ilustrata supusă cercetării noastre provine din 
colecția Bibliotecii Naționale Széchényi din Budapes-
ta, Ungaria23. A fost expediată din Variaș în data de 4 
iulie 1899.

Tipul II. Cel de-al doilea tip de ilustrată topografică 
locală este singurul dintre cele 14 identificate până acum, 
care prezintă inscripții redactate în lb. sârbă cu alfabet chi-
rilic. Vederea este de tip compozit, fiind reprodusă prin ti-
părire și având coloristica monocromă pe alb-negru. 

Ilustrata a fost emisă de editura „Rigler r. t.” din 
Budapesta, însă anul emiterii nu este inscripționat pe 
suprafața vederii. Cel mai probabil comanditarul ilus-

23 https://gallery.hungaricana.hu/en/OSZKKepeslap/
37578/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXMifQ&img=0

tratei a fost unul dintre comercianții de etnie sârbă din 
Variaș, produsul adresându-se în mod special clientelei 
din rândul comunității sârbe. În perioada respectivă în 
Variaș a activat firma lui Jovan Stojanović, înființată în 
ianuarie 1894 și axată pe comerțul mixt24. Foarte pro-

babil prăvălia lui Stojanović a comercializat la cum-
păna secolelor XIX-XX și ilustrata amintită. Cea de-a 
doua vedere topografică de Variaș conține pe avers trei 
imagini sub formă de medalioane, de diferite forme și 
mărimi, dispuse în partea de sus și în lateral-stânga ilus-
tratei. De la dreapta la stânga, de sus în jos, vederea 
prezintă următoarele imagini: Societatea sârbă de lectu-
ră și hanul sârb (1), Biserica ortodoxă sârbă (2) și Casa 
sârbă de păstrare (3). Imaginile sunt însoțite de etichete 
explicative (etichetele imaginilor 1 și 3 sunt inversate), 
textele tipărite fiind redactate în lb. sârbă și maghiară. 
Alături de imagini, pe ilustrată sunt redate și ornamente 
cu motive florale. 

Vederea prezintă pe avers următoarele inscrip-
ții (lb. sârbă): în partea centrală, pe un singur rând – 
„ПОЗДРАВ ИЗ ВАРЈАША.” („Salutări din Variaș”, 
tr.n.); de la dreapta la stânga, de sus în jos sunt inscrip-
ționate etichetele ilustrațiilor: „Српска штедионица.” 
(„Casa sârbă de păstrare”, tr.n.), „Српска црква.” („Bise-
rica sârbă”, tr.n.) și „Српска читаоница и гостионица.” 
(„Societatea sârbă de lectură și hanul sârb”, tr.n.). Tot pe 
avers este inscripționat în lb. maghiară numele editurii: 
lateral-stânga, în partea de jos, cu orientare verticală - 
„Rigler r. t., Budapest.”. Din motive obiective reversul 
ilustratei nu a putut fi cercetat25.

24 SJTAN, fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 128), 
Firme Individuale (1876-1938), d. 1187/1894, f. 1-22.

25 Ilustrata provine din colecția Ljubomir Stepanov, iar 
aversul scanat a fost obținut prin bunăvoința prof. dr. Florin 
Zamfir.

Variaș – Panorama Străzii Principale, Primăria, Gara și 
Băile publice (anul 1899). Variaș – Societatea sârbă de lectură și hanul sârb, Biserica 

ortodoxă sârbă și Casa sârbă de păstrare (anul 1900).
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Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului nostru provine 
din colecția Ljubomir Stepanov26. A fost expediată din Va-
riaș în data de 22 iulie 1900.

Tipul III. Următoarele două tipuri (III și IV) de ilus-
trate topografice având ca temă Variașul fac parte din se-
ria vederilor realizate de celebra editură germană „Edgar 
Schmidt” din Dresda și de filiala acesteia din Budapesta27. 

Prima dintre ilustrate, aferentă tipului III, este o ve-
dere de tip compozit, reprodusă prin tipărire și având colo-
ristica monocromă, cu tonalitate pe albastru. 

Ilustrata a fost emisă de editura „Edgar Schmidt” 
din Dresda, filiala din Budapesta, la cumpăna sec. XIX-
XX. Nu se cunosc date despre comanditarul ilustratei. Pri-
ma vedere de Variaș din seria celor emise de atelierul lui 
Edgar Schmidt conține pe avers patru imagini sub formă 
de medalioane, de format dreptunghiular și mărimi diferi-
te, dispuse în partea centrală a ilustratei. De la dreapta la 
stânga, de sus în jos, vederea prezintă următoarele imagini: 
hotelul ”„Schnur” (1), Prima casă de păstrare (2), Biserica 
catolică germană (3) și clădirea Primăriei (4). Imaginile nu 
sunt prevăzute cu etichete explicative, iar textele tipărite 
sunt redactate în lb. maghiară. Alături de imagini, pe ilus-
trată sunt redate și ornamente cu motive florale și vegetale. 

26 Ljubomir Stepanov (1952-2015) a fost economist de 
profesie, dar cu vocație de istoric, filolog și monograf. Se nu-
mără, alături de Stevan Bugarski, printre cei mai importanți cer-
cetători ai istoriei sârbilor din România, publicând numeroase 
volume și studii în reviste de specialitate. De asemenea a fost 
și un colecționar dedicat strângerii diverselor materiale referi-
toare la trecutul comunității sârbe din România, în colecția sa 
păstrându-se 12 tipuri diferite de ilustrate topografice având ca 
temă satul Variaș.

27 Firma germană cu sediul în Dresda a activat între ia-
nuarie 1897 și august 1907 cu denumirea „Edgar Schmidt”, pen-
tru ca în anul 1907 să-și schimbe numele în „Postkarte” GmbH. 
Avea o filială la Budapesta cu sediul pe Bd. Tereza nr. 5. A func-
ționat ca editură și tipografie.

Vederea prezintă pe avers următoarele inscripții: 
în partea dreaptă, în a doua jumătate, pe un singur rând 
– „Üdvözlet Varjasról.” („Salutări din Variaș”, tr.n.). Tot 
pe avers este inscripționat numele editurii: lateral-stânga, 
în partea centrală, cu orientare verticală – „Schmidt Ed-
gar, Drezda-Budapest.”. Pe revers este inscripționat textul 
„LEVELEZŐ-LAP.” („Carte poștală”, tr.n.).

Ilustrata inclusă în cadrul cercetării noastre provine 
din colecția Bibliotecii Naționale Széchényi din Budapes-
ta, Ungaria28. Nu se păstrează ștampilele oficiilor poștale 
de expediere, respectiv primire. O vedere aparținând ace-
luiași tip, cuprinsă în cadrul unei licitații internaționale în 
anul 2012, a fost expediată din Variaș în anul 190029.

Tipul IV. Cea de-a doua ilustrată realizată în ateli-
erul lui Edgar Schmidt este de asemenea o vedere de tip 
compozit, reprodusă prin tipărire și având coloristica poli-
cromă, respectiv colorizată. 

Ilustrata a fost emisă de editura „Edgar Schmidt” 
din Dresda la cumpăna sec. XIX-XX. Nu se cunosc date 
despre comanditarul ilustratei. A doua vedere de Variaș din 
seria celor emise de atelierul lui Edgar Schmidt conține pe 
avers cinci imagini sub formă de medalioane, de format 
dreptunghiular și mărimi diferite, dispuse în partea de sus 
și în lateral-stânga ilustratei. De la dreapta la stânga, de sus 
în jos, vederea prezintă următoarele imagini: Prima casă 
de păstrare (1), clădirea gării (2) hotelul „Schnur” (3), Bi-
serica catolică germană (4) și casa medicului30 (5). Imagi-

28 https://gallery.hungaricana.hu/en/OSZKKepeslap
/37580/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXMifQ&img=0, site 
accesat în aprilie 2018.

29 https://axioart.com/tetel/varjas-with-hotel-cut-_
1116845?search=varjas, site accesat în aprilie 2018.

30 Pe una din vederile de Variaș aparținând tipului III se 
observă un înscris cu cerneală roșie indicând locuința din spatele 
Primăriei, în strada a III-a, iar textul explicativ menționează în 

Variaș – Hotelul Schnur, Prima casă de păstrare, Biserica 
catolică germană și Primăria (anul 1900).

Variaș – Prima casă de păstrare, Gara, Hotelul Schnur, 
Biserica catolică germană și Casa medicului (anul 1901).
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nile sunt însoțite de etichete explicative (eticheta imaginii 
5 este greșită, indicând în mod eronat clădirea Primăriei), 
textele tipărite fiind redactate în lb. maghiară și germană. 
Alături de imagini, pe ilustrată sunt redate și ornamente cu 
motive florale, vegetale și zoomorfe. 

Vederea prezintă pe avers următoarele inscrip-
ții (lb. maghiară): în partea central-dreaptă, pe un sin-
gur rând – „Üdvözlet Varjasról.” („Salutări din Variaș”, 
tr.n.); de la dreapta la stânga, de sus în jos sunt pre-
zente etichetele ilustrațiilor: „Első varjasi takarékpén-
ztár.” („Prima casă de păstrare”, tr.n.), „Pálya – udvar.” 
(„Gara”, tr.n.), „Schnur szálloda.” („Hotelul Schnur”, 
tr.n.), „Róm. Kath. Templom.” („Biserica romano-cato-
lică”, tr.n.) și „Község háza.” („Primăria”, tr.n.). Tot pe 
avers este inscripționat în lb. germană numele editurii: în 
partea stângă jos – „Edgar Schmidt, Dresden.” În partea 
opusă, în dreapta jos, apare seria ilustratei: „8735 b”. Pe 
revers este inscripționat textul în lb. maghiară „LEVE-
LEZŐ-LAP.” („Carte poștală”, tr.n.).

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din co-
lecția personală a autorului. A fost expediată din Variaș în 
data de 8 mai 1901.

Tipul V. Următoarele trei tipuri (V, VI și VII) de 
ilustrate topografice având ca temă Variașul, la care se 
adaugă și o variantă editorială, fac parte din seria vede-
rilor realizate de editorul local Franz Julius Elsner. Fa-
milia Elsner era implicată în activități comerciale, tatăl 
lui Franz, Georg Peter (1842-1935), activând la Variaș ca 
învățător și comerciant31. Și fratele mai mare al lui F. Ju-
lius, Nikolaus Dominik (1869-1929), a fost de asemenea 
comerciant32, el înființând la Variaș în anul 1892 o firmă 
individuală axată pe comerțul mixt33. Revenind la Franz 
Julius, acesta s-a născut la Variaș în data de 8 ianuarie 
187134, iar la vârsta de 24 de ani, în anul 1895, și-a des-
chis propria firmă, axată de asemenea pe comerțul mixt, 
firmă fiind radiată în anul 191435. Franz Julius Elsner, în 
lb. maghiară Elszner F. Gyula, a fost căsătorit de trei ori: 
cu Helene Eleonore Hoffmann în 1895, apoi cu Stefania 
Maria Biro și în final cu Maria Ianits în 1936 la Timișoa-

acea locație casa medicului din Variaș. Ulterior locuința a intrat 
în posesia avocatului dr. Mihajlo Ćirić.

31 Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, Famili-
enbuch der katholischen Pfarrgemeinde, Warjasch im Banat und 
ihrer Filialen: Kleinsiedel (1844-1851), Kleinsanktpeter (1844-
1862) und Großdorf (1945-1961), 1786-2013, Band 1 (A-Me), 
HOG Warjasch, 2014, p. 192.

32 Ibidem, p. 193.
33 SJTAN, fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 128), 

Firme Individuale (1876-1938), d. 1106/1892.
34 Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, op. cit., 

p. 193.
35 SJTAN, fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 128), 

Firme Individuale (1876-1938), d. 1268/1895, f. 1-19.

ra. A avut o singură fiică rezultată din prima căsătorie, pe 
Helene Elisabeth Julia (născ. la Variaș în 1896), măritată 
în Cărpiniș. F. Julius a decedat în Timișoara-Elisabetin, 
în 22 august 194436.

Prima dintre ilustratele editate de Elsner, aferentă 
tipului V, este o vedere simplă, reprodusă prin tipărire și 
având coloristica monocromă pe alb-negru. 

Ilustrata a fost emisă de editorul Elszner F. Gyula 
din Variaș, la începutul sec. XX, comerciantul vărieșan 
fiind totodată și comanditarul ilustratei. Prima vedere de 
Variaș din această serie conține pe avers o singură imagi-
ne, care acoperă aproximativ 70% din suprafața ilustratei. 
Imaginea redată în cadrul vederii prezintă panorama Stră-
zii Principale din Variaș, cu vedere spre Biserica catolică 
germană. Ilustrația este însoțită de etichetă explicativă, 
toate textele tipărite fiind redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarele inscripții: cen-
tral, în partea de sus, pe un singur rând – „Üdvözlet Var-
jasról.” („Salutări din Variaș”, tr.n.); central, în partea de 
jos, sub imagine apare eticheta ilustrației – „Varjas-fötere” 
(„Variaș – centru”, tr.n.). Tot pe avers este inscripționat și 
numele editorului: lateral-stânga, în partea centrală, cu ori-
entare verticală – „R[K]iadó. Elszner F. Gyula.” („Editor. 
Elszner F. Gyula.”, tr.n.). Pe revers este inscripționat textul 
„Levelező-Lap.” („Carte poștală”, tr.n.). În colțul din stânga 
jos al reversului sunt inscripționate inițialele „L K”.

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din co-
lecția personală a autorului. A fost expediată din Variaș în 
data de 21 iunie 1901.

Tipul VI. Cea de-a doua dintre ilustratele editate de 
Franz Julius Elsner este de asemenea o vedere simplă, re-
produsă prin tipărire și având coloristica monocromă pe 
alb-negru. 

36 Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, op. cit., 
pp. 193-194.

Variaș – Panorama Străzii Principale (anul 1901).
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Ilustrata a fost emisă la începutul sec. XX, F.J. Els-
ner fiind totodată și comanditarul vederii. A doua ilustra-
tă de Variaș din această serie conține pe avers o singu-
ră imagine, care acoperă în întregime suprafața vederii. 
Imaginea prezintă panorama Străzii Principale din Vari-

aș, cu vedere spre Biserica catolică germană, însă clișeul 
fotografic este diferit față de cel utilizat la tipul V. Ilus-
trația nu este însoțită de etichetă explicativă, toate textele 
tipărite fiind redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
colțul din stânga sus, pe un singur rând – „Üdvözlet Var-
jasról” („Salutări din Variaș”, tr.n.). Tot pe avers este in-
scripționat și numele editorului: în colțul din stânga jos, 
pe un singur rând – „Kiadó: Elszner F Gyula.” („Editor: 
Elszner F Gyula.”, tr.n.). Din motive obiective reversul 
ilustratei nu a putut fi cercetat37.

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului nostru provi-
ne din colecția Ljubomir Stepanov.

În cazul tipului VI a fost identificat și un subtip, o 
altă variantă editorială, care prezintă același clișeu foto-
grafic dispus pe întreaga suprafață, însă spre deosebire 
de varianta precedentă prezintă o bordură lată de culoare 
deschisă în partea de jos, unde sunt inscripționate două 
texte bilingve: în partea stângă (lb. germană) – „Gruss 
aus Varjas”, iar în partea dreaptă (lb. maghiară) – „Üd-
vözlet Varjasról” (ambele texte se traduc prin „Salutări 
din Variaș”, tr.n.). Din motive obiective reversul ilustra-
tei nu a putut fi cercetat38. 

37 Ilustrata provine din colecția Ljubomir Stepanov, iar 
aversul scanat a fost obținut prin bunăvoința prof. dr. Florin 
Zamfir.

38 Ilustrata a fost cuprinsă în cadrul unei licitații inter-
naționale organizate de casa Darabanth din Budapesta, iar pe 
site-ul respectiv doar aversul vederii a fost disponibil spre vi-
zualizare.

Ilustrata redată în articolul nostru a fost cuprinsă în 
cadrul unei licitații internaționale organizate în Ungaria, în 
anul 201239.

Tipul VII. Cea de-a treia dintre ilustratele editate 
de Franz Julius Elsner este o vedere de tip compozit, re-
produsă prin tipărire și având coloristica monocromă pe 
alb-negru. 

Ilustrata a fost emisă la începutul sec. XX, F.J. Els-
ner fiind totodată și comanditarul vederii. A treia ilustrată 
de Variaș din această serie conține pe avers trei imagini 
sub formă de medalioane, de format dreptunghiular și mă-
rimi identice, dispuse în partea de sus și în lateral-stânga 
ilustratei. De la dreapta la stânga, de sus în jos, vederea 
prezintă următoarele imagini: prăvălia de îmbrăcăminte a 
lui F.J. Elsner (1), gara (2) și farmacia (3). Imaginile nu 
sunt însoțite de etichete explicative, iar textele tipărite sunt 
redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
partea centrală, pe un singur rând – „Üdvözlet Varjasról” 
(„Salutări din Variaș”, tr.n.); în stânga jos, sub ilustrație: 
„Belgram L. Eredetti Felvételeket.” („Fotografii originale 
Belgram L.”, tr.n.). Tot pe avers este inscripționat și nu-
mele editorului: lateral-stânga, în partea centrală, cu ori-
entare verticală – „Kiadó. Elsner Gyula.” („Editor. Elsner 
Gyula.”, tr.n.). Pe revers este inscripționat textul „LEVE-
LEZŐ-LAP.” („Carte poștală”, tr.n.).

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din co-
lecția personală a autorului. A fost expediată în data de 11 
iunie 1904.

Tipul VIII. Cel de-al VIII-lea tip de ilustrată topo-
grafică având ca temă Variașul a fost editat de comerci-
antul local Johann Gillich. Familia Gillich era una dintre 

39 https://axioart.com/tetel/varjas-with-churches-ek-
_1166020?search=varjas, site accesat în aprilie 2018.

Variaș – Panorama Străzii Principale (anul 1903).

Variaș – Prăvălia de îmbrăcăminte a lui F. J. Elsner, Gara și 
Farmacia (anul 1904).
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cele mai vechi familii șvăbești din Variaș, străbunicul 
lui Johann, Peter Gillich, s-a născut în localitate în anul 
180240, la nici două decenii după așezarea primilor etnici 
germani în Variaș41. Johann Gillich s-a născut la Variaș în 
7 martie 187942, iar la vârsta de 27 de ani, în 1906, și-a 
deschis în satul natal o firmă individuală axată pe comerțul 
mixt. Dosarul firmei respective, păstrat la Serviciul Jude-

țean Timiș al Arhivelor Naționale, nu face referire la anul 
în care aceasta și-a încetat activitatea43. Johann a fost că-
sătorit cu Eva Elsner (1880-1934)44, sora mai mică a lui 
Franz Julius Elsner, editorul ilustratelor prezentate în rân-
durile de mai sus. Ulterior, în anul 1949, s-a recăsătorit cu 
Maria Graf în parohia catolică din Timișoara-Mehala. Din 
prima căsătorie a avut două fiice: Wilhelmine Susanna Eva 
și Magdalena Margarethe Eva45. Nu deținem informații în 
legătură cu data și locul decesului.

Revenind la ilustrata editată de J. Gillich, vor-
bim și în acest caz despre o vedere de tip compozit, 
reprodusă prin tipărire și având coloristica monocromă 
pe alb-negru. Din cercetarea noastră rezultă faptul că 
acest tip VIII este prima dintre vederile topografice de 
Variaș, care face trecerea la ilustratele editate conform 
normelor introduse în 1906, având reversul secționat 
în două sectoare.

