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MOTTO:
„Un popor are dreptul istoric asupra unui
Pământ numai în cazul când dăinuirea lui
N-a fost niciodată întreruptă...”
N. IORGA
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PrefaŃă

Încă de la început se cuvine să salutăm iniŃiativa editurii Marineasa de a reedita
valoroasa monografie Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri a
Protopopului dr. Gheorghe Ciuhandu (1875–1947), după ce, tot la editura Marineasa, au
văzut lumina tiparului Memoriile1 aceluiaşi strălucit om de cultură.

Deşi şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităŃii sale în cadrul administraŃiei
bisericeşti, în calitate de asesor şcolar şi ulterior de referent consistorial şi asesor cultural
al Episcopiei Aradului, pasiunea pentru istorie a Protopopului dr. Gheorghe Ciuhandu a
rămas vie de-a lungul întregii sale vieŃi, fiindu-i inoculată încă de pe băncile seminarului
teologic de către profesorul său Vasile Mangra. ÎnclinaŃia sa spre cercetarea istorică a fost
dublată de o solidă cultură generală şi de stăpânirea limbilor clasice (latină şi greacă), a
maghiarei şi germanei, ceea ce i-a permis accesul la izvoarele documentare din arhivele
consistoriale şi locale, precum şi la lucrările autorilor străini (în primul rând la operele
istoriografiei maghiare).

Prot. dr. Gheorghe Ciuhandu şi-a concentrat eforturile spre două direcŃii de
cercetare istorică: istoria bisericească şi istoria naŃională, cu referire directă la
Transilvania şi la Ńinuturile Aradului. În ultima parte a vieŃii (1929–1947), Prot. dr.
Gheorghe Ciuhandu se va dedica redactării lucrărilor sale de referinŃă care reprezintă şi
astăzi surse de primă mână, fiind citate în repetate rânduri în lucrările şi monografiile de
istorie2. Dintre lucrările de istorie bisericească scrise de părintele Ciuhandu se remarcă
studiul Din viaŃa lui Nestor Ioanovici episcopul Aradului (1767–1830) (Arad, 1929) şi
ampla monografie Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim RaŃ. Pagini mai ales din istoria
românilor crişeni (1830–1840) (Arad, 1935)3. În cadrul acestei din urmă monografii,
premiată de Academia Română, se fac numeroase referiri la viaŃa bisericească şi social-
politică a Banatului; autorul rezervă un capitol mişcării naŃionale din Banat, menŃionând
cererile românilor din această provincie istorică pentru înlăturarea ierarhiei străine de la
conducerea bisericii ortodoxe4.

În 1940, la Arad, părintele Gheorghe Ciuhandu a publicat monografia Românii
din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs istoric până la 1752 şi
însemnări istorice-politice ulterioare5. Această lucrare a fost rodul unor ample cercetări
                                                          
1 Prot. dr. Gheorghe Ciuhandu, Memorii. Din viaŃa mea. Făcute şi păŃite, spuse ca să înveŃe şi alŃii , ediŃie
îngrijită, prefaŃă şi tabel cronologic de Constantin Jinga, postfaŃă de conf. dr. Gheorghe Ciuhandu, Ed.
Marineasa, Timişoara, 1999.
2 Vezi, Pr. Prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, DicŃionarul teologilor români, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1996, p. 100-101.
3 Cele două lucrări ale Prot. dr. Gheorghe Ciuhandu sunt citate şi utilizate de către I. D. Suciu, Monografia
Mitropoliei Banatului, precuvântare de Î. P. S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1977, p. 17, p. 152, nota 39, p. 154, nota 50 ş. a..
4 Vezi, Prof. Ed. I. Găvănescu, Protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu (1875–1947), în „Mitropolia Banatului”,
nr. 4-6, 1975, p. 230.
5 Monografia Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri este foarte des citată în numeroase
lucrări de istorie, dintre care menŃionăm Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Prot. dr. Gheorghe LiŃiu, Prof. dr.
Vasile Popeangă, dr. Ioana Christache-Panait, dr. Radu Popa, Episcopia Aradului. Istorie. ViaŃă culturală.
Monumente de Artă, precuvântare de P. S. dr. Timotei Seviciu, Episcop al Aradului, Ed. Episcopiei
ortodoxe române a Aradului, Arad, 1989, p. 13, p. 25, nota 31; de asemenea vezi, Petru Bona, Istorie, etnie
şi confesiune în Banat, Ed. Marineasa, Timişoara, 2004, p. 177.
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în arhivele din Arad, iniŃiate încă înainte de 1930. Monografia evocă aspecte economico-
sociale şi politice din istoria românilor care locuiesc în vechiul comitat al Aradului, cu
precădere de-a lungul primei jumătăŃi a secolului al XVIII-lea. Sursele documentare
utilizate de autor sunt conscripŃiile austriece întocmite în perioada 1743-17526. Autorul le
dedică lucrarea iobagilor români din regiunea Aradului care, în opinia lui, alcătuiau:
„elementul dominant numericeşte, formând încă de atunci o łară Românească de iobagi
ortodocşi, înzestraŃi în cele economice şi viguroşi sufleteşte, cu drept cuvânt aşteptând
zile mai bune de dreptate, de libertate şi de deplină desvoltare naŃională” 7; de fapt acesta
este un argument convingător în sprijinul intenŃiei generale a autorului de a demonstra
vechimea românilor şi continuitatea lor neîntreruptă pe aceste meleaguri.

Monografia părintelui Gheorghe Ciuhandu are o finalitate ştiinŃifică, după cum ne
mărturiseşte însuşi autorul în prefaŃă. Pe de altă parte, el consideră că rezultatele
cercetării sale sunt deosebit de utile pentru combaterea teoriilor lansate de istoriografia
maghiară, ai cărei reprezentanŃi au contestat începând din secolul al XVIII-lea vechimea
şi continuitatea românilor în Transilvania. Negarea continuităŃii româneşti şi lansarea
unor teorii potrivit cărora românii ar fi emigrat în Transilvania dintr-o zonă situată la
sudul Dunării au corespuns evident obiectivelor politice şi ideologice ale austro-ungarilor
în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, cu scopul de a asigura maghiarilor primatul
cronologic în Transilvania şi de a justifica în acest fel pretenŃiile CurŃii din Viena de a
stăpâni această veche provincie istorică românească8.

Monografia Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri se structurează
în trei părŃi. Prima parte cuprinde un studiu introductiv cu o pronunŃată notă polemică.
Pornind de la combaterea ideilor neîntemeiate ale unor istorici maghiari care contestau
faptul că românii au alcătuit dintotdeauna majoritatea covârşitoare a populaŃiei în părŃile
Aradului, prot. dr. Gheorghe Ciuhandu prezintă cucerirea Ungariei şi Banatului de către
turci şi consecinŃele dominaŃiei otomane pentru teritoriile cucerite.

Concluziile din partea a doua a lucrării se întemeiază pe analiza mai multor
conscripŃii austriece întocmite în secolul al XVIII-lea; aceste documente dovedesc că
majoritatea absolută a populaŃiei din părŃile Aradului o alcătuiau românii ortodocşi.
Analiza acestor statistici are la bază în special două criterii: etnic şi confesional. Un
subcapitol din această a doua secŃiune îi este consacrat de către autor încorporării
comitatului Arad în regatul Ungariei (1732) şi demersurilor făcute de către nobilimea
maghiară de a-şi redobândi domeniile feudale şi vechile privilegii.

În cea de a treia parte a lucrării, părintele Gheorghe Ciuhandu se concentrează
asupra aspectelor de ordin economic, social şi administrativ din părŃile Aradului în prima
jumătate a secolului al XVIII-lea. Plecând de la premisa că Ńărănimea iobagă din părŃile
Aradului „reprezenta forŃa numerică şi de producŃiune, prin munca braŃelor şi prin
suportarea impozitelor publice”, formând o adevărată „łară românească”, cu o străveche
organizare social-politică9, autorul ne prezintă îndeletnicirile iobagilor, statutul lor juridic
şi implicit sarcinile pe care aceştia le aveau faŃă de stăpânii feudali şi mai târziu faŃă de
Curtea din Viena. Într-un cuvânt, ultima parte a lucrării ne înfăŃişează un tablou coerent
al vieŃii economice în părŃile Aradului în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

                                                          
6 Vezi, Prot. dr. Gheorghe Ciuhandu, op. cit. (Memorii…), p. 333.
7 Idem, Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p. 5.
8 Vezi, Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinŃa românească, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 123-124.
9 Gheorghe Ciuhandu, op. cit., (Românii din câmpia Aradului…), p. 5.
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Pentru a întregi imaginea cititorului cu privire la conŃinutul monografiei scrise de
către prot. dr. Gheorghe Ciuhandu am considerat că este oportun să ne oprim asupra
principalelor aspecte şi momente ale istoriei părŃilor Aradului şi a Ńinuturilor învecinate
care fac obiectul acestei valoroase lucrări.

Începând din Evul Mediu, teritoriul judeŃului Arad apare ca o largă arie de
interferenŃe istorice şi ca o verigă de legătură între marile provincii istorice româneşti,
Transilvania, Banat şi Crişana. Încă din secolul al XVI-lea, teritoriul comitatului Arad a
fost disputat între Imperiul Habsburgic, principatul Transilvaniei şi Poarta otomană. În
1541, cetatea Arad şi regiunile înconjurătoare făceau parte din aşa-numitul Partium, care
cuprindea comitatele situate între Tisa şi voievodatul Transilvaniei, precum şi regiunile
din nord-vestul voievodatului Transilvaniei: Békeş, Zarand, (Cenad), Solnocul Exterior,
Crasna, Bihor, Szabolcs, Satu Mare, Solnocul de Mijloc, Maramureş, Ugosca, Bereg,
Ung şi Zemplen. În 1541, termenul de Partium desemna acele teritorii ale regatului
Ungariei acordate de sultanul Soliman I lui Ioan Sigismund Zápolya, fiul regelui defunct
al regatului Ungariei şi fost voievod al Transilvaniei, Ioan Zápolya10. Tot în 1541, partea
centrală a Ungariei a fost anexată Imperiului otoman şi transformată în paşalâc cu centrul
la Buda, iar Transilvania a fost desprinsă de Ungaria, constituindu-se ca principat
autonom aflat sub suzeranitatea PorŃii otomane, deşi acest statut i-a fost acordat mai
târziu11. Sultanul Soliman I i-a acordat lui Ioan Sigismund Zápolya şi Trasilvania (care
avea iniŃial statut de sangeac), alături de comitatele apusene din Partium. Cucerirea
Ungariei şi trasformarea ei în paşalâc a netezit drumul turcilor spre Europa centrală,
cunoscut fiind faptul că scopul ofensivei lor era cucerirea Vienei.

Ca urmare a încercărilor Transilvaniei de a ieşi de sub obedienŃa PorŃii otomane,
conjugate cu tentativele lui Ferdinand de Habsburg de a o cuceri, sultanul Soliman
Magnificul declanşează campania otomană din 1552, soldată cu cucerirea Timişoarei şi a
Banatului de câmpie (teritoriile de deal şi de munte din estul şi sudul Banatului cu cetăŃile
Lugoj şi Caransebeş au rămas între 1541-1658 şi 1688-1699 sub stăpânirea principilor
Transilvaniei, aflaŃi şi ei sub suzeranitatea otomană); în această expediŃie turcii au cucerit
şi distrus o serie de cetăŃi din Banatul de câmpie şi de pe malul Mureşului, dintre care
menŃionăm: Şoimuş, Radna, Arad, Pâncota, Cenad, Făget, Ilia şi Orşova. În teritoriile
cucerite ale Banatului, otomanii au organizat paşalâcul de la Timişoara. Între anii 1552-
1566, zona sudică a Partium-ului (teritoriul dintre Mureş-Crişuri şi Tisa) cuprinzând
sangeacurile Lipova, Cenad, Arad şi Ineu a fost încorporată în paşalâcul Timişoarei.
Astfel, locuitorii din Ńinuturile Aradului au avut aceeaşi soartă cu populaŃia din părŃile
Banatului cucerite de către turci12.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi de-a lungul secolului al XVII-lea,
comitatul Aradului a trecut succesiv de sub stăpânirea Transilvaniei, aflată sub
suzeranitatea otomană, sub dominaŃia habsburgică. Prin tratatul de la Speyer din anul
1570, habsburgii recunoşteau apartenenŃa la principatul Transilvaniei (aflat sub
suzeranitatea otomană) a comitatelor vestice Crasna, Bihor cu cetatea Oradea, Solnocul
de Mijloc, Maramureş, Arad, Zarand, Banatul Lugojului şi al Caransebeşului; era prima

                                                          
10 Octavian Tătar, Disputa transilvano-habsburgică pentru Partium (1556-1565), în „Ziridava”, XXIII, 2002,
p. 111.
11 Petru Iambor, Cucerirea Banatului de către turci şi trasformarea lui în paşalâc (1552), în Vilaietul
Timişoara (450 de ani de întemeiere a paşalâcului). 1552-2002, Timişoara, 2002, p. 12-13.
12 Octavian Tătar, op. cit., p. 111.
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recunoaştere oficială de către habsburgi a entităŃii statale distincte a Transilvaniei faŃă de
fostul regat al Ungariei13. Secolul al XVII-lea a adus schimbări teritoriale în defavoarea
principatului Transilvaniei. În 1616, principele Transilvaniei Gabriel Bethlen a cedat
otomanilor cetatea Lipovei cu teritoriul ei aferent; Şiria cu domeniul ei va fi ocupată de
către turci în 1633, fiind transformată în sangeac. În 1658 au fost ocupate de către
otomani cetăŃile Ineu, Dezna, Lugoj, Caransebeş, la care, în anul 1660, s-a adăugat
cetatea Oradea cu un întins teritoriu, aceasta din urmă transformată în paşalâc. Ceea ce
mai rămăsese din comitatul Aradului, ca urmare a cuceririlor otomane, a fost inclus în
anul 1626 în comitatul Zarandului14.

Către sfârşitul secolului al XVII-lea, Crişana şi Banatul au fost eliberate de sub
suzeranitatea otomană, dar vor fi ocupate progresiv de către Imperiul habsburgic.
Începutul expansiunii habsburgice spre sud-estul Europei se produce o dată cu
despresurarea Vienei în 1683 şi constituirea în anul următor (1684) a coaliŃiei
antiotomane sub denumirea de „Liga Sfântă”, la care vor adera mai multe state (Imperiul
habsburgic, Polonia, VeneŃia, Brandenburg, Rusia). Prima etapă a ofensivei austriece a
avut ca rezultat ocuparea cetăŃii Buda în 1686; victoria repurtată împotriva turcilor la
Mohács în anul următor (1687) le va deschide habsburgilor calea spre Transilvania,
Banat şi Serbia15. Cucerirea Transilvaniei făcea parte dintre obiectivele imediate ale
CurŃii din Viena; pentru a-şi atinge acest scop, habsburgii au făcut eforturi diplomatice,
dar s-au folosit şi de forŃa militară. Trupele imperiale au pătruns în Transilvania încă din
1685 (în Maramureş, Chioar, Bihor, Arad). Intrarea în vigoare a Diplomei Leopoldine (4
decembrie 1691) a pecetluit încorporarea Transilvaniei în Imperiul habsburgic16.

După înfrângerea răscoalei antihabsburgice condusă de către Francisc Ráckoczi al
II-lea (1703-1711) şi încheierea păcii de la Satu Mare (1711) între Curtea din Viena şi
nobilimea din Partium şi Transilvania, vechile comitate apusene din Partium (printre care
se afla şi Aradul) care făcuseră parte din paşalâcul Oradiei (creat în 1660) sau al
Timişoarei sunt desprinse treptat de Transilvania şi trecute în subordinea Consiliului
LocumtenenŃial de la Buda, instituit în 1724: mai întâi Satu Mare şi Bihorul, apoi în 1732,
Aradul, alături de Maramureş, Crasna, Solnocul de Mijloc, Chioarul şi Zarandul.
Aceluiaşi Consiliu locumtenenŃial îi vor fi subordonate în 1778 cele trei comitate
organizate pe teritoriul Banatului (Caraş, Timiş şi Torontal), care va fi înglobat tot acum
la Ungaria. Împăratul Imperiului habsburgic stăpânea aceste teritorii în calitate de rege al
Ungariei17.

Împrejurările legate de expansiunea habsburgică în sud-estul Europei au fost
favorabile întemeierii episcopiei ortodoxe a Aradului. ExistenŃa unor episcopi ortodocşi
români este atestată în părŃile Aradului începând din a doua jumătate a secolului al XVI-
lea. În 1553 este atestat la Lipova un anume episcop Daniel. În 1598, după ce Ineul şi

                                                          
13 Vezi, Susana Andea, InstituŃii centrale şi locale în Transilvania, în Istoria Românilor. O epocă de înnoiri
în spirit european (1601–1711/1716), vol. V, (coord. Acad. Virgil Cândea), Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
2003, p. 732.
14 Ibidem, p. 733.
15 I. D. Suciu, op. cit., p. 105.
16 Andrei Magyári, Începutul regimului habsburgic în Transilvania şi mişcarea adversă a lui Francisc
Ráckoczi al II-lea, în Istoria Românilor, vol. V, p. 369-372.
17 Nicolae Edroiu, în Istoria Românilor. Românii între Europa clasică şi Europa luminilor (1711–1821),
vol. VI, (coord. dr. Paul Cernovodeanu, prof. univ. dr. Nicolae Edroiu), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p.
41-42 şi p. 44.
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Lipova au fost eliberate de sub stăpânirea otomană, aici sunt menŃionaŃi doi ierarhi:
Vasile la Ineu şi Matei la Lipova. Episcopului Matei i-a urmat în scaunul arhieresc fiul său
Sava, care se intitula în 1607 episcop de Lipova: „Honorabilis Szavae Vladika de Lippa”18.

Urmaşul lui Sava a fost un nepot al său, Lazar Brancovici (cu numele de călugăr
Longhin Brancovici), hirotonit mitropolit la Ineu în 1628 de însuşi patriarhul
Constantinopolului, Chiril Lucaris. Succesorul lui Brancovici a fost Sofronie, care îşi
avea reşedinŃa la mănăstirea Hodoş-Bodrog. Prin 1651 se pare că el era mitropolitul
Lipovei. Lui Sofronie i-a urmat Ştefan, hirotonit ca mitroplit al Lipovei în 166419.

În 1689 este atestat ca „episcop al Lipovei” Isaia Diacovici, care era şi episcopul
sârb al Ineului (Ienopole). El a intrat în tratative cu austriecii, oferindu-se să organizeze
emigrarea sub stăpânirea împăratului a zeci de mii de creştini balcanici, în frunte cu
patriarhul din Ipek. În toamna anului 1690 au imigrat în părŃile Banatului şi Crişanei în
jur de treizeci şi şase, până la patruzeci de mii de familii „illirice” (sârbi şi macedo-români)
în frunte cu patriarhul Arsenie al III-lea Cernoievici al Ipek-ului. Prin diploma semnată de
Leopold I la 6 aprilie 1690, sârbii imigranŃi beneficiau de aşa numitele „privilegii
illirice” 20, iar patriarhul sârb Arsenie al III-lea Cernoievici devenea reprezentantul
instituŃional al populaŃiilor ortodoxe din Imperiul habsburgic; astfel, jurisdicŃia sa
canonică se extindea asupra tuturor credincioşilor de rit ortodox din Imperiu. Românii
ortodocşi din părŃile Aradului au intrat acum sub jurisdicŃia ierarhiei sârbe, fiind atraşi de
privilegiile pe care le primiseră sârbii. La 4 martie 1695, împăratul Leopold I a confirmat
în scaunele lor pe cei şapte episcopi numiŃi de Arsenie al III-lea Cernoievici; printre
aceştia se număra şi Isaia Diacovici, confirmat ca episcop al Timişoarei şi Ineului
(Ienopole). Isaia Diacovici s-a aşezat la Ineu încă din 1693, când cetatea a intrat definitiv
sub stăpânirea habsburgică. În 1699, în urma cedării Banatului (cu cetatea Timişoara)
către turci, prin pacea de la CarloviŃ, Isaia a fost nevoit să-şi găsească eparhie în nordul
Mureşului, zonă care a rămas sub stăpânirea habsburgică. În condiŃiile în care cetatea
Arad a rămas fidelă împăratului în împrejurările legate de revoluŃia antihabsburgică
condusă de Francisc Ráckozi al II-lea, Curtea din Viena şi credincioşii sârbi s-au decis să
fixeze sediul Episcopiei lui Isaia Diacovici la Arad. Episcopia Aradului a fost
recunoscută oficial de către Curtea din Viena la 15 aprilie 1706, când Isaia Diacovici a
fost confirmat oficial în funcŃia de episcop al noii episcopii ortodoxe21. Lui Isaia
Diacovici i-au urmat în scaun alŃi episcopi sârbi până în 1815. ImigraŃia sârbilor ortodocşi
a contribuit la întărirea Ortodoxiei în părŃile Banatului şi Crişanei. La început, episcopii
sârbi au reprezentat un sprijin pentru românii ortodocşi din aceste regiuni, însă cu timpul
păstoria lor a servit intereselor Imperiului habsburgic şi a slujit în mică măsură intereselor
politico-naŃionale şi bisericeşti ale românilor. Din acest motiv, românii au militat pentru
alegerea unui episcop din neamul lor la Arad. Acest deziderat al românilor ortodocşi s-a

                                                          
18 I. D. Suciu, op. cit., p. 94.
19 Prot.dr. Gheorghe LiŃiu, Istoria eparhiei Aradului, în Episcopia Aradului. Istorie. ViaŃă culturală.
Monumente de Artă, precuvântare de P.S. Dr. Timotei Seviciu, Episcop al Aradului, Ed. Episcopiei
ortodoxe române a Aradului, Arad, 1989, p. 26-27.
20 Împăratul Leopold I (1657-1705) le-a acordat „illiricilor” din Imperiul habsburgic libertatea cultului,
autonomie bisericească şi civil ă, drept de înarmare, scutire de impozite şi de sarcini, vezi Petru Bona, op.
cit., p. 46-47.
21 Ibidem, p. 28-29.
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înfăptuit de abia în 1829, când, după o vacanŃă de paisprezece ani (1815-1829), scaunul
episcopal a fost ocupat de Nestor Ioanovici, primul episcop român al Aradului22.  

După 1711, Curtea din Viena a aplicat o serie de măsuri prin care să-şi întărească
autoritatea în noile teritorii anexate. Principalul mijloc pentru consolidarea regimului
habsburgic în Transilvania şi în vechile comitate din Partium rămâne puterea militară,
care este folosită şi ca instrument al politicii de centralizare. Trupele imperiale au fost
dispuse în puncte cheie din Maramureş, Sătmar, Bihor, Zărand şi Arad. Regimul austriac
se consolidează prin administraŃie şi Biserică. După 1711, curtea din Viena a promovat o
politică energică, vizând întărirea poziŃiilor catolicismului în Transilvania. O parte dintre
bisericile vechi, preluate de reformaŃi în secolul al XVI-lea, au fost restituite catolicilor.
Confesiunea catolică va fi protejată prin numirea aparŃinătorilor săi în funcŃiile civile şi
militare din Transilvania. Pentru a-i atrage de partea sa pe români, habsburgii acordă
privilegii Bisericii româneşti unite cu Roma (Biserica unită greco-catolică). Prin întărirea
catolicismului, Curtea din Viena a încercat să slăbească confesiunile reformate (mai ales
pe cea calvină, căreia îi aparŃineau maghiarii), dar şi confesiunea ortodoxă23.

După cucerirea habsburgică, structura etnică a populaŃiei din părŃile vestice ale
Transilvaniei rămâne neschimbată faŃă de perioada anterioară. Conform statisticilor
întocmite de autorităŃile austriece în cursul secolului al XVIII-lea, românii formează
majoritatea absolută a populaŃiei. În părŃile Aradului, populaŃia de etnie maghiară este
bine reprezentată. De altfel, nobilimea maghiară a reuşit să-şi menŃină poziŃiile în toate
comitatele apusene care au făcut parte din vechiul Partium. Nobilii maghiari îşi apărau
vechile privilegii şi se împotriveau tentativelor de schimbare şi modernizare a instituŃiilor
şi vieŃii socio-economice, promovate de către Curtea din Viena. Dintre populaŃiile
alogene venite în părŃile Aradului, sârbii deŃin o pondere însemnată. Începutul emigrării
sârbilor în zona Mureşului şi în părŃile Crişanei se situează în a doua jumătate a secolului
al XV-lea, când Serbia a fost înglobată în Imperiul otoman (1459)24. EmigraŃia masivă a
sârbilor în părŃile vestice ale Ńării noastre se va desfăşura în trei valuri succesive (1690-
1691, 1716, 1737)25.

În secolul al XVIII-lea, Curtea din Viena a pus în aplicare principiile sale de
regularizare şi sistematizare a teritoriului care au determinat schimbări de proporŃii în
peisajul multor regiuni. Satele de tip răsfirat - tipul de habitat cel mai caracteristic la
românii din Transilvania, Partium şi Banat - au fost transformate în aşezări de tip adunat
cu o formă geometrică regulată. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aşezările
din Crişana (din districtele Beliu, Pomezău, Sărand, Vaşcău) şi satele româneşti şi
sârbeşti din câmpia Aradului beneficiază de politica de regularizare şi sistematizare
iniŃiată de către curtea din Viena26.

În secolul al XVIII-lea, economia agrară face progrese notabile în Ńinuturile
Aradului, Oradiei şi Sătmarului. Aceste regiuni erau renumite prin podgoriile lor unde se
cultivau soiuri de viŃă de vie aduse din Austria şi Germania de către şvabii colonizaŃi în

                                                          
22 Ibidem, p. 50-51.
23 Nicolae Edroiu, în Istoria Românilor, vol. VI, p. 529-530.
24 I. D. Suciu, op. cit., p. 69.
25 Ş. Turcuş, în Istoria României, vol. VI, p. 415.

26 A. Andea, Economie şi societate (Transilvania), în Istoria Românilor, vol. VI, p. 142-144.
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zonă după începutul secolului al XVIII-lea. Podgoria Aradului era recunoscută pentru
calitatea vinurilor sale27.

Instaurarea stăpânirii habsburgice în Transilvania şi Banat a determinat o
accentuare excesivă a fiscalităŃii în aceste provincii. Pentru a contabiliza numărul
contribuabililor şi pentru a cunoaşte puterea economică a Transilvaniei şi Banatului,
Curtea din Viena a organizat în prima jumătate a secolului al XVIII-lea trei conscripŃii
fiscale generale (1715, 1720-1721 şi 1750). În urma ultimei conscripŃii din timpul Mariei
Tereza, Curtea din Viena le-a impus o dare în bani tuturor contribuabililor din Ńară28.

łăranii români au fost nevoiŃi să suporte aprovizionarea şi cazarea armatelor
austriece în timpul celor trei războaie turco-austriece din 1716-1718, 1735-1739 şi 1788-
1791. Darea fiscală va fi solicitată ani la rând pe timp de război. Totuşi faŃă de
Transilvania şi Banat, ale căror teritorii se aflau în contact direct cu Imperiul otoman,
vechile comitate apusene din Partium au fost solicitate în mai mică măsură pentru a
contribui la întreŃinerea armatelor imperiale29.

Sarcinile populaŃiei faŃă de Curtea din Viena se suprapuneau peste celelalte, faŃă
de stăpânul domenial şi faŃă de Biserică. Pentru a-l face pe contribuabil capabil de plată,
oficialităŃile austriece se vor implica în sfera raporturilor sociale din Transilvania şi din
comitatele vestice. După mijlocul secolului al XVIII-lea, Curtea din Viena va trece la
reglementarea sarcinilor iobagilor transilvăneni30. Politica socială promovată de către
Curtea din Viena se va lovi de rezistenŃa nobilimii din principatul Transilvaniei, care nu
vedea cu ochi buni ciuntirea vechilor sale privilegii în cadrul domeniilor feudale pe care
le stăpânea.

Monografia părintelui Gheorghe Ciuhandu se remarcă prin erudiŃie, obiectivitate
şi bogăŃia informaŃiei, în multe cazuri una inedită; ea reprezintă încununarea activităŃii de
cercetare în domeniul istoriei a autorului ei. Prin această lucrare, prot. dr. Gheorghe
Ciuhandu a adus o contribuŃie importantă la cunoaşterea istoriei Transilvaniei, Crişanei şi
Banatului în perioada stăpânirii habsburgice.

Remus Mihai Feraru

                                                          
27 Nicolae Edroiu, în Istoria Românilor, vol. VI, p. 255-256
28 Ibidem, p. 530.  
29 Ibidem.
30 Vezi, D. Prodan, Problema iobăgiei în Transilvania. 1700-1848, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1989, p. 106-221.
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TABLOU CRONOLOGIC�

23 aprilie 1875: Se naşte în comuna Roşia (Bihor), într-o familie preoŃească, Gheorghe Ciuhandu.

1893, Arad: Vasile Mangra este înlăturat de la catedră, la cererea guvernului maghiar. Parte dintre
studenŃii Institutului, între care şi Gheorghe Ciuhandu, se solidarizează cu el şi organizează acŃiuni de
protest.

1898: Absolvă Institutul Teologic din Arad şi, la recomandarea şi cu spirijinul episcopului Iosif Goldiş, se
înscrie la Universitatea din CernăuŃi pentru studii doctorale.

1905: ObŃine, cu distincŃii remarcabile, titlul de doctor în ştiinŃe teologice, după care revine la Arad, cu
intenŃia de a se dedica unei cariere universitare.

1906, Budapesta: În noua sesiune parlamentară vor intră 14 deputaŃi “naŃionalişti”, între care: Vasile
Goldiş, Alexandru Vaida, Ştefan Cicio, Coriolan Brediceanu, Vasile Lucaciu, etc. Tânărul student
Ciuhandu simpatizează cu politica acestora, intrând astfel în conflict cu directorul de atunci al Institutului
Teologic din Arad, Arhimandritul Augustin Hamzea.

1906, Arad: Este numit asesor şcolar, iar mai târziu referent consistorial şi asesor cultural al Episcopiei
Aradului.

1 Decembrie 1918: Participă la Marea Adunare NaŃională de la Alba Iulia, eveniment în cadrul căruia se
dă citire Rugăciunii solemne alcătuită de către Pr. Dr. Gheorghe Ciuhandu special pentru acest scop.

1918, Arad: Apare sub semnătura Pr. Gh. Ciuhandu, lucrarea Şcoala noastră poporală şi darea culturală.

6-7 martie 1919, Sibiu: Congresul preoŃesc de constituire a AsociaŃiei Clerului Ortodox din Ardeal. Cu
această ocazie, Prot. Dr. Gheorghe Ciuhandu propune pentru prima oară în mod oficial iniŃierea
demersurile de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

1919, Arad: Apare studiul Împreunarea Bisericilor Ortodoxe Române din România Mare şi raportul
Bisericii cu Statul

1922: Prot. Dr. Gheorghe Ciuhandu este ales preşedinte al AsociaŃiei Clerului Ortodox din Ardeal.

1927, Arad: Apare lucrarea intitulată Dezbinarea religioasă a românilor ardeleni. Falsificarea credinŃei şi
a istoriei

1927: Începe să-şi redacteze Memoriile

                                                          
� Datele din acest tabel cronologic sunt selectate din lucrările: Victor Jinga, Problemele
fundamentale ale Transilvaniei, vol. I-II, Astra, Braşov, 1945; Pr. Dr. Mircea Păcurariu, Politica Statului
Ungar faŃă de Biserica Românească din Transilvania în perioada Dualismului (1867 - 1918), Sibiu, 1986;
Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3 (secolele XIX şi XX), Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994; Preot Prof. Univ. Dr.
Mircea Păcurariu, DicŃionarul Teologilor Români, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996.
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1928, Arad: Apare lucrarea Patronatul ecleziastic ungar în raport cu drepturile statului român. Studiu
istoric-statistic şi politic-bisericesc

1929, Arad: Apare cercetarea Câteva momente din trecutul episcopiei Aradului (1767-1830)

1930, Sibiu: Apare studiul CărŃile de afurisanie sau de blestem din Ardeal

1933, Sibiu: Apare studiul Bogomilismul şi românii

7 iunie 1939, Bucureşti:  Este ales senator în Parlamentul României

1940, Arad: Apare studiul Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs istoric până
la 1752 şi însemnări istorice-politice ulterioare

29 aprilie 1947, VaŃa de Jos (Hunedoara): Prot. Dr. Gheorghe Ciuhandu trece la cele veşnice.

BIBLIOGRAFIA
PROT. DR. GHEORGHE CIUHANDU

Şcoala noastră poporală şi darea culturală, Arad, 1918
Împreunarea Bisericilor Ortodoxe Române din România Mare şi raportul Bisericii cu Statul, Arad, 1919
Reorganizarea mitropoliei ardelene, Arad, 1920
Schisma românească sau “unirea” cu Roma, Sibiu, 1921
Puncte de orientare în chestiunea unificării administrative bisericeşti, în “Analele AsociaŃiei Clerului”,

Sibiu, 1922
Români ortodocşi şi uniŃi români sau două organizaŃii bisericeşti româneşti din Ardeal, Sibiu, 1922
Papism şi ortodoxism în Ardeal sau porfiră şi cunună de spini, Arad, 1922
Reorganizarea centrelor ierarhice şi unificarea bisericească, Bucureşti, 1923
Urgia unionistă din judeŃul Aradului şi reacŃiunea ortodoxă, Arad, 1924
Unirea şi întoarcerea Galşei la ortodoxie, Sibiu, 1924
Propaganda catolică maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a Aradului (1815 – 1864), Arad,

1926
Dezbinarea religioasă a românilor ardeleni. Falsificarea credinŃei şi a istoriei, Arad, 1927
Patronatul ecleziastic ungar în raport cu drepturile statului român. Studiu istoric-statistic şi politic-

bisericesc, Arad, 1928
Cum s-a făcut unirea cu Roma în Ohaba Forgaci (Banat). Descrierea unor siluiri şi fraude, Sibiu, 1929
Câteva momente din trecutul episcopiei Aradului (1767-1830), Arad, 1929
Doi Ioanovici pe tronul episcopesc ortodox de la Arad, Arad, 1929
Din viaŃa lui Nestor Ioanovici episcopul Aradului (1767-1830), Arad, 1929
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CărŃile de afurisanie sau de blestem din Ardeal, Sibiu, 1930
Şase documente şi câteva cuvinte despre protopopul Dimitrie-Stoichescu-Petrovici, în “Analele Banatului”,

1931, fasc. 9, p. 149
Călugării Visarion şi Sofronie şi Mucenicii Ortodoxei din Ardeal, Sibiu, 1932
Rânduiala Sfintei Mărturisiri la români. Însemnări rituale cu două anexe: ritualul sârbesc (1524) şi

românesc (1681), CernăuŃi, 1933 (vezi şi rev. “Candela”, an XLIII, 1932)
Bogomilismul şi românii, Sibiu, 1933
Dr. Giorgiu Popa – Un om de şcoală şi cultură, Arad, 1934
SchiŃe din trecutul românilor arădeni din vecul al XVIII-lea, Arad, 1934
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim RaŃ. Pagini mai ales din istoria românilor crişeni (1830-1840), Arad,

1935
Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs istoric până la 1752 şi însemnări

istorice-politice ulterioare, Arad, 1940
Memorii (1907-1925). Din viaŃa mea. Făcute şi păŃite, spuse ca să înveŃe şi alŃii , EdiŃie îngrijită, prefaŃă şi

tabel cronologic de Constantin Jinga. PostfaŃă de conf. dr. Gheorghe Ciuhandu, Editura Marineasa,
Timişoara, 1999

Studii şi articole referitoare la Prot. dr. Gheorghe Ciuhandu:

Dr. Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic ortodox român din
Arad, Arad, 1922, p. 651

Rev. “Biserica şi Şcoala”, număr omagial: 38/17 Sept. 1939
Ştefan Lupşa, Iconom Stavrofor Dr. Gheorghe Ciuhandu, în “Telegraful Român”, XCV, nr. 17-18/1947
Pr. Dr. Grigorie Marcu, Părintele Ciuhandu, în “Revista Teologică”, nr. 5-6/1947, p. 197
*** Necroloage: în rev. “Biserica Ortodoxă Română”, nr. 10-12/1947 şi în rev. “Biserica şi Şcoala”, nr.

20/1947
Ed. I. Găvănescu, Protopopul Dr. Gh. Ciuhandu, în “Mitropolia Banatului”, nr. 4-6/1975
Prof. Eduard Găvănescu, Părintele Gheorghe Ciuhandu. La centenarul naşterii sale (1875-1975), în

“Mitropolia Ardealului”, an XX, nr. 9-10/1975, p. 675
Pr. Prof. Dr. Gheorghe LiŃiu, Rugăciunea de la Alba Iulia, în rev. “Mitropolia Banatului”, nr. 10-12, 1969,

p. 683
*** Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 99
Mircea Păcurariu, DicŃionarul teologilor români, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, pp. 100-101
Pr. Prof. Dr. Gheorghe LiŃiu, Cincizeci de ani de la moartea protopopului stavrofor dr.

Gheorghe Ciuhandu, în rev. "Teologia" Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă,
Anul I, nr. 2, Aprilie-Iunie 1997, Arad, p. 126

Prof. Ed. I. Găvănescu, Dr. Gheorghe Ciuhandu: Din ViaŃa mea. Făcute şi păŃite, spuse
ca să înveŃe şi alŃii , Timişoara, Arhiva familiei Ciuhandu.

Preot Pavel Vesa, Din corespondenŃa episcopului Roman Ciorogariu cu preotul Gheorghe Ciuhandu, în
rev. "Teologia" Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă, Anul I, nr. 2, Aprilie-Iunie 1997, Arad, p.
108
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NOTĂ ASUPRA EDIłIEI

Volumul de faŃă reprezintă o restituire a lucrării iconomului stavrofor Pr. Dr.
Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs
istoric până la 1752 şi însemnări istorice politice ulterioare. EdiŃia princeps, după care
ne-am călăuzit în alcătuirea prezentei ediŃii, a văzut lumina tiparului în Arad, în anul
1940, la Institutul de arte grafice al Diecezanei.

EdiŃia de faŃă reproduce materialul original, inclusiv ilustraŃiile, hărŃile şi tabelele
inserate de către autor, renunŃându-se doar la anexele ce cuprind conscripŃiile din
perioada 1743-1752, de un interes limitat pentru cititorul zilelor noastre.

Pentru a nu afecta savoarea textului original, am căutat să nu edităm textul în
funcŃie de normele lingvistice actuale. Totuşi, acolo unde un asemenea demers a fost
strict necesar, am operat discret anumite modificări, astfel încât să nu alterăm în vreun fel
conŃinutul.

C.J.

7 noiembrie 2005
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PREFAłĂ

În marea zi de Şapte Iunie 1939, când se deschidea primul Parlament Român al „Renaşterii
NaŃionale” şi mă învredniceam să fac jurământul de senator numit, gândul mi-se întorcea, cu omagială
recunoştinŃă şi supunere, către Majestatea Sa Regele Carol al II-lea şi, tot atunci, luam hotărârea de a
încheia după puterile mele şi de a închina această lucrare – de acord cu jurământul ce făceam – pe altarul
„unit ăŃii naŃionale” şi în slujba de apărarea „integrităŃii teritoriale” a Statului Român la frontiera vestică.

Materialul în cauză îl adunasem încă din 1931 şi, în parte, îl şi prelucrasem de
atunci. Dar nu avusem nădejde de tipărire, fiind el vast, iar tipărirea prea costisitoare.

Acest material vine ca o complectare, în parte, a cercetărilor istorice cari, pentru Crişana mai
ales, sunt aşa de maştere până acum, despre ceea ce scrisesem mai de aproape, altădată.1 Lucrarea de
faŃă, prin materialul său statistic serveşte în parte măcar, ca întregire a lacunei în privinŃa istoriografiei
Ńinutului, fiind bine cunoscut raportul dintre Istorie şi Statistică. După expresia lui Schlözer, istoric german
(† 1809), Statistica este o istorie oprită pe loc. Ea este istoria unei epoci anumite, nu însă narativă, ci
descriptivă.2 În cazul studiului nostru, am Ńinut să dăm şi pagini de Istorie, care sprijină raŃiunea
Statisticei, pentru ca prin îmbinarea amânduror elementelor acestora să dăm mai mare tărie afirmaŃiilor
noastre şi cauzei naŃionale, pentru care milităm.

Dacă istoriografia ungurească a operat – cu şi fără temei, în cazul istoriei judeŃului Arad, printr-
o vastă şi costisitoare monografie3) – cu mărturii istorice aproape numai despre isprăvile nobilimii
maghiare, care mi-a Ńinut înaintaşii în robia medievală a iobăgiei, noi, cu drept cuvânt, scoatem pe teren
mulŃimea, absolut covârşitoare, de nume ale iobagilor de odinioară, care reprezentau forŃa numerică şi de
producŃiune, prin munca braŃelor şi prin suportarea impozitelor publice şi către „domnii de pământ” – o
mână de oameni, o ceată de exploatatori care îşi ziceau „nobili” (?).

Numărul, viaŃa şi producŃia vremii de atunci o reprezentau tocmai acei obidiŃi iobagi români, pe
cari, cu ajutorul Statisticilor oficiale ungureşti, de catagrafiere şi impozitare, redactate între anii 1743-
1752, îi dovedim ca element dominant numericeşte, formând încă de atunci o łară Românească de
iobagi ortodocşi, înzestraŃi în cele economice şi viguroşi sufleteşte, cu drept cuvânt aşteptând zile mai
bune: de dreptate, de libertate şi de deplină dezvoltare naŃională.

În asemenea condiŃii, constatările statistice şi consideraŃiile istorice invocate vor merge
convergent, sprijinindu-se reciproc, pentru a ne întări şi mai mult în credinŃa de dreaptă Stăpânire

                                                          
1 A mea:  Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim RaŃ, pagini mai ales din Istoria Românilor Crişeni dintre
1830-40, Arad, 1935, pag. VII-XXX şi 376-9. Tot aşa, şi în referatul meu pentru Congresul Cultural dela
Arad, din 30 Ianuarie 1938, cu titlul „Arhivele arădane” şi despre cele din străinătate, cari ne aparŃin în
baza tratatelor de pace (Vezi revista „Hotarul”dela Arad, No. 1-2 din 1938, pag. 27-31) şi trebuiau aduse
acasă, cercetate şi utilizate. Referatul a fost publicat şi în organul eparhial „Biserica şi Şcoala” No. 5 din
1938.
2 Istoria bisericească universală şi Statistica bisericească, de Eus. Popovici, trad. de fostul mitropolit
primat Atanasie Mironescu. Ed. II. 1928, Vol. IV, pag. 579.
3 Scrisă de profesorul Márki Sándor, în două volume mari, sub titlul «Arad vármegye és Arad város
Monographiája (1892 şi 1985)», în 564+911 pag.
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românească, fireşte, şi asupra frontierei vestice, ridicându-ni-se acasă moralul, iar în afară sporindu-ni-se
dovezile de apărare, prin forŃa noastră etnică dovedită, încă de acum două veacuri, pe bază de documente
contimporane de la adversar.

Aceste documente dovedesc în special – aceea ce trebuie să subliniem încă aci, şi vom arăta mai
de aproape în cursul lucrării – că tocmai la frontiera vestică aveam, şi atunci, cele mai importante localităŃi
româneşti, drept dovadă de vechimea noastră ca aşezare şi de adâncimea rădăcinilor etnicului nostru, în
raport cu toate celelalte elemente heteroglote, care dispăreau în marea de Români.

În asemenea condiŃii, nădăjduim, lucrarea de faŃă va satisface nu numai unui
interes ştiinŃific, pe care l-am fi dorit şi mai temeinic, ci şi celui politic-naŃional
românesc, care îndreptăŃea publicarea încă de mai înainte vreme a acestei lucrări.

Dar, mulŃumită lui Dumnezeu întâi de toate, că lucrarea poate să apară, cel puŃin acum.
Forma însăşi a lucrării mi-a fost impusă de anumite împrejurări, care trebuiau Ńinute în seamă. Şi

anume. Capitolul introductiv era necesar nu numai pentru că, până acum, nu s-au găsit condiŃiile şi
mijloacele pentru scrierea istoriei acestui judeŃ românesc, ci şi pentru că afirmaŃiilor unor istorici
maghiari trebuia să li se dea o replică, fie şi numai incidentală, prin partea introductivă a acestei lucrări.
Acest capitol se cerea, de altfel, şi pentru legătura ce o are, după cuprinsul său, cu viaŃa Românilor.

Felul în care am conceput şi reuşit de a prelucra şi înfăŃişa materialul utilizat rămâne în
aprecierea celor competenŃi în materie de asemenea cercetări. Şi numai atâta regretăm că, din pricina
întinderii, şi de altfel mare, a acestei lucrări n-am putut publica la anexe măcar o parte din restul de
material nou, la care ne provocăm mereu că va putea fi încadrat, însă, într-un volum nou despre viaŃa
românească de aici.

Şi până când alŃii să poată face mai mult, avem mulŃumirea de a fi realizat, cel puŃin în parte,
aceea ce spusesem în manifestul electoral din primăvară, că, în caz de a reuşi pe lista electorală a
Senatului României, ne vom simŃi cu atât mai îndatoraŃi să ne punem puterile în slujba Regelui şi a łării .

Fie primită lucrarea de faŃă şi ca un început de realizarea acestui gând, drag şi scump sufletului
meu.
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I.
INTRODUCERE

Câteva constatări istorice de interes general

1. Urme vechi de viaŃă organizată
la românii ungureni

Unii din scriitorii maghiari mai vechi înclinau să recunoască Românilor de aici provenienŃa
Romanică, socotindu-i drept urmaşi ai coloniilor împăratului Traian,1 legaŃi aici neîntrerupt de vetrele lor.
Un om de condei, arădeanul Fábián Gábor, într-o  lucrare proprie despre judeŃul Aradului, din care însă a
apărut numai un singur volum, recunoaşte acest adevăr, cam cu jumătate de gură; dar, dându-şi seama de
puŃinătatea numerică a Maghiarilor săi în raport cu majoritatea absolut covârşitoare a elementului
românesc, iscodeşte o explicaŃie: de ce şi cum a pierit elementul maghiar? El spune următoarele: „Între
locuitorii de neam străin ai comitatului nostru, probabil, de cei mai vechi trebuie să-i Ńinem pe Români,
cari, dacă e adevărat că se trag din coloniştii dacici ai lui Traian, pot fi consideraŃi ca aborigeni ai
comitatului Arad”. Totuşi, el se încumetă să afirme că, odinioară, superioritatea numerică în acest comitat o
aveau Maghiarii, şi că Românii au început să sporească, mai ales în partea nordică şi estică a judeŃului de-
abia de la începutul veacului al XVIII-lea31. Istoriografia maghiară de mai apoi a procedat şi mai radical, ca
de ex. Márki Sándor care, întocmai ca Fábián, susŃine şi mai categoric că elementul maghiar a fost aici
majoritar, dar el a fost desfiinŃat în cursul războaielor cu Turcii32, iar locul lor le-ar fi luat Românii33.

Pusă chestiunea existenŃei Românilor aici pe acest ascuŃiş nedrept, suntem nevoiŃi să ne începem
studiul de faŃă cu acest capitol polemic. În cuprinsul lui ne vom referi, foarte sumar numai şi în chip
nepretenŃios – şi  numai din motivul că nu avem o istorie a Românilor din aceste părŃi – la unele împrejurări
istorice privitoare la viaŃa Românilor şi la cea de iobagi, precum şi la o seamă de stări de lucruri din vremea
dominaŃiunii turceşti şi, mai cu seamă, cu privire la veacul al XVIII-lea. De acord cu acestea, apoi, vor grăi
statisticile noastre şi constatările ce vom face, pe baza lor, în cursul acestui studiu.

Vechimea, ca element organizat patriarhal34 a Românilor ungureni o mărturiseşte de ex. cronicarul
maghiar Rogerius din veacul al XIII-lea, canonic de Oradea, care în al său „Carmen miserabile”, afirmă
existenŃa organizaŃiei cheneziale de la 1241, chiar la Câmpie. Aceasta o recunoaşte însuşi Márki35. Tot aşa
e recunoscută de acelaşi  existenŃa voievozilor şi chenezilor români în Ńinutul Hălmagiului36. Mai mult

                                                          
1 Vezi de ex. Istoria Ardealului de Dienes Samuel (nu cunoaştem titlul precis, fiind defectuos exemplarul
nostru). El, deducând din limba Românilor aşa de apropiată de limba latină, concede (pag. 135) că limba
română este «semn sigur şi infailibil  că ei (Românii) în Ardeal sunt rămăşiŃele vechilor Colonii Romane ».
31 Fábián Gábor: Arad vármegye leirása (Descrierea comitatului Arad). Buda 1835. Partea I, pag. 172.
Partea a doua a lucrării sale a rămas numai în manuscris. Se găseşte la biblioteca Palatului Cultural din
Arad.
32 Márki S.: Arad vármegye Monographiája, vol. II, p. 414 şi passim. – El se provoacă la mărturia lui Bél
Mátyás (după un manuscris al acestuia, aflător în biblioteca primatului ungar, din prima jumătate a veacului
XVIII), care face din neamul nostru tălhari, cari nu cultivă pământul îndeajuns; iar despre maghiari spune
că nu e de mirare că-s puŃini, din pricina multelor războaie.
33 Márki, în a sa foarte vastă monografie de două volume spune, în mod foarte caracteristic, următoarele: „E
greu să ne dăm seama de direcŃia şi felul drumului lor (a Românilor) de aşezare aici. Numai atâta vedem
că, încă din veacul XVII, tot mai mult se valahizează numirile de baştină, ungureşti, ale localităŃilor” , prin
împrejurarea că, dela munte, coboreau Valahii în satele pustiite. (O. c. vol. II, pag. 415). De sigur, un mare
neadevăr! Ei maghiarizează vechile numiri româneşti!
34 N. Iorga: Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria vol. II, p. 30 şi 40.
35 O. c. Vol. I, pag. 500.
36 O. c.. 500-2.
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decât atât: Cheneziatul românesc37 se pare să fi fost păstrat, ca instituŃie, de sigur cu atribuŃii mult
micşorate, în judeŃul Aradului, până către sfârşitul veacului XVIII. Căci, iată ce constatăm într-un indice al
JudeŃului Arad din aceea vreme: Comitele suprem al comitatului avusese de a face, în 1785, cu oarecare
jalbe de anchetat împrotriva cheneziatului de la Crocna (Keneziatum Kroknensem). Se şi făcuse o anchetă
şi, în cele din urmă, s-a ajuns la împăcarea lucrurilor38.

Starea iobagilor ungureni se pare să fi fost deosebitoare de cea din Ardeal, măcar în câtva. Dacă
„Aprobatele şi Compilatele”, care formează constituŃia politică a Ardealului (după despărŃirea de Ungaria
la 1548), cuprind măsurile cele mai drastice pentru poporul român din Transilvania, - apoi Românii
ungureni stăteau în veacurile trecute sub un regim politic ceva mai blând. De aceea, când Teutonii se
cuibăreau în Ardeal în paguba drepturilor Românilor, regele Andrei II, al Ungariei, confirma articolul 27 al
dietei ungare de la 1231, după care iobagii castrelor au să trăiască de veci după libertatea încuviinŃată lor de
regele Ştefan I;  de asemenea   şi „oaspeŃii” (veneticii) de orice naŃiune după libertatea acordată lor de la
început39. Proprietatea iobăgească din Ungaria era respectată şi din partea regelui: porcii regelui nu puteau
să pască în pădurile ori în câmpurile – păşunile – supuşilor regelui, fără de învoirea acelora40. – Dieta
ungară de la 1298, prin articolul de lege 70, acorda Ńăranilor dreptul de liberă migrare, sau de strămutare de
la un domn de pământ la altul41; iar iobagul care venea din altă Ńară era scutit (prin  articolul 72) de tribut pe
vremea mutării sale42. Din contră, soarta iobagului ardelean, în prag de răscoala Ńărănească de la 1437 şi
mai ales după aceea, devenise extrem de dureroasă. În comparaŃie cu aceasta, decretul regelui Vladislav I,
de la 1440 – la trei ani după răscoala ardeleană – reglementează şi dreptul de apel al Ńăranilor de pe moşiile
bisericeşti din Ungaria, de a-şi putea căuta dreptul la episcopul locului43, ca la un domn feudal.

Dieta ungară de la 1445, prin articolul de lege 22, subliniază din nou dreptul iobagilor ungureni,
de liberă migrare şi decretează pedepsirea domnilor de pământ care se împotriveau acestui drept colonical
sau iobăgesc44. Aceeaşi hotărâre o repetă şi dieta de la Pojon (Bratislava) din 1468, prin articolul de lege 11
al său45. Adevărat că, după răscoala Ńărănească de la 1514, acest drept de liberă strămutare a iobagilor fu
redus prin măsuri drastice46, ca de ex. prin articolul de lege 62 de la 1521, când regele a interzis principilor
vecini de a primi iobagi străini47; - sau ca prin legea 52 de la 1523 când se poruncea retrocedarea iobagilor
fugari48; - sau ca prin legea 12 de la 1525, care impunea restituirea iobagilor deveniŃi fugari de pe urma
răscoalei recente49. Dar să nu pierdem din vedere că aceste legiuiri restrictive şi „barbare”, care îngustau
drepturi la viaŃă, nu toate şi nu totdeauna putea fi puse în lucrare, decât până la 1526 (căderea de la
Mohaci), sau cel mult până la căderea Budei sub Turci (1541), când fu decapitat sistemul feudal ungar, prin
stăpânirea turcească. Nu putem stabili, precis, legătura explicativă a lucrurilor; dar vom releva şi în privinŃa
dreptului colonical de liberă migraŃiune, fenomenul următor: într-o  catagrafie a administraŃiei camerale de
la 1781 a domeniului50, acordat odinioară (1727) Ducelui de Modena şi revenit mai apoi în administraŃie de
Stat, găsim o serie de comune româneşti, locuite de Români, cu drept de liberă migraŃiune încă şi atunci.

                                                          
37 Reproducerea textului lui Rogerius şi interpetarea organizaŃiei cheneziale pe Câmpia dela cursul de jos al
Tisei, a se vedea la G. Popa-Lisseanu: Românii în isvoarele istorice medievale, Bucureşti, 1939, pag. 201-
212. Rogerius a trăit în relaŃii apropiate cu acei chenezi bihoreni, a căror organizaŃie şi existenŃă e dovedită
şi pentru Ńinutul de mai jos, al Aradului.
38 A se vedea Index-ul respectiv la pag. 2617 sq., cu provocare la actele din arhivul judeŃean No. 851, fasc.
8; No. 1078 fasc. 10, toate trei din anul 1785; şi No. 200 fasc. 2 din 1786.
39 Jos. Nic. Kovachich: Sylogae Decretorum Comitialium inclyti regni Hungariae. Rom. I Pesthini. 1818,
pag. 8.
40 Ibid. pag. 9 (Articolul de lege 30).
41 Ibid., pag. 30.
42 Ibid. 51.
43 Ibid. 72. – Cazul privea, desigur, şi pe Românii din Bihor, unde se afla un mare domeniu, cât un colŃ de
Ńară, al episcopului romano-catolic din Oradea (domeniu ce se întindea până într’o parte a judeŃului Arad).
Domeniile bisericeşti erau multe şi mari
44 Ibid. 106.
45 Ibid. 199.
46 K. Nagy Sándor: Iobbágyság történe e, 1891, pag. 66-78, prin aşa numitele “legi sălbatece”.
47 Kovachich, o.c. 320.
48 Ibid. 345.
49 Ibid. 353.
50 Domeniul cuprinde 124 sate şi 75 puste sau ferme, din judeŃul de acum al Aradului.
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Dintre aceste comune fac parte, la frontiera vestică, următoarele: Otlaca (azi Grăniceri), Şiclău, Chişineu
(azi Chişineu-Criş), G.-Vărşand, Pil, Nădab, Cinteiu, Erdeiş (azi Pădureni) ş.a. Despre Românii din aceste
localităŃi se spune că sunt iobagi români cu drept de liberă migraŃiune, de rit grecesc neunit: „Valachos,
liberae migrationis colonos graeci ritus non uniti”.

Dar şi din alte puncte de vedere dăm de fapte şi împrejurări locale vrednice de relevat. În Ungaria
existase, chiar şi pentru Unguri, o biserică ortodoxă-orientală. InfluenŃele Bisericii ortodoxe în Ungaria
veche sunt destul de bine cunoscute, fără a ne mai extinde asupra lor51.

Trecutul, mai vechi, al Bisericii ortodoxe în general şi-n special cel al Bisericii româneşti, din
regatul ungar nu este până acum din destul cercetat. Biserica românească, însă, a existat, şi trecutul ei
trebuie cercetat de acum înainte, lucru care, fireşte, trece dincolo de puterile noastre. Totuşi, câteva
semnalări vom face în cele ce urmează. Nimic nu ne poate convinge că n-ar fi întemeiată mărturia
cronicarului grec Cedrenus, care spune că ducele unguresc Gylas a luat cu sine din Ardeal – şi nu din
Constantinopol l-a adus – pe călugărul Ierotei, pe care patriarhul Constantinopolitan l-a hirotonisit episcop
pentru Turkia (Ungaria)52. Biserica ortodoxă, în Ungaria şi Ardeal a existat o vreme şi la Maghiari53, şi mai
vârtos ea trebuie să fi existat la Români şi pentru Români.

În legătură cu venirea încoace, din Balcani, a Sârbilor, relevăm următorul fapt caracteristic: Când
Despotul sârbesc Gheorghe Brancovici, sub presiunea armatelor turceşti, se aşează în Ungaria, dânsul
primeşte (1439), de la regele ungar Albert, domeniul de o sută de sate, de la Vilagoş (Şiria) în comitatul
Aradului54. Ortodoxia, aici, primea consistenŃă şi rezistenŃă, şi din motivul că, de la Gheorghe Brancovici
încoace, în comitatele Zărandului şi Aradului se aşezaseră şi Sârbi, şi că de atunci încoace „Sârbii s-au
simŃit acasă aici”55. Dar când domeniul de Vilagoş – despre ai cărui locuitori istoricul maghiar se exprimă
cu un fel de dubiu, că ar fi fost slavi valahizaŃi şi valahi puri56 – îşi schimbă stăpânul la mâna lui Ioan
Huniade, predarea s-a făcut (1444) cu condiŃia specială: ca dânsul să aibă asupra sa patronatul peste
bisericile catolice şi valahe. Se mai adăuga din partea lui Brancovici condiŃia ca nepoată-sa, Czillei
Erzsébet, şi după măritiş să rămână ortodoxă şi să aibă la curtea ei preoŃi ortodocşi stabili57. Faptul în sine e
concludent.

Dar existenŃa – şi încă de un deosebit prestigiu – a „Bisericii româneşti” este verificată şi prin
însăşi legislaŃia ungurească din veacul al XV-lea. În această privinŃă e caracteristic articolul 32 de lege
ungurească, votată de dieta de la 1459, în Seghedin – deci aproape, şi în timp şi în spaŃiu, de vremea de care
vorbim, şi de łinutul Crişurilor – făcând menŃiune de „religia Valachilor”, sau „legea românească”. Era
vorba adecă de încadrarea, în armata ungurească, a Ńăranilor valahi, ruteni şi slavi, aparŃinători la „religia
Valachilor”. În lege se spune textual: „§ 1. Item: quia Volachi, Rutheni, et sclavi fidem Volachorum
tenentes Rustici, qui alias ad lucrum Camerae Regiae numerari assveti non fuissent, tales tam Regales
quam aliorum, ad praesentem exercitum connumerari debeant”58. Religia ortodoxă a Românilor din
Ungaria veacului XV era, deci, o noŃiune de drept public, ceea ce n-ar fi putut să se decreteze la dieta din
Seghedin dacă Românii din vechia câmpie ungurească ar fi fost numai nişte venetici ai veacurilor XIII-

                                                          
51 Sztripszky Hiador: Jegyzetek a görög kultura Arpádkori nyomairól. Bpest, 1913.
52 La cronicarul grec se provoacă G. Enăceanu: Creştinismul în Dacii. pag. 135; iar textul e reprodus, în
greceşte şi’n traducere, la V. Mangra: Ierarhia şi Mitropolia Bisericii române din Transilvania şi Ungaria
(1908), pag. 16. Aceeaş dovadă o admit ca întemeiată istoriceşte şi alŃii. Cităm numai un străin: Richard
Huss (în revista”Siebenbürgische Vierteljahrschrift” din Sibiu, No. 1., Ian.-Mart. 1934, pag. 16-21), în
articolul său „Gab es zur  Zeit der Deutschkolonisation Siebenbürgens ein griech.-kath. Bistum in
Weissenburg?” La întrebare, el răspunde afirmativ. Păr. Dr. I. Lupaş însă i-a făcut un corectiv, că episcopia
(mitropolia) din Alba-Iulia recunoscută de acel german era ortodoxă (V. rev. „Biserica ortodoxă română”,
Bucureşti din 1934 pag. 149 sq.).
53 În veacurile IX-XI a trăit creştinismul de rit grecesc şi între Maghiarii dintre Crişuri – Tisa şi Murăş
(Sztripszky H.: o.c. 12). După acelaş (pag. 57), chiar şi cel mai vechiu monument de limbă ungurească,
fragmentul de panegiric „Latiatuk feleim...” e întocmit în parte din rugăciuni prescrise pentru
înmormântarea de călugări orientali. (Vezi ibid. pag. 51-66, cuprinzând şi analiza piesei). Piesa e în parte
adusă în legătură şi cu „panihida” ortodoxă (ibid. pag. 66-71).
54 Marki: o.c. I, pag. 141, 148 şi 497.
55 Ibid. II, 265 sq.
56 Ibid, I. 497.
57 Ibid, I. 498.
58 I. N. Kovachich: O.c. 171.
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XIV. Mai mult chiar: această religie „românească” era nu numai a noastră, ci şi a Rutenilor şi Sârbilor, şi
avea o semnificaŃie mai largă, ce trecea dincolo de înŃelesul etnic românesc. Sau, cu alte cuvinte: religiei
Românilor i-se recunoştea un fel de caracter general ce derivà din vechimea „legii româneşti”, aici, în a
cărei naŃiune erau încadrate şi popoare slave (sârbi şi slovaci), care primiseră creştinismul, după Români
sau, poate, şi cu concursul lor.

Nu fără de sens istoric este şi următorul fapt: În Pravila Târgovişteană59 se arată 23 scaune
ierarhice – episcopii – supuse „Scaunului sârbesc adecă Ohridului”, din raza ocupaŃiunii turceşti din veacul
XVII. Între ele sunt şi trei scaune ierarhice de dincoace de CarpaŃi: Belgradul (din Ardeal), Ghiula (sau
Giula) din părŃile ungare şi Lipova din Banat, lângă Mureş, sau cum se spune în text „Belgradul, Diiulă,
Lipei” şi, mai la urmă o episcopie „a Vlahiloru”.

 

Din Pravila Târgovişteană (1648) pag. 403.

Evident, avem de a face cu trei scaune ierarhice, situate în trei Ńinuturi şi la mari distanŃe unul de
altul, înşirate după olaltă, deoarece aparŃineau aceleiaşi jurisdicŃii politice, ungaro-turceşti, ce-şi disputa
mereu stăpânirea în partea locului. Chestia „Belgradului” e limpede, controversată ar fi numirea Ghiulei, pe
care o citeşte d. N. Iorga: Diiul , identificându-l cu Vidinul60. Dar mai încurcând e vorba de Ghiula (şi azi se
pronunŃă astfel, după numirea ungurească „Gyula”), numire pe care tipograful Pravilei n-o putea reproduce
altfel, mai bine de cum a făcut-o. Iar „Lipei” e genitivul românesc al numirii de pe ungureşte a Lipovei de
la: Lippa şi Lipa. Nu suntem singuri în privinŃa acestei interpretări a locului din „Pravilă” 61.

Nu putem trece cu vederea nici pe cestalalt fapt de caracter social, ce priveşte de aproape viaŃa
Românilor din Statul ungar de odinioară: vechiul „Drept românesc”, aşa numit „Jus valachicum”. Acesta
sta în cea mai strânsă legătură cu vechea organizaŃie politică-socială, românească, a voievodatelor mărunte
şi a chenezatelor la care ne-am referit anterior, în treacăt numai. Aci fixăm numai o stare de fapt şi de drept,
dovedită istoriceşte, ce stă în firea trecutului nostru şi este recunoscută şi de străinii care ni-au cercetat
trecutul mai vechi: aşa numitul „Drept românesc” – care reglementa viaŃa românească şi sub stăpânirea
veche ungurească, până şi felul în care Românii să se orânduiască, spre a-şi lua partea din războae62 – se
întindea de la Dunăre şi până la CarpaŃii nordici, regulând drepturile şi obligaŃiile populaŃiei63; - ba, acest
drept se întindea şi la nord de CarpaŃi, în Polonia.64 Însuşi Miron Costin, cronicarul moldovean, încă
remarcă această organizaŃie de drept, românească, a Românilor din Ungaria de pe vremuri65, dintre cari, în
cursul vremii trecuseră unii şi în Polonia, ducându-şi cu sine organizaŃia şi obişnuinŃele, respectate şi în
Polonia, până să înceapă epoca de decadenŃă a „Dreptului românesc” acolo, de la veacul al XVI-lea
încoaci66.

Evident, viaŃa Românilor ungureni – care, Dumnezeu ştie când îşi va primi istoriograful, prezintă
multe criterii vrednice de a fi cercetate amănunŃit. Dar, şi până atunci, după înfăŃişarea celor de mai sus, ne
referim la masa compactă a poporului român din aceste părŃi, verificată prin statisticile oficiale pe care le-
am studiat, care e un fapt concludent mai pe sus de lipsa dovezilor istorice (cum se spune în general, în
lipsa cercetărilor istorice de până aci). Iar cel de-al doilea fapt, tot atât de real, puternic şi concludent, este
trăinicia şi rezistenŃa Românilor de aici, care au înfruntat, energic şi cu deplin rezultat, până în ceasul

                                                          
59 “Îndreptarea Legii” (1648), glava 391, pag. 402-3.
60 N. Iorga: Istoria Bis. Rom. (ed. II), vol. I, pag. 21; şi Istoria Românilor, vol. III, pag. 296.
61 Tot aşa şi Eusebiu Popovici : Istoricească bisericească universală, partea II (1054-1910), trad. de At.
Mironescu, ediŃ. II, pag. 423 şi 425.
62 Ios. Lad. Pić: Die Abstammung de Rumänen, Leipzig, 1880, pag. 130 şi 155-7.
63 Ibid. pag. 189
64 Dum. D. Mototolescu: Jus Valachicum în Polonia, Bucureşti 1916.
65 Ibid., pag. 2.
66 Ibid, pag. 27 şi 130.
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reconstituirii politice a Neamului şi a Statului român, toate ispitele, catolicizante mai întâi, şi mai apoi şi pe
cele de deznaŃionalizare prin mijloace politice. Astfel, prima comunitate catolică, în ipostas uniat, s-a putut
înfiinŃa şi organiza, în acest Ńinut, de-abia numai târziu, în oraşul Arad şi cu concursul viclean al
administraŃiei ungureşti, de-abia la anul 1776.
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2. DominaŃia turcească şi Maghiarii

Cercetând raporturile dintre Maghiari şi stăpânirea turcească, aflăm că ea n-a fost
aşa de neprielnică elementului unguresc, după cum se afirmă. Pentru a ne convinge în
cauză, trebuie să pornim de la următoarele două date cronologice: anul 1526, când, la
Mohaci, Ungaria a fost înfrântă şi ocupată în mare parte de Turci, şi anul 1541, când
Buda, capitala Ungariei, încă fu cucerită. Această îngenuncheare şi trunchiare a Statului
ungar a însemnat, în aceeaşi vreme, şi înfrângerea supremaŃiei politice ungureşti şi a
tendinŃelor sale, bine cunoscute până atunci, puse în slujba catolicizării popoarelor
nemaghiare. Românii din łinutul Aradului, dimpreună cu cei din restul Crişurilor - în
locul prim Bihorul – şi cei din Banat, cădeau în zona acestor mari schimbări şi prefaceri
politice, care nu puteau să rămână fără efect asupra sorŃii de mai apoi a Românilor din
fostul Stat ungar.

Stările create aici de ocupaŃia turcească sunt arătate, încât îi priveşte mai de aproape cel puŃin pe
Maghiari, într-o  bună monografie ungurească, ce începe a deveni tot mai rară, fără să-şi fi pierdut din
preŃul informativ istoriografic1.

Îndeobşte, ocupaŃia turcească a fost înfăŃişată, în mod exagerat, ca foarte tiranică, pe când
monografia respectivă ne dă nişte informaŃii, în multe privinŃe, despre atitudini destul de îngăduitoare, pe
care Ńinem să le semnalăm.

OcupaŃia turcească începe, propriu zis, deodată cu căderea Budei. Atunci ajunge Ńinutul de sub
întrebare, din dreapta Tisei, să plătească Sultanului dajdie de 10000 florinŃi.2 Acesta şi era lucrul de
căpetenie pentru stăpânirea turcească. De aceea, când Turcii cucereau pământ creştinesc, învingătorului nu-
i era îngăduit să se atingă de viaŃa populaŃiei neînarmate, dar el avea drept la întreagă averea aceleia, şi ca
să o arunce în robie. După dreptul turcesc, Mohamedanismul a recunoscut şi dreptul de proprietate, şi mai
ales la început un deplin drept de proprietate în folosul creştinilor supuşi Turcilor; iar dăjdiile aruncate pe ei
au fost considerate ca o răscumpărare a libertăŃii lor personale şi a averilor lor.67 Islamismul cunoaşte două
feluri de proprietate: a musulmanilor şi cea a creştinilor şi a evreilor. Proprietarul uneia şi al celeilalte era
stăpânul propriu (independent) al proprietăŃii sale; deosebirea se făcea numai la impozitarea musulmanului
care, numai el, plătea „zeciuială”, deoarece aceasta avea un caracter religios.68 Nemusulmanii plăteau
numai „haraciu”, după întinderea moşiei ce aveau, sau aşa numitul impozit agricol;  de asemenea  din
roade, se plătea în natură ori în bani; şi, pe lângă aceasta mai exista şi aşa numita „dare de cap”.69 SoldaŃii
musulmani, care primeau pământuri, în deosebire de creştini – nu putea dispune liber de ele, nici să le lase,
nici măcar rudelor lor.70 Musulmanul adevărat n-avea în Turcia europeană drept propriu-zis de proprietate;
dar stăpânirea creştinului peste averea sa, şi dacă nu era un deplin drept de proprietate, totuşi a stat foarte
aproape de acest drept. Creştinii puteau să-şi schimbe între olaltă, ori să-şi moştenească pământurile. Dar
numai cu o mică restricŃiune, ca vânzarea sau schimbul să se facă cu ştirea domnului de pământ, musulman;
şi darea, ce trebuia plătită sub numirea de „tapu”, o plătea iobagul o dată pentru totdeauna.71 Aceasta, însă,
nu însemna că nu se vor fi petrecut şi abateri din partea domnilor de pământ în privinŃa obligaŃiilor de
robotă ale iobagilor lor.72

O specifică stăpânire feudală, colectivă – în deosebire de domnii feudali singuratici – a fost aceea
a oraşelor, care a primit dezvoltare tocmai în vremea stăpânirii turceşti.73 În chipul acesta, pe câmpia

                                                          
1 Salamon Ferencz: Magyarország a török hóditás korában (Ungaria în vremea ocupaŃiei Turceşti), Peşt.,
1864.
2 O.c. 82.
67 O.c. 178.
68 O.c. 178-9.
69 O.c. 180.
70 O.c. 181.
71 O.c. 182.
72 O.c. 213.
73 O.c. 228.
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ungurească, cei mai bogaŃi domni de pământ erau oraşele sau comunele. În aceea vreme, hotarele
localităŃilor Körös şi Kecskemét s-au lărgit de la Dunăre la Tisa.74

Prin urmare, putem încă aici să fixăm o consecinŃă: Stăpânirea turcească n-a însemnat, pentru
elementul unguresc, o stingherire prea mare, după cum le place unor istorici maghiari s-o afirme; din
contră, ea a dat şi unele posibilităŃi, cel puŃin unor oraşe ungureşti, să se dezvolte, ca proprietate şi să
prospere.

E adevărat că în aceeaşi vreme stăpânirea turcească s-a purtat cu o mai pronunŃată antipatie faŃă de
Catolici, mai mult decât faŃă de ProtestanŃi şi de Ortodocşi.75 Lucrul era de sine înŃeles. Ortodocşii, încă de
la început, şi după ei şi ProtestanŃii, erau prigoniŃi de Catolicii care erau exponenŃi ai unei stăpâniri politice.
Dar, cu toate acestea, stăpânirea musulmană avea şi atitudini mai blânde, chiar faŃă de unguri, întrucât iată
ce ni se mai spune: Se citează un document, unguresc, al lui Ismail-beg de la Szolnok, din 30 Dec. 1666,
prin care maghiarilor li-se da voie să poarte arme, din aprobarea comitatului („vármegye akaratjából”).
Acolo se spune: „Astfel au rămas pe loc, în oraşele şi în comunele ungureşti, viaŃa şi autoritatea
comunală”. Pe lângă „cadiu” a încăput şi un alt scaun de judecată: alături de paşa şi de beg, exista atât acest
scaun (unguresc) de judecată, cât şi un alt guvernament politic. Autoritatea ungurească o găsim încă acolo,
unde Turcul trăieşte împreună cu creştinul. În Seghedin şi în Buda exista judecătorul creştin, dar exista cu
atât mai vârtos în acele localităŃi, - până în cele din urmă sate – unde locuiau Turci. În orăşele, în care nu
locuiau Turci, şi stăteau mai la depărtare de cetăŃi, creştinii se bucurau aproape de o deplină administraŃie
internă.76

Din motivul arătat mai sus, Catolicilor li s-au făcut şi dificultăŃi. Puterea clerului catolic – care,
zicem noi, nu era numai spirituală şi ecleziastică, ci şi politico-feudală în aceeaşi vreme – a fost redusă mult
sub Turci, în teritoriile ocupate de aceştia mai ales. Episcopii nu mai puteau să rămână şi domni feudali, ca
mai înainte, pe când ProtestanŃilor li se încuviinŃa şi Ńinerea sinoadelor bisericeşti.77 Pe câmpia Ungurească,
însă, s-a petrecut, tot atunci după cum ni se spune, şi fenomenul următor: După cum Sultanul acordase
patriarhului din Constantinopol anumite drepturi politice, tot astfel oraşelor din câmpia ungurească li s-au
acordat condiŃii, de pe urma cărora viaŃa comunală s-a dezvoltat mai prielnic sub Turci, decât cum s-ar fi
dezvoltat de altminterea, sub regimul pur ungar. Comunele, ele înseşi, îi impozitau pe locuitorii lor; Ńineau
birturi şi, în ori care alte privinŃe, erau stăpâne pe soarta lor (a maga gazdája78).

În localităŃile din Ungaria, căzute sub ocupaŃie turcească, a rămas în picioare autoritatea regelui
ungar şi a comitatelor.79 Comitatele Ńineau regulat adunări generale (observăm: stătătoare din oficianŃii lor
şi din nobilimea ungurească); luau hotărâri, aduceau judecăŃi, ca de ex. în comitatul Pest-Pilis-Solt.80 Însăşi
impozitarea se făcea după sistemul unguresc.81  În special, cu privire la oraşele  Körös şi Kecskemét –
dintre Dunăre şi Tisa, mai jos de Buda – s-a constatat: cât de regulat se făcea impozitarea după norma
legilor ungureşti, în cuprinsul teritoriilor supuse Semilunei. Socotelile anuale despre impozite dovedesc
anume că impozitele erau împărŃite în două: după sistemul de impozitare turcesc şi după cel unguresc.82

Iar din punctul de vedere al JustiŃiei se remarcă situaŃia următoare: În locurile ocupate de Turci,
comitatele cereau acestora, ca orice procese să fie purtate după legile ungureşti, şi nu după cele turceşti.
Aşa s-a întâmplat că nişte locuitori din comitatul Pest au fost judecaŃi de comitat la moarte, pentru că
merseseră la judecătorul turc, fără ştirea viceşpanului (subprefectului) maghiar.83 Tot aşa li-se întâmpla şi
dacă mergeau la cadi-ul, în procese de divorŃ.84

Cine ar mai putea, deci, să susŃină teza ungurească despre desfiinŃarea prin Turci, - sub a lor
dominaŃie – numai a elementului unguresc, care-şi păstra, cum vedem, individualitatea politică,
administrativă şi judecătorească, într-o  foarte pronunŃată măsură?!

                                                          
74 O.c. 229.
75 O.i. 244.
76 O.c.. 264.
77 O.c. 270.
78 O.c. 271.
79 O.c. 272.
80 O.c. 273.
81 O.c. 274.
82 O.c. 274.
83 O.c. 280.
84 O.c. 281.
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Dar, să urmăm şi mai departe. Autorul maghiar ne mai spune şi următoarele: Popoarele cucerite de
Turci, în cea mai mare parte au rămas în vechile lor obiceiuri şi în tradiŃiilor lor naŃionale, şi liniile
principale ale caracterului lor n-au perit.85  „Pe noi, puterea Sultanului nu ne-a împrejmuit cu ziduri. Ce e
drept, între oarecare îngrădiri, dar nu am încetat de a trăi şi de a ne mişca. Când valul ocupaŃiunii... s-a
retras de pe părŃile ocupate ale Ńării noastre, a lăsat aici, nealterate, sentimentele naŃionale şi puterea de
viaŃă maghiare”.1 Căci: iobagul, care s-a supus şi şi-a plătit impozitele turceşti, totodată ca supus al
Sultanului a contribuit şi la întreŃinerea armatei ungureşti, ridicată în faŃa oştirilor Sultanului.2 Prin urmare,
nu era nici în interesul Turcilor să-i suprime pe iobagi, singurele subiecte de impozit!

Pe teritoriile ungureşti, supuse Semilunei, de fapt Sultanul îşi împărŃea guvernarea (kormányzást)
cu autorităŃile ungureşti, cu comitatele. „Comitatul stătea din nobilii proprietari de pământ (în sens feudal,
adăogăm noi); iar jurisdicŃia asupra Ńinuturilor supuse (Turcilor) se deriva din interesele nobilimii şi din
dreptul de proprietate”; comitatul stătea sub ascultarea Dietei şi a puterii supreme executive.3 De acord cu
aceasta, autorul nostru are un capitol special, caracteristic, care însă nu ne interesează mai de aproape:
Despre drepturile Coroanei ungare în decursul ocupaŃiunei.4 Deci, într-o măsură, stăpânirea turcească
respecta până şi anumite drepturi ale regelui ungar!

Pentru lămurirea mai de aproape a întinderii şi felului de ocupaŃiune turcească în Ńinutul nostru,
mai cităm următoarele: Turcii se aşezaseră numai în cetăŃi;  iar cetăŃile ocupate îşi întindeau puterea de-abia
peste făşii înguste de teritorii, lăsând mari întreruperi de terenuri (neocupate) între cetăŃi: Turcii n-au
colonizat nici măcar aşa, cum o făcuseră dincolo de Dunăre şi părŃile nordice de la Pest.5 Deci, de înŃeles
că raporturile locurilor căzute sub ocupaŃia Semilunei s-au format cu totul sub influinŃa şi chiar sub
presiunea (?) „naŃiunii maghiare”.7 Evident, stăm în faŃa unei exagerări. Pentru că, iată ce ne spune acelaşi
autor maghiar despre populaŃia ungurească sătulă de dominaŃia ecleziastică feudală a bisericanilor catolici:
„Îndată după ocuparea Budei, iobagii, în anumite Ńinuturi – putem crede că mai ales în Ńinuturile sudice ale
Ńării – şi-au ameninŃat cu moartea pe domnii de pământ, dacă nu se supun şi ei” Turcilor86.

Citatele ce am reprodus, aproape textual, sunt destul de concludente, din două puncte de vedere:
Mai întâi că ocupaŃia turcească ce a stăpânit şi în łinutul Crişurilor – unde se pretinde să fi fost desfiinŃat
de Turci elementul unguresc, care nu prea exista pe aici, ca populaŃie rurală – a fost redusă, bine înŃeles, de-
abia numai la câteva localităŃi de cetăŃi, pe care e bine să le fixăm aci. Ele erau cetăŃile din: Giula, Oradia,
Arad, Şiria, Ineu şi Lipova, tot atâtea centre de ocupaŃie armată turcească, cu foarte înguste ocupări
teritoriale din preajma lor; iar în restul geografic al Ńinutului trăia, în condiŃiile arătate deja, populaŃia
muncitoare de ogoare, după obişnuinŃele lor străvechi, în cârcă acum şi cu nobilimea rămasă în slujbe de
comitat, dar niŃel stingherită în drepturile şi obişnuinŃele lor de domni feudali.

Drept concluzie, putem acum afirma că dominaŃia turcească – ce făcuse unele concesiuni
însemnate însuşi sistemului de administraŃie ungurească şi era avizată să-şi păstreze supuşii iobagi, dacă nu
din alt motiv cel puŃin din cel fiscal – a însemnat mai mult un fel de paralelizare, în forme turceşti, a vechii
cârmuiri şi cel mult o răsturnare numai a sistemului feudal unguresc (de înlocuirea, în parte, a domnilor de
pământ) şi tot atunci o creiere de împrejurări, mult mai prielnice, de viaŃă, chiar şi pentru Maghiari, nu
numai pentru populaŃiile nemaghiare şi necatolice ale vremii de atunci. Prin urmare, teza istoricilor
maghiari că Turcii i-ar fi stârpit mai ales şi numai pe Maghiari, şi că Românii, de pildă, s-ar fi aşezat pe
asemenea goluri artificiale, cade de la sine.

Raportul numeric, absolut covârşitor – pe care-l vom dovedi cu Statisticile ungureşti – al
Românilor din Câmpia Aradului, faŃă de celelalte elemente etnice dovedeşte acelaşi  lucru, întrucât un
popor nu se desfiinŃează, aşa de uşor, de pe vetrele sale, iar altul nu vine de aiurea şi să se aşeze undeva –
după cum li s-a năzărit lui Fábián-Márki – aşa ca peste noapte!

                                                          
85 O.c. 282.
1 O.c. 283.
2 O.c. 283-4.
3 O.c. 285.
4 O.c. 285 sqqu.
5 O.c. 297
7 O.c. 304.
86 O.c. 317.
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3. DominaŃia turcească şi Românii

 În cât îi priveşte pe Românii din Câmpia Aradului, dominaŃia turcească n-a fost
prea cu mult mai prielnică decât Maghiarilor. Turcii nu-i supărau nici pe Românii
ungureni, dacă-şi plăteau dăjdiile şi-şi îndeplineau prestaŃiile obligate, cum nu-i asupreau
nici pe fraŃii noştri din Principate cari, prin tributul obişnuit, îşi răscumpărau oarecare
autonomie politică şi libertatea Cultului. Sub jugul Turcilor, cu toate că le era să trăiască
(Românii din Principate), totuşi în credinŃă nu li se face nici o siluire şi prigonire87. Şi,
mai departe, ni se spune prin graiul Mitropolitului Teodosie de la Bucureşti – ca termin
de comparaŃie – despre prigonirea pe „care o pornesc papistaşii împotriva sfintei noastre
Biserici. Căci unde stăpânesc şi domnesc, o fac aceasta cu puterea; iar unde nu domnesc,
cu înşelăciune şi cu viclenie tulbură necurmat aceasta nestricată şi nepătată, adevărată şi
cea mai de frunte Biserică” 88. Tot astfel, şi Ńăranii din łara Crişurilor, inclusiv Ńinutul
Aradului, au rămas pe vetrele lor,  şi sub dominaŃia turcească, bucurându-se şi ei de
libertatea Cultului, cât se putea în aceea vreme, la orice caz în mai mare măsură decât sub
precedenta domnie catolică a Ungurilor.

SituaŃia Românilor din acest Ńinut, din vremea stăpânirii turceşti, se vede şi din
cazul următor: Pe câmpia Aradului exista, în veacul XVIII, deci încurând după izgonirea
Turcilor, un „cântec” românesc, provenit din veacul XVII. El era, desigur, un reflex al
stăpânirii turceşti. Comitatul Aradului interzice acel cântec în mai multe rânduri ; dar fără
nici un efect. În cele din urmă, la 1748, comitatul aduse judecată de pedepsirea
recalcitranŃilor cu câte 12 fl., ceea ce era o gloabă însemnată – preŃul unui bou de condiŃii
mijlocii. PedepsiŃii erau din Şiclău, cea mai puternică localitate românească din judeŃ, iar
cîntecul era românesc89. Desigur, un cântec bătrânesc, despre Turci, care – se vede – erau
mai pe placul Românilor, decât domnii de unguri care reveneau, sub noua stăpânire a
Habsburgilor, la moşiile feudale şi la slujbele administrative.

Pe lângă libertatea de Cult, de cântec şi de viaŃă românească, Românii din Câmpia
Crişurilor au profitat de stăpânirea otomană şi în alte privinŃe, în raport cu maştera
stăpânire ungurească: s-a înlesnit circulaŃia reciprocă a elementului românesc, pe distanŃe
mai mari decât până atunci; cu oarecare tendinŃe de gravitaŃie spre cursul de jos al Tisei,
consolidând astfel elementul românesc băştinaş, rămas pe loc de pe urma transhumanŃei
de aici în alte direcŃii; - s-a dat posibilitate unei înfiripări mai de aproape – în forme mai
solide, cu urme istorice rămase până azi – a elementului românesc, în cadrul Bisericii
sale; şi, în sfârşit, prin consolidarea etnică, încă de pe atunci, s-a contribuit la păstrarea
continuităŃii  aici a elementului românesc, şi la păstrarea unor amintiri vechi, Romane, în
însăşi nomenclatura topografică a actualei frontiere trianonice. Să le privim acum pe toate
acestea, mai de aproape.

                                                          
87 S. Dragomir: „RelaŃiile Bisericei româneşti cu Rusia în veacul XVII”, Anal. Acad. Rom. Seria II-a. Tom.
XXXIV (SecŃ. Istorică), pag. 1122/58
88 Ibid, pag. 1228/164
89 Marki S. înregistrând cazul (O. c. vol. II. pag. 249), are această constatare caracteristică: „Singura
petrecere, ce din veacul XVII s’a transplantat în liberul veac al XVIII-lea şi totodată singura amintire, că
rămânerea pe o vreme, aici, a Turcilor, a avut influenŃă asupra cîntecului poporal şi asupra muzicei, a fost
acea chefuială dela storsul viilor, pe care în mod repeŃit o oprise comitatul şi pentru care, în 1748, pedepsise
cu câte 12 fl. pe locuitorii din Şiclău. Numai cât, acest cântec era deja valahic”. Era lucru firesc doar!



26

CirculaŃia mai liberă a elementului românesc pe teritoriile româneşti aflătoare sub
stăpânire turcească nu poate să fie, însă, confundată cu aceea ce vor istoricii şi politicienii
maghiari, că adică Românii din Câmpia Crişurilor ar fi numai nişte venetici târzii, până şi
de prin veacul XVIII. Pentru a ne face o idee limpede despre aceasta circulaŃie, am
examinat, pe baza statisticilor amintite, o seamă de nume ale iobagilor români de acum
două veacuri, - nume cu semnificaŃie geografică, putând ele să denote, pentru purtătorii
lor de atunci, sau pentru înaintaşii acelora, că aceia de pe unde vor fi coborât în Câmpia
Aradului? Pentru această operaŃie informativă am ales, drept exemplu, numele de iobagi
din fruntaşa comună de frontieră Şiclăul, cu 299 înregistrări de nume de gospodari, prin
urmare o localitate importantă şi numericeşte, devenită în veacul trecut orăşel - oppidum1

– românesc. Din cele 299 nume de „coloni” înregistraŃi acolo la 1746, şaizeci şi trei de
nume au semnificaŃie geografică. Dintre acestea, în 38 de cazuri, numele familial denotă,
poate, o provenienŃă mai depărtată, iar în alte 25 de cazuri, alta mai apropiată
geograficeşte2. Dacă la Şiclău, ca şi în alte localităŃi – de ex. şi la Arad – găsim coloni cu
numele de „Moldovan”, nici aceasta nu înseamnă prea mult în sensul tezei contrarilor.
Căci, pe lângă numele specifice locului, ale iobagilor, trebuie să mai remarcăm şi o
deosebire de limbă românească a „ungurenilor”, cu particularităŃi proprii, lexice şi de
pronunŃare, pe care o mai găsim astăzi, pe Câmpia Aradului ca şi în Bihor, de-abia la
generaŃia bătrână, care n-a avut prilej de a-şi însuşi măcar ceva din limba literară sau cel
puŃin din limba Românilor de la munte şi din Ardeal, mai curată în câtva decât limba de
la Câmpie.90

Pentru confirmarea punctului nostru de vedere, vom face unele spicuiri, din
condeie de istorici unguri, spre a indica vreo câteva urme de viaŃă românească mai veche,
mult-puŃin de la frontiera actuală. Începem cu câteva localităŃi, actual mixte, sau chiar pur
maghiare, din veacul XVIII.