40 Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, op. cit., 
p. 305.

41 Арон Росић, Божидар Чизмаш, Вишеслава Ћирић, 
Светозар Марков, Љубомир Степанов, Јагода Перинац, 
Стева Перинац, op. cit., pp. 19-20.

42 Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, op. cit., 
p. 314.

43 SJTAN, fond Tribunalul Timiș-Torontal (nr. fond 128), 
Firme Individuale (1876-1938), d. 1682/1906, f. 1-12.

44 Gunhild Burger, Anni Lorenz, Dietmar Giel, op. cit., 
pp. 192, 314.

45 Ibidem, p. 314.

Ilustrata a fost emisă în 1906, an în care Gillich își 
deschidea propria firmă. Chiar dacă vederea nu are inscrip-
ționat anul emiterii, există însă două dovezi convingătoare 
în sprijinul afirmației noastre: ilustrata a fost editată con-
form normelor introduse în anul 1906, iar în cursul cerce-
tării noastre am identificat un exemplar expediat din Variaș 
în decembrie același an46. Gillich este totodată și coman-
ditarul vederii. Cel de-al VIII-lea tip de ilustrată topogra-
fică de Variaș conține pe avers patru imagini sub formă 
de medalioane, de format dreptunghiular și mărimi ușor 
diferite, dispuse în partea de sus și în lateral-stânga ilustra-
tei. De la dreapta la stânga, de sus în jos, vederea prezintă 
următoarele imagini: Prima casă de păstrare (1), Biserica 
catolică germană (2), clădirea gării (3) și hotelul „Schnur” 
(4). Imaginile sunt însoțite de etichete explicative, toate 
textele tipărite fiind redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
partea centrală, pe un singur rând, sub imaginea bisericii 
– „Üdvözlet Varjasról” („Salutări din Variaș”, tr.n.); de 
la dreapta la stânga, de sus în jos sunt prezente etichete-
le ilustrațiilor: „Első varjasi takarékpénztár” („Prima casă 
de păstrare”, tr.n.), „R. k. Templom” („Biserica romano-
catolică”, tr.n.), „Állomás” („Gara”, tr.n.), „Schnur 
szálloda” („Hotelul Schnur”, tr.n.). Pe revers este inscripți-
onat textul „Levelező-Lap.” („Carte poștală”, tr.n.). Tot pe 
revers este inscripționat și numele editorului: lateral-stân-
ga, în partea centrală, cu orientare verticală – „Kiadó Gilli-
ch J.” („Editor Gillich J.”, tr.n.).

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din co-
lecția personală a autorului. A fost expediată în data de 4 
ianuarie 1910.

Tipul IX. Următoarele două tipuri (IX și X) de ilus-
trate topografice având ca temă Variașul fac parte din seria 
vederilor realizate de editorul J. Dajkovits din Vârșeț47.

Prima dintre ilustratele editate de Dajkovits, aferen-
tă tipului IX, este o vedere simplă, reprodusă prin tipărire 
și având coloristica monocromă pe alb-negru.

Ilustrata nu are inscripționat anul de emitere, fiind 
realizată cel mai probabil pentru firma comerciantului vă-
rieșan Johann Gillich, în condițiile în care una dintre vederi 
ilustrează chiar prăvălia acestuia. Prima vedere de Variaș 
din această serie conține pe avers o singură imagine, care 
acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată 

46 Göncz József, Bognár Béla, Szép TEMES Megyénk ~ 
Frumosul nostru județ TIMIȘ, Unser schönes Komitat TEMES, 
Sopron-Szombathely, 2012, p. 150.

47 Fotograf de la sfârșitul sec. al XIX-lea, care a lucrat 
inițial la Vârșeț („Ecke der Stadtgarden und Weisskirchenstras-
se”), pentru ca în jurul anului 1900 să activeze în Panciova. A 
revenit în Vârșeț în anul 1905 și a activat până în 1910. Conform 
studiului Деловање јеврејских фотографа у српској култури 
у 19. и 20. веку publicat de Goran Malić în 2006, Jovan Dajko-
vić (Dajkovits) era un fotograf de origine evreiască.

Variaș – Prima casă de păstrare, Biserica catolică germană, 
Gara și Hotelul Schnur (anul 1906).
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în cadrul ilustratei prezintă clădirea Primăriei, cu vedere 
frontală, ușor dinspre lateral stânga. Ilustrația este însoțită 
de etichetă explicativă, textele tipărite fiind redactate în lb. 
germană și maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarele inscripții re-
date în cadrul bordurii de culoare deschisă din partea de 
jos (lb. germană): în colțul din stânga jos, pe un singur 
rând – „Gruss aus Varjas.” („Salutări din Variaș”, tr.n.); 
central, în partea de jos apare eticheta ilustrației – „Geme-
indehaus.” („Primăria”, tr.n.). Pe revers este inscripționat 
textul în lb. maghiară „Levelező-Lap.” („Carte poștală”, 
tr.n.). Tot pe revers este inscripționat și numele editorului 
(lb. germană): lateral-stânga, în partea centrală, cu orien-
tare verticală – „J. Dajkovits Nachfolger, Werschetz.” („J. 
Dajkovits editor, Vârșeț.”, tr.n.).

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din co-
lecția personală a autorului. A fost expediată în data de 4 
ianuarie 1910.

Tipul X. Cea de-a doua dintre ilustratele editate de 
Dajkovits este de asemenea o vedere simplă, reprodusă 
prin tipărire și având coloristica monocromă pe alb-negru.

Ca și în cazul precedent, ilustrata nu are inscripțio-
nat anul de emitere, fiind realizată cel mai probabil pentru 
firma comerciantului Johann Gillich. A doua vedere de Va-
riaș din această serie conține pe avers o singură imagine, 
care acoperă în întregime suprafața ilustratei. Imaginea 
redată în cadrul ilustratei prezintă prăvălia lui Johann Gi-
llich, cu vedere frontală, ușor dinspre lateral dreapta. Ilus-
trația este însoțită de etichetă explicativă, textele tipărite 
fiind redactate în lb. germană și maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarele inscripții re-
date în cadrul bordurii de culoare deschisă din partea de jos 
(lb. germană): în colțul din stânga jos, pe un singur rând – 
„Gruss aus Varjas.” („Salutări din Variaș”, tr.n.); în colțul 
din dreapta jos apare eticheta ilustrației – „Warenhaus J. 

Gillich.” („Prăvălia lui J. Gillich”, tr.n.). Pe revers este in-
scripționat textul în lb. maghiară „Levelező-Lap.” („Carte 
poștală”, tr.n.). Tot pe revers este inscripționat și numele 
editorului (lb. germană): lateral-stânga, în partea centra-
lă, cu orientare verticală – „J. Dajkovits Nachfolger, Wer-
schetz.” („J. Dajkovits editor, Vârșeț.”, tr.n.).

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului provine din co-
lecția personală a autorului. A fost expediată în data de 4 
ianuarie 1910.

Tipul XI. Cel de-al XI-lea tip de ilustrată topografică 
având ca temă Variașul se încadrează în categoria vederi-
lor simple, fiind reprodusă prin tipărire și având coloristica 
monocromă pe alb-negru.

În condițiile în care, din motive obiective, nu am 
avut posibilitatea de a cerceta reversul ilustratei, informații 
referitoare la editură, respectiv anul emiterii nu deținem. 
Referitor la perioada emiterii, analizând ilustrația vederii 
observăm că forma scărilor de acces în Primărie este ace-

Primăria din Variaș (anul 1910).

Variaș – Prăvălia lui Johann Gillich (anul 1910).

Primăria din Variaș (cca. 1910).
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eași cu cea prezentă în ilustrata lui Dajkovits (tipul IX). 
În seria de ilustrate apărute în preajma Primului Război 
Mondial acest aspect arhitectural, forma scărilor de acces 
în Primărie, este schimbat, ceea ce indică faptul că vederea 
de la tipul XI este ante 1914, fiind databilă în intervalul 
1906-1914. Nu se cunoaște comanditarul vederii.

Cuprinde pe avers o singură imagine, care acoperă 
în întregime suprafața ilustratei. Imaginea redată în cadrul 
vederii prezintă clădirea Primăriei, cu vedere dinspre Bi-
serica ortodoxă sârbă. Ilustrația este însoțită de etichetă 
explicativă, textele tipărite fiind redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
colțul din stânga sus, pe un singur rând – „Üdvözlet Varjasról 
– Községháza” („Salutări din Variaș – Primăria”, tr.n.).

Ilustrata redată în articolul nostru a fost cuprinsă în 
cadrul unei licitații internaționale organizate în Ungaria, în 
anul 201548.

Tipul XII. Următoarele și totodată ultimele trei ti-
puri (XII, XIII și XIV) de ilustrate topografice având ca 
temă Variașul fac parte dintr-o serie de vederi realizate în 
preajma primei conflagrații mondiale.

Prima dintre ilustratele acestei serii, aferentă tipului 
XII, este o vedere simplă, reprodusă prin tipărire și având 
coloristica monocromă pe alb-negru.

Pe ilustrată nu este inscripționat numele editurii, re-
spectiv editorului și nici anul emiterii. Nu deținem infor-
mații în ceea ce-l privește pe comanditarul vederii. Cuprin-
de pe avers o singură imagine, care acoperă în întregime 
suprafața ilustratei. Imaginea inserată în cadrul vederii 
prezintă panorama Străzii Principale, ilustrând în partea 
centrală un grup de copii și adulți. Imaginea este însoțită 
de etichetă explicativă, toate textele tipărite fiind redactate 
în lb. maghiară. 

48 https://axioart.com/tetel/varjas-kozseghaza-town-
hall-fa-?search=varjas, site accesat în aprilie 2018.

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
partea stângă sus – „Varjas” („Variaș”, tr.n.); în colțul din 
dreapta sus, cu font mai mic, este inscripționată eticheta 
ilustrației – „Fő-utca.” („Strada Principală”, tr.n.). Pe re-
vers este inscripționat textul „Levelező Lap” („Carte poș-
tală”, tr.n.). Tot pe revers, în colțul din stânga jos, apare 
seria ilustratei: „3513.”.

Ilustrata supusă cercetării noastre provine din co-
lecția Muzeului Zemplén din Szerencs, Ungaria49. Vederea 
este necirculată.

Tipul XIII. Cea de-a doua dintre ilustratele acestei 
serii este de asemenea o vedere simplă, reprodusă prin ti-
părire și având coloristica monocromă pe alb-negru.

Nici pe această ilustrată nu este inscripționat nu-
mele editurii, respectiv editorului și nici anul emiterii. Nu 
deținem informații în ceea ce-l privește pe comanditarul 
vederii. Cuprinde pe avers o singură imagine, care aco-
peră în întregime suprafața ilustratei. Imaginea inserată în 
cadrul vederii prezintă panorama «Străzii Bisericii», re-
spectiv strada a V-a. Din analiza aspectului străzii redate 
în ilustrație putem deduce că eticheta imaginii este greșită, 
vederea prezentând mai degrabă strada a V-a cu focalizare 
pe Biserica catolică germană, orientarea fiind vest-est, de-
cât Strada Principală cu orientarea nord-sud. Imaginea este 
însoțită de etichetă explicativă, toate textele tipărite fiind 
redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
partea stângă sus – „Varjas” („Variaș”, tr.n.); în colțul din 
dreapta sus, cu font mai mic, este inscripționată eticheta 
ilustrației – „Fő-utca” („Strada Principală”, tr.n.). Pe re-
vers este inscripționat textul „Levelező Lap” („Carte poș-
tală”, tr.n.). Tot pe revers, în colțul din stânga jos, apare 
seria ilustratei: „3514.”.

49 https://gallery.hungaricana.hu/en/SzerencsKepeslap/
100421/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXMifQ&img=0, site 
accesat în aprilie 2018.

Variaș – Strada Principală (cca. 1916).

Variaș – „Strada Bisericii” (anul 1916).
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Ilustrata supusă cercetării noastre provine din co-
lecția Muzeului Zemplén din Szerencs, Ungaria50. Vederea 
este necirculată. O ilustrată aparținând acestui tip este pre-
zentă și în colecția Ljubomir Stepanov, fiind expediată în 
anul 191651.

 Tipul XIV. Cea de-a treia dintre ilustratele acestei se-
rii și ultima din vederile de Variaș identificate în cursul cer-
cetării noastre este de asemenea o vedere simplă, reprodusă 
prin tipărire și având coloristica monocromă pe alb-negru.

Similar cu celelalte două vederi anterioare, nici pe 
aceasta nu este inscripționat numele editurii, respectiv edi-
torului și nici anul emiterii. Nu deținem informații în ceea 
ce-l privește pe comanditarul vederii. Cuprinde pe avers o 

50 https://gallery.hungaricana.hu/en/Szerencs
Kepeslap/100422/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ2YXJqYXMi-
fQ&img=0, site accesat în aprilie 2018.

51 Aversul scanat al ilustratei a fost obținut prin bunăvo-
ința prof. dr. Florin Zamfir.

singură imagine, care acoperă în întregime suprafața ilus-
tratei. Imaginea inserată în cadrul vederii prezintă Primă-
ria văzută dinspre Strada Principală, din apropierea ușii de 
acces în clădire. Imaginea este însoțită de etichetă explica-
tivă, textele tipărite fiind redactate în lb. maghiară. 

Vederea prezintă pe avers următoarea inscripție: în 
colțul din stângă sus – „Varjas” („Variaș”, tr.n.); în partea 
central-dreapta sus, cu font mai mic, este inscripționată 
eticheta ilustrației – „Községháza.” („Primăria”, tr.n.). Din 
motive obiective reversul ilustratei nu a putut fi cercetat52.

Ilustrata cuprinsă în cadrul studiului nostru provine 
din colecția Ljubomir Stepanov.

*
 În concluzie se poate aprecia că cele 14 tipuri 

de ilustrate topografice având ca temă localitatea Variaș 
reprezintă un fond documentar extrem de prețios pentru 
cunoașterea topografiei locale și pentru cercetarea evolu-
ției arhitecturii rurale vărieșene în primele decenii ale sec. 
XX. De asemenea, existența numeroaselor ilustrate locale 
creionează în mod indirect imaginea situației economice 
prospere în care se regăsea Variașul în primele decenii ale 
sec. XX. Cererea mare de ilustrate pe piața locală din Vari-
aș a generat apariția unor serii de vederi editate pe plan lo-
cal, fapt ce impune Variașul în topul celor mai importante 
localități timișene în ceea ce privește editarea și circulația 
ilustratelor de epocă53.

Abrevieri

SJTAN – Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Na-
ționale

Bd. – bulevard
d. – dosar
f. – filă
lb. – limba
mm – milimetri
născ. – născută
nr. – număr
tr.n. – traducerea noastră

52 Ilustrata provine din colecția Ljubomir Stepanov, iar 
aversul scanat a fost obținut prin bunăvoința prof. dr. Florin 
Zamfir.

53 În încheiere dorim să adresăm mulțumiri domnului 
prof. dr. Florin Zamfir pentru accesul la varianta scanată a celor 
12 ilustrate din colecția Ljubomir Stepanov, vederi fără de care 
studiul nostru nu putea fi redactat. Dorim de asemenea să adre-
săm mulțumiri colegei dr. Nicoleta Demian și doamnei Ilona 
Miklosik pentru traducerile din lb. maghiară și colegului dr. Ci-
prian Glăvan pentru traducerile din lb. germană.

Primăria din Variaș (cca. 1916).
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Dr. Walter Stahli
(Nürtingen, Germania)

Portul popular românesc din 
nord-vestul Banatului în imagini 
foto şi cărţi poştale ilustrate din 

prima jumătate a secolului trecut

Portul popular este, pe lângă limba vorbită, unul din 
atributele de bază ale identităţii naţionale, cât şi regionale, fi-
ind specific unei anumite regiuni geografice.

Dar şi în cadrul aces-
tor regiuni cum ar fi Banatul, 
specialiştii delimitează te-
ritoriul în zone etnografice, 
acestea fiind la rândul lor 
împărţite în subzone. O ast-
fel de entitate etnografică 
este cea situată în nord-vestul 
Banatului, la sud de Mureş, 
denumită subzona etnogra-
fică Sânnicolaul Mare, zonă 
în care se găsesc şi satele 
româneşti Saravale, Secusi-
giu şi Igriş, trei localităţi cu 
condiţii deosebite de bune 
pentru agricultură. Acest fapt 
a permis paorilor de aici să 
aibă o stare materială deose-

bit de bună, lucru ce se reflectă şi în portul popular încă de la 
începutul veacului trecut.

Mărturiile în acest sens au fost materializate atât în 
scris, dar mai ales în imagini multiplicate pe cărţi poştale 
ilustrate şi fotografii personale. 

Aceste imagini au o importanţă deosebită, pentru 
cei interesaţi de istoria locală şi pentru etnografi. O altă 
grupă de persoane interesate de astfel de documente o con-
stituie colecţionarii de fotografii şi cărţi poştale de epocă, 
grupă din care fac şi eu parte.

Şi în colecţia mea am adunat mai multe piese cu 
imagini ale portului popular din nord-vestul Banatului. La 
cele mai multe localizarea imaginii este certă, fiind făcută 
de cei care le-au editat. La altele identificarea, însoţită 
de menţiunea „probabil”, am făcut-o prin comparaţie cu 
imagini cu localizare certă. 

Cea mai veche carte poştală cu un port popular din 
Secusigiu („Román parasztnö Bánát-Székesút – Rumäni-
sche Bäuerin aus Banat Székesút”) este cea editată în primii 

ani ai secolului trecut de către Lederer & Popper la Praga 
(fig. 1). Aceeaşi imagine o regăsim şi pe cartea poştală edi-
tată pe la 1910 de către o editură neidentificată din Buda-
pesta (Ki. V. Bp.) (fig. 2), cu specificația că ar fi o ţărancă 
română, dar fără menţiunea că portul ar fi din Secusigiu.

Din primii ani ai veacului trecut datează şi următoa-
rea carte poştală (fig. 3), editată de aceeaşi editură necu-
noscută din Budapesta (Ki. V. Bp.) cu titlul „Fată de ţărani 
români”. Nici această carte poştală nu prezintă o identi-
ficare certă a portului, dar este foarte probabil din zona 
Secusigiu-Saravale.

În figura 4 avem o carte poştală editată în timpul 
Primului Război Mondial în Germania, pentru uzul poştei 
de campanie. Ilustrata face parte dintr-o serie cu „Tipuri 
din Balcani” (sic!) şi ne prezintă o femeie discutând cu un 

ofiţer austriac. Ilustrata a fost tipărită la Hamburg de către 
Knackstedt & Co., pe baza unei fotografii realizate de că-
tre O. Miehlmann, un renumit fotograf din Hamburg, dar 

Fig. 1.

Fig. 2.
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care se pare că nu prea era la curent cu geografia sud-es-
tului european. 

Nici aici nu avem indicaţia referitoare la portul fe-
meii, dar prin comparaţie cu imaginile portului din Secusi-
giu şi din Saravale, putem afirma cu oarecare convingere că 
şi această femeie este îmbrăcată într-un port popular de aici.

Un port feminin asemănător îl regăsim şi în ima-
ginea următoare (fig. 5), a unei fotografii private în for-
mat de carte poştală.