În Iermata-neagră (Fekete-Gyarmat), la 1743, nu era nici un contribuabil cu nume
românesc, ci numai unguri, deşi la venirea Tătarilor exista acolo după recunoaşterea
istoriei ungureşti91 un voievod, ceea ce era o instituŃie românească, deci nu ungurească.
Acolo s-au colonizat (cam pe la 1683) Maghiari din Gyöngyös şi DebreŃin şi Ruteni
corciŃi92. – La Adea93, şi ea fără (?) Români, în veacul XVIII, exista în veacul XIII, pe
                                                          
1 După Fábián G.: O.c. Manuscrisul dela Palatul Cultural din Arad, Şiclăul e unul din cele 19 orăşele dela
începutul veacului trecut.
2 Colonii sau iobagii de provenienŃă mai îndepărtată par a fi cei cu nume de Ardelean (17 înşi), łicudean (8
înşi), Agârbiceanu (2), Hălmăgean (1), Selăgean (2), Ilian (2), MoŃ (2), Moldovan (4). Dar „Ardelenii”
puteau fi şi din Ńinutul de jos de Hălmagiu, care aparŃinea odinioară Ardealului; tot aşa – cei cu numele
„Mo Ń”, şi ca cei 2 Sălăgeni din Sălăgenii judeŃului Arad. – Celelalte 25 de nume cu semnificaŃie geografică
mai apropiată ne trimit d’abia până la Criş (Crişan), Murăş, Cuvin, Macea, Socodor, Cuied, Gurba, Radna,
Pil, toate localităŃi din judeŃul Aradului, şi până la Oradea şi Olcea din sudul Bihorului apropiat. Deci, nici
pe departe nu se poate susŃine teza migraŃiunei în senz unguresc, ci putem admite numai un drept
„colonical”, sau iobăgesc, al unei migraŃiuni de iobagi şi nu de oameni fugari şi fără căpătâi cari să caute
altă Ńară decât aceea pe care  o stăpâneau, neîntrerupt de veacuri, prin numărul şi munca braŃelor lor.
90 RămăşiŃele acestei limbi, neînfluinŃată de şcoală, ar merita să fie studiate, până nu dispar de tot. Ni-
aducem aminte că, acum 36 ani, auziam unele rostiri în limba dela Câmpie şi din fostul episcop al Aradului,
Iosif Goldiş, născut în Socodor şi împrietenit cu acest fel de graiu. Răposatul episcop, cu cultură clasică de
altfel şi fost profesor de limba română şi membru corespondent al Academiei române, nu o dată grăia, cu
„şi merg” în loc de „să merg”, - formă obişnuită şi în Bihor, ca şi pe Câmpia Aradului, şi la Giula.

Profesorii de limba română d’aici nu s’ar putea ocupa, oare, mai deaproape de problema aceasta?
91 Márki S: Arad monographiája I. 231.
92 Somogyi Gyula: Arad vármegye községeinek leirása, pag. 128.
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vremea Tătarilor, un alt voievod. Iar în veacul XVIII, pe vremea revoluŃiei exista acolo
preot român, care Ńinuse cu răsculaŃii lui Horea94. – La Vădas (Vânători), unde elementul
maghiar acum 200 de ani era de două ori mai tare decât Românii, se remarcă cele mai
vechi matricule bisericeşti din JudeŃ şi acele erau ortodoxe, datând din anul 168895. Dar şi
acolo, se menŃionează două grupări: sat românesc şi sat unguresc96. – La Erdeiş
(Pădureni) situaŃia Românilor era aşa de tare acum 200 de ani, fiind ei majoritari, încât
preotul şi învăŃătorul, români, erau plătiŃi de comuna politică97. În aceste comune, aşa se
vede, Ungurii au dat peste capul Românilor, şi nu invers.

Tot aşa, la G.-Vărşand, se ştie, Ungurii sunt veniŃi de la nord, din comitatul
Heves98, de unde s-au făcut colonizări de Maghiari şi la nord de Crişul-Alb. – La Pil, în
toponimia comunei, se ştie de şanŃul – valul – lui Traian, iar însuşi satul e considerat ca
cel mai vechiu99. – Socodorul, până la 1819, când şi acolo au venit Maghiari din Heves,
era pur românesc. Şi aici se ştie de drumul lui Traian, iar toponomiceşte, o parte de hotar
e numită Traian100. – La Şiclău, se menŃionează o parte a hotarului comunei, două movile
care – cum se afirmă de tradiŃie – ar fi din vremea Romanilor. Se face menŃiune şi de
valul lui Traian101. De vechea toponimie e legat şi numele lui Aurelian (împăratul)102. –
La Nădab există ruinele unei cetăŃi în care s-au găsit mai multe obiecte antice.103 – La
Şimand, în toponimia comunei se ştie de valul lui Traian şi de Seliştioara104. Aceasta din
urmă, numire slavă, înseamnă aşezare sau sat, ceea ce denotă că acolo va fi fost vechea
aşezare a satului. – La Macea încă avem, în toponimie, nu numai elementul roman
(şanŃuri romane), ci şi elementul slav: Sălişte105, pe care-l puteau transmite numai
Românii, care au avut străvechi contact cu Slavii. – La Curtici, de asemenea, în
toponimia locală figurează şi „bisericuŃa”, cu resturi de ruine1, care nu sunt revendicate
de Maghiari, fiind redată numirea topografică în româneşte. – La Pecica, unde după
statistica judeŃeană ce o consultăm, Maghiarii sunt numiŃi „advenae” sau venituri, încă se
menŃionează în toponimie „şanŃurile romane”; şi se menŃionează o nouă colonizare
maghiară, făcută la 17532: iar la Semlac, să fi venit3 Românii numai în veacul XVII, din
Ardeal, Arad şi Bihor; la 1818 s-au aşezat acolo Germanii, la 1835-6 Ungurii reformaŃi –
ceilalŃi erau catolici –, iar la 1850 vin Rutenii din Sáros4.

                                                                                                                                                                            
93 Márki: O.c. 222.
94 Ibid. II. 743.
95 Ibid. II. 751.
96 Somogyi Gy., o.c. 128.
97 Márki, II, 747.
98 Somogyi Gy., o.c. 137.
99 Ibid. 196.
100 Ibid. 226.
101 Ibid. 214.
102 Ibid. 214.
103 Ibid. 187
104 Ibid. 102
105 Ibid. 172.
1 Ibid. 162.
2 Ibid. 164.
3 Dacă ar fi să-I crezi pe Unguri, cu teza lor despre aşezarea târzie a Românilor aici, ar trebui să ne mirăm:
cum au ştiut aceşti Ńărani români să se aşeze, până la frontiera Daciei de odinioară? Sau: cum să se fi
păstrat, fără de Români, tradiŃia romanică şi slavă, trecută în toponimie?!
4 Somogyi: o.c. 223.
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Întrebăm acum, cu drept cuvânt: Care alt popor, afară de Românii de veche
baştină şi de neîntreruptă continuitate aici, ar fi putut să transmită posterităŃii aceste
străvechi amintiri de legătură cu Romanii, legându-le de topografia locului, pentru a ni se
verifica azi ele prin înseşi condeie de istorici unguri? La nici un caz, păstrătorii acestor
toponimii – care nu toate5 sunt fixate de noi aci – nu puteau să fie, la nici un caz, nici
Maghiarii şi nici alte elemente etnice, ca Germanii cari, deopotrivă cu Maghiarii,
figurează în registrele judeŃene ale locului, din veacul XVIII, ca „advenae” sau
„venitùri”.

Rezumând şi caracterizând noua situaŃie putem s-o redăm în următoarele:
DominaŃia turcească asupra părŃilor crişene şi banatice îşi va fi avut, desigur, şi

urmări rele, dezastruoase chiar, din unele puncte de vedere. Dar e de netăgăduit că ea a
avut şi o foarte mare importanŃă de altă natură. DominaŃia otomană însemna nu numai o
schimbare de regim politic, de Stat, şi în parte şi social-economic pentru Ungaria de
atunci, ci şi o încadrare – pe dinafară de intenŃiile stăpânirii otomane – a celor mai mulŃi
Români, într-o  unitate oarecare. Astfel s-a creat, sub scutul dominaŃiei turceşti, un nou
regim politic, care înlesnea şi mai mult contactul de până atunci dintre fraŃii care ocupau
cele două versante ale CarpaŃilor şi până în Valea Tisei. În chipul acesta, stăpânirea
otomană, - care desfiinŃa aspre îngrădiri ale stăpânirii ungureşti prigonitoare de
Ortodoxie, şi care făcea mai accesibilă şi circulaŃia de orice fel peste frontierele politice
de mai înainte, - ni-a făcut un imens serviciu: a creat alte frontiere şi cadre politice, mai
prielnice Românismului, pentru a ne penetra reciproc de la o provincie la alta în spiritul
ideii de unitate, deplin triumfătoare numai mai târziu, prin aceea că ne-a dat posibilităŃi
de a întreŃine raporturi bisericeşti şi culturale, şi mai strânse, cu fraŃii de peste
CarpaŃi.

În această privinŃă putem semnala, pe scurt numai, următoarele: hirotonii primite
de dincolo, şi ustensile bisericeşti: antimise, cărŃi, icoane etc. În special cărŃile, trecute
încoace, până în partea de jos a Crişurilor, ne veneau din Moldova şi Muntenia, chiar şi
de prin veacul XVII – multe din asemenea cărŃi1 mai există şi astăzi, pe la bisericile
noastre – până să ni se impună cărŃi bisericeşti tipărite la Blaj106.

                                                          
5 Cineva din cei tineri, care, cunoscând limba ungurească ar spicui toate amintirile şi toponimiile Romanice,
din lucrările ungureşti despre acest judeŃ, ar face un lucru foarte folositor.
1 Episcopul Sinesie Jivanovici, dela Arad (1751-68), într’o vizitaŃie canonică a sa la Cenadul-unguresc
(locuit de Români şi azi, aflător acum în Ungaria), a găsit acolo un antimis dela mitropolitul bucureştean
Teodosie (mort 1708). A se vedea mai deoaproape a mea : « SchiŃe din trecutul Românilor arădani » (pag.
15-17) şi 56-57 despre hirotonii, cărŃile bisericeşti şi despre antimise. – Tot despre cărŃi bisericeşti, v. şi în
revista “Hotarul”  (Nr. 2-3- din 1936), articolul nostru: “Ce ne spune Pravila de la Arad”. Ea venise, cu o
semnătură de la 6187 (1679) a lui “Radul Diacon”, fiul popii Vasilie din Aninoasa (Muntenia de atunci),
peste câteva sate din Bihor, până să ajungă în biblioteca episcopiei dela Arad. – Arătam, tot în acel articul,
cum d. N. Iorga dăduse, la mânăstirea RemeŃ din Ardeal, de un Octoih, care fusese şi în localitatea de
frontieră Socodor, făcându-se într’o notă din carte menŃiune şi despre “jupânul Diamandi neguŃătorul din
Socodor”.

Despre CărŃile vechi bisericeşti, aflătoare pela biserici din eparhia Aradului cu jurisdicŃia şi în
Banat, deci peste un întins teritoriu – cărŃi a căror tipărire şi trecere încoaci concordă cu dominaŃiunea
otomană – am întocmit, în vremea serviciului la Episcopie, un dosar, asupra căruia aşi dori să am răgaz
cândva, pentru a reveni mai deaproape. Până atunci îl semnalez, aflându-se în arhiva eparhială.
106 La Dr. Coriolan Petranu: Monumentele istorice ale JudeŃului Bihor, I. Biserici de lemn, Sibiu, 1931,
pag. 47.
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În scurt, spunem cum am mai spus-o şi altădată: Minunat lucru al lui Dumnezeu
săvârşit prin sabia păgână, de a împiedeca primejdia catolicizantă şi de a apropia pe
fraŃi de fraŃii lor!” 107

După cele înfăŃişate până aci, teza maghiară – despre suprimarea, prin Turci, a
elementului unguresc şi năvălirea Românilor la goluri rămase după pieirea Maghiarilor –
evident, este iraŃională şi cu nimic întemeiată istoriceşte. Dimpotrivă, dacă dominaŃia
otomană nu li-a fost decât prielnică în unele privinŃe, pentru Români ea n-a însemnat
altceva decât că ni-a asigurat un mai larg, mai intim şi multiplu contact cu fraŃii, pe
vetrele ce le stăpâneam, muncindu-le şi perpetuând, cum am văzut, amintiri Romane
chiar, legate de toponimia arădeană.

Ceea ce e lucru important şi decisiv, mai ales când el e verificat de condeie
ungureşti!

II.
PARTEA GENERAL Ă

I. JudeŃul Aradului

1. Întinderea şi oscilaŃiile lui politice şi teritoriale

Comitatul Aradului, în veacul al XV-lea, avea o întindere mare, de-a lungul
Mureşului, de ambele laturi, cuprinzând Ńinutul de nord al comitatelor Timiş şi Caraş-
Severin.1 Soarta acestui judeŃ, din punct de vedere politic şi teritorial, a oscilat mult de pe
urma împrejurărilor de arme ale vremii, schimbându-şi mereu stăpânii şi întinderea
teritorială. El a făcut parte din aşa numitele „Partium”, care, pe lângă supunerea faŃă de
Semilună, atârnau, după împrejurări, când de Ungaria, când de Ardeal. Astfel aflăm că,
de la 1500 încoace, şi şesuri aparŃinătoare atunci Ungariei făceau parte întregitoare din
Transilvania, ca de ex. vastul comitat al Bihariei, al Aradului, comitatul Zărandului întreg
şi aşa numitul Sălagiu2. Tot la „Partium” le aparŃinea şi Maramureşul. În această
configuraŃie politică, de legături cu principii Ardealului a stat de ex. comitatul Bihorului,
aproape neîntrerupt (între 1556-98 şi între 1606-90), nouăzeci şi şase de ani3. La fel fu
încopciat de Ardeal, de pe urma hotărârii dietei de la Alba-Iulia din 1626, şi comitatul
Aradului, prin aceea că fu anexat comitatului Zarand4, aparŃinător deja Ardealului. Astfel,
viaŃa proprie a judeŃului Arad înceată, până la 1735, mai bine zis, până la 1741, într-un
curs de 115 ani.108 Fireşte că aceste legături forŃate sub raportul public-politic au putut să

                                                          
107 ÎnfiinŃată tipografia bisericească dela Blaj la jumătatea veacului XVIII, când se restaurase sistemul
politic vechiu cu aceleaşi fanatice tendenŃe de catolicizare, stăpânirea politică, cea dela Viena şi cea din
Ardeal deopotrivă, a luat măsuri de izolarea desăvârşită a Ardealului de fraŃii de peste CarpaŃi; a fost
interzis accesul – încoaci şi încolo – peste MunŃi a Clericilor şi ni-a fost oprită aducerea cărŃilor bisericeşti
de dincolo, în folosul tiparniŃei Blajului şi a catolicismului austro-ungar, care se servea de biserica uniată
din Ardeal pentru a sfărâma legături de carte şi de clerici, bine închegate sub dominaŃia otomană.
1 V. MeruŃiu: JudeŃele din Ardeal şi din Maramureş până în Banat. Cluj, 1929, pag. 81.
2 Memorialul ConferinŃei naŃionale dela Sibiu, din 1881. EdiŃia I. pag. 32.
3 V. MeruŃiu: o.c., pag. 81.
4 Marko. O.c. II, 82
108 ibid.
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însemneze, din alte puncte de vedere, în special pentru elementul românesc, - care
împânzea nu numai Ardealul, ci şi Câmpia de până aproape de malurile Tisei – o
apropiere mai strânsă şi legături mai de aproape, între Românii de dincoace de CarpaŃi.

Situat în raza de ocupaŃiune a dominaŃiei turceşti, judeŃul Aradului a trecut, din
toate punctele de vedere, printr-un proces de peripeŃii însemnate, mai ales de la anul
1552, când Aradul a devenit centru de sandjac, încorporat în vilaetul de Timişoara.
Sandjacul de Arad cuprindea din judeŃul Aradului Ńinutul de nord de la Mureş şi,
începând de la Valea Şoimoşului, întreg Ńinutul de apus, partea de Câmpie a judeŃului
Zarand şi – cu excepŃia Ńinutului Giulei – întreg comitatul Bichişului, precum şi partea
nordică a comitatului Ciongrad109. La 1556, cade şi Giula sub stăpânirea turcească110. În
chipul acesta, devine înfrântă stăpânirea oligarhică ungurească, identificată perfect în curs
de veacuri cu interesele bisericii apusene şi în special ale celei maghiare, iar Românii din
Valea de jos a Tisei ajung sub stăpânirea otomană, mai indulgentă faŃă de Români şi
peste tot faŃă de ortodocşi, după cum am mai văzut deja.

Paralel, în timp cu eliberarea de sub turci prin biruinŃele armatei împărăteşti, care
fac ca Aradul să se elibereze la 1685 şi mai ales după pacea de la CarloviŃ (1699), prin
care să eliberă întreg Ńinutul din dreapta Mureşului, intervin două împrejurări
contradictorii: deoarece ideea şi năzuinŃele ungureşti de resurecŃie politică-feudală (pe
care le vom vedea mai de aproape) şi organizarea graniŃei militare, zisă „iliric ă”, din
dreapta Mureşului şi din unele puncte destul de adânci pe valea Crişului-alb. Din pricina
tendinŃelor contradictorii ale Maghiarilor şi ale „Sârbilor”, s-a ajuns la rivalităŃi şi
conflicte chiar între dânşii. Acestea erau cu atât mai puŃin evitabile cu cât prin rescriptul
împărătesc de la 31 Dec. 1732, s-a decretat descopcierea de la Ardeal nu numai a
comitatului Maramureş, ci şi a comitatelor Arad şi Zărand, mai rămânând la Ardeal
numai Crasna, Solnocul de mijloc, Cetatea-de-Piatră (Chioarul) şi o parte din Zărand111.
Prin reîncorporarea aceasta la Ungaria „pe cale absolută şi unilaterală”, comitatul Aradului
ajunge să-şi reprimească fiin Ńa politică şi administrativă proprie, mai ales după ce se
votase legea XVIII a dietei ungare de la 1741, care decreta încorporarea parŃială a
comitatului Zărand la cel al Aradului. Pe baza acestei legi s-au adăugat la Arad două
cercuri („processus) mari: al Ineului şi al Zărandului112, care trebuiau catagrafiate, înainte
de executarea încorporării 113 ceea ce a urmat de-abia la 1744114.

În inter-regnul acesta, dintre pacea de la CarloviŃ şi până la restabilirea, acum
augmentându-se chiar, a judeŃului Arad de pe urma legii din 1741, populaŃia ortodoxă
românească a profitat mult, prin aceea că a intrat în legături duble cu Sârbii, privilegiaŃi
prin obŃinerea libertăŃii Cultului ortodox şi alături de care intraseră şi Români în
organizaŃia militară, zisă „iliric ă”. Această dublă tovărăşie – de credinŃă şi de arme puse
deja la 1735 în slujba unei răscoale ortodoxe, înarmate, pentru credinŃă – îi jena şi
stânjenea pe Maghiari mult în năzuinŃele lor de restaurare integrală, mai ales după ce, la
Arad, unde era sediul comandamentului „iliric” militar, se mutase, încă la 1706115,

                                                          
109 Márki S.: o.c. II. 1.
110 ibid. 3
111 Memorialul dela 1881. pag. 32.
112 Márki: o.c. II. 358
113 Le publicăm la anexe
114 V. MeruŃiu: o.c. 158 – Acelaş spune că limita între judeŃele Zărand şi Arad nu era, de altfel, destul de
clară (p. 157)
115 Márki: o.c. II. 745
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episcopia ortodoxă de la Ineu, creându-se astfel un centru ierarhic ortodox, devenit mai
apoi tot mai românesc116. De aci a urmat că, paralel şi de acord cu izbânda năzuinŃelor
ungureşti de restaurare, s-a înteŃit, în aceeaşi vreme, suprimarea şi încorporarea, în
comitat, a grănicerilor ortodocşi şi tendinŃa de propagandă catolică în formă „unionistă”,
printre Românii din judeŃ.

Iar această dublă năzuinŃă trebuia să fie realizată cât mai de grabă, deoarece
Românii erau covârşitor de mulŃi, în special în raport cu Maghiarii, - după cum vom
vedea îndată – şi mai ales după încorporarea părŃii de jos a vechiului Zărand.

2. Câteva informaŃii statistice mai vechi despre populaŃia judeŃului

În regatul ungar de odinioară se făcea, din vremi destul de vechi, registre de
impozitare, cu privire la cei impozabili. Dar stăpânirea străină de pe vremuri s-a ferit de a
publica asemenea registre, care ar fi dovedit cu totul altceva decât urmărea dânsa:
superioritatea numerică a „naŃionalităŃilor” faŃă de elementul dominant. Oficiul de
Statistică ungară, la sfârşitul veacului trecut a publicat, ce e drept, un studiu statistic
despre „PopulaŃia Ungariei pe timpul SancŃiunei pragmatice, 1720-21”.1 De aceea, în
studiul menŃionat, au fost redate numai datele statistice-numerice despre populaŃia de
atunci, pe judeŃe şi localităŃi, după următoarele criterii: a) din punct de vedere politic:
dacă respectivele gospodării sunt de ale nobililor, ale cetăŃenilor din oraşe (oppidum), ale
iobagilor, jelerilor, libertinilor ori de ale altora, şi suma totală a gospodăriilor care figurau
ca subiecte de impozit (bine înŃeles în afară de nobili). Apoi din punctul de vedere  b) al
limbii contribuabililor: de erau maghiari, germani, slovaci sau ruteni, sârbi sau croaŃi, în
sfârşit, români. Statistica avea în vedere şi c) referinŃele economice ale subiectelor de
impozit: ce întindere de pământ aveau la dispoziŃie pentru agricultură, ca lazuri sau locuri
despădurite, livadă, vie, precum şi numărul morilor şi cât producea fiecare din acestea;
apoi veniturile ce rezultau din:  morărit, căsăpit, cârciumărit şi comerŃ şi din alte resurse.

Aci, noi vom înfăŃişa, drept exemplificare, numai următoarele date statistice,
privitoare la comunele din judeŃul Aradului, de pe Valea-Mureşului – de la 1715 şi 1720
– care constituiau, atunci, cuprinsul aşa de îngust al judeŃului Arad. Aceste comune, 26
respectiv 27 la număr aveau, după statisticianul maghiar117, care utilizase statisticile
nominale ale populaŃiei, următoarea înfăŃişare etnică:

                                                          
116 V. ale mele: SchiŃe din trecutul Românilor arădani… pag. 7-17
1 Márki: o.c. II. 745
117 Magyarország népessége… pag. 8
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Din aceste tablouri despre gospodării, dintr-o singură privire chiar, se evidenŃiază
superioritatea numerică a elementului românesc faŃă de oricare din celelalte popoare
conlocuitoare, ca cifră şi ca subiecte de contribuŃie şi anume:

La 1715                            La 1720
Maghiari....................112 (11%)..........................40 (7%)
Germani...................... 65 (7%)............................94 (16%)
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Slovaci-ruteni.................. – ....................................... –
Sârbi-croaŃi...................... – ....................................... –
Români......................804 (82%)...........................439 (77%)
                                   981                                      573

Constatarea cifrei gospodăriilor  româneşti  făcuse statisticianul maghiar,
orientându-se după numele stăpânilor acelora. Dar noi am avut prilejul să constatăm din
statisticile noastre, la care ne referim, că foarte de multe ori avem de a face cu nume
străine, date Românilor – ori scrise dinadins în formă ungurească, - în vreme ce
respectivii gospodari erau Români adevăraŃi. Astfel, de sine înŃeles, statistica maghiară,
publicată la 1896, nu înfăŃişează adevărul etnografic întreg, şi astfel ea trebuie să-şi
primească corectivul necesar, prin publicarea integrală a statisticilor noastre, cu numele
tuturor contribuabililor: iobagi şi meseriaşi din vremea aceea.

Desprindem de aci o constatare în legătură cu Statistica reprodusă mai sus, că
elementul românesc de la 1715 şi 1720, pe Valea-Mureşului trebuie să fi fost şi mai
numeros. Iar dacă, întâmplător, constatăm o reducere – de la 82% la 77% - a populaŃiei
româneşti dintre 1715 şi 1720, fenomenul îşi are explicaŃia sa. Statisticianul maghiar din
chestiune explică fenomenul acestei reduceri prin aceea că populaŃia iobăgească de
Români nu-şi avea domiciliu stabil (?) şi că fugea din calea agenŃilor de conscriere,
ascunzându-se prin alte locuri, sau  chiar se refugiau în Banatul-Timişan de curând
eliberat din mâna Turcilor.1 Dar mai exista şi un alt temei, mai real decât afirmaŃia
statisticianului maghiar, şi anume o calamitate mare a vremii, ciuma, care tocmai îşi
făcuse apariŃia în Ungaria şi putuse şi ea să împuŃineze populaŃia.2

Studiile statistice, aşa de grăitoare şi doveditoare de altfel, au fost prea puŃin
cultivate la noi. Nu ne referim mai de aproape la motivele acestui neajuns. În schimb,
accentuăm necesitatea şi folosul lor mare, nu numai în raport cu studiile istorice. Astfel
am ajuns şi noi la convingerea despre utilitatea şi necesitatea de studia următoarele
registre cu privire la judeŃul Aradului:

1. Domestica Conscripitio Inclyti Comitatus Aradiensis, in Anno 1743 modo
introscripto per D-nos conscriptores abintus nominatos terminata, despre 30 localităŃi.

2. Conscriptio Processus Zarandiensis A. 1746: trei fascicole, despre 24+16+10
localităŃi.

3.  Domestica Conscripitio Processus Ienoviensis anni 1746 despre 78 localităŃi.
 4. Civitas rascianica Arad, Ohaba. A. 1746. despre 2 localităŃi.
 5. Conscriptio Neo-reincorporatorum Militarium Cis-Marusianorum Inclyti

Cottus Aradiensis in introscriptis locis Anno 1747 et die Junii terminata, despre 6
localităŃi.

6. Conscriptio Neo-incorporatorum militarium A. 1752, despre 8 localităŃi.
În total, aceste şase conscripŃii se referă la 174 localităŃi, dintre care în cinci se

făcuseră şi conscripŃii în mod suplimentar. Deci, în realitate, statisticile copiate şi studiate
de noi privesc 168 localităŃi din cuprinsul de astăzi al judeŃului Arad.

                                                          
1 Op. cit. 299.
2 La 1710, ciuma băntuia în centrul Ungariei aşa de groaznic, încât locuitorii din Sarkad (la marginea
apuseană a judeŃului Bihor de atunci) se văiereau regelui că din pricina împuŃinării populaŃiei prin ciumă nu
mai puteau suporta sarcina dăjdiilor. Lakatos Otto: Arad története Vol.II, pag. 129.
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Cu câtă meticulozitate au fost întocmite aceste registre – şi chiar trebuia să fie aşa,
deoarece pe baza lor se stabileau apoi impozitele – se vede din următoarele: În
conscripŃia de la 1743 ni-se dau informaŃii în cauză. CongregaŃia comitatensă a Aradului,
Ńinută „solemn” în oraşul „cameral privilegiat” care era Aradul, în ziua de 6 Dec. 1742,
cu concursul şi al „domnilor” din afară de oraş, încredinŃează pe notarul jurat comitatens
Emeric Vásárhely, pe Ioan Csernovics, judecătorul nobililor şi pe Ioan Heller, jurat şi
comisar comitatens, să întocmească aceea conscripŃie. Lucrarea li-se impusese sub
prestare de jurământ, după care aveau să proceadă cât mai sever şi cu credinŃă
(strictissime ac fideliter). Ei se achită de datorie, făcând provocare, în clausula de
încheierea lucrării la 18 februarie 1743, la curăŃia conştiinŃei şi la onoarea lor. Pe baza
acestei conscripŃii, cu data de 15 Martie acelaşi  an, Emeric Vásárhely stabilise
impozitele şi prezenta lucrarea întreagă comitatului. ConscripŃia de la 1746, despre
marele district al Zarandului, stătătoare din trei fascicole, a fost încheiată la 26 Martie
acelaşi  an, în Ineu, purtând semnăturile: lui Paul Tomanovics, jude al nobililor (judex
nobilium), şi Ionatan Vásárhely, jurat al comitatului. Cea de a treia conscripŃie despre
districtul Ineului, încheiată la 30 Martie 1746 în Arad, purta semnătura ostenitorilor ei
Ştefan Szerda şi Klmpaj, comisari superiori ai comitatului. ConscripŃia din acelaşi  an
despre militarii încorporaŃi din Arad şi Ohaba, încheiată la 25 Mai 1746, era semnată de
Iosif Bánhidy, vice-notar jurat al comitatului, şi Iosif Szegedi, judecător al nobililor. Iar
conscripŃia de la 1747, a militarilor, încheiată la 29 Iunie 1747, e semnată de: Ludovic
Marsovszky, comisarul regesc al districtului militar de Buda, Iosif Szegedi, judele
nobililor din judeŃul Arad, şi Ioan Takács, jurat judeŃean. Singură conscripŃia de la 1752
se vede a fi o copie, dar cuprinzând toate indiciile – hârtie, scrisoare şi arătarea anului
indicat – că avem de a face cu un document indiscutabil.

Cum se vede, toate aceste statistici erau redactate cu prevederi şi rigoare şi, prin
urmare, cuprinsul lor  putem să-l luăm, cu toată încrederea – mai ales în lipsa altor dovezi
–, drept temei la cercetările noastre cu privire la judeŃul de atunci al Aradului.

Ostenelile ne vor fi răsplătite din destul prin constatarea ce o vom face:
PrevalenŃa absolută, numerică, aici, a Românilor de acum două veacuri, e o realitate de
nediscutat, cu îndreptăŃire de a trage toate concluziile din acest fapt.

3. LocalităŃile judeŃului pe circumscripŃiile administrative de atunci

JudeŃul Aradului de până la 1752, când s-a încheiat procesul de reîncorporarea
integrală a localităŃilor despărŃite şi încadrate în organizaŃia confiniului militar, număra
174, respectiv 168 localităŃi, în total. Din acestea, 27 localităŃi de la 1720 formau gremiul
sau întinderea judeŃului. Acestea, - sporite acum (1743) la cifra de 31, constituiau două
districte, numite ale Totvărădiei şi Mini şului. ConscripŃia aceasta cuprinde: nu numai
seria de localităŃi, cu numele contribuabililor – iobagi şi meşteşugari etc. – şi cu arătarea
precisă a condiŃiunilor lor de avere mobilă şi de câştig din agricultură, cultivarea vitelor şi
din meşteşuguri, ci şi sistemul de fixarea contribuŃiilor de atunci. Celelalte conscripŃii nu
ajunseseră să cuprindă şi stabilirile fiscale, care aveau să urmeze de-abia după aceea.

În cele ce urmează vom arăta, mai întâi, numirile localităŃilor, grupate după
districtele de atunci, care sporeau acum prin adăugarea districtului Zărandului şi a celui
de Ineu.
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În districtul Totvăradia-Mini ş erau, după conscripŃia de la 1743, următoarele
localităŃi, în seria lor din conscripŃie, cu arătarea numirii româneşti, pe Valea-Mureşului
în jos: 1. Roşia, 2. Corbeşti, 3. Petriş, 4. Selişte, 5. Ilteu, 6. Toc, 7. Temeşeşti, 8.
Soborşin, 9. Vineşti, 10 Pârneşti, 11. Lupeşti, 12. Totvăradia, 13. Baia, 14. GiuliŃa, 15.
Govăşdia, 16. Groşi, 17. DumbrăviŃa, 18. CăpruŃa, 19. Monoroştia, 20. Bârzava, 21.
Conop, 22. Odvoş, 23. Radna, 24. Cladova, 25. Miniş, 26. Ghioroc, 27. Cuvin, 28.
CovăsinŃ, 29. Micălaca, 30. Zimand şi 31. Arad, opid sau oraş cameral.

În districtul Zărandului , după seria I a conscripŃiei, de la 1746, se aflau
următoarele 24 localităŃi: 1. Chişineu, 2. Zerindul-mare (Nagy-Szerind), 3. Iermata (F.-
Gyarmat), 4. Cermeiu (Csörmöj), 5. Şepreuş, 6. Apateu, 7. Mişca, 8. Adea (Agya), 9.
Sintea, 10. Şomoşteş, 11. Berechiu, 12. Talpoş, 13. Vădas, 14. Bél-Szerind, 15. Chereluş,
16. Pâncota, 17. Măderat, 18. Dud, 19. Agriş, 20. Araneag, 21. DrauŃ, 22. Nădaş, 23. TauŃ
şi 24. „Aprjes”*, localitate necunoscută azi sub acest nume. – Iar în seria II a conscripŃiei
din acelaşi  an figurează următoarele 16 localităŃi: 25. Târnova, 26. Curtacheriu, 27.
Moroda, 28. Almaş*, 29. Zărand, 30. Sinitea, 31. Cinteiu, 32. Şomoş*, 33. Nădab, 34.
Erdeiş (Erdöhegy), 35. Socodor, 36. Şimand, 37. Aletea (Elek, azi în Ungaria), 38. G.-
Vărşand, 39. Pil, 40. Otlaca. – Apoi în cea de a treia serie a conscripŃiei din acelaşi  an,
alte 10 localităŃi: 41. Şiclău, 42. Macea, 43. Curtici, 44. Comlăuş, 45. Cherechiu (Kerék),
46. Seleuş, 47. F.-Vărşand, 48. Világosvár (Cetatea Şiriei), 49. Galşa şi 50. Mâsca.

Districtul Ineului , după conscripŃia din acelaşi  an (1746) avea următoarele 78
localităŃi: 1. Ineu (Boros-Jenö), 2. Cigherel, 3. Şicula, 4. Gurba, 5. Contrato (Kontrato*),
6. Şilindia, 7. Cavna, 8. Luguzău, 9. Iarcoş, 10. Cuied, 11. Minişul de sus, 12. Crâsta-
Miniş, 13. Văsoaia, 14. Chisindia, 15. Hodoş, 16. Iárkostó*, 17. Aldeşti, 18. Bocsîg, 19.
Mânerău, 20. Bârsa, 21. Căcărău, 22. Cociuba, 23. Buteni, 24. Almaş, 25. Groşi*, 26.
Barda*, 27. Pleş*, 28. Lunca*, 29. Plop*, 30. Cilul de sus*, 31. Bodeşti, 32. Cilul de
jos*, 33. HonŃişor, 34. BonŃeşti, 35. Sârbi*, 36. Hons (GurahonŃ), 37. Saturău, 38. Secaci,
39. Hold*, 40. Mădrigeşti, 41. Şoimoş, 42. Zeldiş, 43. Iosaşi, 44. Musteşti, 45. Iosăşel,
46. Valea-mare, 47. Feniş, 48. Mizeş*, 49. Zimbru, 50. Dulcele, 51. Igneşti, 52. Minead,
53. Şebiş (Boros-Sebeş), 54. Ravna, 55. Răpsig, 56. Prăjeşti, 57. Nădălbeşti, 58. Chertiş,
59. Moneasa, 60. Susani, 61. Neagra, 62. Slatina, 63. Mozeşti*, 64. Buhani, 65. Laz, 66.
Dezna, 67. Selăgeni (Szelecsán), 68. Donceni, 69. Zemerzel*, 70. Berendia, 71. Crocna
de jos*, 72. DumbrăviŃa*, 73. Dieci, 74. Craicova*, 75. Crocna de sus*, 76. Revetiş, 77.
Roşia şi 78. Govoşdia.

Tot în acelaşi an (1746) s-a încheiat şi conscripŃia „militarilor” , trecuŃi acum şi ei
prin încorporare la comitat, în localităŃile Arad şi „Ohaba”. O parte a populaŃiei din Arad
fusese catagrafiată la 1743, tot aşa şi cea din Ohaba, care – se spune1 – nu era alta decât
Săvârşinul de mai apoi. Noi o socotim însă ca localitate separată.

În anul următor (1747) s-a întocmit o conscripŃie despre altă serie de „militari”,
aflători în şase localităŃi, toate şase figurând deja în seria de până aci a localităŃilor.
Aceste erau: Aradul, Ineul, Şicula, Galşa, Ohaba sau Săvârşin.

La 1752 se încorporează în teritoriul şi administraŃia judeŃeană „militarii” din alte
opt localităŃi: 1. Semlac, 2. Pecica, 3. Pauliş, 4.”Barnasel”*, 5. Sâmbătel (Sâmbăteni), 6.

                                                          
1 Fábián Gábor: Arad vármegye leirása. Partea I. Buda. 1835, pag. 47 – Partea a doua, despre întinderea
judeŃului şi despre oraşele şi satele lui a rămas în mansucris. Se păstrează la Palatul cultural din Arad.
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Cicir, 7. Mândruloc şi 8. GlogovaŃ. Aceste 8 localităŃi cu cele 160 de până aci dau cifra
totală de 168 localităŃi2.

Cele 22 localităŃi notate cu asterisc nu-şi au, astăzi, aşezarea întocmai cum o
aveau în veacul XVIII; unele din ele au dispărut de atunci, prin desfiinŃare totală, altele
prin contopire în localităŃi din vecinătatea lor. Am Ńinut să verificăm, sau cel puŃin cu
aproximaŃie să arătăm aşezarea lor geografică din vremea conscripŃiilor noastre, cu
ajutorul următoarelor izvoare de care dispunem:

a) Io. Lipszky: Repertorium locorum...Hungariae, Slavoniae, Croatiae et
Confiniorum militarium Magni item principatus Transilvaniae... Budae 1808;

b) Harta lui Ioh. Matth. Korabinszky „Atlas Regni Hungariae...”, publicată la V.
MeruŃiu: JudeŃele din Ardeal... planşa V după pag. 158.

c) Fábián Gábor: Arad v.m. leirása, partea II (manuscript).
d) Mákri S: Arad monographiája.
Dăm numele acestor localităŃi, alfabetic, însoŃite de o seamă de constatări pe care

le credem utile.
1. Almaş: localitate măruntă; era situată în linia dintre Şiria şi Nadăş, la sud de

Arăneag (Korabinszky); aproape de Arăneag, Vilagoş, Măderat (Fabian II. 160); acum
dispărută.

2. „Aprjes” : localitate inexistentă azi. Repertorium-ul lui Lipszky trimite la
„Ternová”, sat „valah”; se vede, deci, să fi fost o apartenenŃă a acesteia. Altă menŃiune nu
am găsit. E dispărută.

3. Barda: era situată la sud de Buteni (Korabinszky); mai apoi adăogată la Buteni
(Fabian II. 156).

4. Barnasel (Barnazel): figurează în legătură cu localitatea Pauliş. Putea să fie
partea mai veche a satului, poate chiar Paulişul-vechiu. E trecut, în aceeaşi sumizare, la
localitatea Pauliş; de aceea n-am socotit-o ca localitate separată, în seria de mai sus.
Lipszky o arată ca pusă (praedium), cu denumirea „Barnazel”, ungureşte: Kis-Barnoth. In
zădar i s-a dat nume maghiar, era locuită de Români! Azi e dispărută.

5-6. Cilul de jos (Al-Csély): spre nord-est de la Cilul de sus (Felsı- Csély) şi spre
nord-vest de la Secaci (Korabinszky). Cilului de sus i-s-a adăugat, prin reglarea urbarială,
la 1828, Bodeştii (Fabian II. 184). Cele două Ciluri formează azi o singură localitate.

7. Craicova (Krajkova): pela 1810 s-a adăugat la Dieci, dimpreună cu DumbrăviŃa
(Fabian II. 202).

8-9. Crocna de jos (Alsó-Krokna) şi Crocna de sus (Felsı-Krokna), pe la 1819 s-
au contopit într-o singură localitate (Fabian II. 203). Crocnele erau laolaltă, cea de sus
spre sud-vest de la cea de jos (Korabinszky).

10. DumbrăviŃa (Dumbravicza): la nord-vest de Valea-mare (Korabinszky); alte
informaŃii nu avem.

11. Groşi: era lângă Barda, figurează ca sat (pagus) „valah” (Lipszky:
Repertorium...) S-a alăturat, dimpreună cu Barda, la Buteni (Fabian II. 156).

12. Hold: la sud de Feniş (Korabinszky); s-a adăugat, formând cu Mizeş-ul o
singură localitate (sub numirea de Holdmizeş) din vremea domnului de pământ, de la
1835, Kornely (Fabian II. 205).

13. Iárkosto, localitate acum dispărută, la sud de Bocsig (Korabinszky); contopită
prin noua regulare urbarială cu Bocsigul (Fabian II. 164).
                                                          
2 La annexe dăm seria alfabetică a localităŃilor, cu numirile de atunci şi cu cele de mai apoi.
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14. Kontrato: era sat (pagus) românesc, cu numirea ungurească Kendertó
(Lipszky: Repertorium... pag. 298 şi 333). Azi dispărut: contopit în localitate ce n-am
putut-o verifica; poate la Bocsig.

15. Lunca (Lunka), situată în linia dintre Cilul de sus – Pleş (Korabinszky);
adăugată deodată cu localitatea Pleş şi contopită în Almaş (din jos de GurahonŃ), pela
1812 (Fabian II. 182).

16. Mizeş (Mézes): între Dieci şi Feniş (Korabinszky); vezi mai sus la: Hold.
17. Mozeşti (Mozest): localitate dispărută; n-avem alte informaŃii.
18. Pleş (Pless): între Căcărău şi Cilul de jos (Korabinszky); s-a alăturat la Almaş

în 1812 (Fabian II. 182).
19. Plop (Plopp): S-a alăturat la Almaş, în 1818, din pricina foametei (Fabian II.

182).
20. Somoş (Somos), pe harta lui Korabinszky figurează ca Szomos, lângă Nădab

şi Cinteiu, spre est sau sud-est de la Nădab şi la nord de Cinteiu. Pela 1825, prin noua
orânduire urbarială s-a alăturat la Nădab (Fabian II. 182).

21. Sârbi (Szerb), prin regularea urbariană de la 1828 s-a alăturat la Cilul de jos
(Fabian II. 186).

22. Zemerzel, situat la nord-est de la Roşia de pe Crişul-Alb (Korabinszky),
aproape de Laz, cărei localităŃi i s-a alăturat (Fabian II. 204).

Cu aceasta am încheiat înşirarea localităŃilor catagrafiate din punct de vedere
fiscal şi avem, prin urmare, privirea generală necesară asupra întinderii comitatului Arad
de la jumătatea veacului XVIII, când a fost integrat în jurisdicŃia sa teritorială-politică,
fiscală şi judiciară.

În chipul acesta – rezumăm – judeŃul Aradului se întindea între următoarele
puncte geografice: de la linia răsăriteană dintre Moneasa – Ravna – Dezna – Laz –
Dulcele – Zimbru – Valea mare – Iosăşel – Hontişor – Satu rău – Zeldiş – Buceava
Mădrigeşti – Roşia (de Mureş) – Corbeşti – Petriş – Sălişte – Ilteu, spre apus, de-a lungul
Mureşului, până la linia ce începe de la Semlac – Pecica – Zimand – Curtici – Macea –
Aletea (Elek) – Vărşand din apropierea Giulei, - şi de aci încolo până la linia dintre G.-
Vărşand – Iermata neagră – Vădas (azi Vânători) – Talpoş, de unde frontiera judeŃului
cobora spre sud-est, la Berechiu – Şomoşcheş – Cermeiu – Bocsîg – Mânerău – Chertiş
(azi Prunişor) – Susani – Nădălbeşti – Moneasa.

După ce am înfăŃişat această delimitare geografică a judeŃului, vom trece la
înfăŃişarea mai de aproape a caracterului etnic al populaŃiei judeŃului.

4. Examinarea şi categorizarea etnică
a localităŃilor

Statistica ungurească despre populaŃia Ungariei de la 1720-21 încearcă, după cum
am văzut, şi o repartizare, din punct de vedere etnic, a populaŃiei. Dar, cum spuneam,
Statistica publicată sumar nu oferă nici un sprijin pentru ca autorul ei să poată fi controlat
cu privire la criteriile ce aplicase în rezumarea din punct de vedere etnic. Dânsul spunea
că s-a orientat după numele celor trecuŃi în catastifuri de către cei ce făcuseră conscripŃiile
nominale.
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Nici noi nu avem de bază alt criteriu mai sigur, pentru a stabili, cu aproximaŃie
măcar – căci altfel nici nu se poate – naŃionalitatea populaŃiei de atunci a judeŃului.

Transcrise şi examinate acea sumedenie de nume familiare şi de botez, ele ne duc
la concluzia generală ce am mai amintit-o, că judeŃul Aradului de atunci era un judeŃ
românesc, încă atunci şi într-o  mai mare măsură decât în vremea ultimă a stăpânirii
Ungariei.

Ne vom referi, în cele ce urmează, mai întâi la numele din chestiune ale
locuitorilor judeŃului, iar mai apoi, cu ajutorul concluziilor scoase, vom stabili raportul
etnic al comunelor în parte şi în general cu privire la întregul judeŃ.

Limba în care au fost redactate conscripŃiile noastre era latineasca obişnuită
atunci. Cei ce gătiseră catastifurile judeŃene erau funcŃionarii judeŃului, maghiari după
naŃionalitate. Şi având să scrie nume nemaghiare, cu sunete pe care nu le puteau reda în
lipsă de o ortografie specială, le scriau după pronunŃarea ungurească şi cu ortografie mai
de multe ori maghiară, dar niciodată în stare să redeie cu precizie numele româneşti. De
aci a rezultat o sumedenie de nume româneşti – familiale şi de botez – pocite cu
desăvârşire, de să nu le recunoşti, dacă nu cumva unul ori altul din cele două nume avea
un criteriu sigur de românitate1.

Vom înfăŃişa câteva exemple din cuprinsul statisticilor noastre. În Zimand, după statistica de la
1743 dăm de următoarele nume: Huss Vasilie, Opra (Oprea), Sava Tornyenye (Torneanu), Dumitru Pulger,
Boitye (Boitea) Igna, Savul Turokovits. Tot în acelaşi an, în Arad trăia Kolosi (Clujeanu) Ianko (Iancu),
Radulev Szabó (croitorul), Vidul Markov, Daniel Oláhr (Olariu), Ianko (Iancu) Szilágyi (Sălăgeanu), Radul
Szedoggyuka (evident, o pocire a numelui unui Român). La Vădas (Vânător, azi) trăia la 1746 Mikos
Irimie, Loboncz On (Ion), Endre On; iar la Erdeiş (Pădureni): Hornya (Hornea) Onul, Dongo Nicora,
Bercse (Bercea) Onul. – Apoi, la Mişca: Balas On, Vlad Mark, Sándor Ioon, Meleg (ung.: cald) Dumitro,
Meleg Igna, Csipe Ursz, Imre Kracson (Crăciun). Dar şi în părŃi ale judeŃului mai îndepărtate de masa
compactă a populaŃiei româneşti găsim, ca la Semlac (1752), între „militarii” încorporaŃi în comitat, nume
de acestea: Kétegyházi Paskul, adică Pascul venit de la Chitighaz; Nagy Pintye (Pintea), Kis Radul, Bábi
Urszul, Bondár Zimul (Simul). – La un punct,  de asemenea   extrem-apusean, la Pil, se găseau (1736)
nume ca acestea: Krisan Medre (Medrea), Herdul Mitul, Onya (Oanea) Gábor, Bokos Ioon. – Ori‚ ca la
Otlaca (azi: Grăniceri): Dragan Gyurka, Pascul Petro, Hegedus Koszta, Bencze Nicora, Paskul Kracson,
Kracson Gligor, Kiss Togyer (Toader). – La Cinteiu: Mercse Mihul. La Şiclău: Miklos On. – La Nădab:
Hungur (Ungur) Gavrilla, Mihully (Mihul) János, Komlossi (Comlăuşan) Domitro şi Ionn. – La Socodor:
Kebele Onul. – La Şimand: Gaspar Pask (Pascu), Herczeg (ung. PrinŃ) Tógyer. – La G.-Vărşand: Major
Paskul, Botos Piczul, Matyas (Mateias) Petro. – Apoi la Pecica (1752), nume caracteristice ca acestea:
Vladul, Ruszul Lup, Baldul Martin. – La Chişineu: Kis Flore, Kres Paskul, Farkas (ung. Farkas: lup) Flore
şi Farkas Togyer.

În scurt, din această spicuire de nume se poate vedea limpede cum se poceau o seamă de
nume118, dintre care numele subliniate, de o evidentă românitate, ne oferă un criteriu sigur de apreciere că
purtătorii lor erau Români curaŃi, deşi celălalt nume era stâlcit de conscriptorii străini.

Pe lângă numele familiale, moştenite – căci, se vede, pe la jumătatea veacului XVIII, aproape
toŃi locuitorii aveau şi un nume patronimic pe lângă cel de botez119 - mai existau şi nume primite după
îndeletnicirea purtătorilor lor sau a vreunuia din înaintaşii acelora. Aşa găsim – exemplificăm numai,
deoarece de chestiunea numelor de acest fel ne vom ocupa mai târziu, vorbind despre îndeletniciri şi

                                                          
1 Am constat însă şi cazuri când numele de botez era scris întruna cu cel familial; sau că despărŃirea între
nume s’a făcut  pela jumătatea unuia din cele două nume. Era vorba de neştiinŃa scriitorului străin.
118 Pe lângă pocirea, voită sau nevoită, a numelor, conscriptorii înşişi dădeau nume iobagilor, cari nu aveau
un nume patronimic. Ei inventau nume, sau le dădeau după localităŃile de origine ale celor conscrişi. În
acest senz s’a procedat  încă la conscripŃiile din 1715 şi 1720. Încă şi în conscripŃiile noastre se mai găsesc
iobagi cu câte-un singur nume, cel de botez.
119 Am remarcat, totuşi, câteva  cazuri şi de nume singuratice, fireşte: cele de botez, ca de ex. la Şiclău
(1746): Onul, Tyire (Chira); la Şimand: Piczul (PiŃul); la Pecica  (1752): Piczuluj (al PiŃului).
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meşteşuguri – numirea de Păcurariu, la Pil: Pekorar Nistor, la Curtici: Pokorar Togyer (cu 15 oi), Pokorar
Stan (cu 200 oi); la Macea: Pokurar Savul (cu 22 oi) ş.a., ceea ce denotă şi îndeletnicirea de păcurărit.

Printre Românii de atunci se găseau şi alte feluri de meşteşugari: rotari, cojocari sau blănari. De
ex. la Socodor: Rotar Ursul; la Şiclău: Szócs (ung. Szücs, cojocar, blănar; de aci numele de Suciu) Togyer;
la Şimand, alt blănar român Szöcs Onya (Oanea); ca şi la G.-Vărşand: Szöcs Nicula. Constatăm  şi
indeletnicirea de faur pregătitor de săbii – ungureşte kard – a altui român, tot de la G.-Vărşand: Kardos
Togyer.

Aceste spicuiri de nume privesc numai regiunea apuseană a teritoriului judeŃean, mai expusă
controverselor şi contestărilor. Dar şi în forma stâlcită a lor, aceste nume dovedesc suficient prezenŃa
Românilor la frontiera de apus, chiar şi sub învelişul străin al numelor date de către străini ori pervertite de
către aceiaşi.

Numele locuitorilor din jumătatea răsăriteană a judeŃului, unde elementul românesc domină şi
mai mult, sunt şi mai grăitoare. În toate de-a rândul, regăsim înfăŃişarea românească a lor, ca fiind purtate
de Români. Dar, printre aceste nume se găseau şi unele ungureşti, însă foarte puŃine. Acestora, deşi foarte
puŃine, trebuie să le dăm o importanŃă specială, pentru a dovedi rostul lor absolut disparent.

Să examinăm, deci, situaŃia. În districtul Totvărădia-Mini ş, care se întinde până la oraşul Arad,
în toate cele 31 localităŃi aparŃinătoare, existau – după statistica din 1743 – cel mult: 71 nume maghiare,
108 germane şi 104 sârbeşti. Nume ungureşti găsim, de ex., în Totvărădia 2: Alexander Temesvári şi
Vizaknai Péter, care puteau să fie şi Români: Alexandru de la Timişoara şi Nicolae de la Ocna-Sibiului.
Altminteri, ce aveau să caute aceşti doi „unguri” – şi numai ei! – în Totvărădia, care nu avea altă populaŃie
decât românească, având nume româneşti. La Miniş era un singur nume unguresc: Katona Iános, care putea
să fie un anumit Ioan, român, care făcuse serviciu la arme, primindu-şi nume numele de Katona (soldat),
după această îndeletnicire, întocmai cum dădurăm, mai la Câmpie, de alŃi români cu numele (Suciu, Rotar,
Olar, Păcurar) formate după îndeletnicirea lor de cojocari, rotari, olari, păcurari etc. La Ghioroc sunt 11
nume ungureşti, localitate care putea avea şi maghiari (existenŃi şi mai târziu, până şi azi); la Cuvin: 3 nume
ungureşti, la CovăsinŃ: 1, în Micălaca 14, în Zimand 1 (cu numele: Orosz = rutean sau rus), iar în Arad 18
nume ungureşti.

În districtul Zărandului cu 50 de comune, avem deja mai multe nume ungureşti, deoarece în
câteva comune existau colonii maghiare. În 4 localităŃi figurează numai nume ungureşti: N.-Zerind, F.-
Gyarmat, Agya şi Bél-Szerind şi alta – Vădas – cu majoritate maghiară faŃă de români. În afară de aceste
localităŃi, mai găsim, în acelaşi  district, nume ungureşti la Şiclău, de tot trei nume: Répasi Mihály, Mari
János şi Rendes Mihály, alături de 296 nume româneşti.

În districtul Ineului, în oraşul însuşi, care era centru remarcabil, există în catastiful de la 1476
de-abia şase nume ungureşti, dintre care doi cu numele de Csismás, doi cu numele de Kovács; ei puteau fi
şi români, cu nume primite după îndeletnicirea de ciobotari, fauri. Iar mai jos, la Şebiş, avem de a face cu o
majoritate de 32 nume ungureşti, faŃă de cele 19 nume româneşti – deci o localitate mixtă, maghiară-
română.

În conscripŃiile de la 1747 şi 1752, situaŃia reoglindită în numele locuitorilor nu e defel
schimbată în paguba raportului Românilor, nici în cele 14 localităŃi conscrise atunci. Astfel, dăm de
următoarele cifre: la Arad, Vilagoş, Şicula, Galşa, Ohaba, Mândruloc şi GlogovaŃ, nici un nume unguresc;
la Ineu 4, Semlac 6, Pecica 28, Pauliş 2 (?), Şoimoş 1, Sobotel 2. La Pecica avem chiar cazul că Maghiarii
sunt arătaŃi în catastif ca venituri („advenae”). În toate aceste comune, în care se făcuse conscripŃia de la
1747 şi 1752 despre „militari” încorporaŃi în comitat, majoritatea populaŃiei o au când Românii, când
Sârbii, dar niciodată Germanii, cari, ca la GlogovaŃ, figurau în catastif şi dânşii ca „advenae”, sau „venituri”
acolo.

După aceste priviri generale asupra localităŃilor din judeŃ în raport cu numele purtate de
locuitori, şi cu cifra acestor purtători de nume româneşti, maghiare, germane, sârbeşti etc., putem fixa o
concluzie: În asemenea cazuri de localităŃi româneşti, mai ales, numele ungureşti nu sunt un criteriu şi o
dovadă sigură în favorul Maghiarilor; din contră.

După aceste indicaŃii vom da un tablou recapitulativ, din care să se vadă cu aproximaŃie măcar,
raportul numeric al populaŃiei judeŃului, din punct de vedere etnic.

Înainte de a înfăŃişa tablourile ce am gătit, trebuie să dăm o lămurire. Am evitat exagerările cu
caracter de şovinism naŃional, tocmai pentru a dezarma prin anticipaŃie orice fel de împotrivitori faŃă de
constatările noastre. De aceea am fixat mai întâi:

a) cifra localităŃilor pur-româneşti, va să zică a acelora în care n-am remarcat nume care n-ar
putea fi de ale Românilor. De aceste localităŃi am găsit:
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în districtul Totvărădia-Miniş 22 din  31 localităŃi
„        „        Zărand                 38   „   55       „
„        „        Ineu                     76   „   78       „
în restul catagrafiilor                1   „     9       „
deci pur româneşti                137 din 168 localităŃi

b) Alături de aceste localităŃi pur-româneşti trebuie să mai adăogăm o categorie de localităŃi, în
care am constatat aşa de disparente infimităŃi de nume străine (între 2-5 nume), încât nu pot să fie socotite
decât, şi ele, numai ca româneşti. Aceste 11 la număr sunt următoarele:

în districtul Totvărădia-Miniş 4 (Miniş, Cuvin, CovăsinŃ
şi Totvărădia)

„         „      Zărand                 4 (Pâncota, Agriş, Galşa şi
    Şiclău)

pe Valea Mureşului şi mai jos 3 (Ohaba, Mândruloc şi
    Semlac)

c) În locul al treilea, arătăm categoria comunelor mixte cu majorităŃi, cel puŃin relative,
româneşti. Aceste localităŃi sunt: Şoimoş, Radna, Păuliş, Ghioroc, Sobotel, GlogovaŃ, Micălaca, Zimand;
apoi din sus de pe Criş: Ineu, Vilagoş (cetatea Şiria), Erdeiş şi Pecica.

Rezumăm, deci:

LocalităŃi: româneşti, pure (137+11)  148
                cu majorităŃi româneşti            12    

          Laolaltă       160, din totalul de 168
     al localităŃilor

Iar din restul de 8 localităŃi erau:
pur maghiare  4 (N.-Zerind, F.-Gyarmata, Agya, Bél-

     Zerind)
cu majorităŃi       „        2 (Vădas, Şebiş)

pur germane    1 (Elek)
în majoritate        „      -

pur sârbeşti      -
în majoritate         „     1 (Arad)

Concluzia evidentă şi a acestor raporturi este că judeŃul Aradului din acea vreme era românesc,
aproape de-a întregul, în ceea ce priveşte numărul localităŃilor şi, implicit, şi populaŃia aceluia.

Concentrând acum datele de care dispunem, cu privire la populaŃia judeŃului, vom da un tablou
sinoptic, arătând: în câte localităŃi – pure şi mixte – şi în ce raport numeric îi găsim pe: Români, Maghiari,
Germani, Sârbi şi Greci, după gospodăriile lor, - căci, în definitiv, populaŃia a fost catagrafiată după
gospodării.

Tabloul este următorul:
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Tabloul acesta ne spune, în graiul impecabil al statisticei, următoarele: Românii apar ca o
populaŃie deasă, lipsită de infuziuni; prin urmare ne prezintă starea unui popor de baştină, cu o aşezare largă
şi temeinică, pe când raporturile tuturor celorlalte popoare conlocuitoare ne dau aspectul şi caracterul
infuzoric de a se fi strecurat în masa largă şi compactă a Românilor.

Caracterul infuzoric al Maghiarilor în masa românească e evident nu numai din împrejurarea că
ei locuiesc de-abia în 6 localităŃi ca element majoritar şi minoritar, ci şi din faptul că 159 gospodării
ungureşti – ceea ce dă 37% din totalul acestora – au caracterul infuzoric sau de spore, în 18 localităŃi (le
vom vedea mai jos).

Germanii, de o colonizare şi mai proaspătă, poate, decât Maghiarii, au o singură localitate pură a
dânşilor (Aletea-Elek: cu 56 gospodării), pe când restul de 74 gospodării germane (57% din totalul lor) sunt
răzleŃite în 6 localităŃi, dintre care Aradul reprezintă 106 gospodării germane.

Sârbii, majoritari de-abia în Arad, care era nu numai centrul Ortodoxiei, căreia-i aparŃineau
dânşii, ci şi al organizaŃiei lor militare „ilirice”, se prezintă la fel în caracter infuzoric, fiind răzleŃiŃi, în
primul loc, prin localităŃile militare, dar figurând ca nume „sârbeşti”, de câteva ori, şi prin alte localităŃi.

Intercalăm aci şi pe ŞocaŃii romano-catolici din Radna, numărând numai 21 gospodării cu nume
de ale lor.120

Grecii121, care puteau fi Macedo-români sau – în mai puŃine cazuri, poate – şi Greci veritabili,
nu contează sub raportul statistic-geografic, cu un caz dubiu de la Zimand (1743) şi cu cele două gospodării
ale lor, constatate în Arad, cu ajutorul conscripŃiei de la 1746.

Prin urmare, în raport cu oricare dintre popoarele conlocuitoare, Românii prezintă, ca aşezare
geografică şi ca repartizare pe localităŃi, condiŃiile cele mai favorabile ce se pot închipui, pentru a-şi dovedi
vechimea şi caracterul de baştină aici. Aceasta se vede limpede din următorul tablou statistic sumar:

Românii aveau - - 8050 gospodării (87,6%)
Maghiarii  „ - -   436      „   (4,7%)
Germanii   „ - -   186       „   (2,0%)
Sârbii şi ŞocaŃii -  -   513      „   (5,5%)
Grecii        „ -  -       3      „   (0,2%)
În total, aveam în judeŃ                                     -             3188            „                        (100%)

                                                          
120 Când am categorizat locuitorii după numele lor, pe slavii romano-catolici, numiŃi ŞocaŃi, dela Radna, i-
am crezut de Sârbi; de aceea i-am încadrat între aceştia. Mai târziu, când toate tablourile erau prelucrate,
am aflat că erau „ŞocaŃi”. Numărul lor prea mic nu alterează prea mult cifra absolută şi procentul Sârbilor
ortodocşi, şi nici concluziile noastre. De aceea, pentru a nu reface toate tablourile statistice în cauză, îi
lăsăm socotiŃi la Sârbi, din punct de vedere etnic, fiind şi ei slavi. Dar îi vom conta separat la fixarea
raporturilor confesionale.
121 De chestia „Grecilor” acestora din judeŃul Aradului ne-am ocupat într’un studiu special, publicat în
volumul închinat „FraŃilor Alexandru şi Ion I. Lăpădatu”, Bucureşti, 1936, pag. 228-248, sub titlul:
ComercianŃii „greci” în p ărŃile ungurene şi în special în Ńinutul Aradului.
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din cari: Românii aveau - 8050      „ (87,6%)
           toŃi ceilalŃi heterogloŃi - 1138        „ (12,4%)

Vom înfăŃişa acum câteva raporturi statistice, în special despre Români între olaltă:
Românii din localităŃi pure aveau 6105 gospodării (75,8%)
„       „        „        mixte   „      1945      „         (24,2%)
În localităŃile poliglote (mixte):

    Cele 1945 gospodării dădeau (63,1%)
      „  1138        „              „      (36,9%)

Şi din această înfăŃişare statistică rezultă compactitatea elementului românesc şi starea sa de
baştină aici, în pofida tuturor acelora care au afirmat că Românii ar fi fost venetici aici, în josul Câmpiei.

După toate aceste înfăŃişări statistice cu caracter general, vom arăta, în tablourile de mai jos,
raporturile etnice din localităŃile mixte.

Începem cu Românii, în raport cu heterogloŃii, tot după numele gospodarilor catagrafiaŃi de
autorităŃi. În această categorie vin următoarele 27 localităŃi cu gospodarii lor:
              Gospodarii acelora aveau nume:

Localitatea:   româ- ma- ger-   sîrbeşti     gre-  Total:
neşti: ghiare: mane: şi şocate: ceşti:

Vădas    28 62      -       -             -
    90

Arad    75 38   106  321
  2   542

Erdeiş    45 32      -       -             -
    77

Sebiş    19 32      -       -
-        51
Pecica    73 28      4   54       

   -        159
Micălaca    44   14      -  -       

   -     58
Ghioroc    13 11      1       -                  -

25
Ineu     191 10      -   9       
-        210
Semlac     53     6      -   2 (?)      
-     61
Cuvin    65     3      -   -        

   -     68
Şiclău      296     3      -   -                  -

  299
Totvărădia    23     2      -   -        

   -      25
Pâncota     136     2      -   -          
-      138
Agriş    56          2          -          -                -         58
Sobotel         48   2    -    9

   -       59
Pauliş  68    2 (?)    -   19               -       89
Mini ş    50        1  2       1               -       54
CovăsinŃ 78     1 -  -       
- 79
Şoimoş    65   1 -   11

   -        77
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Zimand  14       1 (?) -   10               1       26
GlogovaŃ 18   -   16   2               -        

36
Vilagoş        195      -  -   36               -        231
Radna   39    -      -   21            
-         60
Ohaba 41   - -   9

   -         50
Şicula    40   -    -   4

   -          44
Galşa    140   - 1   3             
-        144
Mândruloc     21             -          -            2 (?)                  -          23
Suma: 1934   253  130     513          3  2833
Procent:   69%         8%    5%     18%             0%    100%

Superioritatea numerică a Românilor apare şi din acest tablou, în afară de două localităŃi cu
majorităŃi maghiare şi de una cu majoritate sârbească.

În raport cu celelalte popoare, Românii au în aceste localităŃi mixte 1934 gospodării, faŃă de 513
sârbeşti şi şocăŃeşti şi de 253 ungureşti.

Aplicând aceeaşi normă de constatare şi faŃă de localităŃile cu Maghiari , avem următorul
tablou, mai întâi al localităŃilor pur maghiare:

N.-Zerind122 68 gospodării maghiare
F.-Gyarmata123 32        „ „
Agya124 61 „       „

Bél-Zerind125    22                                         „                            „                            
Deci de tot    185 gospodării maghiare.
Iar localităŃile mixte în raport cu Maghiarii, douăzeci la număr, ne dau următorul tablou:
a) LocalităŃi cu majorităŃi de nume maghiare:

Gospodarii acelora aveau nume:
Localitatea: româneşti maghiare germane sîrbeşti şocaŃi  greceşti   Total:
5. Vădas    28    62     -        -      -     90
6. Şebiş     19                         32                           -                               -                          -            51

    47    94     -        -
-   141

   33%  67%     -        -      -
100%

b) LocalităŃi cu minorităŃi de nume maghiare:
Gospodarii acelora aveau nume:

                                                          
122 ColonizaŃi din comitatele: bihor, Szabolcs şi Bereg (după Dr. Somogyi Gyula: Arad monographiája, vol.
III, partea II, pag. 179); nu se spune când au fost colonizaŃi.
123 ColonizaŃi aici în 1683, din Gyöngyös şi DobriŃin, când au venit şi ruteni corciŃi (O.c. pag. 128), deci
maghiarizaŃi. Localitate amintită pe vremea Tatarilor, când voevodul ei a luat prate la lucrările de apărare.
(O.c. 260). Dar acest fel de voevodat mărunt era instituŃie românească.
124 La 1732, Ducele de Modena o primise ca localitate pustiită (Dr. Somogyi Gyula. O.c. vol. III, partea II,
pag. 109). Deci maghiarii de acolo sunt colonizaŃi după acest an. Pe vremea revoluŃiei lui Horia avea şi
preot ortodox român, care făgăduise colonilor de acolo că nu li-se va întâmpla nimic dacă trec la Ortodoxie
(Marki S.: Arad monographiája, vol. II, 438). Deci acolo erau şi Români la sfârşitul veacului XVIII.
125 Exista la 1731, pe alt loc decât cel de acum, unde se află numai din 1880 (O.c. 260)
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Prin urmare, Maghiarii din localităŃile mixte ne dau cifra de (94 + 159) 253 de
gospodării ale lor, cărora adăugându-li-se 183 gospodării din cele patru localităŃi pure ale
lor, rezultă un total de cel mult 436 gospodării ungureşti pe întreaga întindere a judeŃului
Arad, faŃă de totalul de 8050 gospodării româneşti.

Elementul maghiar, prin urmare, ni se prezintă pe acest petec de pământ românesc
cu două neajunsuri faŃă de Români: cu o inferioritate numerică izbitoare, având caracter
de spore foarte infime, icuite în masa compactă a Românilor.

Raporturile etnice ale Slavilor, care nu aveau nici o localitate pură a dânşilor, se
văd din următoarele înfăŃişeri statistice despre localităŃile în care se găseau Sârbii şi
ŞocaŃi cu prilejul celor patru conscripŃii (1743, 1746, 1747, 1752) despre „militarii” de
atunci.

a) cu majoritate sârbească
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b) cu minoritate sârbească (inclusiv ŞocaŃii):

În comparaŃie cu Sârbii, Românii îşi aveau, şi în această categorie de comune
mixte, superioritatea lor numerică covârşitoare, de acord cu mărturia istoriei, că şi Sârbii
s-au aşezat aici în urma Românilor.

Iar încât îi priveşte pe Germani, care aveau de-abia o singură localitate pură-
germană şi aceea de-abia cu 56 gospodării (la Aletea – Elek), şi dânşii figurează numai ca
o minoritate faŃă de Români şi sunt întrecuŃi numericeşte şi de Sârbi, după cum se vede
din tabloul următor:

Din toate aceste ispitiri ale registrelor oficiale judeŃene şi din dovedirile cu
ajutorul statisticei – repetăm – rezultă că localităŃile judeŃului Arad aveau în cuprinsul lor
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ceva mai mult decât prevalenŃa numerică românească – erau româneşti, după mărturia
înseşi numelor locuitorilor acelora1.

LocalităŃile din judeŃul Aradului ne interesează şi din punctul de vedere al cifrei
impozabililor ca: iobagi înstăriŃi, mai puŃin înstăriŃi şi „jeleri” sau pălmaşi (hospes, subhospes,
inquilinus), în raport cu numărul lor pe localităŃi. Tabloul e următorul:

Din aceste cifre se vede următoarea stare de lucruri, şi anume.
În 118 localităŃi aveam între 3 – 50 impozabili
 „  31 „ „ „ 51-100
„
 „  12 „ „ „ 101-200
„
 „   5 „ „ „ 201-

300 „
 „   2 „ „ „ peste –

300 „

łinuturile cele mai maştere în această privinŃă erau Valea-Mureşului şi Ńinutul
Ineului. Zărandul se prezintă ceva mai bine, întrucât cifra minimală a impozabililor
începe de la 21 în sus. În general, 95 localităŃi variază ca cifră de impozabili între 3 – 30.
Deci e vorba de înfiripări prea mărunte. Dar ele se sprijină şi pe alte localităŃi, ceva mai
împoporate, şi acestea româneşti. Şi astfel putem afirma că Românii şi în jumătatea estică
a judeŃului, aşa cum sunt plasaŃi prin localităŃi puŃin împoporate, au, totuşi, avantajul de a
fi singurul element ocupant al acelui Ńinut.

De la categoria de 31 impozabili în sus, avem restul de 73 localităŃi, care revin
mai ales Ńinutului Zarandului, cu 45 localităŃi, cari, de asemenea, cele româneşti sunt mai
puternice, ca dovadă că şi în acestea elementul românesc a fost mai vechi şi mai acasă
decât oricare altul, până jos la Câmpie.

Iar dacă privim situaŃia şi sub un raport mai restrâns – al cifrei de impozabili de la
100 în sus, avem următoarea situaŃie, privind în total 19 localităŃi:

Otlaca*         105  impozabili            Cintei*           157

                                                          
1 După stabilirea raporturilor procentuale am mai dat de câteva nume străine, ungureşti, scăpate din vedere
în câteva localităŃi din jumătatea de apus a judeŃului. Socotim că e bine să le semnalăm aci, pentru
preciziunea la care Ńinem. Ele sunt în total 28 de nume străine şi anume : La G.-Vărşand 9 ; La Socodor 4 ;
La Nădab, Şimand şi Cighirel câte două, apoi în Chişineu, Apateu, Sintea, Moroda, Cinteiu, Somoş, Pil,
Otlaca şi Macea câte unul. Dar aceste cazuri nu au nici o importanŃă reală, ori statistică, dar şi mai puŃin la
stabilirea raporturilor procentuale. Le înregistrăm noi, ca să nu ni-le reproşeze alŃii.
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Şicula 106 „ Galşa 161
F.-Vărşand* 123 „ Pecica* 217
Comlăuş 128 „ Ineu 254
Nădab* 129 „ Vilagoş 267
G.-Vărşand* 129 „ Socodor* 282
Cherechiu 148 „ Şimand 294
Buteni 130 „ Şiclău 322
Pâncota 150 „ Arad 708
Zărand 156 „

Toate aceste localităŃi, cele mai populate din judeŃ – dintre care cele cu * sunt
mult-puŃin pe frontieră – erau româneşti, cu excepŃia în parte a oraşului Arad.

Fixăm, deci, rezultatul general, dovedind şi prin aceste cifre statistice: Poporul
român dominà, numericeşte, în mod exclusiv, întreaga jumătate de Răsărit a judeŃului.
AbsenŃa oricărui alt popor dovedeşte de ajuns caracterul de autohtoni al Românilor. Cu
cât coborâm mai jos, spre Câmpie, Românii îşi au localităŃi – putem zice: şi comunităŃi –
tot mai tari numericeşte, ceea ce nu se poate explica decât aşa, că ele au la baza lor
începuturi foarte vechi, la orice caz mai vechi decât ale celorlalte popoare conlocuitoare,
rămase în minoritate faŃă de Români, după cum am văzut şi din tablourile despre
comunităŃile mixte. Iar în singurul punct dintre cele nouăsprezece localităŃi, în Arad, -
românesc şi el înainte de venirea târzie a Sârbilor şi Germanilor – pe lângă un număr
corespunzător de Români, noi aveam în cele duhovniceşti, un centru ierarhic, episcopia
ortodoxă ce tot mai mult devenea românească, în marea de Români.

După toate acestea, se iveşte acum necesitatea de a examina şi mai de aproape
rosturile majorităŃii româneşti şi ale minorităŃilor furişate printre noi.
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II. Alte priviri generale asupra
populaŃiei judeŃului

După ce în paginile precedente am examinat raportul numeric al popoarelor
conlocuitoare precizând etnicul localităŃilor, în mod logic şi consecvent se cer acum să fie
lămurite şi unele raporturi colective ale acestor grupuri etnice singuratice, între olaltă şi în
raport cu politica de asalt şi de cucerire a Maghiarilor cari, începând din veacul XVIII vor
să-şi restabilească dominaŃia în contul tuturor celorlalte popoare. Vom vedea, însă, cum
năzuinŃele lor se izbesc, în mod fatal, de covârşitoarea noastră majoritate numerică şi de
forŃa organizată, până la o vreme, a coreligionarilor Sârbi şi a noastră.

1. Din punct de vedere  e t n i c

a) Românii şi Maghiarii

Litigiul dintre Maghiari şi Români ne trimite cu gândul departe în vremuri trecute,
la chestiunea transhumanŃei româneşti1 adecă la strămutarea durabilă a Românilor, în
mase, dintr-un loc în altul (Nu e vorba aci de ceea ce s-ar putea numi nomadism!).
Problema transhumanŃei româneşti a pus-o mai întâi Bogdan Petriceicu-Haşdeu2. Dânsul
a afirmat că venirea Ungurilor încoace, la sfârşitul veacului al IX-lea, a pricinuit o
împingere şi o strămutare în masă a Românilor, mai ales din regiunea Crişurilor  şi a
Tisei de jos, după cum arată schema lui B. P.-Haşdeu. De chestiunea transhumanŃei
româneşti, care se pare să nu fi fost singură cea din vremea venirii Maghiarilor, s-au ocupat
şi alte condeie126. Strămutări de acestea, în masă, mai sunt cunoscute în tradiŃia şi istoria
Românilor din fostul stat ungar. Descălecarea după tradiŃie, a lui Negru-Vodă, din
Ardeal, în sudul CarpaŃilor, o cunoaştem. Descălecarea voevozilor maramureşeni în
Moldova e un fapt istoric în afară de orice îndoială. De ce nu s-ar fi putut produce, deci,
şi din łara-Crişurilor transhumanŃa de care scria B. P.-Haşdeu? Românii din Ungaria de
odinioară şi din Ardeal, care erau din străvechime pe vetrele lor, au putut spori
numericeşte cel puŃin, în mod suficient pentru a se fi produs transhumanŃele de care
grăiesc tradiŃia şi istoria. Doar făcurăm aluzie, în paginile anterioare, la aşa numitul „Jus
Valachicum”, dominant în regiunea locuită de Românii din fostul stat ungar şi care a
trecut şi în nordul CarpaŃilor. TranshumanŃa românească este un corelat şi, mai bine zis, o
premisă necesară a întinderii acelui „Drept românesc” departe peste actualele frontiere
etnice ale elementului românesc.

Cu privire la transhumanŃa românească din łara Crişurilor au început unele
cercetări127. Această transhumanŃă ce a avut loc la un timp încă neprecizat mai de

                                                          
1 Am făcut aluzie şi până aci.
2 B. Petriceicu-Haşdeu: Strat şi Substrat (Anal. Acad. Rom. SecŃ. Literară. Seria II. Tom XIV, 1891-92)
126 A se vedea: N. Drăgan: Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei. Bucureşti,
1933, pag. 35 sg. şi 192.
127 Meritul este al d-lui prof. Isaia Tolan, publicist, care ar face foarte bine dacă şi-ar continua şi publica
rezultatul cercetărilor sale în cauză. Rezultatele cercetărilor sale, pe cât se puteau contrage în informaŃii de
cotidiane, sunt arătate, sumar, în ziarul «Cuvântul» din 7 Noemvrie 1931 şi din 16 April 1933. Poate şi
aiurea!
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aproape, dar care să fi Ńinut direcŃia nordică şi nord-vestică – poate fi pusă în legătură cu
prigonirile ungureşti de sub regii arpadieni şi angevini. Prin urmare, mai încurând şi mai
cu temei s-ar putea vorbi despre această transhumanŃă românească, decât de o strecurare,
pe furiş, a Românilor, încoace, după cum i-ar plăcea istoriografiei ungureşti, care ar vrea
să-i înfăŃişeze aici pe Maghiari în număr cât frunza şi iarba!...

Dar situaŃia, cel puŃin cea numerică de care ne ocupăm, a Maghiarilor, este cu
totul alta, în defavoarea tezei istorico-politice maghiare. Şi anume, lucrurile stau, după
raŃiunea istoriei şi cea a statisticei, cu totul invers, cât îi priveşte şi pe Maghiari. Ei, întâi
de toate, nu erau aşa de mulŃi, după cum se pretinde; şi când va fi sporit numărul lor, o
gravitaŃie a elementului maghiar – care, fireşte putea fi orientată geograficeşte din spre
Panonia şi dintre Dunăre şi Tisa – îşi avea tendinŃa spre Răsărit. Dar istoria nu ne grăieşte
mai de aproape, cu dovezi, despre această pătrundere maghiară. Această pătrundere putea
să fi avut loc, nu numai pe urmă de cuceriri cu arma, ci şi de pe urma transhumanŃelor din
regiunile limitrofe cu populaŃie maghiară. Dar şi în această privinŃă, istoria tace. De ce?
Pentru că, la nici un caz, Maghiarii n-au fost atâŃia de la început, şi nici aşa de spornici,
încât şi prin numărul lor să fi putut pune stăpânire deplină pe Ńinuturile locuite de
nemaghiari.

De altfel, de problema aceasta a istoriei ne putem apropia şi prin următoarele două
întrebări în cauză: cum s-a putut ca cele câteva sute de familii de Maghiari – care au
coborât în veacul al nouălea prin pasul Vereczke, să fi putut spori aşa de mult, în puŃine
sute de ani, încât, pe lângă sacrificiile de vieŃi în tot felul de războaie, să fi putut popula,
în prevalenŃă numerică, nu numai vechea Panonia şi Ńinutul dintre Dunăre şi Tisa, unde se
aşezaseră de la început, ci să cuprindă teren şi în dreapta Tisei, încât să formeze şi în
judeŃul Aradului majoritate covârşitoare?! Şi, de altă parte, cea de a doua întrebare: Cum
se poate ca, în aceeaşi vreme, populaŃia băştinaşe, Românii, şi alŃii, aflaŃi aici de Unguri,
să nu fi sporit, şi ei, ci au trebuit (zice-se) să fi cedat Maghiarilor şi superioritatea
numerică?

Evident, teza maghiară e nelogică şi nereală, absurdă chiar, şi este combătută de
cea mai concludentă realitate: prezenŃa noastră aici, de totdeauna şi până azi, în absolut
covârşitoare proporŃie numerică. Maghiarii, ca element de dominanŃă politică, s-au
dezvoltat mai mult în cadrele aşa numitului sistem feudal-medieval, nu într-atât ca
populaŃie rurală, supusă şi ea stoarcerilor nemiloase din partea stăpânitorilor de acelaşi
neam, ci mai mult ca element suprapus din punct de vedere politic, social şi economic.
Biciul şi jaful, din partea „nobililor” domni de pământ şi din cea a slujbaşilor, atingeau
tot aşa de aproape pe „colonul” sau iobagul maghiar, ca pe oricare altul, de oricare limbă.
Acest element social, suprapus şi parazitar, care avea în favorul său toate drepturile şi
toate beneficiile şi nici o obligaŃie – în afară de aceea de a se lupta acasă, pentru apărarea
Ńării, deşi împingeau şi în războaie mai mult, tot pe „colonii” lor – a sporit, nu numai pe
calea firească, ci şi prin mijloace măiestrite: captaŃiile făcute din sânul acelor popoare,
prin catolicizare şi maghiarizare succesivă. De aceea, şi istoria judeŃului Arad, scrisă de
Maghiari (Márki S., Somogyi Gyula etc.)  prisoseşte în menŃiuni despre „nobilii” lor1,
dar e tot pe atâta de seacă în privinŃa dovezilor despre existenŃa populaŃiei maghiare
rustice. Şi tot din aceeaşi raŃiune, politica de captaŃie ungurească – prin catolicizare şi
prin maghiarizare – a fost urmată, şi în judeŃul Aradului, în veacul al XVIII-lea, paralel

                                                          
1 Márki S.: o.c. vol. I. (pag. 286-338) are seria familiilor nobilitare, şi întreagă istoria îi este confecŃionată
din isprăvile acestei pături suprapuse.
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cu restaurarea politică2 ungurească, după cum vom vedea mai de aproape la capitolul
respectiv. Până atunci, însă, reŃinem aci că această politică de sporire artificială a
elementului maghiar a fost pusă în practică, începând din veacul XVIII-lea, şi aici, cu
însemnate rezultate faŃă de grupurile etnice mai neînsemnate, mai ales faŃă de Germani şi
alte grupuri mai mici, mărunte, şi mai puŃin faŃă de Sârbi; şi şi  mai puŃin faŃă de Românii
ocrotiŃi de două împrejurări: covârşitoarea lor situaŃie numerică şi rezistenŃa eroică a
Bisericii ortodoxe.

b) Românii şi Sârbii; şi o militărie comună a lor

a) „Privilegiile ilirice”

Cu totul altele au fost raporturile noastre cu coreligionarii  Sârbi, de a căror
ocrotire ne-am bucurat, la adăpostul „privilegiilor” politice şi religioase obŃinute de ei de
la stăpânirea vremii. Ba, într-o  vreme, ne-am găsit legaŃi de aproape de dânşii, nu numai
prin religia comună, ci şi prin primejdia comună, ce deriva din agresiunea maghiară tot
mai organizată şi mai pronunŃată, încât a trebuit ca, prin solidaritatea ideii religioase şi
pentru apărarea patrimoniului duhovnicesc comun, să dezvoltăm solidar şi o împotrivire
înarmată. Din aceste consideraŃii, redate aci sumar, va trebui să privim chestiunea acestor
raporturi ceva mai de aproape, mai ales fiindcă ele nu ştim să fi fost examinate până
acum din destul; şi, prin ele, nădăjduim să se facă şi un corectiv istoric, necesar din multe
puncte de vedere.

Elementul sârbesc ne interesează cu totul în alt fel şi din alte motive, foarte de
aproape, după cum se va vedea. Sârbii au ajuns pentru întâia dată în contact cu judeŃul
Aradului pe vremea împăratului-rege Sigismund, când acesta dărui despotului sârbesc
Gheorghe Brancovici, la 1422, Cetatea Vilagoşului, cu apartenenŃele sale, pe care
despotul le stăpâni până la anul 14411. La sfârşitul veacului XVII, în legătură cu
războaiele imperialilor împotriva Turcilor se produse o nouă imigrare, mai puternică şi
bine organizată a Sârbilor în Ungaria. Împăratul, Leopold I adică, se adresase popoarelor
balcanice, cu data de 6 Aprilie 1690, să se folosească de prilej, alăturându-se cu arma,
oştirilor imperiale biruitoare. Cu aceeaşi dată şi în acelaşi  sens, împăratul se adresa şi
patriarhului de la Ipek, Arsenie Cernovici, de a se alătura cu ai săi pentru înfrângerea
jugului turcesc. Aşa se puse începutul unei întinse acŃiuni care, propriu zis, nu avea de
gând să provoace o imigraŃie în Ungaria, ci o rămânere pe loc, cu mâna armată, lângă
Ńarinele şi familiile lor2.
                                                          
2 În lumina – dacă e “lumină” şi aşa ceva! – acestei psihologii ungureşti de totdeauna se va înŃelege aberaŃia
unui preot calvin din Secuime (din Lörinczreve, dacă nu e greşit redată numirea localităŃii) care îndrăznea,
chiar acum câŃiva ani, să grăiască, la consiliul comunal, în termini ca aceştia: “Neamul meu, neamul
unguresc nu este poporul fărâmiŃăturilor , pentrucă noi, în România-mare, nu slugi suntem, ci regi cari şi-
au pierdut tronul ” (?). Vezi ziarul “Universul” din 5 Sept. 1931, prin condeiul d-lui R. Şeişanu, după
gazeta ungurească « Enyedi Hirlap » din Aiud.

Scrinteli de felul acesta se mai pot rosti, nepedepsite, în România şi după ce reprezentanŃi ai
ştiinŃei istorice ungureşti (ca Eckhard Ferenc : Magyarország története, pag. 21) recunosc că teritoriul
aşezării Ungurilor coincidea aproximativ cu cel impus o mie de ani mai târziu, Ungariei “ciuntite”, prin
pacea dela Trianon?! Citat după rev. D-lui prof. I. Tolan : « Piatră de hotar », Arad, an. II (1936), No. 5-6,
pag. 30
1 Fábián G.: o.c. I 172 şi 71.
2 Dr. I. H. Schwicker: Politische Gesch. Der Serben in Ungarn, Budapest. 1880, pag. 7-9.
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Totuşi imigraŃia s-a produs pe urma nereuşitei imperialilor, care se retrăgeau spre
Dunăre şi cu dânşii şi mulŃi refugiaŃi, între care şi patriarhul. RefugiaŃii, printr-o cerere
semnată de patriarhul şi trimisă, de la Belgrad, la împăratul, prin mijlocirea delegatului
lor care era episcopul Isaia Diacovici al Ienopolei (Ineu, jud. Arad3), cereau să li-se
admită aşezarea, în condiŃii religioase prielnice, în cuprinsul imperiului. Împăratul a fost
de acord cu cererea şi astfel, cu data de 21 August 1690, emitea Diploma sa către
„episcopii şi către stările duhovniceşti şi politice, căpitani, vice-căpitani şi către
comunitatea naŃiunii sârbeşti de rit grecesc din Grecia, Bulgaria, Serbia şi HerŃegovina,
DalmaŃia, Podgoria şi Ienopolea”, spunându-le că a aflat – mai ales din graiul
episcopului Isaia Diacovici al Ienopolei – despre mulŃumita lor pentru eliberarea de sub
Turci. Le cere, deci, să se asocieze armatelor imperiale, sub conducerea căpeteniilor
acestora, împotriva Turcilor. În schimb, împăratul le asigură dreptul de folosirea
calendarului vechi, apoi de a-şi alege arhiepiscop de neam şi de limbă sârb, căruia îi vor
fi supuse toate bisericile „greco-orientale” (ortodoxe) şi va avea dreptul: să sfinŃească
episcopi şi călugări, să zidească biserici acolo unde – în oraşe şi la sate – va găsi-o de
bine. Arhiepiscopului i-se recunoaşte, mai departe, jurisdicŃia bisericească şi dreptul de
dispoziŃie nu numai peste teritoriile de sub ascultarea sa de până aci, ci şi peste Ungaria şi
CroaŃia, Mesia şi Iliria, pe unde se mai găsesc Sârbi. Bisericile şi mănăstirile rămân şi pe
mai departe numai sub ascultarea arhiepiscopului-mitropolit şi sub a episcopilor, având
ele să fie ferite de orice silnicie din afară. Împăratul îi eliberează pe aceşti Sârbi de
zecime, de contribuŃiuni şi de sub obligamentul de a încartirui armata; şi, în afară de
împăratul, nici o putere lumească să nu aibă dreptul de a aplica mijloace silnice vreunui
preot vinovat, ori de a-l pune la închisoare; pedepsirea oricărui preot e lăsată în atribuŃia
arhiepiscopului, după Dreptul canonic. Mai departe, împăratul asigură bisericile şi
mănăstirile, pe arhiepiscopul şi pe episcopi de dreptul de liniştită folosinŃă a bunurilor lor
şi de a-şi recupera bunurile rămase sub stăpânirea Turcilor. În sfârşit, privilegiul imperial
garanta arhiepiscopului şi episcopilor dreptul de liberă vizitaŃie canonică a mănăstirilor şi
bisericilor, precum şi liberul contact cu Clerul pastoral şi cu comunităŃile1.

Prin Patenta imperială de la 11 Dec. 1690, dată pe calea Cancelariei ungare de
Curte – care nu voia să ştie de aceste privilegii –, împăratul înnoia angajamentele sale de
recunoaşterea privilegiilor, libertăŃilor şi exempŃiunilor acordate la 21 August din acelaşi
an, şi ordona autorităŃilor ungureşti să se acomodeze. În baza acestei diplome
protecŃionale şi prin asigurarea mijloacelor necesare de transmisiune, grupele de
emigranŃi trecută Sava, în imperiul austro-ungar128, în primăvara anului 1691.129 Mai mult
decât atâta: la 4 Martie din acelaşi  an, acestor refugiaŃi care se aşezaseră provizor în
deosebite puncte ale imperiului, li se acordă dreptul de a-şi alege un vicevoievod, ca
locŃiitor al „voievodului-despot” Gheorghe Brancovici, care era încarcerat la Eger130.
Deci Sârbii primeau largi asigurări de viaŃă autonomă, bisericească şi politică.

În anul 1694, la 1 Mai, organizaŃia aceasta a Sârbilor primi o nouă expresiune
politică-geografică prin deciziunea din acea zi a împăratului Leopold, adresată
                                                          
3 “Ienopolia” se numea şi Ńinutul din jurul CetăŃii Vilagoşului, care se întindea dela Murăş până la Ineu (La
Jos. Jirecek : Die serbischen Privilegien Verhandlungs-Congresse und  Synoden, în Oesterr. Revue. 7
Band. 1864, pag. 2), cât putea să fi ajuns jurisdicŃia episcopului cu sediu la Ineu
1 Dr. I. H. Schwicker:: o.c. p. 10-14. Privilegiul acesta e reprodus la Czoernig: Ethnographie. III. 2. 70-71.
128 O.c., pag.14-16.
129 Ios. Jirecek: o.c. pag. 6.
130 Dr. I. H. Schwicker:: o.c. p. 17-18.
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Patriarhului şi vice-voievodului, în sensul ca Sârbii, pentru binele lor şi al Statului să se
strămute – din răzleŃirea lor, care ajungea până la Buda, Eger, Nyiregháza, Sătmariu131 –
în Ńinutul dintre Dunărea şi Tisa, ceea ce, deşi le displăcea, Sârbii îndepliniră.132

În chipul acesta, după pacea de la CarloviŃ (1699), s-a format o graniŃă militară,
începând din CroaŃia şi Slavonia peste Ńinutul Tisei şi în cursul Mureşului, în sus, până la
Săvârşin-Ohaba şi până în judeŃul Zărandului. OrganizaŃia aceasta militară aveà în fruntea
sa generalatul de Varaşdin şi prefecturile de Petrovaradin şi Timişoara, numită aceasta
din urmă şi banatică.133 Această organizaŃie stătea, în părŃile Ungariei proprii, din trei
regimente. Cel de Tisa se întindea în judeŃele Baci, Bodrog, şi Ciongrad; cel al Mureşului
inferior peste judeŃul Cenad şi localităŃile Pecica şi Semlac, aparŃinătoare judeŃului Arad;
apoi regimentul de pe cursul superior al Mureşului încadra judeŃele Arad şi Zărand.134

În chipul acesta, cel puŃin pentru moment, erau satisfăcuŃi toŃi cei interesaŃi la
acest aranjament politic-milităresc: împăratul, căci avea un spor de armată, permanent, la
frontiera imperiului; Sârbii, pentru că, scăpaŃi de maltratajul turcesc, îşi vedeau asigurată
aici existenŃa, într-un sol mult mai bogat şi înzestraŃi cu privilegii care însemnau pentru ei
o garanŃie de viaŃă autonomă, politică şi bisericească. Dar această stare de mulŃumire,
care nu putea să dureze îndelungat şi mai puŃin să se permanentizeze, fu tulburată din
amândouă părŃile contractante, cărora li se mai adăoga şi nemulŃumirea crescândă
împotriva Sârbilor  din partea Maghiarilor în curs de restaurare politică pe măsura
progreselor de arme ale imperialilor. ÎmpăraŃii de la Viena, la rândul lor, nu se putea
împăca statornic – după ce trecuseră peste o parte de primejdii cu Turcii – cu gândul de a
lăsa liberă dezvoltare acestor „schismatici” care erau negaŃia, vie şi înarmată, a
scopurilor catolicizante ale Vienei imperiale, care, în toate vremurile, a văzut în unitatea
„credinŃei” catolice forŃa politică a imperiului lor. De aceea, în curând după începutul
veacului XVIII, imperialii îşi aruncă mrejile unioniste sau catolicizante în calea Sârbilor,
atrăgând la „unire” clandestină, pe o vreme scurtă, pe episcopul Aradului Ioanichie
Martinovici, şi provocând revolta înarmată de mai apoi (1735) a căpitanului sârb de la
Pecica, Pero SeghedinaŃ. De altă parte, erau la mijloc şi anumite acte de volnicie ale
Sârbilor încrezuŃi în sine, cari, folosindu-se de prestigiul şi puterea armelor lor proprii, nu
Ńineau cont de administraŃia politică ungurească ce se înfiripa în judeŃul Aradului, şi
începuseră să ocupe terenuri, pe atunci neimpopulate, între care mai multe „puste” sau
moşii, începând din podgoria Aradului, pe cursul Mureşului în jos, până spre Arad1, unde
exista, cum ni-au dovedit statisticile noastre, un mare contingent de Sârbi militarizaŃi,
care după legiuirea de la 1741 trebuia dezmilitarizaŃi succesiv şi încorporaŃi2 sub
ascultarea administraŃiei politice ungureşti a judeŃului. „Privilegiile ilirice”, deci,
începeau să se clatine şi să se reducă, ceea ce a şi fost cazul, petrecut succesiv în cursul
veacului XVIII, în aceste părŃi.

Chestiunea „privilegiilor ilirice”, legate în prim loc de numele Sârbilor,
interesează de aproape şi istoria Românilor. De aceea ne vom opri puŃin asupra lor şi din
acest punct de vedere. Cel dintâi temei spre aceasta îl avem în împrejurarea geografică-
                                                          
131 Ios. Jirecek: o.c. 20-21.
132 . Dr. Schwicker:: o.c. 20-21
133 Fabian O.c. I. 46-7
134 Ibid. 46.
1 Fabian G.: o.c. I. 47-8.
2 Comitatul reclama încadrarea oraşului “sârbesc” Arad şi a localităŃii Ohaba şi în 21 Oct. 1743 (Márki: o.c.
II. 3359



53

etnografică, după care Sârbii din acest Ńinut se aşezaseră în mijlocul populaŃiei româneşti,
formând ei de-abia o minoritate numai. Cel de al doilea temei este de ordin istoric, dublu:
Încă prin patenta de la 1 Iulie 1698 a împăratului Leopold I, contele Guidobald de
Strehemberg fusese încredinŃat cu colonizarea de „Valachi şi Sârbi” (Walachen und
Raizen) la graniŃa imperiului3. Deci suntem în drept să presupunem că deodată cu Sârbii
au imigrat din Balcani şi Macedo-români, care s-au putut simŃi bine în Ungaria, între
conaŃionali de aceeaşi religie.4 La 16 Iunie 1706, când patriarhul Arsenie Cernovici se
adresa noului împărat, lui Iosif I, de fapt îl vedem semnând ca „arhiepiscop şi patriarh al
Sârbilor, Rutenilor şi Valachilor” şi-şi cerea recunoaşterea jurisdicŃiei bisericeşti şi
politice peste: Ungaria, districtele Sătmarului (Szakmár), Varaşdinului şi Belova,
Oltenia, Ardealul, ca şi alte părŃi: Valahia, Moldova, Iliria, Moesia şi a.5 Avem, în acest
caz, de a face cu o tendinŃă, vădită şi mai târziu, a mitropolitului sârbesc de a-şi întinde
cât mai larg jurisdicŃia ecleziastică – dimpreună cu beneficiul politic-religionar al
privilegiilor, cu tot – asupra tuturor popoarelor ortodoxe din Ungaria proprie, pe lângă
jurisdicŃia ce o avea deja în CroaŃia şi Slavonia. Împrejurarea aceasta, întrucât ne priveşte
pe noi, este susŃinută şi de un istoric slav, competent, care afirmă că, deşi aceste privilegii
erau destinate pentru ocrotirea Sârbilor imigraŃi la 1691, ele totuşi au fost extinse faptic
asupra tuturor ortodocşilor din Ungaria, CroaŃia, DalmaŃia etc., şi, în mod tăcut
(stillschweigend), şi asupra Românilor ortodocşi din Ungaria.135

Caracterul ocrotitor al aşa ziselor privilegii „ilirice” era cunoscut în întreg regatul
ungar. În Bihor se opera cu ele136, şi încă cu mari rezultate, întrucât, după ce se iviseră
acolo conflictele unioniste şi se făcuseră acaparări de preoŃi şi de creştini cu ajutorul
silnic al episcopului rom.-catolic de la Oradea – care li era şi domn de pământ, şi totodată
şi prefect – aşa ni-se spune, „privilegiile” erau să atragă pe înşişi uniaŃii bihoreni la
Ortodoxie.137

În Ardeal, unde pacostea unionistă ni-a creat mulŃi eroi şi martiri ai Ortodoxiei, se
aştepta încă la 1735 o salvare de la „milostive privileghii neamului sârbesc şi a tot
neamul de legea grecească ce se află supt biruinŃa împăratului”.138 MitropoliŃii de
CarloviŃ nu numai de dragul de a-şi întinde jurisdicŃia ecleziastică, ci şi pentru a oferi o
ocrotire, ca şi în Ungaria, Ortodoxiei ardelene139 dripite, a încercat să-şi valoreze
„privilegiile” şi în Ardeal; dar n-au reuşit. Totuşi, după jumătatea veacului XVIII, când la
Arad scaunul episcopesc fu ocupat de energicul episcop Sinesie Jivanovici, acesta, ajutat
de mitropolitul său, reuşi să atragă la eparhia sa Ńinutul Hălmagiului140. „Privilegiile
iliricie târâseră pe Români alături de Sârbi, ca singur mijloc de scăpare, odată ce
privilegiile leopoldine fuseseră înghiŃite de uitare”.141 ConştiinŃa aceasta, despre rosturile
                                                          
3 Dr. I. H. Schwicker:: o.c. p. 31-32.
4 În această privinŃă vezi studiul meu deja citat despre Macedo-românii din jud. Arad
5 Schwicker: o.c. 45-46.
135 Jos. Jirecek: o.c. 10
136 N. Iorga: Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, vol. 1, 402.
137 Márki S.: o.c. II. 417
138 N. Iorga: o.c. 403.
139 Strigătul de primejdie se reoglindeşte în scrisorile anonime cari circulau în Ardeal, dintre cari în una se
spunea: “…gătiŃi-vă la războiu, ca să gonim unirea şi iobăgia din Ńară. Ci cumpăraŃi-vă puşti şi pistoale,
căci va veni vremea când veŃi da un plug pentru un pistol micuŃ şi nu-l veŃi afla…” (N. Iorga: Sate şi preoŃi.
276)
140 Dr. A. Bunea: Ep. P.P. Aron… pag. 93-95 şi N. Iorga: o.c. 418.
141 N. Iorga: o.c.421
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privilegiilor şi ale libertăŃii legate de ele, întrase adânc şi în masele populare din Ardeal;
Ńăranii le voiau cu orice preŃ. „De liberate prin unirea cu Roma nu mai trăgea nădejde
nimeni, în Ardeal”.142 În Ungaria, însă, privilegiile ilirice însemnau mai mult decât o
nădejde – ele erau o ocrotire reală!

Cu privire la rostul acestor privilegii în judeŃul Aradului mai dăm câteva lămuriri.
Adevărat că ele fuseseră restrânse esenŃial prin dispoziŃiile mai înalte de la 1729, 1732 şi
1734143 şi că, pentru părŃile ungurene, şi-au pierdut din raŃiunea lor politică după legiuirea
de la 1741, care hotăra încorporarea „ilirilor” în administraŃiile judeŃene; dar aceasta nu
însemna o desfiinŃare totală a „privilegiilor”. Ele se menŃin, prin urmare, şi după 1731.
Aşa vedem că adunarea comitatului Arad din 21 Oct. 1743, de pe urma Intimatului de la
9 Oct. 1743, fu nevoită să răspundă Consiliului locotenŃial de la Pojon, cu mare supunere
(homagiale humilitate et profundissima animorum submissione), că ia act de privilegiile
confirmate din nou, dar cere de pe ele o copie.144 Consiliul locotenenŃial le şi trimite
copia cerută, pentru publicare în cuprinsul judeŃului. Comitatul le şi publica, din şedinŃa
de la 8 Iunie 1744, promiŃând că le va respecta cu datorit zel, întrucât nu vor aduce vreun
prejudiciu credinŃei catolice.3

Să privim acum chestiunea acestor „privilegii” în raport mai de aproape cu
Românii din Ńinutul Aradului. Întâi de toate menŃionăm că mitropoliŃii de la CarloviŃ
purtau şi titlul de arhiepiscopi şi mittropoliŃi şi ai Românilor. Sub raport strict bisericesc
avem, în această privinŃă, drept dovezi, antimisele slavone, provenitoare de la acei
mitropoliŃi, distribuite bisericilor prin episcopii eparhiali4. Dar şi în corespondenŃa
oficială cu autorităŃile politice, acei mitropoliŃi îşi afirmau acest titlu. Aşa de ex.
mitropolitul Pavel Nenadovici, care în treacăt fusese şi administrator eparhial la Arad şi
prin urmare cunoştea lucrurile de aici, semnează (la 1749), într-o  scrisoare adresată
comitatului Arad5, ca „Archi-Eppus et metropolita Jll(yricus) Rascianae et Valachicae
Nationis”, adică „arhiepiscop şi mitropolit iliric, al naŃiunii sârbeşti şi al celei româneşti”.
Prin urmare avem aci o dovadă pozitivă că situaŃia de drept public, formată prin
privilegiile zise 2ilirice” priveau în măsură egală pe ambele naŃiuni, sârbească şi
românească.

Ce însemna, real, această situaŃie de drept public în cadrul menŃionatelor
„privilegii” se vede şi din următorul caz: „Provisor”-ul sau şeful financiar al districtului
Ineu, Paulik Mihaly de la Ineu, care stătea şi în slujba marelui domeniu al Ducelui de
Modena, săvârşise o brutalitate faŃă de parohul ortodox Daniil de la Feniş, din acelaşi
district, prin aceea că, pentru un motiv ce nu l-am putut desluşi, îl stânjenise în
libertatea personală, fixându-l la „stâlpul infamiei”, drept pedeapsă obişnuită în
judiciatura vremii. Aceste aranjament odios stătea din doi stâlpi şi din două scânduri.
Scândurile aveau trei găuri, dintre care într-o  gaură era aşezat grumazul, iar în celelalte
două mâinile osânditului.6 Episcopul Aradului, Isaia Antonovici, de altfel şi consilier

                                                          
142 Ibid. 431
143 Schwinker: o.c. 58-72
144 Protoc. Congreg. din 1743, seria 22, pag. 239.
3 Ibid. an. 1744, seria 12, pag. 299.
4 Episcopia Aradului are, în colecŃia sa de animise, mai multe exemplare de acest fel.
5 Semnătura e reprodusă de noi în Triumful Ortodoxiei la Arad, Arad 1929 (pag. 141) după un act din
arhiva jud. Arad şi în a noastră : Doi Ioanovici pe tronul episcopes ort. dela Arad.1929, pag. 11.
6 Pallas-Lexikon, titlul “Kaloda”.
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regesc7, se revoltă împotriva acestei injurii, care era de altfel un neînsemnat bagatel în
raport cu neagra prigonire a preoŃilor români ortodocşi din Ardeal, - şi reclamă cazul la
comitat. În demonstraŃia sa din Ianuarie 1745, dânsul face provocare la „privilegiile”,
care tocmai fuseseră de curând confirmate de regele şi publicate şi congresului
naŃional-bisericesc de curând trecut, ca şi tuturor comitatelor ungureşti, după care
„privilegii”, cel ce stăpâneşte vreo injurie sau violenŃă cât de mică (nec in minimo
quidam aliqua violentia fiat) faŃă de vreun preot ortodox, are să suporte  pedeapsă în
bani, de 30 Mărci aur, din care pedeapsă jumătate revine „fiscului” sau statului, iar
cealaltă jumătate celui ce va fi suferit injuria sau volnicia. Episcopul mai adăoga: Dacă
respectivul oficiant l-ar fi găsit vinovat de ceva pe preot, trebuia să-i notifice dânsului,
episcopului, pentru ca el însuşi să-i deie satisfacŃie şi să nu-şi fi luat satisfacŃie el însuşi,
dezonorând astfel starea Clerului şi Bisericii, „ceea ce nu-mi aduc aminte să se mai fi
întâmplat vreodată în acest nobil comitat” – quod hucusque in hoc Inclyto Comitatu
nunquam contigisse memini – zice episcopul1, subliniind starea de fapt a Clerului,
rezultată de pe urma stării de drept, creată de „privilegiile ilirice”.

CongregaŃia comitatensă, întrunită în curând, la 26 Ianuarie şi zilele următoare
în Cinteiu, examinează reclamaŃia episcopului şi constată că reclamatul Paulik Mihály e
nobil (regni nobilis) şi prin urmare îl avizează pe episcopul să înceapă demersurile
legale (via Juris) împotriva dânsului2. Episcopul se adresează acum împărătesei-regine
Maria-Terezia, cu jalba sa3.

În vreme ce soarta Clerului şi a poporului român ortodox ardelean cădea tot mai
adânc pe scara umilirilor şi a prigonirilor celor mai drastice, în Ńinutul propriu Bisericii
ortodoxe a Românilor ungureni, prestigiul acesteia sporeşte de pe urma frământărilor şi
luptelor pentru dreptate bisericească şi socială care se dădeau sub ocrotirea
„privilegiilor ilirice”. A şa vedem, de-abia la câŃiva ani după intervenŃia menŃionată a
episcopului de la Arad, că se emite – la 3 August 1752 – un intimat nou, favorabil, al
Consiliului locotenenŃial, în favorul Clerului şi al poporului ortodox din Ungaria.
DispoziŃia aceasta ajunge să fie trimisă pentru punere în lucrare şi comitatului Arad4, şi
ea se cuprind din următoarele constatări şi măsuri: Împărăteasa-regină luase cu multă
întristare act despre jalbele, gravaminele şi cererile Clerului şi poporului de rit grecesc
şi de naŃiune ilirică – din Ungaria şi din părŃile anexate. łinând seama şi de interesul
politic, de a consolida şi mai mult legământul ce intervenise între Maria Terezia şi
Ńarevna Rusiei de aceeaşi credinŃă ortodoxă şi aceasta, împărăteasa-regină vrea ca
ortodocşii din Ungaria şi din părŃile anexate, locuite în cea mai mare parte de către
aceştia, să fie trataŃi după privilegiile acordate lor; ei să nu fie supuşi la mai grele
prestaŃii şi îndatoriri din pricina religiei lor ortodoxe; nici să fie tulburaŃi în exerciŃiul
religiei lor, acordat pe cale de privilegiu şi mai puŃin să fie constrânşi, prin vreun mijloc
violent, de a primi unirea cu catolicii, ci autorităŃile să se poarte cu toată moderaŃiunea
faŃă de Clerul şi poporul de rit grecesc. Şi, deoarece în pomenitele jalbe se menŃionau şi
restricŃii cu caracter politic la adresa ortodocşilor, împărăteasa urmează de a orândui şi
în această privinŃă: Să înceteze obişnuinŃa, ce începuse de a se practica, de pe urma
                                                          
7 Semnătura dânsului reprodusă, cu titlul “Suae Sacrae Majestatis Consiliarius”. A mea : Doi Ioanovici…
pag. 10
1 Arhiv. jud. Arad: No. 27, fasc. 12: 1745.
2 Protoc. Congreg. 1745, seria 20 (pag. 437 urm.) din 26 Ian.
3 Arhiva jud. Arad: No. 100 fasc. 14: 1745
4 Arhiva jud. Arad: No. 206, fasc. 14: 1752.
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căreia ortodocşii, ca atari, erau excluşi de la serviciile publice, ceea ce Majestatea Sa nu
aprobă la nici un caz. Ci oamenii de rit grecesc, ca tot aşa de credincioşi supuşi ai ei, să
fie admişi la oficii publice în oraşele libere regeşti, ca şi în alte oraşe şi târguri
privilegiate, având acces în magistratul, respectiv senatul acelora, precum şi la alte
oficii civile (de sine înŃeles prin alegere), în toate acele locuri, în care ortodocşii –
repetiti graeci Ritus Homines – şk până aci şi-au avut domiciliu.

Am putea urmărişi mai departe starea de lucruri, de ocrotire acordată prin
menŃionatele „privilegii ilirice”; dar aceasta trece dincolo de cadrul de timp al studiului
de faŃă. ReŃinem numai o simplă indicare, comparaŃia: ce mare deosebire, de stare de
spirit şi de stare de drept şi de fapt, erà între viaŃa Românilor ortodocşi ungureni,
ocrotiŃi prin aceste privilegii şi între războiul neruşinat, purtat de toŃi factorii politici şi
bisericeşti din Ardeal, pentru desfiinŃarea Ortodoxiei româneşti de acolo, care-şi păstra
multe legături, încă, cu Biserica ortodoxă şi cu Românii de peste CarpaŃi!

b) OrganizaŃia militară sârbo-românească şi Răscoala ortodoxă de la 1735

Elementul românesc din oraşul şi Ńinutul Aradului erà încadrat, în parte, în
organizaŃia militărească acordată Sârbilor. Lucrul acesta nu e fără de importanŃă.

Chestiunea acestei organizaŃii milităreşti, la care suntem interesaŃi şi Românii
n-a fost studiată până acum. O menŃionează de-abia în treacăt un profesor trecut şi pe la
Arad, d. Ştefan Manciulea.1 Dar chestia aceasta merită o atenŃie deosebită tocmai din
punctul de vedere românesc. OrganizaŃia aceasta avea două regiuni mai apropiate: una a
Tisei şi alta a Mureşului. În aceasta din urmă, centrele de seamă erau Aradul, cu cetatea
sa, şi Pecica, dimpreună cu alte 13 sate şi opide sau târguri.

Cât de puŃin sârbească, sub raport etnic, era aceasta organizaŃie militară de la
cursul Mureşului se va vedea din următoarele indicaŃii, şi mai întâi, geografice. GraniŃa
aceasta militară începe la Semlac şi Ńinea în cadrele următoarele localităŃi: Pecica,
Aradul, GlogovaŃul, Mândrulocul, Cicirul, Sobotelul, Paulişul, Şoimoşul şi Ohaba
(Săvârşin), toate de-a lungul Mureşului. Dintre acestea, mai multe localităŃi erau
militarizate de-a întregul, adecă aveau numai locuitori militarizaŃi.

Dar organizaŃia aceasta militară se întindea şi pe Valea Crişului-alb, în Şiria sau
Vilagoşul, Galşa, Ineu, Gurba şi Şicula. Aceste, însă, aveau fiecare şi populaŃie civilă
pelângă cea militarizată. Deci, pe Mureş şi pe Valea Crişului-alb avem, la jumătatea
veacului XVIII, în total 15 comune militarizate, la adăpostul ocrotirii împărăteşti şi sub
scutul privilegiilor „ilirice” ale Bisericii ortodoxe sârbo-româneşti.

În cele ce urmează, vom specifica pe localităŃi contingentele aceste militarizate1,
înfăŃişându-le în tablouri statistice:

Începem cu „opidul” cameral Arad, redându-i în tabloul ce urmează, populaŃia
dezmilitarizată, în două rânduri după olaltă

                                                          
1 Regimente grănicereşti din Ardeal şi Banat, la 1840. (În Anuarul Institutului de Istorie naŃională. V.
1928/9. Cluj 1930, pag. 433.
1 Incidental şi cu mai puŃin aparat am tratat despre această chestiune în ale mele “SchiŃe” citate deja, la
paginile 33 şi cele următoare.
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Din cele 302 familii militare, nume româneşti aveau 23. Dar nimic nu ne
împiedică să presupunem că sub numele sârbeşti se ascundeau şi alte familii române,
după obiceiul vremii, care sârbiza multe nume româneşti.

Aceste 23 familii româneşti, aplicându-li-se coeficientul de 5, dau o cifră de 115
suflete, din totalul celor 1510 suflete din familii militarizate până la 1747 din Arad. Ca
exemplificare prezentăm din cele două statistici următoarele nume de „militari” români:
Gheorghe Simio, Sima Barbier, Ioan (Jovan)  şi Gligor Cismaş, Constantin Calinovici,
RadoiŃa Nădăban, Ioan Pervulov (Pârvul), Ficior Iştoc (Ştefan, cu dezmierdare pe graiu
unguresc), Mihai Şandor, văduva Bosilca, Ghiuca Nedelcov (din Nedelcu), Măcean
Toader, Moldovan Petru, Cioban Io(v)an, Mihai Rotar, Cristea Cismaş, LănŃar Mihai,
toŃi din 1746. – Iar din 1747 avem nume ca cele următoare: radul Caravla (român
„negru”, adecă din Muntenia), Ficiur (Fecior) Ştefan, Teodor Vlaşchi (Românul), Mihai
Subotelean, văduva Juga, văduva Petra, Nicola Todor.

Ca cea de a doua localitate militarizată luăm aici Şiria  – Világosvár, în
ungureşte – cu două statistici de dezmilitarizare, din aceiaşi ani. Aici raportul etnic e,
evident, în folosul Românilor, după cum se vede din tablou:

Aici, populaŃia militară din Români dădea cifra de 865 suflete faŃă de restul de
220, în majoritate Sârbi.

În localitatea Galşa, situaŃia numerică a Românilor e şi mai evidenŃiată. Militarii
sârbi de-abia sunt doi inşi, numărând – după coeficientul cunoscut – de-abia 10 suflete
şi alŃi doi militari cu nume german. Iată tabloul:
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Aici, populaŃia militară din români dă 560 suflete, faŃă de restul de 20 suflete de
alte două limbi.

Şi mai sus pe Criş dăm de localităŃi cu populaŃie militarizată: la Ineu, Şicula şi
Gurba.

În Ineu, de asemenea, cele două conscripŃii ne dau dovada covârşitoarei
superiorităŃi numerice a Românilor militarizaŃi faŃă de cealaltă, disparentă populaŃie
militarizată.

Cele trei nume ungureşti arătate în tablou se poate să fi fost date unor Români
ori Sârbi mai apropiaŃi de domnii de pământ, cu sediul acolo. Dar, faŃă de 60 suflete de
militarizaŃi neromâni avem, aici, în populaŃia militarizată 920 Români.

În localitatea Şicula, cele două conscripŃii ne dovedesc că şi acolo aproape
numai Românii formau elementul militarizat, după cum se vede din tabloul următor.

Aici aveau din 415 suflete de militarizaŃi – numai 20 inşi nume sârbeşti, ceea ce
nu însemnează la sigur să fi fost ei Sârbi adevăraŃi, iar restul era de 395 erau Români.
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În localitatea Gurba, aproape de Ineu şi ea, existau numai 3 capi de familie,
militarizaŃi şi toŃi trei cu nume româneşti. Tabloul doveditor e următorul:

Celelalte nouă localităŃi militarizate, dintre care opt au fost dezmilitarizate dintr-
o dată, deci prin câte-o singură conscripŃie le vom face sumar, în tabloul de mai jos, pe
care-l întocmim despre toate localităŃile de acest fel, utilizând în prim loc concluzia
statistică din localităŃile de mai sus.

Iată tabloul rezumativ (Vezi pagina următoare):
Ca amănunte caracteristice în legătură cu desfiinŃarea acestei militării adăugăm

următoarele: MiliŃia „iliric ă” se instalase – ni se spune, că prin forŃă şi pe nedrept1 – în
localitatea Ohaba din dreapta Mureşului, localitatea ce fusese reîncorporată comitatului
la 1743. În urma reîncorporării s-a făcut conscripŃia populaŃiei, isprăvită în primăvara
anului 1746. PopulaŃia, însă, deprinsă cu libertatea şi ştiind ce o va aştepta sub noul
regim administrativ, a fugit în Banat, afară de cinci iobagi „hospites”, câŃi mai
rămăseseră în Ohaba2. Pe locul evacuat de Români, s-a ridicat mai apoi oraşul
Sovârşin.3 – La fel s-au petrecut cazuri, în stil mai mic, de fugă din calea administraŃiei
ungureşti, şi în câteva localităŃi dezmilitarizate, trecute în catagrafia de la 1746/47. Cei
fugiŃi – arătaŃi sub numirea de „delitescentes” – erau: doi din Arad (Mihai Lazaresk şi
Nicola Todor), unul din Ineu (Mali Petru), altul din Şicula (Ilisia Todor) şi al cincilea
din Ohaba (Horvat Marian) – toŃi, se poate presupune, elemente expuse pentru păstrarea
libertăŃilor militaren- toŃi cinci Români.

                                                          
1 Fábian G.: o.c. 47
2 Imprejurarea aceasta o verifică însăşi conscripŃia amintită, dela 1746.
3 Fábian G. 1,c.
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Din tabloul general de mai sus tragem concluziile următoare: În cadrele
militarizate, aşa numite „ilirice” din judeŃul Aradului, elementul absolut covârşitor cel
puŃin de la 1746 încoace îl dădeau Românii. Să înceteze deci odată pentru totdeauna
povestea că numai Sârbii ar fi umplut acele cadre. Ei, înainte de începerea seriilor de
emigrări se putea să fi fost mai mulŃi, dar după raŃiunea lucrurilor, tot aşa se putea ca
nici chiar de la începutul aşezării lor armate aici la sfârşitul veacului XVII să nu fi fost
Sârbii singurul element constitutiv al acelor cadre militare.

Intrat odată şi elementul românesc în cadrele acestei militarizări, după pornirea
curentului de emigrări, raportul numeric al Românilor a devenit mai favorabil, în aşa
măsură, încât, după mărturia statisticei de mai sus, Românii – cu excepŃia localităŃilor
situate mai jos pe cursul Mureşului – au umplut aproape singuri, cadrele militarizate. Şi
deoarece Viena începuse şi aici politica sa catolicizantă, şi mai ales după actul de
refractarism ortodox, armat, de la 1735, nu-i rămânea stăpânirii politice decât să cedeze
năzuinŃelor ungureşti de reorganizarea comitatului, trăgând şi ultima consecinŃă:
desfiinŃarea militarismului românesc, care era şi ortodox. Această măsură a tras şi mai
mult terenul de sub picioarele elementului sârbesc, care, slăbit succesiv sub raport
politic, a continuat să emigreze şi, în aceeaşi vreme, s-a găsit încercuit de elementul
românesc mult mai spornic şi mai resistent.1

La 1735, când izbucni revoluŃia lui Pero SeghedinaŃ de la Pecica, Românii din
cele cincisprezece localităŃi arătate făceau parte din acea militărie. Între privilegiile care
stăteau la baza acestei organizaŃii era şi dreptul de a-şi păstra, netulburaŃi, credinŃa
ortodoxă şi ca, în schimbul serviciilor de arme în slujba împăratului, să fie scutiŃi de

                                                          
1 La începutul veacului următor, când patriarhul sârbesc Ştefan Stratimirovici răspundea la petiŃia din 1814
a Românilor arădani pentru episcop naŃional românesc, se plăngea împăratului că Românii romanizaseră
deja pe mulŃi Sârbi.
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dări. Până la o vreme, aceste scutinŃe li-au fost respectate. În curând după începutul
veacului XVIII, paralel cu intensificarea politicei de catolicizare, privilegiile ilirice au
fost ciopârŃite, cum am văzut-o; - iar urmând, necontenit, războaiele Austriei cu Turcii,
şi altele în afară de imperiu, militarii „ilirici” fură supuşi şi la dări grele, pe lângă jertfa
de sânge în războaie.

Astfel se născu în cugetul căpitanului sârb Pero hotărârea de a se împotrivi, cu
arma, şi de a-şi căuta aliaŃi în sfera de interese a Maghiarilor rebeli sau aşa numiŃilor
„curuŃi”, aderenŃi ai lui Rákoczy Ferenc exilatul, mort de-abia în primăvara anului
1735.

La politica aceasta nouă, ce voia Pero s-o inactiveze cu arma în mână împotriva
Austriei, erau interesaŃi nu numai Sârbii cu privilegiile lor politice şi religioase lezate,
ci şi Maghiarii calvini, precum şi Românii ortodocşi. Şi era firesc lucrul acesta,
deoarece, după poticnirea din aceeaşi vreme a Românilor ardeleni în mrejele
catolicismului, Austria lucra straşnic, cu acelaşi  gând de catolicizare şi cu mijloace din
cele mai drastice nu numai în Banat, ci şi în părŃile Aradului, unde-l prinsese în mreji
pe unul din episcopii Aradului. Iar acum, în pragul răscoalei lui Pero, Austria încercă să
atragă spre catolicism pe un al doilea episcop al Aradului, după ce ajunsese mitropolit
la Belgrad, Vichentie Ioanovici. Ni-se spune chiar că mitropolitul chemase la reşedinŃa
sa din Belgrad pe căpitanii districtelor militare sârbeşti de la Tisa şi de la Mureş, între ei
pe căpitanul Pero, apoi pe căpitanul Tököly de la Arad ş.a. Când aceştia să fi aflat de
înclinările mitropolitului, s-au revoltat aşa de mult încât îşi scoaseră săbiile, ca semn de
ameninŃare; iar mitropolitul trebui să se refugieze. Între cei ce i-au făcut straşnice
imputări a fost şi căpitanul Pero.1

Întors acasă, Pero ia contactul cu Maghiarii. Aceştia erau nemulŃumiŃi pentru
jignirile ce li-se aduceau pentru că, fiind calvini, nu mai încăpeau la slujbe de ale
comitatului şi pe la domenii.2 Pe lângă acest motiv, mai exista unul, pe care l-a
mărturisit însuşi Pero, când a fost torturat: dările cele grele, impuse şi militarilor la
1734, şi starea insuportabilă de a plăti dări şi tot atunci de a face şi serviciu de arme,
împăratului.3

Şi e interesant de ştiut, că revoluŃia lui Pero porneşte şi se menŃine tocmai în
regiunea vestică a judeŃului Arad şi a Bihorului, unde Maghiarii şi Românii, deoparte,
iar de alta Calvinii şi Ortodocşii îşi aveau contact geografic între olaltă, sprijinindu-se
în parte şi pe organizaŃia militară sârbo-românească.

În chipul acesta este de înŃeles de ce între conducătorii revoluŃiei, supuşi lui
Pero, găsim Maghiari şi chiar Slovaci de origină, protestanŃi însă după confesiune, dar
şi Români. Mai mult chiar, însăşi revoluŃia aceasta e arătată, ca românească în prim
loc, de un scriitor maghiar arădean: „oláh és rácz paraszthad” – oaste Ńărănească de
Valachi şi Sârbi.4 Pe noi ne interesează mai de aproape Românii Ńărani amestecaŃi în
răscoală. După încăierarea sau lupta ce s-a dat între imperiali şi răsculaŃi, la Erdeiş sau
Pădureni, în judeŃul Aradului – mai mulŃi luptători, ajunşi în captivitatea imperialilor au
fost daŃi în judecată şi apoi 276 dintre ei au fost graŃiaŃi sub condiŃia de a jura credinŃă
împăratului. Între graŃiaŃi se găseau luptători din comunele Sarkad, Zerindul-mare,

                                                          
1 Márki: Arad II. 312-13
2 Márki: Pero lázadása (manuscris aflător la Palatul Cultural din Arad), p. 236.
3 O.c. p. 126 şi 186.
4 Fábián, o.c. 135-6.
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Socodor, Erdeiş, Adea, Iermata-neagră; apoi din judeŃele Bichiş, Bihor, Zărand. Iar
între aceştia se găsea şi Oláh István, evident un român din Sarkad; şi un altul tot de
acolo Bajkó Ursz5, care nu putea să fie decât Baicu urs, de asemenea Român.

Căpitanul Pero a plătit cu viaŃa îndrăzneaŃa sa încercare de a se împotrivi
politicii religionare şi de stat a împăratului. El a fost judecat la sfărâmare pe roată, după
care a urmat că corpul i-a fost tăiat în patru bucăŃi şi trimis în patru părŃi ale Ńării, pentru
a înspăimânta şi pe alŃi opozanŃi.

Aci, să ne oprim o clipită al un episod de pe valea Mureşului, petrecut în vremea
şi-n legătură cu răscoala lui Pero. La anul 1735 adică, se menŃionează1 cu numele 84
fugari români, chiar din localităŃi care nu  fuseseră militarizate; astfel erau 12 din
Radna, 12 din Cladova, 21 din Miniş, 6 din Ghioroc, 27 din Cuvin şi 16 din CovăsinŃ.2

Împrejurarea aceasta ne dă dovada: ce largă fusese participarea Românilor la răscoală.
Cei ameninŃaŃi fug de răul prigonirii şi se aşază în deosebite puncte ale Ńării. Mul Ńi
dintre ei purtau numele de „Ardelean”, va să zică erau veniŃi din Ardeal, cum erau
cuvinanii. Aceştia, acum se refugiază întorcând iarăşi în Ardeal. AlŃii din aceşti fugari
s-au refugiat în Banat, unde era altă administraŃie – nu ungurească, ci a împăratului –
care avea mare trebuinŃă de a împăna Ńinutul banatic cu braŃe muncitoare pe care le
primea din multe părŃi locuite de Români. Iar alŃi fugari, cum erau unii covăsinanŃi,
fugeau în alte părŃi locuite de Români: prin Ardeal şi chiar la Beinş ş.a.

Dar de pe urma suprimării revoluŃiei lui Pero SeghedinaŃ, mai avea să urmeze o
schimbare radicală: suprimarea organizaŃiei militare sârbo-româneşti şi contopirea
militarilor în populaŃia civilă a comitatelor. Comitatele înseşi reclamau, repetat, această
desfiinŃare şi contopire, pentru a beneficia de braŃele iobăgeşti ale acestor militari, care
li erau sustraşi; dar nu răzbeau până ce stăpânirea mai avea nevoie de armele acestor
militari.

După răscoala de la 1735, însă, a început şi Viena să înŃeleagă că are acum
motiv şi mai mult să satisfacă dorinŃa comitatelor şi să jertfească organizaŃia militară
„iliric ă”, constituită numai din ortodocşi, tot mai refractari aici faŃă de politica de
catolicizare. Procesul de dezmilitarizare urma să se înfăptuiască la 1747, în comunele:
Ineu, Şicula, Vilagoş (Şiria) şi Galşa; iar în 1752 la Pecica, Pauliş, Şoimoş şi
Sâmbăteni.

ReŃinem faptul suprimării acestei organizaŃii printr-o comparaŃie: Stăpânirea
politică suprima, la 1746-52, aici în judeŃul Aradului, organizaŃia militară ortodoxă, ce
devenea tot mai românească prin românizarea succesivă a Sârbilor împrăştiaŃi printre
noi, - dar aceeaşi stăpânire împărătească organiza, peste puŃină vreme, adecă la 1766,
un alt confiniu militar, românesc, în Ardeal, în Ńinutul Năsăudului, dar cu caracter
greco-catolic! ÎmpăraŃii de la Viena îşi făceau, prin Români politica lor, şi ştiau să şi-o
facă!

Totuşi, chiar din vremea cât exista în acest Ńinut organizaŃia militară ortodoxă
sârbo-românească pe lângă episcopia noastră de aici, Maghiarii şi istoricii lor află
episcopiei o mare vină în veacul XVIII-lea: aceea de a fi avut mare parte la expansiunea

                                                          
5 Márki: manuscris citat 155-7
1 Arhiva jud. Arad. Numărul l-am scăpat din vedere.  Autorul.
2 Şi Fábián (o.c. 135-6) ştie că temniŃele fuseseră  umplute cu cei prinşi şi că mulŃi au fugit din calea
anchetei, din aceleaşi localităŃi arătate de noi, dar din Miniş ar fi fugit numai 11 inşi. Evident, la Fábián e
greşală de tipar.
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românească în judeŃ.1 La orice caz, administraŃia bisericească, destul de românească2

pentru acele vremuri, precum şi organizaŃia militară ortodoxă şi din ce în ce tot mai
românească, la tot cazul, vor fi sporit conştiinŃa de sine a poporului nostru aici, ca
ortodocşi şi ca Români...

De sigur, n-o fi numai o întâmplare oarbă că, în Ńinutul Aradului, n-a putut să
prindă rădăcini uniaŃia sau legământul religios cu Austria, până ce erà în fiinŃă
organizaŃia militară ortodoxă şi până ce la Arad episcopii aveau la dispoziŃie şi soldaŃi
de serviciu.

Tot aşa, nu erà întâmplare oarbă nici aceea că şi tresăririle naŃionale româneşti
în firul luptelor noastre politice din deceniile din urmă se lasă mai bine întrezărite
tocmai în unele din acest comune, odinioară militarizate, cum au fost: Ineul, Şicula,
Şiria... Între militarii din aceasta din urmă se găseau şi nume ca Slavity (Slavici) Sav şi
Rus Ilie, din al căror neam să se fi tras fruntaşi de luptă şi de condei românesc: Ion
Slavici şi Ion Rusu-Şirianu, amândoi şirieni de naştere.

Aceste frământări , politice şi de arme chiar, erau legate, cum vedem, foarte de
aproape de numele mulŃimii de iobagi arădeani, Români şi Sârbi deopotrivă. Cinste se
cuvine lor şi trecere în istoria românească recunoscătoare!

c) Germanii

Cu Germanii şi toate celelalte popoare conlocuitoare, fiind grupuri mărunte şi
disperse, Românii n-au avut în veacul XVIII şi mai apoi contact mai apropiat. Ele, şi în
locul prim elementul german, n-au avut rosturi mai de seamă, proprii ale lor, ci au figurat
numai în mod auxiliar în conturile politice-sociale şi economice ale stăpânirii de atunci,
care-i mobilizase pe Germani încoace, şi-n ale domnilor de pământ, care iniŃiaseră din
vreme unele colonizări rudimentare pentru a câştiga braŃe de muncă pe ogoarele judeŃului
acaparat succesiv de către dânşii.

În special vorbind despre Germani, vom da câteva informaŃii istorice, după care
vom merge pe firul istoric al lucrurilor până dincolo de anul de propriu zisă limită (1752)
al acestei lucrări, pentru a dovedi în ce chip au fost ei captaŃi şi utilizaŃi de Maghiari, până
la deznaŃionalizarea aproape totală.

Germanii din oraşul şi Ńinutul Aradului sunt de o provenienŃă mai recentă aici. Se
admite venirea în Ńară a Germanilor încă de sub regii ungari mai vechi. Colonizările cu
populaŃie germană în acest Ńinut, însă, încep de-abia cu veacul al XVIII-lea. Un
monografist al judeŃului din veacul trecut aşează toate aceste colonizări sub domnia
împăratului Iosif al doilea3, dar nu are dreptate.

Germanii încep să se strecoare aici deodată cu – sau încurând după înstăpânirea
aici a armatei austriece, în locul prim în Arad, care pe atunci era o localitate neînsemnată
politiceşte, dar avea şi un centru de organizaŃie militară – Cetatea veche a Aradului –
care-i ridica importanŃa.

La locul unde am tratat despre localităŃi în raport cu referinŃele etnice, am văzut
că, după mărturia statisticelor noastre, cele 186 familii de Germani erau plasate în

                                                          
1 Márki: O.c. II. 417
2 A se vedea, în ale mele SchiŃe (pag. 7-17), capitolul: ViaŃa românească, bisericească şi culturală din
eparhia Aradului, în prima jumătate a veacului XVIII.
3 Fábián G. o.c. 173.
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următoarele şapte localităŃi: Aletea (Elek), pur germană, cu 56 familii sau gospodării;
Aradul (106), GloglvaŃul (16), Pecica (4), Miniş (2) şi Galşa şi Ghioroc, cu câte-o familie
germană. Deci un contingent neînsemnat sub raport numeric. Dintre aceste localităŃi, de-
abia cele trei de la început merită o atenŃie din punct de vedere etnografic.

Aletea (Elek), din care se afirmă că a dispărut elementul maghiar, a fost
colonizată la 1717 de Haruckern, cu Germani din imperiu (Baden), Würtemberg şi din
Valea Rinului.1 GlogovaŃul a fost colonizat de către arendatorul domeniul Ducelui de
Modena Lovász Mihály, la 1756, cu 24 familii germane, aduse şi acestea din imperiu. La
1771 a fost colonizat din nou, cu 167 familii, tot din imperiu, plasate acolo în condiŃii
favorabile.2

Şi mai caracteristice sunt împrejurările în care s-au aşezat şi au evoluat Germanii
în oraşul Arad. Aici, ei – în general grăind – sunt în cea mai mar parte urmaşi ai
militarilor germani din Cetatea Aradului şi ai oficialilor Camerei (Statului) şi
administrativi, precum şi descendenŃi ai industriaşilor imigraŃi aici, care au constituit
grosul populaŃiei germane, şi s-a aşezat, mai ales după războaiele contra FranŃei (1815) în
partea numită „oraş sârbesc” a Aradului.3

Elementul german, care venea încoace aşa de răzleŃ şi în număr aşa de neînsemnat
şi era plasat pe întinsul domeniu „cameral”, figurà, nu odată, în statisticile noastre din
veacul XVIII, ca „advenae”, venetici. Nici colonizarea Germanilor, aşa de neînsemnată,
nu făcea spărtură în continuitatea noastră geografică-etnică, din veacul XVIII.

Chestiunea Germanilor de la Arad încă ne interesează de aproape. De aceea, vom
căuta să răspundem mai de aproape la întrebarea ce  mai pusesem, răspunzând la ea4: cine
şi de pe unde erau Germanii domiciliaŃi în oraşul Arad şi mai ales fruntaşii lor.

Să pomenim câteva nume, - mai mult de ilustrare, - din acele multe. Ne folosim,
iarăşi, de izvoare maghiare. MenŃionăm în legătură cu ele şi unele împrejurări de ordin
politic şi social prin care acele persoane au fost smulse din rosturile lor etnice.

Lui Sigismund  Edelspacher, ca nobil al imperiului german, născut (1681) în
Kaschau, i-se recunoaşte aici nobilitatea (la 1714), prin ce i-se deschide drumul spre a fi
moşier mare (la Şimand), înalt funcŃionar cu reputaŃie, la administraŃia comitatului Arad.
Calea aceasta a dus la slăbirea conştiinŃei sale germane. Dar cel puŃin şi-a păstrat numele
familiar.

Tot din Germania a venit, în veacul XVII, familia Friebeisz, nobilitată la 1658 cu
predicatul „de Rajka” şi familia Frummer, care şi-a schimbat numele în „Szende”.

Ioh. Georg Haruckern, care a construit cetatea Aradului, obŃinu (1723) indigenatul
ungar şi titlul de baron, dimpreună cu o moşie de 95 localităŃi situate în trei comitate.

Al Ńii, cum sunt Konrad Anton Mannsdorf, Franz Mittinger, Josej Redl, Johan
Spech, Leopold Thalheim, Martin Vankel, Osvald Vizer, Philipp Grünner ş.a. au obŃinut,
la fel, ori moŃii şi ranguri nobiliare şi dregătorii – care mijlociri duceau, fireşte, la
înstrăinarea de neamul lor şi la contopirea în elementul maghiar care, politiceşte, începea
să prindă consistenŃă.

                                                          
1 Dr. Somogyi Gyula: Arad város és Arad vármegye községei, Arad 1913, pag. 124
2 Ibid. pag. 204-5
3 Ibid. 63. – Dar şi de mai înainte, în partea de oraş aşa numită gemrană, ei nu erau singurii locuitori, ci
jumăate din populaŃia acestei părŃi de oraş o dădeau Sârbii (Márki S: O.c. vol. II. Pag. 294).
4 Rev. “Hotarul” No. 5-6 din 1935, pag. 2-3.



65

N-avem pretenŃia să exhauriem lista intelectualilor înstrăinaŃi în acest chip, care
dădeau aceeaşi rea pildă celorlalŃi Germani, element aşa de folositor şi productiv mai ales
în viaŃa industrială. Dar, pentru a complecta tabloul, măcar întru câtva, vom mai spicui
câteva nume de Germani arădeani, de aceeaşi categorie, din veacul XIX.

Întemeietorul familiei, cu nume aşa de unguresc, Almay, nobilitată la 1835 cu
predicatul „Almási” a fost cetăŃeanul Joseph Wurm din Pesta. Tot aşa, urzitorul familiei
„Algyay” este cetăŃeanul din Pesta Thomas Kardetter. Proprietarul mai multor sate în
Podgoria Aradului Dietrich Joseph, baron de Landsee, a fost indigenat la 1827. Brüneck
Karoly , care era prim-casier al comitatului, primise (1828) moşia de la Cermeiu şi îşi
strânge şi mai mult legăturile cu elementul maghiar, sporit prin atâŃia transfugi germani,
dintre intelectuali şi industriaşi şi comercianŃi.

Ce vom mai adăoga – nu despre alŃii mai neînsemnaŃi, ci despre doi rătăciŃi din
cei de seamă: contele Königsegg de Rothenfels şi Aulendorf, înzestrat (1804) cu marele
domeniu de la Şebiş ? Şi ce – despre familia Szalbeck de Petriş, care se trage din Mathias
Szalbeck, fostul secretar al Principelui Moldovei, confirmat mai apoi în funcŃia de
comisar salin (1739).

Nota caracteristică a tuturor acestor „germani” era: cea mai strânsă ataşare
politică-socială şi culturală, la curentul de deşteptare maghiară pornit după începutul
veacului XIX. Ei toŃi se lepădară cu desăvârşire de originea lor germană şi se
indentificară pe deplin cu limba, cultura şi aspiraŃiile maghiare! Mai mult decât atâta:
Moşteniră, cei mai mulŃi dintre ei, şi ura fanatică a Maghiarilor împotriva
Românilor refractari. Iar în războiul de la 1834, pentru extirparea Ortodoxiei la Români
în acest judeŃ, nimeni n-au fost mai fanatici de cât tocmai cei doi mari renegaŃi germani:
contele Königsegg de la Şebiş şi Szalbeck Jakab de la Petriş.

Fanaticii aceştia lucrau şi dintr-o sugestie pe care le-o aplicase propria lor
biserică, cea catolică, tot mai strâns indentificată cu aspiraŃiile maghiare şi cu politica de
maghiarizare.

De ilustrare, vom invoca o hotărâre a comitatului şi un caz tipic de
deznaŃionalizarea unui sat german, printr-un preot catolic, german renegat. Comitatul,
care se pasiona mult de o cât mai largă dezvoltare şi lăŃire a limbii maghiare, hotăra la 11
Aprilie 1831 – în absenŃa unei legi de stat, în acelaşi  sens! – introducea limbii maghiare
în administraŃie şi în biserici. Domnilor de pământ li-se impunea să propună de preoŃi
rom.-catolici numai de aceia care ştiu ungureşte. PreoŃii romano-catolici în special – care
erau şi ai Germanilor – erau provocaŃi să propage limba maghiară între enoriaşii lor, în
orice mod. Să-i catehizeze, să le predice în ungureşte numai; iar acolo unde n-ar şti
ungureşte, cel puŃin tot a doua sa a treia duminecă – să le bată toaca la ureche?! – să le
predice în ungureşte; „iar pe Germanii, care şi de altfel progresează frumos în
maghiarizare, precum şi pe alŃi rom.-catolici, să-i obicinuiască şi să-i deprindă în
limba maghiară”. Iar păcătoşii de preoŃi valahi „neuniŃi” să nu primească sesiuni
parohiale, dacă nu cunosc limba ungurească.

Ce s-a ales, în special, de Germanii noştri, în cursul celor două sute şi câŃiva ani
de la aşezarea lor aici, în oraş şi în provincie?

Să ni-o spună, iarăşi, alŃii, pentru a nu ni se putea atribui exagerări. Redăm un caz
semnificativ. Franz Haruckern, a cărui origine o cunoaştem deja, a adus şi aşezat
Germani pe moşia sa în localitatea numită mai târziu Szent-Márton, azi Sân-Martin.
Această comună germană şi catolică a avut de preot pe germanul Wieland János (1826-
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64), care a lucrat cel mai mult „pentru maghiarizarea comunei”. La 1833, a introdus
limba maghiară în şcoala germană, iar în biserică, cântarea ungurească. Jumătatea primă
a liturghiei s-a cântat în nemŃeşte, iar a doua jumătate pe ungureşte. La 1834 a îmbrăcat în
costume ungureşti pe fetiŃele care purtau statuia Sfintei Maria.1

Tot aşa s-a lucrat şi în celelalte comune germane dintru începutul lor din veacul al
XVIII-lea, cari, mai apoi, au primit preoŃi maghiari de-a dreptul, ori germani – cozi de
topor unguresc.

Aşa stăteau lucrurile, de pe partea catolicismului, care se identifică tot mai mult
cu aspiraŃiile de cucerire ale maghiarismului în acest oraş, care – sat românesc fiind
dintru începuturile sale devenim mai apoi, prin recucerirea de la Turci „târg” (opid
cameral) pe moşie de stat – nici nu putea fi locuit de late „confesiuni” decât aceia care
erau de religia dominantă catolică şi ceea ortodoxă, a băştinaşilor aflaŃi aici.

Aşa scriam odinioară în revista arădeană. Iar acum, mai reŃinem, dintr-o publicaŃie
maghiară privitoare la Arad, câteva împrejurări caracteristice cu privire la Maghiari şi
Germani. În acest oraş – în care la începutul veacului curent se remarcau numai foarte
puŃine nume de unguri (în total numai unsprezece)2 – sunt menŃionate, în schimb, 31
familii „maghiare”, dar de origine germană, ca acestea: Salbeck, Edelspacher, Probst,
Lilin, Lippirt, Stotz, Reck, Habereger,

Feldinge, Tonse, Klespitz, Felt, Schor, Rohlender, Reichert, Kohl, Kretzner,
Brunhuber, Kintzig, Stampfl, Paschinger, Priegl, Eckhart, Ritz, Gebhart, Heim,
Hasenfratz, Husli, Scholcz, Friedric, Kolb etc.3 Toate aceste şi alte familii germane,
făcând cauză comună cu Maghiarii, prin comunitatea religiei şi prin aşezarea Germanilor
în slujbe, mai ales după ce oraşul Arad şi-a primit, la 1834, dreptul de municipiu4, s-au
maghiarizat5 ceea ce, însă, de fel nu s-a petrecut şi cu Românii6, care erau refractari prin
Ortodoxia lor.

c) Alte neamuri creştine: „Greci”, Slovaci, ŞocaŃi, łigani şi Evreii

Restul populaŃiei sub numirile aceste contează foarte puŃin în configuraŃia
etnografică a veacului XVIII. Raportul lor numeric este foarte scăzut şi mai ales faŃă de
marea de Români. Aceste populaŃii mărunte – pentru a le da, în prealabil, o caracterizare
– vom spune despre ele doară atâta în general, că o parte din ele s-au ataşat Românilor
prin contopire, cum sunt aşa numiŃii „Greci”, mai bine zis Macedo-Românii, pe când
propriu zis Greci, câŃi vor fi fost s-au contopit în parte în Maghiari. ŞocaŃii de asemenea
s-au maghiarizat, Slovacii mai puŃin. łiganii au rămas aceiaşi, puŃini câŃi erau – în
statisticile noastre nici nu-i găsim catagrafiaŃi; şi numai Evreii au fost un element, mereu
în creştere, ca număr şi influenŃă economică, mai apoi şi socială, până să se alăture ideii
de stăpânire maghiară, sprijinind curentul de maghiarizare însuşi. În asemenea
împrejurări, acestor populaŃii mărunte – aşa aflăm- trebuie, totuşi, să le acordăm o atenŃie
prin informaŃiile de mai jos.
                                                          
1 Márki S: O.c. II. 733-4.
2 Între ele: Bogdánffy, Fábián, Oláh, Rózsa, cari pot fi şi româneşti, după originea lor mai îndepărtată.
3 Dr. Somogyi Gyula: o.c. 63 (nota).
4 Ibid. 64.
5 Cât pentru “Germanii” aceştia, catolici şi luterani de pe vremuri – trecuŃi odată prin retorta maghiarizării
au astăzi, aici, în Arad, o superintendenŃie luterană de limbă maghiară! Lucru cu talc!
6 Ibid pag. 63 (nota).
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„Grecii”  şi mai ales Macedo-românii din judeŃul Aradului au fost obiectul unor
cercetări mai de aproape, din partea noastră, după cum am mai spus-o.1 În catastifurile de
care ne servim, îi aflăm figurând şi ei, cam puŃini la număr. Ne vom ocupa de ei şi de
rostul lor, mai de aproape, în capitolul despre ComerŃul din judeŃ, deoarece rostul lor
principal acela era, până să dispară Macedo-românii, prin contopire cu elementul
românesc.

Slavii ceilalŃi (în afară de Sârbi) care erau: Slovacii, Rutenii şi ŞocaŃii , erau
frânturi aduse aici de vânturi şi nu aveau nici vechime şi nici consistenŃă etnică, precum
nici vr’un rost teritorial.

Slovacii, în judeŃul Aradului, figurau numai ca element foarte disparent şi de o
aşezare târzie numai . singura localitate din judeŃ a cărei numire dă de presupus2 să fi avut
locuitori Slovaci este Vărădia de pe Mureş sau Totvărădia (ung. Tót-várad, cetate sau
oraş de Slovaci). Azi, însă, localitatea e pur românească şi nu prezintă nimic ce ar putea
dovedi prezenŃa acolo, oarecândva, a Slovacilor. Îi remarcăm în chip pozitiv de-abia la
jumătatea veacului XVIII, că sosiŃi din Szarvas şi din Ciaba, la Mocrea, aşa fel că la
1782, în judeŃul Aradului existau case de rugăciuni luterane, cu Slovaci, numai la Mocrea
şi la Odvoş3. La Mocrea, unde fuseseră aduşi în cursul veacului XVIII, au fost luaŃi şi ei
pleasna catolicizării de către domnii lor de pământ din Ineu şi era vorba să treacă de la
Protestantism la uniaŃi ceea ce totuşi n-a urmat.

Rutenii lipseau din judeŃul Aradului, în ipostasul lor etnic. Se face, însă, menŃiune
fugitivă şi despre ei în analele judeŃului acestui, figurând ca element de colonizare, adus
încoace de unii domni de pământ doritori de a câştiga braŃe muncitoare pentru ogoarele
lor şi de a da viaŃă unor localităŃi părăsite. Astfel, pentru a exemplifica afirmaŃia, ne
provocăm la colonizarea de la Iermata-neagră, cu „Ruteni corciŃi”, aşezaŃi acolo cam pe
la 1683, dimpreună cu Maghiari aduşi din alte părŃi.4 Aceşti Ruteni se corciseră prin
încrucişarea cu catolicismul în forma de unire religioasă. Era boala organică a lor, ce
dăduse în Ruteni, deodată cu unirea lor, în veacul XVII. În forma aceasta hibridă, Rutenii
de la Iermata-neagră s-au maghiarizat cu desăvârşire; şi tot acesta era rostul şi prospectul
bisericii catolice, care, deşi nu are caracter naŃional, dar a priceput aşa de bine să-şi facă
rosturile de maghiarizare.

ŞocaŃii , care sunt bulgari de religie romano-catolică şi nu prea vechi aderenŃi ai
acestei confesiuni, existau pe vremea statisticilor de care ne ocupăm, în judeŃul Aradului,
numai în Radna. Poate judecând după înfăŃişarea unor nume slave de la Arad se vor fi
găsit şi aici. Dar ei au dispărut, de asemenea, sub influenŃa bisericii romano-catolice, cu
al cărei concurs s-au maghiarizat. Acesta e cazul, în special, al celor 21 gospodării de
ŞocaŃi de la Radna.

łiganii sunt menŃionaŃi în istoria judeŃului încă de prin veacul al XV, când
primesc un anumit privilegiu de la regele Sigismund (1423), de a putea migra liber prin
Ńară1. În analele judeŃului Arad sunt cunoscuŃi în acelaşi  veac, având la 1493 un
„voevod” de al lor în Cladova, cu numele de „Rajkó”2. Despre łiganii de demult ni-se
spune că aveau o colonie a dânşilor în Şimand sau lângă Şimand; iar arhiepiscopul rom.-
                                                          
1 A se vedea citatul volum omagial închinat “FraŃilor Lăpădatu”, Bucureşti 1936 pag. 229-248.
2 Fábián G.: O.c. I. 173
3 Márki: o.c. II. 755.
4 Somogyi Gyula: o.c. 128.
1 Fábián: O.c. I. 159.
2 Márki II. 503-4.
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catolic Oláh Miklós de la Strigoniu spunea lucruri groaznice despre schingiuirile
propriilor lor fii, pentru a stârni în acest chip mila către dânşii, când plecau la cerşit.3

Comitatului Zărand, după ce s-a adăogat la judeŃul Aradului, îi revine aceea „dubioasă
glorie” de a le fi dat o aşezare stabilă.4 Ca urmare îi şi găsim pe łigani trecuŃi într-un
registru statistic sumar – nu într-unul nominal – de la 1745/6, privitor la districtul
Zărandului. Astfel, nu putem preciza localităŃile în care să se fi aşezat dânşii stabil. Ei
figurează ca łigani stabili (Zingari stabiles), numărând 81 „capete” şi având: 2 boi, 2
vaci, 69 cai, 5 mânzi, 27 porci şi 79 „opificii” sau unităŃi de impozit cu titlul de
meşteşugari. În acelaşi  catastif se constată şi prezenŃa a 22 de łigani vagabonzi, având
numai 6 cai şi nici o obligaŃie de impozit.

Evreii , de asemenea, erau numai un element absolut disparent sub raport numeric,
deşi în veacul XVII erau priviŃi, chiar de episcopii romano-catolici, cu multă bunăvoinŃă
şi toleranŃă, ca arendaşi utili şi fierbători de rachiu. Cei mai bogaŃi dintre ei făceau, liber,
orice comerŃ.5 Baronul Cosa Ştefan, comandantul cetăŃii Aradului, de-abia la 10 Mai
1717 a dat scrisoare de rămânere în Arad, pentru doi „jidovi de casă şi de curte” ai săi:
Elias Isac şi Markus Mayer; dar li-a interzis de a mai chema lângă sine alŃi Evrei; iar la
1725, consiliul locotenenŃial interzise primirea în Arad a Evreilor. Totuşi, ei au sporit
aici, deşi Consiliul locotenenŃial ordonase comitatului Arad (1742) ca pe Evreii fără
aşezare sau domiciliu să nu-i tolereze, deoarece aceştia, în vreme de război, fac spionaj.6

 De aceea în statisticile de impozitare nu se remarcă prezenŃa Evreilor, decât în
următoarele cazuri: La Arad7, în 1743, ca taxalişti, deci nu ca impozitaŃi în chip obişnuit,
care până atunci nu plăteau nimic, următorii Evrei: Markus Vincler, Elias Isaac, Hirschl
Goldscheid, Franz Marcus, Iacob Hircus, Marcus Leblin, de tot şase capi de familie.

În afară de Arad, Evreii sunt remarcaŃi ca prezenŃi numai în conscripŃia de la
1745/6 despre districtul Zărand, unde cifra lor este arătată – numai doi capi de familie! –
la un loc cu comercianŃii, libertinii şi Ńiganii, toŃi la olaltă în număr de 132 capi de
familie.

Câtă deosebire între atunci şi acum!

2. Alte referinŃe ale populaŃiei judeŃului

a) Din punct de vedere c i v i l

Urmează acum, ca datele despre populaŃia judeŃului cuprinse în statisticile de care
ne ocupăm, să le examinăm şi din alte puncte de vedere: după calitatea socială-politică şi
religioasă, pe care i-o imprimau referinŃele vremii.

Societatea ungurească – ce se restaura în aceste părŃi şi (după cum vom vedea mai
de aproape în capitolul următor) se reorganiza în sens medieval paralel cu restabilirea
administraŃiei ungureşti – îşi avea categoriile sale sociale-politice bine definite şi riguros
                                                          
3 Fábián: O.c. I. 158-160.
4 Márki: I.c.
5 Fábián: O.c. I. 180.
6 Ibid. 757.
7 După Fábián G. (o.c., pag. 181), în oraşul Arad 1741, era numai singur evreu Mandel, care obŃinuse dreptul de
“jeler”, apoi o concesie de prăvălie mică; dar la 1743 erau, cu Mandel cu tot, şase evrei, dintre cari patru inşi aveau case
aici.
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îngrădite prin vechea ConstituŃie feudală ungară. După prevederile acesteia, populaŃia,
privită în general, îşi avea treptele sale sociale: de o parte, Înaltul Cler şi nobilimea
(prelaŃi, baroni, magnaŃi şi alŃi nobili), sprijinită pe vechi privilegii şi mari proprietăŃi, iar
de alta poporul de rând, robii aşa zicând ai celor dintâi. Dacă cei dintâi ocupau în Ńară
toate dignităŃile eclesiastice şi politice, cei de al doilea – numiŃi şi „ iobagi” şi „rustici”
sau Ńărani, iar în colectiv purtau numirea de „plebs” – se îndeletniceau mai ales cu
lucrarea pământului, care era socotit ca proprietatea celor dintâi, din care pricină iobagul
se mai numea şi „ colonus”, ceea ce însemna că nici pământul pe care îl munceau pentru
ei înşişi nu era al dânşilor, ci al nobililor sau al domnilor de pământ1 Nobilii, de ambele
categorii, aveau următoarele privilegii (după Werböczy, marele codificator maghiar din
veacul XVI): erau supuşi numai regelui; nu puteau fi deŃinuŃi fără judecată; erau scutiŃi de
orice sarcini şi servicii publice, în afară de serviciul de arme pentru apărarea patriei;
aveau dreptul să se împotrivească şi regelui, când acesta vătăma ConstituŃia Ńării.2

Nobilii, e ştiut, nu erau toŃi din sânge maghiar, ci foarte de multe ori erau ridicaŃi
la starea de nobili tot felul de neamuri; şi nici judeŃul Aradului nu era lipsit de nobili de
sânge românesc.3 Aceşti nobili români, dacă nu erau latifundiari şi cu iobagi sub
ascultarea lor, aveau cel puŃin o proprietate – pe care o stăpâneau numai cu titlul de drept
„colonical”, adică de a nu putea dispune de ea liber, peste voia domnului de pământ de la
care o aveau; aveau, însă, la orice caz, unele privilegii cu caracter de mai multă libertate
şi drepturi personale decât simplii coloni, prin ceea ce, fireşte, se distingeau între semenii
lor, bucurându-se înaintea acestora de oarecare trecere şi chiar de ascultare.

Ca o treaptă mai joasă decât „nobilii” în sens propriu, erau aşa numiŃii „ libertini”.
Ei, printr-o graŃie specială din partea domnului lor de pământ erau scutiŃi de robotele
obligatoare pentru iobagi. Scutirea aceasta se obŃinea ori de pe urma vreunui mare
serviciu adus domnului de pământ, ori chiar prin dreptul de a-şi răscumpăra această stare
pe bani.1 De aceea, după o lege din 1569 şi alta din 1647, libertinii plăteau după averile
lor moştenite numai anumite taxe, iar în faŃa justiŃiei erau socotiŃi, din punct de vedere al
prestării jurământului, la fel cu nobilii.2

Libertinii se puteau căsători şi cu femei nobile, în care caz ei se numeau „agiles”
şi dacă săvârşeau vreun delict împotriva averii cuiva, erau judecaŃi după norma nobililor,
pe baza unei legi de la 1687; tot aşa, şi succesorii lor. Iar dacă obŃineau terenuri cu titlu
colonical (ca iobagii), o făceau printr-o învoială ce trebuiau să o respecte după o legiuire
din anul 1723.3 Noi încă am avut prilej să constatăm prezenŃa unor libertini în Ńinutul

                                                          
1 “Rusticul” (după Werböczy: Codicele Tripartit, p.3, titlul 30, §7) nu avea pe proprietatea domnului de
pământ nici un drept în afară de plata muncii sale.
2 Palas-Lexikon, titlul « Nemesség »
3 În această privinŃă, e importantă lucrarea lui I. cav. de Puşcariu : Date istorice privitoare la familiile nobile
române, în 2 vol., publ. în Sibiu, la 1892 şi 1895. În volumul I (40-44) se remarcă pentru jud. Aradului o
întreagă serie de familii nobilitare române, cu diplome începând din veacul XVII. În jumătatea a doua a
veacului XVIII, care nu aparŃine riguros cadrelor de timp ale studiului nostru, s’a resimŃit o mare mişcare
între nobilii români din jud. Aradului, de a-şi valora drepturile specifice acestei stări ; dar administraŃia
ungurească n-a voit să-i recunoască. Ei, însă, au rămas cu diplomele şi cu conştiinŃa de nobili pusă în
lucrare în alte feluri, ca reacŃiune de ex. în groaznicul război confesional dintre 1834-39. Vezi a mea : Ep.
S. Vulcan  şi Gherasim RaŃ (1935), mai ales în frământările de apărarea ortodoxiei la Galşa şi Târnova.
1 În Ardeal, preŃul unui iobag făcea 40 fl., sau şi numai 35 fl. (St. Meteş : O.c. LXVIII). Acum, o întrebare:
Banul era prea scump ori iobagul prea ieftin?
2 A se vedea la Alex. Kubiny : Enchiridion Lexici Juris regni Hungariae, Poson 1810, pag. 424
3 Ibid. pag. 425.
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românesc al Ineului, şi suntem în drept să presupunem că aceştia prin urmare erau
Români.4 Ei, însă, fireşte, puteau să fie numai prea puŃini. La 1745/6, în districtul
Zarandului, de care se Ńinea atunci şi Ineul, erau doi „libertini”. Şi e interesant să ştim şi
averea lor mişcătoare: Aveau laolaltă 2 vaci, 4 cai, 5 junci, 11 oi, 8 porci şi 4 stupi (coşuri
de albine). Erau, deci, oameni de o modestă stare materială. În alte părŃi ale judeŃului n-
am remarcat prezenŃa lor.5

Dacă numirea de „popor”, pe atunci – mai ales de la legea din 1608 încoace – era
confiscată în favorul „domnilor prelaŃi, baroni, magnaŃi şi nobili” 6, sub apelativul de
„plebs” se cuprindeau la un loc, toŃi ceilalŃi locuitori ai Ńării, lipsiŃi de titlul şi privilegiile
nobilitare. Aceştia erau cei mulŃi, şi în rândurile lor se găsea poporul românesc aproape în
totalitatea sa, cu preoŃii săi cu tot. PreoŃii noştri ungureni, stând – cum am văzut – sub
regimul „privilegiilor ilirice”, s-au bucurat cel mult de scutirea de insulte şi de
brutalităŃile administraŃiei şi de ale nobililor, ale domnilor lor de pământ cari, în a doua
jumătate a stăpânirii Mariei Terezia au fost obligaŃi să le acorde cel puŃin unora, sesiuni
parohiale sau terenuri pentru întreŃinerea lor.

Ar urma acum să stabilim raportul numeric al stării privilegiate în prim loc, care
era cea a nobililor. Dar în privinŃa aceasta nu avem, pentru moment, date suficiente de
informaŃie.1 La chestiunea nobilimii ungureşti locale vom reveni mai de aproape în
capitolul următor. De aceea, la acest loc vom fixa numai o împrejurare verificată din
partea ungurească şi anume: La 1785 se găseau abia 223 „nobili” în întreg judeŃul
Aradului.2 Suntem în presupunerea că cifra aceasta se referă la persoanele şi nu la
căsniciile nobililor de limbă maghiară. Dar chiar admiŃând că am avea de a face cu cifra
de gospodării, aceasta, adăogată la cifra gospodăriilor maghiare de iobagi în număr de
436, ni-ar da numai suma de 659, ceea ce nu alterează raportul de covârşitoare
superioritate numerică a Românilor. Dar şi în acest caz ipotetic, trebuie să facem un
corectiv: Cele 223 gospodării nemeşeşti sunt contate pentru o vreme târzie (1785), când
trecuseră peste 40 de ani de la începutul procesului de restaurare din plin a nobilimii
ungureşti arădene, prin reînstăpânirea asupra administraŃiei comitatense. Dar asupra
acestui proces vom reveni mai de aproape în capitolul următor.

c) Din punct de vedere c o n f e s i o n a l

Ar urma să stabilim acum anumite date statistice despre populaŃia judeŃului, din
punct de vedere confesional. Ele, însă, ne lipsesc în o formă concretă, vom operà deci cu
unele deducŃiuni.

Cu privire la Români şi Cultul ortodox, situaŃia e absolut limpede: Românii erau
toŃi ortodocşi înainte de anul 1776, în judeŃul Aradului. Iar Sârbii, de asemenea, erau
numai ortodocşi. Românii şi Sârbii nu aveau o castă privilegiată, ci şi înşişi preoŃii lor
erau din rândul iobagilor, fără deosebire, cu o singură abatere că, după cum am văzut

                                                          
4 Mai târziu de epoca statisticelor noastre, dăm aievea de « libertinul » Moldovan dela Ineu, aproape de
revoluŃia lui Horea, ocupându-se de chestiunea agrară din acel Ńinut şi umblând şi pela Curtea din Viena.
5 Dacă nu cumva ei vor fi identici cu aceste personae cari, în Statisticele dela annexe, n’au nici o indicaŃie
la rubrica “hospites”, ceeace însemnează că nu erau contaŃi ca obligaŃie a plăti impozit “de cap”.
6 Al. Kubiny: o.c., pag. 545
1 După oarecare căutare în arhiva judeŃului s’ar putea găsi informaŃii, la ceeace n’am ajuns până acum.
2 Márki: o.c. II, 442.
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deja, o seamă din ei erau militarizaŃi temporar. Deci asupra religiei lor nu planează nici
un dubiu sau nesiguranŃă.

Altminterea stăm cu celelalte Culte: romano-catolicii3 şi protestanŃii.
Pentru a ne lămuri întrucâtva asupra referinŃelor numerice ale persoanelor

clericale romano-catolice, trebuie să facem următoarele constatări cu privire la parohiile
şi preoŃii lor.

Cultul romano-catolic, pentru maghiari, germani şi şocaŃii din Radna, chiar şi
dacă figura ca religie „dominantă”, era cât se poate de slab reprezentată numericeşte.
Întâi de toate, căci cu toŃii erau celibatari, şi apoi fiindcă comunităŃile romano-catolice
din judeŃ erau absolut disparente ca cifră.

În durata de timp de care ne preocupăm, până la 1752, de-abia se remarca
existenŃa cel mult a zece parohii rom.-catolice. Le vom înfăŃişa în ordinea înfiinŃării lor,
după cum urmează1: Radna, singura care durase şi sub dominaŃia turcească; Aradul,
reînfiinŃată la 1702, controversată de episcopii de Cenad şi Ardeal; Ineul, existentă între
1716-41, când se desfiinŃează2; Zărandul (1725-53); Vărădia (1725), Elek (Aletea) 1734,
Ghiorocul (1736), Sf. Ana (1742), Sân-Mărtin(1750), Săvârşin (1751). Deci în total zece
localităŃi parohiale. Clericii acestora puteau da, deci, un contingent de tot atâŃi preoŃi şi
câteva alte persoane auxiliare.3

Facem aci menŃiuni şi de două aşezăminte călugăreşti şi catolice existente atunci
în judeŃul Aradului. Erau: Conventul minoriŃilor de la Arad, aşezat aici la 1702, care
făceau şi pe păstorii sufleteşti ai comunităŃii şi numărau (la 1768) 20 de persoane; şi în al
doilea loc, călugării piarişti de la Sf. Ana, aduşi acolo la 1750 de fanaticul catolicizant
Bibics Jakab4. Dar şi aceşti celibatari călugări, şi puŃini fiind, nu puteau avea o
importanŃă numerică prea deosebită, nici la Arad şi nici la Sf. Ana.

ReformaŃii  sau Calvinii, care erau exclusiv unguri, stăteau cu Clerul lor, şi mai
slab sub raportul numeric. Ei aveau de-abia şapte localităŃi organizate bisericeşte, la Adea
(Agya), Bél-Zerind, Şebiş, Erdeiş, Iermata-neagră (F. Gyarmat) – biserica veche de acolo
se remarcă prin vechile sale fresce5 – Nagy-Zerind şi Vădas, care din urmă era localitate
mixtă (româno-maghiară). Deci putem număra cel mult 7 predicatori şi familiile lor,
dimpreună cu personalul de serviciu bisericesc, care putea fi recrutat şi din starea de
iobagi (deci socotiŃi în statisticile judeŃene).6 – Despre Calvini putem să dăm amănuntul
următor: Ei nu erau admişi să aibă domicilii şi casă de rugăciune în „oraşul cameral
Arad”, decât numai de la anul 1788 încoaci7, ci numai în provincie.

Luteranii, - care erau, cei dintâi, Slovaci colonizaŃi aici, iar cei de mai apoi
Germani – ni se prezintă în condiŃii numerice şi mai defavorabile. Cei dintâi, Slovacii
                                                          
3 Romano-catolicilor li s’au alăturat o seamă de Români d’abia târziu numai, sub titlul de “unire”. Începutul
care a şi rămas pe loc, s’a făcut d’abia în anul 1776, când stăpânirea ungurească se consolidase în judeŃ şi
mergeau tot mai spre declin privilegiile ocrotitoare “ilirice” şi sporea în schimb forŃa de maghiarizare –
recunoscută pe faŃă de Márki: II. 725 – a clerului catolic, ca un fervent şi iscusit promotor al maghiarizării.
Despre unirea începută la Arad vezi şi Şematismul istoric al episcopiei gr. cat. din Lugoj, 1903, pag. 255.  
1 După Márki S.: o.c. II. 727-34.
2 Serviciile şi le făceau în geamia turcească d’acolo (o.c. 73).
3 După acest dat (1752) se înfiinŃează parohii r.-cat. în următoarele comune: Şiria 1752, Pecica 1755,
Moneasa 1760, Odvoş 1768, Chişineu 1777, Panatul nou şi Pâncota 1781.
4 Márki: o.c. II 723
5 Reproduse de Márki: o.c. vol. I. 455
6 ComunităŃile calivineşti n’au fost desfiinŃate sub dominaŃiunea turcească (ibid. 752).
7 Ziarul “Aradi Közlöny” din 16 Aprilie 1930.
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luterani au fost aduşi la 1748, din Szarvas şi Ciaba de baronul Péterffy de la Ineu, ca
domn de pământ, pe moşia sa, pe care s-a constituit atunci comuna Mocrea.8

Prin urmare, totalul persoanelor Clerului eterodox din acea vreme, din judeŃ, îl
putem fixa cu aproximaŃie în următoarele cifre: Romano-catolici: 10 parohi şi 20
călugări; calvini 7 predicatori, şi un singur predicator luteran, deci cel mult 38 persoane.

Să vedem, acum, care era raportul numeric al Clerului ortodox din acest judeŃ, în
care aveam şi atunci o episcopie ortodoxă, în slujba duhovnicească a populaŃiei ortodoxe.
Nu putem şti precis: care erau referinŃele numerice ale Clerului din centrul episcopiei şi
nici numărul protopopilor. Din statisticele noastre, însă, am scos o seamă de nume de
preoŃi, care figurează între contribuabilii judeŃului şi sunt indicaŃi cu numele de „Popa”
sau „Pop”1, ceea ce înseamnă că purtau slujbă preoŃească.

Iată câŃi şi unde avem verificată prezenŃa preoŃilor ortodocşi în 51 de localităŃi.

În statistica de la 1743, în 9 localităŃi, următorii 11 preoŃi:
Săvârşin: Popa Vranu
Totvărădia: Popa Pasc, Prota Stoian
GiuliŃa: Popa Toader
Groşi: Popa Toma
Cladova: Protha (protopopul) Paul
Ghioroc: Popa Crăciun
Cuvin: „Petru Popa” (probabil protopop)
Micălaca: Protta Todgyer (protopopul Toader)
Arad: Pop Demian şi Popa Toader

În statistica de la 1746, în 42 de localităŃi, următorii 78 preoŃi:
Cermeiu: Popa Crăciun
Apateu: Popa Ioan şi Popa Danila
Mişca: Pop Blaga, Popa Ioan şi Pop Vasile
Somoscheş: Popa Petro
Vădas: Popa Mihai şi Popa Danila
Pâncota: Popa Vapan (?)
Agriş: Popa Samuilă
Araneag: Popa Sav
Cheriu: Popa Milian
Zărand: Popa Petro
Cinteiu: (văduva lui) Popa Mihai, Popa Onea,

Pop Moisi
Şomoş: Popa Petru şi Popa Petro (inquilinus)
Nădab: Popa Onica
Erdeiş: Popa Péter

                                                          
8 Márki: II.755. Stăpânirea catolică reînviată s’a purtat faŃă de Luterani foarte duşmănos. Comitatul îi
răspundea (1747) că în judeŃ nu există localităŃi colonizate cu ProtestanŃi (calvini şi luterani) (Ibid. 753). În
câteva comune  (Odvoş, 1782; Vărşand, 1792) se pomeneşte de aşezări mai târzii de Slovaci (Ibid. 756).
Aceştia şi alŃii ca ei, dimpreună cu Germanii, au intrat în sfera de maghiarizare. Azi şi ei se Ńin de episcopia
luterană maghiară din Arad.
1 Se vede că până în această vreme nu se sârbizaseră numele preoŃilor noştri (din Popa în Popovici), căci
altfel ar fi fost trecute ele cu terminaŃiune sârbească şi în registrele judeŃului.
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Socodor: Pop Iuon, Popa Gheorghe şi Pop Gheorghe
Şimand: Popa Onciu şi Popa Lup
G.-Vărşand: Popa Igna, Pop Petru, Pop Gabor,

Popa Nicoară, Pop Mihai şi Pop Flore
Pil: Popa Demian, Pop On, Pop Dumitro, Popa Mira
Otlaca: Pop Petro, Popa Ioon
Şiclău: Popa Andri (inquilin)
Macea: Pop Ianoş, Pater (?) Togyer (!), Popa Toader
Curtici: Pop Ianoş, Pop Mihai
Comlăuş: Popa Nicula, Popa Marian, Popa Lapadat
Cherechiu: Popa Andreica
Seleuş: Popa Gligor
F. Vărşand: Popa Flore (inquilin)
Galşa: Popa Nicula, Popa Marian, Popa Gheorghe
Mâsca: Popa Toader
Şicula: Popa Petru, Popa Iacob
Luguzău: Popa Iuon
Văsoaia: Dan Popa
Aldeşti: Popa Iovan
Bârsa: Popa On
Buteni: Popa Iuon, Popa Toma, Popa Ghiurca
Almaş: Popa Iovan
Feniş: Popa Simeon
Prăjeşti: Pop Mihai
Chertiş: Pop Gheorghe, Pop Bălaş
Neagra: Pop Petru, Popa Iuon, Popa Petru, Popa Toma
Donceni: Popa Gheorghe
Crocna de jos: Popa Nicula, Popa Urs, Popa Gavrilă,

Popa Iuon
Arad: Laskovics Pop (singurul cu nume sârbesc;

poate, el însuşi sârb)
În statistica de la 1747:
Ineu: Popa Gheorghe
În statistica de la 1752, în 5 localităŃi, 5 preoŃi:
Şoimoş: Marcul Pop
Păuliş: Popa Gligor, Popa Ianoş
Pecica: Pop Urs, Pop Ispas
Prin urmare, numai în cele 55 de localităŃi, ortodocşii aveau 95 preoŃi şi se prea

poate ca în registrele de impositare să fi fost trecuŃi şi alŃi preoŃi, fără de a li se fi arătat
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serviciul preoŃesc. Aceştia erau ridicaŃi la preoŃie din starea de rând a Ńăranilor1 cu
oarecare carte.2

łinem să dăm şi următoarea precizare: ToŃi preoŃii arătaŃi cu numele, afară de cei
trei „inquilini” sau „jeleri”, erau iobagi cu oarecare avere, - „hospes”.

În comparaŃie cu eterodocşii, deci, nu eram în inferioritate numerică, nici în ce ne
privea Clerul, ci dimpotrivă!

d) Un rezumat statistic: Starea confesională a populaŃiei alături de cea civilă

Rezumatul acesta se impune în mod logic, pentru adeverirea realităŃii lucrurilor.
Dar substrat informativ suficient, mai ales în privinŃa apartenenŃei confesionale nu avem,
în statisticile noastre şi nici din altă parte. Totuşi constatările în cauză se pot face, cu o
aproximaŃie foarte apropiată de realitate. Vom prezenta deci un tablou statistic, în temeiul
constatărilor făcute la locul său despre cifra gospodăriilor repartizate după etnicul redat
prin numele stăpânilor acelora şi având ca sprijin de orientare şi informaŃiile precedente
despre situaŃia confesiunilor.

După ce, la locul său, am dat (pag. 41) statistica gospodăriilor repartizate după
etnicul presupus, acum vom înfăŃişa câteva amănunte în prealabil despre repartizarea
confesională, pe localităŃi, a populaŃiei.

Românii, Sârbii şi „Grecii” erau exclusiv ortodocşi.
Maghiarii din Arad puteau aparŃinea numai confesiunii rom.-catolice, pe atunci,

deoarece altă confesiune – am spus deja – nu se admitea în oraşul „cameral”, în afară de
rom. catolici şi de ortodocşi. Maghiarii, însă, aveau comunităŃi protestante, în afară
numai, în judeŃ.

Germanii, care – aduşi fiind de stăpânirea catolică – puteau fi numai romano-
catolici, aveau aceeaşi situaŃie îngrădită ca Maghiarii, în capitala judeŃului şi în afară,
Germanii luterani au ieşit pe teren mult mai târziu de cadrele de timp al studiului nostru.

ŞocaŃii , bulgari catolicizaŃi – aduşi şi ei în Banat şi până şi în Radna de stăpânirea
politică – nici nu puteau să fie altceva decât romano-catolici.

De altfel, raporturile confesionale de atunci sunt indicate şi prin organizaŃiile
parohiale şi prin bisericile de azi ale respectivelor confesiuni. Aşadar, nici nu vom avea
vre-o dificultate de seamă la stabilirea caracterului confesional al populaŃiei de acum
două veacuri. S-o încercăm aşadar prin înşirarea localităŃilor cu Maghiari, Germani şi
ŞocaŃi, care se cer fixate acum mai de aproape.

Maghiarii aveau gospodării (pe care le atribuim lor în temeiul formei ungureşti a
numelor) în următoarele localităŃi:

a) Cu populaŃie romano-catolică în următoarele 18 localităŃi: Şebiş 32, Arad 38,
Pecica 28, Micălaca 14, Ghioroc 11, Ineu 10, Semlac 6, Cuvin 3, Şiclău 3, Totvărădia,
Pâncota, Agriş, Sobotel şi Păuliş, câte 2; Miniş, CovăsinŃ, Zimand şi Şoimoş, câte 1

                                                          
1 Fără îndoială vom fi avut şi alŃi preoŃi, din starea nobilitară. Cătră sfârşitului veacului XVIII, am remarcat,
în alte cercetări, unii preoŃi din părŃile Hălmagiului, indicaŃi ca « nobili ». Un atare exemplar este şi preotul
Nicolae Horga de la Ineu, care mai înainte vreme fusese ales (23 VI 1796) jude de Tablă, onorific, al
judeŃului Arad şi a murit (13 II 1811) ca paroh în Săleuş, şi era cunoscut pentru cultura lui aleasă, vorbind
cinci limbi. (Márki: o.c. II. 682 şi 796).
2 Nu departe de vremea acestor preoŃi săraci româneşti, canonicatul romano-catolic se obŃinea cu puŃine
cunoştinŃe de scris şi citit şi puŃină cântare (Fábian, o.c. I. 187, după Katona, 248.)