Tânăra din imagine poartă un port foarte asemănă-
tor cu cel al româncei din Secusigiu (fig. 1), ciupagul, 
poalele colorate şi catrința fiind în stilul celor prezentate 
în imaginile anterioare. În plus, tânăra poarte o salbă cu 
monede mari, de acelaşi fel cu cele purtate de către o fată 
pe o ilustrată foto din Secusigiu, dar şi pe o fotografie a 
unei perechi din Saravale.

Fotografia nu este datată, dar pe baza aspectului, 
apreciez că datează din perioada anilor 1920-1930.

Tot din această 
parte a Banatului pro-
vin şi porturile purtate 
de cele două tinere din 
figura 6. Și ele poartă 
acelaşi fel de salbă şi 
spăcele asemănătoare. 
De acelaşi fel sunt 
coafura şi podoabele 
capului. Spre deosebi-
re de portul anterior, aici fetele poartă poale cu fondul de 
culoare albă, iar catrințele, împodobite cu motive vegetale 
stilizate, sunt realiza-
te artizanal la războ-
iul de ţesut. 

Şi această foto-
grafie în format de 
carte poştală poate fi 
datată ca fiind de prin 
anii 1920.

Fotografiile din 
figurile nr. 7 şi 8 pro-
vin şi ele din aceeaşi 
perioadă şi ne prezită 
imaginea unor familii 
de paori din nord-ves-
tul bănăţean şi foarte 
probabil din zona 
Secusigiu-Saravale. 
Costumaţia femeilor 
diferă, catrința fe-
meii din figura 7 fiind 
asemănătoare celei 
din figura 5, în timp 
ce femeia din imagi-
nea următoare (fig. 8) poartă o catrință ţesută manual, ca şi 
fetele din ambele imagini. 

Atât fetele, cât şi mamele lor poartă spăcel cu 
mânecile cu fodori prinşi în bentiţă. La fel ca în imaginile 
anterioare, fetele poartă acelaşi model de salbă cu taleri 
mari. În picioare fetele poartă sandale. 

Portul bărbaţilor este compus din cămașă, cioareci 
de culoare deschisă, laibăre de culoare închisă şi cizme de 
culoare neagră. O costumaţie care se regăseşte pe ilustra-
tele cu portul popular din Secusigiu.

Nici una din cele două fotografii nu este datată, dar 
se poate presupune că şi ele datează din perioada anilor 
1920-1930.

Un port popular bărbătesc îl avem şi în fotografia 
intitulată „Rumänischer Bauer”, în traducere  „Ţăran 
român”, (fig. 9), realizată pe la 1910 de către un fotograf 
neidentificat din Germania. 

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.



Pag. 49

Revistă de cultură istorică

Şi paorele  din 
această fotografie poartă 
cămașă şi cioareci de 
culoare deschisă. Dife-
renţa constă în faptul 
că acesta poartă un bur-
dic bogat împodobit şi, 
în loc de cizme, poartă 
opinci şi obiele. 

De la mijlocul ani-
lor 1920 datează şi foto-
grafia din figura 10, cu o 
tânără în port popular. 

Fotografia pe ca-
re persoana pozată o 
numeşte „acest portret” 
dăruit „vărului meu 
Gh. Cotoşman, teolog”, 
ne-o prezintă pe Vetica 
Albu din Sânnicolaul 

Fig. 6.

Mare îmbrăcată într-un frumos costum popular. 
Fotografia este datată „Arad 14 V 926”, probabil 
data la care a fost făcută, după cum rezultă din textul 
greu descifrabil al ştampilei de pe spate, în studioul 
atelierului „Kossakne és Schwarz” din Arad.

Ciupagul sau poate spăcelul este împodobit cu 
cusături de culoare închisă, cu precădere pe mâneci, 
ornamente care contrastează cu albul cămăşii. 
Poalele sunt şi ele mai mult ca sigur din pânză albă 
şi prezintă la partea inferioară o bordură cu motive 
geometrice. În faţă, peste poale, „Vetica” poartă o 
catrință de culoare închisă, împodobită cu cusături 
de culoare deschisă. 

Părul ondulat al tinerei este parţial acoperit cu o 
cârpă cu nodul legat în spate. 

Ţinuta mândră şi expresia feţei ne-o prezintă pe 
Vetica Albu drept o persoană stăpână pe sine şi conştientă 
de figura pe care o are.Fig. 7.

Fig. 8.
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În figura 11 avem 
imaginea unei fotografii 
de dimensiuni mari (118 
x 172 mm) cu identificare 
şi datare certă, după cum 
rezultă din menţiunea 
scrisă pe verso: „Costa 
Mateiu şi Fl. Mateiu / 
Saravale la 12.III.939”. 
De remarcat că doar soţia 
este îmbrăcată în portul 
popular specific zonei din 
lunca Mureşului, având 
atât poalele, cât şi catrința 
confecţionate din material 
textil cu motive florale, de 
provenienţă industrială. 
Şi pe această fotografie 
distingem salba cu taleri 
mari, întâlnită în imaginile 
anterioare.

Bărbatul nu este 
îmbrăcat în port popular, 
costumaţia lui fiind cuno-
scută sub denumirea de 
„țoale nemţeşti” sau „cos-
tum de la oraş”.

Pe  la  începutu l 
anilor 1930, atelierul fo-
tografic „Foto Arta” din 
Timişoara a realizat di-
verse serii de cărţi poşta-
le foto de calitate foarte 
bună, între care şi o serie 
de cel puţin opt cărţi poş-
tale foto cu porturi popu-
lare Secusigiu. 

Pentru realizarea 
ilustratelor, fotografului 
timişorean i-au stat la dis-
poziţie un număr de cel 
puţin zece persoane îm-
brăcate în costume popu-
lare festive. Mai toate fo-

tografiile realizate de acest fotograf anonim sunt de bună 
calitate şi, fără îndoială, foarte utile documentării portului 
popular din Secusigiul anilor 1930. 

Dar nu mică mi-a fost însă mirarea când, răsfoind 
ultima monografie a Secusigiului, autori Rodica Colţa şi 
Doru Sinaci, am găsit o foarte bună descriere a portului 
secusigenilor şi un număr de şapte imagini la subiect, dar 
nici una din cele aflate pe ilustratele colecţionate de mine 

şi pe care doresc să le pre-
zint pe scurt în continuare.

Faptul că sunt ima-
gini cu portul popular 
din Secusigiu este confir-
mat prin textul ştampilei 
aplicate pe versoul foto-
grafiilor: „BANATUL 
ROMÂNESC COM. 
SECUSIGIU FOTO 
ARTA TIMIŞOARA - 
REPR. INTERZIS”. 

Cel mai numeros 
grup de secusigeni este 
redat pe coperta I, unde 
în prim-plan avem un 
grup de nouă săteni „gă-
tiţi” de duminică şi care 
apar în parte şi pe celelalte ilustrate.

Astfel, în figura următoare (fig. 12) sunt pozate trei 
femei şi patru bărbaţi aflaţi la givănit pe prispa unei case. 
Două din femei se găsesc şi în poza de pe coperta I. 

Pe următoarele două imagini (fig. 13 şi 14) avem 
o fată costumată într-un port popular deosebit de frumos. 
Remarcăm îndeosebi spăcelul cu mânecile impodobite cu 
cusături având motive fitomorfe, poalele şi catrința cu fond 
monocrom, dar prevăzută cu cusături ornamentale în par-
tea inferioară.

De menţionat este şi salba de taleri înrămaţi şi prinşi 
pe o bentiţă, o bijuterie specifică zonei etnografice cuprin-
se între Sânnicolau Mare şi Igriş. 

În ilustrata următoare (fig. 15) este pozată o pere-
che de paori adulţi aflaţi în curte în dreptul cuinei de vară. 
Femeia poartă spăcel şi poale tipice zonei, o catrință bogat 
împodobită, un laibăr şi pe cap o cârpă de culoare închisă. 
Costumaţia paorelui se compune din chimeşă, dutuţ, nă-

Fig. 9.

Fig. 10 (vezi coperta I a revistei 
„Morisena“ nr. 1 (9)/2018).

Fig. 11.

Fig. 12.
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dragi înveliţi în partea de jos cu obiele. Pe cap poartă un 
clăbăţ şi probabil că în picioare poartă şlaiferi.

Aproape identice sunt şi ţoalele purtate de cei doi 
bătrâni din figura 16. Se deosebesc doar prin faptul că pa-

orele din stânga, cel cu cârja, poartă pe cap o pălărie şi în 
picioare cizme. 

În figura următoare (fig. 17) avem mai mulţi bărbaţi 
maturi, aflaţi în biserică. Costumaţia lor nu se deosebeşte 
de porturile prezentate anterior. Imaginea stă mărturie 
pentru religiozitatea adânc înrădăcinată în conștiinţa pa-
orilor secusigieni, 
care, desigur, nu era 
cu nimic mai prejos 
de cea a bănăţenilor 
din alte localităţi.

Pe cea de-a 
opta ilustrată, în 
cazul căreia nu dis-
pun decât de o co-
pie de slabă calitate, 
sunt pozate patru 
femei, două tinere 
şi două mai în vâr-
stă. Toate patru le 
regăsim în imaginile 
prezentate anterior.

Î n c e r c a r e a 
de a identifica mai 
multe persoane din 
imaginile prezentate 
nu a dus la nici un 
rezultat. Acum, după mai bine de opt decenii de la cele mai 
recente imagini, este foarte puţin probabil ca unele din ele 
să mai fie în viaţă. Cu toate acestea s-ar putea ca urmaşii 
lor să-şi recunoască părinţii sau bunicii în aceste poze şi 
m-aş bucura să aflu acest lucru. 

Dar şi fără identificarea bănăţenilor din aceste 
imagini, sunt convins că ele rămân o mărturie a fru-
museţii şi diversităţii portului purtat de locuitorii din 
nord-vestul Banatului.

Fig. 13.

Fig. 14 (coperta IV).

Fig. 15 (coperta IV).

Fig. 17.

Fig. 16.
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Dr. Constantin-Tufan Stan
(Lugoj)

D u p ă  P r o c e s u l 
M e m o r a n d u l u i ,  o sea-
mă de intelectuali bănăţeni 
şi transilvăneni îşi găsiseră 
refugiul la Bucureşti, capitala 
Regatului Român, locul 
de unde răsărea soarele ro-
mânilor de pretutindeni. 
Pianistul, profesorul şi com-
pozitorul Liviu Tempea 
(1870-1946) a fost una dintre 
personalităţile culturale bă-
năţene care s-a implicat 
plenar în viaţa culturală bu-
cureşteană. După un scurt 
popas (în urma decesului 

fratelui său) la Cluj, unde a fondat un cor studenţesc, în 
toamna anului 1897 s-a îndreptat spre Viena, pentru a 
obţine un atestat care să confirme audierea cursurilor 
Facultăţii de Medicină, ceea ce i-ar fi permis accesul la 
examenele de doctorat. Anul următor (1898) s-a reîntors 
la Bucureşti, unde a continuat vechile preocupări artistice, 
atras însă şi de studiile medicale. Aici este posibil să fi 
avut contacte cu Constantin Rădulescu jr, strălucit medic 
chirurg la Spitalul „Eforiei” (unchiul fostului său coleg şi 
prieten din copilărie Victor Vlad Delamarina), colaborator 
al lui Corneliu Diaconovich în elaborarea Enciclopediei 
Române. La București pulsa o intensă viaţă culturală, 
întreţinută de o întreagă pleiadă de personalităţi culturale 
din Banat şi Ardeal: Aurel C. Popovici (profesor de limba 
germană şi engleză), Ioan Slavici (directorul Institutului 
„Oteteleşanu”), George Coşbuc (Casa Şcoalelor), Ion Bianu 
(Biblioteca Academiei), Şt. O. Iosif, Ilarie Chendi, Zaharia 
Bârsan ş.a. Liviu Tempea a continuat preocupările din 
Dumbrăveni  (ipotetic loc al naşterii lui Mihai Eminescu, 
pe baza unei mărturii evocate de Tempea în memoriile sale, 
unde, la rugămintea prinţului Leon Ghica, înfiinţase unul 
din primele coruri mixte ţărăneşti bucovinene), fondând o 
corală bărbătească (unica la acea dată în Bucureşti), în care 
cooptase, în exclusivitate, intelectuali bănăţeni şi ardeleni, 
aşa-numiţii „pribegi ai idealului naţional”.

„Pribegii” se întâlneau de două ori pe săptămână 
la berăria „Wilhelm” (pe strada Edgar Quinet, vizavi de 
Capşa, lângă farmacia „Brus”), unde repetau cu ajutorul 
unui armoniu închiriat. Printre corişti se aflau: Preda (viitor 

Bănățeni „pribegi” după 
Procesul Memorandului

director al Fundaţiei „Vasiliu Bolnavu”), Petrescu-Sadea 
(director la Fabrica de ciocolată „Zamfirescu”), Remus 
Caracaş (director la o şcoală comercială), Gheorghe 
Demeter (interpret la Ministerul de Externe), Valeriu 
Teconţie (tipograf, traducător şi editor al lui Eminescu în 
limba germană), Ilarie Chendi, Zaharia Bârsan, gazetarul 
Gheorghe Stoica, Petre Ciorogariu (institutor, profesor 
de limba germană şi muzician originar din Vărădia, jud. 
Caraş-Severin) ş.a. George Coşbuc asista frecvent la 
desfăşurarea repetiţiilor, acestea devenind un pretext 
pentru întâlnirea oamenilor de litere bănăţeni şi ardeleni. 
În 1899, de Lăsata Secului, corala lui Liviu Tempea a 
susţinut primul său concert, la sala „Opler”, beneficiind şi 
de sprijinul Ligii Culturale.

După Marea Unire s-a petrecut un fenomen 
inedit. O parte din intelectualii bănăţeni, după îndelungata 
experienţă regăţeană, reveneau în ţinutul lor de baştină, 
dornici de a-şi aduce aportul în spaţiul cultural bănăţean, 
în condiţiile noilor realităţi administrative, sociale şi 
politice. În această neobişnuită migraţie s-au implicat însă 
şi oameni de cultură originari din vechiul regat, cum a 
fost cazul lui Camil Petrescu. Marele dramaturg poposise 
la Lugoj în mai 1919, după o scurtă escală la Sibiu, 
unde îi înaintase lui Valeriu Branişte, ministrul Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice din cadrul Consiliului Dirigent, 
o cerere în care solicita un post de profesor de limba şi 
literatura română la Timişoara. Receptiv la insistenţele 
prietenului său dr. Avram Imbroane (1880-1938), tânărul 
scriitor (profesor suplinitor la Liceul „Gheorghe Lazăr” 
din Capitală, proaspăt licenţiat în filosofie) era pregătit 
să-şi aducă contribuţia la aşezarea în rosturile sale fireşti 
a limbii române în marele burg cosmopolit, bulversat de 
atâtea confruntări militare şi politice, Lugojul reprezentând 
doar o etapă tranzitorie.

Scurta experienţă lugojeană, trăită în calitate 
de redactor-şef la ziarul „Banatul”, „ziar de luptă al 
pribegilor bănăţeni”, i-a prilejuit cunoaşterea realităţilor 
politice, culturale şi sociale ale unui oraş constituit, de-a 
lungul timpului, într-un adevărat epicentru al exprimării 
şi manifestării aspiraţiilor românilor bănăţeni. Animată 
de resorturile declanşate de entuziasmul Marii Uniri, 
redacţia şi administraţia noului ziar lugojean îşi propusese 
promovarea dezideratelor Ligii Bănăţene – asociaţie 
întemeiată în 16 mai 1919 de bănăţenii aflaţi la Sibiu –, 
privind culturalizarea Banatului.

În anul 1926, bănăţenii stabiliţi în Capitală se 
constituiseră în Asociaţia Culturală din Banat, organism 
care îşi desfăşura activitatea pe baza unui statut publicat în 
acelaşi an. În şedinţa din 6 aprilie 1929, desfăşurată în sala 
Serviciului Cultural al Primăriei din Timişoara, s-a decis 
mutarea sediului central de la Bucureşti la Timişoara şi 
reorganizarea Asociaţiei. Secţia Timiş-Torontal, condusă 
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de ministrul Sever Bocu (preşedinte), secondat de dr. 
Cornel 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 române 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 
unor 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 Cornel Grofşoreanu.

Fondarea Uniunii Bănăţene, cu sediul în Timişoara, 
în 7 noiembrie 1931, a determinat amplificarea diligenţelor 
pentru punerea în practică a programului Asociaţiei 
Culturale. Noile statute cuprindeau cinci articole, cu mai 
multe puncte, care reiterau câteva din vechile deziderate, 
jalonând însă şi câteva priorităţi culturale de maximă 
importanţă pentru spaţiul cultural bănăţean: reînfiinţarea 
Mitropoliei Ortodoxe Române în Timişoara, cu eparhiile 
sufragane Arad şi Caransebeş (articolul 3, punctul 5), 
crearea Universităţii Banatului, care, pe lângă Şcoala 
Politehnică existentă, să cuprindă şi câte o Academie de 
Agricultură, Silvicultură, de Comerţ şi Industrie (3, 6), 
înfiinţarea unui Conservator de Cânt şi Muzică, sub egida 
Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor Române din Banat, care 
să fie sprijinit de stat (3, 8), edificarea unui Palat al Culturii 
şi a unui Muzeu al Banatului în Timişoara (3, 9), fondarea 
unei Bănci a Banatului (3, 10) (vezi „Semenicul”, Lugoj, 
IV, 11-12, 1931, 1-2, 25-28, 44).

După un deceniu, în 1941, bănăţenii rămaşi în 
Capitală au transformat vechea Asociaţie Culturală într-o 
nouă asociaţie, Cercul Bănăţenilor din Bucureşti. Acesta 
avea în componenţa sa scriitori, muzicieni şi studenţi 
originari din Banat, între membrii fondatori aflându-se Petre 
Nemoianu, Anton Golopenţia şi Constantin Topliceanu.