75

gospodărie; în total, deci, 159 gospodării, ai căror stăpâni aveau nume maghiare.
Concesiunea noastră, evident, e exagerată!

b) Cu populaŃie calvină, în următoarele 6 localităŃi: N.-Zerind 68, Vădas 62, Agya
61, Erdeiş 32, F.Gyarmat 32 şi Bél-Szerind 22 gospodării, în total 277.

Germani rom. catolici au fost în următoarele 6 localităŃi: Arad 106, Aletea (Elek)
56, GlogovăŃ 16, Pecica 4, Miniş 2, Dalşa şi Ghioroc, câte o gospodărie, deci, în total,
135.

ŞocaŃii  romano-catolici aveau, numai în Radna 21 gospodării.
După aceste constatări de amănunt, putem întocmi următoarea icoană statistică

despre populaŃia judeŃului sub raport civil şi confesional, în mod paralel, fixând şi
raportul pe număr de suflete.1

NaŃionalitatea:   Gospodării:    Nr. de suflete    Numărul sufletelor repartizat
                                                                          Ortodocşi r.-cat.     protestanŃi

1. Românii 8050 40250 40250        -
-

2. Sârbii (513-21)  492  2460   2460        -         
-

3. Maghiarii   436  2180      -            795      
1385

4. Germanii            186    930        -            930         
-

5. ŞocaŃii       21    105      -
105          -
6. Grecii                                                3                 15                           15                               -             
               -
               Suma        9188          45940           42725          1830              1385
               În procente -    %                               93%             4%                3%

 Oricât sunt aceste cifre numai aproximative, dimpreună cu distribuirea ce am
făcut-o, ele, totuşi, fixează dubla noastră situaŃie favorabilă, sub raport civil şi
confesional. Dacă din punct de vedere etnic, populaŃia de iobagi români dădea 87,6% din
totalul ei, apoi sub raport confesional, având noi un sprijin în prezenŃa Sârbilor
(„Grecii” erau prea puŃini), dimpreună cu dânşii reprezentam 93% pe când romano-
catolicii aveau numai în 4%, iar protestanŃii 3%.

Aceste cifre, în limbajul lor precis şi impecabil al statisticei, ne dau încă o dată
dovada sigură de superioritatea noastră numerică. Stabilit acum şi raportul nostru
confesional, putem afirma: Românii din Câmpia Aradului şi din cuprinsul întregului judeŃ
cu acelaşi  nume reprezentau aici o mare de Români, o Ńară cu adevărat românească de
Ńărani ortodocşi, cărora le trebuia numai sporirea conştiinŃei naŃionale şi împrejurări
prielnice pentru a-şi fi putut lua în primire şi mai din vreme chiar, conducerea
destinelor sale proprii la ceea ce-i îndreptăŃea starea lor de băştinaşi şi covârşitorul
raport numeric.

Maghiarii aveau această frică de necunoscut, deoarece ei îşi simŃeau nimicnicia
sub raport numeric.

Dar tabloul nostru de mai sus se mai cere complectat cu încă ceva, pe din afară de
cadrele sale fixate, şi anume cu cifra persoanelor „nobile” şi cu a ecleziasticilor cultelor
                                                          
1 În aşa fel că cifra gospodăriilor o multiplicăm cu coeficientul de 5.
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eterodoxe. Aceştia, însă, contau, numericeşte, prea puŃin. Totuşi vom face, şi cu privire la
dânşii, următoarele constatări:

Dacă admitem că slujitorii cultelor eterodoxe nu vor fi fost trecuŃi şi ei în
registrele noastre (eventual vor fi putut, unii din ei, să facă parte din starea nobilitară), -
atunci am avea de a face, aproximativ, cu următorul personal ecleziastic:
a) pentru r.-catolici: în 10 parohii.....................10 plebani
                                          călugări................c. 20 inşi
b) pentru calvini:  în 7 localităŃi..........................7 predicatori
c) pentru luterani: în 1 localitate.........................1      „
 De  tot...............................................................38 persoane

Din starea civilă să mai presupunem:
a) la nobilii dintre 1700-52, cu 45 gospodării
       a 5 suflete....……………………………. 225    „
b) în serviciile judeŃului şi domeniului de
       Stat alte......………………………….…. 100     „
am avea un total de..........................................363 persoane
pe deasupra contingentului de iobagi.

Ne întrebăm, însă, cu drept cuvânt: Un asemenea contingent redus, - chiar dacă l-
am dubla sau întrei sau chiar înzeci – ce putea să însemneze alături de raportul numeric,
aşa de covârşitor, al Românilor? Un nou şi disparent picur de apă, numai, în marea de
Români!

Maghiarimea şi-a dat seama bine, încă atunci, de aceasta situaŃie a sa şi de
primejdiile ei latente. De aceea, grija de căpetenie a Maghiarilor a fost, încă de la început
– după cum vom vedea îndată – reînvierea feudalismului lor.
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III. Reînvierea feudalismului unguresc şi consecinŃele ei

1. Restabilirea nobilimii şi funcŃionărimii ungure şti; moşii şi slujbe

Restabilirea dominaŃiunii austriace asupra Ńinutului Aradului şi a părŃilor din
vechiul judeŃ al Zărandului produse mari schimbări politice şi sociale aici. Stăpânirea
ungurească, sub egida austriacă, avu de urmare, că se reveni, succesiv, la sistemul agrar
feudal şi la restabilirea nobilimii – una, nou creată, în locul celei vechi şi distruse. Se
spori, exclusiv din rândurile nobilimii, o funcŃionărime din Maghiari şi din renegaŃi,
pentru ca apoi, cu ajutorul acestor factori – economici, politici şi umani – să se
reinaugureze şi în aceste părŃi româneşti un barbar sistem medieval pe care, aproape în
desfiinŃase stăpânirea turcească.

În primele două decenii ale veacului XVIII, Ńinutul acesta nu avea nici o familie
de domni de pământ maghiară. Nici în deceniul al treilea din acelaşi  veac, judeŃul
Aradului nu merita numirea obişnuită de altfel în alte împrejurări, de „nobil comitat”,
deoarece – la 1732, iarna şi primăvara, când comitatul se adresa factorilor mai înalŃi – nu
avea decât trei domni pe pământ:1 pe Ducele de Modena, pe baronul de origină română
Sigismund Jósika şi pe Germanul, proaspet maghiarizat, Sigismund Edelspacher. Să ne
oprim, mai întâi asupra acestor trei figuri ale vremii de atunci.

Împăratul Carol III dăduse, 1726, aproape întregi, cele două districte apusene ale
judeŃului Zărandului de odinioară, atrase la Arad, precum şi părŃi din acesta, unui străin,
pentru servicii credincioase. Acesta era Rinaldo Duce de Modena, Reggio şi Mirandola,
principe totodată de Coreggio şi Marcgraf d’Este. Marele domeniu acordat acestuia, rupt
din domeniul erarial, stătea dintr-un teritoriu de 544832 jugăre, pe lângă care şi 9 vii
mari, având în total o întindere de peste 600 mii jugăre.2 După Márki3, Ducele primise, în
judeŃul Zărand, 42 sate şi 50 puste; iar din districtul Ineului, aparŃinător la Zărand: 74 sate
şi 12 puste. Apoi din judeŃul Aradului: 6 sate şi 11 puste. În total, aşadar, Ducele de
Modena stăpânea aici 122 sate şi 74 puste, toate locuite de Români4, afară de Adea,
Zerind şi Iermata-neagră, care erau sate ungureşti. E de reŃinut aici şi împrejurarea, de
politică religionară habsburgică de a i-se fi impus Ducelui Rinaldo, deodată cu beneficiul
material, obligamentul de „patron” eclesiastic catolic, de a lucra pentru prosperarea
catolicismului în aceste părŃi, înzestrându-l totodată şi cu dreptul de pedeapsă capitală şi
de a purta arme.1

Cel de al doilea domn de pământ era, cum amintisem, baronul Sigismund Iosika.
Acest nobil a fost singurul care, după încetarea stăpânirii turceşti, şi-a putut recâştiga
bunurile stătătoare din trei localităŃi româneşti: Bârzava, Săvârşin şi Sălişte2 de pe Valea-
Mureşului.

                                                          
1 Márki S.: o.c. II. 303
2 Fábián: o.c.I. 18-19.
3 Márki S.: o.c. II. 340-5 înşiră toate localităŃile şi pustele
4 Fábián (o.c.I. pag. 209-210) publică şi textul diplomei de înzestrare. Dar Márki îi pune vina de a fi scăpat
multe greşeli – prin decretul împărătesc din Viena dela 11 Dec. 1732, Ducele fu pus în stăpânirea moşiei
acordate, ale cărei localităŃi sunt arătate în Protocolul şedinŃelor congregaŃionale dela  1741. Seria 8. Şi nici
Márki n’a copiat şi reprodus corect numirile localităŃilor şi pustelor din chestiune.
1 « … una cum Jure Patronatus pro ut et Jure Gladii et Armorum… » (Fábian, o.c. 20).
2 Márki : o.c. II. 685.
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Cel de al treilea domn de pământ, Sigismund Edelspacher, nobil de al Imperiului
german, recunoscut în Ungaria la 1715, ajunge, prin cumpărare, să stăpânească
localităŃile: opidul sau oraşul Şimand, Lökösháza, Ribicze, Novoszello, Tövisegyháza,
Macea, Kakucs, Ghioroc, Pil şi Dombegyháza3, dintre care numai patru având Români.
Alături de aceşti trei domni de pământ s-au instaurat, în aceeaşi calitate sau cel puŃin ca
nobili, prin slujbe deosebite, o întreagă puzderie de paraziŃi – maghiari şi maghiarizaŃi, -
în spatele populaŃiei de iobagi.

Procesul acesta istoric al vremii e vrednic să-l fix ăm mai de aproape, în general, şi
cu oarecare aplicaŃie la Ńinutul nostru. Când împăratul Carol VI (ca rege ungar, al treilea
cu acelaşi  nume) ocupă tronul (1711), la o populaŃie de două şi jumătate milioane existau
vreo 150.000 nobili. Nobilitatea o putea primi, în acele vremi, oricine – soldat străin sau
şi maghiar – dacă îl propunea episcopul; sau respectivul trecuse la catolici, ori luptase
împotriva lui Rákoczy.4 Această vânătoare, care avea de scop consolidarea partidei
imperiale-regale, mai ales fiind încopciată cu acordarea de mari moşii nobilitare, avea de
scop consolidarea nobilimii catolice şi a familiilor catolice. De aceea, cele mai mari moşii
nobilitare, în preŃuri de multe sute de mii de florini, au ajuns pe mâini de catolici. Între
ProtestanŃi se găsesc numai trei familii de protestanŃi nobilitari (Podmaniczky,
Okolicsányi şi Sembery). În curs de trei decenii nici un protestant n-a fost ridicat la
treapta de baron ori de conte; din contra, nobilimea protestantă a fost acaparată, cu gloata,
la catolici de către Carol III.5 Aşa se catoliciză deplin aristocraŃia înaltă în Ńara-mamă –
Ungaria – iar în Ardeal se făcură, de asemenea, cuceriri însemnate.6 Nobilitarea, ca şi
înzestrarea feudală a nobilimii, urmărea, deci, un scop de propagandă confesională-
catolică.

Deja în al doilea deceniu din veacul XVIII, procedura de nobilitare ajunsese aşa
de departe încât regele Carol III, prin legea XIII de la 1716 decretă că, pentru mai
departe, va acorda numai nobilitări personale, adică nu va mai şi înzestra cu privilegiul
moşiei, de oarece prea erau violate interesele Erariului.7

Stăpânirea austriacă, reinstalată, îşi urma în acest scop politica sa de stat, pe
fondul intereselor catolicismului ca religie de stat, în plin acord cu interesele PapalităŃii
care, şi ea, stăpânea pe Habsburgi, prin aceea că, încă la 1708, excomunicaseră pe ceice
luaseră parte la răscoala lui Rákoczy1.

Această politică de stat se afirma, de la început, prin prigoana cruntă, îndreptată
împotriva Protestantismului care penetrase şi în Ungaria, iar mai târziu prin asaltul
împotriva Ortodoxiei. Îndată după urcarea lui Carol III în tron, Consiliul locotenenŃial
regal de la Pojon îşi risipea toate puterile sâcâindu-i pe protestanŃi, aşa fel că încercase
chiar să-i scoată pe aceştia din sânul dietei de la 1758-92. Ca o urmare a acestor năzuinŃe
contrare protestanŃilor se publică la 1731 legea numită „Carolina resolutio”, care ca un

                                                          
3 Ibid. 671.
4 Zsilinszky M.: A magyarhoni protestáns egyház története, pag. 395. – Din populaŃia de două şi jumătate
milioane a Ńării, câte 18 inşi aveau să întreŃină, cu prestaŃiile lor, pe câte-un nobil din cei 150 mii!
5 Zsilinszky M.: o.c. 395
6 Ibid., pag. 413.
7 Magyar Nemzet tört. Vol. VIII. Pag. 106. – Aici încă se semnalează rolul episcopilor catolici de a propune
persoane pentru nobilitare; şi că motivelel nobilitărilor erau: trecerea la catolici, ori lupta împotriva lui
Rákoczy.
1 Marczali H.: Magyarország tört. 551
2 Ibid. 559.
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element nou preconiza pedeapsă pentru apostazia de la catolicism, dreptul clerului catolic
de a cununa numai dânsul în cazurile de căsătorii mixte dintre r.-catolici şi protestanŃi,
îndatorându-i totodată pe protestanŃi să Ńină sărbătorile catolice. Aceste măsuri apăsau aşa
de greu asupra conştiinŃei protestanŃilor, încât era vorba chiar de emigrarea acestora şi
regele Prusiei se arăta gata bucuros de a-i primi în Ńara sa. PuŃini au şi emigrat, formând
astfel începutul „husarimei” prusiace.3

Acest regim de agresivă intoleranŃă catolică se explică în următorul chip:
Domnitorii austrieci, ca regi ungari, nu procedau numai dintr-un zel religios şi pentru a
sprijini aşteptările coreligionarilor lor, ci şi pentru că numai în aceştia credeau a-şi găsi
singurul reazem de încredere al tronului lor.4 Maria Terezia, fiică şi urmaşi pe tron a lui
Carol III, o spusese deschis: Cât de puŃin se încrede ea în supuşii protestanŃi. De aceea şi
sub guvernarea dânsei, întreg aparatul de guvernare al Ńării a fost îndreptat împotriva
acelora.5 Aşa fiind, nu e de mirat că instituŃia comitatului îşi pierduse cu desăvârşire
independenŃa şi rostul şi coborâse la a fi numai un instrument al patimii de prigonire din
partea preoŃilor catolici. De aceea, sub Maria Teresia aproape toată activitatea comitatului
se restrângea la chestiuni de religie, de-abia rămânându-i timp pentru administraŃia
propriu-zisă.6 În această notă se făcea şi în comitatul Aradului „restaurarea”
ungurească.

De aceea, acest sistem despoietor şi siluitor de conştiinŃe s-a făcut simŃit în
consecinŃele sale şi în Ńinutul Aradului, mai întâi la adresa stăpânirii habsburgice, prin
reacŃiunea ortodoxă înarmată româno-sârbească de la 1735, la care se ataşează şi
maghiari calvini, sub conducerea căpitanului sârb Pero SeghedinaŃ de la Pecica. de la
această dată încoace, silinŃele de restauraŃie feudală ungureşti, vrând-nevrând, fură
sprijinite şi de legislaŃia ungurească, prin legea XVIII de la 1741 pentru adăogarea aşa
numitelor „Partium” la regatul ungar şi de a contopi comitatul Zarandului în cel al
Aradului, precum şi pentru desfiinŃarea graniŃei milităreşti „ilirice” 1, ce devenea tot mai
românească în marea de Români.

Această pornire spre restaurare ungurească-feudală trebuia să se sprijine şi în
judeŃ pe ceva real: favorizarea nobilimii ungureşti de a ajunge, din nou, în stăpânirea de
odinioară asupra proprietăŃilor şi a slujbelor, în judeŃ. Dintre creaŃiunile feudale de acest
fel pe care i-a remarcat istoricul maghiar,2 dăm următoarele nume de nobili şi de moşii
obŃinute de dânşii: Almásy, nobil din comitatul Heves obŃine, nu tocmai departe de
Ńinutul Aradului, la 1731, localităŃile: Vári, Keszi, şi Chitighazul, un punct solid
românesc, rămas dincolo de frontieră. – Familia Andrássy obŃine (1741) aceleaşi
localităŃi şi mai apoi (1744) Şiclăul românesc, după care i-se dă şi titlul nobilitar. –
Familia Csernovics, sârb ortodox3, nobilitat la 1720, cumpără (1714) Şimandul  şi Macea
şi pustele (?) Ujfalu şi Tövisegyház. – Tot în aceeaşi regiune ajunge domn de pământ
germanul Sigismund Edelspacher, cu nobilitate din Germania, reînnoită aici la 1714. El
cumpără domeniul de la Şimand, Macea şi Ghioroc, primele două locuite de Români, cea
de a treia localitate, de români şi maghiari, apoi moşiile de la Lökösháza, Ribicze,
                                                          
3 Ibid. 559.
4 Marczali H.: Magyar Nemz. Tört. VIII. pag. 82.
5 Marczali H.: Magyar. Orsz. Tört. 574
6 Zsilinszki: o.c. ,97
1 Márki S.: o.c. II. 347.
2 Márki S.: o.c. II. 657-719
3 Unul din urmaşii săi, Arsenie, a fost căsătorit cu Maria Glogoveanca (Márki.: o.c. II. 668)
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Novoszello. – Alt German, Johann Georg Haruckern, devenit baron la 1729, a obŃinut –
pentru că construise cetatea de la Arad – 95 localităŃi în comitatele Bichiş, Ciongrad şi în
Zărandul românesc. Din părŃile de mai jos îi aparŃineau localităŃile româneşti: Socodorul
şi Pilul, apoi Elek de peste frontieră. – Al treilea german, nobilitat la 1743, fu Leopold
Thalheim, care obŃinu pusta Sz. Pál. – Pe valea Mureşului, Lengyel Gáspár, nobilitat la
1750, avea Ilteul românesc, cu pustele „Borgye” şi Lepedea. Iar mai târziu de intervalul
de care ne ocupăm, prinde rădăcini de domn de pământ pe Valea-Mureşului o familie de
germani cu înclinări de fanatici catolicizanŃi4 derivaŃi din Salbeck Matei care, mai întâi,
fusese secretar al Principelui din Moldova şi apoi (pe la 1733) comisar salin în jud.
Hunedoara. Moşiile acestei familii erau la Petriş, Corbeşti, Roşia, Obârşia şi Vineşti. –
Slovacul din nordul Ungariei, nobilitat înainte vreme, baronul Bohus avea proprietate
cumpărată pusta Kis-Ölyved, iar la 1747 obŃine şi pusta Zimánd. – Familia veche „ilirică”
Bibics, existentă ca nobilitată de la 1340, recunoscută din nou la 1722, cumpără la 1745
F.-Vărşandul (Olari), Comlăuşul, Zărandul, toate trei româneşti, şi încă patru puste. El,
ca vice-comite la Arad, se afirmă şi ca un mare persecutor al Ortodoxiei şi ca fanatic
catolicizant printre Românii arădeani, în epoca de care ne ocupăm. – Tot în părŃile
Zărandului a obŃinut moşii şi comitele suprem de la Arad, Consbruch (1721). – Familia
Zöldy, nobilitată înainte de 1736, obŃine localităŃile româneşti: Dud, Pâncota şi Agriş. –
Familia Baranyay se înstăpânise deja la 1748, nu numai la Tornea (pe Câmpie), ci şi în
părŃile de răsărit ale judeŃului, peste localităŃile româneşti. Crâst-Miniş, Văsoaia şi
Chisindia. – Am fi putut – dar e de prisos – să mai remarcăm şi alte cazuri de acaparări
feudale din partea elementului unguresc, cu titlul de nobiliate ce începea acum, din toate
părŃile Ńării, să îngroaşe cu zor rândurile Maghiarilor restabiliŃi – ca domni de pământ pri
ca slujbaşi, ori în amândouă calităŃile acestea – în hegemonia lor , cel le priia aşa de
mult.1

Exclusivitatea slujbelor era asigurată Maghiarilor încă prin legiuiri anterioare, ca
legile X: 1608, XXXIII: 1659 şi XV: 1741. Pe baza aceasta, congregaŃia Aradului
exprima (23 Martie 1751), în vederea dietei ce avea să urmeze, o serie de „gravamine”,
între care şi acela de a se da slujbele numai Maghiarilor de naştere.2 Dar, din acest punct
de vedere, maghiarimea de la Arad nu se putea văiera de o nedreptate, căci, tocmai pe
atunci – între 1742 şi 1749 – o serie de nobili maghiari care nu primiseră moşii nobilitare,
intraseră în deosebite slujbe.3

Aşa se vede, prin biruinŃa de arme a habsburgilor, corbii de odinioară reveneau,
pe rând, la prada românească de lângă care îi alungase dominaŃia turcească! Iar ei nu
se mulŃumeau numai cu foloasele materiale, care derivau din exploatarea feudală a
iobagilor români, ci, mai ales, unul din ei, susŃinură un cumplit război de catolicizarea,
                                                          
4 Din familia aceasta au ieşit prelaŃi r.-catolici i iezuiŃi, şi fanaticul slujbaş judeŃean Jakab, care a fost un
formidabil persecutor catolicizant al iobagilor săi ortodocşi. V. a mea: Episcopii S. Vulcan şi Gherasim RaŃ
(1830-40) passim.
1 Noi văzurăm, anume, că până la 1752 aveam de a face cu 45 familii cari obŃinuseră în judeŃul Aradului şi
moşii. Dintre acestea d’abia numai 9 familii au o nobilitate mai veche de anul 1700 ; aceste sunt familiile
nobile: Bartha, Bánhidy, Bibics, Bittó, Blaskovich, Bohus, Fábián, Friebeisz, Ilyenes. La 1785, însă (după
Márki: o.c. II. 442) erau 223 “nobili” în judeŃ, pentruca la 1848, când privilegiile nobilitare au fost
desfiinŃate, să se poată constata că nobilii din judeŃ ajunseseră să numere la 5737 persoane, ceeace
corespundea la 2,4% din totalul populaŃiei (Márki S.: o.c. II. 657).
2 Protoe: congreg. Din 23.III.1751, seria 15, pag. 507.
3 După Márki S.: (o.c. II. 657-719) – vezi familiile nobilitare: Bánhidy, Hergécz, Ilyenes, Kacsámagh,
Szondy etc.
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acum a Românilor din judeŃul Aradului, dar fără să izbutească, lovindu-se de privilegiile
zise „ilirice” ale Bisericii ortodoxe şi de rezistenŃa puternică a episcopilor ortodocşi de la
Arad.

2. IntoleranŃă şi agresiuni catolice;
consecinŃe – emigrări ar ădene

Stăpânirea de la Viena şi Consiliul locotenenŃial de la Pojon, oricât de râvnitoare
erau ele pentru cauza catolicismului, după cum văzurăm, au procedat aici, în Ńinutul
Aradului în special, cu o deosebită grijă, mai ales după drastica împotrivire înarmată de la
1735, care avea la temelia sa motive politice, economice şi religioase ortodoxe. Propriu
zis, aici, în afară de puŃinii catolici puri, nici nu exista altă populaŃie de seamă, necatolică,
decât Ortodocşii cu zdrobitoarea lor preponderenŃă numerică şi cu o Biserică a lor,
încadrată în privilegii împărăteşti, care nu puteau fi nimicite dintr-o dată, şi cu o ierarhie
cu tari legături la Viena.4 De aceea, după încercarea de la 1713 de a trage, clandestin, pe
episcopul Ioanichie Martinovici de la Arad la uniaŃie, în Ńinutul Aradului semnalăm, de-
abia la 1727, o dispoziŃie împărătească, aceea cu privire la înzestrarea Ducelui de
Modena cu marele domeniu cunoscut, pe lângă condiŃia: de a face şi pe patronul
catolicismului aici.1

Pentru a vădi felul şi măsura intoleranŃei catolice din acea vreme, din Ungaria,
vom semnala câteva cazuri caracteristice în raport cu ProtestanŃii, şi apoi vom arăta stări
de lucruri speciale din judeŃul Aradului.

Irascibilitatea catolică din Ungaria acelei vremi împotriva ProtestanŃilor o
trădează următoarele cazuri brutale: Pe domeniul proaspăt primit al contelui Erdödy
György, care era şi preşedinte al Camerei ungare, se aşezaseră colonişti protestanŃi.
Administratorul domeniului le fixase acestora ziua de Paşti din 1723 ca zi de trecere la
catolicism. BieŃii oameni, neînvoindu-se, au început să-şi vândă casele şi să plece din sat.
Administratorul domenial a încercat, fără prea mare rezultat, de a-i împiedica. Pe ziua de
7 Aprilie i-a convocat, deci, din nou şi li-a pus în vedere că, dacă nu se declară pentru
trecere până după masă la ora 3, vor trebui să emigreze, părăsindu-şi totul ce aveau. A
doua zi, a adus oşteni din cetate, de i-a prins şi închis în cetate pe împotrivitori,
supunându-i la ameninŃări pe cei ce au rezistat, şi alungându-i ca pe făcătorii de rele.
BieŃii oameni, furişându-se noaptea prin case pentru a-şi lua ce mai aveau au fost prinşi şi
aruncaŃi în temniŃă. Alte ameninŃări şi siluiri au urmat, şi de-abia au mai obŃinut o
amânare de o zi. Cei mai mulŃi au fugit apoi, în cursul nopŃii, părăsindu-şi tot ce mai
aveau.2

E caracteristic şi cazul luteranului Dubrovai Gáspár din Kisuczaujhely (comit:
Trencin). Dânsul era pe moarte. Parohul catolic, aflând despre aceasta, s-a dus să-l

                                                          
4 În special Episcopul de atunci al Aradului, Isaia Antonovici (1731-48) şi ‘nainte de a fi ajuns mitropolit
sârbesc era şi consilier regesc. Vezi semnătura lui în facsimil în a mea : « Doi Ioanovici pe tronul
episcopesc ortodox dela Arad », 1929. pag. 10
1 Ce a însemnat instituŃia “patronatului” acestuia am dovedit-o , pe larg, istoriceşte şi statisticeşte, în
lucrarea noastră « Patronatul eclesiastic ungar în raport cu drepturile statului român», Arad 1928 (peste 200
pagini), dovedind progesul geografic, pas cu pas, al catolicismului unguresc printre Românii de aici.
2 Marczali H.: M. Nemzet Tört. vol. VIII. 125



82

cuminece. I-a băgat „ostia” în gură, iar muribundul a aruncat-o afară şi apoi a murit. Nu
se ştia, dacă nu cumva îl sfătuise fiică-sa şi ginerele. De aceea, după un an şi patru luni, l-
au dezgropat şi l-au ars pe rug, prin gâde, iar cenuşa i-a fost aruncată în râu. Fiică-sa şi
ginerele au fost daŃi în judecată. Şi, deşi au jurat că nu-s vinovaŃi, totuşi au fost osândiŃi la
o amendă de câte 50 fl., aprobată şi de regele.3

IntoleranŃa antiprotestantă a catolicilor din aceea vreme ni-o vădeşte limpede şi
următorul caz de la Pojon. O germană, probabil, Ana Sabina, care se măritase mai întâi
după Ioan Vogel din acea localitate, trecuse de la luterani la catolicism şi, fiind înrudită
cu Elias Bader, tot de acolo, s-a putut căsători cu acesta numai obŃinând dispensaŃiune
papală. După căsătorie, însă, a revenit la luteranism, pentru care lucru a fost pusă la
închisoare. Împăratul a adus în cauză (30 Iulie 1738) judecată – pe care o comunică şi
judeŃului Arad, de unde o cunoaştem4 – ca femeia aceasta să fie Ńinută în arest şi pe mai
departe şi să fie instruită acolo în principiile catolice; dacă revine la catolicism va trebui
să plătească numai 400 fl., pentru scandalul ce a făcut trecând la luterani, iar dacă nu
revine, se va amenda cu 500 fl şi va fi alungată din Ńară.

Cu privire specială la judeŃul Aradului avem, în cauză, următorul caz: consiliul
locotenenŃial din Pojon scria (13 Dec. 1746) comitatului Arad, întrebându-l: dacă există
coloni protestanŃi în judeŃ şi dacă aceia şi-au ridicat case proprii de rugăciuni? De cine se
servesc ca de preoŃi? Şi cine-s domnii de pământ, care le vor fi dat încuviinŃare spre
aceasta? CongregaŃia Aradului de la 6 Feb. 1747 răspunde că nu există în judeŃ asemenea
„predii” sau „ferme”, ci numai cu colonişti catolici.1 Tot aşa încerca stăpânirea să-i
izoleze pe locuitorii protestanŃi din judeŃul Aradului şi faŃă cu superintendenŃii ardeleni,
care erau împiedicaŃi de a se înfăŃişa în judeŃ, în „vizitaŃii canonice”, şi de a lua taxe; în
care caz judeŃul trebuia să-i denunŃe2, ceea ce s-a şi publicat în congregaŃia de la 12 Aug.
1748.3 Anul următor iese la iveală că denunŃul în cauză plecase de la episcopul r.-cat. al
Cenadului, care se adresase Consiliului locotenenŃial.4

Şi mai interesant este cazul Slovacilor luterani, colonizaŃi de curând la Mocrea.
Aceştia se jălbeau (21 Apr. 1752) comitatului că solgăbirăul Bibics Iános de Deva le
interzisese (19 Dec. 1751) orice fel de întruniri, oprindu-i de a-şi face rugăciunile şi
numai în case particulare, sub ameninŃare de gloabă de 12 fl. Ei se văierau că n-au
biserică, ci numai casa dascălului lor; au două clopote aşezate pe stâlpi; şi sunt întristaŃi
că, aici, nu li-se lasă voie, ca aiurea în Ungaria, unde dacă bisericile li-se iau de către
catolici, li-se îngăduie cel puŃin de a se întruni la rugăciune unde pot; de aceea se declară
gata să plece aiurea, cu toŃii. Fireşte, congregaŃia (22 Mar. 1752) nu le putea acorda
dreptul la rugăciune, ci-i propune spre încuviinŃare mai înaltă.5 Răspunsul însă fu negativ.
Consiliul locotenenŃial ordona 829 Aug. 1752) ca locuitorii luterani de la Mocrea să fie
opriŃi de a-şi continua exerciŃiul religios „ilegal”, în care privinŃă comitatul să fie cu mare
băgare de seamă6, ceea ce-i determină pe bieŃii Slovaci, într-o  vreme, să se clatine din
credinŃa lor, înclinând spre uniaŃie.

                                                          
3 Ibid. 157-8.
4 Arhiva veche necatalogată.
1 Arhiva jud Arad: Prot. congr. din 1747 seria 8. pag.9
2 Arhiva jud Arad: No. 113, fasc. 4: 1748.
3 Prot. congr.: seria 2. pag. 223.
4 Ibid. seria 5, dela 5 mai 1749, pag. 290.
5 Arhiva jud Arad: No. 94, fasc. 10: 1752.
6 Arhiva jud Arad: No. 209, fasc. 14: 1752
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Mânia catolicilor împotriva Ortodoxiei era şi mai rău pornită, dar ea se izbea de
situaŃia privilegiată a Bisericii ortodoxe şi a Clerului ei. Să vedem, mai întâi, câteva
împrejurări răzleŃe.

Consiliul locotenenŃial din Pojon ordonase, ca, naŃiunea rasciană, să-şi Ńină
sărbătorile deodată cu cele romano-catolice, iar acum (6 Apr. 1732) orânduia anchetă în
cauză7, ceea ce înseamnă o grea violare a libertăŃii de Cult, ce fusese acordată Bisericii
ortodoxe ungurene prin aşa zisele privilegii ilirice.

După suprimarea răscoalei de la 1735, reacŃiunea împotriva Ortodoxiei devenea
din ce în ce mai aprigă, şi tot mai vădită tendinŃa prozelitistă.

În vara anului 1745, consiliul locotenenŃial lua (28 Iulie) măsuri drastice în
chestiunea bisericilor ortodoxe din judeŃul românesc al Aradului, de a nu se admite ca
bisericile ne-catolice să fie renovate şi făcute mai mari decât ce erau; şi că dacă s-ar face
mai mari, sau fără de încuviinŃarea autorităŃilor, ele să fie demolate.1 Ordinul s-a şi
publicat din şedinŃa congregaŃiei de la 28 Iulie, acelaşi  an, Ńinută în Arad.2 Ordinul a fost
repetat şi în vara anului următor: Comitatul să oprească pe necatolici de a-şi ridica
biserici nouă şi să denunŃe regelui cazurile de nesupunere.3

ResistenŃa Bisericii ortodoxe, care îşi reclama mereu respectarea privilegiilor
acordate deja, a dus la un rezultat cu privire la sărbătorile ortodoxe. Consiliul
locotenenŃial adică, prin dispoziŃia sa de la 12 Oct. 1752, revenea asupra orânduirii sale
de mai înainte şi admitea acum ca Ortodocşii să-şi Ńină sărbătorile lor orientale, în Ńările
ereditare austriece, şi în confiniul militar sârbesc, după calendarul vechi, iar dintre
sărbătorile romano-catolice, să Ńină numai patru. Aceasta însemna numai abŃinere de la
lucrări sgomotoase.4

Regimul eclesiastic-politic, tot mai restrictiv pentru Ortodoxie, nu se opreşte aici,
unde întrerupem firul expunerii, pentru a reveni la lucruri petrecute în legătură şi mai
aproape cu viaŃa noastră populară din acest Ńinut, şi cu politica catolicizantă de stat.

Începem, - pentru a da un explicativ şi o signatură a situaŃiei – amintind de marea
întristarea a lui „Frater Georgius a Gradisca”, călugăr franciscan, guardian şi paroh în
Arad, care denunŃa la Comitat pe „schismaticii de aici”, care prea puŃin Ńinând seama că
sunt „excomunicaŃi în acest apostolic regat”, sunt atât de îndrăzneŃi încât se încumetă –
cu nu ştie ce mijloace şi făgăduinŃe – să-i atragă şi pe romano-catolici la afurisita de
schismă (damnatum schisma). Aşa, o fată din Arad a trecut deja la „schismă”, iar a doua
se clatină. De aceea, „fraterul” cere ajutorul comitatului pentru recâştigarea celor două
suflete.5

Să vedem în ce cadru istoric mai larg începuseră aceste frământări şi rivalităŃi de
la Arad.

Austria catolică, după recucerirea Ńinuturilor banatice şi din Crişana de la Turci,
stăruia din răsputeri să catolicizeze şi aici, ca în Ardeal, pe supuşii săi. Dar nu putea s-o
facă aşa de drastic şi fără de ruşine cum o făcea, în acelaşi veac, în Ardeal, unde nu era
cine să facă stăpânirii un afront, nici măcar moral, cum o făcea mitropolitul din CarloviŃ
şi episcopii Aradului, şi mai puŃin o împotrivire armată de felul răscoalei lui Pero
                                                          
7 Arhiva jud Bihor: No. 7 fasc. 3: 1732
1 Arhiva jud Arad: No. 136, fasc. 15: 1745
2 Protoc. Congreg. din 28 Iulie 1745
3 Arhiva jud Arad: No. 135, fasc. 5, 1746.
4 Arhiva jud Arad: No. 28: 1753
5 Ibid. No. 148: 1747
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SeghedinaŃ. Dar nici revolta lui Pero nu-i trezi la realitate pe stăpânitori. Ei îşi urmară
politica de catolicizare îndreptată mai ales împotriva Românilor din Banat şi din Ńinutul
Aradului. Dar nu putea răzbi să realizeze rezultate mai de seamă, deoarece Biserica
ortodoxă din acea vreme mai primea ajutoare morale în această privinŃă şi din afară. Sub
acest raport e remarcabilă acŃiunea – însufleŃitoare nu numai în Ardealul propriu ci şi în
Banat şi în Ńinutul Aradului – a călugărului Visarion Sarai.

Dânsul era de origine din Slavonia, de la mănăstirea Pakra, şi venea încoace cu
ştirea patriarhului său, pentru a împiedica rătăcirea Românilor de la credinŃa adevărată. În
Martie 1744, el ajunge la Dobra, unde e primit cu mare alai; trece la Deva, apoi la Sălişte,
şi de acolo, mergând spre Sibiu, a fost deŃinut cu tovarăşii care îl însoŃeau din Banat, şi
aruncat în închisoarea de la Sibiu, unde a stat câteva săptămâni în închisoare şi sub
investigaŃie. A fost adus – cum ne-o spun cronicarii unguri Petru Bod şi contele Mikó
Imre – la Alba-Iulia, de unde a fost escortat la Viena, unde apoi i s-a pierdut urma, ca şi
altor luptători pentru Ortodoxie din aceeaşi vreme.

Călugărul Visarion, - de o viaŃă austeră, prudent şi învăŃat, încât a impus şi
străinilor, şi care i-a făcut o aspră mustrare şi episcopului unit Inochentie Klein, care l-a
cercetat în temniŃă la Sibiu, avea ceva mai mult decât vina de a fi zădărnicit politica
unionistă din Ardeal.

El, înainte de a fi sosit în Ardeal, îndeplinise aceeaşi operă de salvare ortodoxă în
Banat şi în Ńinutul Aradului, de unde tocmai venea spre Ardeal. Propaganda lui ortodoxă
în acest Ńinut nu e nici astăzi destul de cunoscută. Acum, putem să tragem vălul, şi să
arătăm cel puŃin în parte, ce făcuse Visarion în Banat şi în Ńinutul Aradului, înainte de
sosirea sa în Ardeal. La 1731 se cumpărau, în Banat, câteva suflete de preoŃi români,
pentru a trece, în schimbul galbenilor împărăteşti acordaŃi de ierarh, la uniaŃie. La 1738,
un preot cărturar, Popa Iosif din Beinş, scria pe o filă dintr-un molitvelnic de la Râmnic,
o sfioasă însemnare, că la un sobor1 ce s-a Ńinut în Pociovelişte, lângă Beinş, au dat de
asemeni bani popilor, la anul 1738. Era aceeaşi propagandă catolică ce lucra cu
mijloacele Satanei. Iar Ńinutul Aradului era situat tocmai între aceste puncte de
„propagandă” catolică, între Bihor şi Banat. Pe această propagandă o surprinde şi o
zădărniceşte în efectele sale călugărul Visarion, care şi-a ales ca punct de acŃiune şi
centru de propagandă tocmai Lipova. În asemenea împrejurări e foarte firesc ca pe
Visarion, venit în aceeaşi propagandă în Ardeal, să-l vedem întovărăşit de trei ortodocşi
din Lipova, care, şi ei, au împărtăşit pe o vreme soarta lui Visarion, adică de a fi purtaŃi
prin închisori şi pe la judecători. Aceşti trei tovarăŃi erau „sârbul” (?) Dima Grecu, care
tot aşa de bine putea să fie şi un macedon-român, apoi Gheorghe Nicola şi „grecul”
Gavriil Bistro.

Ce făcuse Visarion în Lipova? În drumul spre Ardeal, în primăvara anului 1744,
s-a oprit şi acolo, pentru a înfrunta propaganda catolică. O lămurire documentară ni-o dă,
în această privinŃă, Consiliul locotenenŃial ungar din Pojon, printr-o poruncă trimisă
comitatului Arad, în cursul lunii August 1744.2 Consiliul locoteneŃial spunea, despre un
călugăr – fără a-i aminti numele şi care nu putea fi altul decât Visarion – că, pentru a
duce în rătăcire pe cei ce se uniseră în districtul timişan, a ridicat, lângă oraşul Lipova –
pe o colină şi în apropierea unui izvor – o cruce, la care gravita mulŃimea din toate

                                                          
1 informaŃia domnului Gh. Cosma din Beinş
2 Arhiva jud Arad: No. 51-1744
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părŃile. Pe păretele din afară al bisericii din Lipova e aşezată de fapt o mare cruce de
lemn, despre care spune tradiŃia că e a călugărului Visarion.

Stăpânirea de la Pojon se plângea că prin Ńară umblau chiar mai mulŃi călugări
„schismatici”. De aceea, din ordinul special al împărătesei, se poruncea comitatului Arad,
să poarte grijă, ca nu cumva aceşti călugări să străbată şi pe teritoriul regatului, adecă
peste Mureş, în judeŃul Aradului.

Dar porunca rămase poruncă numai. Lumea ortodoxă din judeŃul Aradului – unde
încă se făceau serioase încercări de catolicizare – mergea în pelerinaj necontenit la
Crucea de la Lipova. Pentru a împiedica această pornire populară, de demonstraŃie a
maselor – ce rămânea singura posibilă după ce „milităria” era în proces de desfiinŃare1-
congregaŃia comitatului Arad, întrunită la 16 Mai 1745, aduce o hotărâre, ca solgăbiraiele
să vestească în întreg judeŃul o aspră pedeapsă, de 100 lovituri de biciu, pentru cei ce vor
mai  trece Mureşul, la Crucea de la Lipova, a Călugărului; iar dacă şi după aceasta vor
mai călca porunca, de câte ori vor călca-o tot de atâtea ori să fie globiŃi cu câte 12 floreni
Rhenensi. Dar, în acest final, biruitorul fu Călugărul şi nu stăpânirea politică, ceea ce o
dovedeşte faptul că, în districtul timişean şi în comitatul Aradului, propaganda catolică se
nărui, fără să poată realiza cuceriri, până către sfârşitul veacului XVIII.

Pe vremea aceea stăpânirea austriacă lucra cu mare râvnă, în toate Ńinuturile
româneşti pentru lăŃirea religiei catolice. Curentul catolicizant a stârnit o mare reacŃiune;
şi în loc de a face cuceriri catolicismul, mulŃu dintre catolici chiar treceau la Ortodoxie.
Iarăşi congregaŃia sau adunarea comitatenză, Ńinută la Arad la 29 Oct. 1747, făcea
constatarea oficială că în judeŃul Aradului foarte mulŃi inşi (plurimi), părăsind „dreapta
credinŃă” adecă pe cea romano-catolică, trec la „schismă”, adecă la Ortodoxie. De aceea
judeŃul dă ordin sever ca, în temeiul repeŃitelor porunci ale Consiliului locotenenŃial
unguresc de la Buda, unii ca aceştia să fie prinşi de autorităŃi şi să fie trimişi la
închisoarea judeŃeană din Arad şi să fie ŃinuŃi în arest până când, instruiŃi în dogma de
credinŃă r.-catolică, se vor lepăda de „schismă” şi vor primi adevărata credinŃă
„ortodoxă”, adecă pe cea papistăşească.2

Din vremea acelor mari sforŃări, catolicizante în judeŃul Aradului mi-a rămas un
caz caracteristic al unui german, Antoniu Habata, zis şi NeamŃu, născut din tată german şi
mamă româncă. Iată, pe scurt, povestea zbuciumată a acestui suflet de erou, care
îndrăgise Ortodoxia românească tocmai în vremile acele de mari persecuŃii.

Antoniu Habata, zis NeamŃu1, s-a născut2 pe la 1693, în Comlăuş (jud. Arad) din
tată german rom.-catolic şi din mamă româncă ortodoxă. De tânăr rămâne orfan de tată şi
                                                          
1 Celorce ar fi voit să mai rămână militari, li se cerea să-şi părăsească vetrele şi să se mute acolo, unde
stăpânirea i-ar fi voit strămutaŃi. Astfel, populaŃia militară prefera să rămână pe vetrele lor. De aceea,
“militarii” din Vilago ş, Galşa, Ineu şi din ferma Zimand îşi cer, peste câteva luni, conscrierea şi trecerea în
rândurile supuşilor comitatului (Procol. Congreg. din  24 Ianuarie 1746, seria 23, pag. 193). Comitatul
putea, deci, de acum, să fie tot mai îndrăzneŃ în politica sa catolicizantă.
2 Protoc. Congreg. din 1747-51; seria 148, pag. 126: şedinŃa din 29 Oct. 1747.
1 Am căutat, în arhiva judeŃeană, şi n’am găsit dosare speciale despre cazurile de prigonire a populaŃie
ortodoxe, refractară catolicismului. Poate se vor fi risipit cu ocazia selecŃionării de odinioară a arhivei. Ori,
şi mai probabil, prigoana nu s’a folosit de mijlocul civilizat, al scrisului şi-al judecăŃii ci numai de: lovituri
şi amenzi, puse în vedere, cum văzurăm, încă din 1745, din partea comitatului. Avem, însă, totuşi, un dosar,
cel al lui Antoniu Habata zis NeamŃu.

Márki (o.c. II. 416) ori nu i-a ştiut citi numele în actele din arhiva judeŃeană, ori nu a voit să-i
spună numele, ci scrie Nyámecz în loc de Nyamcz, cum trebuia să-i copieze numele.
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se susŃine intrând în serviciu la deosebiŃi „domni” până pela vârsta de 20 de ani. Atunci,
fiind mare strâmtoare de foamete în łara Ungurească, s-a dus în Sibiu să-şi caute rostul
de trai. Dar, în zadar. De aceea se întoarce pe la Avrig (j. Sibiu), unde se căsătoreşte cu o
fată româncă ortodoxă.

Aşa se vede, în Avrig a trecut la Ortodoxie în toată regula, pe la 1718, încununând
astfel opera morală începută de mama sa, româncă ortodoxă. Dar de la Avrig a întors,
după o vreme oarecare în satul său natal, la Comlăuş, cu soŃia sa cu tot, când fu prins şi
aruncat în temniŃă.

Acesta, cum o spune el însuşi făcuse cunoştinŃă cu temniŃa din Arad în două
rânduri – întâia oară, probabil, încurând după întoarcerea sa de la Avrig în satul său
Comlăuş. Comlăuşul avea de la 1745 încoaci un nou stăpân feudal, pe Bibics Iakab, care
se deriva dintr-o veche familie „ilirică”, poate chiar sârbească, nobilitată de Austrieci la
1722. Astfel avem de a face cu un transfug religios, fanatic pentru catolicism. Bibics
Iakab era şi consilier regesc, iar între 1735-46 era şi vicespan sau subprefect al
comitatului Arad. El, poate, l-a dat îndată în – sau după 1745, pe Antoniu NeamŃu pe
mâna administraŃiei, pentru trecerea la ortodocşi.

Astfel, Antoniu NeamŃu al nostru a robit pentru Ortodoxie întâia oară îndată după
înstăpânirea familiei Bibics peste comuna Comlăuş. Pentru a doua oară ajunge el în
temniŃă după ordinul, menŃionat deja, pe care-l dăduse congregaŃia comitatensă la 29 oct.
1747, cu provocare la aspre şi proaspete porunci împărăteşti.

Acum, când robea a doua oră, îl găsim în temniŃa de la Şiria şi stătea în închisoare
la Şiria, prin Oct.-Noemvrie 1747. Din închisoare face o „instanŃie” – o cerere – către
Consiliul LocotenenŃial din Buda pentru a fi eliberat.3 Jalba lui se deliberează în adunarea
judeŃeană la 23 Martie 1748, în Arad. CongregaŃia comitatensă constată că numitul a fost
prea din destul „examinat” de diregătorii bisericeşti şi ai administraŃiei politice (tum a
spiritualibus tum Magistratualibus satabundanter examinatus), spre a se converti, - dar
nici după îndelungatele mizerii ale închisorii nu vrea să se întoarcă. De aceea comitatul
scrie Consiliului regesc din Buda, întrebând: ce să mai facă cu dânsul, deoarece acum era
pentru a doua oră în închisoare pentru „apostazia” sa.4 Consiliul locotenenŃial răspunde (2
April 1748): să nu i se dea drumul din închisoare, ci să i-se facă proces în regulă, din
partea Magistratului.1

În acelaşi  an, la 29 April se afla la Şiria o delegaŃie a comitatului, pentru a revizui
chestiunea celor întemniŃaŃi pentru „apostazie”, între care era şi Antoniu Habata, zis
NeamŃu. Aşa se vede, „apostaŃii”, spicuiŃi din judeŃ, nu mai încăpeau în temniŃa
comitatenză din Arad, ci trebuiau întemniŃaŃi şi aiurea.2

Cu prilejul acesta fu ascultat şi Antoniu NeamŃu al nostru. Procesul verbal ce s-a
luat cu el ni s-a păstrat3 şi din acela îi scoatem răspunsurile pe care le dăduse la anchetă.
El spune cu acel prilej că se născuse din tată rom.-catolic şi din mamă româncă ortodoxă

                                                                                                                                                                            
2 Biografia lui e stabilită după datele din procesul verbal al anchetei ce i s’a făcut. Arhiva jud Arad: Nr. 92
din 1748
3 Arhiva jud: No. 90- 1748
4 Prot. Congr. citat, şedinŃa din 23 Martie 1748 ; ser. 90 pag. 199-200.
1 Arhiva jud Arad: No. 92 – 1748.
2 Încă din 1747, haiducilor dela temniŃa din Şiria li-se sporiseră plăŃile lunare, la 3 fl. 30 cr. de cap, pelângă
competinŃa în natură (grâu şi porumb). Motivul urcării de leafă era sporul de lucru ce-l aveau pe aceea
vreme (Protoc. Congreg., pag. 49, seria 11, şedinŃa dela 22 Martie 1747).
3 Arhiva jud. Arad, No. 92-1748.
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(Az apám Pápista vala, az anyám pediglen oláh nemzett). Când  i-se făcea interogatorul –
în 29 April 1748 – aşa ni-o spune el însuşi, că era de vr’o 55 ani; că robea deja de şase
luni şi că Bibics Iakab a făcut ca dânsul să fie aruncat în temniŃă.

Întrebat fiind că de ce a trebuit să-şi schimbe religia, dacă tatăl său a fost „papist”
– el răspunde că rămânând orfan de tată, până la vârsta de 20 de ani a slujit când la unul
când la altul, şi apoi din pricina foametei de pe atunci din łara-ungurească a plecat la
Sibiu, spre a-şi afla serviciu, dar negăsindu-şi, a trecut la Avrig, unde s-a şi căsătorit cu o
româncă, şi de atunci trăieşte în legea românească (oláh hitben éltem mivel a feleségem
is oláh nemzett). Pe vremea acelei investigaŃii, dânsul era ortodox de vreo 30 de ani.

Provocat să se întoarcă al r.-catolici şi ameninŃat cu poruncile împărăteşti la caz
de-a nu se întoarce de la Ortodoxie, el răspunde: „Sunt în mâinile nobilului Comitat,
poate face cu mine ce vrea”; dar „deoarece eu am îmbătrânit în legea românească, în
aceea doresc să trăiesc şi să mor”.

Comisiunea îi puse în vedere că, dacă se întoarce la papistăşie poate fi sigur de
mântuirea sufletului şi că va scăpa şi din închisoare. El însă răspunde: „Eu nu voi fi
niciodată papistaş, ci rămân până la moarte în legea (credinŃa) românească, deoarece în
aceasta am îmbătrânit”.

Au căutat apoi să-l descoase cu aceea că alŃii l-ar fi sfătuit să se poarte cu
îndărătnicie, - el însă tăgăduieşte că ar fi fost influenŃat de cineva. Recunoaşte, însă, că în
temniŃă a fost cercetat de preoŃi români, care i-au adus pâine, dar sfaturi nu i-au dat,
deoarece dânsul şi altfel este hotărât de la sine să moară în credinŃa românească.

Încercările de capacitare se continuă, - dar în zădar. Antoniu NeamŃu – căci cu
acest nume romanizat va fi întors el de la Avrig, în satul său Comlăuş – rămâne închis şi
pe mai departe.

La 13 Mai, acelaşi  an (1748), adunarea comitatensă care se Ńinea în Arad aduce
împotriva dânsului sentinŃă. În sentinŃă se spune că numitul a respins orice sfaturi şi
dojeniri şi orice fel de mijloace, mai blânde şi mai aspre, de capacitare. De aceea îl
judecă la o pedeapsă care să înfrice şi pe alŃii, şi anume: să fie închis pentru toată viaŃa
lui, Ńinut numai cu pâne şi apă; iar dacă ar da dovadă de pocăinŃă adevărată şi s-ar
converti, să i se redeie libertatea.1 Un adevărat „sinedriu” stătuse de faŃă cu bietul
Antonie, fără a putea să-l înfrângă.2

După aducerea sentinŃei, aceasta fu trimisă la Consiliul loctenenŃial ungar din
Buda3, pentru aprobare, iar întemniŃatul fu adus, de la Şiria, în temniŃa comitatului. Aici,
în Arad, robeşte el, cu pâine şi cu apă numai, din 13 Mai 1748 până târziu în vara anului
1750,  fără să se deie convins şi înfrânt de aspra cateheză catolică din temniŃa judeŃului
Arad!

                                                          
1 Protoc. Congreg. (1747-51) pag. 202-4
2 Iată cine erau de faŃă la acea şedinŃă: Preşedinte Kászonyi Iózsef vice-comite, Andrássy Zsigmond de
Sikló consilier regesc, Vankay Mihály substitut de vice-comite, Forray András jurat ordinar şi notar, Bohus
Imre preceptor general comitatens, Klempay Márton, Horváth Ferencz comisar superior, Lovász Mihály
(domn de pământ) din Zarand, Thomanovics Pál solgăbirău din Ineu, Bánhidyi Iózsef jurat şi vice-notar
comitatens, Abrahámffy Gabor fiscal (procuror), Vasárhelyi Ionathan vice-judecător al nobililor, apoi
juraŃii Bibics János, Takács János, Kelemen Márton, Solymosán David şi Vásárhelyi Gábor, Szebenyi
Ferencz comisar ordinar şi inspector al domeniilor din Pâncota şi Nagy-Zerind, Ilyenes József “provisor”-ul
(administratorul) domeniului din Şebeş şi foarte mulŃi comembri (quam plurimis comembris) ai
comitatului.
3 Arhiva jud. Arad, No. 92-1748
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Consiliul locotenenŃial, din primăvara anului 1748 când se făcea judecata lui
Antoniu NeamŃu, tace aproape doi ani de zile, până în iarna anului 1750, când, prin
hotărârea din 30 Ianuarie, nimicea sentinŃa comitatului pentru motive de formă.

Împărăteasa prea catolică Maria Terezia luase adică, la 27 Ianuarie şi la 28
Noembrie 1749, nişte măsuri de împiedicarea apostaziei şi de convertirea catolicilor, care
părăseau papistăşia, reglementând şi aceea: cum să decurgă procedura împotriva atâtor
apostaŃi.4 Consiliul locotenenŃial constată că aceste măsuri nu se potriveau în cazul
NeamŃului românizat şi ortodoxit, fiindcă „apostazia” dânsului era anterioară
împărăteştilor porunci ce le amintirăm. De aceea fu nimicită sentinŃa şi se poruncea să se
aducă sentinŃă nouă şi în bună regulă, împotriva acestuia, dar şi împotriva celorlalŃi
întemniŃaŃi pentru apostazie, cari, aşa se vede, mai erau şi mulŃi alŃii.5

Deciziunea Consiliului din Buda fu publicată în congregaŃia comitatensă din 4
Mai 1750. Dar tot atunci congregaŃia făcea întrebarea: să-l lase liber, ori ba, pe
deŃinutul?6 Consiliul din Buda răspunde, la 9 Iulie 1750, să-l pună în libertate. Hotărârea
Consiliului locotenenŃial fu publicată în congregaŃia din 21 August 17507 şi astfel se
poate presupune că Antonie Habata, zis şi NeamŃu, scapă de-abia acuma şi suferi, acum a
doua oară, pentru cinstea Ortodoxiei, temniŃă de doi ani şi zece luni (Nov. 1749- 21 Aug.
1750), mare parte din robie numai cu pâine şi apă.

Am expus dinadins cazul acestui Ńăran german maltratat pentru Ńinerea sa la
Ortodoxia mamei şi a soŃiei sale, deoarece în cazul dânsului avem un proces, în care se
recapitulează şi se reoglindeşte un sistem politic de prigonire religioasă şi în judeŃul de
atunci al Aradului. Dar Antonie NeamŃu n-a fost singurul prigonit în acest fel. Au mai
fost şi mulŃi alŃii, iobagi români, care refuzau catolicismul şi, implicit, maghiarismul,
înfruntând şi primind mai bucuroşi temniŃele. Aceasta era nota sufletească a poporului
nostru pur-ortodox din aceea vreme.

S-au mai ivit, însă, şi alte fenomene pe orizontul vieŃii acelor Ńărani, tot în aceeaşi
vreme, în următoarele împrejurări: NăzuinŃele catolicizante, statornic afirmate şi în acest
Ńinut, şi succesiva îngustare a cunoscutelor „privilegii” au fost, pentru conştiinŃa
ortodoxă, aşa de izbitoare şi insuportabile, încât o seamă de ortodocşi din Câmpia
Aradului şi Tisei – Sârbi şi chiar Români – se hotărâră să primească oferta împărătesei
Ecaterina, Ńarevna Rusiei, care-i chema acolo. La 1751 şi 1752 au pornit, pe urma
amintitei chemări, 32.000 suflete numai cei purtători de arme1, care aşezându-se între
Kiew şi OdşaŃ, au înfiinŃat acolo „Noua-Sârbie”.

Din care comune de la noi a pornit aceea emigrare? Avem, în această privinŃă, un
indiciu sigur: numirile de comune din „Noua-Sârbie”, care se găsesc şi la noi. Iată câteva:
Pecica, Nădlac, Semlac, Vilagoş (Şiria), Cuvin, GlogovăŃ, Jenova (Ineul), Şoimoş, Pauliş,
Mândruloc. Toate aceste comune – opt la număr, şi nouă cu Nădlacul aparŃinător atunci
comitatului Cenad – erau dintre comunele militarizate, din judeŃul Aradului, cu excepŃia
Cuvinului care nu era militarizat. Şi dacă, totuşi, şi din Cuvin au emigrat Români, după
cum atunci trebuie să se fi evacuat de Români şi GlogovăŃul, care încă era comună
militarizată, atunci, evident, şi români din Ńinutul nostru au dat „Sârbiei-noui” din Rusia

                                                          
4 No. 47/1749 şi No. 10/1750 în arhiva judeŃului.
5 Arhiva jud. Arad, No. 31/750.
6 Prot. Congreg. citat pag. 363-4, seria 3.
7 Prot. Congreg. seria 91, pag. 421
1 Márki S. Arad monografiája. II. 370-71
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tribut de sânge care mai prefera să rămână „pravoslavnic”, cu riscul să devină sârb sau
rus, decât să-şi piardă credinŃa ortodoxă mântuitoare de suflet.

3. O politică de colonizări

Pe măsura în care noua stăpânire, a regalităŃii ungare în ipostas habsburgic şi la
discreŃia intereselor Vienei îşi sporea cuceririle în paguba Turcilor, s-au pus şi temeliile
unei politici specifice, în spirit de colonizare. Habsburgii, şi mai apoi Maghiarii erau
ceice aveau acest interes, faŃă de elementul românesc majoritar al łinutului, element care
începea să se convingă tot mai mult că avea de ce să regrete schimbarea stăpânirii turceşti
cu ceea germano-ungurească. Cei dintâi care au fost aduşi şi aşezaŃi aici, la început în
slujba intereselor „împărăteşti” şi „creştineşti”, au fost, cum am văzut, Sârbii, cu
organizaŃia lor politică-militară şi religioasă a parte, alături de armata imperială, - dar,
cam în aceeaşi vreme, când încoace venea şi armata de limbă germană, au venit de s-au
aşezat în acest Ńinut şi Germani „civili”: agricultori la sate; meseriaşi, industriaşi şi
comercianŃi la oraş (Arad) , ale căror şire au fost îngroşate mai apoi cu descendenŃi de ai
celor ce făcuseră servicii de arme.

Dar politica de colonizare austriacă, prin Germani, care ar fi fost să Ńină locul
Sârbo-românilor, începu să eşueze şi ea, deoarece Maghiarii au reuşit să-şi atragă şi,
succesiv, tot mai mult, să-şi ataşeze, şi mai apoi să-şi asimileze, pe fruntaşii din rândurile
Germanilor, cum au şi făcut-o.

Urmarea fu că Maghiarii se împrieteniră tot mai mult cu gândul  ca ideea politicii
de colonizare pe care o începuse Austria şi o continua mai stăruitori în părŃile mai sudice,
în Banat, să o urmărească şi ei, în folosul lor propriu, în Ńinutul Aradului. În această
privinŃă, despre Maghiarii din Ńinutul Aradului avem un interesant şi concludent capitol,
scris de un valoros publicist român1, care a pus la contribuŃie, din acest punct de vedere,
izvoarele de informaŃie ungureşti prin ce a ajuns la concluzia că Maghiarii din acest Ńinut
de frontieră trianonică sunt „unguri noi”, adică aşezaŃi aici prin colonizare. Chiar cu
riscul de a ne pierde din originalitatea expunerii, Ńinem să utilizăm aci migăloasa muncă
de cercetare amintită, reproducând o seamă de informaŃii. Începem cu aceea că chiar în
oraşul Arad primii Maghiari apar de-abia la anul 1703.2 Alături de cele şase localităŃi
constatate de noi din statistici – patru localităŃi pure şi două cu majoritate maghiare – iată,
în câte alte localităŃi s-au aşezat Maghiari în cuprinsul judeŃului nostru. Satele Livada,
Sânleani, Zimandul-nou, Zimandcuz s-au înfiinŃat între 1842-52; fiind aduşi Maghiarii de
la Livada din pusta Szt.-Támas, cei de la Zimandul-nou din judeŃul Nógrad, cei de la
Zimandcuz din jud. Heveş, cei din Sânleani din Cenad.3 Ungurii din Peregul-mic sunt din
jud. Szabolcz, aduşi la 17874; cei din Iratoş sunt veniŃi acum 60-80 ani, din Ungaria
nordică.5 La Semlac, începuseră să pătrundă de-abia câŃiva, cam înainte de 1835.6

                                                          
1 Prof: Isaia Tolan în rev. “Piatră de hotar” Arad An. III (1936) No. 5-6, pag. 29-44
2 După Fábián O.c. I. 151
3 După Somogy Gy: O.c. 257
4 După Somogy: 263. şi Fábián (ms.) II, 34
5 Somogy: O.c. 263.
6 Fábián: O.c. 32-33,
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Colonia maghiară de la Rovine (Pecica-Maghiară) „s-a înfiinŃat virtual la 1735”.7 La
Curtici şi Macea, elementul unguresc îl alcătuiau la 1900 slujile şi angajaŃii
latifundiarilor, la care se adaogă, fireşte, slujbaşii publici: aşa a obişnuit să ia fiinŃă
elementul unguresc în comunele mixte mai populate ale judeŃului Arad”, spune acelaşi
monografist.8  Ungurii din Otlaca (la 1835: nici unul nu găsea Fábian, o.c.) s-au întrodus
răzleŃ.9 La Giula-Vărşand, ungurii sunt colonizaŃi din jud. Heves.10 La Socodor, „puŃinii
unguri s-au aşezat răzleŃ şi pe neobservate”.11 La Şimand nu erau cunoscuŃi la 1835, când
Fábian îşi scria monografia; deci sunt veniŃi ulterior. – La Sărind, ungurii sunt veniŃi din
Bihor, Sabolcs şi Bereg.12 La Iermata-neagră, în veacul XVIII şi XIX s-au suprapus trei
rânduri de colonişti maghiari, veniŃi din părŃile DebreŃinului şi de pe la Gyöngyös, având
între ei şi rusneci (ruteni) ungurizaŃi.13 Colonia Simioneşti (Simonyifalva) e înfiinŃată la
1883 şi întărită la 1892; coloniştii aceştia sunt din Bătania şi din jud. Ciongrad.1 Colonia
łipar (Szarpáryliget) e adusă, la 1883, de pe marginea judeŃului Cenad.2 Satul Olari
(Vărşandul nou) „e o colonie mai nouă” de unguri aduşi de peste Dunăre şi de la
Orosháza la 1792.3 La Sânt-Ana, în 1835 erau  ¼ Maghiari, iar restul Germani de bun
sânge, porniŃi spre maghiarizare.4 La Şiria, la 1835 românească încă, de câŃiva ani
sporeau coloniştii maghiari, germani şi slovaci.5 Galşa, centru de plasă fiind, avea şi
Maghiari, de categoria slujbaşilor, dar la 1835 populaŃia covârşitoare era românească
ortodoxă.6 La Micălaca, unde s-au strecurat Maghiari, la 1835 locuitorii erau „aproape
toŃi valahi ortodocşi”. 7 Tot aşa la Miniş.8 În Cermeiul românesc la 1835 vin după această
dată Maghiari din jud. Bichiş şi Bihor.9 La Şilindia, românească în întregime la 1835
(după mărturia lui Fábian), ungurii sunt aduşi mai apoi din Pecica-maghiară, din Batania
şi din jud. Hont.10 Colonia Satu-mic (Dezsöháza) e de la 1866, cu unguri din jud. Cenad
şi din Ciongrad.11... Lisa aceasta s-ar fi putut complecta şi cu alte informaŃii; dar ne-am
mulŃumit de-abia cu cele arătate mai sus, pentru a confirma, prin dovezi de la adversar, că
elementul maghiar din judeŃul Aradului este de o dată recentă pe acest petec de străvechi
pământ românesc.

Concluzia dlui Isaia Tolan, cu care ne identificăm, este următoarea: Singuri
ungurii din Hărdăiji (Erdeiş) şi din Şebiş, unde însă înainte de Protestantism nu se
pomeneşte de parohie sau biserică catolică, deci ungurească, şi ungurii din Pâncota şi

                                                          
7 Somogy: O.c. 262
8 Somogy: O.c. 258
9 Somogy: O.c. 260
10 Somogy: O.c. 260
11 Somogy : O.c. 262
12 Somogy: O.c. 261
13 Somogy: O.c. 260-1
1 Somogy: O.c. 262
2 Somogy: O.c. 262
3 Somogy: O.c. 264
4 Fábián o.e. ms. 91
5 Fábián o.c. 87
6 Fábián o.c. 101
7 Fábián 37
8 Fábián 49.
9 Somogy: O.c. 259
10 Somogy: O.c. 264
11 Somogy: O.c. 264
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Săvârşin, nu sunt arătaŃi, de istoricii maghiari ca fiind veniŃi de undeva în ultimele două
secole.12

Colonizările indirecte, făcute de Habsburgi şi colonizările mai cu sistem, ale
Maghiarilor, aveau rostul evident: să sfârtice, succesiv şi tot mai mult, unitatea etnică şi
teritorială, aproape neîntreruptă atunci, a Românilor ortodocşi din Ńinutul Aradului,
slăbindu-ne pe noi şi dându-le lor răgazul de a se aranja pentru o stăpânire şi exploatare
nelimitată şi perpetuă, la adăpostul reorânduirii din nou  a sistemului feudal-economic şi
adiministrativ şi sprijinindu-se pe maghiarizarea ce avea să urmeze în mod sistematic.

                                                          
12 Revista “Piatră de hotar”, loc. c., pag. 44.



92

IV. łărănimea română:
ViaŃa iobăgească şi sarcinile ei

1. Un cadru şi mediul general

a) Armată şi Războaie

Veacurile XVI şi XVII, pline de rivalităŃi şi încrucişări de arme între Turci şi
imperiali, cari, cei din urmă, luptau în definitiv pentru biruinŃa creştinătăŃii lor, şi-au
transmis această moştenire şi veacului XVIII. Având în vedere singur numai războiul
turcesc dintre 1663-1699, încheiat cu pacea de la CarloviŃ, avem un interval funest de 36
ani. Acestora, adăugându-li-se anii de lupte din cursul răscoalei lui Francisc Rácokzy
(1703-1711), apoi primul război turcesc (1716-18) purtat de împăratul Carol III, care
ocupă Oltenia, precum şi războiul al doilea turcesc (1736-39), şi aşa-zis război de
succesiune (1741-48), dimpreună cu războiul de şapte ani(1756-63), purtate de Maria
Terezia spre a-şi apăra tronul, avem o durată de un veac întreg (1663-1763), din care
şaptezeci şi trei de ani numai de războaie; iar din acest lung interval, şaptesprezece ani de
război revin veacului XVIII, până la limita (1752) studiului nostru. Poporul român de
iobagi şi-a luat di plin partea din aceste zbuciumări şi jertfe de avut, de sânge şi de vieŃi –
în vremea războaielor turceşti, ca şi în răscoala lui Rácokzy – ca „lobonŃi” şi „curuŃi” –
luptând uneori unii împotriva altora pentru cauze şi interese care nu erau şi ale dânşilor.
În vremea acestor frământări sângeroase, privirea stăpânitorilor purtători de războaie era
îndreptată – mai ales când era vorba de războaie în afară de graniŃele Ńării, unde
„nemeşii” nu mergeau să lupte – asupra Ńăranilor. Astfel, Carol al III-lea, în legătură cu
războiul francez, îşi organizează o armată stabilă de douăsprezece mii de mercenari din
Ńărani1. Dar, după atâtea războaie determinate de interese străine, în care iobagii români
sufereau cumplite pagube şi de altă natură – cum au fost de ex. contribuŃiile militare
grele2 şi jafurile ne mai pomenite ale armatei austriece (1718-39) în Făgăraş3, - Românii
au început a se trezi la cunoştinŃa altor datorii mai apropiate de interesul lor. Aşa s-a putut
întâmpla, în Ungaria, ca Românii ortodocşi din Ńinutul Aradului să se alăture, în o măsură
foarte însemnată, la răscoala de la 1735, împotriva politicei imperiale, care încercase să-şi
furişeze Creştinătatea sa, papistă, printre Sârbi şi Români.

Câtă groază avea populaŃia de războaie, se vede din numărul mare al soldaŃilor
fugari şi al măsurilor de readucere a lor la datoriile de arme. Avem câteva informaŃii în
cauză. Consiliul locotenenŃial regal din Pojon dădea (la 29 Iulie 1738), în cursul celui de
                                                          
1 K. Nagy Sándor: Iobbágyság története, pag. 115-6.
2 Ele se evidenŃiază deaproape şi în registrul nostru, dela anexă, din anul 1743. Asemenea grele contribuŃii
militare erau în spiritul vremii şi obiceiul łării. Pentru Ardeal sunt remarcate de ex. cele din Ńinutul
Făgăraşului, din anul 1722. ele erau foarte împovărătoare şi se dădeau în bani şi naturale (grâu, ovăs şi fân).
Vezi St. Meteş : SituaŃia economică a Românilor din łara Făgăraşului, vol.I. 1935, pag. 264-7.
3 St. meteş (o.c. pag. LX-LXIII) aduce informaŃii pea dureroase în legătură cu suferinŃelel Românilor
făgărăşani de pe urma războiului austriac şi ocuparea Olteniei, spunând – şi invocând cazuri – că “nicăiri
nu s’a putut vedea o mai cumplită secătuire sub toate raporturile a unei populaŃii harnice şi nevinovate, ca
în łara Făgăraşului, din partea armatei austriace”. Despre darurile silitem date ofiŃerilor austriaci, autorul
trimite la mai multe pagini din lucrarea sa valoroasă (pag. LX-XLI). – Ce viaŃă duceau iobagii români
arădani se va vedea mai jos, unde ne vom referi la anchetele din anul 1752.
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al doilea război turcesc, din porunca împăratului Carol III, ordinul de a prinde pe soldaŃii
fugari, care trebuia apoi îndrumaŃi pe câmpurile de luptă. Ordinul acesta fusese dat pe
Ńara întreagă. El a ajuns şi la Arad, şi a fost repetat şi în anul 1739 (cu data: Pojon, 3
Aprilie), iar adunarea comitatului s-a ocupat de amândouă dispoziŃiile regale.

În ce măsură participau nobilimea ungurească şi Ńăranii români arădeni la
războaiele vremii, se poate vedea uşor din următoarele informaŃii ce avem. În războiul
austriac de succesiune, pentru apărarea tronului împărătesei Maria Terezia – când cu atâta
elan se pronunŃase dieta ungurească, prin nobilimea adunată, pentru cauza tronului:
„Vitam et sanguinem pro rege nostro Maria Theresia” – dieta de la Pojon a decretat
răscoala nobililor şi trimiterea de soldaŃi pedestraşi (insurrectinem Nobilium et
statuendorum militum peditum). Resultatul, aşa de caracteristic, al hotărârii
„congregaŃiei” sau adunării comitatense, Ńinută în Arad la 16 Noenvrie 1741, a fost
următorul: În numele înseşi împărătesei, ca „domn de pământ” la Vărădia (Totvărădia), s-
a hotărât acordarea unui călăreŃ; „Serenisimul” Duce de Modena, ca domn de pământ
peste un extrem de mare domeniu ce deŃinea, apoi oraşul Arad, familia Edelspacher,
vicecomitele Iacob Bibics şi Dominic Salbeck, fiecare în calitate de „domni de pământ”,
se angajau să contribuie de-abia cu câte-un (!) soldat călăreŃ, - şi nici decât cu persoanele
lor. În hotărârea comitatensă se mai arată apoi şi angajamentele oficialilor comitatului, cu
contribuŃii în bani şi nu cu persoanele lor.1

În decursul aceluiaşi război de succesiune, contribuŃia Ńăranilor din comitat era cu
totul alta, de caracter personal, mergând ei înşişi în luptă. CongregaŃia comitatului,
întrunită la 29 Oct. 1744 în localitatea Zărand, stabileşte un catalog despre militarii pe
care îi trimitea la oaste. Numărul militarilor insurecŃionali era stabilit în cifra de 1079, din
care pentru atunci avea să fie trimişi 89 inşi, iar restul nu peste multă vreme. Cei ce
trimiteau pe aceşti soldaŃi erau următorii: Vicecomitele Iacob Bibics 4 inşi; Ignatie
Edelspacher  1; apoi Leopold Falkhaim, Iosif Szalbeck, Francisc Bibicsm câte-un soldat;
Michael Csernovics: 4; D. Horvath: 2; Toma Molitoris câte-unul; opidul – oraşul –
cameral Arad 10 inşi, domeniul de la Miniş 8 inşi; opidul – oraşul – cameral Totvărădia
10 inşi: districtul de Pâncota 9 inşi; districtul Cinteiului 11 inşi; districtul Zerindului 7
inşi, cel al Ineului 17 inşi. Tabloul redactat de comitat despre aceşti militari e fosrte
concludent, prin rubricile în care se arată: dacă respectivul era „personalist” ori
„portalist”, adică trimis în război în locul persoanei trimiŃătorului său, ori după numărul
„porŃilor” datorare cu contribuŃia vremii. Se arată şi vârsta, precum şi condiŃiile personale
– dacă trimisul e liber, ori nobil, ori Ńăran (rusticus) – naŃiunea căreia-i aparŃinea şi locul
de origine. SoldaŃii „personalişti”, unul de câte-un domn de pământ (cei cu numele
subliniate de mai sus) erau în total zece, iar restul de 79 erau „portalişti”. – În privinŃa
condiŃiei lor sociale numai trei inşi erau dintre nobili, şi cinci „liberi”, aşa numiŃi
libertini, adecă scoşi, prin dispoziŃie preferenŃială a domnului de pământ, din şirul
„rusticilor”, adică al iobagilor; cinci erau „cetăŃeni (civilis), iar restul îl dădeau iobagii –
E interesant acest tablou – care cuprindea în total 17 rubrici, în care sunt şi informaŃii
despre ajustamentul milităresc (că avea: cal, perie, carabină, „tunică”, brâu, ploscă,
albituri două rânduri etc.) – mai ales din punctul de vedere al apartenenŃei naŃională,
arătată cu precizie. Astfel, acei soldaŃi erau: 1 polon, 2 (numai) germani, 15 unguri (dintre
localnicii comitatului numai 6 inşi, iar restul de prin: Pojon, Seghedin, DebreŃin, Szelszar

                                                          
1 Protoc. Congreg. com. Arad. 16 Nov. 1741, seria 3, pag.61
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în comitatul Tolna, Mezö-Csávás, Cluj, Oradea). Românii trimişi în războiul de
succesiune, ca prim transport, erau1 restul de 71 inşi! 2

Prin urmare avem dovadă concretă, în două direcŃii: cum, în epoca atâtor
războaie, nobilimea ungurească din comitatul Aradului, ocrotită de constituŃia feudală a
Ungariei se putea sustrage de la datoriile de apărarea Ńării cu înseşi persoanele lor şi
trimiteau în focul luptelor pe alŃii, în partea covârşitoare pe Românii din judeŃ, sau
persoane angajate din alte părŃi.

b) Impozite şi delapidări

După jertfa de sânge şi vieŃi, cerută unicului subiect de impozit al vremii, care era
iobagul, acestuia i-se cereau şi dăjdii exorbitante: în bani şi în naturale, precum şi cu
braŃul. Sistemul unguresc de impozitare, fie el din Ardealul propriu ori din Ungaria, era
de o fiscalitate jefuitoare. Din pricina stărilor de această natură, la începutul veacului
XVIII s-a petrecut (1703) o răscoală în Ńinutul de sus al Tisei.1 Fiscalitatea aceea
hrăpăreaŃă era determinată de doi factori principali: nevoile financiare ale atâtor războaie
şi lipsa de conştiinŃă a celor ce chiverniseau avutul public. Acest sistem de fiscalitate era
de altfel şi foarte invenŃios şi exigent în Ungaria, ca şi în Ardeal. Dieta din 1714, după
revoluŃia lui Francisc Rákoczy, impunea fiecărui iobag o robotă de patru zile la
săptămână, iar jelerii – aceia care nu aveau pământ şi trăiau numai din munca braŃelor –
câte trei zile, în vreme ce „nobilii” cereau ca aceste robote să le facă nu numai capii de
familii, ci şi toŃi membrii acelora, capabili de muncă.2 În Ardeal, la anul 1721, dăjdiile
publice sau contribuŃiunile erau fixate după vechiul sistem de „porŃi” „menit  întări pe cei
puternici şi a slăbi pe cei neputincioşi”. Felurile acelor dări – numite „taxe” – erau de
următoarele categorii: „taxa capitis” sau darea de cap, „taxa mercaturae” sau de
                                                          
1 Protoc. Congr. comit. Arad din 29 Oct. 1744, Seria 5. pag. 379-85.
2 Aci însemnăm numele lor, transcrise exact, cu arătarea locului de origine: Poor Iuon din F.-Vărşand,
Hajos Gheorghe din Comlăuş, Vuncovici Iosif, - cetăŃean “civis” din Arad, Mircea Mihai din Transilvania,
“Fogarasi” Ioan din Transilvania (de sigur din Făgăraş), Monya Gherghe din Erdeiş (Pădureni), Ardelean
Mihai din Şimand, Todoran Ieremia din Cintei, Costa Simion din Transilvania, “Tordai” Vasilie din Turda,
Czibula Martin “liber” din Oradea, Tilagyi (Szilagyi?) din (?) Sălagiu, “Szatmari” (din Satu-Mare?) Iuon
din Curtici, Şandor Dumitru tot de acolo, Ardelean Vasile din Sz. Király (comitatul Alba), Bulgar Iosif din
Arad, Morar Găvrilă din Murăş-Oşorheiu, Ardeal; Imre Mihai tot de acolo, Fülöp (? doar Filip) Gligor din
Arad, Szilagy (din Sălagiu) Ioan din Ardeal, Kreszta Petru din Miniş, Boroş Andrei din comit. Alba, Szücs
(Suciu – cojocar) Petru din Cuvin; Kurucz Ioan, Hanga Petruşi Balta Vasilie din CovăsinŃ, “Lorincz
Csonderlik” din Radna, “Opra Imre” din Micălaca. Zeik Danila din Arad, Roşca Nicula din Veszıd
(Transilvania), Ardelean Dimitrie din Oradea, “Szilagyi Laczkó” (LaŃcu din Sălagiu) şi “Ola Iános (Ioan
românul) amândoi din Arad, Dan “Miska” (Mihai) din Ineu; Ilia Ştefan, Berz Mihai şi Jilaş Toader din
CovăsinŃ, Valla Istok (Ştefan) din Pâncota. Constantin Onea din Seleuş, Deak (diacul) Simeon şi Maris
Vasile din Chercheciu, Negru “Mlagyán” (?) din Palfa (?) comit. Arad, Tobiaş Marian din DrauŃ, Ardelean
Vasile din Otlaca, “Farkas Kostyán” (?) din Timişoara, Bica Petru din Cintei, Voza Petru din Sinitea,
“Brassai (din Braşov) Iános din Chişineu, Simion Mihai din Giula-Vărşand, Lazar Sim, Codrean Petru,
Paic Ioan din Şiclău, RaŃ Gavril şi “Petancz” Gavrilă din Otlaca, BaianŃ Ioan din Baia-mare (Transilvania),
Boitan Petru din Abrud (Ardeal), IgreŃ Gheorghe din Cermeiu, Iane Ioan din Şepreuş, Blăgăilă Toader din
Vaca (com. Zărand ), Doma Petru din Buteui, Gal Găvrilă din Otlaca, łigan Dumitru din Mânerău, Lung
Mihai din Arany (com. Hunedoara), “Desko Iános” din Almaş, Adam Gheorghe din Ruda (com. Zărand),
Costa Ioan din Arad, Crişan Ilie şi Haiduc Ianc din Curtici, Paur Iuon din Criştior (com. Zărand), Beer
Petru din Revetiş, MatiuŃ Sav din Roşi (Arad ).
1 Vezi K. Nagy Sandor: Iabbàgysàg története, pag. 115-120
2 Dr. A. Bunea: Episcopii Dionisie Novacovici şi P.P. Aron pag. 403.
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negustorie, „taxa opificii” sau după îndeletnicire meşteşugăreşti, „taxa inseminationis”,
adecă în raport cu cantitatea sau extensiunea semănăturilor, „taxa pecorum” sau după
vite, „taxa proventuum” adecă după venituri, „taxa domorum” sau de casă, şi, în sfârşit
„taxa” pusă pe orice fel de producte.3 acelaşi  sistem de impozitare erau în uz şi în
Ungaria, după dovada a aceloraşi categorizări de rubrici, cu privire la avutul Ńăranilor
iobagi, care se cuprind în registrele noastre de la anexe.

În registrul arădean de impozitare, despre anul „porŃional” – după numirea de
„porŃie”, de la „porta”4 – 1743, impozitele iobăgeşti au fost fixate în proporŃia următoare:
Fiecare „hospes”5 sau iobag cu gospodărie proprie, plătea (dare de cap) câte-un florin6;
fiecare „subhospes” sau iobag de mâna a doua câte 55 cr.; tot aşa erau impozitaŃi, după
„cap” şi „inquilini” sau iobagii fără casă şi vatră proprie, care trăiau din lucrul palmelor;
după fiii de iobagi, trecuŃi de 16 ani, câte 25 cr.; după fraŃii care trăiau în indiviziune cu
gospodăriile lor câte 50 cr. Se plătea apoi câte-un florin după: fiecare pereche de boi sau
de vaci, tot aşa şi după patru junci sau junce, după câte doi cai sau iepe, sau după câte 4
mânji, după câte 10 oi sau capre şi după câte 8 porci. După semănături se plătea impozitul
următor: Câte-un florin: după „sămănătură” („seminatura”)1 de grâu de câte 6 „cubule”2;
tot aşa după semănătură de 15 cubule orz ori ovăs; acelaşi  impozit era stabilit şi după
câte 2 cubule de porumb sau mei. Coşurile de albie, tot câte 15 erau impozitele cu câte-un
fl. Meşteşugarii de clasa I plăteau câte-un fl., cei de clasa II, câte 50 cr., iar cei de clasa

                                                          
3 o.c. 412
4 NoŃiunea de “porta”, în sistemul unguresc de impozitare, avea deosebite înŃelesuri. La început, aşa se
numea casa şi terenul câte-unui iobag. Dela 1609 încoaci, sub numirea de « poartă » se înŃelegeau câte-
patru gospodării iobăgeşti, cu terenurile cari le aparŃineau. Iar dintre  „jeleri”, câte doisprezece înşi formau
o „poartă”,  sau unitate de impozit. După legea XXXVI din 1647, câte-o „poartă” o formau tot câte-patru
iobagi, cari umblau cu câte 4-6 boi, cei cu câte doi boi tot câte opt inşi formau o „poartă”, pe când iobagii
fără vite şi „jelerii” tot câte şasesprezece inşi constituiau o „poartă”. (Pallas-Lexikon, titlul « Adó », pag.
95). În oraşul Arad, la 1561, s’au găsit numai trei “porŃi”. (Fábián G. o.c. I. 131.)

Dela numirea de „poartă” se derivă numirea, ce mai durează încă printre Români, de „por Ńie”  sau
impozit, după graiul de astăzi.
5 “Hospes” – oaspete. Deci iobagul era privit, pe vatra ce o lucra, numai ca oaspete, deoarece titlul de
proprietate îi revenea domnului de pământ.
6 Florinul rhenens, bătut din aur, era cea mai întrebuinŃată monetă din sud-vestul Germaniei şi se numea
“Gulden”, dela “Gold” – aur. (Brakhaus-Lexikon : titlul „Gulden”). Acest fel de monetă era întrebuinŃat şi
la noi, în veacul XVIII.
1 Rămâne a se înŃelege sun “semănătură” – întinderea terenului înseminŃat şi nu produsul agricol al
acestuia.
2 Măsura de volum pentru produsele agricole era cubulul dela ungurescul k ö b ö l, spus latineşte „cubulus”.
Numirea lui la Români variază azi, uneori şi în localităŃi apropiate de olaltă, ca de ex. la Şiclău („căbel”) şi
Otlaca („şinic”). În Bihor încă se întrebuinŃează termenul „ehebel”. În Ungaria de pe gremuri existau trei
sisteme de măsurare cu cubulul sau şinicul. Cubulul de Pojon (pozsonyi mérö) avea un volum în litri, de
62.4984; un cubul făcea 2 vici (véka, cu termin latinist: veca, la plural: vecae) şi „metreta”, ung. mércze. Al
doilea sistem de măsurare era cubulul de Pesta (pesti mérö), în litri: 93.7476, constând din 3 vici (mérce).
Cel de al treilea sistem, care e adoptat în registrele din comitatul Aradului, era cubulul de Sarla (sarlai
mérö), care făcea dublul cubulului de Pojon adecă stătea din 4 vici, sau în litri 124.9978.

În registrele noasre figurează termenii următori (în latineşte): „cubulus”, „metreta” sau „veca”.
Dar în registre figurează şi subîmpărŃiri, exprimate în fracŃiuni, raportate la „vică”. SubîmpărŃirile acesteia
sunt:
½ vică = 1. polovică (în Bihor se numeşte: brădie), ¼ vică are termin separat numai în Bihor: „pătrare”.
Aceasta din urmă măsură, raportată la cubul, se exprimă prin 1/16. După aceste indicaŃii de orientare,
cititorul va înŃelege şi pe celelalte fracŃiuni din statistici.
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III câte 25 cr. De cap. După mori se plătea câte-un fl. şi tot aşa şi după câte-o măsură3 de
vinars. După via ce era lucrată de câte zece lucrători (fossores-săpători) se plătea impozit
de câte-un florin.

După acest sistem de dăjdii, care nu lăsa nimic neimpozitat – de cât, poate, numai
cânepa şi grădina, în folosul bietului iobag – s-a stabilit în sarcina celor 31 localităŃi de pe
Mureş, din districtul „cameral” al Totvărădiei şi în cel al Minişului (la care era înglobat şi
„opidul” Arad), o dare publică de 8654 fl. Rh. Ş 27 cr. Acest impozit era de a se trimite
instanŃei militare superioare (Cassa Bellica) din Oradea; şi, în afară de acesta, diferenŃa
de aproape 3000 fe. Rh. Până la globalul de 11.637 fl. Rh. şi 4 cr. era destinată pentru
lefile funcŃionarilor comitatensi.4 Dar în aceasta sumă nu se cuprind, bine înŃeles, şi
impozitele din restul de comune, care – ele integral, sau numai părŃi din locuitorii lor – au
fost încorporate succesiv comitatului Arad.

Impozitele acestea erau foarte grele de suportat; şi ele existau de mai înainte de
anul 1743, de când datează registrul de bază cărora le constatarăm. Dările, însă, erau şi
rău chivernisite, chiar şi înstrăinate, uneori, de la destinaŃia lor, în care caz sarcina
impozitelor sporea, pentru a face faŃă lucrurilor. Fenomenul acesta nu era singular, al
comitatului Arad numai. Ni-se spune despre dări frustrate, şi din alte părŃi încât a trebuit
să se ocupe de acest rău şi dieta din 1723, prin legea sa XXIII.1 Comitatul Aradului nu
putea să rămână mai pe jos. El avea un perceptor judeŃean încă din 1730, în persoana lui
Sigismund Edelspacher, care a lăsat după sine districtul Totvărădiei în mare dezordine,
neputându-se face socoată, la moartea sa, cu 5400 fl. Rh.2 De chestiunea dărilor rău
chivernisite se ocupă şi congregaŃia comitatensă întrunită în Totvărădia la 22 Aprin 1741,
în răspunderea altui casier din aceeaşi familie, Ignatiu Edelspacher. Adunarea comitatului
hotărăşte: casierul numit să-şi facă darea de seamă, anuală, separat după fiecare an fiscal,
din trecut până la curent.3

Evident: sarcina impozitelor şi, mai ales când ele treceau pe de alături de
destinaŃia lor, apăsa în prim loc asupra mulŃimii de iobagi. Ce apăsări mai trebuiau să
îndure aceştia, se vede din hotărârea comitatensă luată în opidul Zărand, la 16 Mai 1745,
de cuprinsul următor: fiecare iobag (hospes) sau locuitor din toate satele acestui comitat
este dator să deie judelui local (judici Loci), în fiecare an, o sută de capete de pasări
(hoare); şi astfel, apoi, juzii localnici să deie tot atâtea capete pe pasări domnului
judecător al nobililor – Domino Processuali Jud(ici Nobi)lium, care era „solgăbirăul” –
sub pedeapsa de cinzeci lovituri pentru fiecare iobag care ar neglija acest obligament; şi
în afară de aceasta, sub aceeaşi ameninŃare sunt datori să satisfacă şi înşişi juzii sau
primarii satelor. DispoziŃia aceasta a fost comunicată solgăbiraelor, pentru ca în interesul
unui mai bun efect, să fie „curentată” în întreg judeŃul!4

                                                          
3 Terminul obişnuit în statistici, cu latinescul “cacabus”, însemnează la propriu: căldare. Dar nu a se
înŃelege căldarea de fert vinars, ci o anumită măsură. Credem că sub această numire este de a se înŃelege
măsura ungurească, zisă „akó”, numită aici „acău” sau „acov”, ce făcea, în litri: 54.30.
4 A se vedea anexa: Domestica Conscriptio din 1743. În acestea sunt trecuŃi alături de cntribuabilii iobagi şi
meşteşugari, încă şi comercianŃii, de mai multe feluri, din Arad şi din câteva alte localităŃi, - între ei şi
„comercianŃii greci” dela Petriş, Totvărădia, Miniş, Cuvin, cu 30 fl. Rh. Mai mult plăteau comercianŃii şi
neguŃătorii din Arad (unde încă erau comercianŃi „greci” deci români macedoneni) cu 458 fl. Rh.
1 K. Nagy S: o.c. pag. 118-119. – Şi un alt autor (Márki S.: o.c. vol. II.pag. 345) încă mărturiseşte despre
aceste abuzuri, când banul public era confundat cu averea particulară a administratorilor.
2 Márki S: o.c. vol. II, p. 345
3 Protoc. congreg. din 22 IV 1741 seria 6 pag. 29
4 Protoc. congreg. din 16 Mai 1745, seria 32.
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Iată soarta bieŃilor iobagi români de acum două veacuri!

c) Iobagi fugari şi o anchetă (1752)

După cel dintâi război al Austriei împotriva Turcilor, încheiat prin pacea de la
Passarovitz (1718) şi înainte de începerea celui de al doilea (1736), deci într-o  vreme de
pace, întâmpinăm fenomenul social al iobagilor fugari. DirecŃia ce o apucau aceştia era
spre Câmpia, plină de Români, din Ungaria. Erau fugari, alungaŃi de acasă din două
temeiuri: iobăgia ardeleană, mult mai grea, din Ardealul cu un sol mai puŃin productiv, şi
prigoana catolicizantă, care înflorea, acolo, în umbra unor mincinoase făgăduinŃe
împărăteşti neîmplinite, şi sub presiunea unor silnicii medievale.

Până în primăvara anului 1738 se ajunsese la asemenea stări de lucruri încât
Guvernul ardelean făcuse arătare la Consiliul locotenenŃial regal din pojon, cerându-i
demersuri în cauză. Acesta şi dă un ordin (3 April 1734), între altele şi comitatului Arad, ca
acesta să nu mai suferă ca fugarii iobagi ardeleni să fie primiŃi, ci şi cei de până aci să fie
restituiŃi stăpânilor lor din Ardeal.1

Dar nemulŃumiri printre iobagi se iveau şi în judeŃul Aradului, deşi stările nu erau
tocmai aşa de amare ca în Ardeal. Astfel, îndată în anul următor după numitul ordin al
Consiliului locotenenŃial ni se semnalează un tumult, care cuprinsese (în 1735) întregul
district cameral al Totvărădiei, provocând fuga multor iobagi în Banatul timişan, din
pricina că erau împovăraŃi cu dările şi alte necazuri şi li-se încuviinŃase reducerea
„porŃiei”.2

În curând avem prilejul ca, în chestiunea iobagilor ardeleni fugari, să ne informăm
de aproape din însăşi jalba (de mai înainte de 30 Iunie 1744), adresată de baronul Francisc
Wesselényi, împărătesei. El spunea următoarele: Cu ocazia tratatului de pace de la Viena,
din 28 Iunie 1686, se stabilise ca fugarii din orice provincii să nu fie îngăduiŃi a se aşeza
aiurea; şi că, prin rezoluŃia împărătească de la 20 Iulie 1742, se orânduise ca asemenea
fugari să fie restituiŃi stăpânilor lor. Baronul adăuga acum, jelbindu-se, că iobagii din
Ardeal, nu numai că nu sunt restituiŃi, ci chiar reclamaŃi pe cale judicială continuă a fi
reŃinuŃi. El indica, în această privinŃă, două comitate: Bihorul şi Sătmarul, adăogând că
Francisc Turcsányi din Bihor nu-i retrocedase pe iobagul Ladislau Gligor; iar comitatul
Sătmar se foloseşte chiar de arme pentru a ocroti fuga iobagilor săi, aproape a tuturor, din
„posesiunea” sau satul Bogdan. De aceea îşi caută apărarea dreptului său la însaşi
împărăteasa. Consiliul locotenenŃial, prin ordinul său de la 30 Iunie 1744, trimis
comitatului Arad – probabil şi celorlalte comitate, mai ales celor vizate – ordonă ca
asemenea fugari să nu mai fie primiŃi aşa de uşor, ci pe cei ce-i vor fi primit să nu întârzie
a-i restitui.3 Comitatul a luat act de ordin, dar ce a săvârşit, nu ştim.

Doi ani mai târziu, problema iobagilor fugari a devenit atât de gravă, încât guvernul
ardelean din Sibiu se jălbeşte (12 Febr. 1746) Canceliare aulice transilvane din Viena că tot
se mai calcă dispoziŃia împărătească prin aceea că mai sunt primiŃi, în comitatele ungurene,
fugari ardeleni care caută să scape din calea multelor mizerii şi apăsări (conservationem
Plebis et Patria isthac aliunde ob multas miserias et onera profugium). – La rândul său,
comitatul Sătmarului se jălbeşte împărătesei împotriva comitatelor vecine din Ardela, pe

                                                          
1 Arhiv. jud. Arad: No. 18 din 1734.
2 Ibid. Nota de pe un act cu No. indescifrabil, din 1736.
3 Arhiva  jud. Arad: No. 72 fasc. 9 din 1744
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care le părăseau iobagii, că pentru a-şi Ńinea pe loc iobagii, le făgăduiau de o vreme încoace
scutire de dări pe trei ani, prin ceea ce se violau interesele celor din comitatele vecine. Pe
urma acestui denunŃ Consiliul locoteneŃial ordona (13 April 1746) comitatelor să înceteze
cu asemenea publicaŃii şi să oprească realizarea unor asemenea făgăduinŃi.4 – CongregaŃia
comitatului Arad răspunde (26 Mai 1746) la acel ordin locotenenŃial regal că fugari
ardeleni nu se găsesc în comitat şi că chiar din iobagii săi, mulŃi fug aiurea şi mai ales în
Banat. Se citează cazuri de fugă din însuşi comitatul Cenad. Iar ca exemplu, din cuprinsul
jurisdicŃiei sale, dă cazul iobagilor din satul „Ohaba”, cari, auzind că vor fi încorporaŃi la
judeŃul Aradului (încorporarea a şi urmat la anul 1746), de groaza administraŃiei ungureşti
au fugit în Banat, unde sunt primiŃi pentru popularea noilor sate.1

Comitatul Arad avea un contract, pe tema iobagilor fugari, şi cu comitatul
Hunedoarei. Iată, cum: Comitatul Hunedoara se jălbise guvernului ardelean împotriva
comitatului Arad, căruia-i trimisese în cauză doi „deputaŃi”, pe Ioan Lukács şi Adam Apáti,
pentru tratative; dar fără rezultat, căci comitatul Aradului răspunde Consiliului regal
gubernial, că nu poate restitui pe iobagii în cauză, deoarece acest comitat, dezolat
odinioară, a fost impoporat de fugari, pe care restituindu-i n-ar mai fi cine să plătească
dările. acelaşi  răspuns a fost dat şi comitatului Hunedoara; - cât despre fugarii mai noi,
comitatul Aradului nu are nici o cunoştinŃă.2

La anul 1751, Ioan Bibics de Deva, solgăbirăul de la Ineu, face denunŃe împotriva
marelui domeniu al Ducelui de Modena, că oficialii aceluia îi apasă grozav pe iobagi. Din
respectiva jalbă se vede că conducerea domeniului, în afară de militarii salariaŃi pe care îi
avea la dispoziŃia sa, a acordat şi starea de „libertini” pentru douăzeci şi două de persoane,
cu titlu de „haiduci” în slujba domeniului, care continuau să se ocupe de economie şi cu
toate acestea, ca „libertini”, erau scutiŃi de impozite. Mai fuseseră scutiŃi de dăjdii, pe
teritoriul domeniului, şi o seamă de primari – supremos locorum judices – spre marea
împovărare a restului de iobagi, deoarece aceştia erau siliŃi să suporte, în locul
„libertinilor”, toate dăjdiile şi robotele. Li-se mai pune vină oficialilor domeniali în
chestiune încă şi aceea, că umblând pe sate se Ńin de stoarceri şi răpiri de avut iobăgesc, iar
pe notarii districtuali îi reŃin de la serviciile lor, ocupându-i cu treburi ale domeniului. Pe
lângă acestea, spre a iobagilor împovărare, le iau acestora câte-un crucer de fiecare viră, cu
care trec podul de la Sleluş, în drumul spre târg.3 Deci, tot împovărări, de tot felul, pe bieŃii
iobagi, care erau Români în partea locului!

Sistemul de apăsare iobăgească din comitatul Aradului se lămureşte, foarte de
aproape, încurând după aceasta, prin fuga mai multor iobagi, din deosebite părŃi ale
comitatului, - fugă asupra căreia s-au făcut şi anchete, la Curticiu şi în mai multe sate de pe
Valea-Mureşului. – La Curticiu fusese trimis în anchetă, în Martie 1752, Ionathan
Vásárhelyi, funcŃionar superior comitatens. El a constatat depopularea  în mare măsură a
satului. La interogatorul dânsului, iobagii rămaşi în sat au răspuns în chipul următor: Până
aci au luat lumea în cap vreo 40 de „gazde”, adecă oameni cu gospodărie aşezată în ordine,
„ şi n-am mai rămas acum decât vreo zece, dar şi noi vrem să plecăm încotrova”. Despre cei
îndepărtaŃi ei nu ştiu să deie răspuns decât că vor fi mers „pe şanŃuri” – sánczora (probabil

                                                          
4 Arhiva  jud. Arad: No. 105, fasc. 4 din 1746.
1 Protoc. congreg. din 26 Mai 1746, seria 18.
2 Protoc. congreg. din 23 Martie 1747 seria 6, pag. 44
3 Arhiva jud. Arad: No. 122, fasc. 4 din 1751. – Nu am putut urmări, până acum, pe mai departe cercetările
în această privinŃă, în arhiva judeŃeană.
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la lucrările în curgere atunci, pentru ridicarea unei nui cetăŃi la Arad?) Dacă comuna asta se
prăpădeşte, e pentru că nu mai răzbesc iobagii cu multele robote, care trebuiesc făcute
necontenit, domniei de pământ, „aşa că pentru noi – zic ei – nici nu mai ajungem să lucrăm;
afară de aceea domnul (de pământ) nu ne dă hotar, ca să trăim”. La întrebarea: Din ce stă
robota aşa de apăsătoare, ei au răspuns: Toată iarna trecută a trebuit să cărăm fân şi paie la
vitele domniei; de fiecare zi câte cinci care trebuiau să fie acolo; afară de aceea, fânul de pe
puste a trebuit ca din căpiŃe să-l aşezăm în jireadă. Suntem trimişi necontenit la mori; şi
multe alte lucruri de acestea le-am făcut noi pe cheltuiala noastră. Apoi, fiecare om a cărat
gunoi, cu mijloacele sale de tracŃiune (maga tehecscségével), în curs de câte trei zile, la via
din Miniş; iar de la pusta din Nădlac a trebuit să aduce vălae (vállukatt). ÎntrebaŃi dacă vor
fi încheiat vreo învoială cu Csernovics-eştii, noii domni de pământ – care fuseseră
precedaŃi, după informaŃia dintr-o statistică eparhială a peiscopului Sinesie Jivanovici, de
domnul de pământ Kászonyi – au răspuns că nu au încheiat cu el nici o convenŃie urbarială,
ci „ei ne pun la lucru după pofta lor şi cum le place”. Şi deoarece numai anul trecut (1751)
ajunseseră sub dispoziŃia lui Csernovics, ei fac comparaŃia: „Dacă am fi trataŃi ca sub
domnul de pământ de mai înainte, nu am lua lumea-n cap”. Dacă Csernovics li-ar fi lăsat
„hotarul” – terenurile – de la „domnul” de mai înainte, ei nu şi-ar prea bate capul cu robota;
„dar aşa de mult ni-a îngustat hotarul, încât nu putem nici ara, nici să ne păşunăm vitele,
Ńinând domnul, pentru sine, pusta Kutas, pe care am trăit în vremea domnului de pământ de
mai înainte vreme”. La întrebarea: Câtă robotă faceŃi? ei au  răspuns: de la Sân-Mihai din
anul trecut, am fost împovăraŃi cu cărătură de 307 care, rămânând în slujbă fiecare car
vreme de trei zile, care face 921 zile de lucru; afară de acestea, am arat, am cărat grâu, am
făcut servicii personale, pedestru etc. etc. Aşa – la Curtici.

În chestia iobagilor fugari din Roşia, Corbeşti şi Petriş s-a făcut anchetă la 21
Martie 1752 din partea a doi delegaŃi comitatensi: Matias Edelspacher şi Matias Bellay. În
Roşia, oamenii şi-au spus necazul în chipul următor: Au început să ia lumea-n cap din
pricina „taxelor” grele impuse de domnul de pământ Szalbeck, care a început să-şi zidească
acareturi şi să-şi lucreze via cu ei – pe capete, an de an, şi dacă trăiau doi şi trei pe o pâine
– câte 12 zile; iar dacă cineva nu făcea aceste 12 zile la vie, era ameninŃat cu pedeapsă în
bani, de tot atâŃia „mariaşi” câte zile neglijase. În acest chip, Szalbeck şi-a construit firez şi
moară. Omul începea lucrul la răsăritul soarelui şi numai cu greu era lăsat acasă la apus de
soare; şi trebuia să târască lemne aşa de mari încât era greu şi la câte 14 trăgători (vontató).
Au fost constrânşi să construiască şi „pălincărie”; să taie, să despice şi să clădească lemne
de foc pe măsură de stângeni; să le transporte pe Mureş, la Arad, pe plute1, pe care tot ei
trebuiau să le facă şi să descarce lemnele la Arad, şi apoi plutele să le tragă înapoi, pe
Mureş în sus, fără nici un ban. Şi, totuşi, domnul de pământ nu dă voie satului să Ńină
cârciumă; nici o zi. Szalbeck are acum şi „iagăr”, pescar, vinŃelar, firezar, pe care pe toŃi
trebuie să-i Ńină „sărăcimea”. Pământ au puŃin; puŃinele bucate din anul trecut au pierit în
robote. Şi neajungându-se nici cu atâta, Szalbeck a impus o „taxă” de 240 fl., din care vine
o sumă de 2 fl. pe fiecare „gazdă” cu vite.

În Corbeşti, aceiaşi anchetatori aud aceleaşi ponoase, ca de la cei din Roşia şi că au
fost impozitaŃi cu 97 fl., trebuind să plătească câte doi florinŃi până şi cei săraci, care nu
aveau decât sufletul în oase (kinek csak teste-lelke vagyon).

În Petriş, sarcinile sunt suportate ca şi de ceilalŃi iobagi ai lui Szalbeck; mai mult
chiar: anul trecut a trebuit să-i facă moară pe apă şi în vremea aceea n-au putut căra lemne
                                                          
1 Ungureşte: hajó = corabie; aci:  în senz de plută, cu de care şi acum se transportă lemne pe Murăş.
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pe Mureş, din care pricină au fost pedepsiŃi cu câte 12 fl. Din ceea ce ei câştigă cu
transportul de sare, li-se ia câte-un fl., de la fiecare persoană. Şi când, pentru a-şi căuta o
mângâiere, se duc la oficialii lui Szalbeck, aceştia le răspund: PuteŃi merge şi la dracu’
numai să plătiŃi mai întâi ce-i de plătit. Au mai fost globiŃi cu 400 fl. Astfel, la Crăciunul
trecut au plecat din sat 12 gazde.

Ancheta se continuă şi în alte sate de pe Mureş. La Vineşti, se jălbesc împotriva
robotelor, fără să arate numărul fugarilor. – La Sălişte se plâng împotriva taxelor impuse de
domnul de pământ Lengyel, care mai înainte erau de 45 fl., iar acum de 120 fl. PrestaŃiile
sunt grele, şi lucrări la acareturi şi la vie. Szalbeck le ocupase tot pământul care era mai
bun, precum şi cârciuma sătească, din care aveau folos obştesc. – La Săvârşin, domnul de
pământ e Forray, cu grea robotă: tăiat de lemne, construire de „corabie” pentru transportul
de lemne pe Mureş, carat de lemne la Arad; taxe grele încasate cu execuŃie; toate aceste
sunt pricini de părăsirea satului. ExecuŃia se face aşa, că executorului trebuia să i se
plătească zilnic: câte 7 cruceri, câte-un litru de rachiu, o „i Ńie” de vin, mâncare şi nutreŃ la
cal; iar dacă bietul nevoiaş nu putea plăti banii cu graba, s-a întâmplat şi aceea că au fost
puşi la un supliciu special (a fejit sövény közé szoritya és ugy kinózta öket) băgându-l cu
capul în spini... Li-a luat şi crâşma sătească, cu care se mai ajutau. Dacă se vaieră de
greutăŃi, nu-i mângâie, ci-i trimite la lucru, ori – la mama lor... Li-au fost luate terenurile
bune, pe care Szalbeck şi le-a atras. – În Ohaba: la fel cu cei din Săvârşin, ei aparŃin
domnului de pământ Forray. – Tot aşa şi cei din Temeşeşti. – Din orăşelul Totvărădia, unde
domn de pământ era Kászonyi, au fugit cinci iobagi, din pricina robotelor fără de sfârşit şi a
sporirii, an de an, a taxelor. Dijma din porumb nu li-se ia toamna, ci primăvara următoare;
cine nu o poate da în natură, plăteşte câte 18 cr. de fiecare „vică”.1 Zeciuiala după purcei
încă se ia primăvara, după ce omul sărac i-a iernat, iar dacă vor fi pierit, omul sărac plăteşte
„paguba” (?). În anul trecut a trebuit să dea alune; cine n-a dat cele două „i Ńii” 2 obligate, a
fost globit cu câte şase cruceri, de fiecare casă. Cârciuma sătească nu li s-a lăsat nici o zi.
Toată vara fac cărătură de sare, din Ardeal la Seghedin. – În GiuliŃa, unde Kászonyi e
domn de pământ, s-au constatat stări ca la Totvărădia şi în plus, că la curtea domnului de
pământ au trebuit să lucreze şi noaptea, la lumină. Iar pentru ca să fie şicanaŃi şi mai mult,
„tistartăul” li-a stricat lucrul, pentru a-i pune să-l facă din nou. Din sat au plecat 7 fugari. –
La Pârneşti: robote zilnice la curte; lemne de tăiat şi de cărat; „plute” de făcut, taxe
exagerate. Cu acel prilej de anchetă, HanŃ Petru dă lămurirea că, de la Crăciun – până
înainte de 22 Martie, când chestiunea se discută în congregaŃia comitatului – robotise 28 de
zile. Au 4 fugari din sat; se vor duce şi ceilalŃi. – În Lupeşti: domn de pământ Kászonyi, cu
acelaşi  fel de împovărări ale vieŃii iobagilor săi; şi câte 2 „iŃii” de alune, de fiecare casă; ori
de nu, gloabă de câte o „groşiŃă”1 de fiecare iŃie neprestată. Li s-a luat hotarul bun de lucru.
Fugari: 5, dintre care doi în Ardeal. – În Govoşdia (pe Mureş): Domn Kászonyi; cu aceleaş
greutăŃi. Mai mult chiar: dacă nu le poate da iarna alt lucru, trebuie să care zăpada din
curtea „domnului”, afară la Mureş; fugari: 5 inşi. – În Groşi: domn, acelaşi Kászonyi, cu
acelaşi  fel de şicanări, cu adaosul că dacă li se strică porumbul, dijma trebuie s’o deie în
bani; celelalte zeciuieli încă le-a luat tot în bani. – În Monoroştia (domn: ?) trebuie să se
dea dijmă şi după lemnele aduse din pădure. Sunt supuşi la taxe foarte grele. Le stă pe cap

                                                          
1 “Vic ă”, din ungurescul véka; făcea a patra parte din căbel sau şinic.
2 “I Ńia” face pe măsura de litru: 0,8484.
1 “GroşiŃă”, din ungurescul “garas” (şi germanul “Grosche”), ban de argint care făcea 1/20 dintr’un florin
austro-ungar de până la 1858. Mai târziu, “groŃiŃă” se numea doi cruceri noi. (Palas-Lexikon, titlul „Garas”)
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şi un soldat dominal, care încă-i trage. Udvarbiró-ul când merge după dijmă, ia pentru
„tistartău” câte 6 groşiŃe de zi, sub titlu de „Ńidulă” (adeverinŃă de plătire); pentru soldat,
alte câte 6 groşiŃe; pentru doi haiduci locuinŃă şi întreŃinere; dar ei – aceşti agenŃi dominali
– unde mai văd câte ceva, iau şi duc: rachiu, tutun şi tot ce le place. Dacă „domnul” are vin
rău ce nu trece, trebuie să-l plătească satul, chiar şi dacă vinul nu e de nici o treabă. Fugari:
5 inşi. – La Bârzava: domn Kászonyi, jalbele la fel împotriva lui. Berar Petru şi Dehelean
Stoia spun, că deşi căldările de fert rachiu le Ńin de doi ani în pod, totuşi trebuie să plătească
câte doi florini peste taxa obişnuită. De doi ani cheltuieşte satul pentru „tistartăul” şi
soldatul domnesc, 23 florini, fără să ştie de ce. Fugari: 8 inşi. – În Conop: domn acelaşi
Kászonyi. Satul a plătit taxe nedrepte 8 florini peste ce se cuvenea. Oamenii au luat în
arendă o moşie („prediu”) cu condiŃia: să nu plătească nimic în afară de arânda fixată;
totuşi, „tistartăul” li-a luat şi dijmă. Demulteori îi trimit cu vinuri pentru crâşmele din Arad
şi pe sate. – În Odvoş: domn, cunoscutul Forray, cu acelaşi  fel de şicane, din partea lui, din
alte sate. Acum el vrea să-şi pună vie cu ei. Au taxe supranumerare de plătit, 140 fl., şi încă
36 fl. Din satul lor, de pe valea de sus a Mureşului, îi trimite să facă fân la pusta de la Iratoş
– departe din jos de Arad – şi să-i culeagă bucatele acolo. „Tistartăul” Vásárhely li-a cerut
un acov de oŃet şi nu li-a dat nici vasul pe care au trebuit să-l cumpere ei înşişi...

La Sânt-Ana, cuibul proaspăt al fanaticilor Bibics-eşti, de neam bulgar, trecut la
catolicism, încă s-au provocat grave nemulŃumiri din partea iobagilor. Localitatea era
ameninŃată serios cu depopularea, de pe urma fugii iobagilor. Ancheta, acolo, a fost făcută
în 20 Martie, de funcŃionarul comitatens superior, Ionathan Vásárhely. Acesta, prin raportul
său de la 22 Martie 1732, arată că toŃi cei ascultaŃi au răspuns că nu mai pot să rămână pe
loc deoarece domeniul nu-şi respectă condiŃiile contractuale ale învoielii făcute cu ei, şi
astfel sunt siliŃi să-şi părăsească avutul şi casele.2

Încă din primăvara aceluiaşi an, îndată după aceste anchete, adunarea comitatensă,
Ńinută în Arad la 22 Martie, se ocupă de cele constatate prin trimişii săi şi hotărăşte să
raporteze Cancelariei ungare de Curte din Viena, ceea ce o şi face. Cu acel prilej, comitatul
dă informaŃiile următoare: Domnii de pământ impun felurite şi insuportabile sarcini peste
sarcini asupra iobagilor (oneras et praeaegravationes in miseram contribuentem plebem).
Din aceasta pricină, în întreg districtul Totvărădiei au început iobagii să fugă; la Curtici,
jumătate din ei s-au dus, iar restul e gata de plecare. Şi „deoarece poporul acesta (gens haec
cot-tus nostri valachica) e aşa de nestatornic (?) (instabilissima esset), şi fuge aşa de uşor în
Banat, se cere Cancelariei ungare de Curte să intervină la Majestatea Sa regina, ca, pentru
păstrarea acestui popor foarte nestatornic şi atât de apăsat, să orânduiască pentru întreg
comitatul, un nou „urbariu”, care să reglementeze obligaŃiilor iobăgeşti.1 Măsura propusă
de comitat era justă; dar extrem de nedreaptă era caracterizarea făcută bietului nostru popor
de iobagi, că ar fi „nestatornici”, din pricina că plecau în lume, ne mai putând să suporte o
robie iobăgească, ce apropia acum de iobăgia din Ardeal.2

Dacă, poate, nu tocmai direct la îmbunătăŃirea sorŃii iobagilor se vor fi gândit
domnii de la comitat şi mai mult pentru a nu-i pierde, când li-au pus în vedere acordarea
unui „an de libertate”, adecă de scutire de impozite, în aceeaşi vreme Consiliul
                                                          
2 Toate actele acestor anchete se găsesc în arhiva jud. Arad la N. 67. fasc. 10 din 1752.
1 Arhiva jud. Arad: No. 67/1752, citat deja.
2 BieŃilor noştri iobagi nu le mai rămânea, nici în comitatul Aradului, decât să împărtăşească soarta fraŃilor
lor din Ardeal, unde erau băgaŃi în aceeaşi vreme, în coteŃe, iarna, stropiŃi apoi cu apă rece şi sili Ńi să joace,
desculŃi şi fl ămânzi (vezi St. Meteş: o.c. pag. LVII). Cu adevărat mare era barbaria ungurească şi în veacul
XVIII-lea!
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locotenenŃial încă a luat  o măsură în cauza iobagilor, prin ordinul de la 4 Mai, deci, din
primăvara aceluiaşi an al oneroaselor anchete din judeŃ. Se dispunea atunci, ca atât domnii
de pământ, în particular, cât şi comitatele, oraşele, districtele în complexul lor, să nu mai
primească de aci încolo iobagi din altă parte, decât numai din provinciile exterioare şi
numai pentru popularea „prediilor”. În cazuri de mutare a iobagilor, aceasta să se facă pe
lângă scrisori de legitimare (passualibus provisis) şi ca nicidecum să nu li-se acorde unor
atari iobagi migratori aşa numitul „libertatis annus”, adecă scutirea de un an de sarcinile
iobăgeşti ci toŃi să se supună după cuviinŃă sarcinilor contribuŃionale.3 DispoziŃiile aceste
au fost publicate apoi în congregaŃia comitatensă din 17 Iulie acelaşi  an, pentru orientare
obştească.4

Toate aceste maltratări şi pagube aveau să se continue şi după ce, la 1767, se aproba
de împărăteasa, pentru reglementarea raporturilor dintre iobagi şi „domnii” lor, un nou
„urbariu” care, însă, n-a fost respectat, nici el.

Prin prisma acestor stări de lucruri se explică faptele de mai apoi, că urmaşii celor
nedreptăŃiŃi de pe Valea-Mureşului deschid – tocmai cu vice-şpanul Forray András –
„prologul” revoluŃiei lui Horea şi săvârşesc acte de drastică răzbunare împotriva celor ce-i
nedreptăŃeau din neam de neam.

d) Alte neajunsuri şi calamităŃi. GreutăŃile traiului, Judecata vremii

CalamităŃile pricinuite de atâtea războaie – schimbarea în rău a referinŃelor
economice şi perturbările cu caracter moral, ca de obicei în asemenea împrejurări – fură
sporite, încă de la începutul veacului XVIII, şi cu alte neajunsuri. Înspăimântătoarea
foamete din anii 1717-19, ca şi care nu mai fusese alta de la anul 1603 încoace, era
pricinuită de seceta de pe urma căreia se uscaseră toate păşunile de la Rosaliile din 1717, şi
până în Septemvrie 1718. Râurile şi chiar izvoarele secaseră cu desăvârşire, pricinuind
pagube enorme în vieŃile omeneşti şi în economie.1 De această calamitate şi de consecinŃele
ei n-au fost cruŃate nici părŃile ungurene.

În decursul celui de al doilea război împotriva Turcilor, încheiat cu pacea de la
Belgrad (1739), se iveşte ciuma2 care bântuia în Ardeal şi venea şi spre noi. Consiliul
locoteneŃial din Pojon, deodată cu măsurile de apărare pe care le lua în cauză (9 Aug.
1738), semnalează ajungerea acestei contagiuni până aproape de Tisa, în comitatul Bichiş.3

Războiul de succesiune al Casei de Habsburg, ce a durat şapte ani, până la pacea de
la Aachen (1748), la care văzurăm că au participat şi Românii arădeni, nu era pacoste
suficientă. Ea mai trebui să fie sporită cu nenorocirea apariŃiei lăcustelor. Consiliul
locotenenŃial regal luase (18 Oct. 1748) demersuri de stârpirea lor. Comitatul însă constată
că, din milostivirea lui Dumnezeu, această pacoste nu atinsese aceste părŃi.4 Erau, de altfel,
prea de ajuns pentru biata populaŃie de iobagi lăcustele cu înfăŃişare umană a domnilor de
pământ şi a argaŃilor lor!

Schimbarea referinŃelor politico-economice a atras după sine şi devalvarea monetei
şi, în aceeaşi vreme, scumpirea traiului. Cei ce au resimŃit în cea mai mare măsură
                                                          
3 Arhiv. Jud. Arad: No. 145, fasc. 12: 1752.
4 Protoc. congreg. din 17 Iulie 1752, seria 10.
1 St. Meteş: o.c. pag. LXXXVII
2 InformaŃii mai de aproape la Márki : o.c. II. 339-42.
3 Arhiva j. Arad. (nr. scăpat din vedere)
4 Protoc. Congreg. şed. 23 Dec. 1748. Seria II. pag. 266-7
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greutatea şi asprimea acestor schimbări, au fost iarăşi bieŃii iobagi. Ei aveau să suporte
impozitele statorite în bani şi să satisfacă şi rapacitatea, deja cunoscută, a domnilor de
pământ, care le preschimbau în bani anumite prestaŃii sau chiar îi supra-impozitau cu
„taxe” excepŃionale. Pe lângă aceea erau în imposibilitate de a-şi valora produsele câmpului
şi sporul din vite. Comitatul, pentru întâia oară, se găseşte urcând preŃul5 cărnii de vită în
1741, la 2 cruceri „fontul”. Asupra monetei mai plana o primejdie care contribuia şi ea la
scumpirea traiului: MulŃi comercianŃi din părŃile ocupate încă de Turci, scoteau moneta din
Ńară. De aceea, Consiliul locotenenŃial, prin dispoziŃia din 11 April 1747, ordonă
supraveghere severă şi împiedecarea evadării monetare. Comitatul ia dispoziŃii de acord,
prin hotărârea sa din 25 Mai acelaşi  an.6 Aci putem da un amănunt de interes românesc:
Cei ce erau vizaŃi în acest caz, erau aşa numiŃii comercianŃi „greci”, adecă Macedo-români,
dintre care unii se aşezaseră aici, iar alŃii l ăsându-şi familiile dincolo de Dunăre, îşi duceau
acolo câştigul din comerŃul făcut aici – până ce în jumătatea a doua a veacului XVIII,
stăpânirea le-a creat dificultăŃi de neînlăturat, pe urma cărora cei mai mulŃi din ei s-au
stabilit aici, împământenindu-se şi asimilându-se aici.7

PreŃurile produselor Ńăranilor noştri din aceea vreme nu le-am putut constata cu
destulă precizie. Despre referinŃele din Ardeal, însă, avem o seamă de informaŃii cu privire
la preŃurile hoarelor şi ale vitelor. Un bou, acolo, preŃuia după condiŃiile – maxime, mijlocii
sau minime – în care se afla, 16 fl. Rh. 46 cr., sau 13 fl.Rh., sau cel puŃin 10 fl. Rh. De
altfel, iată din anul 1758, câteva date, care pot fi utile şi pentru noi, până la alte precizări cu
caracter local mai apropiat: O vacă preŃuia  8 fl. Rh. 20cr.; 6.40 o oae cu lapte, cu miel:
1.30 – 1- sau 51 cr.; un porc îngrăşat cu jir: 4.10 – 3.20 – 2.30 fl. Rh.; o găină. 41/2 cr. – 3 –
2 cr.; o piele de bou: 4.10 – 3.20 – 2.30 fl. Rh. Apoi, produsele agricole aveau următoarele
preŃuri de câte-o ferdelă: 6 - 41/2 cr.; porumb: 15 – 12 – 9 cr.; meiu: 12 – 9 - 71/2 cr.; orz: 12
– 9 – 6 cr.; mere sau pere: 12 – 9 – 6 cr.; mere sau pere uscate: 18 – 12 – 6 cr. etc.1

Cât priveşte JustiŃia şi PoliŃia vremii, putem da următoarele mici amănunte. JustiŃia,
după sistemul de atunci, era îmbinată cu serviciul administrativ. JustiŃia pentru persoanele
nobile era separată de cea pentru rustici sau iobagi. Iobagii din punctul de vedere justiŃiar –
al jalbelor lor împotriva altora, ca şi cu privire la ponoasele îndreptate împotriva lor –
stăteau la dispoziŃia domnilor de pământ, în prima instanŃă, iar în a doua (mai de regulă: şi
ultimă) atârnau de judecata administraŃiei politice locale îndeplinită de nobili, ca domni de
pământ. Deci avem de a face cu un cerc vicios, exprimat şi prin proverbul românesc:
Turcul te bate, Turcul te judecă. Dat fiind că exista instituŃiunea aceasta, primitivă şi fără
garanŃii de dreptate întreagă, s-a întâmplat, totuşi, ca unii iobagi nedreptăŃiŃi să încerce a-şi
valora drepturile pe cale JustiŃiei. Astfel am dat de cazul iobagului – incola – Negru Popa
(probabil: popa Negru, pe atunci, preoŃii ni-se recrutau şi ei din rândurile iobagilor) din
Cociuba, căruia îi fuseseră deŃinuŃi, pe cale nedreaptă, trei cai, de către Paul Hollaki.
Preotul român se jălbeşte comitatului, iar acesta se adresează „spectabilului domn”,

                                                          
5 Márki S.: o.c. II. 387
Nici până în 1750, referinŃele de traiu nu se schimbaseră – n’aveau cum şi dece. Astfel, în acel an,
comitatul fixează din nou – era vorba de o maximare de preŃ, în faŃa traficanŃilor ? – la 2 cruceri fontul, tot
aşa şi carnea de miel, până la sărbătoarea Sfântului Ioan ; carnea de viŃel, însă, să se vânză cu câte 4 cruceri.
ContravenienŃii să fie pedepsiŃi cu câte 12 fl. de câte ori s’ar abate dela aceasta normă. Protocol congr. : 4
Iunie 1750, seria 22, pag. 400.
6 Prot. Congreg. din aceea zi, seria 9, pag.53.
7 vezi studiul nostru, în volumul “FraŃii Lăpedatu”, pag. 247-8.
1 St. Meteş: o.c. LXXXIX-XCI
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recomandându-i foarte prieteneşte (peramice recomendamul) să restituie caii, ca nu cumva
să ajungă chestia la dicasterii.2

Doi Ńărani din Micălaca, Câmpan Toma şi Ardelean Ştefan, avuseră o afacere, din
care ieşiseră păgubiŃi din partea cuiva din comitatul Bihorului. Ei se adresează comitatului
Arad, care solicită conducerea comitatului vecin să le servească dreptatea cuvenită.3 n-am
putut urmări mai de aproape cazul.

În cazurile de moarte, chestiunea lăsămintelor era de atribuŃia, în prim loc, a
domnilor de pământ, care aveau „drepturi” (?) asigurate, în anumite cazuri, să acapareze tot
avutul celui răposat. În locul prim, veneau în această categorie moştenirile după iobagi.
Dar, iată, avem un caz similar, din prilejul morŃii unui preot – nu i-am fixat numele – din
Chitighaz, care decedase fără urmaşi. Episcopia Aradului intervenise pentru salvarea
lăsământului, pe care-l acaparase deja „spectabilul” domn de pământ Sigismund Andrássy.
Pe urma acestei intervenŃii, a sosit la comitatul Aradului ordinul împărătesc, datat din
Viena (6 Aug. 1748), de a ancheta cazul. Comitatul însă răspunde că nu-i aparŃine
Chitighazul, deci n-a făcut ancheta.1 N-am putut urmări cazul, pentru a şti: dacă moştenirea
acelui preot a rămas în mâinile domnului de pământ, ori a salvat-o episcopia pentru
trebuinŃe de Cult. Un lucru se poate evidenŃia şi din statisticile noastre, că unii preoŃi, deşi
nu erau decât iobagi, aveau averi frumoase, cum aveau şi cei din Ardeal2, aşa că aveau, cel
puŃin uneori, la ce să râvnească domnii de pământ, în asemenea cazuri.

De la Arad, semnalăm, întâmplător, şi cazul unei datorii, pe care „Meczinka” –
probabil Măcinica – văduva unui anumit Dragomir, o avea faŃă de un debitor din Arad, care
şi el murise. Comitatul ia hotărârea ca un „jurat” comitatens să se presinte în faŃa locului
pentru a conscrie lăsământul, impunându-i ca sarcină, pretenŃiunea româncei Măcinica.3

Remarcăm şi un caz de procedură în apel, de la scaunul de judecată – sedria –
comitatensă. Un anumit Ioan Voinovici din Arad purtase, în primă instanŃă, în faŃa
administratorului cameral Iosif Rede din Arad, un proces împotriva unui angajat al lui Paul
Szücs tot din Arad, dar administratorul nu înaintase dosarul, ceea ce solicita acum
reclamantul.5 Se vede, forme de procedură justiŃiară şi posibilităŃi de apărare în faŃa
scaunelor de judecată – în faŃa domnilor de pământ şi, apoi, în faŃa „sedriei” comitatense –
existau. Dar, fireşte, de ele se putea folosi numai anumite persoane mai de seamă, - căci,
constatăm, crezând că nu greşim împotriva adevărului istoric când afirmăm: Aceasta
dreptate nu era garantată şi pentru iobagii năpăstuiŃi.

„Dreptatea” ce li se făcea lor era prea de multe ori, după vorba lor, „dreaptă ca funia
în sac”.

e) Scăderi religioase-morale şi de ordin cultural

Defectele morale ale unor vremuri aşa de tulburi sunt foarte de înŃeles (nu însă şi de
justificat). Din partea istoriografilor maghiari asemenea culpe au fost aruncate, cu o
diabolică plăcere, în obrazul Românilor. De aceea ne simŃim datori să relevăm – alături de
strigătoarele nedreptăŃi ale iobăgiei – şi aceasta lature umbroasă a vieŃii din veacul XVIII.
                                                          
2 Protoc. Congr. din 2 Nov. 1745, seria 20, pag. 109-110.
3 Protoc. Congr. şed. 21. Aug. 1750, seria 36, pag. 434.
1 Ibid. şedinŃa din 12 Aug. 1748. Seria 3, pag. 224 şi şedinŃa din ziua următoare, seria 21, pag. 237.
2 St. Meteş: o.c. XXII
3 Ibid. şed. 4 Iunie 1750, seria 12, pag. 394.
5 Ibid., aceeaşi şedinŃă, seria 17, pag. 395-6.
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În anul 1736, din şedinŃa congregaŃională de la 11 Decemvrie, comitatul Aradului
se adresa episcopului de atunci, Isaia Antonovici al Aradului, cerându-i ajutorul moral
pentru extirparea vieŃii nemorale şi, în special, să aplice măsurile de ordin disciplinar-
bisericesc, pentru suprimarea cazurilor de bigamie. Spre acest scop, episcopului i-se pune
în vedere, drept asistenŃă administrativă, haiducii comitatului, dimpreună cu „provizorii”
domeniului de Modena şi subalternii de provincie ai comitatului. Se spunea în aceea
dispoziŃie că aceasta asistenŃă e necesară pentru ca episcopul să poată satisface misiunii
sale, potrivit cu „privilegiile şi drepturile” asigurate Bisericii ortodoxe, de a face
„vizitaŃiune canonică”. Cu acest prilej, după prevederile comitatului, episcopul avea să
aducă „sentinŃe” în cazurile de bigamie, iar organele administrative aveau să dea mână de
ajutor la executarea acelor sentinŃe.1 Episcopul a plecat în vizitaŃie canonică, dar, ce a
isprăvit, nu am putut constata.

La câŃiva ani, chestia bigamilor revine (1745) înaintea comitatului Arad, cu prilejul
unei reprezentaŃii din partea „episcopului Aradului şi Caransebeşului” Isaia Antonovici,
domiciliat la Arad, de unde solicita comitatului două demersuri: încasarea cheltuielilor cu
Ńinerea recentului congres naŃional-bisericesc protestând cu o cale împotriva jignirii aduse
unui preot ortodox, Dănilă de la Feniş. Tot atunci, episcopul împărtăşea că crima bigamiei
mai exista şi că, de pe partea sa, a ordonat protopopilor şi preoŃilor săi să predice şi să
îndemne pe cei vinovaŃi a-se pocăi şi a-şi reveni la familii cei cu căsătorii legiuite; dar sunt
unii care nu ascultă de cuvântul Bisericii. De aceea cere autorităŃii politice „asistenŃa”
cuvenită. Comitatul, din şedinŃa de la 26 Ianuarie acelaşi  an, Ńinută în Cinteiu, examinează
situaŃia şi constată că jurisdicŃia în asemenea crime nu aparŃine Bisericii, ci autorităŃii
politice; şi pentru a proceda mai departe în a sa atribuŃie, cere episcopului: să-i arate
cazurile în chestiune.2 Căci acest ruşinos păcat tot mai dura încă3 de pe urma atâtor
stricăciuni ale vremii şi ale războaielor.

Încă din 1741 se semnala un alt mare neajuns moral şi social, dar cu un caracter
local: In congregaŃia din 22 April se publica „intimatul” locotenenŃial din Pojon de la 7
Martie acelaşi  an, pentru persecutarea şi reglementarea prădătorilor, de acord cu
Comandantul militar de la Arad, întrucât era vorba de „oamenii răi” (perniciosi homines)
din acel comitat. Se proiectează urmărirea lor cu ajutorul poteraşilor comitatensi. În
hotărârea congregaŃională din numita zi se dă un amănunt: răul nu era general, fiind vorba
numai de „districtul Aradului”4 (circa persequendos et eliminandos Praedones in districtu
Aradiensi), la care, din punct de vedere militar, aparŃinea şi Valea Mureşului. Şi, probabil,
acei „prădători” puteau să nu fie tălhari în sensul propriu, ci elemente nemulŃumite din
pricina jafurilor domnilor de pământ şi cari, mai ales pe Valea Mureşului, cum am văzut,
îşi tratau iobagii cu o extremă silnicie şi rapacitate.

                                                          
1 Arhiva jud. Arad: No. 4 din 1736.
2 Arhiva jud. Arad: No. 27 din 1745; şi protoc. Congreg. din aceea zi, seria 20, pag. 437 sq.
3 Dintr’un act de mai târziu (1758) scoatem câteva precizări de interes: Bigami mai existau încă în marele
domeniu al ducelui de Modena. Emeric Bohus, plenipotenŃiar al domeniului ducal, adresându-se
comitatului, ne dă un explicativ : că bigamia exista printre Ńigani în prim loc, dar ea exista şi printre
Români, precum şi la alŃii. ExistenŃa bigamiei o atribuia dânsul lipsei d predică din partea preoŃilor calvini
şi din a celor ortodocşi (magis culpa Praedicatorum et Graeci Ritus Sacerdotum). Comitatul, în acest senz,
raportează Consiliului locotenenŃial şi cere măsuri (7 Sept. 1758). – Vezi Protoc. Congreg. din 7 Sept.
1758, seria 32.
4 Ibid.: şedinŃa din 22 Apr. 1741, seria 4, pag. 7
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De altfel, furturi şi lucruri de făcători de rele (furta et publica maleficia) nu era o
notă exclusivă a judeŃului Arad cel plin de Români, apostrofaŃi în acest fel de istoricii
maghiari. Răul era mult mai general şi, se pare, în Ńinuturile locuite de Maghiari era mai
pronunŃat. Cel puŃin aceasta concluzie ne simŃim în drept s-o scoatem din următorul fapt:
Comitatul Ciongrad de mai înspre Tisa se adresează încă de mai înainte din congregaŃia sa
(6 Martie 1748) de la Szentes, comitatului Arad, comunicându-i „statutele” sale pe care le
întocmise în chestii de furturi şi alte fapte de ale făcătorilor de rele: împotriva oamenilor
fără aşezare sau vagabonzi1 (vagos homines). Statutul în cauză era întocmit de acord cu
comitatul Bichiş, învecinat. Deci stricăciunea grasà şi în acest din urmă numit comitat. –
CongregaŃia Aradului, răspunzând la 13 Mai 1748, notifică în subordine statutul de la
Ciongrad, şi ia măsuri de acord cu acela: Cei prinşi ca umblând fără treabă şi fără
legitimaŃie cuvenită (passuales), să fie prinşi, închişi şi pedepsiŃi după felul greşelii ori
crimei ce vor fi săvârşit.2

Pentru a nu judeca unilateral, numai după pătura rustică a vremii de atunci, trebuie
să spunem că nici societatea ungurească aleasă – nobilime şi cler superior, chiar – nu se
prezenta în mai bune condiŃii morale.3

f) łăranii şi practicile de Cult

Dacă stăpânirea ungurească, regnicolară ori comitatensă, ar fi avut tragere de inimă
şi înŃelegere pentru problema socială a îndreptării moravurilor publice şi private, ar fi putut
să se gândească, şi în judeŃul Aradului, la oarecare măsuri de îndreptare sistematică, prin

                                                          
1 În toate statisticile de bază ale studiului nostru găsim d’abia cinci persoane înregistrate ca fără aşezare
statornică, ca vagabonzi cu titlu de “delitescentes”, şi anume în localităŃile desmilitarizate la 1752. Deci,
noi nu avem vagabonzi!
2 Prot. Congr. din 13 Mai 1748; ser. 12, pag. 213-216.
3 Dacă oameni de condiŃii rustice puteau să cadă în păcate ca cele arătate, societatea “bună” ungurească din
aceeaşi vreme nu era nici ea mai bună. Insăşi biserica papistăşească – ungară era de multă vreme pe
povârniş. Incă de la 1555, papistaşii din Kassa – Caşovia – se plângeau de preotul german ce-l aveau, că
Ńine capelan care nu ştie nici „Tatăl nostru”, şi că oamenii mureau nespovediŃi. a) Cinci ani mai târziu, pe
vremea primatului Nicolae Oláh, episcopul Thurzó Ferencz şi mulŃi alŃi preoŃi catolici se căsătoriseră. b) Iar
la 1714, primatul Ungariei raporta regelui că institutele teologice catolice din Strigoniu şi din Jaurin (Györ)
stăteau goale, de patrusprezece ani. c) După depravaŃie urma şi fuga de starea clericală. Atunci, ce mirare
mare ar fi dacă şi în societatea ungurească, între nobili chiar, găsim cazuri ca cele două pe cari le cităm,
pentru exemplificare: Consiliul locotenenŃial regal (21 Iunie 1743) curenta, pentru pedepsire, pe nobilul
Ladislau Rasztics, vinovat de incest, recunoscut prin însuşi faptul dispariŃiei sale. d) Un alt nobil, Paul
Hanyas, stătea sub curentarea aceluiaşi Consiliu (28 Nov. 1748) pentrucă îşi ucisese fratele de sânge. e)
Destrăbălarea moravurilor a durat, în întreg cursul veacului XVIII, cel plin d’atâte războae, mai ales din
două motive: Încă la 1719, într’un consiliu de miniştri, presidat de prinŃul Eugen de Savoya, se accentuase
marea ignoranŃă a preoŃilor catolici. f) şi că clerul superior catolic, în general, trăîa la fel cu nobilimea
pornită pe viaŃă uşoară: baluri, şah, joc de cărŃi etc.) g) Într’o asemenea atmosferă a veacului XVIII, puteau,
oare, să reproşeze istoricii unguri poporului nostru şi clerului ortodox, lipsit şi mai mult de posibilităŃile
unei culturi generale şi profesionale unele neajunsuri de ordin moral??

a) Lányi K. – Knauz N.: Magy. Egyh. Tört. vol. II, p. 131
b) O.c. II. p. 111-112.
c) Magyar Nemzet Tört. vol. VIII, p. 137.
d) Protoc. Congreg. şed. 19 Aug. 1743 seria 5.
e) Ibid.: şed. 23 Ianuarie 1748, seria 10, pag. 148.
f) Zsilinszki M.: O.c., pag. 375.
g) O.c. pag. 374.
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mijloace instituŃionale: sprijinirea bisericilor şi crearea de şcoli. Dar, aceasta grijă a fost cea
mai străină de preocupaŃiile administraŃiei acestui comitat. Însăşi stăpânirea s-a mulŃumit să
dea numai dispoziŃii vagi, din vreme în vreme, de ex. pentru cercetarea bisericii. În această
privinŃă avem, iarăşi, un document caracteristic: Consiliul locotenenŃial regal ordona (27
Iunie 1738) tuturor comitatelor din Ńară să ia măsuri pentru respectarea Duminicilor şi
sărbătorilor. În baza acelei reglementări, nobilii vinovaŃi aveau să fie pedepsiŃi în bani, iar
cei nenobili cu alte pedepse, dar şi în bani.1

Asemenea măsuri, însă, nu erau necesare pentru Români, care Ńineau la Biserica lor
ca un ultim refugiu. De aceea, este caracteristic ceea ce urmează: Încă din luna Mai (1745),
congregaŃia comitatensă luase o hotărâre drastică, ce fusese „curentată” în cuprinsul
judeŃului: Ori care locuitor al comitatului ar cere „sărindare”  de la popii „de naŃiunea
iliric ă”, pentru sine sau pentru alŃii, să fie bătut cu 100 lovituri, dacă sărindarul nu va fi fost
făcut. Iar dacă preotul îl va fi săvârşit şi se va fi plătit preotului plata de 12 florini, va trebui
să mai plătească 12 fl., drept pedeapsă în folosul comitatului.2 Şi totuşi, s-a întâmplat că, la
Nădab, credinciosul Luca Ardelean a cerut preotului său un sărindar pentru 12 fl. Rh.
Comitatul, din congregaŃia de la 9 Iunie, Ńinută în Zărand – prin aceeaşi adresă către
episcopul Aradului, în care se revolta împotriva Crucii de la Lipova a călugărului ortodox
Visarion, la care mergeau în pelerinaj şi creştinii din judeŃul Aradului – apostrofează
răutatea („malitia”) preotului de la Nădab, care, prin asemenea rugăciuni, are pretenŃia să
scoată sufletele din iad.3 PreoŃi şi credincioşi, însă, deopotrivă, nu se lăsau intimidaŃi. Din
contra, pe lângă actele de Cult particular, cum erau şi sărindarele – pe cari, de altfel,
credincioşii le cereau de bună voie – ei mai mergeau şi în pelerinaje la amintita Cruce din
Lipova, unde ortodocşii din comitatul Aradului – prinşi şi ei încă de mai înainte, în
ghearele aprigei propagande catolicizante de atunci şi în acest comitat – îşi căutau întărirea
în credinŃa străbună. De aceea, comitatul decretează aceste pelerinaje, de „superstiŃioase”,
şi le opreşte sub ameninŃare de pedepse, autorizând pe slujbaşii săi de la Radna, să oprească
asemenea pelerini de a trece în Lipova, iar dacă totuşi ar fi trecut, la întoarcere să le aplice
o bătaie de câte o sută de lovituri cu băŃul.4 Şicanele şi maltratările administraŃiei
comitatense, însă, n-au putut înfrânge Ńinerea poporului nostru la cele ale religiei sale, şi
mai puŃin să se dea în brazdă cu catolicizanŃii, care voiau să-i atragă la unire cu biserica
catolică-ungurească.

Din contra, poporul şi-a întreŃinut, uneori din greu, pe slujitorii de Cult, suportând un stolar
dificil. Chestiunea stolarului românesc, ca unic mijloc de întreŃinerea preoŃilor noştri care trăiau numai de
la popor, însemnează de asemenea un capitol interesant în viaŃa noastră şi mai ales despre sarcinile de Cult,
suportate de aşa numita „misera plebs contribuens”, pentru împăcarea necesităŃilor sale sufleteşti. Tot
atunci, stăpânirea centrală, ca şi administraŃia comitatensă au găsit prilejuri de a se amesteca în unele
chestiuni de Cult ortodox şi de practici religioase ale creştinilor noştri, care aveau, ei înşişi, să-şi susŃină
preoŃii şi pe ceilalŃi slujitori de Cult (în deosebire de cultul romano-catolic, care prin instituŃia
„patronatului” însemna o specială grijă şi în cele material de comunităŃile catolice). Iar amestecul provenea
de acolo că prin întreŃinerea slujitorilor de Cult ortodocşi – prin „stolele” plătite lor145 - se împovărau
„creştinii „noştri, încât (aşa se spunea) să nu-şi poată satisface obligaŃiile de „iobagi”.

                                                          
1 Arhiv. Jud. Arad: din 1738 (număr scăpat din vedere).
2 Protoc. Congreg. şed. din 16 Mai 1745, seria 34, pag. 490-1.
3 Protoc. Congreg. pe 1745-6, pag. 10-14.
4 Protoc. Congreg. din anii 1745-6, şed. 9 Iunie 1745, pag. 10-14.
145 La începutul veacului XVIII (în 1723?) regele spunea, pentru cei de confesiunea sa, că Ńine a fi foarte de
dorit să înceteze cu desăvârşire „stola”, care face odioasă religia: quae religionem odiosam reddit (Magy.
Nemzet Története, vol. VIII, pag. 138). – Cum şi de ce au înzestrat Habsburgii, ca împăraŃi şi regi ungureşti
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Comitatul nu vedea cu ochi buni acest „stolar” românesc, pe care-l socotea de exagerat, din care
cauză congregaŃia comitatensă a încercat, încă din 1746, din şedinŃa sa de la 24 Ianuarie, să-l reglementeze.
Proiectul era de cuprinsul următor, redat în rezumat146: 1. Fiecare iobag înstărit, având patru, şase sau chiar
mai mulŃi boi de jug, va da preotului sau câte-o „vică” de grâu şi alta de orz, sau în loc de aceste o „vică”
de porumb, după starea iobagului şi nu după alegerea preotului; dar iobagul cu mai puŃină avere sau care nu
are vite, va da numai pe jumătate. PreoŃilor li-se va da şi arătură, dacă au pământuri proprii, până la
întinderea unei sesiuni colonicale; dar sămânŃa de semănat o va de preotul. Lemne de foc încă li se vor da,
de fiecare biserică parohială şi cu filiile aparŃinătoare, câte zece „orgii” – stângini – de lemne.

2. Pentru cununie se va plăti, după stare, trei sau doi sau numai un singur „mariaş”.147

3. Pentru înmormântări şi alte servicii din asemenea prilej, iobagul bogat – având 6 sau 8, sau
mai mulŃi boi de jug – va plăti 2 fl. Rh.: iar iobagii mijlocii, cu câte 4 boi, vor da numai 1 fl. 30 cruceri; cel
sărac numai 30 cr.; cei morŃi în curs de călătorie, ori din alte Ńinuturi; vor fi îngropaŃi gratuit. Îngropăciunea
minorilor se va plăti numai cu 30 cr., respectiv cu 15 cr. Plata de câte un florin pentru citirea de evanghelii
– aşa numiŃii „stâlpi” – cu prilejul înmormântărilor se suprimă, fiind împovărătoare (?) pentru iobagi; iar
cine o doreşte, va plăti pentru citirea câte-unui „stâlp” – proiectul de stolar spune: tomus, ceea ce înseamnă
cuprinsul câte-unui evanghelist – 15 cruceri. Pentru citirea Psaltirii, la înmormântări sau şi la alte prilejuri,
se stabileşte de obicei 1 fl. Rh.

4. Pentru slujirea maslului, întocmai ca la catolici, preoŃii să nu îndrăznească a lua plată.
5. Preotul  care ar denega dezlegarea de păcate celor ce nu sunt datori a plăti pentru

înmormântări, va avea să fie degradat şi mutat numai decât din satul său.
6. „Serindiilor” – slujirea de câte 40 liturghii pentru morŃi, numite şi „sărindare” – sunt decretate

de „scandal pentru întreaga creştinătate” (totius Christianitatis scandalum) şi sunt interzise de comitat. Alte
rugăciuni, însă, se pot face pentru morŃi, plătindu-se îndeobşte câte-un fl. Rh.

7. SfinŃirea apei, ca la romano-catolici, are să se facă în biserică, în mod gratuit; dar dacă se face
acasă, se va plăti cu câte 10 cruceri. Preotul botezător va fi plătit de naşul copilului botezat cu câte 17
cruceri; dar preotul e liber să primească şi mai mult dacă i-se dă.

8. Se mai prevăd unele măsuri, de un vădit interes social, reliefând situaŃia Bisericii ortodoxe
ungurene, şi anume: părinŃii şi fraŃii parohilor, trăitori statornic în aceeaşi căsnicie şi din aceeaşi pâine cu
preoŃii, au să fie  scutiŃi de toate sarcinile publice; iar micii slujitori bisericeşti de prin sate să fie luaŃi din
oamenii mai săraci, având şi ei să se bucure de aceleaşi scutiri ca familiile preoŃilor.148

Executarea acestui proiect de normă de stolar era pusă sub paza organelor administrative, care
aveau să raporteze comitatului despre abateri. Tot atunci s-au proiectat măsuri şi în privinŃa aceea, ca şi
credincioşii să se acomodeze, prin constrângere, dacă se va cere de preoŃi intervenŃia administraŃiei politice.

„Norma” aceasta a fost trimisă şi episcopului Isaia Antonovici, pentru a-şi face observările şi a-
şi da semnătura la ea. Dar dânsul nu fu de acord cu acest normativ stolar. Episcopul mulŃumeşte, ce e drept,
comitelui suprem – era Antoniu Grassalkovich – pentru năzuinŃa sa de a îmbunătăŃi condiŃiile de trai şi
existenŃă a preoŃilor. Are însă şi obiecŃiuni: se cuvine ca şi membrii de familie cari, prin căsătorie, rămân în
aceeaşi casă comună, să plătească cele cuvenite preoŃilor, separat de părinŃii lor stăpâni de casă; - cetirea de
„stâlpi” la îngropăciuni cuprinde pe cele patru evanghelii întregi; deci să se lase preoŃilor plata de până aci
pentru asemenea cetiri; - mai departe, maslul ortodox se face de câte şapte preoŃi, sau cel puŃin de trei; să le
rămână, deci. Şi pentru viitor, plata de câte 17 cruceri de preot slujitor; - degradarea preoŃilor abuzivi e de

                                                                                                                                                                            
pe catolici şi pe uniŃi, pentru a nu fi avizaŃi la „stolar”, a se vede lucrările noastre: „Papism şi Ortodoxism
în Ardeal” şi „Patronatul eclesiastic ungar” (1928).
146 Protoc. Congreg. şed. 24 Ianuarie 1746. – Ăn primăvara aceluiaşi an cu rigori pentru stolarul românesc,
la 26 Mai, aceeaşi congregaŃie, întrunită la ARad, stabileşte minoriŃilor din ARad – cei cu votul sărăciei
profesionale – o stolă de 6 fl., adecă jumătate de preŃul unui bou de prima calitate, pentru  serviciul religios
(decantato sacro et reliquis accedentibus caeremoniis) din prilejul restaurării comitatului. a) Atunci adecă
se incorporaseră 50 localităŃi din districtul Zărandului la comitatul Aradului şi lucrul a fost comemorat şi
printr’un serviciu religios, gras plătit.

a) Ibid. şed. 26 Mai 1746, seria 28-29, pag. 291-2.
147 Mariaş-ul e ban unguresc din argint, şi făcea a treia parte din vechiul florin, adecă 20 cruceri. A fost
bătut întâia oară pe vremea împărătesei Maria Terezia şi a fost în circulaŃie până la 1856, ca ban foarte
căutat şi în afară. Îşi primise numirea dela chipul Prea sfintei Fecioare Maria, care – purtând pe Domnul în
braŃe – era înfăŃişată pe acel ban.
148 Protoc. Congreg. din 24 Ian. 1746, şi Arhiva jud. Nr. 116, fasc. 4, din 1746.
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atribuŃia canoanelor, nu de a administraŃiei politice; - „sărindarele” sau cele câte-patruzeci de liturghii
slujite pentru sufletele celor morŃi, pentru o plată de 12 florini, aparŃin Cultului ortodox şi trebuie păstrate şi
plătite, mai ales că mulŃi credincioşi cer şi numai jumătate, iar alteori numai a patra parte din „sărindar”
pentru câte 6, respectiv 3 fl. Să se admită deci „sărindarele”, deoarece şi romano-catolicii au oarecare slujbe
asemănătoare. De încheiere, episcopul se provoacă la ocrotirea majestatică a Bisericii sale – aluzie la
„privilegiile” aşa zise „ilirice” care încadrau şi ocroteau şi pe Românii ortodocşi – şi cere respectarea
uzurilor din eparhia sa.149

„Norma” a fost publicată din şedinŃa congregaŃională de la Arad (21 Mai acelaşi  an), când s-a
cetit şi actul de împotrivire parŃială a episcopului ortodox. Ea a fost redactată în patru exemplare, pentru tot
atâŃia „domni procesuali” sau şefi administrativi de provincie („solgăbirăi”), pentru controlarea executării
ei. Dar că aceste măsuri nu erau potrivite şi drepte pe toată linia se vede de acolo că, fiind comunicată
această normă şi episcopului romano-catolic al Cenadului, Nicolau Stanislovich, cu domiciliul însă în
Timişoara, acesta protestează împotriva acelei norme făcută pentru ortodocşi, dacă adecă ea ar putea să
prejudicieze în oarece chip pentru preoŃii săi.150 Cu alte cuvinte acest proiect ni-o spunea indirect, că dacă
normativul stolar de la Arad, aplicat la preoŃii romano-catolici, celibatari, li-ar fi fost insuficient, cu atât
mai vârtos era el neajungător pentru preoŃii noştri familişti.151 Dar aşa era dreptatea ungurească pentru
Români, care trebuiau să întreŃină nu numai pe proprii lor slujitori de Cult, ci şi şleahta medievală de domni
de pământ.

AdministraŃia politică a comitatului nu încăpea nici de venitul episcopesc, numit „catedratic”,
pe care îl plăteau preoŃii, arhiereului lor. Episcopia Aradului tocmai îşi pierduse averile imobiliare de pe
urma înstrăinării din partea unui necredincios diacon152 care era pus administrator al acestora şi le vânduse
clandestin unor potentaŃi localnici, din ale căror gheare episcopii de mai apoi nu şi-au putut smulge avutul
eparhial, ci acesta a rămas pierdut definitiv. De aceea eparhia era aşa de săracă, încât aproape de jumătatea
aceluiaşi veac se proiecta chiar desfiinŃarea ei, din motiv de insuficienŃa mijloacelor de susŃinere. Era, dar,
cea mai săracă din toate episcopiile ortodoxe de atunci, din imperiu. În asemenea împrejurări era de înŃeles
că episcopii de la Arad luau, de la preoŃii lor, la început „catedratic” în suma de un „galbăn” în aur; iar mai
apoi – după ce au intervenit şi alte necesităŃi: asaltul catolicizant şi drumurile episcopilor la Viena –
„catedraticul” a fost urcat la trei galbeni.153 N-avem pretenŃia să afirmăm, însă, că nici episcopii, nici
protopopii şi nici preoŃii nu ar fi trecut, cel puŃin uneori, dincolo de măsura dreaptă a răsplătirii ostenelilor
lor; toată viaŃa vremii denotă abuzuri de această natură. Dar administraŃia ungurească îşi avea interesele
sale pentru a reduce aceste competinŃe bisericeşti. Scopul ei era ca iobagii să poată fi cu atât mai în stare să
suporte capriciile şi rapacitatea  feudală, cunoscută deja. De aceea se făcea a nu înŃelege temeiurile morale
ale acestor prestaŃii , suportate de bunăvoie de Clerul şi de poporul nostru, în grija lor de cele sufleteşti –
singurul refugiu ce le mai rămânea în faŃa asupritorilor.

g) Gravamine ungureşti şi interese româneşti

La 18 April 1751, avea să se întrunească dieta ungurească, pentru a cărei informaŃie
şi luare de măsuri în consecinŃă se proiecta din partea comitatului Arad (23 Martie)
întocmirea unei serii de „gravamine”, care trebuia soluŃionate pe calea dietei. Aceste
gravamine au fost cuprinse, şi ele, în procesele verbale ale congregaŃiei comitatense1. Iată
ce-i interesa pe conducătorii comitatului de atunci:

                                                          
149 Proiectul de „normă” stolară şi răspunsul episcopului, în Arhiva jud. Arad, la No. 116, fasc. 4 din 1746.
150 Prot. Congreg. din 21 Maiu 1746, seria 31, pag. 293.
151 Norma stolară ortodoxă a fost statorită, pentru Clerul ortodox: sârbesc şi românesc, în 22 Sept. 1753, la
Viena (Protoc. Congreg din Bihor, Tom XII din 1753 pag. 562). Iar la 27 Oct. din acelaş an trimitea
Consiliul locotenenŃial din Pojon, comitatului Arad, aceeaş normă, pentru publicare (Arh. J. Arad: No. 173.
fasc. 5 din 1753). Ne vom opri asupra ei în alt volum, cu ajutorul lui Dumnezeu.
152 Dr. Giorgiu Popa: Scrieri şi Vorbiri, Arad 1895 pag. 77
153 Márki S.: (O.c. vol. II, pag. 372) vede şi reproşează numai urcarea „cadtedraticului”, dar nu vrea să ştie
de motivele acelei sporiri.
1 Protoc. şed. 23 Martie 1751, seria 15, pag. 500-508.
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1. Să se păstreze nealterate drepturile fundamentale, prerogativele şi privilegiile
anterioare, ungureşti; şi mai ales, ca localităŃile „militare” să fie încorporate, toate, în
comitat; şi, deoarece, mulŃi „contribuabili”, adecă iobagi, mai ales Români, aşa de
nestatornici (?) cum sunt, obişnuiesc să fugă, mai ales în Banat şi când vor să revină sunt
trataŃi cu încarcerare şi li-se confiscă tot avutul; să înceteze acest tratament care fiind spre
paguba comitatului, trebuie remediat.

2. Să înceteze vămuirea dublă la frontiera dintre Ungaria şi Ardeal, care stătea din
luarea a câte 30/100 (treizeci din sută) parte din preŃul mărfurilor;

3. Cele două districte, al Zărandului şi al Ineului, care au fost incorporate
comitatului Arad, să rămână definitiv încorporate.

4. Fără îndoială, este de deplâns că sărmanii iobagi „contribuabili” ai comitatului –
aşa le deplânge acum comitatul soarta! – sunt aşa de storşi (exhausto statu positi), încât nici
măcar contribuŃiile nu şi le pot suporta, iar o uşurare ce li s-ar acorda ar duce comitatul la
derută. Tot atunci, comitatul acesta stă mai ales din locuri muntoase şi stâncoase, în care
sărmanul plugar (miser agricola) nu poate face agricultură, nici să-şi susŃină viaŃa în alt
chip decât trăind cu porumb, Ńinându-şi copiii numai cu lapte de capră; iar în anul trecut
(1750) a mai dat peste iobagi calamitatea inundaŃiilor, atât pe Valea Crişului, cât şi pe a
Mureşului, încât li-au dus bucatele şi casele ce aveau.

5. Pe lângă asemenea mari mizerii, se adaogă „nemaipomenita, intolerabil de
excesiva stoarcere din partea preoŃilor de rit grecesc” (poponum graeci ritus exactio), a
cărei explicaŃie este ridicarea dajdiei de „catedratic” episcopesc de la câte-un galben la trei,
de fiecare preot şi de fiecare an, spre care scop episcopul a dat voie preoŃilor să treacă peste
norma stolară (cu care, cum văzurăm, nu era mulŃumit, pentru ai săi, nici episcopul
romano-catolic, cel cu preoŃi celibatari, şi susŃinut de stăpânirea politică!). Din restul de
puncte de până la al 22-lea, semnalăm dorinŃa ca serviciul de „porŃie” sau impozite pe Ńară,
să fie încredinŃat unui maghiar; să se sporească numărul oraşelor libere regeşti – nici
Aradul nu avea acest grad, decât de la 1834 încoace -; să se îndeplinească scaunele
episcopeşti vacante de lungă vreme; apoi ca, orice fel de oficii, superioare ori inferioare,
toate să fie date Maghiarilor de naştere şi anume celor nobili; să se reglementeze din nou
vămile, iar vinurilor ungureşti să li se asigure trecere şi în alte părŃi, fără de măsuri mai
speciale.

Cum se vede, regimul comitatens avea varii deziderate care priveau interesele
ungureşti, iar de cauza populaŃiei româneşti se interesa numai în măsura ca acest element să
poată fi cât mai util pentru stăpânitorii zilei.

Interesele de viaŃă românească nu-şi găsiseră, încă, pe apărătorii lor. Suflul
răzbunător al dreptăŃii acestor Ńărani avea să bată, încă, înainte de revoluŃia lui Horea în
Ardeal, tocmai pe Valea Mureşului, împotriva satrapilor pe cari, imediat în primăvara
anului următor (1752), aveau să-i dea de gol anchetele comitatense, acum cunoscute.
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III
PARTEA SPECIALĂ

Priviri mai de aproape în viaŃa iobagilor

I. Îndeletnicirile principale ale iobagilor: Agricu ltura şi creşterea
vitelor

1. Numărul iobagilor

În partea de până aci am dovedit starea generală a Românilor: preponderenŃa lor
numerică, absolut covârşitoare, ca populaŃie a judeŃului şi sub raportul etnic al localităŃilor
singuratice. Acum, urmează să dovedim referinŃele numerice, pe suflete, trecând după
aceea la înfăŃişarea altor împrejurări de viaŃă a populaŃiei, sub aspect social şi economic.

Pentru a fixa raporturile numerice după suflete pentru veacul XVIII, s-a adoptat
îndeobşte coeficientul de 5, cu care este de a se multiplica numărul gospodăriilor sau
familiilor înregistrate.1 Aplicând aceasta operaŃie la cifra acelor aşa numiŃi iobagi
„hospites”2, „subhospites”3 şi „inquilini” 4, - în cele 168 localităŃi catagrafiate am fi avut o
populaŃie familistă cu următoarele condiŃii statistice:

(Vezi tabloul pe pagina următoare)
łinem să dăm un explicativ: în această populaŃie de iobagi nu am încadrat şi câteva

familii – la aparenŃă cu caracter flotant sau nestabil. Tot aşa am omis din statistică, pentru
districtul Totvărădia – Miniş: neguŃători 5 „hospites” şi 1 „subhospes”, dimpreună cu câŃiva
iudei; 6 hospites, 1subhospes şi 3 inquilini. Iar din districtul Zărandului, am omis dintre
„hospites” – după încadrarea din statistică – 132 familii de: comercianŃi, libertini, Ńigani şi
iudei, dintre care comercianŃii (probabil macedo-români) şi libertini, de sigur, aparŃin
elementului românesc. Aceste familii, de 148 la număr, ar da după coeficientul arătat, un
plus de 740 suflete. Deci numărul sufletelor, în judeŃ, s-ar ridica la (45940 + 740) totalul de
46680 suflete de iobagi.

                                                          
1 Aşa, de ex. şi la St. Mateş: o.c. pag. 13 – Tot aşa am procedat şi noi, la pag. 61, unde am fixat cu
aproximaŃie cifra persoanelor militare.
2 Cu casă şi cu pământ.
3 Cu casă şi fără pământ, trăind pe pământul dat altor iobagi
4 Zilieri – szelér – fără avut propriu, trăind numai din munca braŃelor
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1

Cifra aceasta denotă că, deşi avem multe localităŃi cu o populaŃie foarte redusă,
totuşi, în comparaŃie cu alte Ńinuturi, avem pentru atunci o destul de considerabilă densitate
a populaŃiei. Despre Banatul din vremea reocupării de la Turci, avem informaŃii că nu avea
mai mult ca 25000 suflete, pe când comitatul vecin, al Bichişului, număra mai puŃin de
2000 suflete.2 Constatarea noastră, bine înŃeles, este relativă; totuşi îşi are importanŃa sa în
favorul acestui Ńinut românesc.

Utilizând acum datele, fixate anterior, despre cifra gospodăriilor iobăgeşti din judeŃ,
categorizate după caracterul etnic, vom avea tabloul următor şi despre numărul sufletelor,
repartizate după etnicul lor, înmulŃite cu cunoscutul coeficient de 5 suflete. Şi anume:

Gospodării cu nume: Cifra lor: Dau număr de suflete
româneşti  8050 40250

„
maghiare    436   2180
„
germane    186

930    „
sârbeşti    492

2460    „
şocăŃeşti        21     105

„
greceşti                                     3                                              

15                    „

                                                          
1 În statistici sunt numiŃi: hospites; 2) subhospites; 3) vidui, viduae; 4) inquilini; 5) delitescentes; 6) fratres
indivisi (fraŃi cari trăesc în gospodărie comună); 7) filii ab 16 annis – prunci de peste 16 ani. Se cuprind
deja în cifra sufletelor. Ei erau ŃinuŃi şi separat, în evidenŃă, deoarece contau la robote şi dări.
2 Szilinszki M: o.c. pag. 388
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Totalul lor     9188 45940  
 „

Acum, câteva observaŃii explicative:
Numărul Sârbilor, se vede, se împuŃinase, până la 1752, prin câteva emigrări cari,

cum am spus-o, atraseră şi element românesc. Prin urmare, de la început, atât Sârbii cât şi
Românii erau mai mulŃi decât ne arată statisticele utilizate. „Grecii”, de sigur, macedo-
români trecuŃi în registrele nominale ale populaŃiei, se cuprind în cifrele de mai sus; nu însă
şi aceia cari, ca în districtul Zarandului, figurează numai tabloul statistic de atunci.

Starea numerică a Românilor, evidentă cum este, nu mai cere şi aci o comentare:
dânşii representau forŃa numerică şi cu ea deodată cel dintâi capital indispensabil şi singur
productiv atunci – braŃele lor muncitoare.

2. Marea proprietate agricolă şi cea a Ńăranilor

a) Raporturi de muncă

łăranul – nu în zădar îi vine numirea de la latinescul „terra”, pământ – e legat, în
primul loc, de glia străbună, în a cărei brazdă se trezeşte la viaŃă muncind, şi în care se
odihneşte, ca semn legător de tradiŃii din veac în veac cu toate generaŃiile viitoare. Dar glia
românească n-a fost în trecut, proprietatea adevărată a dânsului ci ea, cu muncitor cu tot,
era proprietatea „domnilor” în înŃeles feudal–medieval. În veacul XVIII, când fu răsturnată
stăpânirea turcească şi brăzdaşii români s-ar fi aşteptat la o mai dreaptă repartizare şi
stăpânire a vetrelor lor, stăpânirea a repus în drepturi feudale, ca domni de pământ, pe cei
ce o agreau şi, în prim loc, s-a creat marele latifundiu, acordat la 1732 Ducelui de Modena.

Domeniul acesta, care a jucat un însemnat rol în viaŃa social-politică şi economică a
judeŃului până se reintre în patrimoniu de Stat, încadra în prim loc localităŃi româneşti. El
se întindea în partea de răsărit a judeŃului, începând cu linia ce pleacă de la comunele
următoare – cuprinzându-le şi pe ele în acel domeniu, după cum urmează: Mădrigeşti,
Buceava, Zeldiş, GurahonŃ, Iosăşel, Valea-mare, Zimbru, Dulcele; de aici limita
despărŃitoare încadra localităŃile dinspre nord: Moneasa, Nădălbeşti, Susani, Chertiş (azi:
Prunişor), mergând spre Ineu, Şicula, Gurba, Cermeiu, Somoşcheş, Berechiu, Apateu,
Vânători, Mişca, Zerind, Iermata-neagră; din spre apus, în domeniu se încadrau: Varşandul,
din apropiere de Giula, Pilul, Otlaca (azi: Grăniceri), Şiclău, Nădab, Cinteiu, Sinitea,
Seleuş, Pâncota, Mâsca, Galşa, Şiria, CovăsinŃ, Cuvin şi Mini ş. De aici, linia despărŃitoare
trece, încadrând Arăneagul, Nadăşul, Minişul de sus, Chisindia, Almaşul, pentru a urma pe
la BonŃeşti, Secaş şi a întoarce la Mădrigeşti. Întreagă întinderea aceasta mare era locuită şi
muncită de iobagi Români, cu neînsemnatele spore de Maghiari din câteva localităŃi, pe
care le-am înfăŃişat în partea generală. Restul de teritoriu al judeŃului era împânzit cu alŃi
„domni de pământ”, străini de ei. În acest larg cuprins de „Ńară românească” – fiind  ea
muncită de Români – aceştia aveau atâta numai: să plătească dăjdiile publice şi „domneşti”,
în bani, în naturale şi cu braŃele.

Ne-am referit, la alt loc, la aceste greutăŃi ale vieŃii iobăgeşti, iar aci vom da o mică
indicaŃie de caracter agrar: Domnul de pământ era proprietarul adevărat, deplin înŃeles,
asupra întregii întinderi de pământ, lucrat şi nelucrat. El îşi avea proprietatea sa, pe care i-o
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munceau iobagii; deoarece iobagii erau socotiŃi numai ca nişte „coloni”, pe proprietatea
„domnului” – pe care le munceau pentru sine şi ai săi, plătind după ele, domnului de
pământ şi comitatului şi armatei, dăjdii anumite.

O mare şi dublă mizerie îndurau iobagii şi în privinŃa aceea că, oferindu-li-se
sesiuni colonicale, li-se dădeau pământurile cele mai slabe, sau chiar nelucrate; alteori li se
dădeau locuri păduroase sau cel puŃin mărăcinoase, pe care trebuiau să le „lăzuiască” sau
cureŃe, spre a le face productive. În jalbele Ńăranilor provine şi silnicia, că asemenea locuri,
după ce fuseseră despădurite şi făcute utile pentru agricultură, erau de nou schimbate, până
şi cu terenuri inundabile, prin ce se lărgea proprietatea domnilor de pământ, în paguba
iobagilor. Asemenea pricini descurajau, încât nici iobagul însuşi nu se străduia să ridice,
prea mult peste măsura trebuinŃelor sale de trai zilnic, capacitatea productivă a terenurilor
ce cultiva. Dar, acesta nu se pare să fi fost un fenomen prea generalizat.

Tot sub raportul de proprietate, ca şi din cel familiar, Ńinem să fixăm aci şi
fenomenul trăirii mai multor fraŃi, pe aceeaşi vatră, fără de a-şi împărŃi casa şi vatra (fratres
indivisi). În ordinea cronologică a registrelor utilizate, avem de a face cu următoarele date
în chestiune: Asemenea căsnicii erau 121 în districtele Totvărădia – Miniş; 53 în cel al
Zărandului, 535 în al Ineului, 4 în cele două localităŃi demilitarizate la 1746 (Arad, Ohaba)
şi 108 în cele şase localităŃi demilitarizate în 1747. Deci, asemenea căsnicii, care îşi aveau
dezavantajul lor, se pare că aveau raŃiunea economică de a evita anumite cheltuieli şi poveri
colonicale.

Şi era de înŃeles această concentrare. Am văzut doar, cu prilejul anchetelor de la
1752, cât de împovărătoare erau obligaŃiile colonicale, mai ales cele fără de lege, impuse de
capriciile domnilor. Dar aceste îndatoriri erau împovărătoare nu numai în sine, ci şi pentru
că zilele de muncă iobăgească erau sporite arbitrar, fără nici o milă faŃă de iobag. Ba,
uneori, iobagii făceau fel şi fel de munci, prin casele „domnilor”, chiar şi în timp de noapte
– toŃi membrii familiilor de iobagi, până şi femeile şi fetele, care trecuseră de şaisprezece
ani. Acest scop de constatare în vederea robotelor şi a stabilirii impozitelor, îl urmăreau
statisticile judeŃene prin rubrica despre fii peste 16 ani, - „de filii” – deci, numai băieŃii –
trecuŃi de aceasta vârstă. E interesant să fixăm aci numărul lor, după districte: Totvărădia-
Miniş: 118; Zărand: 424; Ineu: 79; în localităŃile Arad şi Ohaba nu-s arătaŃi separat1; tot
aşa, nici în cele şase localităŃi demilitarizate la 1747; în schimb, însă, în celelalte 8 localităŃi
demilitarizate la 1752, erau 97 inşi: În total, fiii de peste 16 ani erau 718; cei mai mulŃi din
ei în districtul Zarandului. Fetele, credem, încă erau supuse, de la 16 ani în sus, la anumite
robote sau lucrări, pe care aveau să le facă ori acasă, ori la „curŃile” domnilor.

Ce întindere, în mod precis, aveau latifundiile mari şi proprietăŃile nobilimii
maghiare2, n-am putut constata, deşi ar fi fost de interes să stabilim raportul acelora faŃă de
posesiunea iobăgească. Am putut constata, însă, altceva, şi anume că, la frontiera de acum
– lucru important – unde avem element compact şi vechi românesc, precum şi în districtul
de odinioară al Zărandului – iobagii noştri mai Ńineau în arendă anumite întinderi agricole,
de care aveau nevoie tocmai pe urma numărului mare ca populaŃie. Aceste localităŃi le
arătăm cu numele şi cu întinderea, in cubule a semănăturii principale, care erau grâul:
Socodorul: 6 cubule; Giula-Vărşand: 7 cubule; Otlaca: 48 cubule; Pilul: 195 cubule; iar

                                                          
1 Erau, la un loc, 108 fraŃi nedespărŃiŃi şi fii de peste 16 ani.
2 Ştim, însă, din altă parte (St. Meteş, O.c. LXX) că, după socotelile principesei Ana Bornemissa despre
moşiile sale, dânsa avea, în Făgăraş şi în celelalte curŃi, în anul 1665-6, de tot  6957 clăi de grâu; în 1667,
grâu de pe moşii şi din dijme 12237 clăi, în August 1668 pe hotarul Făgăraşului 2943 clăi şi 12 snopi…
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Şiclăul cu 762 cubule: Deci aceste două localităŃi de la urmă deŃineau cele mai mari teritorii
în arendă.3 Iar în partea de mai sus, avem asemenea localitate cu arendaşi Cherechiul. Şi
din Ńinutul Zărandului vom înşira, pe firul conspectului sumar al tabloului rezumativ despre
anii 1745-6, localităŃile cu arătarea întinderii de semănătură, numai de grâu (pe celelalte
semănături le omitem şi aci); după cum urmează: Sinitea 178, Cinteiu 259, Şomoş 104,
Nădab numai 1, Erdeiş (Pădureni) 62, Chişineu 381, Cermei 48, Şepreuş 195, Apateu 113,
Mişca 233, Adea 17, Sintea 104, Şumuscheş 5, Berechiu 6, Talpoş 24, Vădas 43, Chereluş
39, Pâncota 41, Dud 82, Agriş 6, Arăneag 19, DrauŃ 62, Nadăş 10, TauŃ 68, Aprieş (azi
inexistentă) 44, Târnva 30, Curtacheriu (în statistică şi în alte acte vechi: Kurvakér) 56,
Moroda 72, Almaş 1. Dar pe lângă grâu se semănau, pe arendă, şi alte feluri: cucuruz, ovăs,
orz etc. Ca de ex. la Chişineu 204 cubule de orz etc. Aceste arendări româneşti dovedeau:
cât de aproape se simŃeau Românii a fi legaŃi de acest pământ şi că erau de o viguroasă şi
expansivă vitalitate, ce îndreptăŃea încă de atunci la mai mult decât stăpânirea prin arendă.

a) ProducŃia agricolă a iobagilor şi unele dificultăŃi

Să vedem acum, mai întâi, câteva din condiŃiile de teren în care se desfăşurau
munca iobagilor şi, apoi, şi producŃia lor.

Despre terenurile iobăgeşti, sau colonicale, trecute în registrele de care ne ocupăm,
dăm, la sfârşitul câtorva din acestea, de nişte informaŃii speciale. Le vom utiliza aci, fiind
vorba de patruzeci şi patru localităŃi, din cuprinsul districtului Zărandului, mai ales; şi vom
înŃelege din acele informaŃii: cu ce mizerii speciale mai trebuiau să lupte locuitorii lor. Le
vom lua în ordinea localităŃilor din catastiful de la 1745/6.

Chişineul are păduri în teritoriul său propriu, dar restul terenului e inundat an de an,
aşa că „in proprio tereno” nu poate semăna decât cucuruz şi duce mari lipsuri din pricina
prea deselor cărăuşii (transenis vero frequentoribus obnoxiatur).

Zerindul-mare (N.-Zerind), localitate maghiară, după situaŃia sa suferă din pricina
zilnicelor cărăuşii la care este silită, în cât nu mai poate rezista; pe lângă aceea, e bântuită
mereu de inundaŃiile Crişului care îi strică rodurile.

F.-Gyarmat, altă localitate cu Maghiari, are roduri de ajuns (beneficia commoda)
numai cât teritoriul îi este îngust.

Cermeiul, localitate românească, nu are defel terenuri de cultivat, ci numai păduri,
deci lemne de ajuns.

Apateul, în afara de puŃinul teren cultivabil, care poate să producă numai porumb
sau cucuruz (pro kukuricza), alt teren nu are, ca şi cum ar fi în pădure.

Mişca are lemn (lignatio) şi pescărit, puŃine; terenul cultivabil e potrivit numai
pentru cucuruz şi se jălbeşte de multe punŃi, pe care trebuie să le refacă.

Aghia suferă de „inundaŃii vehemente”, precum şi din pricina multelor ploi, aşa că
terenurile sunt ne folosibile.

Sintea are livezi şi lot arabil şi alte „beneficii” de ajuns, dar inundaŃiile din pricina
ploilor fac pagube în semănături.

Şumuşteşul nu are nici un loc potrivit pentru semănătură (pro usu falcationis aut
seminaturae); are însă păduri, în care de altfel nu sunt decât puŃini „agri” sau terenuri de
cultivat.

                                                          
3 Aceste terenuri sunt indicate în statistică prin termenii următori: “seminatura in fundo aut praedio alieno
erga solutionem arendae”.
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Berechiul e în păduri; teren cultivabil – agri – numai puŃin, dar şi acela nefolosibil
din pricina prisosului de ape; se vaieră de muncile ce trebuie prestate domnilor.

Talpoşul, de şapte ani n-a putut semăna decât cucuruz, din pricina necontenitelor
inundaŃii; se susŃine numai din lucrul mâinilor; vitele li-au pierit; „falcatura” adecă terenul
cultivat li-a fost distrusă de apă.

Vădasul n-are nici teren cultivabil, nici „falcatură”, din pricina inundaŃiilor, are însă
lemn (lignatio) de ajuns şi „moară fluvială”.

Bél-Zerind suferă de inundaŃii continue şi din pricina că-i e prea puŃin  terenul; dar
are lemn de ajuns.