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, între 1 şi 
7 martie 1943, la festivităţile şi concertele organizate sub 
genericul Săptămânii Bănăţene. Manifestările cultural-
artistice, specifice etosului bănăţean, au cuprins: vernisarea 
unei expoziţiei de artă plastică, 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 dedicate dansurilor 
populare. În cadrul serviciului divin de la Biserica „Sfântul 
Spiridon” (slujbă radiodifuzată), oficiat în dimineaţa zilei 
de 7 martie, a fost interpretată Liturghia Sfântului Ioan 
Chrisostom de Ioan 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, dirijată de Theodor 
Rogalski. Concertul, închinat creaţiei bănăţene, cu intenţia 
de a oferi publicului din Capitală secvenţe caleidoscopice 
din chintesenţa spiritualităţii muzicale plămădite într-un 
topos încă puţin cunoscut, cu nuanţe baroce sui- generis, 
a fost structurat în trei părţi, între protagonişti aflându-se 
personalităţi care reuşiseră să pătrundă, într-o oarecare 
măsură, în conştiinţa unui public meloman exigent, 
cu o îndelungată experienţă şi un exersat spirit critic: 
Tiberiu Brediceanu, directorul Operei Române (Preludiu 
din Seara Mare), Vasile Ijac (Piesă pentru orchestră de 
coarde) – cu o primă audiţie a Rapsodiei bănăţene, op. 4, 
la Radio Bucureşti, în 1932, cu Orchestra Radiodifuziunii, 
sub bagheta lui George Simonis –, Filaret Barbu 
(Arie din Oratoriul „Omul”), Mircea Popa (Adagio), 
Sabin Drăgoi (Introducere şi Arie din opera religioasă 
Brâncoveanu Constantin) – cu aura strălucitei premiere 
bucureştene, în 1928, a operei Năpasta (ambii creatori 
erau laureaţi ai Premiului Naţional de Compoziţie „George 
Enescu”), Eugen Cuteanu (trei părţi din Suita românească 
pentru orchestră) şi Zeno Vancea, multiplu laureat al 
Premiului „Enescu”, unul din primii compozitori români 
care a preluat în creaţia sa elemente de tehnică dodecafonică 
(două părţi din baletul-pantomimă Priculiciul). În partea 
a III-a, dedicată muzicii vocale, Corul „Ion Vidu” a 
oferit melomanilor bucureşteni (cu imaginea încă vie 
a memorabilului concert din anul 1932, sub bagheta lui 
Filaret Barbu) lucrări de Ioan Vidu, Liviu Tempea (Spre 
Tine, Doamne), Tiberiu Brediceanu, Ioachim Perian, 
Filaret Barbu şi Sabin Drăgoi. În structura concertului 
dedicat literaturii corale bănăţene, desfăşurat în Studioului 
Teatrului Naţional, în interpretarea unui dublu cvartet al 
Corului Catedralei Mitropolitane din Timişoara, dirijat 
de Emil Grădinariu, a fost prezentat şi un opus semnat 
de Liviu Tempea (La arme!), alături de creaţii de Sabin 
Drăgoi (Sfânt), Ioan Vidu (Bobocele şi inele şi Preste 
deal) şi Trifon Lugojan (Foaie verde de trifoi). O apreciere 
sintetică dedicată amplului excurs muzical bănăţean a 
fost inserată de Zeno Vancea în coloanele periodicului 
timişorean „Revista Banatului” (IX, 4-6, 1943, 37-39):

„Dar această unitate de aspiraţii muzicale a şcolii 
noi bănăţene nu ar fi fost posibilă fără munca uriaşă, fără 
realizările muzicale atât de valoroase ale antecesorilor, 
Vidu, Brediceanu, Tempea, care, atunci când contemporanii 



Pag. 54

MORISENA, anul III, nr. 4 (12)/2018

lor români se scăldau încă în apele muzicale apusene şi 
nu dădeau nicio importanţă muzicii «mocăneşti», au avut 
intuiţia precisă că numai o orientare după muzica noastră 
poporală va putea îngădui o emancipare de sub influenţele 
străine şi va permite crearea unei muzici culte, expresie 
fidelă a sufletului românesc. […] Tot sub acest aspect, 
trebuie apreciată şi valoroasa contribuţie a dublului cvartet 
al Catedralei din Timişoara, care, sub conducerea rutinată 
şi simţită a neobositului său dirijor E. Grădinariu, a cântat 
atât la Radio, cât şi în cadrul şezătorii literare a scriitorilor 
bănăţeni, interpretând cu o fină nuanţare compoziţii de L. 
Tempea şi S. Drăgoi”.

Într-un articol în care-şi propusese o privire 
panoramică asupra reprezentanţilor Euterpei aflaţi la 
fruntariile de apus ale spaţiului mioritic (Muzica în Banat, 
în „Vestul”, Timişoara, din 5 aprilie 1942), Alma Cornea-
Ionescu, după un elogiu adus lui Ioan Vidu, „vestitul 
folclorist şi dirijor al Lugojului, [care] şi-a eternizat 
numele cu aranjamentele sale corale”, amintea şi numele 
pianistului L. Tempea, „care are la activul său un trecut 
artistic şi naţional foarte luminos”.

Concertul desfăşurat sub egida Săptămânii Bănăţene 
a constituit un prilej de panoramare a principalelor elemente 
constitutive ale şcolii componistice din Banat, reprezentate 
de o pleiadă de valoroşi compozitori. 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 
obţinuse premiul I la Concursul de Compoziţie „George 
Enescu”, pentru Muzică la pomelnicul unui erou, pentru cor 
şi orchestră, opus dedicat generalului-erou lugojean Dimitrie 
Petrescu Tocineanu]. Asta contribuie la faima muzicală a 
Banatului. Bineînţeles, nu putem să-i uităm pe Vidu, Brediceanu 
şi alţii din vechea generaţie” (Constantin Jaleş, De vorbă cu 
maestrul Enescu, în „Dacia”, Timişoara, V, 74, 1943, 2).

Printr-o adresă transmisă lui Tiberiu Brediceanu, 
directorul Operei Române din Bucureşti, în 26 martie 1943 
(epistola, aflată la acea dată în Biblioteca muzicală Tiberiu 
Brediceanu din Bucureşti, mi-a fost pusă la dispoziţie de 
Sanda Brediceanu), reprezentanţii Cercului Bănăţenilor 
îşi exprimau sentimentele de gratitudine pentru sprijinul 
acordat în derularea amplelor manifestări:

„Domnule Director,
Odată cu terminarea Săptămânii Bănăţene, 

Cercul nostru, făcând un bilanţ al tuturor contribuţiunilor 
frumoase ce i s-au ataşat şi i-au stat în ajutor, nu poate 
scăpa din vedere înţelegerea pe care a avut-o din partea 
conducerii Operei Române şi vă roagă ca să primiţi şi pe 

Prof. dr. Dumitru Tomoni
(Făget)

Printre cei 1228 de 
delegaţi ce au votat la 1 
decembrie 1918 unirea 
necondiționată a Transil-
vaniei, Banatului, Crişa-
nei şi Maramureşului cu 
România, a fost și pre-
otul Avram Ciocoiu din 
Vucova. Avram Ciocoiu 
s-a născut în localitatea 
Checheş, plasa Lipova, 
judeţul Timiş, la 1 ianu-
arie 1867. Urmează Gim-
naziul român la Blaj şi 

Institutul Teologic din Caransebeş. În anul 1890 a fost 
hirotonit de episcopul Nicolae Popea ca preot la parohia 
din comuna Vucova, plasa Buziaș, unde a desfăşurat o 
muncă neobosită pentru apărarea şcolii naţionale, a auto-
nomiei Bisericii, luând atitudine demnă împotriva proiec-
telor de lege şcolară din 1893 şi 1907. Sprijină activitatea 
„Astrei” și a Reuniunii învăţătorilor români de la şcolile 
greco-ortodoxe din Dieceza Caransebeşului. La Marea 
Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 a luat parte ca 
delegat titular al Cercului electoral Rittberg (Tormac), 
împuternicit de locuitorii din Vucova să voteze pentru 
unirea necondiţionată a Banatului şi Transilvaniei cu Ro-
mânia. Activează ca preot până la pensionare, în 1 iulie 
1939. Se stinge din viaţă la 20 februarie 1962 în Buziaş.

***
În august 1943, Institutul de Istorie Naţională al 

Universităţii Daciei Superioare, refugiat la Sibiu, din cau-
za Dictatului de la Viena, iniţiase întocmirea şi publicarea 
unui album al tuturor delegaţilor oficiali, votanţi ai Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. În acest sens, a făcut un 
apel către participanții la această măreață adunare solici-
tându-le date biografice și câte o fotografie. Printre respon-
denți s-a numărat și preotul Avram Ciocoiu din Vucova, 
care a trimis și o descriere a evenimentelor trăite la sfâr-
șitul anului 1918, redată mai jos.

Date despre pregătirile cele ce s-au făcut pentru 
adunarea cea mare de la Alba-Iulia în cercul 3 Rittberg

Înainte cu vreo 3-4 zile de adunarea de la Alba Iulia, 
protopopul Ioan Popa [Pepa] a convocat la Buziaş, pe toţi 
membrii partidului naţional din cerc.

Avram Ciocoiu – Mărturii 
despre Marea Unire

(Continuare în pag. 55)
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Preotul Avram Ciocoiu primind vestea a improvizat 
un drapel în colorile naţionale române. Coloarea albastră 
din blanele reverenzii sale, cea roşie din drapelul unguresc; 
iar coloarea galbină a dăruit-o Ioan Răchiţan comerciant în 
comuna Vucova. Cu acest drapel sfinţit de urgenţă s-a dus 
la Buziaş întreg corul şi alţi oameni la 70 de persoane.

Sosiţi în Buziaş pe strada principală a intrat corul 
cântând până la Biserica unde protopopul cu inteligenţii 
din Buziaş ne-a întâmpinat şi îndată trecând cu toţii în 
şcoala confesională rom.[mână] s-au ales delegaţii Ioan 
Popa [Pepa] protop.[op], Dl. Victor Mercea avocat, Dl. D. 
Borca medic, toţi trei din Buziaş, Avram Ciocoiu preot ort. 
rom. din Vucova, Nicolae Rămneanţu econom din Silagiu 
şi Ioan Răchiţan comerciant Vucova.

De la Biserică corul cântând „Deşteaptă-te, române” 
şi alte cântări naţionale, a parcurs strada principală până la 
capăt cu drapelul în frunte, norocul nostru că căpitanul sâr-
besc cu trupa lui de ocupaţie era plecat pe sate în inspecţie 
că altcum nu ştiu ce s-ar fi ales de noi şi de pelea noastră.

În presara zilei mari, delegaţii toţi au plecat la 
Alba Iulia scăpaţi ca prin minune fără nici un incident 
sau oprelişte din partea armatei sârbeşti. Acolo au pre-
sentat credinţionalele, au luat parte la marea adunare 
presidată de dl. George Pop de Băseşti, care foarte emo-
ţionat de la un timp copleşit de plâns n-a mai putut vor-
bi, a continuat vorbirea dl. viţă preşed.[vicepreședinte] 
Cicio-Pop care amintind numai despre Ardeal că se va 
uni cu ţara mamă delegatul Avram Ciocoiu a strigat în-
trebând „Dar Bănatul unde rămâne?”

După o pausă de vro 5 minute continuă vorbind şi 
despre Bănat.

Întorşi acasă dela Alba Iulia, în ziua de 6 Decemvrie 
1918 preotul Avram Ciocoiu din Vucova a fost reclamat 
din partea unui slovac – căci com. Vucova e locuită în părţi 
egale, de români şi de slovaci de conf.[esiune] luterană –, 
căpitanul sârbesc, care a vrut să scoată afară din Biserică 
pe preot. Intervenind însă primarul, un om energic, l-a che-
mat pe după masă la el la birou în Buziaş, unde a început 
interogatorul cu cuvintele „De ce te-ai dus la Alba Iulia”?! 
Căpitanul nu ştia o iotă româneşte şi tâlmaciul un sârb din 
Buziaş cu numele Rachici ţinea mult la preot.

Când punea întrebarea îndruma să dee răspuns ne-
gativ aşa: „La Alba Iulia am fost din curiozitate” şi aşa dela 
4 oare p.m. până la 12 noaptea. Interogatorul s-a terminat 
cu cuvintele: „Ce ai cu Iacob Ion”? (slovac din Vucova)?! 
Am răspuns: „N-am nimic cu el, poate el să aibă cu mine 
ceva că în decursul războiului l-am găsit păşunând cu 4 
boi în livada mea din sesia parohială în 15 jug, de otavă şi 
acuzându-1 primarul comunei la amendat cu 10 fl. 

Aici s-au plinit cuvântul scripturii care zice: „Şi vă 
voi da pre voi la soboară ... să nu vă grijiţi ce veţi răspunde 
că eu vă voi da vouă gură şi înţălepciune etc.”

După răspunsul dat a esclamat căpitanul sârb prin 
tâlmaciul său „Acum pricep că denunţul s-a făcut din răs-
bunare”. „Mergi acasă şi să nu fii duşman sârbilor”.

Aşa am scăpat, altcum, cum zicea căpitanul sârb în 
decursul interogatoriului: „Am să te duc să vezi Sârbia şi 
poate să nu mai vii ’napoi”. 

Şi altele am păţit:
În decursul revoluţiei fiind reclamat de Nicolae Lu-

gojan, care la 1918 era învăţător la uniţi în com. Silagiu, 
acum preot în Izvin, jud. Timiş fost şi el – precum citesc –, 
delegat supleant nevotat de nimenea, garda maghiară m-a 
căutat să mă puşte, pentru că am salutat pe dl. învăţător N. 
Lugojan cu cuvintele „Trăiască România Mare!” etc., cum 
am fost publicat la timpul său în ziuare!

Buziaş, la 18 Noemvrie 1943.
Descrisă de preotul pens.
Avram Ciocoiu

Gelu Neamțu, Mircea Vaida-Voevod, 1 Decem-
brie 1918. Mărturii ale participanților. Ioachim Crăciun, 
Documente la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. I, 
București, Editura Academiei Române, 2005, p. 93-95.

această cale expresiunea celor mai călduroase mulţumiri”.
În anul 1945, urmând tradiţionalul spirit al 

patriotismului local, Comitetul de conducere al Cercului 
Bănăţenilor 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 lugojene („Răsunetul”, Lugoj, XXIV, 45, 1945, 
2: De la Cercul Bănăţenilor din Bucureşti).

Cine mai este astăzi capabil, în fosta capitală 
culturală a românilor bănățeni, într-o epocă dominată de 
amatorism, suficiență și cumetrie politică, să formuleze 
astfel de înalte deziderate, sub semnul profesionalismului 
și al atașamentului pentru valorile culturale perene ale 
Lugojului? O tempora! O mores!

(Urmare din pag. 54)
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Prof. Iancu C. Berceanu 
(Sânnicolau Mare)

Banatul, „America mică” 
și geopolitica transfrontalieră

1. Națiune și „motherland”
 
Ideea națiunii și a apartenenței naționale s-a aprins 

ca o torță în urmă cu două secole și jumătate, în preaj-
ma Revoluției franceze. Atunci s-a acreditat, pentru prima 
dată, conceptul de națiune suverană, subsecventă colecti-
vității și animată de conștiința sinelui. Revoluția și campa-
niile lui Napoleon au fost urmate, apoi, de un cortegiu de 
evenimente care au desenat pe harta politică o multitudine 
de state naționale suverane – guvernate conform unor acte 
constitutive care sunt inspirate din crezul iluminiștilor.

Încercările de definire a conceptului de națiune s-au 
ancorat pe piloni solizi: limba vorbită, apartenența față 
de rasă, față de etnie, tradiții comune, istorie comună și, 
mai cu seamă, interesul comun. „Patria ...  e tot ceea ce 
iubim ...” – scria Romain Rolland în zorii tumultosului 
veac XX. Fără îndoială, „națiunea” s-a așezat confortabil 
și fără echivoc în galeria miturilor care definesc, astăzi, 
sufletul cultural al umanității și compun canavaua pe care 

s-a țesut peisajul geografic actual. Însă, dacă peisajul este 
vizibil, conceptele care stau la baza lui transced realitatea 
imediată. A defini o națiune după apartenența rasială sau 
etno-lingvistică este imposibil1. Sunt atâtea națiuni care 
vorbesc două-trei sau chiar mai multe limbi! 

Definițiile bazate pe segregarea rasială au dat, și ele, 
demult faliment. Statele naționale sunt departe de a fi omo-
gene din punct de vedere cultural sau social, iar tendința 
generală este, fizic, îndreptată spre anizotropie. Rămâne, 
așadar, valabilă, „unirea în cuget și-n simțiri”. Mai mult: 
dicontinuitățile care aflorează dincolo de aspectul plat al 
cărților de identitate sunt cele care potențează sistemul 
geopolitic actual și dinamizează relațiile dintre state. 

Din rațiuni deterministe, filosofii au căutat, încă din 
zorii civilizației, să își explice legătura dintre stat, pe de o 
parte și individul uman pe de alta. La mijloc se află națiu-
nea, cu întreaga pleiadă de atribute și avataruri care o com-
pun. Omul sfințește locul, dar, locul geografic, la rândul 
său, îi oferă suportul material și, chiar, cadrul funcțional 
în care se manifestă. Conceptul de comunitate se sprijină, 
deopotrivă, pe comuniunea de trăsături lăuntrice ale oa-
menilor, dar și pe relația spațială dintre aceștia2. În istorie 
este evidentă prevalența comunităților dense în fața celor 
dispersate în crearea și evoluția instituțiilor politice și a 
statului. Toți istoricii admit faptul că în Valea Nilului și 
în „Cornul abundenței” existența unui volum demografic 
consistent a favorizat schimburile și trecerea de la societa-
tea tribală la cea instituționalizată. La polul opus, stepele 
din nordul Mării Negre, deși populate, nu au găzduit coa-
gularea locuitorilor în state până în primul mileniu al erei 
creștine. De asemenea, comunitățile izolate, fără legături 
trainice cu alte comunități, nu au supraviețuit isotriei sau 
au stagnat în evoluția lor (de pildă, incașii sau popoarele 
Polineziei). Așadar, densitatea populației și existența legă-
turilor spațiale cu alte comunități măcar congruente sunt 
factori hotărâtori în evoluția unui popor și îi imprimă ca-
racteristici distincte care fac din el o națiune, imprimând 
indivizilor ce îl compun acea sumă de trăsături care îl defi-
nesc în raport cu alții. În această ordine de idei, frontierele 
au menirea de a strânge laolaltă aceste populația unui stat 
și de a-i proteja aria de existență.  

Făcând recurs genezei națiunilor ca grup social in-
dividualizat, cu o conștiință a apartenenței la un anumit 
set de valori și elemente culturale proprii, se poate pune în 
discuție rolul teritoriului în acest proces. Aparent, spațiul 
fizic are un rol pasiv, dar la o analiză mai atentă, se pot 
identifica regiuni unde tocmai apartenența la un anumit te-
ritoriu a constituit liantul ce a sudat grupurile umane și le-a 
dat o conștiință a interesului comun. Cele mai elocvente 
exemple sunt națiunea elvețiană și cea belgiană – ambele 
situate la marginea unor state puternice, cu tendințe im-

Fig. 1. Europa Centrală – Harta politică în 2018
(sursa: www.globalcitymap.com/europe/central-europe-map.

html).
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perialiste. În Banat, însă, colonizarea unor populații care 
aveau, deja, formată, o conștiință națională, plus existen-
ța unei populații autohtone românești numeroase care, și 
ea, avea o conștiință proprie națională dezvoltată, au făcut 
imposibil acest proces. Fiecare grup etnic și-a păstrat și 
cultivat mai departe specificul cultural, care a prevalat în-
totdeauna în fața apartenenței la spațiul geografic. 

2. Frontiera, spațiu de tranziție în Europa mediană

Trasarea granițelor nu a fost niciodată exhaustivă. 
Mai cu seamă în Europa central-estică, unde spațiul a fost 
împărțit de mai multe ori între statele dominante, frontiere-
le au fost dintotdeauna permeabile și volatile, iar națiunile 
s-au amestecat. Astfel, în cadrul acestora s-au format siste-
me de relații care transced limitele administrativ-politice 

impuse de stat. La finele secolului al XIX-lea sârbi existau, 
în același timp, în Austro-Ungaria, în Imperiul Otoman, în 
Serbia independentă, dar și în Bulgaria de curând constitu-
ită.  Aceeași situație o aveau românii, polonezii, maghiarii 
și nu doar ei. În situația dată discutăm de popoare la care 
exista o puternică conștiință națională, care transcedea ca-
lității lor de cetățean al statului în care locuiau. Conglome-
ratul bănățean este exemplul cel mai ilustrativ în această 

ordine de idei. Granița postbelică a divizat, lieralmente, în 
două, comunitățile. 