Chereluşul abundă în păduri şi lemne; dar îi lipsesc terenurile cultivabile.
Pâncota are teren îndeajuns; dar din pricina ploilor din anii trecuŃi a avut puŃin

câştig; n-are însă „lignatio”.
Măderatul are livezi şi terenuri cultivabile, îndeajuns.
Dudul are teren puŃin dar numai pentru cucuruz sau porumb; însă are prisos de

lemn.
Agrişul are teren de ajuns, dar l-au stricat ploile din anii trecuŃi; au cinci varniŃe, din

al căror venit îşi plătesc dările (datias).
DrauŃul şi Arăneagul au „lignaŃie” liberă şi teren potrivit pentru cultivarea

cucuruzului.
Nadăşul e pe teren împădurit; acolo se face extirpaŃie de păduri – se „lăzueşte” –

deci au lemn de ajuns, dar suferă mult în lipsă de fâneŃe (in foenalibus – defectum multum).
TauŃul are terenuri de ajuns: loc cultivabil, livezi, păduri şi lemnărit liber (libera

lignatio).
Aprieş-ul, localitate dispărută acum – avea terenuri de ajuns, dar le stricau mereu

ploile; fâneŃele nu le lipsesc şi au „lignaŃie” liberă.
Târnova are „lignaŃie”, terenuri arabile şi livezi puŃine, stricate însă de ploi.
Curtacheriul se jălbeşte de puŃinătatea terenurilor arabile; are însă „lignatio”.
Moroda duce lipsă de păşunat şi de livezi.
Almaşul, situat la un loc aparte, ferit (in loco abstracto locata), duce lipsă de toate

felurile de produse (omnibus beneficiis) afară de lemn; de aceea – adăugăm noi – şi aceasta
localitate a dispărut.

Zărandul, opid, are: „lignatio”, păşunat, pescărit, terenuri arabile de ajuns; dar în
anul trecut de-abia a avut ceva câştig, din locurile cultivate, din pricina ploilor. Are şi birt
(educillum).

Sintea are: agri şi păşune, puŃini; pădure multă, dar ploile strică mult.
Cinteiul are „lignaŃie”, pescărit şi teren suficient, dar ploile strică; are şi birt comun.
Şomoşul are şi el „lignaŃie” şi pescărit; teren de ajuns, dar apătos, din care cauză e

nevoit să semene „in alieno” în teren strein, pe arendă.
Nădabul are libera folosinŃă a lemnului, pescărit; are terenuri arabile şi păşune în

propriu.erdeişul n-are lemn (lignatio propria), ci numai de la Chişineu, neplătind vamă; au
livezi foarte mici şi localitatea e mereu inundată. Locuitorii sunt mereu şicanaŃi cu prea
desele cărăuşii.

Socodorul are birt (educillum), cedat pe întreg anul; n-au nici o altă jalbă, decât că
le lipseşte lemnul,

Şimandul a obŃinut de la domnii de pământ – pe lângă birtul domnesc – dominale
educcilum – şi o crâşmă particulară (privatum popinam), pe an întreg; are păşuni şi locuri
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arabile în pustele (praedia) Tövisegyháza şi Ujfalu, pe lângă obligaŃii la lucrări în natură,
nu are, însă, lemn; se vaietă şi aceasta localitate de cărăuşiile prea dese şi de lucrările care
trebuie făcute la domnie (dominalibus laboribus).

Elek, localitate cu proaspătă aşezare de coloni germani, se vaieră şi ea de desele
cărăuşii: dar, în afară de aceasta are foarte bune păşuni şi locuri de cultivat.

G.-Vărşandul n-are terenuri proprii, nici arabil, nici de păşunat.
Pilul n-are „lignatio”; terenuri, pentru semănături, are numai prin arendă.
Otlaca se plânge că nu are terenuri de ajuns, cultivabile, de la domnie, de aceea

trebuie să facă învoială de arendă.
Şiclăul, pe care l-am văzut că era localitatea cea mai împoporată cu Români, se

văiera de puŃinătatea locului cultivabil, propriu iobagilor; de aceea trebuiau să Ńină în
arendă terenuri, pe lângă plăŃi foarte grele.

Macea cere, cu prilejul inscripŃiei, uşurarea dărilor, pe temeiul că, la puŃinul teren
ce-l au, li s-a sporit numărul sufletelor, iar vitele le-au pierit.

Comlăuşul are cel mai potrivit teren şi lignaŃie liberă, dar se vaieră de prea desele
cărăuşii pentru armată (transenis militaribus).

Cherechiul se plânge că „lignatio” trebuie s-o plătească în bani gata.
Seleuşul suferă de inundaŃii continue, încât aproape nici nu poate avea rod din

economie; satul e şicanat şi cu cărăuşii mărunte, încât mulŃi au început să emigreze; are
lignaŃie, dar vitele le-au pierit.

F.-Vărşandul e o localitate norocoasă: are prisos de agri şi livezi şi liberă
„lignaŃiune”.

Din informaŃiile de mai sus rezultă, în general, că soarta iobagilor, fără deosebire de
limbă, era din cele mai rele, mai ales în localităŃile arătate mai sus cu neajunsuri de caracter
economic, care îi împiedicau de a produce de ajuns pentru traiul lor şi pentru împăcarea
domnilor, uneori capricioşi şi chiar răi, dar totdeauna necruŃători şi lacomi. Mai rezultă din
cele de mai sus şi două neajunsuri: inundaŃiile, dese şi ruinătoare, care veneau din
revărsarea Crişului şi a altor ape adunate la şes, în lipsa unei canalizări ce a urmat numai în
veacul al XIX-lea, destul de târziu. Până atunci, însă, „ponoasele” au fost ale iobagilor, în
vreme ce domnii au ştiut să-şi smulgă „foloasele”, şi în cazuri de neajunsuri în producŃiune.
Pe de altă parte, se semnalează lipsa mare a terenurilor cultivabile, din pricina că terenul
judeŃului era, în veacul XVIII, în mare parte păduros.1 Din această pricină, în mai multe
regiuni ale comitatului au trebuit extirpate păduri, de pe urma sporirii populaŃiei româneşti,
aşa de prolifică, de altfel. Aceste „lăzuiri”, legate de numele poporului nostru, atât la
Câmpie cât şi la locurile muntoase, erau un merit pe care trebuie să i-l recunoaştem.1

Să vedem acum ce feluri de producŃie au existat în anii respectivelor catastifuri,
luată la bază la stabilirea impozitelor. Felurile producŃiei agricole sunt luate după măsura
de „cubul” a vremii de atunci.2

ÎnfăŃişăm, în cele următoare, mai întâi un tablou rezumativ despre semănături.

                                                          
1 Dela Erdeiş, la Şiria şi Comlăuş erau în veacul XVIII, păduri aproape fără înrerupere: Márki S.: o.c. II,
847.
1 Scriitorul maghiar Bél Mátyós, din prima jumătate a veacului XVIII aduce o hulă (reprodusă de Márki S:
o.c. II, 414), că Românii, din pricina lenei, nu lucrează pământul pe cât ar putea-o face. Adevărul poate fi
altul: Nu vor fi voit să-i îngraşe şi mai mult pe domnii de pământ, aşa de lacomi şi silnici. De atunci va fi
derivând dictonul despre raportul dintre “iobag” şi “domnul” de pământ: „Ungetem pungit, pugetem ungit”,
adecă: pe cel ce are să te ungă trebue să-l împungi, ca tot mai mult să te ungă!
2 vezi nota 2 la pag. 111.
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Cifrele din dreptul asteriscului (*) se referă la terenuri Ńinute în arendă

Din acest tablou se vede că semănăturile – fără socotirea fracŃiunilor – dădea, în
general, o întindere de aproape 36000 cubule. În aceste semănături, grâul covârşeşte faŃă de
porumb sau cucuruz. Acest din urmă se producea mai ales în partea de Răsărit a judeŃului,
mai improprie pentru grâu.

Dacă admitem că fiecare cubul de semănătură cuprindea extensiunea de câte-un
jugăr3 am avea cam tot atâtea jugăre de sămănătură4 pentru populaŃia rurală. N-avem
pretenŃia de a fi fixat acest raport, de cât numai cu aproximaŃie.

Să vedem acum un tablou special despre şase localităŃi româneşti de frontieră, după
cum urmează:

Cubule de semănătură:
Localitatea:    „hospites”: grâu: orz: ovăs:  porumb: total:
F.-Vărşand      91 191  67    9      15
282
Curtici          57 106  27     -        8
141
G.- Vărşand         111 196  85    2        8      291
Şimand             213      503   204    2       33 742
Socodor                  202      604 272    5       32 913
Şiclău             247                       762 344         24            46   1176

           921         2362 999    42      142      3545

Toate aceste semănături de căpetenie dădeau, prin urmare, o întindere aproximativă
de 3545 jugăre – un raport economic foarte avantajos, faŃă de restul judeŃului.

Aceste indicaŃii despre producŃia agricolă dau un explicativ sigur şi cu privire la
alimentaŃia  populaŃiei rurale de acum două veacuri. Iobagul de la şes, şi mai ales cel de la
                                                          
3 “Jugărul” e măsură de extensiune, cât se poate ara cu un plug, într’o zi. Un jugăr de mai apoi („austriac”)
face 1600 stângeni patraŃi. Un „jugăr unguresc” are extensiune de 1200 st.
4 La 1749, oraşul avea numai 495 jugăre de sămănătură cu grâu (Márki: II 839)
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frontieră, trăia aproape numai cu pâine de grâu.1 Raportul de alimentaŃie se schimbă, însă,
în defavoarea populaŃiei cu cât mergem mai spre Răsărit, unde grâul nu era cultivat, ci
numai porumbul sau mălaiul.

Prin urmare, la frontieră, iobagul române se afirma mai bine şi din punct de vedere
economic. El dădea dovadă de adaptare la măsura de producŃie a solului şi-şi dovedea,
încă de acum două veacuri,  capacitatea de producŃiei agricolă2, care era pentru el un titlu
în plus, de stăpânire în viitor, şi din acest punct de vedere, pe lângă titlul vechimii sale aici
şi a numărului aşa de covârşitor.

3. Vitele iobagilor; numărul şi rostul lor

Agricultura şi vitele sunt factori corelaŃi, în economie, mai ales în trecut, când nu
existau maşinile agricole şi nici gunoirea artificială. Ele, şi în viaŃa iobagului s-au
complectat reciproc, slujind acelaşi  scop general: producŃia, din care să se acoperă
sarcinile publice ale vremii, şi traiul de toate zilele. Alături de rostul mâinii umane, vitele
au servit ca ajutor la lucrarea brazdei, şi la fertilizarea solului.∗ De aceea, în viaŃa
Românului, ele au un preŃ deosebit.∗∗

Din tabloul de mai jos, repartizat şi pe regiuni, vom vedea: ce fel de vite şi în ce
număr au fost îngrijite de iobagii vremii, de sine înŃeles, şi pe terenuri pe care le cultivau
numai în arendă.

InformaŃiile pe regiuni, din care am întocmit tabloul de mai jos, aveau şi unele
neajunsuri, între care acela că nu toate rubricile sunt de acord, în toate formularele. În unele
se indică şi categoria vite de jug; în altele, caprele şi oile figurează despărŃite deolaltă, sau
în aceeaşi rubrică.

Iată, acum, tabloul, aşa cum am putut să concordăm rubricile statistice:

                                                          
1 Încă de atunci, grâul sămănat la câmpie era mult, frumos, curat (Márki: II 839)
2 Iobagii mai aveau şi terenuri immediate, lângă casele lor, pentru grădini, despre cari credem că nu erau
supuse impositării pe faŃă, dar – dimpreună cu hoarele din curŃile „iobăgeşti” – stârneau, totuşi, şi ele, de
multe ori, rapacitatea celor mari. Între produsele mai apropiate de casă şi de familie punem cânepa şi inul,
pe cari nu le aflăm trecute în registrele de impositare. Acest produs economic era foarte în us pe aceea
vreme, întrucât populaŃia îşi gătea, ea însăşi, îmbrăcămintea: albiturile adecă şi de purtat  (Márki S: o.c. II
842). Şi astăzi româncele lucrează după modele străvechi. (Idem: I. 422).
∗ La începutul veacului XVIII, creşterea vitelor nu era împreunată cu câştig, decât de mai târziu. La 1742,
cei 19 germani, 8 „valahi”, 10 bulgari, 9 greci şi 8 sârbi aveau 18500 vite la păşunat, în judeŃul Aradului.
„Valahul” Szebenyi László, el singur avea 500 vite; iar „grecul” Christofor Gorove, numit şi „dracul cel
şchiop” din Túr, avea 1500 vite (Márki: o.c. II 834)
∗∗ Despre economia de vite la Români vezi şi Mateş: o.c. LXXXIII.
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1) Vite ale iobagilor. - 2) Ale neguŃătorilor. – 3) Ale fabricanŃilor de bere şi ale
evreilor din Arad. – 4) Ale comercianŃilor. – 5) Vite Ńinute pe teritoriul arendat.

Prin urmare, totalul vitelor, mari şi mici , înregistrate în catastifurile menŃionate dau
cifra totală de 72612, aparŃinând inventarului iobagilor.

În vederea raportului de corelaŃie dintre brazdă şi vita de lucru, facem de la început
constatarea că cele mai multe vite, şi mai ales cele mari, sunt produsul Câmpiei, din două
motive: al densităŃii populaŃiei şi cel al bogăŃiei solului, care e mai potrivit şi pentru
întreŃinerea vitelor. De aci vine, ca explicativ, şi aceea că orzul şi ovăsul, bune de
alimentaŃie vitelor, se cultivau în mai mare măsură la şes decât la deal.

Iată câteva localizări ale cifrelor statistice:
În districtul Totvărădia şi în cel al Minişului, aproape de fiecare „hospes” sau iobag

cu vatră vine câte-un bou (şi încă ceva, puŃin), tot aşa şi numărul vacilor; din cai, se ajunge
câte-unul tot la al doilea iobag. În aceeaşi vreme, în partea de jos a districtului Zărandului,
începând de la Curtici spre nord-est, pe linia de frontieră actuală, e cu mult mai favorabil
numărul vitelor mari. Pentru importanŃa lor, vom paraleliza cifrele, după localităŃi – câteva
măcar din ele – şi cu arătarea cifrei „hospes”-ilor şi a numărului vitelor: boi, vaci, cai şi
junci.

Localitatea: „Hospes”-i: Boi: Vaci: Cai: Junci:
Socodor       202 479 413 233 372
Şimand       213 477 662 263 486
G.-Vărşand       111 183 236 135 199
Pil           68 180 204   77
102
Otlaca           93 120 142   72   71
Şiclău       247 442 359 437   98
Macea           45   67   80   24   48
Curtici           57   99   94   24   58

ProporŃia acestei categorii de avut naŃional este următoarea: La peste o mie de
„hospes” sunt aproape 7000 capete de vite mari. Deci, de fiecare gospodărie iobăgească
vine mai mult ca şase capete de vite mari. – Iar privind întreg districtul Zărandului cu cele
aproape douăzeci mii vite mari, revin, în general, câte 5 ½  vite mari de fiecare casă de
iobag „hospes”.
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Nu continuăm, deşi este chiar o mândrie să poŃi face constatarea acestei prosperităŃi
în creşterea vitelor, dintre cari, cum se vede, face parte însemnată şi calul1, în număr de
3000 în întreg districtul. În acest mediu geografic-economic se găseşte şi satul cu colonişti
germani Elek – Aletea, azi în Ungaria – cari, însă, 53 la număr, nu aveau boi, nici unul (?);
cel puŃin în statistică nu se găsesc, ci numai: 129 vaci, 122 cai şi 62 junci şi junince. – În
restul de localităŃi „zărăndene”, pe măsura apropierii din Ńinutul munos, referinŃele se
schimbă în minus. Totuşi, şi acolo, vitele, deşi în număr proporŃional mai redus, îşi au cifra
lor suficientă: pentru lucrarea brazdei şi pentru întreŃinerea stăpânului. Căci, în definitiv,
vacile, - precum şi celălalt rest de vite (oi, capre) au servit o însemnată parte de hrană
iobagilor, şi uneori şi la jug.

Dacă străduinŃa umană e ajutată mult la Câmpie şi prin fertilitatea solului, care
contribuie şi la dezvoltarea creşterii vitelor, - în schimb, în Ńinuturi mai aproape de munte şi
mai ales la munte, sau şi numai în locuri deluroase, omul muncitor se recompensează prin
creşterea vitelor în special. Aceasta e nota caracteristică a Ńinutului Ineului, cu aşezare
geografică pe şes şi la deal. O privire mai de aproape asupra referinŃelor de economie în
vite se impune mai ales aici. Tabloul general, în aceasta privinŃă, despre cele 69 localităŃi
este următorul:

Gospodării de hospes: Boi: Vaci:  Junci: Cai: Mânzi: Total:
              1401    2126 1787   495     417  17 4842

Raportul de avere ce rezultă din aceste cifre este următorul: De fiecare gospodărie
vine câte-unul şi jumătate de bou şi câte una şi 1/3  parte de vacă; iar în general, din întreg
contingentul de 4842 capete de vite mari vine câte 3 ½ de câte-un hospes. Evident,
inventarul naŃional în vite, în acest Ńinut, e mult scăzut faŃă de părŃile mai de jos ale
Câmpiei locuite de Români. Cu toate acestea e de remarcat că în special numărul vacilor –
cari, pe lângă lapte de hrană, sunt utile şi la tras – în 53 din 69 localităŃi trece peste numărul
gospodăriilor de „hospes”. S-ar putea spune, deci, că alimentaŃia cu lapte de vacă – pe
lângă cel de oi şi capre, de care vom vorbi separat – precum şi utilizarea vacilor la
agricultură, erau obişnuite. Iar cu privire la cifra vitelor cornute, mari, şi cea a cailor
aceloraşi iobagi – pe lângă numărul mare al vacilor, avem următoarele trei localităŃi de
relevat.

Localitatea: Hospes: Boi: Vaci: Cai: Mânzi: Junci.
Ineu: civilii     47   54   38   -     -

   9
         militarii:     90 120   96 18     1

 29
Buteni:      136 172 151 36     3

 39
                                                          
1 Stava din Arad număra la 1700 numai 50 cai, iar la 1749 de tot 558 cai  (Márki II 835)
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Şebiş:     50   99   84 12     - 
 33

În Ineu erau 7 inşi cu mai mulŃi boi (cam după perechile de boi se judeca starea
materială a gospodarilor, şi atunci!) şi anume cu câte-patru: Românii Záko (nume alterat)
Urs, în partea civilă, iar dintre „militari” „Gabor Petru”, Ciuca Ioon, Brad Paul, Dehelean
Avram şi Vlad Petru; iar ce de al şaptelea Szaz „Zsiga”, cu 6 bi, el încă poate fi Român,
deoarece în partea locului se găseşte şi astăzi familia „Sas”. – În Buteni, încă atunci o
puternică localitate românească, cei mai înstăriŃi erau: Faur Martin, Horga Mihai, Manciu
Juon cu câte patru boi, Coloja Petru cu 5 boi; încolo, mai de regulă, tot iobagul „hospes” cu
perechea de boi şi, uneori, şi cu câte una sau două vaci. În Şebiş, unde erau şi Maghiari,
aceştia sunt mai bine situaŃi: opt inşi cu câte 4-6 boi, şi numai patru Români (Fesa Toma,
Don Ghirca, Filip Pitea şi Crişan Dumitru) au câte patru boi în gospodăria lor.

Prosperitate în creşterea vitelor cornute, în partea de mijloc a Ńinutului „zărăndan”,
remarcăm de ex. la Pâncota, unde cei 127 „hospites”, aveau: 252 boi, 176 vaci, 94 cai şi
108 junci şi junince.

În Ńinutul Ineului, în general, cei 1401 de „hospes” aveau 2126 boi, 1787 vaci, 417
cai şi 495 junci şi junince. Raportul e, deci, mai scăzut decât în satele „zărăndene” şi mai
ales din partea de jos. Şi nici nu e de mirare, fiind terenurile mai puŃin potrivite pentru
cultivare şi solul mai puŃin darnic, pentru munca omului şi a animalului deopotrivă. Din
tabloul ce se publică la anexe, se poate vedea că uneori nici măcar un bou de tras sau o
vacă de muls nu se ajunge de câte-un iobag cu vatră; dovada de condiŃii inferioare de
muncă şi de rodnicie.

Vitele mici – cornute şi râmători – sunt o complectare a inventarului gospodăresc,
iar pentru cei mai săraci sunt singurul avut în animale. Ele, deci, sunt deopotrivă partea
„hospes”-ilor şi a zilerilor (inquilini).

Despre vitele mici am întocmit tabloul rezumativ de mai jos, în raport cu numărul
iobagilor cu vatră, după cum urmează:

Regiunea: Oi: Capre:Oi şi capre     Râmători:
Valea Mureşului   2269 558      (la un loc) 1893
łinutul Zărand 17038 164        -        10978
     „      Ineu   693 413        -          3783
Ohaba, Arad     52     12        -              71
Arad, Ineu (1747)    -       -      151
Opt comune des-
militarizate (1742)                                                             1592                           .
                            20052 1177   1743 17918

Contingentul acesta dă un total de 40890 capete de vite mici.
Oieritul1 în special era – şi este – o îndeletnicire de dublă utilitate: pentru hrană şi

îmbrăcăminte. Totuşi, nu se pare să fi fost destul de cultivat, din pricina multor locuri
mlăştinoase, de la şes, până a nu se fi făcut regularea apelor. Să privim, după regiuni, acest

                                                          
1 Oilor de baştină ale Românilor li s’au adăogat, după 1724, oi germane, aduse aici de baronul Harucker
(Márki O.c. II 837)
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contingent de producŃie. Pe Valea-Mureşului şi până din jos de Arad găsim de-abia şase
localităŃi cu mai mult de  sută de oi. Acestea sunt următoarele:

Vineşti: cu 112 oi; Horga Micula are cele mai mult – 35 – în sat.
Baia: cu 126 oi; Abrudan Gheorghe, cu 34 oi.
CovăsinŃ: cu 133 oi; cu 11 cultivători; maximul îl are Tader Iacob, cu 28 oi.
Cuvin: cu 372 oi; 22 cultivători; maxim de 54 oi la Bradin Toma.
Aradul: cu 497 oi; avea 15 cultivători; între care un sârb (RaŃ Pero) cu 70 oi; apoi

Românii: Ardelean Manea 41 oi, Iovan Petru 52 şi Moroşan Ioan cu 105 oi.
Zimand: cu 596 oi; avea 9 cultivători, în loc de frunte pe românul Mitra Bărbuş cu

300 oi.
Pe cursul de mai jos de Arad, al Mureşului, în cele opt comune demilitarizate la

1752 – pe care-l privim aci în continuitate de Valea-Mureşului – constatăm următoarele
stări: Oile sunt catagrafiate la un loc cu caprele. Deci nu putem categorisi mai de aproape
contingentul. Dăm, deci, informaŃii sumare, despre localităŃi şi cultivatori:

La Semlac: 12 cultivători, cu 211 capete; cel mai de seamă e românul Ardelean
Nicula, cu 60 oi şi capre; apoi Herlo Chirilă cu 30 capete.

La Pecica: 43 cultivători, cu 823 capete, din care Românii au după cum urmează:
Iovan (Ioan) Gherdan 57, Ardelean Iosif 40 şi Guleaş Simeon 100 capete, Sima Ignatov
(poate fi sârb) cu 50 capete.

La Pauliş: 12 cultivători, cu 95 capete.
La Şoimoş: 10 cultivători, cu un totul de 100 capete; din care numai un cultivător

are maximalul de 20 capete.
La Sâmbătel cu 8 cultivători şi 96 capete; la Cicir unul singur, Românul cu nume

sârbizat – era din localitate militarizată – „Ursul Mirenics”, cu 10 oi şi capre. – La
Mândruloc, doi cultivători cu câte opt capete. – La GlogovăŃ: 6 cultivători, cu 241 capete,
din care Românul „Marsio” (Marşieu?) Ştefan cu 100 oi şi capre şi Nădăban Flore, cu 70.
germanii din aceiaşi localitate nu au asemenea vite, fiind venituri proaspete: „Gyermani
advenae”.

În districtul Ineului se mai găseau de-abia 693 oi, în 22 localităŃi. Dintre acelea,
numai în două locuri sunt peste o sută de oi: 163 la Cuied şi 279 la Văsoaia. Încolo, sunt
de-abia foarte puŃine numai. Poate nu erau de ajuns nici pentru provederea populaŃiei cu
haine de lână. Aveau, însă, la Ineu, un vestit centru de târg pe vremea aceea, de o
însemnată vechime chiar, ca izvor de provedere pentru acel Ńinut.

De cât acest Ńinut, se prezintă mult mai bine cel al Zărandului, în privinŃa creşterii
oilor, deşi întreg era situat la Câmpie. Din cele 17038 oi din acel Ńinut cu 50 localităŃi,
considerabila cifră de 8393 oi erau prăsite în următoarele treisprezece localităŃi româneşti:

În Zărand: 194 oi În Cherechiu:   803 oi
„  G.-Vărşand: 235 „ „   F.-Vărşand:  840 „
„  Otlaca 336 „ „   Comlăuş 1258 „
„  Macea 344 „ „   Socodor
2223 „
„  Pil 470 „ „   Şimand
3273 „
„  Curtici 578 „ „   Şiclău
4343 „
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„  Nădab 697 „ „

Dăm şi câteva amănunte caracteristice despre acest avut ce venea, în cele mai multe
cazuri, pe lângă averea în vite mari. În Otlaca erau 26 cultivatori; dintre care Szerb (scris
rău, în loc de „Sârb”, care totuşi era Român, având nume de botez românesc) Toader, cu 60
capete. În Pil, cei mai în stare erau Bodârlău Toader şi Puşca Iuon cu câte 40 capete; în
Zarand, oile-s repartizate larg, având unul singur maximul de 26 capete. – În Nădab,
GoldiŃa Nicoară avea 80, Ardelean Luca numai 76, alŃi cultivatori dau cifra de 43 inşi. – În
Socodor, din 109 oieri, se relevă Şimăndan Toader cu 140 oi şi Băişan Toma cu 300 oi. – în
Şimand, din 123 cultivători, Mag Iános (să fie ungur?) avea 120 capete, „Miklos Petro”
(Român scris cu ortografie ungurească) 80 oi, pe când Merce Gavrilă avea, rotund, suta de
oi. Mai erau şi alŃii, cu câte: 68, 70, 89, 120, 143 şi chiar 200 oi, cultivători cu nume
româneşti: TruŃan Vasile, Ciobotă Ioan, łeran „Iovan”, Ioan „Petro” ş.a.

Asupra acestui fenomen economic, al creşterii de oi pe partea de jos a Câmpiei
Aradului, într-o  proporŃie mai vădită decât în localităŃile româneşti din Ńinutul Ineului de
exemplu, ne oprim făcând două constatări: Cea dintâi este că în părŃile de mai sus ale
Câmpiei, făcea – cu toată probabilitatea – mari mizerii Crişul-alb, devenind terenul prea
impropriu pentru creşterea oilor, care nu suferă locul mlăştinos. Cea de a doua împrejurare
este că locul mai de jos al Câmpiei – ocupat, am putea spune, exclusiv de Români – era mai
potrivit pentru Ńinerea de oi, aşa de aproape de sufletul şi de trebuinŃele vieŃii
Românismului. Cultura oii, deci, în acest Ńinut, poate fi pusă într-o  legătură apropiată nu
numai cu vechimea, ci şi cu caracterul de aşezare statornică a Românului la frontiera
vestică. Şi să o punem şi aceasta: multe nume patronimice româneşti din partea locului sunt
luate de la îndeletnicirea de păcurari de oi: Pokurar, Pekorar...

Caprele şi râmătorii (porcii), cele dintâi mai puŃine şi mai ales pentru oameni mai
săraci, fac parte din inventarul de vite al gospodăriilor de acum două veacuri. Dar de multe
ori, în statistici, caprele, mai ales în partea estică a judeŃului, figurau şi în gospodării
mijlocii, care aveau şi vite mari. Contingentul de capre – fără să socotim aci pe cele
înregistrate la un loc cu oile, în statisticele de la 1747 şi 1752 – dădeau, în întreg comitatul,
de-abia cifra de 1177. o privire mai de aproape asupra acestui ram de economie, am făcut
în legătură cu districtul Ineului. Dacă în acel district avem de înregistrat 70 de crescători de
693 oi, avem tot atunci şi tot acolo 85 crescători de 413 capre.  ProporŃia dintre oi şi capre
poate să fie tot cam aceasta şi în alte părŃi, întru cât capre, mai darnică la lapte, e mai puŃin
utilă din punctul de vedere la prevederii în îmbrăcăminte în mod casnic, după vechiul
obicei acum abandonat în mare parte.

Râmătorii 1 sau porcii, în cifră de 17918 capete în comitatul de atunci (faŃă de totalul
de 22972 al oilor şi al caprelor la olaltă) s-ar părea că reprezintă o disproporŃie numerică şi
un dezavantaj economic. Dar nu e tocmai cazul. Dacă repartizăm cifra râmătorilor pe
numărul căsniciilor iobăgeşti de amândouă categoriile – iobagi cu şi fără vatră: de peste
5000 la număr – atunci am avea peste trei râmători de fiecare gospodărie. Dar, proporŃia
aceasta e numai teoretică. Realitatea, însă, este alte, şi-i vom da expresiune sub două
aspecte: aproape  nu sunt gospodării care să n-aibă măcar un singur râmător, pentru
trebuinŃele casei; dar, totodată erau prea mulŃi iobagi care nu prea aveau altceva în afară de

                                                          
1 După ocupaŃia turcească au începtu să se crească şi râmători negri şi mai ales roşii. In Ńinutul vădasului
s’au crescut râmători din purcei de porc sălbatic. (Márki II 837)
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aceste vite mici: oi, capre şi porci sau râmători. Deci, aŃa se vede, viaŃa iobăgească, cu
durităŃile serviciilor iobăgeşti, era prea aspră şi grea pentru foarte mulŃi din iobagi.

4. łăranii iobagi şi starea lor materială

Starea materială, individuală, a iobagilor încă e ceea ce ne interesează. O icoană
despre aceea stare ni-o putem face, încâtva, după privirile ce am aruncat până acum asupra
stării lor în general. Iobăgia de odinioară, întocmai ca multele feluri de exploatare modernă
a celor nevoiaşi, era un mare rău, nu numai social, ci şi economic. Totuşi, nu se poate
spune că lipseau Ńăranii iobagi mai înstăriŃi. Pentru măsura de avere de atunci, erau mulŃi
chiar bine înstăriŃi, judecâdu-i după numărul vitelor, mai ales a celor mari, cari, ele însele,
însemnau un important inventar economic menit să producă în comerŃ, dar mai ales în
punerea acelor vite în slujba agriculturii, cărăuşitului etc.

Vom înfăŃişa acum câteva date despre înzestrarea iobagilor de la frontiera vestică1,
din zece localităŃi de interes. Vom extrage din statistică, aşa dar, câteva nume de iobagi, cei
mai înstăriŃi; de la patru boi în sus, arătând contingentele de cai şi de vite cornute, precum
şi producŃiunea terenurilor cultivate. Vom începe de lângă Mureş, de la Semlac, mai jos de
Arad.

                                                          
1 Despre iobagii români bogaŃi din Ardela vezi St. Meteş: o.c. pag. LXVI sq: Se înşiră după conscripŃii dela
1722, cu numele, mulŃi oameni bogaŃi dintre Ńăranii harnici, cu familie numeroasă şi capabilă de lucru, cari
agonisiseră o frumoasă avere, împrumutând demulteori, cu bani, pe domnii lor strâmtoraŃi şi prea risipitori.
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Am citat, dinadins, aceste nume de iobagi de la frontiera vestică, cu gând şi scop să
dovedim două lucruri: că pătura iobăgească mai înzestrată, într-un sens relativ, după
măsura vremii de atunci – eram noi, Românii; şi că, elementul minoritar, disparent aproape
de tot faŃă de Români, nu reprezintă nici sub raportul material vre-o forŃă care să poată
apăsa în cumpăna statisticei, ori în cea a vremurilor de zavistnic „revizionism”.

Românii, care au fost aici din vechime şi s-au identificat în toată vremea cu aroma
şi cu rodul brazdei, au rămas, şi de atunci încoace, în continuitatea istorică şi a superiorităŃii
numerice, stăpâni pe situaŃii materiale vrednice de luat în seamă, mai pronunŃate chiar şi
decât în alte părŃi.

De remarcat şi aceea că de-abia la această frontieră dăm şi de preoŃi mai înstăriŃi,
totuşi rămaşi mai pe jos decât mulŃi din credincioşii lor, în vreme ce în alte părŃi ei duceau
o viaŃă şi mai mizeră.
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II. Alte îndeletniciri ale iobagilor

1. Deprinderi apropiate de agricultură

Îndeletnicirile pe planul al doilea ale iobagilor români arădeni din veacul XVIII,
trecute în registrul de constatare şi impozitare, erau următoarele: Vieritul, Albinăritul,
Morăritul, Vinarsăritul. Vom face şi despre acestea, pe rând, câteva constatări, pentru a fixa
existenŃa lor între Români şi mai ales partea acestora de afirmarea şi pe aceste terenuri de
economie naŃională.

a) Vieritul  e catagrafiat nominal după fiecare cultivător. Măsura întinderii cultivate
cu vie se arată prin termenul „vinae fossorum” – săpători de vie – ceea ce însemnează că
respectivul cultivător are întindere de vie câtă ar putea s-o sape atâŃia şi atâŃia lucrători de o
zi.1 Şi astăzi, în podgoria Aradului se întrebuinŃează termenul de „sapă”, la plural „sepe” de
vie. Noi ne-am luat sarcina nu tocmai uşoară aceasta, de a extrage şi orândui aceste
informaŃii, după cum se va vedea mai jos, pentru a fixa anumite adevăruri, care merită să
fie ştiute, de preŃ fiind ele şi în privinŃa repartizării pe „naŃionalităŃi” – bine înŃeles, numai
cu aproximaŃia ce o îngăduie ortografia străină – a terenurilor de atunci plantate cu vie.2

Stările de lucruri, repartizate pe regiuni şi câteva localităŃi catagrafiate a parte, se
evidenŃiază din tabloul ce urmează:

Din acest tablou rezultă următoarele constatări: El cuprinde numai terenurile
cultivate de iobagi, deci nu şi pe acelea care formau proprietatea directă şi exclusivă a
persoanelor privilegiate, care erau „nobilii” şi pe ale căror vii tot numai iobagii acestora le
cultivau. Prin urmare, tot numai al iobagilor era meritul, dacă viile privilegiaŃilor erau
lucrate bine, încât aceştia puteau să paradeze cu vinurile lor şi se gândească la export, până

                                                          
1 După informaŃia piretenului meu Trifon Lugojan, profesor în retragere şi proprietar de vie, o “sapă” ar
face cam 200 stângini pătraŃi.
2 Vezi şi la Márki (II 843) despre culutra viŃei de vie ce decăzuse sub Turci, iar mai apoi s’a recules. Se va
vedea că şi cu concursul activ al Românilor.
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şi prin Anglia şi America.3 O constatare mai apropiată în cauză, din datele înfăŃişate în
tablou, este următoarea: Românii sunt în oarecare inferioritate cu privire la întinderea
terenurilor plantate cu vie, în raport cu celelalte neamuri: maghiari, germani şi sârbi. Din
totalul culturii viŃei de vie, de câte-un Român vin 2 ½ „sepe”, de câte-un maghiar 13
„sepe”, de câte-un german 17, şi de câte-un sârb, 6 ½ „sepe”. ExplicaŃia e următoarea:
Românii cultivau vie numai pentru trebuinŃele lor personale, pe când între ceilalŃi se găseau
şi cultivători profesionali, trăind exclusiv sau numai în mare parte din produsul viilor. Deci
Românii se găsesc în nota normală a cultivării viei, având la îndemână vinul necesar pentru
consumaŃia proprie, cel puŃin dacă nu şi ceva mai mult.

E de interes să privim şi mai de aproape aceste raporturi despre cultura viŃei de vie.
Dăm următorul tablou1, pe localităŃi, privind mai întâi Aradul ca oraş, şi câteva comune de
pe Valea-Mureşului, despre numărul cultivatorilor de vie şi cel („fossores”) al „sepelor”.

(în tabel, rubrica 1, rindul 11, nota: Arad2)

În special pe Valea-Mureşului, Românii îşi păstrează, ca şi în general, proporŃia de
cultivare a viei, în toate comunele româneşti, afară de Micălaca, unde cultiva vie un singur
iobag, cu nume sârbesc. SituaŃia se pronunŃă în favorul străinilor, mai ales în două puncte:
Ghiorocul şi Aradul.

În Ghioroc era o recentă înfiripare ungurească, unde Maghiarii veniseră şi din
depărtări mari, ca acel cizmar Kolosi (Clujan) Gheorghe, care venise probabil din Cluj.
Comitatul tocmai asigurase pentru Maghiarii din Ghioroc, consideraŃi ca „novi advenae”
(venitúri recente), scutire de dări pe trei ani3 pentru a-i menaja. Deci în Ghioroc erau cei

                                                          
3 Date interesante  în cauză, la Márki : o.c. II 843-8. Comerciantul Luter trimite, la 1783, vin roşu de Miniş
în Anglia : o.c. 845.
1 În tablou n’am putut verifica etnicul pentru patru nume, şi nici să repartizăm cele patru “sepe” cari le
aparŃin.
2 Datele dela Arad arătate cu aproximaŃie numai.
3 Din congregaŃia dela 10 Dec. 1743.
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mai mulŃi cultivători maghiari, dar având numai 79 sepe, pe când în opidul Arad, deşi erau
numai şase cultivători maghiari, aceştia aveau 116 sepe. În Arad, în special – ceea ce dorim
să relevăm mai ales – aveam, ce e drept, numai trei cultivători; dar aceştia aveau: Pâncotan
Toader 7, Blaj Ştefan 10, iar Rădocean Ion, chiar 27, la olaltă 41 „sepe” româneşti. Alături
de situaŃia arătată a Maghiarilor din Arad, alŃi opt Sârbi, din Arad, aveau 132 sepe şi cei
şase Germani aveau 183 sepe. Aceştia erau „cetăŃeni” germani arădeni, cărora li se adăoga
şi Germanul, cu situaŃie specială privilegiată, fabricant de bere – braxator – Thoma Jung,
care producea şi cinci „căldări” (acove) de vinars, cu 11 „sepe”. – Dealtfel, aici în Arad,
cultivătorii de vie – români, maghiari, germani şi sârbi, iată – câŃi inşi erau  şi câte „sepe”
aveau:

    Români:     Maghiari: Germani:   Sârbi:
1 cu 7 3 cu câte 8        -      1 cu 4
1  „ 10 1 cu 17      1 „  15 1  „  6
1  „ 24 1  „  25      1  „ 18 1  „  8

          1  „  50      2  à 30 1  „ 10
                   1 cu 40      2  à

15
                   1  „  50     1 cu

17
                                                    1  „  22

                                                                            1  „  35

             În partea de sus a Văii Mureşului, majoritatea cifrei cultivătorilor şi a numărului
„sepelor” e pe partea Românilor, chiar şi în Radna, o localitate cu mai multe neamuri şi
atunci. În CovăsinŃ, aproape nu era nimeni străin, cultivător de vie, iar în Cuvin de-abia s-a
afirmat o mică infuziune străină – patru Maghiari, cu opt sepe – în aceea localitate.

Despre următoarele patru localităŃi – din cele opt demilitarizate la 1752 – una,
Semlacul, mai jos de Arad şi trei de mai sus, avem următoarele informaŃii:

În Semlac, cele 20 de sepe sunt puse în legătură cu veniturile unui birt: „ex
proventu educilli”, despre a cărui proprietar nu se dau informaŃii mai de aproape, cine era.
În Sobotel: din totalul de 21 cultivători cu 68 sepe, unul cu 7 sepe are nume maghiar; alŃi 4
cu 12 sepe poartă nume sârbeşti, iar restul de 15 cultivători cu 49 sepe sunt Români
indubitabili (Numele străin-sunătoare nu înseamnă, însă, că sub ele nu s-ar ascunde
Români, în această fruntaşe comună românească).

În Pauliş cu 24 cultivători având 100 sepe, 2 sunt cu nume maghiare, având de-abia
1 + ½ = 1 ½ sepe; 1 anonim „Kapitone”, presupunându-l de sârb, avea 11 sepe; iar restul de
39 cultivători, cu 86 sepe, au nume româneşti; deci erau Români!

La Şoimoş, toŃi cei 5 cultivători de vie cu 12 sepe, erau Români!
Nu mai puŃin importante şi revelatoare sunt stările de lucruri pe care le înfăŃişăm

acum, în cauză, cu privire la Valea-Crişului-Alb, pe care se întindea, până şi în o parte bună
a veacului XVIII, vechiul comitat al Zarandului, ce trecea şi peste frontiera de astăzi. Vom
începe cu partea de sus a Ńinutului, cu districtul Ineului. Acesta, din cele 78 localităŃi ce
avea, număra numai două localităŃi cu cultivători de vie: Inul şi Şilindia.
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În Ineu erau 49 cultivători, numărând 119 „sepe”. Dar, cum acest orăşel avea şi
populaŃie „militarizată”, pe o vreme, redăm gruparea cultivatorilor şi a sepelor, pe partea
civilă şi pe cea militărească a localităŃii. Astfel, avem următoarea situaŃie: În partea
„civililor”: doi Români – Schiop Petreu şi Crişan On cu 4 + 2 sepe. Alături de ei găsim şi
trei cu nume maghiare: Francisc Csismas, cu 6, Martin şi Ioan Kovács, cu 5 + 3 sepe. Iar
din partea „militărească”, avem 44 cultivători, cu toŃii Români, numărând (119 – 20) 99
sepe. Pentru a ne face o idee despre starea acestor „militari” de până la 1746 – cari, ca
militari, îşi aveau gospodăriile lor şi oarecare scutiri, de care erau despoiaŃi prin trecerea în
cadrul civil, al comitatului – adăogăm şi aceste informaŃii concrete despre întinderile de vie
ale unora din ei, şi anume: Vasil Iuon cu 4 sepe, Pantea Toader cu 5, Cristea Marian cu 6,
Dehelean Avram cu 8, Buntea „Ghiurca” avea vie de zece „sepe”.

În cea de a doua localitate cu vie din acel district, la Şilindia, toŃi cei 11 cultivători,
cu 21 „sepe” de vie erau Români.

Cu cât coborâm mai jos pe Valea Crişului-alb, în ceea ce se numea până acum două
veacuri districtul Zarandului, dăm de terenuri tot mai potrivite – şi mai multe, în tot mai
multe localităŃi – pentru cultivarea viei, până inclusiv frontiera vestică, unde, însă, ele se
prezintă mai sporadic. În acest Ńinut sau district am constatat 20 localităŃi cu 394 cultivători
de vie, având 1205 „sepe”. Şi cum acest district, până şi astăzi rămas românesc sub raport
etnic, cu excepŃia unor elemente infuzorii eteroglote de mai apoi, era firesc ca la jumătatea
veacului XVIII, aceşti nou veniŃi să fie disparenŃi, în cadrul populaŃiei şi-n cel al cultivării
viŃei de vie. De aceea, în aceea parte, până inclusiv frontiera actuală de Vest, de-abia
existau 13 Maghiari cu 77 sepe, răzleŃite, 8 Sârbi (dacă toŃi cei cu nume sârbeşti vor fi fost
Sârbi adevăraŃi) cu 24 sepe, şi 1 singur German cu 3 sepe (Germanii, proaspăt aduşi
încoace la Aletea – Elek – nu ajunseră încă să cultive vie).

Aci aflăm de bine să dăm, iarăşi, un tablou pe comune, pentru a-l însoŃi de oarecare
comentariu apoi.

Iată tabloul, înşirând localităŃile de la deal spre frontieră:
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Acest tablou ne spune, limpede, mai multe lucruri: Cultivatorii de vie şi în aceasta
parte a judeŃului erau, iarăşi, Românii în absolut covârşitoare măsură; - iar acolo unde
cultivarea viei se afla la începuturile ei, Românii îşi iau partea de iniŃiatori. Asemenea
deschizători de drum erau, în apropierea Podgoriei arădene, în „Aprieş” – localitate acum
dispărută – românul „NeamŃ” Petru, la Cinteiu, Budaş Mihai, la Seleuş – un anumit
„Moldovan”, la Cherechiu, un „Pâncotan”, probabil venit acolo de la Pâncota, unde aveam
o puternică înfiripare de cultivători români – a doua în întreagă Podgoria, după Şiria cea cu
102 cultivători Români. Începător de asemenea cultură, în Socodor se vede să fi fost
românul Chirilă Ion, pe când în Şiclău, cei doi Mitru cu 6 sepe. – Dar avem de a remarca şi
nume de cultivători mai spornici în această privinŃă, de ex. la F.-Vărşand, pe Câmpie: pe
Mariş Nicula şi Mărcuş Toader cu câte zece „sepe”; la Vilagos, pe Petica Adam cu 14
„sepe”.

Încheiem această expunere cu observarea: Acolo, unde cultura viŃei de vie era,
îndeobşte, mai avansată, Românii, ca element de cea mai veche baştină între conlocuitori
aveau superioritatea numerică şi a producŃiei de asmenea; iar unde se făceau începuturi, îi
vedem  de asemenea   la locul lor de iniŃiatori.

Se menŃionează, încă din 1745, un export de vin din acest judeŃ în Boemia şi la
Buccari şi Fiume, făcut de fişpanul de atunci Anton Grassalkovich. Vinul era expediat din
Miniş1 şi, de sigur, va fi fost produs nu de cei cinci neromâni cultivători de acolo, ci de pe
urma braŃelor şi priceperii româneşti a celor 32 cultivători Români de atunci.

b) Albin ăritul e o îndeletnicire şi ram de cultură pentru omul cu aşezare statornică,
ce a fost nota caracteristică a poporului român şi în aceste părŃi. Încă din veacul al XIII-lea

                                                          
1 Márki S.: o.c. vol. II, pag. 845
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se face menŃiune de zecimele nu numai după vite, ci şi după albinărit, în sarcina Românilor
şi în folosul arhiepiscopului romano-catolic de la Strigoniu, la anul1263. După stupi se
plăteau câte doi dinari. Şi Ńinându-se seama de teoria ungurească după care Românii să fi
venit încoace în aceeaşi vreme, se pune, cu mult temei, întrebarea: „Unde s-a mai auzit ca
nomazii să Ńină stupi?”2

Răspunsul la această întrebare, cât priveşte referinŃele româneşti din veacul al
XVIII ale Românilor, se reflectează îndeajuns şi în întinderea albinăritului printre Românii
din acest judeŃ, dovedindu-i că nu puteau fi venetici şi încă proaspeŃi, după cum li-se
atribuie.

Pentru orientarea generală, să ne fixăm, mai întâi un tablou rezumativ pe Ńinuturile
judeŃului.

(tabel, ultimul rând, coloana 4 – la nr. 175, nota1)

În general, acest tablou ne dovedeşte că albinăritul2 era destul de practicat în judeŃul
Aradului. El ni se înfăŃişează, mai întâi, ca o necesitate de trai a populaŃiei, şi numai pe
planul al doilea putea fi vorba de a valora, în comerŃ, mierea şi ceara. łinem de pe aci chiar
să relevăm marea mulŃime de cazuri de câte-unul, două sau trei coşniŃe de albine, la casele
Românilor, drept dovadă că majoritatea covârşitoare a cultivatorilor se gândeau mai mult la
propriile necesităŃi ale familiilor lor.

O privire mai de aproape asupra albinăritului pe regiuni ne duce la următoarele
constatări:

Pe Valea-Mureşului, până inclusiv  o parte din oraşul cameral al Aradului, din cele
31 localităŃi, numai următoarele şase nu aveau stupi: Săliştea, Pârneştii, Cladova, Minişul,
Ghiorocul şi Cuvinul. Cu – şi de la 20 coşniŃe în sus se găseau de-abia în următoarele
comune în care se dădea mai mare atenŃie albinăritului: Giuli Ńa şi Monoroştia cu câte 20;
Conopul cu 26, Odvoşul cu 28, Bârzava cu 29, Totvărădia cu 31, Roşia cu 38, Şimandul cu
116, Aradul cu 164 coşniŃe sau stupi. Să vedem acum: cine avea cele mai multe coşuri de
albine în localităŃile respective. În GiuliŃa erau doi cultivători, dintre care Madoş Ion avea
15 coşniŃe. În Conop, cu 5 cultivători, Novac Ghiurca avea 10 coşniŃe. În Odvoş, din cei 7

                                                          
2 Memorialul ConferenŃei naŃionale române din 1881, dela Sibiu. 1882 (Edit. I. pag. 50, edit. II, pag. 53).
1 Unele localităŃi se repetă în conscripŃii. De aceea avem cifra de 175, în loc de 168.
2 Era cultivat mai ales la munte, spune Márki : II, 838, ceeace nu e întocmai. Apicultori erau, spune acelaşi,
mai ales grănicerii arădani (altă afirmaŃie fără temeiu suficient). Mierea şi ceara o cumpărau cu deosebire
comercianŃii turci, spune acelaş.
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cultivători, gornicul Craşovan „Iovan” – numit aşa, în loc de „Ioan”, după obişnuinŃa
sârbească, avea 10 coşniŃe. Din Bârzava, între 5 cultivători, era Serb Toader, cu alte 10
coşniŃe. În Totvărădia, dintre doi cultivători, Bodiu Ioan avea 30 coşniŃe. În Roşia, din 7
cultivători, Iacob Crăciun şi Toda Crăciun aveau câte 10, iar Iacob Mihai, 8 coşniŃe. În
Zimand, un singur cultivător: românul Mitra Barbuş, cu 100 coşniŃe. În oraşul Arad, cei
cinci cultivători erau: Iovan Nincov cu 4, Ghiurca Popov cu 10, Arsa Popov cu 20, Iancia
Mihailov cu 30, şi Petru Dragovici cu 100 coşniŃe.

În catastiful de demilitarizare de la 1746 a două localităŃi – Aradul şi Ohaba din
partea de sus a Mureşului, dintre care aceasta din urmă nu cultiva de fel albinăritul, cele
131 coşniŃe aparŃin celor cinci cultivători, care toŃi au nume sârbeşti.3 Patru din ei au: 10,
30, 40 şi 50 coşniŃe de albine. – În cele opt localităŃi demilitarizate (1752) de din jur de
Arad, numai în cinci existau albine. Numărul cultivatorilor era de 22 inşi, cu  358 stupi.
Cele mai multe coşniŃe erau în Pecica: 165, în celelalte, disparat. Cultivatorii mai de seamă
erau: Saul PopeŃ din Pecica, cu 30, Avram Pascul din Şoimoş (lângă Radna) cu 30. şi Ioan
Gherdan din Semlac, cu 37 coşniŃe. Cel mai mare contingent îl avea românul Nădăban
Flore din GlogovaŃ -localitate din care, mai târziu, Românii dispăruseră aproape de tot – cu
90 coşniŃe.

Pe Valea Crişului-alb, în Ńinutul Ineului, albinăritul era cultivat în 43 din 78
localităŃi. Cei 146 cultivători aveau 557 coşniŃe. Cei mai de seamă cultivători erau: TomuŃa
Rista din Văsoaia şi Bredea Urs din Ineu, cu câte 20, Dehelean Avram din Ineu cu 40 şi
Dobra Ion din Văsoaia, cu 50 coşniŃe de albine. – Mai jos pe Valea Crişului, în districtul
Zărandului, până la frontiera de azi şi chiar mai departe în unele puncte din cele 50
localităŃi, numai trei – Mâsca, Moroda şi Cermeiul – nu aveau cultivători. Numărul
cultivatorilor de albine – în restul de localităŃi, dădea cifra de 245, cu 2597 coşniŃe, cărora
mai este de a li-se adăoga încă patru coşniŃe ale comercianŃilor din district. Aici, albinăritul
se prezintă în condiŃiile cele mai avantajoase din întreg cuprinsul judeŃului Arad. În
teritoriul de frontieră, mai ales, dăm de localităŃile următoare: Vărşandul de la Giula cu 192
coşniŃe; Celalalt Vărşand cu 123 şi Cinteiul cu 111 coşniŃe. Şi mai bine se prezintă:
Socodorul cu 302, Şiclăul cu 336 şi Comlăuşul cu 458 coşniŃe. – Cultivători mai de seamă,
în district, în părŃile mai de sus, erau: Vraciu Ion din Dud, cu 20, Hădean Toma din Pâncota
cu 40 coşniŃe; iar la frontieră erau: Iancea On şi Hotăran Lazăr din G.-Vărşand, Vărar
Simeon din Socodor şi Urzică Toader din Şiclău cu câte 20; Dan Ştefan şi Şivan Marc din
Cinteiu cu 25, respectiv 30 coşniŃe. Mai erau din Socodor: Tocherea Gheorghe, Şilbac Vesa
şi „Gyongyos Simeon” cu câte 20, łenŃ Ion cu 30 şi Stupar Gheorghe cu 35 coşniŃe. MateŃ
Gavrilă din G.-Vărşand şi Dehelean Ion din Socodor au câte 100 coşniŃe. Recordul îl Ńine
łicudean Oanea din Şiclău cu 170 coşniŃe.

Aşa se vede, îndeletnicirea tradiŃională românească a albinăritului din întreg
judeŃul era mai puternică şi mai productivă tocmai la această frontieră de vest. Aceasta e o
nouă dovadă despre vechimea, trăinicia şi afirmarea elementului românesc de frontieră,
unde Maghiarii şi Germanii – venitúrile – lipseau din rândurile băştinaşilor cultivători ai
acestei îndeletniciri cu notă de statornicie.

c) ProducŃia alcoolică. Merită, de asemenea, să formeze obiectul unei cercetări din
partea noastră, deoarece ea stă în legătură cu cele două ramuri principale de producŃie ale
locului: bucatele şi pomii, în special prunii. Cu deosebirea, totuşi, că producŃia de alcool a
poporului român de atunci pare să se fi restrâns la Ńuica de prună, pe când cealaltă
                                                          
3 Românii lipsesc din acest tablou din pricină că mai ales în Arad, elementul “militarizat” îl dădeau Sârbii.
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populaŃie, mai ales pentru Germani şi pentru alŃi locuitori de oraş, să fi fost în funcŃiune
fabrica de bere din Arad.

De altfel, avem câteva indicaŃii în privinŃa aceasta, că anume cultivarea poamelor
era înfloritoare în judeŃ, şi că, încă la 1735, în Şimand şi în Curticiu se cultivau pepeni şi
lubeniŃe. Merele de la Şicula au devenit, mai apoi, „fala recunoscută a pomologiei din
Ungaria”; tot aşa erau cunoscute merele de la Dezna şi de la GiuliŃa. Românii, producători
de mere, le duceau la Câmpie, dându-le în schimb pentru bucate. În special pruniştile
româneşti erau îndeobşte cunoscute. Din ele se produceau mari cantităŃi de Ńuică tare
(rachiu).1 Dar pruniştile acestea dădeau şi alimente naturale: prunele de consumaŃie curentă
şi cele uscate, care serveau de hrană populaŃiei noastre din aceea vreme, sub durata
posturilor care erau pe atunci observate mai riguros.2

Urmează acum să arătăm: cine se îndeletnicea cu berăritul şi vinărsăritul în judeŃul
Aradului, de acum două sute de ani.

Vom începe, deci, cu Berăritul .
Berea, se poate presupune, n-a putut întra în obişnuinŃa locuitorilor oraşului şi mai

ales ai comitatului Arad decât după revenirea stăpânirii austriece şi prin aşezarea aici a
unor colonişti germani, a căror beutură predilectă era berea, „cerevisia”, cum se numeşte ea
în statisticile noastre.3

Producătorii ei, aici în Arad, sau aşa numiŃii „braxatores” (de la: braxator) erau doi.
Unul era germanul Thoma Jung, care era un fabricant de stil mic numai, - el însuşi
categorizat ca „hospes”, dar totuşi exempt (de sub plătirea dărilor?) în baza unui „prea
milostiv privilegiu” (exemptus braxator). El avea opt boi de jug, opt vaci, nouă cai şi şase
mânji. Avea şi o moară şi cinci căldări de fiert vinars şi întindere de vie, de 11 „sepe”. Era
deci un om înstărit (1743), cu de cele necesare meşteşugului său privilegiat. Dar pe lângă
el, în oraşul Arad mai exista şi un al doilea „braxator”, cel orăşenesc, în persoana
germanului Antoniu Eberl, - un „hospes” şi el, şi având pe lângă sine şi un iobag de mâna a
doua (subhospes) cu: şase boi, trei vaci, un cal şi patru porci şi fierbând numai trei măsuri
(„cacabi”, acove) de rachiu. Aceştia doi, deci, produceau berea la Arad.

La 1746, în partea „sârbească” a oraşului Arad se produceau 4 ½ ocove de bere;
producătorii erau probabil, cu toŃii, sârbi: Arsan Milosef, Stoian Todorof, Andrea
Axalovics, „Gyurat Ianos Bugarin” şi „Ivan” Szabó, adecă croitorul.

În districtul Ineului dăm de trei localităŃi cu trei români „berari”: unul la Almaş,
Iuga Teodor, al doilea la HonŃişor, MoŃ Mihai, şi al treilea la Şebiş – localitate mixtă –
acest din urmă avându-şi şi numele de la îndeletnicirea sa ca vânzător de bere, Berar
Gheorghe, - toŃi trei iobagi din categoria „hospes”-ilor, având vite cornute, chiar şi cal şi
râmători. – În Ńinutul Zărandului care, geograficeşte, era mai aproape de Arad, centrul

                                                          
1 Márki : o.c. II 845.
2 Monografistul maghiar nu face de fel vr’o menŃiune în acest senz, ci – vădit, de ce ? – subliniază numai
marea cantitate de Ńuică ce urma să fie şi consumată de producători.
3 După harta oraşului Arad, din 1752, fabrica de bere sau berăria era aşezată lângă o cotitură a unui braŃ al
Murăşului, spre nord, dela oraş şi spre răsărit dela cărămidăria de atunci (téglavetö telep.). Vezi harta la
Lakatos O. : Arad város története, ca anexă acolo.

In Arad, celce pentru  întâiadată a vindut şi poate chiar a produs bere a fost comandantul cetăŃii, la
1700. Prepararea berei în proporŃii mai mari a urmat, în oraş, la 1743 şi, dela 1721, în cetate. Márki : o.c. II
865.



137

fabricaŃiei de bere, numărul „berarilor” e sporit la 14, în 8 localităŃi. ToŃi aceşti berari erau
Români, din rândul iobagilor de prima categorie, deci oameni cu oarecare stare materială.
Să-i vedem: cine, unde îşi făcea berăritul. În Sinitea: Micula Ion şi Tripa Lazar; în Cinteiu:
Mercea Nicoară, având dealtfel opt boi şi patru vaci; Niam Petru cu şase vite mari, Merce
Mihul cu trei vite şi Berar Mihai, om sărac; în Nădab: Popa Onică, cu şase boi, cinci vaci,
patru cai şi patru junci; apoi Matiuş Ştefan cu şase boi şi şase vaci; în Şomoş: Iancu Toma;
în G.-Vărşand: Berar Ion, om sărac; în Seleuş: „Cresta Ves”, care era şi morar şi Ciocan
Ion, cu nouă vite mari; în Cherechiu: Laza Toader, cu nouă vite mari; la Şiclău, Berar
Costan, cu doi cai şi 36 oi.

Din această înşirare de nume e evident că elementul românesc, chiar şi în acest ram
de economie – al berăritului, care, aşa se vede, pe atunci începea să prindă teren printre
Români, ca producŃie şi consumaŃie – elementul românesc dădea cifra absolut covârşitoare
în rândul desfăcătorilor. Fireşte, n-aveau concurenŃă, fiind prea neînsemnat numărul
heterogloŃilor şi lipsind elementul iudaic, năpădit mai târziu peste capetele acestora şi ale
producătorilor de vinars sau rachiu.

Românii, cum văzurăm din cazurile concrete, încă înainte de jumătatea veacului
XVIII ob Ńinură, unii chiar numele patronimic de „Berar”, după îndeletnicirea ce o aveau,
ceea ce însemnează că, cel puŃin precedenta generaŃie începuseră a-şi lua partea din traficul
cu berea.

Vinărsăritul , în general, era legat de aproape de elementul românesc, ca factor
producător şi în pomicultură154, ceea ce se va vedea din expunerea ce urmează. Pe Valea
Mureşului, începând de din sus inclusiv opidul cameral al Aradului, se produceau de tot 78
măsuri155 de vinars. Dintre acestea, 19 acove se repartizează astfel: 5 erau ale berarului
german Thoma Jung, 3 ale arendatorului berar orăşenesc Anton Eberl; apoi ale iudeilor
„taxalişti” (cari nu plăteau impozite, ci numai taxe) şi anume: 2 ale lui Marcul Winkler, 3
ale lui Elias Isaac, 1 a lui Hirschl Goldscheidt, 3 ale lui Franz Marcus şi Iacob Hircus, la
urmă 2 ale lui Marcus Leblin. La atâta se reducea, pe acea vreme, numărul evreilor
catagrafiaŃi şi impozitaŃi, la Arad.

Dar, în partea camerală a oraşului, se produceau alte 32 acove. Dintre acestea, 21
aparŃineau celor 14 Germani, cari, unii şi alŃii din ei aveau şi alte îndeletniciri pentru trai.
Un acov era al Sârbului Lazar Mitrovici, care era şi comerciant de boi; dar între aceşti
proprietari, toŃi „hospites”, se găseau şi Românii arădeni Moldovan Ion, Grecean Ion şi
Delcean Ion cu câte-un acov, în vreme ce Pâncotan Toader – numele-l spune să fi venit de
la Pâncota, unde se cultiva vie din partea Românilor – producea chiar 7 acove şi, probabil,
se ocupa cu fiertul vinarsului de comină, mai ales că nu se vede să fi fost om înstărit în
privinŃa contingentului de vite mari, ca alŃi vinărsari Români, care făceau şi gospodărie.
Maghiarii lipsesc de tot.

Pe Valea-Mureşului, până la Micălaca, situaŃia e următoarea: Cele 27 acove de
vinars sunt repartizate astfel: în Roşia, Lupeşti, Baia şi CovăsinŃ câte-unul; la Ghioroc 2, la
Miniş şi Micălaca erau câte 4, la Cuvin 5, iar la Radna chiar 8. Din cei 25 producători, mai
mult de jumătate sunt Români, după numele lor, între ei şi Ghiua „Miczits”, adecă Misici,
din Radna, o fruntaşe familie românească de intelectuali, de mai apoi, în partea locului. În
comunele pur româneşti, aceşti vinărsari erau, fireşte, Români; ba ei existau şi în Radna, ca

                                                          
154 Márki (o.c. II 865) relevă marile prunişti ale locuitorilor de munte.
155 Măsura, şi aci, era „cacabus” – acovul, după părerea noastră. De acea vom întrebuinŃa de acum acest
termin. Pentru Ardeal (la St. Meteş, o.c.) se vorbeşte despre măsura de „urnă”.



138

de ex. Căprucean Lupul (venit de la CăpruŃa, probabil) şi Curucesc MihuŃ, care era şi morar
acolo. În Radna şi în Micălaca, unde erau şi ŞocaŃi156, se găsesc câŃiva inşi din acel neam,
precum şi doi maghiari la Ghioroc, între care şi unu lcu numele „Sebesi”, se vede să fi venit
acolo de la Şebiş. La Miniş şi Cuvin, iarăşi sunt Români şi numai la Cuvin mai dăm, de-
abia de cel de al treilea maghiar, „Monda Iános” (dacă va fi fiind maghiar aevea). Cu
privire la Valea-Mureşului şi până la Zimand, din 31 localităŃi trecute în catastiful de
impozitare de la 1743, în 21 locuri nu se găseau producători de vinars. Dar, poate, le vor fi
avut domnii de pământ, care nu plăteau impozite, dar îşi impuneau propriile beuturi.

Din cele 78 localităŃi din Ńinutul Ineului, 31 erau fără de asemenea producători; iar
cele 147 de acove de vinars erau repartizate în 47 localităŃi. Pe aceste le categorizăm astfel:
Câte-un acov în: Cresta-Miniş, Văsoaia, Aldeşti, Căcărău, Barda, Lunca, Plop, Cilul de sus,
Sârbi, Satu-rău, Secaş, Hold, Madrigeşti, Prăjeşti, Susani, Buhani, Laz, Zemerzel; - câte
două: Gurba, Cavna, Hodoş, Bârsa, Bodeşti, Cilul de jos, HonŃişor, Berendia, Găvosdia; -
câte trei: Iarcoş, Zeldiş, Musteşti, Igneşti, Dezna, Crocna de jos; - câte patru: Cighirel,
Şilindia, Pleş, BonŃeşti, Minead, Dieci; - câte cinci: Ineu, Iosăşel: şase în Crocna de sus;
câte opt: Cuied, Chisindia şi Şebiş; nouă: în Şicula; şi douăzeci în Buteni. Iar acum,
referindu-ne la numele acestor vinărsari, numiŃi cu numele (afară de „5 hospites” de la
Şicula, arătaŃi colectiv, fără nume, având două acove), constatăm în general că toŃi
vinărsarii numiŃi pe nume erau Români, afară de foarte disparente cazuri. Astfel, în
Cighirel – alături de Florea Crăciun, CiuduŃa Petcu şi un anumit „Simul” – se găsea Sipos
János. La Şebiş, localitate mixtă şi opid, se găsea „Patko Nyikora”, desigur Nicoară
Potcovarul, şi un alt potcovar, cu nume de botez pe ungureşte: Patko Zsiga, alături de
Românii indubitabili Filip Pintea şi Berar Gheorghe. Alte nume suspecte sau prejudiŃioase
pentru noi n-am găsit. Deci şi în acest Ńinut, Românii ca producători erau la locul lor, în
producŃie.

Mai putem face în cauză şi următoarele constatări de amănunt, interesante. În
opidul Ineu, vinărsarii, toŃi Români (poate şi „Szász Zsiga”), erau din partea „militarizată”
a opidului; iar dintre „civili”, nici unul. Aproape acelaşi  fenomen îl remarcăm şi în
localitatea vecină Şicula, militarizată şi ea până la 1746, având şase din cei nouă
producători din rândul militarilor. Tot aşa, toŃi producătorii din marea localitate românească
Buteni sunt Români.

În Ńinutul vechiului Zărand, până jos, la frontiera de azi, constatăm aceeaşi stare de
lucruri. Cele 134 acove de vinars sunt repartizate după cum urmează: Câte-un acov în:
Almaş, Dud, Aprieş, Nadaş, Mâsca, Şepreuş, Zerindul-mare; - câte două: în Târnova şi
Curtacheriu; - câte-trei: TauŃ, Seleuş, Cherechiu, Sinitea şi Şiclău; - câte patru în Arăneag şi
Pâncota; - câte cinci, în Chereluş, Galşa şi G.-Vărşand; - câte şase în Măderat, Cinteiu şi
Vădas; câte şapte în: Şiria-Vilagoş şi Agriş; - nouă în Şomoş; zece la DrauŃ şi şaptesprezece
şa Nădab. Deci, producŃia se plasează în douăzeci şi şapte localităŃi. Producătorii aproape
toŃi – afară de vre-o şapte inşi – erau Români. De-abia la G.-Vărşand, localitate mixtă,
există trei Maghiari alături de doi Români. La Vădas, altă localitate mixtă, doi Maghiari şi
şase Români. La Dud, localitate curat românească, nu-l înŃelegem pe singurul producător,
„Szabó János”, decât ca pe românul Ion Croitor, sau pe „atona Marc” de la Nadăş –
singurul producător acolo în localitate românească – ca pe Marcu cel ce să fi făcut
„cătănie”. – Alt amănunt: Şi la Galşa, majoritatea producătorilor aparŃinea foştilor militari

                                                          
156 Am spus-o: erau Slavi de religie romano-catolică.
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(5 faŃă de 2), pe când în Şiria-Vilagos, toate aparŃineau militarilor de până la încorporare. –
Încă un amănunt din acest Ńinut: Între producători mai dăm şi de nume preoŃeşti: Popa
Gligor la Seluş, Popa Petru la Şomoş, Popa Onica la Nădab şi Popa Milian la Curtacheriu.
Iar nume format după aceasta îndeletnicire – al vinărsăritului, spus pe ungureşte – găsim
numai unul : Pălnicaş Onul din Chereluş. Numirea de „vinărsari” am dat-o până aci în
înŃelesul de producători de vinars sau rachiu, fără să putem preciza: de e vorba de
producători pentru proprie trebuinŃă sau şi pentru comerŃ. Vine acum de la sine întrebarea:
cine erau proprietarii căldărilor de fiert  vinars.

În aceasta privinŃă avem să Ńinem cont şi de o altă informaŃie a registrelor de
impozitare, privind ea aşa numitele „ahenae” (singular: ahena), ceea ce însemnează căldare
de aramă, cum erau şi sunt acelea pentru producerea spirtoaselor, în stil mai mic. Dar
aceste „ahenae” sau căldări de produs vinars – care trebuiau constate şi impozitate pe
măsura câştigului adus proprietarilor – nu sunt constatate, cu preciszune, în registrele
noastre, decât numai în catastifele de la 1747 şi 1752. Ele, probabil, vor fi fost ale domnilor
de pământ, pentru localităŃile în care nu sunt catagrafiate căldările de fiert. În cele şase
comune catagrafiate la 1747 se constată venitul lor impozabil, la un loc cu al birturilor
(ahaenarum et educillorum proventus); iar în statistica din 1752 se arată şi numărul
„ahene”-lor.

Din aceasta stare de lucrări ar rezulta că căldările din localităŃile conscrise la 1747
şi 1752, formau proprietatea birtaşilor, dacă odată venitul era constatat global cu cel de la
birturi. Să vedem acum starea mai de aproape a lucrurilor: cine erau aceşti proprietare de
căldări.

În Ohaba era „Vitt” (poate: Vid, din David) „Toger”, evident un Toader românesc,
cu nume familiar pocit de conscriptor; şi „Mér” (M ăr) Cristea, fiecare cu câte 2 fl. venit
după căldarea de fiert; - în Galşa, tot cu câte 2 fl., Pintean Ianc şi Lacatiş Lup; - în Şiria, tot
cu câte 2 fl., următorii: Amar Iovan şi Paul, Tripon Igna, Vesici Ioan, Toşa Farchici şi
Gyurgalo (Zurgălău). La Şicula unul şi la Ineu doi proprietari de căldări, fiecare cu venit
impozabil de câte şase fl., erau Români, Chira şi Marcu Seculovici (familia română Secula,
bună gospodară, există şi azi în Şiria). – Aradul de la 1747 are patru proprietari de acest fel:
Andrei Ocalovici, cu 20 fl., Stoico (poate: Stoica) Lazi cu 8 fl., Arsa Miloşovici cu 10 fl., şi
Todor Stoianovici, cu 30 fl. venit din fiertul vinarsului.

În conscripŃia de la 1752, din cele şapte localităŃi, căldările sunt luate separat de
birturi. Aceste căldări, repartizate pe localităŃi, erau ale celor ce urmează cu numele, mai
jos: În Şoimoş, unde fuseseră militari „ilirici”, erau: „Gyorgy Zoszeszk”, adecă Gheorghe
Zosescu sau Josescu, „Ztagar Pask” adecă Stegar (va fi fost stegar, la armată), Pascu,
Ghiuca şi Rista TitalaŃ, cu câte-o căldare; - în Pauliş, şase căldări ale lui „Todor Popi”, deci
un fiu de preot; - în Sobotel alŃi şase inşi, cu nume alterate de conscriptor, cu greu de
recunoscut cu precizie;  - în Cicir: „Utvila Gyurca”; - în GlogovăŃ, de unde Românii au luat
mai apoi lumea-n cap, erau două căldări, ale lui Nădăban Iacob şi Nădăban Flore (acest din
urmă avea 8 boi, 4 cai, 10 vaci cu lapte, 8 vaci sterpe, pe lângă alte multe vite: 11 vite de
turmă, 70 oi şi capre şi 10 porci); - în Pecica, de asemenea, cei doi Ńuicari erau românii
Baldul Martin şi Pălincaş Toader.

Îndeletnicirea de producător de vinars şi Ńinerea de birturi erau înrudite. Şi cum
vedem din aceste date fragmentare, Românii îşi luau partea lor şi din aceasta producŃie.

Birturile  sau hanurile (educilla) încă încăpuseră, unele măcar, pe mâni româneşti.
În general, birturile intrau în dreptul domnilor de pământ; dar cu concesiunea lor, ele erau
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acordate şi comunităŃii sau localităŃii respective, pe un timp limitat însă, pentru a nu
împuŃina veniturile domnilor de pământ. Aceştia aveau obiceiul că-şi valorau, la birturile
de pe teritoriile lor şi ale iobagilor atârnători de dânşii, toate produsele alcoolice; şi după ce
acelea erau consumate, în loc sau aiurea, se dădea voie iobagilor să aibă şi ei birturi săteşti,
pe timp limita, în care caz veniturile birturilor de acest fel se întrebuinŃau de obşte (ca
venitul varniŃelor de la Agriş, pentru acoperirea dărilor iobăgeşti).

În conscripŃia despre districtul Zărandului se face menŃiune numai în trei cazuri
speciale, despre birturi de ale unor localităŃi: Cinteiul şi opidul Zărand, în care se Ńineau de
multe ori şedinŃele congregaŃionale ale comitatului, şi Socodorul. Aici, birtul era acordat pe
anul întreg şi, pe lângă aceea, se încuviinŃase şi „cârciumă privată” – privatam popinam –
pentru locuitori.

Constatăm, în rezumat, că producerea spirtoaselor intrase în îndeletnicirea
Românilor, până şi în localităŃile cu alte neamuri, într-o  măsură mai redusă; acolo însă,
unde ei erau populaŃia exclusivă, îşi produceau, mai ales din vinars, cantităŃile necesare
consumaŃiei. Lipseau, deci, otrăvitorii de azi ai satelor noastre, furişaŃi printre noi mai
târziu, ajutaŃi de propria lor lăcomie şi de patima stăpânirii străine care, mai apoi, i-a
menajat spre stricarea trupească, sufletească şi economică, mai ales a populaŃiei rurale
româneşti.

e) Cu privire la Mor ărit , registrele ce am consultat nu au rubrici uniforme, deci nu
putem prezenta un tablou general în toată regula. De aceea, vom înfăŃişa chestiunea numai
din punct de vedere regional. Începem iarăşi cu Valea-Mureşului, inclusiv oraşul Arad. În
registrul de la 1743 se arată morile (molae), în număr de 22, din care 7 revin teritoriului
oraşului cameral Arad. Morile sunt înfăŃişate, în unele cazuri, în fracŃiuni, după cum
proprietarii lor erau doi sau chiar mai mulŃi care trebuiau impozitaŃi potrivit proprietăŃii.
PrezenŃa morilor este semnalată în următoarele localităŃi: Roşia, Corbeşti, Petriş,
Temeşeşti, Vineşti, Pârneşti, Lupeşti, Totvărădia, GiuliŃa, DumbrăviŃa, CăpruŃa,
Monoroştia, Conop, Odvoş, Radna, Cladova, Cuvin, Micălaca, Zimand şi Arad. Aici, în
Aradul cameral erau 7 mori dar în afară de acestea mai era una a „braxator”-ilor (berari) şi
iudeilor amintiŃi. Cele şapte mori din Arad erau în preponderenŃă ale Germanilor, nouă la
număr. Maghiarul Vörös János avea numai o jumătate dintr-o moară, un sârb (?), Anton
Kopachovich avea o moară întreagă, iar restul – cum spuneam – aparŃineau Germanilor. Cu
totul alta, decât în oraşul aglomerat de străini, e, în provincie, situaŃia noastră, unde
Românii îşi păstrează locul şi în privinŃa morăritului.

Dacă facem excepŃie de proprietarul de moară Novac Ranisevlits din Zimand şi de
Vrana Litresits din Radna, am putea spune că toŃi ceilalŃi proprietari de mori de pe Valea
Mureşului sunt numai Români, având cu toŃii nume româneşti, chiar şi acel „Modgye”
Ioan, care nu avea ce căuta în Lupeşti, dacă nu era Român; sau ca acel „Farkas Ioon” din
Petriş, care iarăşi nu putea fi decât Român. Cei impozitaŃi ca proprietari de mori au, uneori,
indicaŃia de „morar” (molitor), ce însemna că impozitatul era nu numai proprietar ci şi
morar. Cotele de proprietate, cuprinse în registrul de impozitare, ajungeau uneori şi la
proporŃia de 1/8 sau chiar 1/10, ceea ce înseamnă că proprietarii erau mai mulŃi şi, în unele
cazuri, că originea proprietăŃii nu era recentă ci veche şi se fărâmiŃase pe măsura vechimii
proprietăŃii şi a numărului de generaŃii. Între proprietarii de mori găsim şi preoŃi: Popa
Toade de la GiuliŃa cu ¾ părŃi; „Protha” – protopopul – Pavel de la Cladova, ca unul din
trei proprietari ai unei mori. Tot pe aceasta linie geografică a Mureşului ni se indică mori –
nu după proprietari, ci după veniturile lor – în Şoimoş 2 mori, cu venit de 120 fl., în Pauliş
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5 mori, cu venit de 300 fl.; în Sobotel 4 mori cu 240 fl., tot atâtea la Cicir, cu acelaşi  venit
impozabil; şi două la GlogovaŃ, aceste două arătate ca situate pe Mureş (marusianae), cu
venit de 120 fl. Şi aceste toate puteau fi proprietate românească, potrivit contingentului de
populaŃie care era cea românească.

În districtul Ineului sunt catagrafiate morile pe ape, în numerar de 52, din cari, după
rubricile specificate ale registrului, patru sunt arătate ca mori „fluviale”, situate pe apă mai
mare – Crişul – şi patruzeci şi opt de mori pe râuri (molae rivales). Cele 48 mori pe râu se
află în următoarele localităŃi: Câte-o moară în: Neagra, Chertiş, Moneasa, Prăjeşti, Igneşti,
Satu-rău, Zimbru, Mădrigeşti, Secaş, HonŃ, HonŃişor şi Gurba – câte două mori în : Crocna
de sus, Susani, Iosăşel, Zeldiş, Bodeşti, Buteni, Luguzău şi Silindia; apoi câte trei mori în:
Donceni, Bohani, Sebiş; cinci mori în Chisindia, şase mori în Dezna, deci în total, în 25
localităŃi. Proprietarii acestor mori erau toŃi Români, cu excepŃia lui Kis Janko, proprietarul
celor trei mori1 din Sebiş, localitate mixtă (Dar ridicăm şi îndoiala: de ce n-ar putea şi fi
Român acest Iancu?). – Morile „fluviale” sunt arătate: la Cighirel a lui „Bolko On”, care nu
putea fi decât Român, dacă poartă numele de botez aşa de românesc: On, Onul. Iar la Ineu
sunt constatate patru mori „fluviale”: a lui Pantea Toader una, a lui Bunte Ghiurcă alta, iar
cea de a treia a lui Lakatos Iovu (Ioon?), care nu poate să fie maghiar deoarece, după
jumătatea aceluiaşi veac al XVIII, Sinesie Jivanovici, episcopul Aradului a singhelizat cu
singhelie românească, la 1762, pentru biserica din Ineu pe un Lakatos, ca paroh ortodox.2

De altfel, toŃi trei proprietarii aceştia de mori erau din rândul ce făceau parte din miliŃia
ortodoxă a locului.

În districtul numit al Zărandului, morile sunt de trei categorii: fluviale, pe râu şi seci
sau fără apă. Aici se arată şi numărul „roŃilor” de moară: Morile fluviale erau în
următoarele localităŃi: În Moroda, 1. cu o singură roată; în Vădas şi Şomoş două, cu câte
două roŃi; în Nădab, Erdeiş, Chişineu şi Sinitea câte-o moară cu câte trei roŃi. Proprietarii
acestora, afară de Biró Gáspar din Erdeiş şi Varga András din Vădas, sunt şi pot fi numai
Români, chiar şi „Szerkula” (nu e, oare, „Secula”?) Iános de la Sinitea, localitate
românească. Morile de râu, 25 la număr, sunt arătate ca având câte-o „roată”, în
următoarele localităŃi: În Cermeiu, DrauŃ, Seleuş şi G.-Vărşand, câte-o moară având
proprietari români între cari: MateŃ Gavriil e cel cu suta de coşniŃe de albine; - iar la Seleuş
e „Cresta Ves”, în Nadăş, TauŃ, Dud, Târnova, Cheşiu, Almaş şi Şepreuş, câte două mori cu
proprietari români, precum şi în Adea (Agya), moara maghiarului Kadar Iános. În Araneag
erau chiar cinci mori, cu tot atâŃia proprietari români. Toate aceste mori sunt întregi ale câte
unui proprietar; ba, sunt cazuri că unul sau altul dintre proprietari – ca la Şepreuş şi Agya –
are câte două mori întregi.

Morile seci (molae siccae) erau 7 la număr, situate prin localităŃi fără ape
curgătoare. Ele sunt: una în Aletea (Elek), a unui German; două în Pil (ale lui Paul Jon şi
Anuleu Toader); două în Otlaca (ale lui Drăgan „Ghiurca” şi Popa Ion, de sigur: preot); şi
în Şiclău două (ale lui Dan Moise şi Filip Toader).

Evident, fără a mai lungi vorba de tâlcuire: şi morăritul era în mâinile Românilor,
până la întreagă întinderea lor etnică; şi nici vorbă să fi avut parte de o concurenŃă străină,
ce a urmat mai târziu şi în privinŃa morăritului.

                                                          
1 Ori: e vorba de o moară cu trei roŃi, nu se preciseasă în statistică.
2 V. “Triumful Ortodoxiei la Arad”, 1929 (pag. 146), după informaŃia ce ni-o dăduse d. Constantin Sulică
din Budapesta.
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2. Meşteşuguri. ComerŃ. Târguri

Ne vom ocupa acum, mai întâi, de meşteşugurile înregistrate în judeŃul întreg,
căutând să stabilim legătura dintre le şi elementul românesc, ceea ce ne interesează.
Meşteşugurile presupun o producŃie oarecare, ce-şi cere să fie pusă în comerŃ, când ea trece
dincolo de limita necesităŃilor producătorului; iar spre scopul valorării surplusului, mijlocul
indicat sunt târgurile, ca prilejuri de desfacere.

a. Meşteşuguri aflătoare printre Români

Constatăm de la început că meşteşugurile erau clasificate, din punctul de vedere al
impozitării, în trei categorii, de clasele I, II şi III, pe măsura mai mare sau mai mică a
venitului rezultat din ele. În catastifurile judeŃene am constatat o întreagă serie de
meşteşuguri. Deoarece ele figurează în statistici cu numirea latinească, le înşirăm – pentru
mai bună orientare a cetitorului necunoscător al acestei limbi, care ar cerceta mai de
aproape şi statisticile anexate – în ordinea alfabetică şi cu însemnarea lor pe româneşte.
Iată-le:
arcularius – tâmplar mercator - comerciant
auriga – birjar, cărăuş molitor – morar
auri faber – aurariu murarius – zidar
auri fossor – căutător de aur nauta – plutaş
auri lotor – spălător de aur nodularius – lucrător de nasturi (?)
braxator – berar pelio – cojocar, blănar
caeraplasta – lumânar (?) pictor – pictor
coriarus – curelar, tăbăcar piscator – pescar, negustor de peşte
cothurnarius – cizmar quaestor bouum – negustor de boi
cribator – sitar rotariga, rotarius – rotar
cuprarius – lucrător cu aramă sartor – croitor

        (căldărar?) sculptor – sculptor
faber ferrarius – faur smigmator – săpunar, curăŃitor
figulus – olar sutor – pantofar, cârpaciu
funifex – funar tabernarius – cârciumar, hangiu,
herbarius – zarzavagiu industrieş
laminarius – tinichigiu tegularius – cărămidar
lanio – măcelar tonsor – bărbier
lapicida – pietrar victor – ciubărar, dogar
lignarius – dulgher vitrarius – sticlar, geamgiu

Fiind problema acestor meşteşuguri – între care sunt cuprinşi şi comercianŃii şi alte
categorii de câştigători, de ex. producători şi desfăcători de alcool, birjari etc. – de un
interes apropiat, am întocmit tabloul general de mai jos despre aceste mijloace de trai,
numite în registre, pe latineşte, „opificia”. Tabloul are şi unele specificări, în vederea
cunoaşterii referinŃelor din cele şase opide sau oraşe.1

                                                          
1 Din tablou sunt excluşi cei 31 comercianŃi şi cârciumari (hangii) conscrişi separat, militari şi civili din
Arad, cărora nu li-se arată clasa de încadrare din punctul de vedere al impozitării. ConscripŃia lor o
publicăm la anexe.
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Tabloul acesta, care nu are pretenŃia de a fi exact statistic până la ultima sa cifră,
întrucât registrele au şi ele unele lacune şi neprecizări, urmăreşte gândul de a da o orientare
reală, pe cât este posibil, numai. El ne spune, înainte de toate, că meşteşugurile (şi alte
mijloace de trai, conscrise între acelea) cum este şi firesc lucru, revin celor şase opide sau
oraşele, între care ocupă locul prim ca oraş „cameral”, adecă aflător pe teritoriu al Statului,
unde s-a făcut cea mai de seamă concentrare a vremii, sub toate raporturile. Dar în
rândurile de la sate, unde toată lumea caută să se ajutore cu de toate şi cum o poate, încă
dăm de anumiŃi meşteşugari asupra cărora vom reveni ceva mia de aproape. Dar până
atunci Ńinem să relevăm împrejurarea că meşteşugurile şi meşteşugarii sporiră mai ales în
oraşe şi în alte localităŃi cu populaŃie mixtă, nu însă şi acolo unde populaŃia era exclusiv sau
aproape numai românească. De aici se vede că populaŃia românească rămânea mai bucuros
la vechea îndeletnicire de agricultură, în slujba brazdei pe care o lucrase în toate vremurile
din cele mai de demult, iar meşteşugurile, în chip profesional, le aleseseră cei mai puŃini
numai, alături de care se situau cei veniŃi de aiurea, cu meşteşugul lor şi cu uneltele lor,
care puteau fi duse din loc în loc mai uşor decât plugul şi grapa şi alte unelte de gospodărie
agriculturală.

LocalităŃile mai prielnice aşezării de meşteşugari veniŃi din toate părŃile erau oraşele
cu drept de târguri, cum erau: Aradul, Pecica, Vilagoşul (Şiria), Zărandul, Ineul şi Şebeşul,
precum şi unele localităŃi apropiate de categoria oraşelor, cum era Radna. Între toate
acestea, Aradul Ńinea locul prim în această privinŃă. Cu privire la oraşul Arad dăm, după
registrul din 1743, următoarele concretizări în cifre, despre meşteşugurile şi alte
îndeletniciri impozate, în raport cu etnicul numelor. Deci indicările nu le facem după nume
de persoane, deoarece unele din ele aveau două sau mai multe indeletniciri impozate.1

                                                          
1 Unele rubrici ale statisticei respective au fost scrise foarte mărunt, încât nu le-am putut descifra dela
început. După extragerea şi orânduirea materialului, am reuşit să le descifrăm pe toate, cuprinzându-le în
tabloul anexe, nu însă şi în cuprinsul studiului nostru. DiferenŃele respective n’au importanŃă.
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Germanii din Arad deŃineau următoarele îndeletniciri de: arendator, sitar, faur, sculptor,
pictor, bărbier, vânzător de verdeŃuri, aurar, lumânar, tâmplar, tinichigiu şi anume: câte
unul; apoi: câte doi: funari, croitori, geamgii, murari, cărămidari; câte trei: fauri, fierari,
comercianŃi; câte patru: pescari, dulgheri (lignarius), măcelari, dogari; câte cinci: olari,
curelari, rotari; şase: pantofari (sutor) şi 27 birtaşi (cu educillum), pe care îi presupunem,
după nume, a fi germani şi nu evrei.2 Cu alte cuvinte: aproape toate meşteşugurile erau în
mâini de Germani şi numai partea mai mică revenea celorlalte neamuri. Din vreo sută şi
ceva de Germani, vreo 79 inşi au meşteşuguri şi numai cam 27 inşi nu urmau vreun
meşteşug.