După 1918, comuniunea dintre națiunile care s-au 
afirmat întru statalitate și exclavele lor etno-culturale de 
pe teritoriul țărilor vecine a condimentat permanet politi-
ca regională. 

Eșecul geopoliticii continentale a „Heartlandului” 
german a fost urmat de cel al cel al geopoliticii continenta-
le rusești – promovată de „țaratul iacobin”, deghizat într-un 
mega-stat comunist, democrat și federalist doar cu numele. 
La finele tumultuosului veac XX, câștigătoare pare să fi 
rămas concepția „Rimlandului” spykmanian, dublată de 
concepția puterii maritime a lui Mahan. Din încleștarea 
binomului navă-avion, de o parte, și a puterilor terestre 
(depozitarea ale potențialului demografic euro-asiatic), 
de partea cealaltă,  a prins contur, în Europa, un spațiu 

distinct, original prin neomogenitatea lui antropogeogra-
fică, suprapusă unui mediu fizico-geografic de tranziție: 
Europa centrală sau Mitteleuropa, Europa mediană sau 
Europa mijlocie3 (Fig.1). Fiecare din aceste denumiri vine 
cu nuanțările sale, însă toate se referă la spațiul ce face 
tranziția dintre puterile maritime (cu vocație colonialistă 
și pluralistă) și imensitatea Imperiului rus (cu vocație na-
ționalistă, totalitară și asimilaționistă). 

Fig. 2. Harta etnografică a Austro-Ungariei și a României.
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3. Banatul, regiune-frontieră  

Banatul poate fi tratat ca regiune transfrontalieră 
funcțională. Conturarea ei a debutat în evul mediu, mai 
întâi ca marcă de graniță a Imperiului bulgar, iar apoi a 
Regatului arpadian. La malul Dunării s-a oprit expansiu-

nea regatului catolic maghiar sub presiunea enormă a unor 
puteri continentale: mongolii și apoi turcii otomani. După 
cucerire, tot ca o provincie de graniță au stăpânit-o și aceș-
tia, între 1552 și 1718. Statutul său s-a modificat puțin, în 
esența lui geopolitică de-a lungul stăpânirii de două secole 
a austro-ungarilor, ba, chiar, colțul său sud-sud-estic a fost 
declarat și administrat ca zonă de graniță militară4 (Fig. 5). 

Secolul al XVIII-lea și, în mare măsură, secolul care 
a urmat, au fost jalonate de valurile de coloniști pe care 
imperialii i-au adus aici, în scopul populării și exploată-
rii economice eficiente a regiunii. Cel puțin până în 1867, 
consolidarea „națiunii habsburgice” nu era o țintă centrală 
pentru autorități. Lucrurile s-au schimbat, însă, pentru Ba-
natul de câmpie, când a trecut sub stăpânirea directă ma-
ghiară. Aceasta a făcut colonizări cu scopul explicit de a-și 
consolida prezența demografică și politică5.  Dealtfel, cla-
sa conducătoare a Imperiului Habsburgic era conștientă de 
structura sa demografică multietnică și urmărea să păstreze 
coeziunea acestui conglomerat, căutând, mai mult, să își 
asigure fidelitatea supușilor săi. Germanizarea vastului său 
teritoriu, locuit de popoare care erau, deja, națiuni cu con-
știință de sine bine conturată (mai ales maghiarii, polone-
zii, cehii), era imposibil de realizat. Mai mult, prin politica 

Oricum, de-a lungul timpului scurs din 1918 în-
coace, s-au conturat, în jurul frontierelor trasate la Con-
ferința de pace de la Paris din 1919 și consfințite prin 
trataul de la Trianon din 1920, regiuni neoficiale, dar cu 
personalitate proprie tot mai evidentă. Funcționarea lor 
coerentă rezidă în diversitatea etnică a macro-regiunii 
în care se află și în existența unei puternice empatii între 
națiunile pe care le desparte granița, atribute care, astăzi 
le califică în rolul de placă turnantă a relațiilor dintre 
țările vecine. Se adaugă, desigur, trecutul lor de regiuni 
organizate politic.

Exemplele cele mai elocvente sunt: Maramureșul, 
Silezia, Galiția, Bucovina, Banatul – toate foste mărci (ba-
nate), voievodate sau ducate medievale, componente ale 
Imperiului German, Regatului Ungariei sau Regatului Po-
loniei (Fig.3, 4 ).

Noianul de state mici naționale care o compun (și 
care nu și-a atins potențialul maxim de diviziune) a învățat 
de-a lungul unui secol și mai bine de tensiuni că cea mai 
bună cale de urmat este cea a reluării și continuării schim-
burilor economice și culturale antebelice, care, de fapt, au 
definit scheletul Europei de mijloc.

Fig. 3 Împărțirea Banatului în 1919 și modificările de fron-
tieră ulterioare (sursa: ro.wikipedia.org/wiki/Banat#/media/

File:Impartirea_Banatului.png).

Fig. 4 Împărțirea Maramureșului între România și Ceho-
slovacia în 1920 (sursa: Seișanu, Romulus, 1936, România 

– atlas istoric, geopolitic, etnografic și economic, Editura Uni-
versul, București, pag. 179).
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„monarhilor luminați”, s-a urmărit emanciparea popoare-
lor de la margine, care, prin fidelizare față de germani, ar fi 
putut să țină în șah tendințele autonomiste ale maghiarilor.

Privind de la o distanță de 100 de ani de la de-
cesul împărăției austriece, se poate desprinde, în mod 
nepărtinitor, concluzia că mai mult decât prezența jan-
darmilor și a temutelor trupe regulate, ordinea, spiritul 
de disciplină și performanța economică au ținut laolaltă 
acest conglomerat. 

Revenind la zorii veacului al XVIII-lea, defini-
toriu pentru constituirea Banatului ca entitate geogra-
fico-culturală, spre est se întinde, pe ambele maluri ale 
Tisei și până la prispa deluroasă de la poalele Carpaților, 
un spațiu aproape nelocuit: „Pusta bănățeană”. Acest te-
ritoriu neted (mai neted și mai uniform decât Câmpia 
Română) și larg deschis către vest, cu soluri fertile și 
climă blândă, a atras valuri de coloniști. Riscând o com-
parație plastică, îl putem considera „estul sălbatic” al 
lumii germane, spre care puterea habsburgilor se putea 
extinde, așa cum, un secol mai târziu, s-au extins S.U.A. 
înspre vestul Americii.

Aducerea, val după val, a coloniștilor și așezarea 
lor sub o administrație autonomă în raport cu provinciile 
vecine, Transilvania și Ungaria, a creat un ethos regional 
distinct, un spirit în care apartenența la spațiul geografic 
prevalează în fața apartenenței etnice. 

Nu a fost Banatul caz singular! Bucovina, anexa-
tă în 1774, era populată, în majoritate, cu aceiași mol-
doveni care au rămas la est de apa Molniței. Însă, în 
scurt timp, avântul economic, colonizările cu germani 
și ruteni, urbanizarea și creșterea netă a nivelului de 
civilizație au distanțat Marele Ducat al Bucovinei de 
Moldova care se căznea, încă, la finele secolului al 
XIX-lea, să iasă din evul mediu. Astfel, s-a dezvoltat o 
conștiință regională și o mândrie de „bucovinean”, si-
milară cu cea a bănățenilor.

Multiple argumente de natură socială și culturală, 
coroborate cu elementele de civilizație materială, așează, 
așadar, Banatul în lumina unei analize geopolitice în spi-
rit turnerian, specifică spațiilor de frontieră. Sintetizând 
ideile genialului Frederick Jackson Turner (1893, Semni-
ficația frontierei în istoria americană), se pot identifica trei 
coordonate cardinale6: 

1 – Dezvoltarea prin continuă reîntoarcere la ace-
leași date originare ale modelului american originar. 

În cazul Statelor Unite este vorba, evident, de 
modelul anglo-saxon. Banatul are la bază modelul german, 
pe care îl invocă și astăzi, la 100 de ani de la desprinderea 
politică de lumea germană.

2 – Afirmarea sau înaintarea spațială a vieții ameri-
cane prin continuă ripostă (reacție la modelul nuclear eu-

ropean). În Banat expansiunea teritorială nu s-a făcut cu 
arma, ci cu ... plugul coloniștilor șvabi și echerul inginerior 
hotarnici, secondat de planșeta arhitectului. A fost, mai 
mult, o expansiune spre interior. 

3 – Americanizarea agentului (colonistului) pe mă-
sura înaintării spre vest. Prin acest proces de absorbție și 
autohtonizare a noilor veniți s-a consolidat spiritul nați-
onal american. În Banat, atât bufenii aduși din Oltenia, 

cât și șvabii, bulgarii sau pemii au suferit un proces de 
naturalizare, aceștia adaptându-se unui model croit încă 
din secolul al XVIII-lea în timpul colonizărilor tereziană 
și iozefină. 

Dacă analizăm starea economică și socio-culturală a 
imigranților, încă din secolul al XVIII-lea, constatăm o altă 
asemănare cu „frontiera americană” a lui Turner: majori-
tatea aparțin claselor inferioare ale societății, rareori mili-
tari în retragere.7 Acești oameni aveau o slabă conștiință 
de grup și autonomie economică aproape nulă. În schimb 
erau fideli împăratului și se adaptau repede la condițiile 
sociale pe care le găseau aici. 

Deși alipit unui stat național, centralist prin exce-
lență, în 1918, Banatul și-a păstrat, mai departe vocația de 
provincie de graniță, atât datorită poziției geografice, com-
poziției etnice neomogene și, mai ales, datorită legăturilor 
cu exteriorul – legături care s-au perpetuat și au căpătat 
noi nuanțări, în raport cu evenimentele istorice care s-au 
succedat timp de un secol. 

Putem susține că multe din elementele și fenomene-
le sociale sesizate de Turner se regăsesc în edificarea unui 
specific cultural al Banatului ca spațiu de frontieră, dar 

Fig. 5 Frontiera militară habsburgică în Banat (Jelavic, 
Charles, Jelavich, Barbara, 2006, Formarea statelor naționale 

balcanice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, pag. 393).
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Despre lupta bănățenilor și ecourile Marii Uniri s-au 
scris și se vor scrie tomuri întregi, însă pentru a creiona 
succint câțiva dintre participanții comloșeni la momentul 
istoric al Unirii am apelat la volumul Banatul și Marea 
Unire 1918, realizat în 1992 de Ioan Munteanu în cola-
borare cu Vasile Mircea Zaberca și Mariana Sârbu, volum 
care se dorește, potrivit mărturisirilor autorilor, „a fi un 
omagiu adus memorabilului 1 Decembrie 1918 când s-a 
înfăptuit statul național unitar român.”

După cum ne asigură autorii, „lista participanților 
a fost întocmită pe baza cercetărilor întreprinse în fondu-
rile arhivistice: Muzeul Unirii – Alba Iulia, Documentele 
Unirii, Credenționale (tabele de delegați alcătuite de prof. 
dr. Nicolae Josan [...], Arhiva Mitropoliei Banatului, fond 
Unirea 1918, Arhivele Statului Timișoara, Colecția Nico-
lae Ilieșiu, idem, fond C.N.R. Caransebeș, Muzeul Bana-
tului, inventarele 6881-6883. Completările s-au făcut și pe 
baza unor informații cuprinse în lucrările: Ștefan Pascu, 
Făurirea statului național unitar român, 1918. Vol. II, 
Editura Academiei Române, București: 1983, I.D. Suciu, 
Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara 1970, 1918 
la români, Documentele Unirii, București: Editura Știin-
țifică și Enciclopedică, vol. VII-X, București 1989. Con-
siderăm însă că numărul participanților a fost mult mai 
ridicat.[...]”1

Andreiu Bălan s-a născut în 16 septembrie 1853 
în comuna Comloșu Mare, unde urmează cursurile școlii 
confesionale române. Fiind un țăran fruntaș și important 
animator al vieții cultural-politice din localitate, Andreiu 
Bălan participă la Marea Adunare Națională din 1 Decem-
brie 1918 ca delegat titular al Cercului Comloșu Mare. A 
apărat cu demnitate interesele naționale ale sătenilor din 
Comloș și a sprijinit organizarea adunării locale din 7 
noiembrie 1918, organizarea Consiliului și a Gărzii Na-
ționale Române din noiembrie. Se stinge din viață în 16 
decembrie 1922.2

Încă tânăr, Nicolae Brânzeu se angajează în lupta 
pentru eliberarea națională a românilor din Transilvania. 

1 Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca și Mariana 
Sârbu, Banatul și Marea Unire 1918. Edit. Mitropoliei Banatului, 
1992, p. 157.  

2 Ioan Munteanu, Vasile Zaberca, Mariana Sârbu, op. 
cit., p. 162.

Bibliolog Gabriela Șerban
(Bocșa)

Reprezentanți comloșeni la Alba 
Iulia la 1 Decembrie 1918

contextul în care s-au manifestat a împiedicat formarea unei 
conștiințe naționale bănățene. Cauza o regăsim tot în geo-
grafie: Banatul este o parte a Europei, nu a unei „lumi noi” 
slab populate sau cu o populație total alienată în raport cu 
noii veniți. Până și tentativa de constituire a unei „Republici 
bănățene” din 1918 a rezistat doar 16 zile (31 octombrie-15 
noiembrie 2018), întrucât dorința sârbilor și a românilor de 
a se uni cu patria-mamă au fost mai fezabile.

Așadar, dată fiind vocația transfrontalieră a Bana-
tului, este evidentă importanța acestei regiuni în edificarea 
sistemului de relații pe care le cultivă România cu țările 
vecine în flancul său vestic. De asemenea, existența unei 
minorități germane puternice, cândva, demografic și econo-
mic, la care se adaugă orientarea filogermană a populației 
regiunii, constituie fermenții unei legături trainice între țara 
noastră pe de o parte și Germania, cu sateliții săi geocultu-
rali (Austria, Elveția, Cehia, Polonia) de cealaltă parte. 

Ca un reflex, viața comunităților etnice germane, 
maghiare, sârbe și nu numai, este influențată de dinami-
ca relațiilor interstatale. Eforturile depuse în conservarea 
tradițiilor și a identității lor etnice au legătură directă cu 
politica transfrontalieră a României și cu oferta din partea 
țărilor de origine. 

Nu în ultimul rând, atitudinea binevoitoare din par-
tea țării-gazdă poate să crească sentimentul de fidelitate al 
minorităților, precum și nivelul de încredere pe care îl au 
țările lor de origine, ca parteneri ai României. 

Note:
1  Sabourin, Paul, 1999, Naționalismele europene, 

Editura Institutul european, București.
2  Costachie, Silviu, 2004, Geografie politică – O 

nouă abordare, Editura Universității din București, Bucu-
rești.

3  Popa Nicolae, 2006, Frontiere, regiuni transfron-
taliere şi dezvoltare regională în Europa Mediană, Editura 
Universităţii de Vest, Timişoara.

4  Jelavic, Charles, Jelavich, Barbara, 2006, For-
marea statelor naționale balcanice, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca.

5  Crețan, Remus, 1999, Etnie, confesiune și com-
portament electoral în Banat. Studiu geografic (sfârșitul 
secolului al XIX-lea și secolul al XX-lea), Editura Univer-
sității de Vest, Timișoara.

6  Bădescu, I., Dungaciu, D. (coordonatori), 1995, 
Sociologia și geopolitica frontierei, Editura Floare albas-
tră, București.

7  Ehrler, J., J., 1972, Banatul, de la origini până 
acum, 1774, Editura Facla, Timișoara și Grisselini, Fr., 
1984, Încercare de istorie politică și militară a Banatului 
Timișoarei, Editura Facla, Timișoara.
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Liceean fiind, se alătură lui Petru Groza la marea întruni-
re națională pentru sprijinirea candidatului național Aurel 
Vlad.3 Nicolae Brânzeu4 s-a născut în 17 aug. 1883, la 
Vulcan, jud. Hunedoara și a decedat la 30 dec. 1962, în 
Lugoj. Studii la Liceul din Orăștie, apoi la universitățile 
din Budapesta și Viena, obținând doctoratul în teologie 
(1908).  Revine ca preot ajutător la Petroșani, apoi, în 1917 
este protopop greco-catolic la Comloșu Mare (1917-1920). 
La intrarea României în război este internat în lagăr până 
la începutul anului 1918. Întors la Comloș, organizează 
adunarea națională din 7 noiembrie a românilor din zona 
Comloșului, la care ține o însuflețitoare cuvântare pentru 
Unirea cu Țara. Participă ca delegat titular la Marea Adu-
nare Națională de la 1 Decembrie 1918.

 În anul 1920 este numit notar al Consistoriului 
greco-catolic din Lugoj și director al tipografiei naționale, 
iar din 1921 este instalat canonic al Episcopiei greco-cato-
lice din Lugoj (1921-1948). 

În octombrie 1948 este arestat, cu domiciliu forțat 
la mănăstirile Neamț și Căldărușani, apoi închis la Aiud 
(1952-1956). Din nou este mutat cu domiciliu forțat, mai 
întâi la Căldărușani, apoi la Lugoj (1956-1962). 

Încă din studenție colaborează la ziarele și revistele 
românești ale vremii, precum: Gazeta Transilvaniei, Ro-
mânul, Unirea din Blaj; Lupta, Cultura creștină din Blaj; 
România creștină din București; Solia satelor din Cluj; 
Progresul din Oravița; Libertatea din Orăștie; Drapelul 
din Lugoj, unde este prim redactor. Editează la Lugoj Ga-
zeta Oficială a Eparhiei Lugojului, Sionul românesc și re-
vista Păstorul sufletesc.

Publică o serie de broșuri lunare sub titlul Cărțile 
poporului, lucrări cum sunt: Chestii contimporane, Petro-
șani, 1910, 58 p. (culegere de articole);  Pocăiții (1913), 
Cuvântări bisericești asupra așa-numiților pocăiți (ad-
ventiști, nazarieni), Petroșani, 1913, 211 + IX p.; Despre 
apostolii mincinoși (1916); Religia și democrația (1920); 
Noțiuni de istorie, liturgică și constituție, Lugoj 1921, 144 
p. (ed. a II-a, Lugoj, 1927); Despre misiuni (1922); Culte-
le în România, Lugoj, 1925, 56 p.; Maslul, Căsătoria, Sf. 
Scriptură și Tradițiunea, Lugoj, 1925, 24 p. (ed. a II-a, Lu-
goj, 1930, 40 p.); Sfintele Taine, Botezul, Mirul, Pocăința, 
Lugoj, 1926, 72 p. (ed. a II-a, 1933, 72 p.); Unirea la Tic-
vaniul Mare (1927); Păstorul si turma (Hodegetica), Lu-
goj, 1930, 352 p; Semănătorul I. Catehetica, Lugoj, 1936, 
352 p.;  Semănătorul. II. Omiletica modernă, Lugoj, 1944, 
208 p.;  Catechism pentru cl. III de liceu și școli normale, 
Sighișoara, f.a., 174 p.

A redactat ziarele: Cuvântul Adevărului (Mănăstirile 
Prislop, 1913-1916 și Bixad, 1927-1930), Calea Vieții 
(Vulcan, 1916 și Comloșu Mare, 1917-1918), Drapelul 

3 Op. cit., p. 175-176.
4 www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/

nicolae-branzeu-84544.html.

(Lugoj, 1919-1920), Albina (Bucuresti, 1921-1922), Sio-
nul Românesc (Lugoj, 1920-1927), Păstorul Sufletesc (Lu-
goj, 1929- 1931).

Moare la Lugoj, la înaintata vârstă de 80 de ani.

Bogata activitate cultural-politică și didactică l-a 
impus pe învățătorul comloșan Teodor Bucurescu ca un 
militant de frunte în cadrul mișcării naționale românești 
din Banat.5 

S-a născut în Comloșu Mare la 27 aprilie 1885. 
După încheierea claselor confesionale române din comu-
na natală urmează liceul din Brașov și Institutul pedago-
gic-teologic din Arad.

Funcționează ca învățător în comuna Checia Româ-
nă, apoi în localitățile Urseni și Jadani din județul Timiș. 
Din anul 1910 se stabilește ca învățător în Comloșu Mare, 
devenind un luptător pentru apărarea drepturilor români-
lor și propășirea lor cultural-națională. Sprijină activitatea 
P.N.R. în timpul campaniilor electorale, activitatea Astrei, 
precum și difuzarea ziarelor românești în rândurile țără-
nimii bănățene. Pentru bogata sa activitate națională va fi 
acuzat în anii primului război mondial „că a propagat cauza 
unității românilor” și va fi întemnițat la Seghedin în pe-
rioada 15 februarie-14 iulie 1918.

Teodor Bucurescu are o contribuție esențială la in-
staurarea administrației românești în Banat, la organiza-
rea adunării naționale de la Comloșu Mare în 7 noiembrie 
1918, întemeiază Consiliul Național Român din Comloșu 
Mare și sprijină înființarea Gărzii Naționale Române.

La Marea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918 
de la Alba Iulia participă ca delegat titular al Cercului elec-
toral Comloșu Mare, exprimând hotărârea bănățenilor de 
făurire a statului național unitar român. Va fi ales membru 
în Marele Sfat Român de la Sibiu.

După Marea Unire își desăvârșește studiile absol-
vind Facultatea de Litere a Universității din Cluj. Func-
ționează ca profesor de istorie și geografie la Liceul din 
Sânnicolaul Mare executând și o remarcabilă activitate 
cultural-educativă și politică.

Deputat în Parlamentul României în perioada 1919-
1927, publicist în presa românească din Banat, neobosit 
slujitor al școlii naționale, Teodor Bucurescu pune baze-
le unui cămin pentru elevii săraci și orfani, întemeiază o 
bibliotecă publică la Sânnicolaul Mare, editează revista 
culturală Primăvara (1925-1929), publică lucrări precum: 
Eminescu în Banat (1928), Noua lumină (1919), Credința 
mea (1923), Comoara din Sînnicolaul Mare (1941) și con-
tribuie la ridicarea monumentului poetului național Mihai 
Eminescu la Sânnicolaul Mare.

Se stinge în 17 august 1967 la Timișoara.

5 Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, 
op. cit., p. 176-177.



Pag. 62

MORISENA, anul III, nr. 4 (12)/2018

Un alt important reprezentatnt al Comloșului la ac-
tul Marii Uniri de la 1918 este dr. Ștefan Cioroianu6, om 
cu merite deosebite cultural-naționale pentru care a fost 
decorat cu „Coroana României”.

Ștefan Cioroianu, originar din Comloșu Mare, s-a 
născut în 6 octombrie 1886. Urmează studii liceale la Deta 
și Kikinda Mare, apoi, ca bursier al Fundației Trandafir din 
Sibiu, pleacă la Budapesta unde studiază dreptul. În 1911 
obține doctoratul la Facultatea de Teologie din Cernăuți, după 
care-și continuă studiile la Facultatea de filosofie din Viena. 
Se întoarce ca preot în satul natal, iar din 1921 este protopop.

Datorită atitudinii sale patriotice românești și sub 
pretextul că face spionaj în favoarea României, în anii pri-
mului război mondial este pus sub supravegherea jandar-
meriei de către autoritățile maghiare.

În toamna lui 1918 este unul dintre organizatorii 
adunării naționale din 7 noiembrie a românilor din zona 
Comloșului Mare, iar la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia  participă ca delegat titular al protopopiatului.

Se întoarce la Comloș și își continuă activitatea 
până la moarte. 

A fost și deputat în adunarea Eparhială a Aradului și 
președinte al Despărțământului Astrei Arad. Ca publicist a 
colaborat la următoarele reviste: Biserica și școala; Bise-
rica Ortodoxă Română și Telegraful român. De asemenea, 
publică cinci broșuri în colecția Biblioteca Creștinului Orto-
dox din Arad și devine recunoscut pentru articolele: Triumful 
ortodoxiei, Merinde pentru sufletele credincioase, Îndemnuri 
morale, Dor de lumină, Nu plânge sau Viața creștină.

În 9 martie 1970, moare în localitatea natală, 
Comloșu Mare.

Un alt delegat titular al Cercului electoral Comloșu 
Mare a fost agricultorul Ioan Pascu, născut în 25 februarie 
1883 în Comloșu Mare și decedat în 29 aprilie 1922 tot la 
Comloșu Mare. A absolvit șase clase ale Școlii confesio-
nale române și a fost participant activ la viața cultural-na-
țională a comunei distingându-se prin conduită demnă de 
apărător al intereselor românilor.7

Agricultorul Vichentie Stanciu8 s-a născut la 11 
iunie 1863 în Comloșu Mare. Absolvent al școlii confe-
sionale din comuna natală, se manifestă în comunitate 
ca un demn susținător al tradiției și culturii românești. 
De asemenea, susține acțiunile cultural-politice inițiate 
de P.N.R. și de ASTRA, cât și instaurarea administrației 
române în Banat. La Adunarea națională de la Alba Iulia 
participă ca delegat titular pentru a exprima voința de uni-
tate națională a locuitorilor din Cercul electoral Comloșu 
Mare. În perioada interbelică este preocupat de consolidarea 

6  Op. cit., p. 185-186.
7  Op. cit., p. 245-246.
8  Op. cit., p. 264.

economico-culturală a comunei natale, unde se și stinge în 
22 aprilie 1940.

 
Alți reprezentanți comloșeni la înfăptuirea actu-

lui Marii Uniri în 1918 sunt: Petru Craiovan, Ioan Coan-
da-Timariu, Aurel Luca Cîrnu, Nicolae Păcurar-Mărinuță, 
George Păcurar-Mărinuță, George Mașa, Dimitrie Ureche 
și Gheorghe Ureche. Cu siguranță, acestora li s-au alăturat 
și alți participanți, deoarece în convocarea primită se in-
sista ca la Adunarea de la Alba Iulia să participe nu numai 
delegații oficiali, ci „însuși poporul românesc în număr 
vrednic de cauza mare și sfântă”.

Despre participarea la Adunarea din 1918 de la Alba 
Iulia și despre cum a fost recepționat actul Marii Uniri în 
satele și comunele bănățene va scrie presa vremii, va fi 
consemnat cum „toți veniseră la Alba Iulia ca la un praznic 
– a și fost cu adevărat mare praznic al românilor transilvă-
neni – ca după aceea să se întoarcă acasă. Și toți s-au întors 
într-adevăr «acasă», căci puseseră la Alba Iulia ultima pia-
tră unghiulară la temelia statului național român”.9

În acest an, 2018, care ar trebui să fie unul de 
bucurie și frăție, de sărbătoare a Centenarului Marii Uniri, 
să fie un an omagial al unității de credință și de neam, 
un an comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, 
observ cu tristețe foarte multă dezbinare, multă răutate și 
ignoranță. Așadar, măcar picătura, pe care o pot picura 
oamenii de cultură și slujitorii lui Dumnezeu, să încercăm 
să o strecurăm în toate casele românilor, în toate satele 
românești și în cât mai multe pagini ale tipăriturilor noastre, 
pentru a aminti celor mai bătrâni, care au uitat, și celor mai 
tineri, care sunt neștiutori, despre jertfa înaintașilor pentru 
unitate și credință românească. Pentru a aminti tuturor 
românilor că suntem în anul Centenarului Marii Uniri.

Aș încheia apelând la un citat din Valeriu Braniște 
(1868-1928). Valeriu Braniște n-a putut participa la Ma-
rea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918, fiind bolnav 
de gripă spaniolă, epidemia ce a bântuit în acele luni în 
Banat. A sprijinit prezența multor delegați bănățeni pro-
curând sumele necesare călătoriei. A fost ales, ca o recu-
noaștere a meritelor sale naționale, membru în Consiliul 
Dirigent.10 „Ție zi măreață a istoriei, în care s-a înfăptuit 
această minune, ne închinăm, înscriindu-te, nu numai cu 
litere de aur pe pagina istoriei, ci și cu litere nepieritoare 
pe lespezile sufletelor noastre!”11

La mulți ani, România! La mulți ani, tuturor 
românilor!

9  Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana 
Sârbu, op. cit., p. 406.

10 Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana 
Sârbu, op. cit., p. 142.

11 Unitatea națională: articol publicat de Valeriu 
Braniște în ziarul Drapelul din Lugoj, nr. 124 (XVIII) din 30 
nov/ 3 decembrie 1918.  
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Revistă de cultură istorică

Dușan Baiski
(Timișoara)

Călăuzele și contrabanda
 în Banat*

1942
În nota sa informativă1 din 28 iunie 1942, plt. Manu, 

șeful Postului de Jandarmi (P.J.) Teremia Mare, solicita su-
periorilor săi de la Legiunea de Jandarmi Timiș-Torontal 
(L.J.T.T.) intervenția la organele în drept pentru anularea 
permisului de port-armă și vânătoare a lui Iosif Opelcz din 
comuna Teremia Mică, motivând că:

„Numitul fiind păzitor de hotar al comunei Teremia 
Mică, se ocupă cu treceri frauduloase de indivizi peste 
frontieră în Iugoslavia de la care încasa sume importante 
de bani, care îi împarte cu grăniceri. Deci în felul acesta a 
început să se îmbogățească simțitor.“ Din motivație răzba-
te în mod evident invidia subofițerului. Dar și frustrarea și 
lupta între datorie și tentație. Drept pentru care va sublinia: 
„Numitul fiind o persoană periculoasă la Siguranța publică 
și de Stat, nu merită să aibă armă asupra lui. Rugăm să 
binevoiți a complete acest raport cu No. procesului-verbal 
dresat de Dv. în contra numitului, pentru care actual este 
trimis sub stare de arrest în fața Curții Marțiale.“

Tot pe 28 iunie 1942, plt. Manu va lua atitudine2 
și față de Lenhard Vaier din Teremia Mare, sub acuzația 

1 Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale 
(D.J.T.A.N.), Fond 161, inv. nr. 573, Legiunea de Jandarmi Ti-
miș-Torontal, dosar nr. 78/1943, f. 27.

2 Idem, f. 29.

că: „Numitul a fost dovedit că se ocupă cu contraban-
dă în Iugoslavia și treceri de indivizi în mod fraudulos 
peste frontieră în Iugoslavia, de la care încasa sume de 
bani foarte mari și apoi în legătură cu grănicerii erau 
trecuți peste frontieră“. Și Vaier se afla, la fel ca Opelcz, 
sub arest, iar subofițerul solicita anularea permisului de 
port-armă și vânătoare.

1943
Plt. Petre Nădăban, șeful P.J. Denta, va raporta3 

către L.J.T.T. în data de 5 ianuarie 1943, despre prinde-
rea lui Iosif Toth din localitatea Omor și a Esterei Kopiș 
din Denta și solicita înaintarea lor la Parchetul Militar din 
Timișoara pentru trecerea frauduloasă a frontierei, în Iu-
goslavia și înapoi.  I. Toth era învinuit și de călăuzire, iar 
E. Kopiș „...este bănuită că ar face parte dintr-un serviciu 
secret al iredentei maghiare din Iugoslavia. Că numita nu-
trește idei iredentiste maghiare, reiasă neîndoios din trico-
lorul maghiar, ce a fost găsit de noi în casa unde numita a 
fost găsită, care tricolor era pus de numita între niște cărți 
pe care le poseda.“

Potrivit unei note4 a I.J.T. către L.J.T.T. din 10 mar-
tie 1943, ar fi fost destructurat un grup ce se ocupa de tre-
ceri ilegale peste frontieră. Acesta era format din Andrei 
Kovacs și soția sa, amândoi din Comorâște, și Ioan Vereș 
din Fizeș, ajutați de Lidia Topcea din Tormac. Aceasta din 
urmă avea sarcina să recruteze pe cei interesați în a trece 
fraudulos granița și să-i conducă până la I. Vereș din Fi-
zeș. De aici, plecau cu toții, cu căruța, la soții Kovacs din 
Comorâște. Urma trecerea frontierei pe la punctul Șumița, 
situat între pichetele de grăniceri Comorâște și Lățunaș. 
Prima trecere organizată ar fi avut loc în noaptea de 27 
ianuarie 1943, când au fost călăuziți peste graniță o femeie 
cu trei copii și un bărbat, cu toții din Tormac, iar cea de-a 
doua, în noaptea de 10 februarie 1943, când au fost călău-
zite alte două persoane.

La rândul său, mr. Ioan Peșchir, comandantul 
L.J.T.T. va raporta pe 5 aprilie 1943 cum că „...familia lui 
Ioan Topcia din Tormac este cunoscută că se ocupă cu tre-
ceri peste frontieră și este ținută în strictă supraveghere. 
Numita a fost prinsă prin luna septembrie 1942 împreună 
cu numita Maier Iuliana din comuna Jamul Mare că vro-
ia să treacă 3 tineri maghiari peste frontieră, însă a fost 
prinsă și cu actele dresate a fost înaintată Curții Marțiale 
Timișoara, care a achitat-o. În ziua de 26.II.1943 a fost 
cercetată iarăși pentru trecere de frontieră...“.

Plt. Ioan Ciobanu, șeful P.J. Dolaț, va înainta5 pe 25 
august 1943, către superiorii săi de la L.J.T.T., „…un dosar 
cu acte dresate contra indivizilor Knab Ioan, Busch Ana 
și Susana Müller din comuna Dolaț primii doi, al 3-lea 

3 Idem, f. 1.
4 Idem, f. 4 și 5.
5 Idem, f. 52.

Sectorul vamal Cenad.
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(sic) din comuna Gier, care se fac vinovați pentru faptul de 
înlesnire de trecere clandestină peste frontieră a soldaților 
activi aflați în concediu Knab Petru și Baumstarc Nicolae, 
precum și a individei Tilschnaider Maria din comuna Do-
laț pentru faptul de trecere clandestină peste frontieră“.

1947
Oscar Răceanu, șeful Vămii Cenad, va preda6, pe 

bază de proces-verbal, către Poliția de Frontieră Cenad, pe 
data de 1 iunie 1947, trei femei care se făcuseră vinovate 
nu doar de trecere frauduloasă a frontierei, ci și de con-
trabandă. Două dintre ele erau din orașul maghiar Seghe-
din (Szeged), iar cea de-a treia, Francisca Martonoși, Din 
Beșenova Veche (Dudeștii Vechi) se făcea vinovată și de 
găzduirea și întreținerea contrabandiștilor.

Potrivit informării7 nr. 416/6 septembrie 1947, 
Poliția Punctului (în original, pe ștampilă: Puuctului) 
de Frontieră Cenad, semnată de șeful acesteia, comisa-
rul Corneliu Popescu, trimisă la Chestura Poliției Mu-
nicipiului Timișoara, va preda prin proces-verbal șapte 
persoane, dintre care un copil, pentru tentativă de trece-
re frauduloasă a frontierei, „…rugând să binevoiți a se 
continua cercetările la Timișoara cu celelalte persoane 
din acel oraș, care se ocupă cu înlesniri de trecere pes-
te frontieră în mod clandestin a diferitelor persoane, cari 
doresc să meargă în Ungaria.“ Acuzat ca fiind călăuză 
era numitul Ștefan Ratz. Documentul de preluare a celor 
șapte persoane a fost semnat, la Cenad, și de către comi-
sarul Sigismund Fuchs, șeful Echipei Speciale nr. 1 de la 
Chestura Poliției Municipiului Timișoara.

Fugarii au fost arestați în tentative lor de trecere ile-
gală a frontierei din România în Ungaria de către Plutonul 
de Grăniceri nr. 3/5 Cenad. 

În declarația sa, David Zlociover din București, de 
meserie electrician, necăsătorit, de religie mozaică, va 
scrie că pe 2 iunie 1947 a aranjat cu numitul Ratz să fie 
trecut în Ungaria, unde urma să contacteze organizația 
„Joint“, care se ocupa de transportul evreilor în Palestina. 
Pentru serviciul său, Ratz a cerut 2.500 de lei, însă Zlocio-
ver neavând decât 1.800 de lei asupra sa, i-a dat acestuia o 
pereche de pantofi noi și una de cizme vechi. De la Timi-
șoara la Sânnicolau Mare a călătorit cu un camion, iar de 
aici, spre frontieră, pe jos.

Cel de-al doilea, Samuel Abraham Lichterstroh, tot 
de religie mozaică, văduv, de meserie vopsitor, din Timi-
șoara, a fost însoțit de copilul său, Helbert, de 12 ani, sco-
pul fiind același, adică să ajungă la „Joint“-ul din Budapes-
ta. Călăuza, Ratz, a cedat din tarif și a aceptat 1.500 de lei 
pentru amândoi.

6 D.J.T.A.N., Fond 430, inv. nr. 1662, Detașamentul Poli-
ției de Frontieră Cenad, dosar nr. 3/1944-1945, f. 10.

7 D.J.T.A.N., Fond 430, inv. nr. 1662, Detașamentul Po-
liției de Frontieră Cenad, dosar nr. 13/1947-1948, f. 27, 28.

Cel de-al treilea, Lazăr Gorovici, bucureștean, func-
ționar comercial, a ajuns la Timișoara în ideea că, prin co-
munitatea evreiască din oraș, va reuși să plece în Palestina, 
unde se aflau deja soția sa și copilul.

Alături de cei patru (socotind și copilul) s-a aflat și 
cuplul Rozalia Nadhazi, funcționară comercială din Timi-
șoara, în vârstă de 28 de ani, de religie reformată, și Geza 
Sladeck, tot din Timișoara, de origine cehă, comerciant, 
în vârstă de 24 de ani, de religie romano-catolică. Tariful 
perceput a fost tot de 2.500 de lei de persoană. Rozalia 
Nadhazi a declarant că a ezitat să plece, deoarece a citit 
în ziar despre faptul că 11 persoane au fost împușcate la 
frontieră8, însă numitul Ratz ar fi insistat, precizând că el 
va aranja totul.