Sârbii, cel de al doilea element etnic care a dat peste băştinaşii arădeni – fiind şi ei
din rândurile privilegiaŃilor vremii – aveau o însemnată parte din meşteşugurile impozitate
la 1743. Între ei locul prim îl ocupa „judex”-ul sau primarul localităŃii, Pavel Ghercici, din
neamul căruia va fi fost protopopul ortodox de la Arad, de la sfârşitul veacului XVIII.
Acest „judex” sârbesc era impozitat şi ca croitor (sartor). Sârbii (dacă nu cumva se vor fi
ascuns şi Români sub numele sârbeşti) aveau câte-un: pescar, curelar, lucrător cu aramă
(cuprarius) şi de nasturi (nodularius) şi săpunar (smigmator); - câte-doi cojocari sau blănari
şi zidari (murarius); câte-trei: cizmari, birtaşi; patru croitori; dar ei aveau şi şase
comercianŃi de boi (quaestores bouum) şi alŃi nouă comercianŃi (mercatores) de mărfuri.
Unii dintre aceşti Sârbi aveau şi câte-două îndeletniciri.

Dintre Maghiari încă aflăm persoane cu asemenea îndeletniciri. În primul loc era
Vörös János – cel de al patrulea în catastiful aceluiaşi an – impozitat pentru ciubotărie de
clasa I şi morărit. Am mai dat şi de late 14 nume, pe care le socotim ca purtate de Maghiari.
Aceştia erau mai ales elemente atrase între ei de viaŃa orăşenească: doi cizmari, un
comerciant, un croitor, un zidar, un pescar, un birtaş, un lucrător de nasturi, doi olari, doi
birjari (cărăuşi), şi un individ cu meserie indescifrabilă. Se vede, deci, ce slab erau
reprezentaŃi Maghiarii în această privinŃă în însăşi capitala judeŃului!

Românii din oraşul Arad n-aveau de ce să fie mai bine reprezentaŃi în acest domeniu
când ocupaŃia lor principală, ca oameni de baştină, erau agricultura şi vitele, după cum am
văzut. Totuşi, şi între ei găsim meşteşugari. Îi arătăm aci, în număr de opt inşi, cu numele:
„Dobro Ianosin”, evident: Dobrău Ion (familie fruntaşe, românească, şi azi, în cartierul
Aradului), având birt de clasa II; Szebeny Ianki, care, dacă era „Iancu”, venit de la Sibiu
(cum spune numele), nu putea fi decât Român şi avea birt (educillum) de cl. I; Ioannes
Radocsan, cu birt de clasa I; Iovan Petru, ciubotar de cl. I; „Anucza Iovanova”, adecă cu
diminutiv românesc la numele de botez, era o româncă a lui cutare Ioan (Iovan), purtând
meşteşugul de zidar de clasa I; comerciantul de clasa II „Constantin Nicola” era, evident,
Român; iar „Gyuka Todgyerov” – cu nume de botez prescurtat şi cu diminutiv din
„Gheorghe”, fiu al lui cutare Toader, care nu putea fi decât Român – era cismar de clasa I;
cât priveşte pe Ştefan „Blas” (după scrierea ungurească s egalează cu ş sau j), Român şi el,
era comerciant de boi şi om bogat. Aveam, aşadar, la 1743, în Arad, şi Români cu
îndeletnicirile din chestiune, ca o dovadă că ele erau îmbrăŃişate şi de noi.

Pe cursul Mureşului, mai existau tot atunci două localităŃi cu meşteşugari: Radna şi,
mai jos de Arad, Pecica. În aceasta din urmă erau, la 1752, de-abia trei inşi, care toŃi se văd
a fi Români: Unul e Szıcs (vrea să zică szücs, cojocar, de aci numele de patronimic: Suciu)

                                                          
2 În fruntea registrului stătea doar însăşi căpetenia – consulul – oraşului, Gallus de Port, figurând şi el în
rândurile celor cu bierturi sau hanuri. Evreii au apucat la această bănoasă îndeletnicire numai mai târziu.
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Gyurka1, desigur Român, căci ungurii sunt veniŃi acolo de-abia recent (după 1735), şi
aşezaŃi în altă parte a localităŃii din care s-a dezvoltat Pecica-maghiară (azi: Rovine); el
putea fi cojocar sau blănar şi plătea impozit după un venit de 10 fl. Cel de al doilea, din
aceeaşi raŃiune a numelui patronimic şi al ocupaŃiei, Szüts (Suciu) Sivan (ori Iovan? nume
scris sârbeşte, înlocuind pe românescul Ioon, Ion), avea aceeaşi ocupaŃiune şi acelaşi  venit;
iar Ianko (Iancu, chiar şi dacă se) Sigorin, încă poate fi Român şi avea venit impozabil de
12 fl. la an. – Dar la Radna, care era numai un sat („possesio”) şi nu oraş, referinŃele în
chestiune sunt mai dezvoltate din pricina apropierii Lipovei de peste Mureş şi a contactului
comercial şi industrial înlesnit cu Banatul, prin mijlocirea podului dintre Radna şi Lipova.
De aceea, în Radna găsim 15 nume de locuitori cu meşteşuguri, după cum urmează: un
curelar, cu numele Mihai „Szijárto” (nume familiar rămas până şi azi între Români) adecă
Curelarul; doi rotari: „Kolar”1 Mihai şi Toma (numele familiar există şi astăzi în forma
sârbizată: Colarov); - doi cojocari: Dority Frana şi Szkelecze Stoia, care pot fi neromâni; -
trei croitori, dintre care doi inşi cu nume slave, iar cel de al treilea „Gyura” Miczits (nume
păstrat în patronimicul unui intelectual Român, din partea locului „Mişici”). Mai erau în
Radna şi cinci pescari (comercianŃi de peşte) dintre cari, în afară de unul (dubiul Halász
Mirco), ceilalŃi pot fi socotiŃi ca Români: Toader Cadar, Pescar Iovan, Curucesc Mihuc şi
chiar şi „Gavra Lubosko”, adică Gavra lu(i) Boşcu. În rezultat final, din 15 inşi de la Radna
putem revendica pentru Români mai mult ca jumătate din ei.

După ce am văzut aceste stări de lucruri din oraşele de pe cursul Mureşului, inclusiv
„posesiunea” Radna, să examinăm situaŃia meşteşugurilor în restul localităŃilor, începând
din partea de sus a Văii Mureşului: În Roşia erau: un croitor, Suciu Lazar, deci tatăl său
(sau alt înaintaş) fusese cojocar şi un dogar: Cohan Toader. – În Totvărădia, pe cojocarul de
acolo îl chema Ardelean Ion (venit din Ardeal); era acolo şi un cismaş: Cismaş IoŃi; şi mai
erau şi doi plutaşi: „Magius (?) Janoş” şi „Banya Marian”, desigur Români, dar cu nume
pocite de conscriptorul maghiar. – În Baia, toŃi cei doisprezece iobagi „hospites” şi trei
„subhospites” – toŃi cu nume patronimice româneşti curate: Bârzan, HenŃ, Abrudan (trei la
număr!), Păcurar, Olar, Andra şi Stan, apoi doi „Haragos” sau Hărăguş – sunt arătaŃi ca
„auri lotores”, spălători sau curăŃitori de aur.2 – În Monoriştea, un altul: Christian Bencho...
(numele n-a putut fi descifrat întreg) e înfăŃişat cu „auri fossor”, căutător de aur. – În
Bârzava, pescarul Teodorescu Giurgiu, precum şi cioplitorii de piatră Dehelean Stoian şi
Ardelean Daniil erau, evident, Români. – În Conop, rotarul satului era Rotar Iovan, iar
pescar era Barar Costa. – În Miniş, rotarul era Manea Gheorghe, cizmarul era (după
ungureasca „cismă”) Cismaş Cosma, pe când croitorul, numit iarăşi după ungureşte (căci
aşa procedau dirigătorii administraŃiei ungureşti), era Szabó – săbău – Ignat, nu Ignácz,
cum se spune ungureşte. – La Ghioroc, localitate cu coloni maghiari, menajaŃi de aproape
de comitat din 2 rotari (Moises Ioseph şi Simeon Gabrille), cel puŃin cel din urmă (cu
numele românesc de „Găvrilă”) era Român autentic. Cizmarii de acolo erau de provenienŃă

                                                          
1 Numele acesta l-am găsit de multe ori împreună cu patronimic pur românesc.
1 “Kolar” însemnează “rotar”; purtătorii numelor acestora erau “ŞocaŃi”.
2 Băieşitul sau căutarea după aur l-au început, mai ales sub ocupaŃia turcească, Ńiganii şi iobagii scoŃând
destul aur din nisipul Murăşului şi al Crişului alb. FaŃă de ei şi de ducele de Modena, care şi el apucase la
acest meşteşug în comitatul Aradului, erarul îşi rezervă sieşi căutarea după aur şi băişagul de fer dela Dezna
(1732) (Márki : o.c. II. 848). Totuşi, se vede, Românii din Baia îşi urmau şi la 1743 îndeletnicirea pentru
care erau şi impositaŃi.

Aur s’a spălat şi în Valea Bârzavei, până în veacul XIX ; iar la Nadaş au fost scoase aur şi cupru
între 1711-53 (Ibid.)
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străină, de la Cluj şi Şebiş: doi Kolosi şi un Sebesi, pe când măcelarul era neamŃul IgnaŃiu
Schwör. – În Micălaca, se aflau numai pescari patru la număr dintre care Români: Raia
Bugar şi Vârtaciu Marc. – Dacă în celelalte localităŃi de pe Mureş, de mai sus de Arad
lipsesc numele de meşteşugari impozitaŃi, fiind vorba de sate româneşti, e evident că ai
noştri erau atât de iscusiŃi în gospodăriile lor că-şi făceau cele necesare, în regie proprie,
cum s-ar spune; iar dacă le trebuia ceva mai de seamă, recurgeau la meşteşugarii de
profesiune, la târguri.

Pe Valea Crişului-alb, în partea de sus a Ineului, se evidenŃiază şi mai mult aceasta
iscusinŃă a iobagilor români, de a-şi ajuta ei înşişi, în mare măsură, la provederea
gospodăriilor lor cu unelte lucrate cu mâinile lor. De aceea, în acea parte de loc, lipsesc şi
mai mult meşteşugarii din rândurile celor impozitaŃi. În opidele Şebiş şi Ineu numai, se
remarcă o seamă de meşteşugari. După conscripŃia de la 1746, care nu spune ce meşteşug
aveau respectivii – dar o trădează în parte numele lor patronimic – erau meşteşugari ca
aceşti în: Ineu: Szabo (croitorul) Arsa, diminutivul lui „Arsenie”, nume ortodox; Francisc
(deci ungur) Csiszmas  şi Cziszmas Péter, apoi Kovács (faurul) Martin, dar şi Csiszmas
„Illia”, evident nume românesc. Aceştia erau din „opidul” Ineu; iar din partea Ineului
„militar” avem trei inşi de înregistrat, pe: Mada Gabor, Szücs (cojocar) Mişca (diminutiv,
de dezmierdare, pe ungureşte, pentru: Mihai), şi Ardelean Lup. – Mai sus de Ineu, în satul
(„possessio”) Sebiş erau 18 impozitaŃi. Dintre ei, cel puŃin cinci erau Români (fiind
localitate mixtă şi cu populaŃie maghiară ocrotită). După numele Maghiarilor, aceştia vor fi
dat pe: ciurari şi sitari (Rostás), morari (Molnár), olari (Fazekas); dar aceste nume ungureşti
nu sunt un criteriu suficient decât atunci când sunt încrucişate cu nume, nume autentice
ungureşti de botez: Ferencz, Zsigmond. Printre aceştia dăm şi de următoarele nume
româneşti curate: Pat Iuon, un oarecare (indescifrabil) Ianc, Filip Barta, Filip Pintye şi
Balas (Bălaş) Iosif, deci cel puŃin cinci din 18 inşi erau Români autentici.

În restul de localităŃi româneşti, cum spuneam, numărul meşteşugarilor impozitaŃi
era disparent. În Dieci: Olar Filip, în Zeldiş: Faur Iuon: în Mădrigeşti: opt inşi, toŃi Români,
trecuŃi în registrul oficial, dar fără numiri care să denote ocupaŃia lor; în BonŃeşti: Olar
Petru; în Bârsa: Brihan (din Brihenii, de peste munte, din Bihor?) Ion şi Faur Gheorghe şi
Petru. În Cighirel: Madar Gliglor, nume patronimic de fel  cu Mada „Gabor” din Ineul
apropiat. În Buteni, mare şi veche comună românească avem şase meşteşugari, toŃi
Români: AvrămuŃ Pasc, Olar Toader, Borla (Borlea) Toader, Butar Petru şi Toader,
Vasilca Blaj, dintre care numele patrimotic spun probabil ce îndeletnicire aveau unii din ei,
pe lângă agricultură.

Toate meşteşugurile din districtul Ineului sunt puse în categoria a III-a de
impozitare.

În continuarea mai de jos a aceluiaşi Ńinut, în districtul Zărandului, unde
meşteşugurile sunt aşezate, toate, în categoria a doua de impozitare, avem următoarea stare
de lucruri, în comunele româneşti, sau: şi cu Români (deoarece peste localităŃile celelalte
trecem): În Chişineu există un Kovacs (faur) botezat pe numele de „Angyal”, neobişnuit la
Maghiari, la Români însă da, ca „Anghel”. – În Măderat: Avram Petru; - în Agriş, sat pur
românesc: Olar Ispas, „Faor” (faur) Toader şi „Gödöreti Petro”, cu nume stâlcit; - în DrauŃ:
„Angya” (Andea, din Andrei) „Petro” şi ciubotarul (?) Cismaş Toader; - în Cinteiu: Cismaş
„Dumitru”, Ladar (lădariu) „Dumitru”; - în Nădab: „Morgos Mlagyn”, Legazo Ioon şi
Brândaş Gheorghe; - în Socodor, croitorul (?) Szabó Imre, şi, alături de el, cismarul român
„Csismas Ioon”. – În Şimand: „Faur Ioon”, Faur Mihai, Olar Vasile, Rotar David, lângă
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care stau: Onodi Janos şi Fogarassy Mihaly (să fi fost Român?), cu nume care denotă,
geograficeşte, o provenienŃă. – În G.-Vărşand: dacă meşteşugarul Szekel István se vede a fi
maghiar după nume, primarul comunei mixte e Românul „Opra” (Oprea) Toader. În alte
localităŃi, dăm de următorii: În Cherechiu: „Fam (Faur?) Petro”; - în Seleuş: Faur Ion şi
Rotar Oprea. – Să vedem acum cele două „opide” sau oraşe din partea locului. În Zarand
erau numai cinci meşteşugari: Petrişor Cismaş şi Cişmaş Ignat (nu Ignacz), Olar Pasc,
evident Români. Mai era şi „Mészar (Măsar?) Sandrius”, care nu putea fi decât, şi el,
Român, după nume; iar cât pentru Lakatos Andras, putea fi – în aceea localitate
românească dealtfel – foarte bine „lăcătuşul” Andrei, Român şi el. – Vilagoşvarul stătea
rău: avea de-abia doi meşteşugari, pe ungurul (dacă numele-i vine de la aşa de ungurescul
Boldisar) Boldisar Mihaly, şi cel de al doilea, cu nume de două ori expresiv: „Imperat
Lup”. Acesta, ce meşteşug va fi avut, Doamne? nu se spune!

De pe partea Maghiarilor, mai adăugăm numele localităŃilor cu ceilalŃi meşteşugari
de neamul lor, pe care nu i-am arătat aci: în N.-Zerind: 2, în Agya: 3, în Erdeiş 1, în
Socodor: 1, afară de cei numiŃi. – Iar din partea Germanilor, erau Elek: 2 inşi, Germani,
fiind germană şi localitatea.

Vom reŃinea acum, în termini generali, împrejurarea, că printre Români se găsesc,
de lungă vreme, o seamă de nume patronimice, care denotă un meşteşug sau altul. Ele
dovedesc, că meşteşugurile intraseră şi în obişnuinŃa Românilor. Statisticile noastre ne dau
dovadă categorică în această privinŃă. Aşa, de la îndeletnicirile respective s-a ajuns la
numele de Cojocar, Olar, Rotar, Faur, Funar, Butar, Cismaş, Croitor, Curelar, Măcelar, etc.
O altă serie de patronimice, ce denotă provenienŃa unei îndeletniciri, sunt: Pescar, Berar,
Palincaş, rămase uneori aproape în forma lor curat românească. Şi cum asemenea
meşteşugari ajungeau în contact şi cu alte elemente străine, pe care le serveau, s-a întâmplat
nu odată, ca numele de formaŃiune românească să fie redat în ungureşte. Astfel Cojocar,
ceea ce însemnează pe ungureşte „szücs”, s-a făcut – în catagrafiile de impozitare ale
comitatului – Szöts, Szücs, pentru a se reveni mai apoi la forma românizată de „Suciu”.
Din „Curelar” s-a făcut tot aşa, Szijártó şi Siartău, din croitor (szabó) Szabó, Săbău; din
brutar Kádar – Cădar; din ciubotar: Csismáş – Cismaş; din Rotar: Kerekes – Cherecheş; din
Faur: Kovats – Covaciu; din morar: Molnár şi Molnar; din măcelar: Mészáros – Mesaroş,
etc. Nu avem deci de fel să ne mirăm de aceste nume printre Români. Ele ne dau dovada
categorică despre aceea, că meşteşugurile respective au existat şi printre Români şi că –
după ce am produs cele pentru propriile noastre necesităŃi – noi am fost şi pentru alŃii un
element productiv şi din alte puncte de vedere, folosindu-se de lucrul mâinilor noastre şi
aceia care ni-au schimbat numele după numirea maghiară a respectivelor meşteşuguri.

Mai putem adăoga aci încă unele împrejurări: Dacă în trecut îndeletnicirea torsului
şi Ńesutului – să nu întrebuinŃăm tocmai pretenŃiosul termin tehnic de industrie textilă – era
generală, apoi această cinste li-o recunoaşte monografistul maghiar în prim loc Românilor
care ei înşişi îşi găteau albiturile, cojocul, sumanul etc.1 Suntem în dreaptă presupunere că
unele din produsele de acest fel ale mâinii româneşti vor fi fost valorate, ca de ex.

                                                          
1 Încă şi la 1768 – după o explicaŃie dată de comitat, stăpânirei – „sărmana  plebe” obşinuia să-şi producă
ea îmbrăcămintea din care la 1771 a fost trimisă guvernului, ca model pentru a fi văzut, o Ńesătură dură de
lână. Totuşi era şi cazul ca cei mai bogaŃi din Români purtau şi stofe alese (kárasia albă şi albastră de
Szombat, şi postav aba de Puchno, Iglau şi Szedlicz), cumpărate de pela comercianŃi din târguri. Márki: o.c.
II. 855

Mătasa, însă, a fost introdusă pe pieŃe numai după 1769: O.c. pag. 856.
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pânzeturile – valurile de pânză, încă şi până astăzi, în multe părŃi, fac cinstea şi decorul şi
folosul gospodăriilor româneşti – şi pe la pieŃele de atunci.2

Un lucru e hotărât, deci, din cele de până aci: românii produceau nu numai pentru
sine, ci şi pentru alŃii: în aceasta privinŃă menŃionăm, după monografistul maghiar,  pe
lângă cele de mai sus, mai ales poamele şi varul pentru cei de la Câmpie.3

b. ComerŃ şi ComercianŃi

Produsele agricole şi cele în legătură cu agricultura şi cu creşterea vitelor, precum şi
roadele din pomărit trebuie să fi format obiectul comerŃului de atunci. Dar pe lângă aceste
produse, pe care le-am putea numi cu un singur cuvânt ca locale, mai veneau în socotinŃă şi
alte articole, fie că erau produse de meşteşugarii din cuprinsul judeŃului, ori că erau aduse
din alte părŃi, prin mijlocirea comercianŃilor ambulanŃi, sau aşa numiŃi „Greci”, care pe
lângă comerŃul cu articole indigene sau locale, mai aduceau deosebite mărfuri din părŃile
sud-estice, mai ales din imperiul turcesc. Pe lângă aceşti comercianŃi, localnici şi „Greci”,
mai exista şi categoria aşa numiŃilor comercianŃi de boi (quaestores bouum), între care
comercianŃi am avut, de asemenea, şi Români.

Cei ce făceau comerŃ aici, acum două veacuri, nu erau aşadar Evreii, cari, cum am
văzut, erau interzişi de a se aşeza pe aici, ci Creştinii . După vechime, aşa zişii „Greci” s-au
afirmat pe acest teren de mai înainte venirea aici a Sârbilor. Dovada acestei afirmaŃii o
găsim în legislaŃia şi-n administraŃia ungurească, care îi menŃionează, încă prin veacul
XVII, ca element devotat comerŃului şi chiar avându-şi o organizaŃie proprie spre acest
scop. După ce au fost aşezaŃi aici şi Sârbii, cu organizaŃia lor militară şi unii din ei se
puteau Ńinea şi de alte îndeletniciri decât cea a armelor, aceştia încă au început să facă
comerŃ. Elementul german – care era adus încoace de stăpânirea Habsburgilor, pentru a-şi
urma ocupaŃiile de meşteşugari mai ales în Arad – nu conta din punctul de vedere al
comerŃului, cu cei vre-o trei comercianŃi germani de la Arad. Deci comerŃul era în mâna
Macedo-românilor, zişi „greci” şi-n a Sârbilor, cari, pururea în concurenŃă, au ajuns cu
neînŃelegerilor lor înaintea comitatului.

Cel mai de seamă punct pentru desfăşurarea comerŃului de atunci în judeŃ era oraşul
cameral Arad, unde se concentra tot mai mult viaŃa administrativă şi-şi avea târgurile sale
obişnuite. Aici erau comercianŃi „greci”, sârbi şi germani mai puŃini. În studiul nostru
menŃionat1 constatasem prezenŃa în special a comercianŃilor „greci” – în afară de oraşul
Arad – în alte douăzeci şi şase localităŃi şi anume, pe Valea Mureşului: GlogovaŃ, CovăsinŃ,
Ghioroc, Miniş, Pauliş, Şoimol, şi la Petrişul de mai sus. Ei mai erau şi la Podgorie: Cuvin,
Şiria, Pâncota, Zărand, Seleuş şi Târnova şi până sus, în Ineu. În părŃile de mai de jos
comercianŃii „greci” erau aşezaŃi, începând de lângă Mureş, în: Nădlac, Pecica, Curtici,

                                                          
2 Monografistul Márki dă informaŃii despre tot gelul de meşteşuguri din judeŃ. Cine doreşte informaŃii mai
deaproape, le poate afla. Noi reŃinem numai cele ce urmează: Tâmplarii erau organizaŃi încă dela 1731.
Olăritul era neînsemnat; la 1715 în Arad era un singur olar; la 1746 erau 6 inşi. (o. cit. II. 858)
3 MenŃionăm, în special, că vărăritul era în mai bune condiŃii. Var se ardea în muntele VarniŃa dela Galşa,
localitate românească. Agrişul românesc din vecinătate îşi suporta sarcinele publice din veniturile dela
varniŃele lor, caum am văzut-o. Iar în 1806, cele 20-30 varniŃe ale sale ardeau, din multe mii de petri, foarte
mult var, pe care-l valorau mai jos, pe Câmpie (Márki: o.c. II.852)
1 Volumul: FraŃii Lăpedatu, pag. 230-1.



150

Otlaca, Socodor, Şiclău, Şimand, Erdeiş2, Chişineu, chira la Chitighaz şi Giula (aceste
două, azi în Ungaria), toate localităŃi româneşti, şi până şi în Zerindul-mare, între Maghiarii
de acolo. Prin urmare am putea s-o spunem despre comerŃul de atunci că, prin mijlocirea
Macedo-românilor, era în mână – românească.

Să-i constatăm acum pe aceşti şi alŃi comercianŃi cu numele, de pe urma
catastifurilor noastre. În „specificaŃia” găsită ca anexă la ConscripŃia de la 1743, în care
sunt înregistraŃi comercianŃii, cârciumarii (tabernarii) şi negustorii de boi, sunt introduse 33
de nume, din care şapte inşi, după nume, sunt „Greci”. Iată-i: Marco Grekitz (adecă:
Grechici, cu terminaŃia numelui pe sârbeşte). Ioan Manuel, Kosta Georg, Tima (probabil în
loc de: Dima) Manuilo (acest o de la sfârşitul numelui seamănă pe a românesc), Nicolaus
Tima (Dima), Alexa Constantin şi Lazar Nicolau. Numele sunt transcrise exact din
statistică; ele cuprind, cum se vede, şi multă rezonanŃă românească netăgăduită, drept
dovadă a mediului social în care purtătorii lor trăiau. Restul de 28 nume au înfăŃişare
sârbească: cu terminaŃiile –vich, -of, -ef  şi –in la sfârşitul numelor, de unde deducem că pot
să fie sârbi, sau, în parte măcar, cu nume sârbizate. Cei şapte îşi plăteau, cu titlu de impozit,
79 fl., deci mai mult decât a treia parte din totalul de 264 fl. Deci avem dovada unei bune
stări materiale pe partea lor. – Din cei 13 inşi care sunt trecuŃi în catastif cu titlul de
comercianŃi, sunt „greci” numai trei inşi: Dima Manuilă, Dima Nicolau şi Lazar Nicolau,
pe când restul sunt Sârbi. Dar dintre „greci” – pe care îi revendicăm ca Macedo-români –
trei erau cârciumari: Ioan Manuel, Costa Gheorghe şi Alexa Constantin; iar Marcu
„Grechici” era negustor de boi, îndeletnicire ce o avea şi „grecul” Lazar Nicolau.

În însuşi catastiful de la 1743 se arată cu numele, mai întâi, comercianŃii şi
negustorii de boi, cu domiciliul în Arad, obligaŃi a-şi plăti dările la comitat de-a dreptul.
Între ei e pus, la locul prim, Alexa Graecusm comerciant care de obicei stă în „prediul”
Zimand, dar având prăvălie în Arad avea să plătească impozit de 15 fl. la an. După el
urmează alŃi 16 inşi, între cari, la locul al doilea e germul Joanes Michael Veber (Weber),
urmându-i „circumspectul” şi „vestitul comerciant” Andreas Temesvári, cu dare de 42 fl. În
restul de nume aflăm unele cu rezonanŃă românească: Petrus Dragoilo, Constantin Nicola,
Rista Duca, Lazar Nicola, Stefan Michajlo, Stefan Blass (Balj) şi mai ales pe unul „Aradan
Gligor”, care se vede să fi fost Român localnic. Din rândul celorlalŃi, mai scoatem pe
Antonius Militch – Milici – care pare să fie identic cu „Antoniu Milicz, civis, Arad”, pe
care l-am găsit în „specificaŃia” citată mai sus. Nu e exclus să fi fost şi acesta Român1, ca
mulŃi alŃii, înzestraŃi cu nume străine sau stâlcite de străini. La orice caz, e dovedit, deci, că
în Arad existau o seamă de comercianŃi şi negustori de boi, - ei făceau faŃă necesităŃilor de
comerŃ, din care-şi luau parte, pe lângă Sârbi, Românii macedoneni şi, în parte, cei
băştinaşi, ca Arădean Gligor. – Cele două nume de evrei – Marcus Winkler şi Elias Isaac,
care figurează în catastiful oficial drept comercianŃi, şi nu plătiseră dări până la 1743 – erau
existenŃe răzleŃe, care nu contau în comerŃ, alături de atâŃia comercianŃi creştini!

ComercianŃii „greci” din afară de oraşul Arad sunt arătaŃi – cu impozitele lor, pe
care încă le arătăm aci – în următoarele localităŃi aparŃinătoare la 1743 comitatului Arad: la
Petriş şi Totvărădia, cu dare de câte 8 fl.; la Miniş şi Cuvin, cu câte 12 fl. la an. Numele lor
                                                          
2 În această localitate găsisem, pe la 1906, în altarul bisericii de acolo, o considerabilă arhivă, cuprinzând şi
scrisori “greceşti” de prin veacul XVIII. Le-am cerut, dar nu mi-au fost predate. Încurând apoi, trecând
biserica de acolo printr’un incendiu, acele scrisori au căzut pradă focului, spre marea pagubă a istoriei
noastre. Ele erau scrisori şi socoteli de ale comercianŃilor „greci” dela Erdeiş.
1 Între 1830-40 constatasem existenŃa unui preot şi a unui diacon, amândoi “Milici”, cari funcŃionau la
biserica din comunitatea românească din Şiria. Vezi a mea: Ep. S. Vulcan şi Gher. RaŃ, passim.



151

ni-se arată, la localităŃile respective. Ei sunt următorii: În Petriş – probabil, cel din urmă în
conspectul localităŃii – va fi fost „Alexa Olar”, singurul care nu figurează cu indicaŃia de
iobag (nici hospes, nici subhospes); în Totvărădia: AtanaŃcu (Atanasco) şi Dima sunt
introduşi cu numele, în afară de seria iobagilor, numai în nota finală; la Miniş era un singur
comerciant grec, dar numele nu i-se arată; în Cuvin era Dima Costa, care şi el, ca ceilalŃi
trei, aveau să-şi plătească dare, cea „de cap” şi după mărfuri, la Casieria comitatului.

În registrele despre localităŃile celelalte, adăogate mai târziu comitatului Arad, nu
sunt arătaŃi şi comercianŃii. Dintr-un „extract sumar”, găsit între registrele despre districtul
Zărand, însă, dăm de un tablou rezumativ numai. În acela, numărul „grecilor” – după
„capetele” de impozitat şi ele pe lângă mărfurile lor – ni-se spune că
erau „24 capete”. Aceştia aveau, în afară de mărfurile lor, 2 vaci, 52 cai – desigur, pentru a-
şi duce şi căra mărfurile pe la târguri; şi mai aveau şi un junc. Deci nu se vede să fi fost
oameni bogaŃi; ori, poate nu făceau investiŃii în lucruri cu de care nu se ocupau. În afară de
aceştia, se mai remarcă un „cap” impozabil de comerciant „extraneu”, separat de ceilalŃi
greci, de unde se vede că nu toŃi „grecii” erau consideraŃi ca străini; iar cel „extraneu” avea
57 boi, prin urmare putea fi un negustor de boi.

Aceşti comercianŃi trăiau, mai ales cu Românii, printre care se aşezaseră cu
preferinŃă, în relaŃiune foarte apropiate. Cât de mult se făcuse această apropiere se vede din
înseşi numele, aşa de româneşti, ale acestor „Greci”, nume pe care le-am relevat altă dată.
Numele „Grecilor” de la frontieră chir – cei din Şiria, Pecica, Curtici, Otlaca, Socodor etc.
– în înseşi procesele verbale ale congregaŃiilor comitatense erau introduse, după
pronunŃarea românească a lor, desigur aşa cum şi le rosteau şi înşişi purtătorii acelor nume:
Dumitru, Petru, Toader, Micoara, Alexa, Micula etc.1 Macedo-românii se asimilau, deci, de
pe urma cărui proces ni-au rămas atâtea nume de familie de rezonanŃă grecească: Dima,
Costa, Grecu, Manuilă etc.

ComerŃul din oraşul şi judeŃul Arad  era organizat, mult-puŃin şi pe bază de
solidarizare naŃională, în veacul XVIII. De o parte erau „Grecii” şi de alta „Sârbii”, fiecare
dorind să se afirme câte mai rentabil, cum e firesc în comerŃ. Rivalitatea aceasta, mai ales
când avea şi cadre de organizare a parte, a dus la conflicte, care de multe ori au ajuns în
faŃa conducerii comitatense pentru rezolvare. În dosul rivalizării profesionale de
comercianŃi, sau alături de aceasta, mai existau şi împrejurări de altă natură: Sârbii, sub
care „privilegiile” lor economico-politice şi militare se clătinau deja binişor încă din
jumătatea primă a veacului XVIII, priveau cu nemulŃumire la stăpânirea locală
administrativă, care reuşise să le sfărâme milităria şi să-i încorporeze în comitat pe cei ce
nu emigraseră2; - iar comitatul avea o oarecare preferinŃă şi chiar îi ocrotea pe „Greci”, pe
rivalii comercianŃilor sârbi, din simplul motiv de înŃeles: că se ocupau numai de comerŃul
lor şi, prin aceasta, înlesneau – mergând prin provincie cu mărfurile lor – provederea
populaŃiei rurale cu cele necesare. A fost chiar şi cazul că însuşi comitatul, în divergenŃă de
păreri şi de motive faŃă de însuşi Consiliul locotenenŃial regal, printr-un răspuns pe care i-l
dădea la 31 Iulie 1745, se pronunŃa răspicat şi apăsat pentru comercianŃii aşa numiŃi
„greci”. În demonstraŃia sa, trimisă direct împărătesei, comitatul invoca motivul că
oprindu-i pe „greci” de la îndătinatul lor comerŃ, suferă însăşi populaŃia judeŃului, care nu
se poate provedea cu cele necesare din târgurile de la Arad3, care e situat la o parte.

                                                          
1 Volumul Lăpedatu, pag. 246-7.
2 Sau nu voiseră să se mute de tot acolo, unde stăpânirea ar fi dorit să-şi facă prin ei serviciu de arme.
3 Volumul Lăpedatu, p. 244-5, după Arhiva jud. Arad, No. 142, fasc. 15 din 1745.
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Şi tocmai fiindcă elementul „grec” era sprijinit în acest chip, s-au simŃit, unii din ei,
îndemnaŃi să facă şi alte apropieri de cei ce reprezentau puterea şi i-ar fi văzut bucuroşi şi
pe ei schimbându-şi religia ortodoxă cu cea catolică. De aceea, unii dintre aceşti „greci”,
împotriva cărora începuseră mai apoi şi alte măsuri de ale stăpânirii de Stat, restrictive şi
chiar prohibitive în privinŃa comerŃului, n-au putut să reziste, ci s-au înstrăinat ca alŃi fraŃi
ai lor. „Grecii” din Tokaj numai se dădeau de uniaŃi, dar în realitate aveau preot ortodox, în
mod clandestin şi când s-a constatat că nu sunt uniaŃi, stăpânirea li-a revocat statutul
companiei.4 În asemenea împrejurări s-a întâmplat că „Grecii” din compania de la Diosîg
(jud. Bihor) au trecut la unaŃie şi în acest preŃ li s-a dat voie să-şi urmeze comerŃul.5 În
comitatul şi în oraşul nostru, însă, unde aveam o populaŃie ortodoxă aproape exclusivă, şi
un centru episcopesc, n-am semnalat fenomenul trecerii „Grecilor” la catolicism. Totuşi,
nume răzleŃe, de familie, ca „Görög” (ce însemnează: grec) existau; ei s-au identificat, cu
vremea, cu Maghiarii.1

Drept concluzie finală a tuturor celor expuse cu privire la comerŃul de acum două
veacuri, din oraşul şi mai ales din judeŃul Aradului, putem fixa acum următorul adevăr
istoric: elementul românesc, în ipostasul de Macedo-români, a fost factorul de seamă în
desfăşurarea comerŃului aici şi pentru provederea necesităŃilor populaŃiei – în măsură
absolut covârşitoare, ortodoxă şi românească – de care acei Macedo-români erau legaŃi
prin religie şi se legau şi mai de aproape prin o asimilare ce era deja în plin curs la
jumătatea veacului XVIII.

Ne vom opri acum mai de aproape la un amănunt înregistrat prea sumar în vasta
monografie ungurească a jud. Arad, cu privire la comerŃul de vite, despre care se spune că
era susŃinut mai cu seamă de 19 Armeni, 10 Bulgari, 9 Greci, 8 „Valachi” şi tot atâŃi Sârbi.2

Controlând cazul, am dat în Arhiva judeŃului Arad de următoarele amănunte
vrednice de a fi reŃinute aci. Am găsit, anume, un tablou în care menŃionaŃii comercianŃi de
vite, între care – aşa dar şi „greci” – sunt arătaŃi cu numele, religia (care denota şi
naŃionalitatea pe atunci), patria, locul domiciliului lor; locurile Ńinute în arendă şi numărul
aproximativ al boilor crescuŃi pentru comerŃ. ToŃi, afară de cel din urmă, erau – după
religie – „valachi”, deci Români ortodocşi. Iată tabloul lor: Szebenyi Laszló (Vasile
Sibian) din Transilvania, nu i se ştie precis domiciliul, avea loc arendat în Kiskamarás,
pentru 500 boi. Dânsul era coarendator cu „Dumitrasko”, „valah” şi el, din Banat, cu
domiciliul în Lipova. Illika (Ilica) Sztea (Ştefan?), din Bichiş, locuitor în Giula, şi cu
tovarăşul său Gligor „Dumegyháza” (Dombegyháza) cu 300 boi. Vasile Oláh (adică
Valahul), din comitatul Zarand, domiciliat în Şiclău, arendator la Bankuta, avea acolo 120
boi. Ungulan (Ungurean) Toader şi Cserbán (Şerban), din Otlaca, arendator la Medgyes,
aveau acolo 100 boi. Ioan Iacoblev (?), „valachus” şi el, şi cu tovarăşul său de altă religie
(„dalmata”), locuitori în Arad cu teren arendat în Apácza, aveau 30 boi. Toate aceste
terenuri, arendate cum se vede la Români, sunt arătate ca făcând parte din judeŃul Cenad.
Tabloul din chestiune ne mai dă un preŃios amănunt despre împărtăşirea elementului
românesc băştinaş în comerŃul de vite al vremii, spunând: că în afară de aceştia mai sunt
foarte mulŃi alŃi „Valachi”, care se ocupă cu creşterea şi comerŃul de boi în comitatul
                                                          
4 Volumul Lăpedatu, pag. 232-7.
5 Ibid. 246. După Arhiva jud. Arad: No. 41, fasc. 2 din 1746
1 Un atare grec, de două ori renegat, fu preotul uniet Görög din Beliu (a mea : Ep. S. Vulcan şi Gher. RaŃ,
pag. 268) care-l spiona şi denunŃa pe episcopul Aradului, care-şi apăra turma de furioasa propagandă
catolicizantă începută la 1834.
2 Márki S: O.c. II. 871.
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Bihorului şi  în alte părŃi, ale căror nume nu au putut fi constatate. Ei obişnuiesc să facă
comerŃ de boi cu câte 20, 30, 40 sau şi mai multe capete de boi. Alături de aceşti
comercianŃi români, făceau comerŃ de boi, în judeŃul Aradului, vreo 19 Armeni, toŃi din
Ardeal, ca exarendatori în comitatul Bichiş, apoi 12 Bulgari ( din care 7 din Transilvania
iar 5 din Banat), între care ca „n(eo?) bulgarus” după religie, e arătat şi Ioan Bibics, venit
din Transilvania, un fanatic catolicizant mai apoi. Ni se mai arată în acelaşi tablou şi 8
Sârbi din comitatele Arad şi Cenad şi alături de ei peste zece „greci”, supuşi otomani, care
se ocupă cu comerŃul de boi. Domiciliile lor sunt arătate a fi: Török-Sz-Miklós, Karczag,
Vasárhely, Tokaj, Nyiregyháza, (Hajdu-)Dorog, Kálló, Sătmar, Şiclău, Şimand, Pâncota,
Ineu, Cenad, Kecskemét, Halas, Jászberény şi Makó.1

c. Târgurile

Ca mijloace şi prilejuri de valoarea produselor ce trec dincolo de limita necesităŃilor
producătorului sunt obişnuite târgurile. Se prea poate ca şi în veacul XVIII locul târgurilor
să-l fi Ńinut, în parte măcar, schimbul de mărfuri, acasă în satul respectivului producător.
Dar valorarea putea avea loc şi în sate vecine; şi nu este exclus ca mulŃi Români să fi
cercetat, cu produsele lor, târgurile care existau unele mai înainte de veacul XVIII, iar
acum sporiseră la număr.

Despre târgurile din judeŃul Aradului am vorbit şi altădată2, iar acum reŃinem numai
următoarele: Ineul îşi avea târgul său, vestit încă din veacul XVII, pe care-l cercetau
comercianŃi vestiŃi, de prin Oradea, Beiuş şi DebreŃin. Târgurile acelea erau vestite pentru
că acolo se vindeau obiecte acaparate în luptele împotriva Turcilor. Nu e mirare, deci, că în
această localitate – care era un centru firesc al unei largi regiuni româneşti şi accesibil din
toate părŃile – s-a înfiripat o viaŃă românească şi că, spre consolidarea acesteia, s-a făcut
acolo, de prin veacul XVII şi până la începutul celui al XVIII-lea şi sediu de episcopie
ortodoxă. – După ce, însă, a început Aradul să se reculeagă, prin o  administraŃie camerală
aşezată aici şi prin orânduirea milităriei „ilirice” (din care făceau parte şi Românii, cum am
văzut deja), al cărui centru trebuia să fie Aradul, care avea aci şi armată împărătească – s-a
mutat de la Ineu la Arad, şi episcopia însăşi. În aceasta multiplă configuraŃie, oraşul
Aradului a sporit şi din punctul de vedere al comerŃului. În această privinŃă, oraşul fu
înzestrat cu dreptul de a avea târguri mari, Ńinute regulat de câte-trei ori la an, începând încă
din 1702.3 Cât de mult românesc era cursul lucrurilor acelor vremi, cu mediu covârşitor
românesc, se vede şi de acolo că, după cum ni-se pune4 la 1702, când comisariatul regal a
încuviinŃat Ńinerea acestor târguri nouă, a aprobat ca ele să se Ńină în zilele de sărbători
ortodoxe – după calendarul vechi – la SfinŃii Petru şi Pavel şi la Sf. Dimitrie, practică ce a
rămas în fiinŃă.

În privinŃa vieŃii economice din judeŃ, este concludentă împrejurarea că târgurile
sporesc ca număr în veacul XVIII. Dăm aci seria târgurilor, cum era ea stabilită şi
practicată în anul 1746. Târgurile se Ńineau în seria următoare: În Februarie: Şiria, Zărand şi
Chişineu; în Martie: Ghioroc şi Arad; în April: Radna şi Şiclău; în Mai: Şiria şi Şimand; în
Iunie: Zărand şi Chişineu; în Iulie: Şiclău, Arad şi Ineu; în August: Chişineu, Şiria şi

                                                          
1 Arhiva jud. Arad,  Protoc. congregaŃional, şedinŃa dela 12 Dec. 1743 (pag. 290-5)
2 Volumul Lăpedatu. pag. 230.
3 Márki S.: o.c. vol. II. pag. 873 - v. şi vol. „Lăpedatu”, p. 237-8
4 Fabian Gábor: Arad v. m. leirása, vol. I, pag. 132.
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Zărand; în Septemvrie: Şimand şi Ghioroc; în Octomvrie: Radna, Ineu şi Şiclău; în
Noiembrie: Arad şi Şiria; în Decemvrie: Zărand şi Chişineu.1 Deci, localităŃile româneşti se
remarcă prin 3-4 târguri la an, ceea ce însemnează că acolo se concentrau producte agricole
şi articole de comerŃ suficient pentru o viaŃă economică destul de variată, în mijlocul
Românilor, pentru desfacerea produselor acelora din domeniul agriculturii, creşterii
vitelor şi din cel al meşteşugurilor.

Târgurile Aradului puteau fi cele mai bogate şi mai variate în privinŃa ofertei ori cea
a căutării de produse şi mărfuri. Totuşi, ele aveau o mare scădere, că de pe urma situaŃiei
periferice şi atunci  a oraşului Arad în cuprinsul comitatului – satisfăceau numai populaŃia
dintr-un Ńinut mai îngust. Şi atunci nevoile trebuiau făcute prin comercianŃii ambulanŃi, iar
în această privinŃă ies pe teren mai ales Macedo-românii, dar şi Sârbii. De aceea, cum am
văzut, cei 24 comercianŃi „greci” din Ńinutul Zărandului aveau 52 cai de tras, pentru cărarea
mărfurilor pe la târguri. PrezenŃa comercianŃilor zişi „greci” prin multele localităŃi
româneşti pe care le-am constatat cu numele în întreg cuprinsul comitatului, lasă să
deducem în mod logic şi real că ei îşi aveau acolo şi prăvălii stabile pentru desfacerea
mărfurilor. Tot atunci, însă, comercianŃii sârbi însemnau ceva de-abia în Arad, deşi aveau
pe partea lor şi organizaŃia militară cunoscută; şi cu toate acestea, în patru din localităŃile
militarizate şi tot localităŃi fruntaşe (Arad, Pecica, Şiria şi Ineu) trăiau şi se afirmau
comercianŃii români-macedoneni.

Din prilejul târgurilor din judeŃ, care erau destul de frecvente, s-a ajuns la aspre
rivalităŃi dintre Sârbi, care erau mai slabi în comerŃ şi între Macedo-români. Rivalitatea
dintre ei a dus şi la conflicte, ce au ajuns înaintea organelor administrative comitatense,
cari, apreciind desigur elementul macedo-român ce se împrietenea tot mai mult cu gândul
de aşezare aici şi erau mai productivi în comerŃ, s-au alăturat de partea acestor din urmă.
Am scris altădată mai aproape despre acest litigiu,2 iar aci semnalăm pe scurt numai
următoarele: la 1745, aceşti comercianŃi fură împiedicaŃi cu forŃa, la podul de vamă, de a
intra la târgul de la Arad; ei însă au reclamat intervenŃia ocrotitoare a comitatului, care le-a
acordat forŃa brachială pentru a intra în oraş.3 Unii din acei comercianŃi aduceau mărfuri şi
de prin Ardeal, cum era Iancu Nica (Ianko Nyik) de la Târnova, Andrei Nicola din Pâncota,
Iancu Grec din Miniş, Teodor Guma din Şiria, Mihai Tirfir (?) din Aperjes.4 Tot în acelaşi
an, din prilejul târgului de vară (Iulie) de la Ineu, vameşul de acolo, în înŃelegere cu domnul
de pământ, baronul Péterffy János, au voit să-i împiedice pe „Greci” de a intra în târg, cu
mărfurile lor. Dar comercianŃii români Teodor Guma şi Necula Raila din Şiria l-au luat la
fugă pe vameşul5 care le sechestrase şi mărfurile. Dar mărfurile li-au fost restituite după
intervenŃia comitatului, care a exoperat mai apoi încuviinŃare mai înaltă pentru comercianŃii
mai de frunte, patru la număr1, să-şi urmeze îndeletnicirea de comercianŃi şi să nu mai fie
păgubiŃi.2

                                                          
1 Márki: O.c. II. 874. – La 1748 a obŃinut târg şi Sf.-Ana ; la 1768 : Pâncota ; la 1795 – Butenii ; la 1812 –
Paulişul, la 1833, Dezna (ibid.).
2 Volumul “FraŃilor Lăpedatu”, pag. 243-5.
3 Arhiv. jud. Arad: No. 142, fasc. 15: 1745.
4 Ibid., No. 178, fasc. 16: 1745.
5 Ibid.
1 Aceştia erau: „providi quaesteros” Teodor Guma şi Necula din Şiria, Dima Pavel din Socodor şi Alexa
Mihail din Pâncota.
2 Arhiv. j. Arad No. 34, fasc. 7: 1747
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În special cu privire la târgurile de vite din Arad, dăm un amănunt interesant şi
grăitor: ele erau Ńinute în strânsă legătură cu interesele Românilor din oraşul Arad. Însăşi
comunitatea românească de aici încasa venitul de piaŃă al târgurilor arădene de vite, în
baza unei hotărâri a congregaŃiei comitatense de la 1750, pe baza hotărârii cu Nr. 90 din
Protocolul şedinŃelor congregaŃionale3 din acel an – dispoziŃie ce a fost repetată şi cu Nr.
1258 din 1787.4

Cum se vede, deci, elementul românesc, atât Macedo-românii, care se îndeletniceau
cu comerŃul, cât şi Românii autohtoni, îşi aveau partea lor însemnată în ce privea viaŃa
economică de atunci a acestui Ńinut: ei îşi luau partea şi ca producători, în special ca
crescători de vite, dar şi în ceea ce privea promovarea circulaŃiei. Alte elemente nu se
afirmase, din aceste puncte de vedere, decât sporadic şi într-o  măsură redusă ce, poate, era
sub raportul lor numeric ca populaŃie a judeŃului.

III. Via Ńa românească de Sat şi Oraşele

Privirile noastre se îndreptează în mod firesc şi în direcŃia cercetărilor cu acest
obiectiv: de a ne face o idee cât de sumară măcar, în privinŃa vieŃii ce a dus-o poporul
român de aici, sub aspectul vieŃii colective, ca sat şi ca oraş. De sine înŃeles că viaŃa
românească, în cadrele sale largi, a fost legată de Sat, aşa fel că oraşul venea de-abia pe
planul al doilea, ca un derivat superior şi ca un element de progres social în raport cu satele.
De aceea, fără de pretenŃii prea mari, vom încerca acum să înfăŃişăm câteva aspecte de
viaŃă românească din trecut şi în aceste două privinŃe: satul românesc şi oraşul.

1. Satul românesc

Dacă din alte puncte de vedere am dus lipsuri în privinŃa organizaŃiei vieŃii
româneşti, apoi în ce priveşte viaŃa satului românesc, cel puŃin în veacul XVIII de care ne
ocupăm, ea îşi avea cadre şi organe bine definite, cu atribuŃii bine fixate, din punct de
vedere duhovnicesc şi social. De acord cu aceasta afirmare vine constatarea, ce şi până aci
am verificat-o, că aveam întâi de toate un număr însemnat de preoŃi ai satelor, care formau,
ca întotdeauna şi pretutindeni în vechime, în Ardeal, mai ales, elementul de căpetenie al
vieŃii sufleteşti. PreoŃilor li se adăogau apoi „juzii” satelor şi ajutoarele lor, „juraŃii”, cari, şi
ei, erau Români de baştină.

a) Juzii şi JuraŃii; „Libertinii”
Numele Juzilor şi JuraŃilor vin de la latinescul „judex” şi „juratus”. Ei erau

indispensabili pentru buna ordine. De aceea era firesc ca asemenea organe ale ordinii să fie
în toate localităŃile. De fapt, în registrele de pe anul 1743, aceste funcŃii au fost constatate,
localitate de localitate, începând cu oraşul Arad, care, ca oraş cameral, adecă proprietate a
Statului, avea în fruntea sa un „consul”, în persoana lui „Gallus de Port”, şi un primar

                                                          
3 Márki: o.c. II.879
4 Ibid.
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(judex) în persoana sârbului Pavel Ghercici. În registrul de la 1746, însă, despre districtul
Zărandului, primarii sunt arătaŃi cu numele în 50 localităŃi, dar nu şi juraŃii, - nu pentru că
ei ar fi putut să nu existe, ci pentru că oficialii nu au arătat şi aceasta calitate a lor pe lângă
cea de iobagi. Cât de inegal în această privinŃă procedau acei conscriptori, se vede şi de
acolo că în registrul despre districtul Ineului nu se face amintire despre aceste atribuŃii,
decât de-abia în şase din 78 localităŃi, pe numele vechiu de chenezi – pe când în conscripŃia
de la 1752, în fiecare localitate se arată atribuŃia de „judex”, cel puŃin.

Pe Valea Mureşului constatăm mai de aproape următoarele împrejurări: în Petriş, în
Ilteu şi-n Govoşdia dăm şi de „districtualis juratus”, adecă jurat de district; cel din Ilteu era
scris „Vuctager” şi putea să fie Vuc Toader; cel din Govoşdia era Budiu Iovan; iar cel de la
Petriş încă era Român neaoş şi se numea Soran Marcul (Soran Markul). – Cât priveşte pe
juzi, aceştia se vor fi numit şi aici chenezi (ungureşte: kenéz; pe latineşte, după ungurie:
knezo, knezones), dar numirea ce se pare că covârşea la 1743, era cea de „judex”. În
aceeaşi vreme, am constatat şi aceea că în Totvărădia au fost conscrişi şi doi „emeriti
knezones”1: „Alexander Temesvary” şi „Distye Mihály”, deci juzi locali în retragere, iar în
funcŃie era în 1743 „judex Kurucz Iovu”, adecă Românul CuruŃi Iov, în neamul celor ce vor
fi luptat în răscoala „curuŃ”-ului Rákoczy.  În DumbrăviŃa avem cazul unui „actualis knees
Csukuricza Iános” – chenez în funcŃie – şi alături de el pe „judex”-ul Teodor Stepanesc,
evident amândoi Români. Dar care era rostul „chenezului” şi cel al „judex”-ului, în cazul
de faŃă în aceeaşi localitate? nu avem pretenŃia s’o lămurim, decât doar să spunem că
„cnezul” putea să aibă o jurisdicŃie şi-n afară de satul respectiv. De altfel, cu mici excepŃii –
afară de: Arad, Ghioroc şi Radna – toŃi primarii de pe Valea Mureşului poartă nume
româneşti, deci erau Români (La Arad: germanul Gallus de Port şi Pavel Ghercici; la
Ghioroc germanul Sebastian Scheiner; la Radna sârbul Marco Dorkitch). Alterări bizare de
nume, ca cea a numelui primarului român din Soborşin, de „Sándor Ursul” – cine avea aşa
de frumosul nume românesc „Ursul”, nu mai putea fi ungur, ca să poarte numele de
„Sándor” ca nume adevărat – nu schimbă defel situaŃia. Acestor primari români li era dat să
aibă ajutoare pe lângă sine pe câte-unul, uneori şi câte-doi juraŃi, care şi ei poartă nume
româneşti, deci erau Români adevăraŃi. Din partea juraŃilor, Ńinem să mai dăm un amănunt:
în Radna, localitate şi cu Români, se prea poate ca acel jurat „Gavra Lubosko” (?) să fi fost
românul „Gavra lu(i) Boşcu”, întocmai cum şi satul Ghioroc, cu Maghiari, avea primar pe
germanul Sebastian Scheiner şi numai juratul Balász Ferencz era maghiar.

În districtul Zarandului, după conscripŃi din 1746 numai în şase localităŃi maghiare
(N. Szerind, F.-Gyarmat, Agya, Bél-Szerind) şi în alte două mixte, româno-maghiare
(Vădasul şi Erdeişul), dăm de tot atâŃia primari cu nume maghiare; în toate celelalte,
primarii sunt Români, până şi în „opidul” sau oraşul Zarand, unde primarul poartă numele
de Szekeres Togyer, adică Toader CăruŃaşul (Dacă era „Toader”, nici nu mai putea fi
maghiar, cum nu putea fi nici juratul „Ungur Nicula” din Micălaca). O ciudăŃenie
ortografică numai, din partea scriitorului registrului respectiv ni-se pare şi numele
primarului „Szekel Ianos” din localitate pură românească Nadab, care nu poate fi socotit de
maghiar. Numele familiar de „Săcui” se găseşte de altfel şi astăzi printre Români, în careva
localitate apropiată din partea locului. La fel în Cherechiu, pe primarul de la 1746 îl chema
„Sándor Manya”, adecă Sandor Manea, şi numai numele patronimic îi era de rezonanŃă
străină, nume purtat de altfel şi astăzi de mulŃi Români ungureni. Până şi oraşul Világosvár-

                                                          
1 Tot aşa, s’a iscodit, tot în veacul XVIII, numirea pe latineşte pentru preotul român – dela “popa” s’a zis:
“popo” – nis, în plural: “popones”.
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ului, primarul era Român, deşi după aceeaşi stâlcitoare ortografie ungurească îl chiama
„Kreszta Onya”, adică Cristea Oanea.

În districtul Ineului, unde nu se face menŃiune de juzi, şi nici de juraŃi, nu se putea
să nu existe aceste organe de administraŃie şi de ordine în respectivele localităŃi. Ci, cum
spuneam, aceştia nu erau conscrişi şi cu indicarea acestor atribuŃii ale lor. Dăm, însă, în
acest district ce se întinde până în munŃi, unde tradiŃiile şi aşezămintele sociale se conservă
mai bine, de următoarele împrejurări: În următoarele şepte – din 78 – localităŃi (Şilindia,
Văsoaia, Hodoş, Berendia şi chiar în localitatea româno-maghiară Şebişul) se face
menŃiune categorică despre funcŃiunea chenezială. Astfel, primariul din Şilindia e „Kenéz
Flora” adecă Florea Chenezul; în Văsoaia: „Kenéz...”, celălalt nume indescifrabil; în Hodoş
nu e spus nici un nume în registru, ci numai „Kenezius”; în Feniş „Kenéz Lazar”, în
Berendia „Kenéz Betty” (ce-o mi fi vrut să fie acest nume de „Betty” într-un mic sătuleŃ
pur românesc?!); pe când în Şebiş, primarul, maghiar neaoş după nume, era trecut în
registru, şi el, cu atribuŃia tradiŃională românească „Kenéz Hári Péter”. Deci, în aceste şase
localităŃi care vin, geograficeşte, alături de alte localităŃi muntoase din Valea-Mureşului, s-
a păstrat până şi la jumătatea veacului XVIII reminiscenŃa şi numirea vechii organizaŃii
cheneziale româneşti! În conscripŃiile de la 1746 şi 1752 despre cele nouă sate, toate
căpeteniile satelor poartă, iarăşi, numai numirea de „judex”, şi nici unul de „chenez”.1

Evident că, mai ales în Ńinutul românesc de care ne ocupăm, treburile publice şi
chestiile mult-puŃin particulare ale locuitorilor erau, şi pe la jumătatea veacului XVIII, în
mâinile unei administraŃii proprii româneşti – cea a juzilor şi juraŃilor ; bine înŃeles, dacă
nu ar fi existat, alături de aceasta şi împotriva ei, uneori, capriciile şi terorismul domnilor
de pământ şi ale celor din administraŃia superioară a comitatului.

Despre Libertini , la care ne-am referit incidental şi până acum, se cuvine să
adăogăm aci, în legătură cu viaŃa satului românesc, o nouă menŃiune. Dânşii, din punctul de
vedere al stării lor sociale-politice, erau o treaptă intermediară între „nobili” şi „iobagi”.
Starea lor era reglementată deja prin legi anterioare, încă de prin veacul al XVI-lea, care îi
scoteau de sub anumite sarcini iobăgeşti şi le dădeau anumite îndreptăŃiri economice-
sociale, în raport cu „domnii de pământ”. Dacă aveau moşteniri proprii însă, plăteau taxe
după acelea (legea 8 din 1569; 26 şi 128 din 1647). Când mărturiseau în faŃa scaunelor de
judecată, jurământul lor – nu şi cel ai iobagilor – era primit ca cel al nobililor (Pars. 2 T.
Legea 27). Când erau căsătoriŃi cu femei de neam nobil, în cazuri de violentarea avutului
erau socotiŃi şi judecaŃi ca nobilii (legea 18 din 1687); tot aşa şi succesoriilor (ibid.). Când,
însă, obŃineau „colonicatul” sau terenuri ca pentru iobagi, aveau să-şi achite obligaŃiile
luate asupra lor faŃă de domnul de pământ, ca oricare iobag; iar dacă nu satisfăceau
convenŃiunei încheiate, aveau dreptul de migrare (legea 61 din 1723), în altă parte.1

„Libertinii” sunt menŃionaŃi şi în statisticile de care ne servim, cu privire la Ńinutul
Ineului numai. Ceea ce nu însemnează că ei n-ar fi existat şi în alte părŃi, prin graŃii speciale
ale domnilor de pământ, în schimbul oarecăror servicii aduse lor mai de aproape.
Asemenea persoane privilegiate erau scutite, în prim loc, de prestarea dării de „cap”, din
care cauză li-se potrivea în registrele judeŃene să le rămână goale rubricile privitoare la
                                                          
1 La Ohaba (Soborşinul de mai apoi), primar era „Vitt Togyer”, evident Vidu Toader; în Şoimoş: Mia Nagy
Ianos (dar acolo nu erau maghiari); în Pauliş „Vradinacz” (adecă orădanul) Lupu; în Sobotel: Stoia Kantaru
(Cantorul?); în Cicir: Lazar Ilici (a lui Ilie); în Mândruloc: Kotseban (Cociuban) Petru; în GlogovăŃ:
„Madgy Iovan” adecă Maci Ioan; în Pecica: Paulus Tor; în Semlac: Szilágyi István – Ştefan sălăgeanul (din
Sălagiu ori din Sălăgenii Aradului?)
1 Al. Kubinyi, O.c. 424-5.
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condiŃiile personale, nefiind arătaŃi nici ca „hospes”, nici ca „subhospes” şi nici ca
„inquilinus”. Dar asemenea rubrici sunt lăsate goale, de multeori, şi mai ales când era vorba
de primarii satelor (judex şi knezo) şi de alŃi slujbaşi săteşti: juraŃii, haiducii etc. ToŃi
aceştia, de regulă, se bucurau de oarecare scutiri, în special după „capetele” lor. Tot astfel,
şi în alte părŃi ale regatului ungar, se bucurau de scutiri: juzii, purcarii, văcarii, servitorii
domnilor de pământ, decurionii, apoi cei debili de minte.2

examinând registrele judeŃene, n-am putut ajunge la precizări mai de aproape în
cauză; nici nu erau prea importante în general; cu privire însă la libertini, semnalăm
prezenŃa lor în districtul Ineului, ajutată chiar de domeniul Ducelui de Modena, împotriva –
cum am văzut – a părerilor oficiale ale comitatului. PopulaŃia locului fiind românească,
fireşte, suntem în drept să-i reclamăm pe acei libertini pentru noi; - altminterea comitatul
nu s-ar fi ridicat împotriva creerii de noi libertini. Aceşti libertini, dimpreună cu pătura
socială de nobili Români în judeŃ, chiar din rândurile poporului nostru – care începeau către
sfârşitul veacului XVIII să-şi prezinte diplomele nobilitare, pentru a le pune în valoare – au
însemnat o „stare” mai aleasă a poporului, şi ea şi-a avut rosturile sale, în căutarea de
drepturi, în legătură cu mişcările de reformă agrară de mai apoi, când, încă pe la 1781,
delegaŃi Ńărăneşti din acest judeŃ umblau, în cauza iobagilor şi împotriva domnilor de
pământ, pe la Viena împărătească.

b) PreoŃii şi Diecii. – Bisericile
Din latura duhovnicească a vieŃii de la sate am remarcat la locul său numărul

preoŃilor, cu domiciliile lor.1 Dar avem impresia că n-au fost numai atâŃia, ci mai mulŃi;
numai cât nu li s-au arătat calitatea de preoŃi, ci vor fi fost trecuŃi în registru numai ca
iobagi simpli. Nici nu ne putem închipui ca în restul de localităŃi să nu fi fost preoŃi de ai
noştri, când aveam la îndemână o episcopie cu grijă de îndeplinirea parohiilor.2 Doar însuşi
comitatul, în multe rânduri a excepŃionat marele număr al preoŃilor noştri. Între preoŃi, am
semnalat câŃiva care purtau şi diregătoria de protopopi, cum erau: „Protha Paul” din
Cladova, „Petru Pop” (protopop?) din Cuvin şi „Protha Todgyer” din Micălaca. Aceştia
erau în cuprinsul vechiului comitat, de-a lungul Mureşului.

În registrul de la 1746 despre districtul Zărandului aveam un număr de preoŃi mult
mai potrivit decât pe Valea Mureşului. Dacă pe Valea Mureşului găsim de-abia în Arad mai
mulŃi de un preot, în schimb în districtul Zărandului existau localităŃi cu doi şi mai mulŃi
preoŃi. (Şi, remarcabil, nici unul nu e arătat cu titlu de protopop; ceea ce nu însemnează că
ei nu vor fi avut asemenea căpetenie nemijlocită). În: Apateu, Vădas, Şoimoş, Şimand,
Otlaca şi Curtici erau câte doi preoŃi; în: Mişca, Cinteiu, Socodor, Macea, Comlăuş şi Galşa
câte trei; în Pil patru, iar în G.-Vărşand chiar şase preoŃi.

În districtul Ineului, după registrul din acelaşi  şi din cel al anului 1747, în 14
localităŃi erau numai 24 preoŃi; iar preoŃi mai mulŃi erau de-abia în localităŃile următoare: În
Şicula 2, în Buteni 3, în Neagra şi Crocna de jos câte-patru preoŃi.

Se va întreba, poate, cineva de rostul îngrămădirii unui număr aşa de mare de preoŃi,
în câte o localitate? Răspunsul este uşor: Nu toŃi preoŃii domiciliaŃi în aceeaşi localitate

                                                          
2 St. Meteş: O.c., pag. 49, 53, 55, 71 şi 173.
1 Vezi paginile 81-83.
2 Însuşi Márki spune: (O.c. II. 741) că Românii din judeŃul Aradului aveau biserică şi preot aproape în
fiecare sat. Acestei împrejurări îi atribue dânsul că aceşti “preoŃi simpli” au putut, în aşa de mare măsură,
să cultive în popor conştiinŃa solidarităii (együvé-tartozás tuda át).
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făceau serviciul în locul acela, ci prin satele vecine. Nu putem crede adecă să fi funcŃionat,
în mod normal, toŃi cei şase preoŃi de la G.-Vărşand, sau cei patru de la Neagra, numai în
acele localităŃi. Comunele de la şes, mai înstărite cum le-am văzut, vor fi putut să întreŃină
şi câte doi su chiar mai mulŃi preoŃi în aceeaşi vreme.

ToŃi aceşti preoŃi erau lipsiŃi de numele patronimic, al cărui loc îl Ńineau numirile de
îndeletnicire oficioasă: „Popa” sau „Pop” şi „Popp”; o singură dată s-a zis, preotului
Toader din Macea, pe numele străin, obişnuit în graiul conscriptorului, de „pater”, dar nici
odată nu i s-a zis vreunuia pe ungureşte „Pap”. Deci îşi  păstrau numirea obişnuită în
limbajul enoriaşilor de „popa” cutare, din care conscriptorul a făcut patronimicul „Popa”,
iar în raporturile oficiale bisericeşti li s-a zis, mai târziu, după obişnuinŃa sârbească,
„Popovici”. Procesul acesta de schimbarea numelor româneşti după moda sârbească –
suntem în drept s’o presupunem – va fi urmat de-abia după anul 1752, ultimul în registrele
noastre. Acest proces nu începuse şi nu era resimŃit din partea autorităŃilor publice; din
contra, chiar şi în localităŃi militarizate până la o vreme, dăm de nume cu o rezonanŃă aşa
de românească, cum e de ex. numele preotului din Şoimoş, „Markul Pop”, scris în forma
articolată, drept dovadă că şi în aceea localitate – în care erau, după nume, şi „militari”
sârbi – preotul era totuşi un Român veritabil.

Starea socială a acestor preoŃi, precum şi cea materială a lor, încă ne interesează de
aproape, pentru a cunoaşte bine mediul şi condiŃiile în care au trăit şi activat dânşii. Iată ce
am constatat în această privinŃă, pe baza registrelor. Dintre cei 95 preoŃi constataŃi de noi,
nici unul nu e din rândul privilegiaŃilor, ci iobagi de rând; mai mult chiar: unii din ei – cei
mai mulŃi – sunt simpli „hospes”-i, adecă iobagi mai înstăriŃi, care îşi aveau sesiunea
colonicală sau iobăgească şi vitele lor. Pe lângă aceştia mai erau 12 preoŃi „inquilini”,
adecă „jeleri”, f ără nici o avere impozabilă. Dintre preoŃii iobagi cu titlu de „hospes”, Popa
Gheorghe din Socodor, Popa Mira, cel de al patrulea preot din Pil, apoi Pop Mihai din
Curtici nu aveau nici o avere. Iar numărul de cinci preoŃi „inquilini” îl d ădeau: cel de al
doilea preot din Vadas, cu numele Popa Dănilă; singurul preot al Arăneagului, Popa Sav;
cel de al doilea preot din Şomoş, Popa Petru; cel de al 5-lea, din şase, Pop Mihai din G.-
Vărşand, şi „Laskovics Pop” din oraşul Arad. – În colo, în măsură medie, preoŃii aveau cam
aceeaşi stare – mulŃi din ei chiar mai rea – ca a „enoriaşilor” lor. Dar se găseau şi preoŃi
înstăriŃi în câtva şi printre „inquilini”. Astfel, preoŃii din Şimand, amândoi „inquilini”,
aveau: Popa Onciu 2 boi, 6 oi, şi rod de sămănătură de ¼ vică; iar Popa Lup avea 3 vaci, un
junc şi altceva nimic. AlŃi preoŃi dintre iobagii cu calitatea de „hospes” aveau starea
materială următoare: Pop Petru, cel mai bogat între preoŃii din G.-Vărşand avea 6 boi, 1
vacă, 1 cal, 1 junc şi 6 porci; cel mai bogat preot din Otlaca, „Pop Petro” avea: 2 boi, 2
vaci, 1 mânz, 4 junci, 5 porci şi nu multă sămănătură. Cel mai bogat preot de la Câmpie se
vede să fi fost Popa Nicola de la Comlăuş – unul din trei preoŃi locali – având: 8 boi, 5
vaci, 4 cai, 3 oi, 35 capre, 12 porci, şi sămănătură corespunzătoare. În Ńinutul Ineului, însă,
în localităŃi mai mici şi mai sărace, de-abia se deosebeşte starea materială a părintelui
sufletesc de ceea a enoriaşului său. Aceste erai condiŃiile materiale, de avere personală, ale
preoŃilor noştri de acum două veacuri. De sigur, cei mai înstăriŃi îşi făcuseră avere nu din
slujba preoŃească numai, ci prin împrejurarea că, fiind şi preoŃia transmisă, de regulă, din
tată în fiu, se moştenea nu numai „patrafirul”, ci şi averea părintească, care era sporită de
multe ori din generaŃie în generaŃie.

Prin originea lor rustică-iobăgească, aceşti preoŃi erau legaŃi de aproape de turma
lor, cu care trăiau muncind aceeaşi brazdă hrănitoare. Aceasta comunitate în mijloacele de
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trai îi Ńinea legaŃi de aproape, sufleteşte, între olaltă, avizaŃi unul la altul: Ńăranul iobag
dornic de mângâierile religiei, iar preotul-Ńăran avizat la mijloacele de întreŃinere din partea
credincioşilor. În asemenea împrejurări, nu vom afirma că nu se vor fi săvârşit şi oarecare
abuzuri de exacŃiuni „stolare”, din partea preoŃilor, dar nici de cât în măsura pe care o
afirma aceasta stăpânire comitatensă, care ar fi cruŃat poporul credincios de „stolele”
preoŃilor, pentru ca să aibă ea resurse mai bogate şi mai sigure, în vremurile acelea de
hăpsână lăcomie în paguba bieŃilor iobagi români. Dar, în afară de cele pentru trai, pe care
aveau drept să le primească preoŃii de la enoriaşii lor, mai avem să Ńinem seama şi de alte
necesităŃi, pe care trebuiau să şi le împace preoŃii înşişi: provederea cu cărŃi rituale şi cu
ornatele necesare, cari, de multe ori, şi acestea erau un avut personal al preoŃilor înşişi.1

Tratând despre „stolarul” acelei vremi, ca singur mijloc de întreŃinerea preoŃilor
avizaŃi la munca braŃelor în propriile lor gospodării modeste, am semnalat marile jertfe ale
credincioşilor, pentru întreŃinerea Cultului şi în special a PreoŃilor lor. Aci trebuie să
revenim, întrucâtva, adăogând un explicativ: că, în baza aşa numitelor „privilegii” în care
era încadrată şi Biserica noastră ortodoxă ungureană, episcopii Aradului s-au simŃit
îndatoraŃi să poarte grijă şi de starea materială a PreoŃilor lor. Aşa s-a ajuns, cu concursul
episcopului Isaia Antonovici, la o regulare mai favorabilă a „stolarului” şi, mai mult de cât
atâta, la oarecare scutiri materiale pentru familiile preoŃilor şi a celorlalŃi slujitori
bisericeşti: „diecii” sau cântăreŃii şi crâsnicii bisericilor (v. pag. 130). Chiar dacă aceste
scutiri ar fi avut numai o importanŃă mai mult teoretică, încă şi în acest caz ele denotă
prestigiul politic de care se bucura Biserica noastră aici, într-o  vreme când satrapii din
Ardeal călcau în picioare, liberi şi neîmpiedicaŃi de cineva, Biserica ortodoxă de acolo,
lipsită de Ierarhie proprie. În a doua jumătate a veacului XVIII, paralel cu sporul de
prestigiu aici al Ortodoxiei, avea să urmeze altă biruinŃă asupra domnilor de pământ, care
au fost obligaŃi să acorde, din terenurile lor, anumite „sesiuni” pentru preoŃii şi slujitorii
noştri bisericeşti de la sate.

„Diecii”  bisericilor, cum se numeau cântăreŃii bisericeşti, împărtăşeau aceeaşi
soartă iobăgească, întocmai ca ceilalŃi iobagi. Ei aveau parte numai de cinstea slujirii la
biserică, şi din prinoasele aduse acolo, ori cu prilejul serviciilor particulare pentru
credincioşi. În strană, ori lângă cădelniŃa de altar îşi făceau ei „şcoala” şi, nu odată, cu atâta
şcoală, vor fi tins şi, poate, vor fi şi ajuns la darul preoŃiei. Diecii nu sunt trecuŃi, nici ei, cu
aceasta calitate, în registrele comitatului. Totuşi putem semnala prezenŃa lor, în câteva2

cazuri. De ex. la Săliştea de pe Mureş, serviciul de „diac” îl va fi îndeplinit „Pascul Deák”,
căruia, în registru, i s-a dat numele patronimic pe ungureşte (deák), după numirea
românească a serviciului său. Iar la Micălaca, unde se semnalează şi heterogloŃi sârbi,
diacul poartă nume de botez pe sârbeşte, pe când cel patronimic îi revine după numirea
românească a serviciului său, Neda Gyak – sau „Ghiac” din „diac”.

Dacă rosturile acestor dieci locali erau limitate la executiva cultului public şi să fie
de ajutor preoŃilor în slujirile lor religioase, în schimb s-a dat satelor noastre din łara-
Crişurilor, mai ales cele din laturea Bihorului, să fi văzut şi alte personagii mai de seamă, în

                                                          
1 Din acest motiv, în o statistică despre eparhia Aradului, din vremea episcopului Sinesie Jivanovici (mort
în 1768), ornatele nu figurează în inventarele bisericilor şi în câteva cazuri se dă explicaŃia că ele sunt ale
preoŃilor respectivi.
2 În anexele ce publicăm, dăm cu sublinieri (unde nu vom fi scăpat din vedere) atât numele preoŃilor, cât şi
pe cele ale “diecilor”, cari provin cu patronimicul “Déak” sau “Gyák”, ceeace nu poate să însemneze
altceva decât “diecii” bisericilor noastre.
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persoanele diecilor de odinioară3, copiatori de cărŃi rituale şi de predici pentru trebuinŃele
preoŃilor şi ale bisericilor noastre. Ei colindau toate Ńinuturile româneşti, ca de ex. acel
Vasile Sturze Badiul Moldovanul şi un alt diac, anonim, moldovean şi el. Vasile Sturze,
ajuns în Bihor, trece de acolo, cu copiile sale de cărŃi, peste judeŃul Aradului, ajungând ăe
la 1706 la Nădab1, unde lasă o copie; şi de acolo Ńine calea spre „Ńara turcească”, adecă spre
Banatul stătător pe atunci sub Turci – la Mănăştur şi la Sânt-Andrei.2 Nu e locul să ne
extindem aci, mai mult, în chestiunea acestor proprovăduitori culturali, care ar merita să fie
cunoscuŃi mai de aproape, pentru a fixa anumite personagii şi legături culturale de care ne-
am bucurat în trecut şi care erau legate de aproape tocmai de dânşii şi de preoŃii noştri de la
sate. Constatăm, însă, prezenŃa, cel puŃin a unuia din atare „Diaci” cărturari de atunci,  şi în
judeŃul Aradului.

Pentru a cunoaşte viaŃa satului românesc de acum două veacuri cel puŃin în
linimentele sale principale, mai avem de adăogat câte ceva, cu privire la bisericile noastre
modeste. Ele, pe aceea vreme, aproape fără excepŃie, construite din lemn, erau rodul muncii
Ńăranilor noştri, uneori şi a preoŃilor, care le ciopleau şi construiau.3 JudeŃul de odinioară al
Aradului, vestit pentru pădurile sale seculare4, îmbia în mod natural elementul constructiv
pentru bisericile româneşti de lemn. Acest material, aşa de accesibil necesităŃilor
constructive, era în aceeaşi vreme şi cel mai potrivit pentru ca, prin el, să se poată da, mai
uşor, expresie vădită acelui superior simŃ artistic – notă dominantă a sufletului nostru
popular exprimat şi în liniile constructive, ca şi în întreagă înfăŃişarea bisericuŃelor noastre
– după cum o recunosc aceasta şi străinii după ce au cunoscut aceste biserici, după
amănunŃitele studii româneşti ale dlui prof. Dr. Coriolan Petranu, fiu al acestui judeŃ.
Aceste biserici de lemn, după cum ni-o spune un alt învăŃat român, îşi aveau originea legată
de vremi străvechi; şi ele erau o regulă generală în cele trecute vremi, când nu aveam alta
organizaŃie politică, decât cea a Judelui şi a Voevodului.5

PreoŃii noştri îşi vor fi luat, de sigur, întreagă partea lor din munca de păstrarea
acestei tradiŃii de construcŃia bisericilor şi de înzestrarea lor cu cele necesare în interior. Nu
e o întâmplare oarbă numai că, de ex. în biserica din Birtin – judeŃul Hunedoara, în laturea
din spre judeŃul Aradului – găsim, cioplită pe un stâlp de întrare în biserică, următoarea
inscripŃie: „Făcutu-s-au acestea sfântă beserică în zilele lui Apafi Mihaiu crai din Ardeal.
a(nul) D(omnului) 1690. mes(iŃa) April 2 zi, Popa Lazaru”. Evident, acest preot a fost
constructorul bisericii de acolo.6 – Un alt preot, acesta din Ńara Crişurilor, din prima
jumătate a veacului XVIII, Popa Iosif de la Beinş, era un iscusit copist de cărŃi bisericeşti şi
(poate şi autor) de predici, pictor în aceeaşi vreme. de la mâna lui am văzut, în tinereŃe, la

                                                          
3 Am scris despre ei, odinioară, în ziarul “Tribuna”  dela Oradea din 1919, în No. 46-52, apoi în revista
“Cele trei Crişuri” m anul 1920, sub titlu “Vechi urme de Cultură românească în Bihor”.
1 N. Firu: Urme vechi de cultură românească în Bihor. Oradea 1922, pag. 20
2 I. Bianu şi R. Caracaş: Catalogul Manuscriselor româneşti, Tom II, Bucureşti 1913; paginile 457, 458,
459, 465, 466, 477. – La  1708 copiase o carte bisericească în  „Săntu-Andriaş” (azi Sânt-Andrei) şi
totatunci, alta, în Mănăştur, din Banat.
3 În special dintre bisericile de lumn din judeŃele Arad şi Bihor avem lucrările vrednice de toată lauda,
apreciate şi în străinătate, scrise şi publicate de profesorul universitar d. dr. Coriloran Petranu.
4 Dr. Gaal Jenö. Arad vm. És város közigazdasági, közigazgatási és közmüvelödési állapotának leirása.
Arad, 1898, pag. 220-221
5 N. Iorga: Ist. Românilor în chipuri şi icoane, vol. I, pag. 5
6 MulŃi alŃi preoŃi din bătrâni se ocupau cu oarecari meşteşuguri. De ex. Preotul Nicolae Popovici din satul
meu natal (Roşia, jud. Bihor), care activase în a doua jumătate a veacului trecut, era un iscusit tâmplar pe
vremea sa.
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vechea biserică de piatră din Şeghişte1, în Bihor, o frumoasă icoană, pictată pe lemn, de
care, mai târziu, nu am mai dat. Tot de la dânsul cunoaştem un antimis slavon, tipărit – nu
să spune: unde – pe vremea episcopului arădean Vichentie Ioanovici, având imprimată, pe
marginea din dreapta a icoanei antimisului, notiŃa în româneşte: Eu Popa Iosifu din Beinşi
amu tipărit acestu antimisu”. Dar preotul acesta era şi un iscusit compactor2, lucrând în
piele, cu imprimări de figuri aurite (?) şi copist al vremii sale3. El era tipul preotului
luminat, care ne face să fugim cu gândul până la călugărul Antim din Ivir, mitropolitul
muntean de mai apoi, meşter iscusit în multe meşteşuguri: zugrav, sculptor în lemn,
tipograf, scriitor, cuvântător.4 O examinare a cărŃilor noastre vechi care încep să se
risipească de pe la biserici, ar scoate la iveală mulŃi preoŃi săteşti, cu de asemenea vrednicii
pentru arta şi cultura noastră bisericească.5

Ne mai oprim la un amănunt, prea caracteristic pentru viaŃa satelor noastre – e
vorba de procurarea cărŃilor bisericeşti tipărite, când nu ajungea munca prestată de copişti.
CărŃile bisericeşti, mai ales cele mai vechi, încă şi în veacul XVIII, însemnau un mare
eveniment când ajungeau în cutare sat, la mâna vreunui preot sau în posesiunea cutării
biserici. Ele veneau, uneori de pe la mari distanŃe6; erau procurate pe cheltuiala însemnată a
credincioşilor înşişi, care socoteau să le păstreze în proprietatea rânduită de ei, prin grele
blesteme, în numele celor 318 SfinŃi PărinŃi de la Nichea şi-n al altor SfinŃi. Ajungeau,
uneori, de la mari distanŃe, cu o celeritate de neînŃeles pentru noi cei de astăzi, îndată după
ieşirea din tipare.

Pe lângă cazul semnalat anterior, al unei cărŃi bisericeşti1 de la Socodor (jud.
Aradului), ajunsă la mănăstirea Remeti din Ardeal, mai iată unul, foarte caracteristic, al

                                                          
1 Aceasta e numirea cea adevărată a acelei localităŃi; şi nu “Şegheşti”, după cum i s’a trecut numirea aceasta
în studii de istorie bisericească.
2 Pe un exemplar din “Noul Testament” de Belgrad (1648), pe care lam primit dela un prieten din părŃile
Beinşului, cuprinzând, la compactare, numai cele patru evanghelii (deoarece cartea era destinată şi în
veacul XVIII pentru citirea de evanghelii din partea preotului), - Popa Iosif a trecut următoarea notiŃă, ce o
redăm întocmai : „Scris-am eu Popa Iosif din Beinşu această scară a Tistamentului şi unde voiu fi greşit
ceva în slove, au în cuvinte, îndreptaŃi  că n’am făcut cu voia, să fie sminteală, că fără greşală nu putem fi
în lumé acésta. Şi de veŃi îndirepta cu duhul blândeŃălor să fiŃi îndireptaŃi la împărăŃia ceriului. Şi o am şi
legatu eu, Popa Iosif acest Tistămăntu şi Ciaslovulu cel mare de Ńara rumănească în anii dela Hs. 1742 şi
la sfăntă  Mărie mică lém legat.  cănd au fost moarte de ciumă  de au murit în Mizieş şi la CurăŃéle şi la
Miziad şi la Tărcaia şi în Bunteşti”.
3 “Scara” de care scrie că o copiase sunt tabelele lecŃionale slavone dela sfârşitul Testamentului nou dela
Belgrad, cari arată : ce evanghelie este de a se ceti la fiecare Duminecă şi sărbătoare. Se vede, deci, că popa
Iosif dela Beinş avea şi cunoştinŃa limbei slavone.
4 N. Iorga: O.c., pag. 43.
5 Facem aci pomenire şi de un preot din judeŃul Aradul, din veacul trecut, care se remarcase ca pictor şi
desemnist bisericesc: Gheorghe Bila, fost învăŃător, apoi preot în Pecica. El a zugrăvit (pela 1840) o serie
de icoane (ce nu mai sunt azi) pentru biserica din Ineu  (Márki S : o.c. II.745). A zugrăvit şi pentru alte
biserici din judeŃ (Márki II. 750 şi 826). Noi avem dela el o frumoasă icoană a „Maicii Domnului”, în
desemn fin, din anul 1845. – Îi facem loc aci, ca unui continuător de tradiŃie!
6 Dl. N. Iorga (Scrisori şi InscripŃii ardelene, vol. II, pag. 65) a găsit la biserica din Şcheii-Braşovului un
Mineiu, ce ajunge acolo dela Mânăstirea Putna din Bucovina. – Tot aşa avem la biserici din judeŃul
Aradului şi Bihorului, încă şi azi, multe tipărituri din veacul XVII de prin Moldova şi Muntenia.
1 Însemnarea (după N. Iorga: O.c.II, pag. 150) e următoarea : „Aceasta sf. Carte este a bisericii a
Socodorului, ce se chiamă Octoihi şi iaste cumpărată dereptu florinŃi ungureşti 18; să n’aibă alŃii a o lua
dela sfânta biserică pân’va fi Socodorul şi sfânta biserică din Socodor... msŃa (luna) Ian. 2. 1751. Şi am
scris eu popa Petru şi Constantin, şi Chirică Şipotă birău mare, Păida Mişca şi jupânul Diiamandi
neguŃătoriul din Socodor”.
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unei Evanghelii de Bucureşti, de la 1742, ajunsă în acelaşi  an la biserica din „Nadiş”2 din
judeŃul Sălagiului, şi de acolo, la dată necunoscută, la Mănăstirea Bodrogului. Însemnarea
despre procurarea şi destinarea acelei Evanghelii merită să fie reprodusă în întregime. Iată-
o: „Aceasta sfântă evanghelie o au cumpăratu jupânul Radu Chirilă şi jupâneasa dumisale
Agafta şi li-au datu pentru sufletul dumilor sale şi a părinŃilor dumilor sale şi o au datu şi au
datu (de 2 ori?) anume lui popa Gheorghie să-i fie şi dumisale pe feciorii fecioriloru
dumisale şi nime să nu alenuiască, nici să o poată lua cineva, sau ceva sânge de a dumilor
sale. Mărturii sânt foarte bune în Nadiş, carele iaste în varmedea sălagiului lângă Cehu,
fiind adunaŃi în casa voivodului Gheorghie. Deci a fost anume Maxim Ghiorghie, Todor
Ciocan Găvrilă, Moca Gligorie, Onu Petrea, Ilea şi Floare, Popa Gabor, Onea Marcului şi
Mihaiu Niculi. Atunci au fost cursul aniloru 1742 şi au dat împreună cu evanghelia şi un
filon (felon) tot aşa să le fie pomană de vecie, Avram, Bărboara, Văsiiu, AnuŃa”.3 Oare în
epoca „civilizaŃilor” de noi, care carte ar mai stârni, la sate, o bucurie aşa de sinceră,
rămânând ea un aşa de mare eveniment, în viaŃa satului nostru de astăzi!?

ViaŃa satului românesc de demult, prin bogăŃia sa de spiritualitate, moştenită şi
păstrată cu sfinŃenie, o putem privi şi mai de aproape, tocmai din aceasta lature, ce se cere
semnalată şi ea aci. Pe lângă viaŃa şi concepŃiile de „folklor” românesc pătruns din toate
laturile de idei creştine – pure şi apocrife, de o potrivă – care au format bogăŃia noastră
sufletească şini-au dat puterea de resizistenŃă, satul românesc a rămas neprihănit, deoarece
se izola în mod conştient de toate influenŃele străinismului. De aceea, el ne apare şi ca un
conservator doctrinar creştin. Ne referim mai de aproape, aci, la o singură împrejurare
caracteristică, legată de vechile noastre bisericuŃe de lemn: la iconografia populară-
religioasă, amestecată cu elementul biblic şi apocrif-creştin. Cine dintre noi nu cunoaşte
acele icoane de prin tinzile bisericilor noastre, înfăŃişând scene eshatologice – cu privire la
viaŃa viitoare – pe care unii şi alŃii le-au timbrat de „eretice”, provenind (zice-se) de la
„bogomili”. În realitate, însă, ele – cu „vămile văzduhului” şi cu atâŃia „draci” 4, care sunt
înfăŃişaŃi ca executori ai voinŃei lui Dumnezeu, care va pedepsi păcatele în lumea viitoare –
nu sunt altceva decât un înfricoşător catehism practic ortodox, cu reazem în mare parte în
opiniile teologice ale Sfântului Ciril din Alexandria.1 Acest „catehism”, menit să Ńină în
frâu instinctele, este înfăŃişat până şi astăzi, în proporŃii mai reduse la multe din bisericuŃele
noastre din judeŃul Aradului.

ViaŃa satelor noastre, aşadar, a fost părtaşe, până de curând chiar, de multe şi
binefăcătoare influinŃi cari, cercetate de aproape, ar înfăŃişa o bogată şi frumoasă pagină în
istoria culturii şi vieŃii noastre româneşti. Să o preŃuim dup cuviinŃă şi s-o scoatem la iveală
mereu – este o datorie ce, împlinită, ar fi răsplătită cu mari mulŃumiri sufleteşti!