La rândul său, Ștefan Racz, de 52 de ani, de profesie 
șofer, mai fusese condamnat la o lună de închisoare pentru 
trecere clandestină a frontierei, recunoaște cele declarate 
de frontieriștii sus-amintiți. Va scrie că pentru aceștia a 
aranjat transportul cu camionul, de la Timișoara la Sânni-
colau Mare, cu un șofer pe nume Schany, care transporta 
din zona de frontieră zarzavaturi pentru economatele din 
Timișoara. Ajunși la Sânnicolau Mare, au înnoptat într-un 
lan de porumb, iar dimineața au pornit cu toții spre graniță. 
Confundând însă pichetul de grăniceri din Cenad cu un 
sălaș din Ungaria, au fost cu toții prinși și arestați. „Mai 
declar că am făcut trei drumuri dela Timișoara în Unga-
ria clandestin de când am ieșit dela închisoare până acum. 
Înainte de stabilizare am făcut unul, când am luat câte 
5.000.000 (milioane lei de persoană și treceam 3-4 per-
soane odată. După stabilizare am trecut o data și a doua 
oară am fost prins. La prima trecere după stabilizare am 
primit 500 lei de persoană. Acum fiind bani mai mulți am 
cerut 2.500 lei de persoană.“ Desigur, același Șt. Racz va 
mai oferi organelor represive șapte nume de persoane din 
Timișoara și două din Seghedin (Szeged) care se ocupau 
cu trecerile clandestine peste frontieră.

Bibliografie:

Fond 430, inv. nr. 1662, Detașamentul Poliției de 
Frontieră Cenad, dosar nr. 3/1944-1945.

D.J.T.A.N., Fond 430, inv. nr. 1662, Detașamentul 
Poliției de Frontieră Cenad, dosar nr.  13/1947-1948;

Fond 161, inv. nr. 573, Legiunea de Jandarmi Ti-
miș-Torontal, dosar nr. 78/1943.

* Fragment din cartea în lucru: „Contrabandă în 
Banat”.

8 Este posibil să se fi referit (inclusiv) la cele șapte per-
soane împușcate la frontiera româno-maghiară de la Cenad, în 
noaptea dintre 30 și 31 august 1947. A se vedea: D.J.T.A.N., 
Fond 430, inv. nr. 1662, Detașamentul Poliției de Frontieră Ce-
nad, dosar nr. 13/1947-1948, f. 31.
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Ionel Iacob-Bencei
(Timișoara)

Cine a fost George Gârda
Titlul acestei cărţi1 „duplex”, propus de mine, mă 

obligă să fac un scurt comentariu despre autorul butadei 
„Că tăt Banatu-i fruncea!” pentru că mulţi români rostesc 
această sintagmă fără să ştie de unde provine.

Paternitatea expresiei îi aparţine poetului dialectal 
– de rezonanţă – George Gârda, născut la 5 septembrie 
1879 în comuna Mănăştiur (grai local: Mănăşciur), situa-
tă în zona Făgetului, din 
judeţul Timiş.

A urmat Şcoala 
primară în satul natal, iar 
în 1892 a intrat ca elev 
la Liceul maghiar din 
Lugoj, ca după absolvi-
rea „cursului inferior” să 
se transfere la celebrul 
liceu „Andrei Şaguna” 
din Braşov unde îşi ia 
bacalaureatul. Urmea-
ză cursurile Universită-
ţii din Budapesta, unde 
obţine Licenţa în Drept 
/1908/ şi Examenul de 
Cenzură în 1909. A ac-
tivat ca avocat stagiar la 
Lugoj, apoi şi-a deschis 
birou de avocatură la Fă-
get, fiind mai aproape de 
Mănăştiur.

Mobilizat în armata austro-ungară, a participat la 
Primul Război Mondial în Galiţia; rănit la picior, a fost 
internat într-un spital din Viena, după aceea – la Lugoj. 
În timpul convalescenţei a învăţat limbile franceză şi 
germană în care conversa fluent.

După război, a militat pentru organizarea români-
lor bănăţeni în scopul sprijinirii istoricelor evenimente 
ale acelor vremuri. A participat la Adunarea Naţională 
de la Lugoj din 3 nov. 1918 (5.000 de români) când a 
fost ales comandant-adjunct al unui batalion al Gărzii 
Naţionale din oraşul de pe Timiş, înfiinţând un asemenea 
batalion şi la Făget, sprijinind astfel delegaţii bănăţeni să 
participe la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 
1 Decembrie 1918. După săvârşirea Marii Uniri, a fost 
ales deputat în primul Parlament, rostind – în Adunarea 

1 Ionel Iacob-Bencei, Eugen Albu – „Banatu-i fruncea” & 
„Ardealu-i mintea”, Editura Napoca Star, 2018.

Constituantă a României reîntregite – un discurs memo-
rabil cu tema „Banatul nu-i pierdut”.

Prima poezie reuşită, în grai bănăţean, a fost 
„Izâmbanu” (trenul), creată în anul 1902, în satul natal. 
De altfel, majoritatea poeziilor sale au fost scrise între 
anii 1902-1904 la Budapesta, Mănăştiur şi Lugoj. Excep-
ţie făcând „Masa poganilor” (vestiţi) scrisă la Biserica 
Albă (azi în Serbia).

Debutul în presă l-a făcut în ziarul „Drapelul” din 
Lugoj, nr. 111/1902, cu poezia „La urlaub” (permisie din 
armată), iar în nr. 24/1903 i s-a publicat poezia de succes 
„Că tăt Banatu-i fruncea”, căreia „i s-a dus buhul” după 
ce a apărut la Budapesta, în 1908, la Tipografia „Popo-

rul Român”, prima 
ediţie a volumului 
său de poezii intitu-
lat sugestiv „Băna-
tu-i fruncea!”, cu o 
prefaţă semnată de 
profesorul Iosif Po-
povici. Alte ediţii ale 
aceluiaşi volum: Bu-
cureşti, 1921 şi 1996, 
aceasta din urmă fi-
ind îngrijită de scri-
itorul bănăţean Trai-
an Iancu.

Marele critic 
literar George Căli-
nescu îl menţionează 
în lucrarea „Istoria 
Literaturii Române” 
(1941), iar Gabriel 
Ţepelea şi-a dat 
doctoratul cu teza 

„Gârda şi literatura dialectală bănăţeană”. Era în anul 
1948, chiar anul în care poetul, în preajma Crăciunului 
(23 dec.), ne-a părăsit. Îşi doarme somnul de veci în ci-
mitirul din Făget, actualul oraş patriarhal, în care a trăit, 
a profesat ca avocat şi a creat.

Poeziile sale, cele mai reuşite, au fost selecta-
te în diferite antologii, dintre care amintim „Ano, Ano, 
lugojano” semnată de Gabriel Ţepelea, Editura „Facla”, 
Timişoara, 1974; „Antologia poeziei în grai bănăţean”, 
îngrijită de Ştefan Pătruţ, Editura „Dacia Europa Nova”, 
Lugoj, 1999; „Poezii în grai bănăţean”, vol. I, îngrijită 
de Aurel Turcuş, Editura „Orizonturi Universitare”, Ti-
mişoara, 2009, apoi în „Antologia Literaturii Dialectale 
Bănăţene (poezie, proză, teatru) 1891-2011” îngrijită de 
Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă şi Cornel Ungu-
reanu, Editura Universitatea de Vest, Timişoara, 2011, 

Facsimile din cartea lui George Gârda, „Bănatu-i fruncea”, aflată în 
colecția scriitorului Simion Dănilă.
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iar recent în Ediţia a II-a a ALDB (poezie, proză, teatru) 
1891-2017, apărută la aceeaşi editură în 2017 şi îngrijită 
de acelaşi grup de scriitori.

Moştenind o bogată zestre spirituală de la vrednicii 
înaintaşi şi perpetuând frumosul obicei de a „declama poezii 
în „grai bănăţan”, în multe şcoli din „Banatul istoric” elevii 
învaţă facultativ poezii semnate de Victor Vlad Delamarina, 
George Gârda,Tata Oancea (alias: Petru E. Oancea), Grigo-
re Bugărin, Cassian R. Munteanu, dar şi din contemporani 
ca Marius Munteanu, Virgiliu Şchiopescu, Petru Chira, Io-
nel Iacob-Bencei, Ştefan Pătruţ, Dorina Şovre, Sorin Olariu, 
respectiv Ionel Stoiţ din Torac (Banatul Sârbesc).

Poezia dialectală din Banat cunoaşte noi dimensi-
uni prin promovarea ei de către Studioul de Radio Timi-
şoara, în cadrul unei emisiuni duminicale, cu ajutorul Ce-
naclului radiofonic „Gura satului”, fondat la 27 ianuarie 
1991 de Marius Munteanu (iniţiator), Ion Micu (redactor) 
şi Ionel Iacob-Bencei. Ulterior, în ordinea sosirii, cena-
clul s-a întregit cu Virgiliu Şchiopescu, Ştefan Pătruţ, 
Ioan Viorel Boldureanu, Petru Chira şi Ion Olariu.

După modelul respectiv, câţiva ani au fost cena-
cluri satelit la Lugoj, Caransebeş şi Reşiţa. Într-o perioa-
dă şi câteva posturi de televiziune din Timişoara, Lugoj, 
Reşiţa şi Arad au promovat poezia în grai bănăţean.

Anual au loc concursuri/festivaluri în comune ca 
Margina, Mănăştiur din judeţul Timiş, în oraşele Bocşa 
şi Caransebeş, din Caraş-Severin, precum şi în localita-
tea Uzdin din Banatul Sârbesc/Voivodina. Câţiva copii au 
obţinut premii la Festivalul bienal de umor sătesc „Gura 
satului” de la Macea, judeţul Arad.

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara găzdu-
ieşte Cenaclul-Concurs de Literatură Dialectală Bănă-
ţeană „Marius Munteanu”, condus de prof. univ. dr. Ioan 
Viorel Boldureanu.

„După lupte seculare”, de ordin politic, în sfâr-
şit, bustul poetului dialectal George Gârda – realizat de 
sculptorul Aurel Gheorghe Ardelean – şi-a găsit un loc pe 
soclu, lângă cel al legendarului cărturar paşoptist Eftimie 
Murgu, la intrarea în Parcul din Făget, în preajma Liceu-
lui Teoretic „Traian Vuia”.

În satul natal, vreo trei-patru primari, împreună 
cu consilierii, n-au reuşit în mandatele lor – care cumu-
lează mai bine de trei decenii – să dezvelească o placă 
memorială la locul unde a fost casa părintească a poe-
tului, întru cinstirea consăteanului lor, o personalitate a 
Banatului; în schimb, Şcoala Gimnazială din Mănăştiur 
îi poartă numele.

Fie ca generaţiile ce vin să-i preţuiască pe toţi oa-
menii de seamă care au dat ceva Banatului şi României 
noastre dragi.

Iarnă cumplită în întinderea infinită a Siberiei. La 
40 de grade sub zero şi chiar mai scăzute, camionul cu 
buşteni uriaşi zdrăngănea încet prin sălbăticia iernatică, 
fiind ameninţat în fiecare moment să se împotmolească în 
zăpezile troienite pe direcţia de deplasare.

În cabina şoferului – doi bărbaţi, prizonieri de 
război, cărora le-a surâs norocul, ca şoferi de meserie, 
să fie scutiţi de chinurile muncii în aer liber; trebuiau să 
transporte cu camionul la destinaţie, pe terenul îngheţat 
şi periculos, uriaşii buşteni de prin zonă.

Nicio şansă de evadare – sute de kilometri, fără 
staţie de alimentare a combustibilului necesar, şi, dacă 
în condițiile acestea ar fi suferit o pană, ar fi fost o 
catastrofă.

Astfel, zi de zi transportau încărcătura greoaie 
pe o distanţă relativ scurtă și îngrădită, întotdeauna cu 
frica unei pene de motor sau a unui viscol cumplit, 
cu înzăpeziri. S-au „aclimatizat” oarecum cu gerul 
muşcător, azi însă frigul parcă le pătrundea în oase, iar 
vântul înteţit, cu intensitatea unui uragan, îi neliniștea 
pe cei doi, ei  aflându-se pe un alt traseu, necunoscut. 
Monotonia pustietăţii se revărsa peste întinderile in-
terminabile ale Siberiei, respectiv peste zona în care 
înaintau anevoios cu camionul lor.

„Uite-acolo...”, murmură ajutorul de şofer, „e ceva 
în pădure.”

Într-adevăr, apropiindu-se, zăriră o colibă în 
pădure, care părea locuită, căci din horn se înşurubase o 
coloană de fum argintiu înspre gerosul cer siberian.

„În pustietatea asta o casă… incredibil, ceva ra-
risim!”, îngână şoferul. „Dar hai să intrăm, poate au un 
ceai fierbinte pentru noi…”

Cei doi se abăteau de la regulamentul pentru pri-
zonieri părăsind camionul, al cărui motor era lăsat în 
funcțiune, şi bătură la uşa căsuţei construite din buşteni 
solizi. Şi acoperişul era bine făcut, încât rezista viscole-
lor abundente ale iernii siberiene.

Intrând, cei doi prizonieri dădură, bineînţeles, în 
limba rusă, „bună ziua!”

Perechea bătrână din interiorul căsuţei răspunse 
politicos şi-i pofti să ia loc. Fără ocolișuri, cei intraţi în-
trebară dacă ar fi posibil să li se dea un ceai.

„Cum să nu”, răspunse amabil bătrâna, „pe aşa vre-

Dr. Hans Dama
(Viena, Austria)

Memorialistică

Întâlnire în Siberia
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Fotbalul, un joc 
nou și revoluționar, apă-
rut pe aceste meleaguri la 
începutul secolului trecut, 
a devenit între timp o „po-
veste veche”, vorba fos-
tului mare antrenor Co-
loman Cibi Braun. Dacă 
Peninsula Britanică a fost 
leagănul și promotorul 
acestei „nebunii” organi-
zate, spațiul austro-ungar, 
din care a făcut parte și 
Banatul până la sfârșitul 
Primului Război Mondial, 

a venit puternic din urmă, maghiarii, austriecii și cehii pro-
punând jucători și echipe de talie mondială. 

Grație studenților care frecventau facultățile din Bu-
dapesta și Viena la sfârșitul secolului al XIX-lea, fotbalul 
a „infestat” Timișoara și Aradul, de unde a ajuns foarte re-
pede la Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau Mare și alte localități 
din comitatele Timiș, Torontal, Arad și Cenad. Cartea pe 
care o avem în față ne propune o monografie a fotbalului 
sânmiclăușan din 1902, când s-a înființat prima echipă în 
orașul de pe Aranca, până în prezent. 

În ziua de astăzi nu există foarte mulți oameni legați 
de locurile de baștină ale bunicilor lor sau pasionați de 
rememorarea fotbalului de odinioară. Din fericire pentru 
Sânnicolau Mare, muzicianul Flavius Buda face parte din 
categoria celor puțini, care au ceva de spus și de lăsat în 
urmă. Folosindu-se de o documentație temeinică și discu-
tând cu unii dintre foștii jucători exponențiali ai echipei 
Unirea, el a reușit să pună bazele unei lucrări interesante 
și, din păcate, nu foarte des întâlnite în spațiul bănățean, fi-
indcă o asemenea activitate necesită timp, răbdare și impli-
care sufletească, adică exact ceea ce le lipsește oamenilor 
tot mai grăbiți, mercantili și dezrădăcinați ai acestei epoci. 

Fiind la rândul meu un iubitor al fotbalului „secun-
dar”, am parcurs cu mare interes paginile cărții „Nostalgii”, 
care rememorează cele mai interesante episoade din istoria 
fotbalului sânmiclăușan de-a lungul deceniilor. Chiar dacă 
Unirea a reușit două promovări în divizia B în deceniul tre-
cut (2004 și 2008, a doua oară „cedând” locul echipei ASA 
Tg. Mureș), perioada de glorie rămâne cea de la finele ani-

Recenzii

Din dragoste pentru fotbal*

Flavius Buda, Fotbalul la Sânnicolau Mare. Nostal-
gii, 2018. ISBN 978-973-0-25610-9. Carte apărută în regia 
autorului.

me e un chin să te miști prin pădure în pustietatea asta…”
Dialogurile erau scurte şi se limitau la cele strict 

necesare; bătrâna se grăbi să părăsească încăperea…
Moşul, rămas în odaie, i-a întrebat direct de pe 

unde vin, adică din ce ţară, că doar se vedea că erau 
prizonieri…

Şuşotind, bătrânul insistă să afle provenienţa celor 
doi prizonieri.

„Din România”, răspunse şoferul.
„Bine, dar din ce zonă a României?” insistă din 

nou bătrânul.
„Din Banat” răspunse şoferul.
„Și de unde din Banat ?” şuşoti bătrânul.
Celor doi întrebaţi li s-a părut ceva suspect, dar nu-

miră totuși localitatea de la graniţa cu Ungaria.
„Atunci suntem consăteni”, şopti de data aceasta 

bătrânul în limba germană….
Miraţi, prizonierii se uitau când unul la altul, când 

la bătrân…
Moşul se prezentă cu numele şi prenumele, vorbi 

grăbit, dar în şoaptă, căci bătrâna putea să revină în orice 
clipă cu ceaiul.

„Am fost luat prizonier din armata austro-ungară 
în primul război, ajungând în pustietatea asta, iar după 
terminarea războiului, cunoscându-mi actuala nevastă, 
am rămas aici, căsătorindu-mă cu rusoaica. Atsfel mi-a 
devenit imposibilă întoarcerea în Banatul nostru iu-
bit, pe care nu-l voi mai revedea niciodată… În cazul 
că veţi scăpa din acest infern siberian şi veți ajunge 
înapoi în Banat, vă rog să le spuneți rudelor mele că 
sunt încă în viaţă.”

În acel moment se dechise uşa dinspre încăperea 
alăturată şi bătrâna intră cu ceaiul, aşa că aici conversaţia 
se termină brusc.

Tăcuţi, prizonierii îşi sorbiră ceaiul aromat şi se 
grăbiră să plece, mulțumind pentru ospitalitate şi, luân-
du-şi rămas-bun de la cei doi bătrâni, au părăsit căsuţa.

Cei doi prizonieri şi-au continuat tăcut drumul, 
într-atât de răscoliți erau după cele aflate în ultimele 
minute…

Au trecut ani de atunci… Cei doi au supravieţuit, 
iar după întoarcerea lor în Banat n-au cutezat să vor-
bească despre această întâlnire stranie din Siberia. Erau 
traumatizaţi de cele trăite în Rusia Sovietică, temându-se 
să relateze despre cele întâmplate în căsuţa modestă din 
pustietatea siberiană.

Abia după mulţi ani s-au destăinuit cu prudenţă ru-
delor bătrânului bănăţean din pădurile Siberiei…

Autorului acestor rânduri i-a fost comunicată  
întâmplarea de către fiul şoferului…cenăzean.
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lor `70, atunci când echipa a ratat promovarea în ultima 
etapă (sezonul 1978/1979). În ciuda regimului comunist, 
mulți iubitori ai fotbalului, dar nu numai aceștia, își aduc 
aminte cu vădită emoție de vremurile în care stadioanele 
erau pline chiar și în ligile inferioare, când rivalitățile îi 
însuflețeau pe druckeri și când derby-urile locale, cum ar fi 
de exemplu cel dintre Sânnicolau Mare și Tomnatic, erau 
așteptate cu sufletul la gură. 

Astăzi, când fotbalul nu mai este o expresie a iden-
tității locale, o distracție sau o relaxare pentru comunitate, 
ci o bătălie vicioasă și surdă, coordonată de niște personaje 
tot mai lacome și egoiste, cărora le cad deopotrivă victime 
jucători și suporteri, dezinteresul pentru acest sport a deve-
nit tot mai acut în România. Multe echipe de tradiție s-au 
desființat pur și simplu, în timp ce stadioanele zac părăsite 
și triste,  năpădite de buruieni, rugină și uitare. 

Nu există nicio baghetă magică pentru reînvierea 
vremurilor bune ale fotbalului, dar, atâta timp cât cineva 
se manifestă prin implicare, dragoste și pasiune, există și 
speranță. Poate că lucrarea lui Flavius Buda este doar o 
picătură într-un ocean sau poate o nouă piatră de temelie 
pentru generațiile viitoare. La mulți ani Unirea, la mulți 
ani fotbalului din orașul Sânnicolau Mare!

Goran Mrakić

Concepută  ini ţ ia l 
ca dizertaţie de masterat, 
lucrarea recenzată în pagi-
nile de faţă reprezintă de 
fapt o nouă şi substanţială 
contribuţie la studiul unui 
element etno-cultural ce 
ţine de civilizaţia noastră 
tradiţională, în particular 
aceea a Banatului Montan, 
din păcate puţin evidenţiat 
pe cale bibliografică, res-
pectiv pletora de mani-
festări carnavaleşti ce se 
derulează în câteva dintre 

satele Banatului de munte, în perioada menţionată în 
titlu. Autoarea, după cum se va vedea, cu un evident 
talent pentru cercetarea etnologică, utilizează termenul 

de carnaval pentru ceea ce se întâmplă aici înainte 
de începerea Postului Mare. Personal, obişnuiesc să-l 
folosesc pe acela de ritualuri de primăvară cu măşti 
pentru a desemna acelaşi fenomen.

 Lucrarea de faţă este prefaţată de unul dintre 
etnologii de prestigiu ai acestei discipline – profesor 
universitar doctor Otilia Hedeşan –, care subliniază 
atât valoarea contribuţiei ştiinţifice a Adelei 
Lungu-Schindler, pe care o consideră un etnolog cu 
perspective, cât şi temeritatea de a aborda o asemenea 
temă, dificilă din două puncte de vedere, în primul 
rând datorită singularităţii fenomenului, deci fără 
prea mulţi termeni de comparaţie, şi apoi datorită unui 
corpus bibliografic dedicat foarte subţire, studiile 
relative la tema din titlu aproape că pot fi numărate 
pe degetele unei singure mâini.

 Volumul este deschis de un Argument menit să 
releve motivaţia alegerii temei şi în care sunt rezumate 
capitolele ce urmează, cu scopul evident de a releva 
firul roşu ce le uneşte din punct de vedere ideatic şi 
problematic, cu intenţia finală de a circumscrie şi 
interpreta cât mai corect materialul faptic, aşa cum se 
prezintă acesta în derularea sărbătorilor carnavaleşti 
din Banatul Montan (menţinându-ne, astfel, în cadrul 
conceptual al autoarei).

 Primul capitol, Carnavalul, râsul, masca, jocul – 
definiţii de lucru, are menirea de a fixa cadrul conceptual 
între limitele căruia se va derula efortul hermeneutic, după 
opinia noastră, unul mai degrabă implicit, ceea ce nu-i 
scade valoarea întru explicitarea a ceea ce se întâmplă in 
situ. Încă din capitolul argumentativ, M. Bahtin este luat 
în considerare ca autoritate de bază în ceea ce priveşte 
definirea şi circumscrierea carnavalescului, ca fenomen 
antropologic cu rădăcini ce se pierd în negura istoriei, 
fiind vorba nu de istoria factologică, politico-socială, ci 
de aceea a umanului. De altfel, întregul discurs ştiinţific 
al lucrării ar putea avea drept motto o formulare 
bahtiniană, respectiv aceea a „lumii întoarse pe dos”. 
Sub o formă aforistică, acest formulat sintetizează toate 
caracteristicile carnavalescului situat, din punctul de 
vedere al timpului tradiţional, într-un moment liminal, 
acela al morţii anului vechi şi a naşterii celui nou, pentru 
societăţile şi comunităţile tradiţionale fiind vorba de 
începutul primăverii, deci odată cu reînvierea naturii 
şi începerea noului an agricol. Plecând de la cea mai 
cunoscută etimologie a termenului carnaval, adică de la 
italicul carne vale (abţinere de la carne), sunt prezentate 
trăsăturile sale definitorii: excesele alimentare şi bahice, 
valorizarea excesivă a corporalului, ierarhii sociale 
răsturnate (de tipul stăpânul devenit slugă şi invers), 
mascarea, limbaj şi gestică licenţioase ar fi unele dintre 
acestea. Deci carnavalul permite ieşirea din cotidian 

Practici carnavaleşti*

* Adela Lungu-Schindler, Practici carnavaleşti de Lă-
satul Secului, Ed. Tim, Reșița, 2015.
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(Eliade ar spune „ieşirea din timpul profan”) şi inserarea 
într-o cu totul altă ordine, adică aceea a informalului. La 
nivel simbolic, toate cele menţionate sugerează căderea 
în haosul de dinaintea renaşterii lumii. Întru lămurirea 
sensurilor şi conţinutului termenului de carnaval, este 
explorat un corpus bibliografic ce include o serie de 
etnologi şi antropologi alogeni, precum A. Van Gennep 
(carnavalescul ca rit de trecere), V. Turner şi Mary 
Douglas (analiza liminalului temporal, timpul fără trecut 
şi viitor), H. Bergson (râsul ca factor social şi element 
purificator), R. Guénon (sinistrul „carnaval perpetuu” 
actual) şi români: Romulus Vulcănescu, Paul Drogeanu, 
Vasile Băncilă, V. Kernbach.

 Sărbătoarea, excesul, travestirea, masca, jocul 
sunt celelalte elemente definitorii ale acestui fenomen 
etno-cultural ce şi-au găsit explicitarea prin apelul la o 
bibliografie nu prea extinsă, dar atent selecţionată.

 Cel de-al doilea capitol, Carnavalul popular 
în Banatul de Sud este, poate, cel mai important, 
deoarece conţine prezentarea materialului faptic, 
însoţit de consideraţii hermeneutice prudente, cel mai 
adesea consonante cu opiniile exprimate de ceilalţi 
etnologi care s-au preocupat de acest subiect. Nunta 
şi tocma cornilor din Almăj, înmormântarea-parodie, 
făşancul, urşii de la Ciclova şi berbecii de la Slatina 
Timiş, binecunoscute de către bănăţeni, dar mai puţin 
de cei din alte zone ale ţării, sunt tradiţiile/obiceiurile 
descrise aici aproape în amănunt. Toate sunt prezentate 
ca fenomene liminale, de trecere de la un timp vetust 
şi muribund la un altul tânăr şi roditor. Primele trei 
stau sub zodia parodicului, al socialului răsturnat, cele 
două evenimente majore din viaţa omului, nunta şi 
înmormântarea, sunt puternic parodiate, unde limbajul, 
comportamentul obscen, alături de măştile sau 
simulacrele de aceeaşi factură (vezi mireasa borţoasă, 
mortul cu atribut falic exagerat), trimit indubitabil spre 
certe ritualuri de fertilitate. Excesul comportamental, 
masca hidoasă şi vestimentaţia zdrenţuroasă trimit 
spre acea lume pe dos a lui Bahtin. Licenţiozitatea 
unor momente sau a unor elemente de recuzită, trimit 
spre ideea de stimulare a fertilităţii omului şi a naturii 
de care depinde existenţa acestuia.

Urşii de la Ciclova au un cu totul alt scenariu, dar 
cu aceleaşi idei-forţă. Şi măştile acestora diferă, actanţii 
fiind îmbrăcaţi în piei întoarse, cu clopote mari pe spate şi 
sunt legaţi cu lanţuri de un cerc interior, fiind conduşi de 
un „ursar”. Ritualul este impresionant, dar aici avem, în 
plus, evocarea soarelui prin învârtirea în cerc la răspântii, 
fapt normal dată fiind liminaritatea momentului, când 
şi astrul diurn, cu puteri scăzute, trebuie resuscitat. 
„Vânarea” şi frecarea fetelor şi a femeilor cu o blăniţă 
de iepure (animalul fertil, prin excelenţă) sau atingerea 

lor cu un băţ, este secvenţa ritualică înscrisă sub semnul 
stimulării fertilităţii, atât a umanului cât şi a naturii. Pe 
de altă parte, zgomotul aproape infernal al clopotelor 
este menit să izgonească spiritele, fie ele bune sau rele, 
ce au irumpt în lumea noastră acum, la schimbarea 
timpului, şi să le oblige să se întoarcă acolo de unde au 
venit. După prezentarea ritualului, urmează un excurs 
centrat pe figura mitologică a ursului, apelându-se atât 
la surse bibliografice alogene şi autohtone, cât şi la 
setul de credinţe populare româneşti referitoare la acest 
animal, cu scopul de a decela semnificaţia etnologică şi 
culturală a ceea ce se întâmplă la Ciclova.

În  cazul berbecilor de la Slatina Timiş, costumaţia 
este similară, dar aici ei nu sunt legaţi cu lanţuri, ci doar 
dansează în cerc, în jurul beţelor ce le au în recuzită, 
cu aceeaşi trimitere spre solaritate, iar alergarea după 
fetele şi femeile ce se găsesc printre privitori, ungerea 
lor cu vaselină, are aceeaşi conotaţie, aceea de stimulare 
a fertilităţii cosmice.

Evident, scenariile ritualurilor sumar schiţate 
aici, sunt mult mai complexe. Am vrut să degajăm doar 
ideile de forţă asupra cărora insistă autoarea în ceea ce 
le priveşte (resuscitarea timpului, a cosmosului, haosul 
primordial  prin lumea pe dos etc.).

Chiar dacă multe dintre concluziile acesteia nu 
sunt în divergenţă cu acelea ale altor autori, lucrarea 
are meritul de a accentua valoarea acestei străvechi 
moşteniri, cu rădăcini în adâncurile istoriei, a căror 
datare poate că va rămâne imposibilă, în lipsa unor 
atestări mai vechi, fie ele scrise sau iconice (o imagine 
de un oarecare ajutor, adăugăm noi, ar putea fi aceea 
a faimosului dieu cornu – zeu cu coarne – din peştera 
Trois Frères din Franţa, a cărui recuzită vestimentară 
seamănă izbitor cu aceea a berbecilor noştri, cu sorgintea 
în neoliticul vest-european).

Lucrarea este continuată de un intermezzo literar 
artistic, în care este prezentată şi analizată o mărturie 
literară venită din partea unui autodidact, din partea unui 
condeier ţăran, dacă este să folosim terminologia actuală 
– Tata Oancea, cum este cunoscut după semnătura sa 
literară, pe numele său adevărat Petru E. Oance, poet, 
prozator şi publicist şi bun cunoscător al graiului 
bănăţean, pe care de altfel îl şi foloseşte în scrierile sale. 
Carnavalurile bănăţene au făcut obiectul unui ciclu de 
poezii (între anii 1929 şi 1933) şi al unui text în proză 
despre „frişăncii” de la Vasiova. Atât abordarea poetică, 
cât şi cea în proză, se remarcă, înainte de toate, prin 
umorul cu care descrie ceea ce se întâmplă la alaiurile 
mascaţilor, dovedind o excelentă stăpânire a graiului 
local, pentru noi, cei de azi, fiind un preţios document 
relativ la modalitatea de derulare a acestor carnavaluri, 
ţinând cont că în prezent ele au suferit unele schimbări 



Pag. 70

MORISENA, anul III, nr. 4 (12)/2018

atât din punctul de vedere al scenariului, cât şi al 
recuzitei (secvenţa ducerii mortului la râu, de pildă, a 
dispărut, măştile s-au diversificat – a se vedea apariţia 
minerilor ca personaje).

Următorul capitol, Carnavalul azi: problemele 
receptării, reprezintă un mic excurs de etno-sociologie, 
prin prezentarea constatărilor de teren, rezultate din 
studierea in situ a carnavalului bănăţean, a modalităţilor 
diferenţiate de receptare a unui atare eveniment de către 
comunităţile rurale unde el se derulează, şi de către 
mediul urban, acesta din urmă incapabil să perceapă, 
din lipsă de informaţie, amplitudinea şi profunzimea sa. 
Se relevează mai apoi jocul dintre tradiţie şi inovaţie, 
îndeosebi în ceea ce priveşte personajele evocate, cât 
şi fantezia actanţilor de a-şi confecţiona măşti cât mai 
originale, utilizând chiar şi materiale care sunt departe 
de ceea ce noi denumim tradiţie în domeniu.

Capitolul final, cel al Concluziilor, atestă faptul 
că ele se încadrează în definiţia lui Bahtin, subsumându-
se acelei „culturi populare a râsului”, în care actanţii 
şi privitorii sunt de fapt una, la eveniment participând 
întreaga obşte a comunităţii, întru vindecarea prin râs 
(vezi strigarea darurilor la nunta-parodie). Într-un alt 
registru, Urşii de la Ciclova au trecut în anii din urmă 
printr-o serie de avataruri, având drept cauză imixtiunea 
autorităţilor locale în urma unor excese violente din 
partea celor mascaţi, ajungându-se, de pildă, chiar în 
situaţia de a li se interzice acoperirea feţelor, caz în care 
s-au vopsit direct pe faţă cu diverse materiale (rujuri, 
creioane dermatografe). Sunt surprinse astfel adaptările 
pe care le suferă respectivele ritualuri la contextul social 
actual, care de altfel se produc şi în alte „capitole” ale 
civilizaţiei şi culturii populare româneşti.

Lucrarea Adelei Lungu-Schindler are meritul de 
a oferi celui interesat date inedite despre un unicat al 
culturii populare bănăţene. Nu considerăm exagerată 
această afirmaţie! Pe lângă materialul etnologic mai 
vechi, reieşit din explorarea puţinelor contribuţii ale 
etnologilor de la noi, sunt valorizate noi date, ca rezultat 
al unor cercetări personale de teren. Cititorul are astfel, 
faţă în faţă, ceea ce a fost şi ceea ce este în derularea 
carnavalurilor bănăţene şi poate să tragă şi singur unele 
concluzii. Pe de altă parte, această carte are, înainte de 
toate, meritul deosebit de a readuce în conştiinţa publică 
o valoroasă şi străveche moştenire culturală care, pentru 
a folosi o sintagmă de care se cam abuzează în prezent, 
ne conectează la Europa, deoarece manifestări similare 
există şi pe alte tărâmuri ale Lumii Vechi.

Dr. Mircea Taban

Volumul „Din 
Panteonul Banatului 
istoric” adună, în cele 
280 de pagini ale sale, 
mai multe studii ştiin-
ţifice pe care eminentul 
dascăl, colecţionar şi 
cărturar bănăţean, pro-
fesorul Gheorghe Ran-
cu-Bodrog, le-a realizat 
în ultimul pătrar de veac. 
Unele dintre aceste cer-
cetări au văzut lumina 
tiparului în mai multe 
volume sau reviste de is-
torie apărute până în pre-
zent, de-a lungul şi de-a 

latul spaţiului Banat-Crişana, în vreme ce altele repre-
zintă abordări inedite autorului. Acest demers ştiinţific şi 
editorial apare tocmai în anul Centenarului Marii Uniri, 

moment de înaltă trăire românească pe care profesorul 
Gheorghe Rancu-Bodrog nu avea cum să-l ignore, mai 
ales dacă avem în vedere descendeţa domniei-sale, din 
milenarul spaţiu românesc şi ortodox din jurul Mănăs-
tirii Hodoş-Bodrog – cel mai vechi aşezământ monahal 
cu locuire neîntreruptă din întregul nostru spaţiu etnic, 
configurat de către marele nostru poet naţional ca fiind de 
la Nistru, până la Tisa. „Panteonul” bănăţean propus de 
către profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog acoperă două 

Panteonul bănățean*

*Gheorghe Rancu-Bodrog, Din Panteonul Banatului is-
toric, Ed. Hoffman, Caracal, 2018.
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secole de lupte politice, economice, sociale şi culturale 
ale românilor din partea de vest a ţării, pornind din zo-
rii Vormärz-ului românesc, când bănăţenii încep să nu-
şi mai ascundă intenţiile de separare eclaziastică de sub 
ierarhia sârbească, până la ineditele mărturii contempo-
rane ale autorului, cum sunt cele referitoare la alegerile 
de episcopi ortodocşi de Caransebeş. Nu sunt uitaţi nici 

românii din sudul Dunării, faţă de care profesorul Gheor-
ghe Rancu-Bodrog s-a comportat şi încă se comportă ca 
un veritabil apostol naţional. Când legăturile diplomati-
ce oficiale erau acoperite de spinii politicilor păguboase, 
de-o parte sau de alta a bătrânului fluviu, cărările trainice 
pe care profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog le-a stabilit 
cu fraţii sud-dunăreni alimentau dragostea de limbă şi de 
neam a românilor de pretutindeni. Stau mărturie nu doar 
prieteniile de astăzi – care au umplut, până la refuz, de 
nenumărate ori Muzeul şi Biblioteca din Bozovici – ci şi 
valoroasa amenajare istorică şi etnografică pe care emi-
nentul dascăl şi cărturar bănăţean le-a organizat în pro-
priul domiciliu, devenit astăzi un punct istoric şi identitar 
de neocolit pentru orice turist care vine să admire minu-
nata zonă almăjană. Aici se găsesc dovezi incontestabile 
despre românitatea spaţiului din nordul şi din sudul Du-

nării, înscrisuri şi documente de o valoare inestimabilă, 
care s-au bucurat şi se bucură de lumina reflectoarelor ori 
de câte ori profesorul Gheorghe Rancu-Bodrog alcătu-
ieşte câte una dintre apreciatele-i expoziţii, găzduite de-a 
lungul şi de-a latul ţării.

Începând cu un studiu despre protopopul Tra-
ian Oprea, ctitorul Catedralei Ortodoxe Române din 
Vârşeţ, volumul profesorului Gheorghe Rancu-Bo-
drog continuă cu prezentări inedite despre relaţiile ro-
mâno-sârbe şi cu un alt studiu, cât se poate de intere-
sant, legat de testamentul episcopului dr. Iosif Traian 
Bădescu, cel despre care se spune că a făcut smerenia 
să strălucească. Mai departe, autorul ne prezintă inedi-
ta revoltă româno-sârbă de la Kruşiţa, din 1808, care nu 
se încadrează nici pe departe în tiparele consacrate ale 
istoriografiei noastre de până acum. Şirul apostolilor 
naţionali continuă cu preotul Iosif Coriolan Buracu, cu 
dascălul Iuliu Vuia, precum şi cu marii ofiţeri bănăţeni 
din armata imperială, respectiv mareşalul Petre Duca, 
generalii Alexandru Lupu şi Mihail Cavaler de Trapşa, 
maiorul Trăilă Stroiescu sau protopopul militar Pavel 
Boldea. N-are cum lipsi nici jurnalul lui Petre Ugliş 
dela Pecica, care încununează memorialistica bănăţea-
nă a Marelui Război. Ei, toţi aceşti apostoli naţionali 
sunt adevăraţii făuritori ai României Mari, cărora pro-
fesorul Gheorghe Rancu-Bodrog le închină minunatele 
sale rânduri. Deopotrivă iubit în Aradu-i natal, cât şi 
în Banatul montan în care a muncit o viaţă de om, iar 
astăzi mai abitir ca niciodată, Gheorghe Rancu-Bodrog 
face parte dintre acei oameni, rari şi binecuvântaţi, 
care înnobilează locul în care trăiesc.

Text: Dr. Doru Sinaci
Foto: Dușan Baiski
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