                                                          
2 Nadişul acesta, atunci (1742) trebue să fi fost ortodox. De atunci a trecut la uniaŃie. E înregistrat în eparhia
de odinioară a Gherlei, ca Nadişul-român (Oláh-Nádasd: Vezi Schematismul Cleri diocesis
Szamosujvariensis gr. r. Catholicorum pro... 1900”, pag. 197). Trebue că de groaza uniaŃiei de care nu a
putut scăpa, preotul care a primit evanghelia sau urmaşii săi s’au refugiat încoaci (ca alŃii) cu cartea ce
trecuse în proprietatea lor.
3 Copiat de noi după Evanghelierul respective, aflător azi la Mănăstirea Bodrogului.
4 În concepŃia cosmogonică (de facerea lumii) şi soteriologică (de mântuire) a ereticilor bogomili, Dracul
sau Satana apare ca un împotrivitor real al lui Dumnezeu, care rămâne neputincios faŃă de Satan ; pe când
în anumitele icoane de prin vechile noastre biserici, Dracul e executorul voinŃei lui Dumnezeu, iar în
poveştile noastre populare până şi femeile îşi râd de Dracul şi trec peste puterile lui !
1 Cea mai complectă serie de asemenea icoane sunt tocmai cele din Gura-Sadului din judeŃul Hunedoarei
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2. Oraşele noastre

Vom trata acum, pe scurt numai, despre oraşele noastre, mai întâi în general, despre
oraşe pe care le-am avut, şi în mare parte le-am pierdut, dar trebuie să ni le reînfiripăm, ca
o complectare a organizaŃiei satului ce ni-a rămas încă aşa de plină de înŃeles şi dătătoare
de bune nădejdi, - iar după aceea ne vom referi, iarăşi pe scurt, la oraşele noastre arădene
din veacul XVIII.

Am avut şi oraşe şi le-am pierdut în parte şi trebuie să ni le refacem: în aceste
puŃine cuvinte se cuprinde şi o istorie tristă, dar şi o obligaŃie de conştiinŃă pentru viitor a
tuturor celor ce au cuvânt la diriguirea viitorului românesc.

O populaŃie aşa de veche şi de compactă, cum era şi mai este cea românească, nu se
poate să nu fi avut şi o viaŃă de oraş la nivelul vremilor trecute. Străvechea noastră
organizaŃie specifică, a voievodatelor şi a cheneziatelor, care trebuiau să-şi fi avut sediile
lor statornice, implică existenŃa înfiripărilor supra-rustice, ca o necesitate logică şi ca o
verigă firească în dezvoltarea organică a unui popor aşa de numeros, ce nu putea fi oprită
pe loc.2 Alături de voievozi mai mărunŃi sau cel puŃin de chenezi, trebuie să fi existat şi
câte-o căpetenie bisericească: dacă nu vlădică, cel puŃin câte-un protopop ori preot mai de
seamă.3

Oraşe, măcar câte de puŃin dezvoltate, trebuie să fi avut şi noi. Dar istoricii maghiari
o contestă4, afirmând că oraşele au fost întotdeauna numai ale lor; şi că numai despre ei se

                                                          
2 Însuşi antagonistul nostru, istoricul maghiar Hunfalvi Pál, în careva din cele două volume ale sale de
istoria Românilor (Oláhok története) recunoaşte existenŃa, paralelă şi simultană, a organizaŃiei eclesiastice ş
politice, în viaŃa Românilor, ceeace presupune posibilităŃi de infiriparea unor centre, supra-rustice cel puŃin.
3 A fost şi cazul, acum vr’o şase sute de ani, că demnitatea de chenez (sau voevod?) era purtată de preot
românesc, în părŃile mai de jos ale łinutului Crişurilor. Reflex, cu caracter războinic chiar, al acelei legături
între dignitatea preoŃească şi politică la Românii din partea locului, se vede a fi şi cazul protopopului dela
Ineu, Simeon-Sava Brancovici, care, în vremea luptelor împotriva Turcilor, lua parte activă la acele lupte.
De aceea, solii Turcilor se plâng împotriva dânsului, că ar fi „ziua popă, iar noaptea duşman înarmat şi
stricător de pace”. Marina I. Lupaş: Mitropolitul Sava Brancovici (pag. 37), după Dragomir: Fragmente
din Cronica lui S. Brancovici, 54.
4 Cât de pretenŃioasă este istoriografia maghiară se va vedea mai de aproape din următoarele însemnări
despre câteva localităŃi mai de frunte din judeŃul nostru.

Orăşelul Zărand să fi fost o aşezare arpadiană chiar, unde să fi stăpânit, încă dela venirea
Maghiarilor, ducele de Veleka) . Dela această localitate, care avea pe vremuri şi o cetateb) , care să fi fost cea
mai veche dintre toate cetăŃile Ńării, şi dela care şi-ar fi luat numirea însuşi comitatul cu aceeaş numirec).

Despre Arad ni-se spune că aici s’a Ńinut remarcabila dietă ungară dela 1132, despre Bela III,
Orbuld), şi că lângă – numai : lângă ! – Arad, existau ruinele bisericii „Sfântul-Petru”, părăsită încă la 1384,
din timpuri imemorialee) . De alta parte, ni-se spune că oraşul Arad este menŃionat pentru întâiaoară d’abia
la 1561f) .

Alt oraş vechiu era Ineul, unde să fi existat, încă la 1199, o biserică catolică, închinată „Sfântului
Duh” şi o mănăstireg). Dar noi trebue să semnalăm imediata situaŃie geografică a Ineului, aşezat la o şi mai
mare distanŃă spre Răsărit, până unde şi mai puŃin putea să ajungă masse populare de Maghiari.

Altă aşezare, cu rost de cetate chiar, cu ruini rămase până şi astăzi, este Şoimoşul, lângă Murăş, în
apropierea Lipovei. Despre Cetatea-Şoimoşului s’ar face prima amintire din anul 1278h) . Dar nici acolo, la
o întrare destul de adâncă de-alungul Podgoriei şi aproape de Ardealul românesc nu ajunsese întinderea
masselor populare ungureşti.

Cealaltă cetate, din partea opusă, nordică, a Podgoriei româneşti, care era cunoscută sub numirea
de Vilagosvár, de asemenea, forma un complex cu vecinătăŃile româneşti: Pâncota, Zărandul şi Ineul,
impopulate cu Români, cărora, cum am văzut la locul său, de prin veacul XV li s’au adăogat coreligionari
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sârbi, refugiaŃi încoace, consolidând aici resistenŃa ortodoxă a „legii româneşti”. Localitatea aceasta, de
alminterea, era cunoscută din adâncă vechime şi sub numirea păstrată de Români, ca „Siri”i) , adecă:
„Şiria”, în deosebire de ceeace se numeşte „Világosvár”, sau partea dinspre Sud a localităŃii, unde fuseseră
aşezaŃi „militarii” „ilirici” (de cari am vorbit). Şi e interesant că tocmai partea dinspre Nord-est a localităŃii,
care a avut caracterul de oraş, purtase numirea veche de „Siri”. Dacă şi la Şiria se menŃionează existenŃa, la
1334, a unei „plebanii” sau parohii romano-catolicej) , aceea, evident, era nu pentru populaŃia de rând a
localităŃii, ci pentru elementele de dominaŃie şi administraŃie aşezate acolo, representând stăpânirea vremii.

În Pâncota, care să fi avut, încă la 1217 o abaŃie rom.-catolicăk) , la 1318 chiar şi o cetate, la 1334
„plebanie”, iar dela 1337 protopopie catolicăl) , evident, nu sunt împrejurări cari să îndreptăŃească a
presupune presenŃa – într’un senz popular şi mai larg georgraficeşte – a Maghiarilor în aceea regiune.
„Plebaniile” catolice puteau fi numai răzleŃe şi reduse la populaŃia supra-rustică, a oligarhiilor, pe când
abaŃia catolică, ce se pretinde a fi aparŃinut încă epocei arpadienem) , putea să fie o înfiripare „misionară”, în
spirit catolicizant, aşa de obişnuit încă dela regii arpadieni şi mai ales după aceia, începând cu regii
angevini.

Mai jos de Arad, la Pecica – semnalată în vechile documente cu numirile de „Pecsk” (Pechk)n) , -
am avut, deasemenea, o aşezare românească. Am văzut doar cum Maghiarii apar la Pacica, d’abea ca
„advenae” sau venituri, la anul 1735, concomitent sau după revoluŃia lui Pero SeghedinaŃ de acolo, deci ca
o reacŃiune târzie.
Dacă în veacul XV (1421) se remarcă acolo stăpânia Capitulului rom.-catolic de Cenad ca domni de
pământo), aceasta nu însemnează nimic împotriva Românilor acolo.

Dacă localitatea Radna e menŃionată  încă de la 1477p) , ca formând patru localităŃi separate (Magyar –
Középsı – Rácz – és Uj-Radna), nu spune prea mult, şi şi mai puŃin împotriva existenŃei acolo a Românilor,
fiind românesc întreg mediul geografic al locului. De altfel, chiar în „sacristia” a doua a bisericii rom.-
catolice deacolo, lângă uşe, se mai găseşte încă o piatră cu litere chirilice, purtând cifra anului 1657r). VEZI
DESEN pag. 208 Această inscripŃie, cu rost nedesluşit până acum, denotă evident o legătură cu trecut
religios oriental al locului.

Şebişul (Boros-Sebes), oraşul fără dovezi de vechime mai remarcabilă, apare în acest ipostas
d’abia pela jumătatea veacului XV (în 1552-3)s). Situat la poala MunŃilor apuseni, vasăzică într’un mediu
popular pur românesc, el a putut să primească populaŃie maghiară, mai încurând din Ardeal, în vremea
legăturilor sale cu principii ardeleni, calvini. De aceea, elementul catolic a fost şi este foarte slab
reprezentat acolo, chiar între Maghiari.

Venim acum la orăşelul Lipova, cel de al doilea oraş al judeŃului Aradt), spre sfârşitul evului
mediu, când acest comitat se întindea şi peste Murăş. Dar cu privire la oraşul Lipova, istoricii maghiari ni-
au rămas şi mai mult datori, cu dovezile despre prezenŃa acolo a elementului maghiar rustic. Căci, repetăm
cu privire la aceste localităŃi: ele n’au avut alt element maghiar, în cuprinsul lor, în afară de notabilităŃile
politice – administrative şi eclesiastico-feudale ale vremii, şi în afară de argaŃii acelora, cari puteau să fi
fost Maghiari, în slujba stăpânilor lor. Dar mediul înconjurător, acela al braŃelor muncitoare de ogoare şi
apărători de hotare puteau să fie numai aceia – Românii – pe cari i-am constatat în masse compacte,
împânzând des şi muncind din greu în întreg cuprinsul comitatului Arad. Temeiul e evident: Un popor (cel
maghiar, dacă ar fi existat aici şi ca populaŃie rustică) nu putea peri fără urme dovedite istoriceşte, în care
privinŃă istoriografii maghiari ne rămân datori; - dupăcum un alt popor, Românii, nu puteau să se strecoare
aici şi încă în masse compacte, în aşa fel, ca aceiaşi istorici maghiari să nu nu poată presenta probele lor
istorice în această privinŃă.

a) Márki : o.c. pag. 61 şi 253.
b) În hotarul localităŃii să mai vedeau, în 1840, nişte ruine, de pe cari se mai putea descifra prezenŃa unor
frescouri  (Márki : o.c. I. 253)
c) Fábian G., o.c. I. 79
d) Pallas-Lexikon, titlul “Arad”.
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fac menŃiuni în documentele vremurilor trecute, ca stăpânitori în viaŃa politică şi
administrativă, ca stăpâni feudali şi reprezentanŃi ecleziastici. Admitem raŃionamentul
acesta, până la un loc numai. Oraşele, însă, nu s-au putut înfiripa cu totala izolare a
mediului înconjurător, rustic, în care ele s-au format – după cum nici înfiriparea lor, sub
ochii şi cu concursul elementelor administrative şi feudale aşezate în mijlocul lor, nu aveau
o durabilitate statornică. Domniile ungureşti de orice fel vor fi fost ele, mai ales în Ńinutul
nostru frământat de atâtea lupte cu Turcii, erau aşa de schimbăcioase şi variate, încât ele nu
puteau asigura o continuitate, în linia catolică şi maghiară, şi o permanenŃă în dezvoltarea
oraşelor. Şi dacă se susŃine că în cursul acestor lupte şi frământări a dispărut de aici
elementul maghiar, apoi nu poate să fie vorbă de elementul maghiar rustic, absent aici, ci
de domnii şi slugile lor de tot felul, care începuseră să se împuternicească în unele centre,
devenite oraşe şi cu concursul altor factori tradiŃionali, precum şi de caracter economic, atât
de decisivi în privinŃa formării şi dezvoltării oraşelor.

Nu ne putem referi mai de aproape, în cadrele noastre înguste, mai ales, la ipoteza
despre originea maghiară a oraşelor reclamate pentru Maghiari, ci numai cel  mult la câteva
localităŃi de acest fel din cuprinsul comitatului Arad de odinioară şi din vecinătatea lui,
ceea ce încă ne este de ajuns.

Cetatea Şoimoşului (Clişeul lui Márki: O.c. II. 272)
Vom începe cu constatarea unui strein. E vorba de episcopul Otto de Freising, care-

şi cucerise un loc de seamă între istoricii medievali germani din veacul al XII-lea.1 El adică
de spune că Maghiarii, la 1147 mai trăiau încă în corturi şi bordeie, rareori în case de lemn

                                                                                                                                                                            
e) Márki : o.c. I. 179: Biserica să fi fost aproape de cea ort. sârbeacă de azi.
f) Fábian, o.c. I. 131.
g) Pallas-Lexikon, titlul “Boros-Ienö”
h) Pallas-Lexikon, titlul “Solymosvár”
i) Márki  (o.c. 186) ne dă aceste vechi numiri, după formele documentare cunoscute, astfel: Siri, Syry, Sery,
Chyry, cari evident sunt reproducerile vechei numiri româneşti: Şiria.
j) Márki : o.c. I. 186.
k) Pallas-Lexikon, titlul “Pankota”
l) Márki I. 71, 84 şi 186
m) Pallas-Lexikon, l.c.
n) Márki I. 212.
o) O.c. I.212
p) O.c. I.213
r) O reproducem după Márki: O.c. II.230.
s) O.c. I. 187 şi 188.
t) O.c. I. 180.
1 Brockhaus-Konversationslexikon, titlul: Otto von Freising.
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şi mai puŃin de piatră2, de unde rezultă că nu aveau condiŃiile necesare pentru ca să fi
format oraşe proprii locuite de ei înşişi. Oraşele maghiare au început să se dezvolte de-abia
prin elemente streine: Italieni şi Germani (Saşi), care au fost primiŃi în Ńară, şi în această
privinŃă sunt remarcabile oraşele germane din comitatul Szepes (Zips) şi cele din Ardeal.
Maghiarii vor fi putut trimite, dintre ai lor, elemente numai de exponenŃi politici-
administrativi şi ecleziastici, prin centre existente de mai înainte, ale indigenilor peste care
au dat, prin năvălirea lor de popor nomad, ce nici nu putea să se împrietenească aşa de uşor
cu viaŃa sedentară şi mai ales cu viaŃa de oraş care presupune o tradiŃie şi necesită condiŃii
de oarecare civilizaŃie.

În părŃile judeŃului nostru, inclusiv vecinătăŃile de pe cursul superior şi cel inferior
al Mureşului, încă sunt menŃionate oarecare localităŃi, cu aşezăminte maghiare ce e drept,
dar având un caracter specific ce merită să-l examinăm, cel puŃin în câteva cazuri, pentru
exemplificare numai. Aceste localităŃi, care puteau să fie, mult-puŃin, tot atâtea oraşe, sunt
arătate de istoria maghiară ca tot atâtea pretinse fundaŃiuni cu caracter ecleziastic catolic,
situate de-al lungul cursului Mureşului.3 Dar aproape toate localităŃile din chestiune sunt
remarcate, mai nou, ori ca începuturi ecleziastice de mănăstiri „greceşti” sau ortodoxe4,
ocupate mai apoi de călugări benedictini, ori numai ca „prepozituri seculare”, adică aşezări
de preoŃi catolici de mir, deci nu călugări, şi cărora li se încredinŃa cel mult îngrijirea
duhovnicească mai restrânsă a familiilor exponenŃilor politici şi ale domnilor de pământ, şi
cel mult oarecare acŃiune de convertire în rândurile populaŃie „greceşti”. Dar membrii
acestor prepozituri „seculare” mai erau încredinŃaŃi – cel puŃin unele prepozituri de acest fel
– şi cu afacerile de „notariat” sau redactarea actelor publice, precum şi cu exercitarea unei
jurisdicŃii judecătoreşti a vremii de atunci, prin aşa numitele „probe de foc”. Între
prepoziturile de acest fel sunt menŃionate, pe teritoriul judeŃului Arad, două: cea de la
Dienes – care să fi fost situată între cursul Crişului alb şi Muntele Mocrea5 şi, neavând
mediu şi condiŃii de viaŃă, a dispărut din vreme – şi cea de la Arad, amândouă având
jurisdicŃie justiŃiară.6 Nu erau, prin urmare, organizaŃii exclusiv bisericeşti, ci de Stat, în
slujba JustiŃiei.

Despre JustiŃia aceasta din vremi vechi avem informaŃii mai de aproape că se
practica şi la Oradea1, unde au stat în judecată şi unii Români, „chiar dacă nu sunt pomeniŃi
ca neam”. Dar „Românii, ca ortodocşi ce erau, nu aveau încredere în judecata «latinilor »
catolici, care favorizau pe «domnii» de pământ. Arşi de aceştia, nu-şi mai pierdeau vremea
ca să fie arşi şi de probele de foc din Oradea”, mai ales după ce dânşii „erau judecaŃi de
voievozii şi cnejii lor, după jus valachicum, şi nu aveau ce căuta la probele de foc din
Oradea, care erau făcute pentru catolici şi ale căror formule latineşti nu le înŃelegeau”.2 Tot
aşa se vor fi petrecut lucrurile şi în judeŃul Aradului, cu „probele de foc” de la Dienes şi

                                                          
2 Dr. Ion Baltariu: Origina oraşelor din Ardeal şi drepturile istorice ale minoritarilor, în ziarul Universul din
Dec. 1934.
3 După Dr. Koloman Juhász: Die Stifte der Tschanader Dioezese im Mittelalter 1927. Münster in
Westfalen, pag. 18, ele ar fi următoarele, pornind în jos pe cursul Murăşului: Bulci, Eperjes, Bisere, Gelid,
Arad, Hodoş, Ischou, Ajton, Rahontza, Egresch, Kenez, Kemetsche, Cenad, Tömpös, Pordan şi Szöregh.
4 Szöregh (op. cit., pag. 21), Cenad (pag. 32), Oroszlanos (pag. 62-63) etc.
5 Dr. Koloman Juhász: Op. cit. 159.
6 Despre Dienes vezi op. cit. pag. 161, iar despre Arad, op. cit., pag. 125.
1 Dovadă ne este “Regestrum Varadinese” de care s-a ocupat şi publicistul arădan I. Russu-Şirianu: Iobăgia,
vol. I Arad 1908, pag. 119-135.
2 N. Drăganu: Românii în veacurile IX-XIV, pag. 294.
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Arad. Aici, în Arad – unde „nu era un aşezământ călugăresc, ci numai o prepozitură de mir
(weltiche Pobstei)”3 – din rândurile căreia se menŃionează între 1446 şi 1456 şi un
„canonic” cu caracteristicul nume de Ladislau „Basaragh”4 – a existat în evul mediu şi o
„foarte vestită” arhivă a capitulului secular, ce fusese dusă de aici la 1604, din calea
Turcilor, la Alba-Iulia.5 Asemenea organizaŃii, de preoŃi catolici de mir, având atribuŃii de
JustiŃie, mai mult decât de jurisdicŃie ecleziastică, ne dau dovadă puternică, mai mult
despre absenŃa populaŃiei rustice catolice, chiar şi în oraşul Arad, care şi în veacul al XVI-
lea era destul de neînsemnat, întrucât la 1561 avea de-abia numai trei „porŃi”, sau unităŃi de
impozit, dintre care una aparŃinea episcopului catolic de Oradea şi două capitulului de
„Orod”6.

Despre localitatea Pâncota apoi, unde se afirmă să fi existat o „abaŃie” deci
organizaŃie călugărească, latină, ni se spune, că „indubitabil este una din cele mai vechi
creaŃiuni ale Creştinismului indigen”.7 Dar avem şi o altă informaŃie de preŃ pentru noi.
Ruinele bisericii de acolo dovedesc că biserica avea altarul în forma semicercuală, iar
proscomidierul (Sacristei) situat la laturea stângă a bisericii8, deci după regula Bisericii
orientale. Ce ne-ar împiedica, prin urmare, să prespunem că şi acel aşa de vechiu
„Creştinism indigen”, dovedit prin ruinele de la Pâncota, a fost aşezământ „grecesc”, ajuns
pe mâna „latinilor”, ca alte mânăstiri ortodoxe de pe cursul Mureşului, şi de la vărsarea lui
în Tisa?!

AfirmaŃia istoricilor maghiari despre caracterul maghiar al vechilor oraşe, mai ales
din Ńinutul nostru, locuit întotdeauna de largi mase populare româneşti, este lipsită de temei
solid, şi nu le putem face decât atâta concesiune, că aici au putut avea – nu oraşe în sens
propriu, care nici nu se puteau forma cu excluderea elementului românesc de baştină, ci cel
mult numai înfiripări reduse, de centre administrative şi justiŃiare şi câte-o organizaŃie
ecleziastică, cu reduse atribuŃii pastorale, cu rosturi politice şi cu tendinŃe prozelitistice.
Aşezarea Maghiarilor printre Români avea două forme de exprimare: acea a „domnilor” de
pământ şi a organelor de stat (administrative şi justiŃiare); dar şi acestea au fost
schimbăcioase de îndată ce au intervenit necontenitele războaie cu Turcii, care îi fugăreau
din feudele lor. Iar mai apoi, când părŃi – aşa numitele „Partium”, despre care am vorbit
deja – din fosta Ungarie au ajuns sub stăpânirea ungurească ardeleană, s-au făcut şi alte
aşezări de Maghiari în aceste părŃi.

În această privinŃă sunt caracteristice următoarele împrejurări: Din laturea dinspre
Ungaria proprie, destul de săracă în populaŃie (vezi pag. 136), nu puteau fi aduse încoace
elemente maghiare, nici chiar pentru lucrarea pământurilor „domnilor”, pe care îi slujeau
din destul Românii din acest judeŃ; de aceea, cum am văzut, nici nu existau pe aici decât
foarte puŃini Maghiari, mai ales la sate, nu numai în oraşe. Iar unde se remarcau lipsuri de
braŃe muncitoare – am văzut – se aduceau elemente colonicale, de pe la sfârşitul veac.
XVII, precum şi în cursul veacului următor, fără să se caute, ca aceşti nou-veniŃi să fie

                                                          
3 C. Juhász: Das Tschanad-Temesvarer Bistum im frühen Mittelalter (1030-1307), Münster, 1930, pag. 18
(nota) şi pag. 125.
4 C. Juhász: Die Stifte, pag. 147.
5 Márki op. cit. II, pag. 35 şi C. Juhász: Die Stifte, pag. 134. După acest din urmă, tot atunci a fost mutată şi
arhiva similară dela Cenad. Cine ar da de urma lor, de sigur ar găsi informaŃii de mare preŃ pentru istoria
Ńinuturilor respective.
6 Fábian, G.: op. cit. I., pag. 131.
7 C. Juhász: Die Stifte, pag. 67.
8 Op. cit., pag. 71.
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totdeauna maghiari, deoarece nu interesa naŃionalitatea lor, ci braŃele lor, pe aceea vreme.
Acestea le spunem cu privire la jumătatea de Apus a comitatului Arad. În jumătatea de
Răsărit însă, dacă s-au făcut oarecare aşezări de Maghiari, în oraşul Şebiş1, sub poala
MunŃilor apuseni, şi chiar la Ineu – aceşti au putut să vină din Ardeal, sub ocrotirea
stăpânirii ardelene. Cu privire la oraşul Ineu avem un amănunt concludent în această
privinŃă. După ce Ineul cu cetatea lui fu ocupat în 1595 de ardeleni, devenind cea mai
puternică cetate de frontieră a Ardealului – după o nouă izgonire de acolo (1650) a Turcilor
care o cuceriseră, cetatea şi împrejurimile ei fură decretate ca bun de Stat.2 Ajunse în
patrimoniul Statului, stăpânirea a împroprietărit acolo pe mai mulŃi luptători (vitézek), care
participaseră la războaiele împotriva Turcilor. Până la 1653 se făcuseră mai multe
improprietăriri de acest fel, la Ineu şi în Ńinut, şi mai existau încă locuri, chiar şi în Ineu,
pentru asemenea distribuire3 menită a reconforta stăpânirea feudală, după felul în care am
văzut-o petrecându-se ea, în veacul următor, în judeŃul Aradului. Asemenea înfiripări erau,
ce e drept, măiestrite, create în spiritul vremurilor de atunci; şi nu se poate tăgădui
caracterul lor, politic şi efemer, totodată, în mijlocul unei populaŃii masive, de altă credinŃă
şi limbă, care era cea a Românilor. Înfiripările de acest fel, însă, nu puteau da notă etnică
maghiară, nici oraşului Ineu, locuit întotdeauna de Români, situat în marea etnică
românească a Ńinutului.

    
                 Cetatea Ineului (1658)
   Reproducere cu clişeul de la Márki: O.c.II. 105

Cei ce au avut întotdeauna superioritatea numerică aici, am spus-o mereu, erau
Românii. În deosebire de „domnii” lor – alungaŃi încoace şi încolo de toate vicisitudinile
istoriei aşa de schimbăcioase de la dezastrul de Mohaci încoace – numai Românii au rămas

                                                          
1 Tocmai provenienŃa ardeleană a Maghiarilor dela Sebiş o dovedeşte confesiunea lor calvină. Maghiarii
romano-catolici s’au aşezat acolo mai târziu, din care cauză şi biserica lor e posterioară şi figura şi la 1913
numai ca filială a parohiei romano-catolice din Buteni. Vezi Schematismul diecezei de Cenad-Timişoara pe
anul 1913.
2 Márki: op. cit. II, pag. 159; şi Pallas-Lexikon, titlul Boros-Ienö.
3 Márki: op. cit. II, pag. 160.
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aici, prin nesfârşite generaŃii, singurul element statornic, şi la baza oraşelor, dovedindu-se
în mod clasic prin ei înŃelepciunea proverbelor româneşti: „Ce adună apa, apa mână”, şi
„Apa trece, pietrele rămân”.

Românii şi-au înscris drepturile asupra acestui pământ, nu prin hrisoave pieritoare,
ci prin nesfârşitele generaŃii şi suferinŃe, prin moaştele înaintaşilor şi prin plugul lor de
totdeauna în slujba ogoarelor şi a perpetuării neamului în drepturile sale. „Românii
«schismatici» aveau o singură misiune de îndeplinit: să are, să culeagă pentru domni. De
mântuirea sufletului lor... nu se ocupa nimeni, admiŃând că puternicii ar fi fost încredinŃaŃi
de faptul că şi iobagul are un suflet”.1

Şi totuşi, în mijlocul acestor vremi de răsturnare a stăpânirii ungureşti, se găseau
cine să le poarte de grijă şi în cele duhovniceşti, pe lângă preoŃii lor de sat. Nu fără de
înŃeles este faptul că, tocmai în Ńinuturi din care Semiluna izgonise stăpânirea ungaro-
catolică, se ivesc prin oraşe – care erau tot atâtea centre bine închegate în masa largă a
populaŃiei româneşti – anumite feŃe bisericeşti: episcopi ortodocşi, la Lipova, Ineu şi Arad.
Ei veneau încoace pe urme vechi de Ortodoxie pură, sufletul populaŃiei şi înmormântate
definitiv – nădăjduia acum, sub ocrotirea indirectă a Semilunei, să se refacă. Întâiul episcop
în această serie, este vlădica român Teodor, pomenit în cursul luptelor lui Sigismund
Báthory cu Turcii, la anul 15952, deci numai la 136 ani de la dieta din Seghedin, care ştia
de „legea românească” – religio volachica – drept factor religios recunoscut public în łara
ungurească de atunci. Acest episcop e aşezat ca primul în seria episcopilor Români de la
Ineu.3 După vlădica român Teodor, apare, în aceeaşi serie deşi fără reşedinŃă, vlădica Sava,
„de bună seamă român”, ca urmaş al aceluia.4 Tot la Ineu sunt arătaŃi ca episcopi, pentru
veacul XVII şi alŃii, ca acel Mateiu-Moise (la 16...), apoi Longhin Corenici-Brancovici,
„arhiepiscop de Inău” aflător în łara-Românească, la mânăstirea Comana, în August al
anului 1643; iar după aceea, tot la Ineu e pomenit ca episcop Sava (Brancovici), altul decât
mitropolitul cu acelaşi  nume.5 Ineul, cum se vede, un centru aşa de firesc pentru un Ńinut
românesc şi cu largi legături în toate direcŃiile geografice, se relevă ca un centru prielnic
pentru refacerea organizaŃiei bisericeşti ortodoxe; şi nu fără de oarecare legătură cu
prigonirile calvinizante din Ardeal şi cu oarecare nădejdi de mai bine în Valea Crişului alb,
sub ocrotirea indirectă a Semilunei, unde puritatea Ortodoxiei era mai mult asigurată în
părŃile supuse paşei din Timişoara, ale Ineului şi a Lipovei.6 Ce ar fi avut şi căutat aceşti
episcopi în aceste oraşe7, dacă ei nu ar fi avut şi în ele o populaŃie de religia lor ?!

În special oraşul Ineu a fost consolidat prin o tradiŃie episcopală-ortodoxă bine
stabilită, legată, cum se vede, de familia Brancoviceştilor 8, în a cărei prerogativă intrase de
o vreme să-i dea pe protopopii locului şi alte înalte feŃe bisericeşti, inclusiv pe mitropolitul
Sava Brancovici al Bălgradului. Acesta se născuse chiar în Ineu; acolo îşi petrecuse

                                                          
1 N. Iorga: Sate şi PreoŃi din Ardeal, Bucureşti 1902, pag. 11.
2 N. Iorga: Istoria Bisericii româneşti (ed. I, vol. I, pag. 234)
3 Op. cit. II, pag. 357
4 Op. cit. I, pag. 234
5 Op. cit. II, 357.
6 Op. cit. I, 234.
7 Şi în Lipova au stat episcopi ortodocşi în veacul al XVII-lea.
8 În această privinŃă se pot consulta cu folos monografiile următoare: V. Mangra : Mitropolitul Sava
Brancovici. Arad 1906, mai ales capitolele : Genealogia mitropolitului S.B., şi : Brancoviceştii şi episcopia
Ienopolei, pag. 27-46 ; apoi admirabila lucrare a Dş. Marina I. Lupaş : Mitropolitul Sava Brancovici, Cluj
1939
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tinereŃea; şi prin hirotonea de preot ce o obŃinuse la mitropolia din Târgovişte cu intervenŃia
unchiului său după tată, Longhin „arhiepiscop de Inău”, avea să urmeze în diregătoria
protopopească a locului său natal; dar devenind văduv chiar pe vremea hirotoniei sale la
Târgovişte, cărările vieŃii i se deschiseră, în curând (1656) spre scaunul de mitropolit al
Bălgradului.1 Cât de puŃin a fost „sârb” acest mitropolit născut şi crescut în mediul
românesc al Ineului, se vede din următoarele împrejurări: Chiar şi istoricul maghiar Márki
admite că familia Brancoviceştilor se numea mai corect „Brâncoveanu” (Brankován)2. De
acord cu aceasta, însuşi mitropolitul Sava „Brancovici”, ajuns în Ardeal, a dat la 1667 o
singhelie preoŃească, semnând româneşte: Sava „Brâncoveanu”3. Oraşul Ineu, sub egida
tradiŃiilor ecleziastice ortodoxe care se consolidaseră acolo, mergea, ca oraş românesc şi
ortodox, spre apogeu, în cursul veacului XVII, spre al cărui sfârşit, după aşezarea acolo a
mili Ńienilor ortodocşi sârbi şi după militarizarea unor Români, era menit să prospere şi mai
mult.

Atunci adecă, sub ocrotirea cunoscutelor „privilegii ilirice”, s-a aşezat în Ineu un
nou episcop, Isaia Diacovici, până la anul 1706, când şi-a strămutat reşedinŃa în oraşul
Arad. Şi, de ce nu ar fi urmat această schimbare, probabil că Ineul ar fi devenit şi sediu de
mitropolie, după actul de trădare al mitropolitului Atanasie Anghel.4

În firul acestor expuneri – destul de lungi, dar totuşi nu de prisos – se cere acum să
spunem câteva cuvinte şi despre situaŃia oraşului Arad. Chestiunea interesează din mai
multe raŃiuni. Şi în privinŃa oraşului Arad, istoriografia ungurească este foarte exigentă, din
punctul ei de vedere, după care, localitatea să-şi fi primit numirea de la căpitanul cu numele
„Orod” din vremea primului rege ungar, şi să fi fost situat pe locul GlogovăŃului de azi;
numai că oraşul acela să fi dispărut cu vremea.5

Oricum ar fi, e de însemnat părerea unui istoric slav, Safarik, după care, în curând
după venirea Maghiarilor, existau în părŃile Ungariei oarecare mânăstiri „greco-slave” (?),
în: Veszprem, Wysegard, Cenad, Arad etc.6, despre care însă istoricul slav afirmă că ar fi
stat sub supremaŃia papilor. Acele mânăstiri să fi fost, oare, „greco-slave”, când ele erau
situate pe teritorii pe care şi până azi se aflau şi sunt „vestigii şi amintiri Romane şi
Români”?1 AfirmaŃia interesantă a celor doi istorici catolici, unul slav şi celălalt german, e
destul de transparentă. Oraşul Arad, de ex., - pentru a rămânea la acest caz numai, încă în
vremea regelui Matiaş Corvinul, avea o biserică ortodoxă, care, din data ce până atunci nu

                                                          
1 Marina I. Lupaş op. cit., pag. 35-37.
2 Márki, op.cit. II, pag. 279
3 Op. cit. pag. 92 – La pag. 71 din aceeaşi lucrare se reproduce singhelia în facsimil. Ridicat Mitropolitul
Sava, dimpreună cu fratele său Gheorghe, la rangul de baroni, au obŃinut şi emblemă nobilitară, reprodusă
de Márki (op. cit. II pag. 242 şi de acolo la M.I. Lupaş, pag. 86).
4 Poate, aş este de a se înŃelege că unii episcopi ai Aradului au început să-şi ia titulatura de mitropolit, cu
gândul de a umplea golul rămas după decapitarea Ierarhiei ardelene prin unirea cu biserica catolică-
maghiară, mai ales dupăce Longhin purtase titlul de “arhiepiscop de Inău” !
5 Márki, în o seamă din lucrările sale, se exprimă contradictoriu, susŃinând în cele din urmă teza ungurească
despre identitatea “Orod”-ului cu Aradul şi despre originea şi continuitatea maghiară a oraşului Arad. – D-l.
prof. Isaia Tolan, publicist, într’o conferinŃă la “Ateneul popular” din Arad, a examinat ipoteza ungurească,
vădindu-i contradicŃiile şi netemeinicia, pentru a ajunge la concluzia de sat românesc la originea oraşului
Arad. Pagubă că D-sa nu şi-a publicat conferinŃa. In rezumat e publicată în ziarul “ Ştirea” din Arad, nr. 56
din 27 April 1932, sub titlul: Topografia veche a Aradului.
6 C. Juhász: Das Tschanad-Temesvarer Bistum, pag. 29, nota.
1 Op. cit., pag. 25.
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veniseră aici Sârbii, „nefiind sârbească, era românească”.2 łinutul acesta n-a fost niciodată
părăsit de Români, deci nici oraşul Aradului. Şi Românii de aici, în deosebire de trecut,
trebuie să fi obŃinut o situaŃie mai blândă sub raport politic, după ce până aici ajunseră
(1459) oştirile sultanului Mohamed, şi mai ales după ce întreagă întinderea episcopiei
romano-catolice de Cenad fu ocupată de Turci, fără nici o lovitură de sabie.3

Despre românitatea oraşului Arad grăiesc şi alte împrejurări. În documente de acum
200 ani şi mai bine, se menŃionează nu numai numirea de „Orod”, ci şi cea de „Arad” – mai
precis: „Arath” – şi anume aceasta din urmă ca un explicativ pe înŃeles obştesc, în
deosebire de numirea „Orod”, care reprezenta altă aşezare geografică.4

Convergent cu aceste afirmaŃii merg şi unele constatări topografice şi de aşezare ale
oraşului Arad, care nu a format o unitate politică-administrativă, ci aşezări separate, cu
caracter etnic chiar, pe cartiere, ale oraşului. Mai precis: nu era vorbă de acelaşi  unic şi
singur oraş cu caracter de aşezare şi organizare unitară, ci de părŃi, între care cea mai veche
era aşezarea românească, după care urmau hronologiceşte aşezările ulterioare: a
Germanilor, de-o parte şi a Sârbilor militari de altă parte. În ajutorul dovedirii noastre ne
vin însăşi hărŃile vechi ale oraşului, în prim loc. Între acestea ne folosim nu numai de harta
deja citată, care cuprinde planul lui Eugeniu de Savoya, ci şi alte două hărŃi.5

     
Proiectul principelui Eugen de Savoya în privinŃa

                                                          
2 Prof. Isaia Tolan, în rezumatul din ziarul “Ştirea”.
3 Pallas-Lexikon, titlul: Arad (oraşul)
4 Astfel, în diploma împărătească dela 15 April 1706, prin care se aproba cumpărarea făcută de episcopul
Isaia Diaconovici a unor realităŃi dela Arad pentru episcopia mutată în acel an dela Ineu la Arad, teritoriul
respective din cuprinsul oraşului se indică înt ermenii următori: “… districtu territorioque Orodienso, vulgo
Arath dicto situatum et adjacens Allodium…” (Diploma în original se găseşte la SecŃia culturală a
episcopiei Arad).

Această numire românească a Aradului e trecută şi într’o hartă (dela sfârşitul veacului XVII şi
începutul celui următor) despre oraşul Arad (reprodusă de Márki, op. cit. II, pag.267), cu acelaş termen
românesc de “Arad”, redat însă în felul scrisului unui german, care nu prinde  bine deosebirea dintre d şi t,
ci de multe ori le confundă. Aşa, în loc de românescul “Arad” s’a scris şi în această hartă “Arath”. Această
numire provine în aceeaşi hartă de trei-ori : “Grosse Insul Arath”, “Klein Insul Arath” şi tot aceeaşi numire
figurează şi pentru a marca cetatea de atunci a Aradului, rezidită între 1698-1701.
5 Una e din anul 1755, lucrată după indicaŃiile “Statului militar” dela 1752, de Emeric Ruttkay (publicată de
Lakatos Otto : Aradváros története), iar cea de a doua e o copie de pe o hartă cu titlul “Situations-Plan der
alten und neuen Festung Arad” din 1765.
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rezidirii Cet ăŃii din Arad (1698-1701)
Reproducere cu clişeul de la Márki (O. c. II. 267)

Aruncând privirea peste harta dintâi, găsim uşor delimitarea părŃilor singuratice ale
oraşului Arad din veacul XVIII, locuite de Români, Germani, Sârbi şi Maghiari, mai ales
de oarece aceea delimitare era determinată, impusă chiar, nu numai de succesiunea
cronologică a aşezării singuratecelor grupuri etnice, ci în mare măsură şi de situaŃia
hidrografică a oraşului Arad, aşezat pe Ńărmul drept al Mureşului, strătăiat fiind de un braŃ
al aceluiaşi, şi înconjurat din partea de la Nord de un al doilea braŃ al aceluiaşi râu. Astfel
se poate fixa precis următoarea stare de lucruri: Vechea cetate, ocupată de miliŃia
împărătească şi de miliŃia „iliric ă” era pe locul numit odinioară „Ovártér” sau piaŃa vechii
CetăŃi, din dreapta Mureşului, pe stânga de la calea ce duce la Aradul-Nou. Alături de
Cetatea veche şi trăgând spre N-V. era situată aceea parte de oraş ce fusese acordată ca
domiciliu familiilor militarilor ilirici şi se numea până de curând, pe ungureşte, „Rácz-
fertály” sau cartier sârbesc. Vechea cetate şi cartierul sârbesc, după cum se vede din cele
două hărŃi, erau la un loc, cuprinse între cursul principal al Mureşului şi între braŃul mai
apropiat al aceluiaşi râu. Acest braŃ pornea spre Vest, pe la partea sudică a pieŃei de azi
„Avram Iancu”, aproape în linie dreaptă, până din sus de biserica sârbească de azi, pentru a
face apoi o curbă spre nord, după aceea spre Vest şi iarăşi spre Sud, gravitând să se verse
apoi în Mureş. În cuprinsul acestui teritoriu delimitat hidrografic, era aşezată populaŃia
militară şi cea militarizată: Sârbii, care îşi aveau acolo biserică proprie, cea de azi, şi nu
departe spre N.-V. şi cimitirul, pe când în Cetate era o altă biserică sau capelă, a călugărilor
franciscani. – La Nord de amintitul braŃ al Mureşului, în laturea dinspre Mureş, era
cartierul românesc cu biserica sa românească şi cu un cimitir propriu. Cartierul românesc
începea lângă Mureş şi ajungea, mai întâi, cel puŃin până la strada principală şi până la
Casa comitatului, care era, credem, pe locul de azi sau poate şi dincolo de ea. Biserica
românească a acestui cartier era în mijlocul lui, pe locul din curtea de azi a liceului „Moise
Nicoară”, între străzile de azi „Moise Nicoară” şi „I. G. Duca”.1 Această aşezare a
Românilor, lângă Mureş – pe locul pe care era biserica ortodoxă, din vremea lui Matiaş
corvinul şi pe care, de tot sau numai în parte, îl cumpărase episcopul Isaia Diacovici –
denotă nu numai o continuitate de tradiŃie, ci şi o vechime organizată aici, a Ortodoxiei,
legată de cartierul românesc. Episcopul Isaia, deşi sârb, venind însă din mediul ortodox şi
românesc al Ineului, respecta tradiŃia; el nu se aşeză între Sârbii săi, în cartierul sârbesc –
care era bine limitat şi îngrădit şi-şi avea şi biserică proprie, şi unde l-ar fi ocrotit şi
vecinătatea mai de aproape cu Cetatea, ci dânsul îşi fixează sediul episcopesc în cartierul
Românilor.

                                                          
1 IndicaŃii geografice mai de aproape se pot vedea în a mea : Episcopii S. Vulcan şi Gherasim RaŃ, pag.
283-284
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Cetatea şi oraşul Arad (1755) (de Emeric Ruttkay)
Clişeul nostru, după Márki: o.c.II

De la cartierul românesc, mărginit inclusiv de Casa oraşului, şi trecând pe laturea
vestică a cartierului românesc, care va fi cuprins atunci amândouă laturile străzii principale,
începe alta înfiripare teritorială, cartierul german. În harta din 1765, tocmai ni se indică o
parte de oraş1 cu numirea de „Oraş german”, „Deutsche Stadt”. Prin mijlocul acestui
cartier, treceau străzile de odinioară Perényi (azi: str. D. Greceanu) şi Széchenyi (azi str.
Horia). de la linia acestor străzi şi până la cea numit odinioară „Herren-Gasse” sau „Uri-
utca”, adică strada domnilor2, azi: str. M. Eminescu, va fi putut să se întindă cartierul
german, în parte pe contul proprietăŃii româneşti acaparate de Germani. Cartierul german
nu putea să fi trecut, în jumătatea veacului XVIII, prea departe spre Nord, de oarece terenul
nu se înfăŃişează pe hartă ca având locuri de aşezare umană. Acest cartier, mai târziu, a fost
numit pe ungureşte „Németváros”, sau oraş german.

De un cartier maghiar, însă, nici menŃiune nu se face, el nu e indicat pe hărŃile
oraşului Arad din veacul XVIII, pentru că nu exista, decât numai ca o denominaŃiune
îngustă a unei străzi, numită şi azi de Maghiari „Magyr-utca” , identică azi cu strada
„Episcopul D. Radu”. Astfel, cât priveşte prezenŃa Maghiarilor în oraşul Arad, lipsesc
dovezile topografice şi hartografice, întocmai după cum văzurăm că, şi în statistici,
elementul maghiar e prezent numai ca infimitate foarte rezleŃită. Astfel, prezenŃa
Maghiarilor aici o putem admite, pe baza acestor dovezi, abia în strada numită după numele
lor şi cel mult după funcŃionarii lor publici, şi în „strada domnilor”, „uri-utca”.3

Concluziile acestor consideraŃii topografice şi cartografice se desprind uşor şi în
mod logic, cu următoarele: Românii, ca elementul local cel mai vechiu în localitate,
avându-şi biserica lor veche aici şi o tradiŃie respectată şi de episcopul sârbesc, care şi-a

                                                          
1 Aşezarea Românilor arădani încă s’a numit “oraş”. Numai cu acest titlu putea comunitatea românească să
încaseze veniturile târgului arădan de vite (vezi pag. 192)
2 A diregătorilor vremii şi a domnilor depământ.
3 Şi oraşul Oradea avea trei cartiere: unul în care era reşedinŃa episcopală, alt cartier al Românilor, iar cel
de al treilea era cartier militar, al militarilor. Ziarul “Universul” din 30 Decemvrie 1934.
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fixat reşedinŃa între Români, Ńineau locul cel mai potrivit de aşezare din cuprinsul oraşului,
pe laturea unde şi azi se opresc plutele româneşti ce vin dinspre Ardeal, transportând lemne
şi poame, cum va fi fost şi în cele trecute vremi, când tot pe acest „drum”, al Mureşului, se
transporta şi sare, de sigur că încă de mai înainte de primul rege ungar, sub care se face
prima menŃiune despre un asemenea transport de sare.

Harta oraşului Arad din 1765 (fragment)

Privilegiul salin al prepoziturei „seculare” de la Arad era aşa de important, încât el
figura drept cinozură şi pentru abaŃia din Panonhalma sau Martinsberg.1 Românii îşi aveau
aici cartierul lor propriu, satul lor de la început, care a putut să se ridice la o importanŃă
supra-rustică, apoi orăşenească, cel puŃin după ce alături de ei aveau diregători în restul de
oraş. Iar Germanii şi Sârbii, chiar şi după aşezarea lor pe teritoriul oraşului Arad, ni se
prezintă în condiŃiile de elemente venite ulterior, formând totuşi cartiere proprii, deoarece
erau mai mulŃi, pe când Maghiarii erau de-a dreptul într-o  situaŃie mult mai inferioară în
acest oraş, evident românesc după începuturile sale şi după locul şi felul de aşezare ale
Românilor.

                                                          
1 Dr. Koloman Juhász: Die Stifte, pag. 125.
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În cele de până aci, nici cu privire la oraşul Arad şi nici în privinŃa celorlalte oraşe
din comitatul Aradului, noi n-am făcut nici o teorie, ci ne-am răzimat pe consideraŃii
istorice, politice şi geo-cartografice.

Acum, în aceeaşi notă de dovedire, vom recurge la graiul cifrelor statistice despre
oraşele arădene din veacul XVIII, utilizând dovezile pe care ni-le furnizează statisticele, de
acord cu alte constatări din veacul XIX, care se sprijină reciproc în sensul afirmaŃiilor
noastre. – În comitatul Aradului din veacul XVIII erau de tot şase oraşe, despre care am
întocmit următorul tablou statistic, înfăŃişând calitatea socială a iobagilor, în raport cu
etnicul redat prin numele lor familiare:

*La pag. 46, unde am arătat raportul numeric al Românilor faŃă de Sârbi, spuneam
că Românii erau numai 73 şi Sârbii 54. Reexaminând numele, am constatat că cu toată
probabilitatea Românii erau mai mulŃi. Chiar dacă păstrăm cifrele anterioare, încă şi în acel
caz tot numai Românii aveau majoritatea populaŃiei în oraşul Pecica.

În acest tablou se înfăŃişează populaŃie orăşenească, după gospodării şi după etnicul
numelor2; şi, după cum se vede, ea este destul de redusă, dovedind puŃinătatea importanŃei
oraşelor. Acest tablou cuprinde un mare adevăr istoric şi o realitate pe care le-am semnalat
mereu în studiul nostru, despre absoluta prevalenŃă numerică a elementului românesc. Iar
acum, cu privire la condiŃiile speciale de oraş constatăm documentar că, din cele şase oraşe
arădene, în unul singur (Şebiş), Maghiarii au de-abia o mică superioritate numerică faŃă de
Români; - iar Sârbii – prin populaŃia lor militarizată, aşezată în Arad cu alte rosturi decât
celea ale vieŃii orăşeneşti proprii, au superioritatea numerică în însăşi capitala judeŃului; şi,
pe de altă parte, e evident că, dacă nu era adusă în Arad populaŃia sârbească şi germană,
elementul românesc era mult superior numericeşte faŃă de Maghiari, drept dovadă pozitivă
şi concretă că Aradul de mai înainte de aceste infiltraŃii etnice, aduse de stăpânirea nouă,
era românesc mai mult decât orice altceva. Tot astfel, după populaŃia lor, erau româneşti
şi celelalte oraşe: Pecica, Vilagoşul, Zărandul şi Ineul. Iar acest caracter românesc e cu
atât mai evident cu cât e mai mare prevalenŃa numerică a Românilor faŃă din infimitatea –
                                                          
2 DiferenŃa de cifre între cele două totaluri provine de acolo că în unele gospodării iobăgeşti figurau şi
“subhospes”-i şi “inquilini”, cari nu erau înregistraŃi separat cu numele ; deaceea totalul al doilea, în mod
logic, e mai scăzut.
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uneori chiar totala absenŃă – a elementului maghiar, cum e cazul Ineului şi mai ales a
Vilagoşului şi Zărandului. Quod erat demonstrandum: Până la jumătatea veacului XVIII,
oraşele din judeŃul Aradului  - cu excepŃia Aradului, populat în mod măiestrit din interese
politice şi militare, şi cu excepŃia Şebişului, care era mai apropiat de Ardealul unguresc ce
stăpânise şi dincoace de MunŃii Apuseni, plasând aici elemente ungureşti – îşi păstrează
superioritatea numerică românească pe toată linia faŃă de Maghiari, drept dovadă că eram
autohtoni în oraşele respective şi nu venisem pe furiş prin suburbiile oraşelor noastre.1

Capitolul despre viaŃa oraşelor ardelene în general, îm cât îi priveşte pe Români,
este unul din cele mai triste, mai ales după ce cu veacul XVIII revine stăpânirea austriaco-
ungară, cu politica sa de fanatică prigoană. Nu ne putem extinde prea mult la această
chestiune: ce s-a petrecut aiurea în viaŃa oraşelor româneşti. Drept caracterizare vom
semnala, totuşi, cele ce urmează: „MagistraŃii” saşi de la BisriŃa (Ardeal) luaseră, în 15
Maiu şi 4 Oct. 1713, hotărârea ca Românii să fie isgoniŃi din oraş şi, dacă n-ar pleca de
bună voie, casele să li se ardă şi prefacă în cenuşă, „conform vechiului obicei practicat pe
vremuri” acolo. Şi Maghiarii din Turda au luat, în acelaşi  veac (1711-1712), aceleaşi
măsuri împotriva Românilor.2 Asemenea persecuŃii şi alungări la adresa Românilor din
oraşe s-au petrecut şi aiurea; dar nu credem să fi fost cazul în comitatul Aradului. Nu; din
următoarele motive: Maghiarimea, în cele şase oraşe  sau târguri arădene, nu avea
majoritatea numerică, ce săi fi dat curaj şi tărie de a hotărî şi mai ales de a executa o
asemenea prigoană. În patru din cele şase oraşe, cu excepŃia Zărandului şi Şebişului,
existau şi militari „ilirici” între care majoritatea erau Români, încât chiar şi numai un gând
de alungare a populaŃiei româneşti nu putea să fie pronunŃat fără serioase temeri din partea
celor ce ar fi voit să se atingă de această populaŃie privilegiată. Şi chiar de s-ar fi încumetat
cineva să ia asemenea hotărâri, e întrebarea: ar fi putut fi ea şi realizată? Şi dacă da, de
unde ar fi fost aduşi Maghiari, care să se ocupe oraşele româneşti? Aceste temeiuri explică
din destul: de ce populaŃia românească, chiar şi în Arad, a prosperat numericeşte3, chiar şi
dacă nu reuşea să progreseze economiceşte.4

Care a fost viaŃa Românilor în aceste oraşe arădene româneşti? E o întrebare de
mare interes, la care vom da un răspuns. Ea a fost, de sigur, o viaŃă de „sate şi preoŃi”, în
primul loc, aşa cum am văzut-o în capitolul despre Satul românesc. Dar, la oraşe s-a mai
putut petrece şi altceva, ce încercăm să schiŃăm pe scurt. Şi în oraşele de atunci, viaŃa

                                                          
1 După Fábián G., op. cit. partea II (manuscris) facem următoarea  menŃiune în chestia oraşelor arădane din
veacul XIX pe la 1835. Ele erau, acum, 19 la număr, deci cu 13 mai mult. Aceste erau următoarele :
Ghiorocul, Paulişul vechiu, Radna, Totvărădia, Săvârşinul şi Petrişul, pe Valea Mureşului. De cealaltă
parte, în Valea Crişului alb şi mai jos : Dezna, Buteni, Pâncota, Sfânta-Ana, Şimandul, Chişineul, Şiclăul.
În veacul XVIII şi în cel următor, Maghiarii, prin politica lor de colonizare şi economică, au progresat
mult, numericeşte, în unele din aceste oraşe.
2 R. Seişanu în ziarul “Universul” din 30 Dec. 1934, sub titlul: Restabilirea unui adevăr istoric. Cui au
aparŃinut oraşele şi târgurile din Ardeal şi Banat?
3 După o statistică făcută din ordinul episcopului rom.-cat. Din Timişoara cu privire la oraşul Arad, în anul
1777, erau aici: 2434 romano-catolici (Germani şi Maghiari) ; 5595 ortodocşi români şi 124 israeliŃi. Vezi
Lakatos Otto: Aradváros története vol. II pag. 54.
Vezi şi seria noastră de articole despre oraşul Arad, în gazeta locală “Tribuna Nouă” din 1930
4 Sporirea numerică a Maghiarilor (prin elemente nouvenite şi prin maghiarizarea multor Germani) şi cea a
Evreilor în oraşul Arad, a schimbat în decursul veacului XIX raportul nostru numeric din veacul anterior,
provocând şi o reducere până la dispariŃie a vechiului cartier românesc, rămas dela 1861 încoaci fără pnctul
de razim sufletesc, care-i era biserica românească, demolată în acel an. Astfel, ocupate de streini, vetrele
Românilor arădani, aceştia au trebuie să se retragă în partea vestică a oraşului.
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românească îşi va fi avut coeziunea specific-românească, sub presiunea morală a tradiŃiei
religioase şi sub poveŃele preoŃilor, iobagi şi ei. Aceşti preoŃi, sub oblăduirea ierarhiei
„ilirice”, în care erau încadraŃi pe atunci, îşi vor fi avut şi o organizaŃie bisericească, pe
protopopiate şi eparhială cu sediul în oraşul Arad, în frunte cu un neîntrerupt şir de
episcopi, de la 1706 încoace. CâŃi şi cine erau acei protopopi, în prima jumătate a veacului
XVIII, nu putem preciza. Am semnalat însă în seria preoŃilor, câŃiva protopopi, ca cei
trecuŃi în statistici cu numele: „Prota” Stoian la Totvărădia, protopopul Pavel de la
Cladova, apoi probabil protopop de la Cuvin şi protopopul Toade de la Micălaca.

Deci, pe Valea Mureşului existau cel puŃin patru protopopi. Aradul, poate, îşi va fi
avut şi el protopopul său. Protopopi vor fi existat şi în restul judeŃului, deşi nu sunt
menŃionaŃi în statistici. Doar văzurăm în oraşul Ineu o tradiŃie veche de organizaŃie
protopopească, şi suntem în drept să presupunem prezenŃa ei şi în celelalte oraşe, dacă nu şi
în alte localităŃi, având în vedere marea întindere a acelui Ńinut românesc. Aceşti protopopi
dimpreună cu preoŃii lor şi sub îndrumarea episcopilor lor şi-au văzut, de sigur, de
îndatoririle lor duhovniceşti în prim loc, dar şi în alte privinŃe. În acest chip s-a ajuns la
aceea solidaritate sufletească a poporului nostru, de care am mai făcut o pomenire în treacăt
şi pe care o semnalează şi istoricul maghiar.1 Această solidaritate românească proprie
satului, a putut să se înfiripeze şi în viaŃa oraşelor noastre, care nu erau prea mult ridicate
peste înfăŃişarea şi necesităŃile de viaŃă rustică, ce a dus-o poporul nostru mai ales atunci şi
până aproape de timpurile noastre.

În special în oraşul Arad, ca centru episcopesc, se va fi putut de sigur, ca viaŃa
românească să fi avut mai solide temeiuri. Episcopii Aradului, deşi sârbi, dar zeloşi
apărători ai Ortodoxiei aşa de strâns legate de sufletul popular românesc – am văzut doar
acest fenomen în legătură cu crucea de la Lipova a călugărului Visarion – şi îngrădiŃi aceşti
episcopi cu autorizaŃiile garantate lor prin cunoscutele privilegii „ilirice”, s-au afirmat ca
buni şi credincioşi paznici ai moştenirii noastre duhovniceşti, mai mult ca milenară. Ei s-au

                                                          
1 Márki: op. cit. II pag. 741.
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identificat cu această ocrotire duhovnicească a Românilor. Mai mult chiar: De timpuriu,
după cum avem o dovadă decisivă în documentul de la 1728, al cărui sfârşit, cu semnătura
în româneşte a episcopului Vichentie Ioanovici, îl publicăm2 în facsimil – episcopii „sârbi”
ai Aradului, au adoptat, cel puŃine în unele din actele oficiale, limba românească. Au
corespondat nu odată, în româneşte, cu preoŃii şi protopopii noştri, până departe la Căbeştii
din Bihor, făcând mai târziu de jumătatea veacului XVII concesiune limbii româneşti, în
pastorale şi în singhelii, precum şi în dispoziŃii cu caracter administrativ.1 Nu e de mirat,
deci, că de această activitate ocrotitoare şi îndrumătoare, ce pornia din oraşul Arad, prin
lucrări şi stăruinŃe ale episcopilor arădeni, viaŃa românească a fost ajutată mult, chiar în
vremea atârnării noastre de o ierarhie streină, care, cel puŃin până la jumătatea veacului
XVIII, a dezvoltat o acŃiune febrilă de apărare a Ortodoxiei, în mai mare măsură decât
veleităŃile de ordin naŃional-sârbesc, ivite mai târziu, numai. Aşa s-a putut ajunge ca
episcopilor „sârbi” să li se poată face din partea Maghiarilor reproşul că tocmai aceşti
episcopi „sârbeşti” de la Arad au avut mare parte în ce priveşte expansiunea „valahică”.2

Prin urmare acŃiunea profilactică ortodoxă şi de menajare a intereselor de viaŃă româneşti
pornea tocmai din oraşul Aradului. E un merit, legat de acest oraş, şi care se cuvine să fie
subliniat.

*
Am aruncat aceste priviri generale asupra vieŃii româneşti din satele şi oraşele

arădene din veacul XVIII pentru că am crezut că e necesar să se spună măcar atâta – până
să facă alŃii cercetări mai amănunŃite – pentru cunoaşterea unui frumos trecut şi, mai ales,
pentru a da îndemnuri de trezire la datoriile impuse de vremea de astăzi cu privire la
ocrotirea elementului etnic românesc şi dezvoltarea vieŃii româneşti, la sate şi mai cu seamă
la oraşe!

IV. Masivul românesc arădean şi
expansiunea sa spre Apus

1. ÎnfăŃişări grafice despre Românii din vechiul comitat al Aradului
                                                          
2Fragment din documentul de învoială din 15 martie 1728 a episcopului dela Arad, Vichentie Ioanovici, cu
Românii ortodocşi din Bihor.

Documentul e reprodus, întreg, în facsimil şi transcris în a mea : Doi Ioanovici pe tronul
episcopesc al Aradului. Arad 1929
1 A se vedea capitolul respective în ale mele “SchiŃe…” (pag. 7-17) menŃionate deja. Tot aşa şi la Márki:
op. cit. II. pag. 416
2 Márki: op. cit. II, pag. 417
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Exhauzând  materialul documentar disponibil, ne rămâne acum, pentru a evidenŃiaşi
mai bine situaŃia elementului românesc arădean de acum două veacuri, să dăm şi unele
înfăŃişări grafice. Vom da, anume, în cele ce urmează, câteva diagrame, iar lucrării îi
anexăm şi două hărŃi despre judeŃul Arad – una cu privire la veacul XVIII, iar cea de a doua
o hartă de la începutul veacului trecut, pentru a se putea face şi unele constatări
comparative, de mare interes.

Începem cu diagramele.
La locurile respective din studiul nostru am înfăŃişat statistica comunelor şi a

populaŃiei, mai întâi din punctul de vedere etnic şi, după aceea, şi din cel confesional. Din
punct de vedere etnic, am văzut, majoritatea românească covârşitoare – strivitoare, am
putea spune – sub raport numeric, atât a localităŃilor cât şi a populaŃiei, categorizate după
etnic.

ÎnfăŃişarea judeŃului Arad de acum două veacuri este, privind populaŃia catagrafiată:
în prima jumătate a veacului XVIII:

Pe naŃionalităŃi
Românii 87,6%
Sârbii   5,4%
Maghiarii   4,8%
Germanii   2,0%
ŞocaŃii   0,2%
Grecii   0,0%

Pe religii
Ortodocşii (români, sârbi şi greci) 93,0%
Romano-catolicii (maghiari, germani, şocaŃi)   4,0%
ProtestanŃii (maghiari)   3,0%

Cifrele aceste, rezultante ale unui material statistic verificat oficios tocmai din
partea adversarului, au importanŃă cu atât mai covârşitoare pentru apărarea punctului de
vedere românesc.

Nu mai puŃin importantă este şi diagrama de mai jos, cu privire la cele şase oraşe –
oppidum – din acelaşi  veac, din cuprinsul comitatului Arad. Şi în aceasta privinŃă, după
cum am spus-o la locul său, Românii, în general, aveau majoritatea relativă, la oraşe, şi ar fi
avut majoritatea covârşitoare în toate oraşele judeŃului şi în veacul XVIII, dacă nu s-ar fi
sporit, măiestrit, populaŃia de oraş, în special în Arad, prin aducerea, peste Români, a
Germanilor şi a Sârbilor1, şi la Şebiş, prin aducerea Maghiarilor din Ardeal (Diagrama e pe
pagina 231).

Prin urmare, e dovedită indiscutabil forŃa numerică a elementului românesc
arădean, sub raport etnic şi religios-ortodox. Această masă, aşa de covârşitoare, a românilor
arădeani, înseamnă cu o dovadă mai mult, că aceasta masă etnică, aşa de compactă şi largă,
nici nu putea să fie decât element de baştină; şi că pestriŃăturile de printre noi, cu caracterul
lor infuzoric şi disparent numericeşte, sunt elementul venetic, şi nicidecum Românii.

                                                          
1 Sârbi, în aceste părŃi şi chiar în Arad, au existat şi mai nainte de alungarea Turcilor. Dar ei au representat
în toată vreme, o minoritate numai.
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De altfel, adevărul acesta se vede şi mai limpede dacă ne vom opri mai dinadins
asupra celor două hărŃi: a noastră2 cea despre referinŃele geografice din veacul XVIII şi cea
maghiară, de la începutul veacului trecut.3 Atât harta noastră cât şi cea de a doua dovedesc
în mod convergent că, şi acum două veacuri ca şi mai apoi, elementul etnic, covârşitor ca
populaŃie şi ca localităŃi, îl dădeau Românii. Deci densitatea noastră etnică şi teritorială, în
care ne găseam aici şi în jumătatea primă a veacului XVIII şi neîntrerupt până astăzi, încă
sunt de partea noastră. Aceste împrejurări sunt tot atâtea criterii şi dovezi din cele mai
sigure, care suportă orice critică, învingând orice adversitate sau împotrivire la adresa
vechimii şi a drepturilor noastre aici. Un popor, mai ales aşa de numeros, nici nu se putea
să fi venit aici de aiurea şi să se aşeze, ca peste noapte – în afară de cazuri răzleŃe de iobagi
migratori liberi – fără ca istoria să ştie de venirea lor, mai ales în masele în care îl
constatăm precis, ca prezent aici, deja în veacul XVIII.

      
      Gospodăriile impozabililor din ora şele comitatului Arad

                                                          
2 Dintre cele 168 localităŃi din catastifurile noastre, unele au dispărut ori s-au contopit în altele învecinate.
In cazurile în cari am putut fixa cu oarecare relativitate aşezarea lor geografică, ele au fost însemnate, pe
hartă, cu semicercuri şi semnul întrebării ? (vezi semnul pag. 230)

Două semicercuri, distanŃate între olaltă (vezi semnul pag. 230) arată localităŃile cu aşezare mai
sigură, contopite mai apoi în câte-o singură comună politică.

Localitatea Mozeşti lipseşte din hartă, neputându-i fixa situaŃia nici măcar aproximativ, după
isvoarele utilizate.
3 Harta aceasta, pe care o reproducem întocmai, dar puŃin micşorată la proporŃii, face parte din lucrarea unui
subinspector şcolar din Aletea (de naştere german, dar maghiarizat) Kehrer Károly : Aradvármegye és Arad
sz. Kir. Város Népoktatásügye 1885-1910-ig., Arad, 1910 (Carol Kehrer : „ÎnvăŃământul poporal din
comitatul Arad şi din oraşul liber regesc Arad, între anii 1885-1910”.



182

     Dacă românii n-ar fi existat aici în neîntreruptă continuitate, întrebăm: Cine a păstrat
şi să fi predat unei „venetice” populaŃii româneşti toponimiile locale, romanice, de care am
făcut menŃiune la alt loc? Şi totodată, dacă am fost venetici târzii – după Maghiari – aici,
cum de s-a putut lucrul egal cu minunea ca populaŃia de „venetici” să constituie frontiera
lor etnică de acord aproape pe toată linia, cu frontiera dominaŃiunii Romane de odinioară?
Evident: în istorie, asemenea „minuni” nu pot să existe; ci faptele care formează substratul
unor asemenea stări de lucruri dovedesc continuitatea noastră neîntreruptă la aceasta
frontieră, drept dovadă că noile aranjamente politice, prin care popoarelor subjugate – în
prim loc Românilor – li s-a recunoscut şi redat dreptul la viaŃă proprie de Stat naŃional, sunt
lucruri cu îndreptăŃit temei, nu numai istoric, ci şi real.

Cele două hărŃi ilustrând diagramatic raporturile etnice româneşti la o distanŃă de
timp de două veacuri dovedesc aşa dar în afară de orice îndoială, că populaŃia
românească a rămas, statornic, pe vetrele sale, nu numai la munte unde nu avea de a face
cu nici o presiune etnică străină, ci şi, mai ales, la frontieră, unde avea aşezări vechi,
solide şi bine înzestrate pentru atunci, sub raport economic. Şi mai mult decât atât:
PopulaŃia românească şi-a sporit numărul vetrelor; a sporit şi numericeşte, păstrându-şi
superioritatea numerică, a localităŃilor şi a etnicului, în pofida politicei de colonizare cu
străini, care – pe lângă menirea de a spori braŃele de muncă în folosul domnilor de pământ,
mereu sporitori şi ei în număr şi în pretenŃii – erau destinaŃi să provoace întreruperi în
continuitatea geografică şi etnică a Românilor de la Câmpie. Aceste înfiripări de
colonizare duşmănoasă se evidenŃiază foarte bine în harta maghiară de la 1910, pusă alături
de harta noastră.

Pentru a arăta acum geografic locurile în care au fost aduse alte neamuri peste capul
Românilor în cele două sute de ani din urmă, facem, după izvoare maghiare, câteva
constatări. Începem de jos, de la Mureş. În Pecica, Maghiarii sunt constataŃi ca „venituri”
proaspete la anul 1734.  În Peregul-german, Germanii au fost aduşi de-abia la 1851-2. – În
Peregul mic, Maghiarii din Variaş au fost aduşi de-abia la 1822, pe când cei din Iratoş
numai din 1810. – Aceste localităŃi ocupate de Maghiari mai ales, dar şi de puŃini Germani
de la Pereg – închinători ai bisericii catolice, care a ştiut să-i utilizeze în slujba intereselor
maghiare – au fost înfiinŃate oarecum ca o stavilă împotriva elementului românesc şi în
coasta aceluia, aflător în marile localităŃi româneşti şi ortodoxe: Semlacul, Pecica, Aradul şi
Curticiul. – Ceva mai de sus de acest teritoriu, în veacul XIX s-au făcut alte două
colonizări: una cu Germani, la Almás-Kamarás (1840) şi alta cu Maghiari, la Nagy-
Kamarás (1841), amândouă localităŃile rămase acum în Ungaria. La nord-est de ele se află
Aletea (Elek), colonizată cu Germani şi rămasă în Ungaria. Aceste localităŃi aveau rostul să
împiedice forŃa de expansiune românească, reprezentată prin fruntaşele localităŃi româneşti:
Curticiul, Macea, Şimandul, Şiclăul, Otlaca şi Pilul. Între Macea, Şimand şi Şiclău încă se
găseşte o colonie germană, cea de la Sân-Martin, datând din 17501, având să servească
aceluiaşi interes negativ. – În regiunea mai apropiată a oraşului Arad, unde majoritatea
populaŃiei ar fi tot cea românească dacă nu erau aduşi aici Sârbii şi Germanii – încă am
avut de a face cu asemenea împestriŃări şi slăbiri ale continuităŃii noastre geografice-etnice.
La 1850 s-a înfiinŃat satul Zimandul-nou (Zimandujfalu), prin colonişti maghiari. – La
1842 au fost colonizaŃi Germani în Livada (Fakert); la 1854 au fost colonizaŃi Maghiari în
Sânlean (Szentléanyfalva); iar la Răsărit de aceste localităŃi, în Panatul-nou (Ujpanát) au

                                                          
1 În registrele ce publicăm n’am dat de aceasta localitate; de sigur pentrucă, fiind aşezare proaspătă, nu era
încă impositată ca alte localităŃi.
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fost colonizaŃi Germani catolici încă din anul 1780. – Tot astfel, în acelaşi  veac, au fost
aşezaŃi colonişti germani şi în Paulişul-nou. – Prin urmare, de pe urma acestor constatări ne
putem convinge uşor despre sistemul politicei de colonizare, din partea Maghiarilor: de a
încerca să zăgăzuiască pătrunderea elementului românesc, aşa de masiv, mai în jos spre
Valea Tisei; şi de a-l slăbi, la el acasă, prin infuziunile heteroglote ce i s-au pus în coastă.
– În partea nord-estică a judeŃului nostru, de asemenea, s-au făcut atari colonizări, dar mult
mai neînsemnate. Căci, într-adevăr, politica şi interesele ungureşti cereau, mai întâi,
zăgăzuirea şi slăbirea noastră, şi numai după aceea putea să urmeze acŃiunea de pătrundere
mai adânc printre noi. Astfel, după ce la Sfânta-Ana s-au aşezat coloni germani1 încă din
1701, elementele străine au putut fi mobilizate şi aşezate printre noi de-abea în două locuri,
la anul 1855, în łipari (Szapáryliget), între fruntaşele comune româneşti Sintea, Chereluş,
Cintei şi Nădab, cu gândul de a face o încopciere, cel puŃin de la distanŃă, cu Maghiarii din
Erdeiş (azi: Pădureni) şi Chişineu (Chişineu-Criş), şi aproape de localitatea pur maghiară în
veacul XVIII, Adea (Agya). – Iar cealaltă pătrundere maghiară în cursul veacului următor
este cea din 1866, la Satu-mic (Dzsöháza).

Alături de aceste pătrunderi mai vechi ale străinilor de odinioară, semnalăm şi
pătrunderea mai nouă a aceloraşi, ajutaŃi de stăpânirea ungurească de pe vremuri, în a cărei
slujbă se găseau anumite elemente sociale: slujbaşi de tot felul (cari erau aproape exclusiv
maghiari, ori renegaŃi în mare parte), comercianŃi, meşteşugari de altă limbă şi în special
Evreii. Aceştia din urmă, în cursul vremii, au sporit mult, instalându-se şi la sate, nu numai
la oraşe; şi, dimpreună cu ceilalŃi amintiŃi, Ńineau să figureze ca „maghiari”, după limba
adoptată în uzul zilnic. Numai astfel s-a putut înfăŃişa în statisticile maghiare o populaŃie
arătată ca în special maghiară – de marcă pură şi de renegaŃi – ca înfiptă în corpul etnic
românesc, şi să avem în harta maghiară, ce o reproducem şi utilizăm, diagrame dovedind
pe localităŃi un spor excesiv al elementului maghiar. Dar, cu aceste explicaŃii şi corective,
iată, am fi gata şi astăzi să supunem, cu cuget împăcat, şi această hartă, pe masa oricărei
conferenŃe mondiale, deoarece şi ea dovedeşte, în afară de orice îndoială, superioritatea
noastră numerică – cu temeiuri dovedite acum şi din veacul XVIII – şi drepturile
stăpânirii româneşti la această frontieră, în ciuda oricăror ispite „revizioniste”.

Prin urmare, în ce priveşte frontiera de la Câmpia Aradului, stăm în faŃa unei
întreite realităŃi – istorică, etnografică şi statistică – ce se poate exprima pe scurt, în
următoarele: Frontiera arădeană a României are, la baza sa,  în mod absolut dovedită de
la veacul XVIII încoace, o masă compactă de Români, ce mai apoi a fost pestriŃată şi
slăbită prin infuziunile heterogate, între ele şi Maghiarii. Prin urmare, la această frontieră,
noi Românii aveam drepturi câştigate, prin absolut covârşitorul nostru număr; şi nu noi
am fost cei ce am dat în aceasta regiune peste Maghiari, ci ei au încercat să sfărâme
ansamblul etnic românesc, rămas şi până azi covârşitor şi cu bine definite rosturi de
cultură naŃională1, pe lângă toate infiltraŃiile maghiare şi ale altora. Acesta e un adevăr ce
trebuie mereu afirmat – mai ales în faŃa revizioniştilor!

                                                          
1 Nici pe aceştia nu i-au găsit trecuŃi în conscripŃii şi supuşi impositelor.
1 După înfiinŃarea celor două şcoale superioare ale eparhiei Aradului – Preparandia sau şcoala normală
(1812) şi Institutul teologic (1829) – încă din bună vreme încep să se desvolte şcoalele noastre săteşti, “cu
dascăli formaŃi în spiritul bun dela Arad, românesc şi ortodox”, cu inspectori şcolari de religie ortodoxăa) ,
în aşa fel că la 1872, din 306 comune aparŃinătoare Consistoriului dela Arad (cu jurisdicŃie pe atunci şi în o
parte din judeŃele : Hunedoara, Cenad şi Bichiş), numai în 16 localităŃi nu se aflau şcoale primare. Posturile
învăŃătoreşti erau în număr de 328, cu 310 învăŃători, între cari erau şi absolvenŃi de teologie, uneori cu câte
opt clase de liceu, funcŃionând ca învăŃători până să ajungă al aceste parohiib). Aceste şcoale, călăuzite



184

                                                                                                                                                                            
exclusiv de Biserica noastră şi susŃinute din obolul credincioşilor, nu şi-au putut continua avântul spre
lumină românească din pricina politicei ungureşti tot mai vrăjmăşeascăc). Dela o vreme, aceste Şcoale ne
mai putând fi susŃinute din dajdia culturală – numită dare de „cult” – din partea poporului, au trebuit să se
reducă la număr, încât şi din acel motiv că unde nu ajungea poporul să-şi susŃină şcoalele, s’a impus prin
legiuirile ungureşti dela 1907 şi 1913, întregirea salarelor cu subvenŃii de Stat, pentru a forŃa, în acest chip,
limba de predare românească, la patru materii principale în favorul limbei maghiared). Totuşi, până la 1910
– data monografistului maghiar Kehrer Károly, un german maghiarizat, dela Aletea, pare-mi-se – ni-au
rămas încă 146 şcoale confesionale primare, cu limbă de propunere românească (că cea ungurească nici
una!) şi cu 201 învăŃători confesionali, numai în judeŃul Araduluie). Meritul acestor şcoale era de
netăgăduit. Ele erau rodul duhovnices-cultural al înŃelegerii cu care lucra, aici, Biserica ortodoxă, de lungă
vreme, pentru ridicarea culturală a poporului, precum şi rod al jertfelniciei poporului nostru, lucrând
amândoi aceşti factori pentru a spori conştiinŃa religioasă şi românească, precum şi resistenŃa poporului,
stăpân numericeşte pe situaŃie, până la „plinirea vremii” şi în cele ale vieŃii politice de Stat naŃional
reîntegrat.

a) A mea : Episcopii S. Vulcan şi Gherasim RaŃ, pag. 341-342
b) A mea : Dr. Georgiu Popa, Un om de şcoală şi cultură (1841-97), Arad, 1934, pag. 15.
c) În O.c. pag. 12-38 se cuprind unele însemnări din trecutul acelor şcoale confesionale pentru popor.
d) Despre această prigoană a Şcoalelor noastre, în al căror serviciu am stat, ca referent şi consilier eparhial
dela 1905 până la statificarea lor din partea Guvernului român, am gătit o monografie, rămasă în manuscris,
sub titlul : Prigonirea Şcoalei primare româneşti în pragul şi în decursul războiului mondial. – Începusem
publicarea acestui studiu în Gazeta ÎnvăŃătorilor dela Arad (1930), dar deodată cu sistarea gazetei a încetat
şi publicarea.
e) Kehrer K : O.c. pag. 278. – Din aceste şcoale: 108 erau cu câte-o putere didactică; 25 cu câte două
posturi; 11 cu câte 3, 1 cu 4 şi 1 cu 6 puteri didactice. O.c.. 211.
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2. Românii de dincolo de actuala
frontier ă apuseană

Masivul etnic românesc, aşa de compact ca acela din Câmpia Aradului nu se putea
limita la frontiera comitatului arădean de acum două veacuri. Românii încă de mai înainte
vreme se întinseseră şi formaseră comunităŃi de ale lor şi dincolo de graniŃa veche a
comitatului Arad. Unele din acele comunităŃi, astăzi fac parte din Statul român, iar altele au
rămas dincolo de frontiera trianonică. Acele localităŃi româneşti îşi pot avea originea în
aşezări şi organizări româneşti, medievale1; iar în parte, ele puteau să fie şi infiltraŃii de mai
târziu, mergând însă pe drumuri şi spre vetre de vechi înaintaşi, căci de altfel, Românul,
prea conservativ din fire – fie el de la Munte, ori de Şes – nu bucuros se dezlipeşte de vatra
sa şi nici nu îşi uită cu desăvârşire vatra de care-l va fi dezlipit vitregia vremurilor. Există,
deci, pentru aceste părŃi, întâi de toate, o problemă de Istorie medievală românească, ce
trebuie să ne intereseze, mai ales fiindcă menŃiunile istorice de mai apoi sporesc în număr
şi importanŃă, de la ocupaŃi turcească încoace. Ele privesc nu numai laturea vestică, ci şi pe
cea nord-vestică a frontierei actuale: comitatele Hajdu şi Szabolcs.2 Stăpânirea turcească,

                                                          
1 Moşiile ducelui Ahtum, care a stăpânit şi în acele părŃi în veacul XI până să fie suprimat de regele
Ungariei, erau situate între cele două puternice localităŃi româneşti de astăzi: Nădlacul şi Pecica. (Petre
łiucrea-Pribeagul : Pietre rămase, ContribuŃii la Monografia judeŃului Arad. 1936. Bucureşti, pag. 251 –
după Karácsonyi : Sz. Gellért, pag. 85)

La 1705 existau, lângă Tisa chiar, verificate de un document al regelui Geza, sate de pescari,
având unele din ele numiri româneşti – Bucur, Sorul, Rotunda – alături de numirile celelalte, cari sunt
redate în ungureşte : N. Iorga : Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, vol. I, pag. 28.

OrganizaŃia românească de voevozi, având alături de ei vlădici proprii – până sus la Baia-Mare şi
până jos la Murăş, ca şi în părŃile Beiuşului – e afirmată cu netăgăduita complezanŃă şi autoritate a d. N.
Iorga : Vechimea şi originea elementului românesc în părŃile Bihariei.  Oradea, 1921, pag. 4 – Voevozii
dela Adea (Agya) şi dela Garmand (Giarmand, Gyarmath, până decurând Fekete-Gyarmat), verificaŃi de
istoria ungurească (Márki : O.c. I. 222 şi 231) ca amestecaŃi în luptele împotriva Tătarilor (1241), puteau fi
numai Români. Ei luptă împotriva Tătarilor  la o „insulă” ce putea fi Giula (Haan Lajos: Békésvórmegye
hajdana. Pest. 1870, pag. 194), unde avem Români mulŃi şi azi.

Din veacul XIV avem menŃiunea dela 1337 despre voevodul Bogdan, aproape de comuna Nădlac
(łiucra Pribeagul: O.c, pag. 9; după Zichy: Okmántyár I. 559, citat de Borovszky: Csanád vármegye
története I, pag. 100).

O menŃiune din 1360 despre proprietarul „nobil” Treutul, al satului arădan acum dispărut Basarag
(Bozaragh) că adecă acela ar fi fost român (P. łiucra – P.: o.c. pag. 265) ni se pare cam forŃată. Acest sat
su pustă (fermă) să fi fost pe lângă Peregul de astăzi (O.c. 252). – Localitatea cu o numire aşa de apropiată
de cuvintele românetşi „Basarab” ori „Boşorog” ar merita să fie cercetată mai deaproape de cine ar avea
timp şi posibilităŃi de informaŃie directă, documentară. La łiucra P.: vezi şi paginile 272, 304, 325, 330,
343, 345, 349 etc. Apoi la N. Drăgan: o.c. 266; Márki: o.c. I. 320.

OrganizaŃia românească în cheneziate, în evul mediu, este semnalată şi pentru Ńinutul  de mai spre
nord dela noi, în comitatul Szabolcs, unde trei localităŃi (Kenézlö, menŃionat la a. 1213, 1228, 1237 şi 1260;
Kenéz: 1352 şi Kenes: 1453) dau dovada presenŃii acolo, în aceea vreme, a elementului românesc. N.
Drăgan: o.c. 321.
2 Nu intrăm în amănuntem ceeace ar fi şi greu; dar nici nu putem trece pe lângă problemă, fără de a face
următoarele remarcări: În secolul XVI existaseră, după mărturie ungureascăa), în comuna Szegegyház din
comitatul Sabolcs, doi bouari despre care se spune categoric că erau români, deşi aveau nume ungureşti. –
În anul 1595, se amintesc multe cirezi de boi graşi ai unor români, chiar între Dunăre şi Tisa, în vastul hotar
al oraşului Kecskemétb).
a) N. Drăgan: O.c.321, după Takács: Rajzok a török világból, II, 262 şi 289.
b) St. Manciulea: GraniŃa de Apus a Românilor din vechea Ungarie, Vălenii-de-Munte. 1939, pag. 6
(reproducere din „Revista istorică”) având de isvor Takács: O.c. II. 289.
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aici, n-a putut decât să favorizeze, în limitele sale politice, revenirile româneşti la vetrele de
odinioară sau cel puŃin penetraŃia românească în spre Vest. În această privinŃă vin în
apropierea masivului etnic românesc arădean comitatele ungureşti Bichişul şi Cenadul.
Credem a nu fi fără de interes să dăm (p. 237) o hartă despre înfăŃişarea raporturilor de
atunci.1 Ea înfăŃişează linia de contact din veacul XVII dintre stăpânirea ardeleană şi
dominaŃia turcească, privind şi o parte din comitatul Aradului şi cele învecinate. În vremea
aceea, judeŃul, cel aşa de românesc, al Zărandului, ajungea până departe spre Tisa,
cuprinzând în hotarele sale şi oraşul Giula sau Ghiula, care de-abia numai între 1508-32, pe
o scurtă durată, s-a alăturat la zdruncinatul comitat al Bichişului.2 În asemenea condiŃii,
penetraŃia elementului românesc, sub o stăpânire lungă – şi cel puŃin nepăsătoare, dacă nu
chiar de-a dreptul binevoitoare a Semilunei3 – era numai un lucru firesc şi uşor de realizat.
În asemenea împrejurări au putut să sporească şi să se consolideze aşezările româneşti de
peste frontiera de azi – chestiune ce nu e îngăduit să înceteze a ne interesa, până la un
punct, nici în condiŃiile de actualitate.

      
                                                          
1 Reprodus din Márki: O.c. II. 121.
2 Haan L.: O.c. 200
3 “… aci (la frontiera vestică) au stăpânit Turcii, şi mai bună a fost stăpânirea Turcului decât a
proprietarului ungur. Turcul este drept ; şi Românii şi Ungurii au fost o bucată de vreme foarte fericiŃi a
sta sub Turci… recunosc istoricii unguri şi până acum, că perioada turcească în Ungaria a fost o perioadă
fericită din punctul de vedere al clasei de jos”: N. Iorga: Întru apărarea graniŃei de Apus, ConferenŃa dela
Oradea, din 1 Dec. 1938 (pag. 30-31). – Idem (pag. 35-36) spune că aristocraŃii maghiari au fost lipitori
cari au stors sângele omenesc, fără alegere dacă sângele venea dela Unguri sau dela Români”. De aceea e
interesant: cum locuitorii din Măcău (comitatul Cenadului) unde aveam până de curând şi o comunitate
românească – trecută însă la catolici în 1777, de când a început să-i slăbească legăturile şi sentimentele
româneşti – la un loc cu locuitorii din alte sate, se feresc (1614) de a asculta de episcopul latin al Cenadului
şi cereau (1679) paşei dela Ineu să-i scape de silniciile marelui domn de pământ Balassa Imre (P. łiucra-
Pribeagul: O.c. pag. 339-40 şi 347).
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Sporele de Români de peste frontiera comună cu Ungaria de astăzi sunt destul de
însemnate. În studiul nostru, cu cadre limitate geografic şi dealtfel destul de întins deja, nu
vom face excursiuni prea lungi în cauză. Totuşi trebuie să ne referim mai de aproape la
localităŃile, respectiv comunităŃile româneşti de peste frontieră, al căror punct de razim
etnic a fost masivul românesc din Câmpia Aradului, iar razimul sufletesc li-a fost episcopia
ortodoxă de la Arad4. Aceste comunităŃi stând în legături mai de aproape cu masivul etnic
arădean şi la o mai mare distanŃă sufletească, prin religia lor, faŃă de stăpânirea ungurească,
s-au dovedit mai rezistente.

Sub ocrotirea indirectă a Semilunei, această întindere spre Tisa a elementului
românesc este mai explicată, de cât prin afirmaŃiile maghiare – admise şi reproduse şi de
unii Români1 – după care Românii şi-ar fi făcut apariŃia la frontieră, dincoace şi dincolo de
ea deopotrivă, nu numai în veacul XVIII. Vom invoca deci câteva temeiuri în
contradictoriu, cu privire la Românii din vechile comitate ungureşti, mai apropiate de noi:
Cenadul şi Bichişul. Îndată după anul 1700, episcopul Cenadului, Dolny Ştefan (1699-
1907) care era şi fi şpan – comite suprem sau prefect - al comitatului cu aceeaşi numire, dă
ordin ca populaŃia din comitat, de orice limbă – „ráczokbúl, oláhokbúl, magyarokbúl – să
aleagă pe funcŃionarii comitatului reînviat, bine înŃeles, cum se spune, dintre ”papistaşi” 2.
Ne întrebăm: Dacă Românii ar fi venit în comitatul Cenadului de pildă, de-abia în cursul
veacului XVIII, cum se putea să-i pună episcopul romano-catolic, tocmai pe aceşti
                                                          
4 O menŃiune cât de fugitivă măcar, va trebui, însă, să facem şi despre Românii de dincolo de frontiera
nord-vestică de astăzi.

Acolo, în comitatele Szabolocs şi Hajdu (nu numai în nord-vestul Bihorului, revenit acum
Ungariei) existau Românii într’un număr considerabil, în veacul XVII. Mitropolitul ardelean Dosoftei, de
origine din Moldova, i-a cercetat în 1622, trecând peste „ Săcmariu„ (Sătmar), până sub porŃile
DebreŃinului, în vizitaŃie canonică. Tim. Cipariu: Arhiv pentru filologie şi istorie, Blaj, pag.741.

AmestecaŃi fiind cu Rutenii coborâŃi din Nord în cele părŃi şi cu Sârbii aşezaŃi pe acolo din Sud,
Românii din partea locului, s’au pierdut în curând după ce au ajuns să atârne de episcopiaruteană
Muncaciului , unită cu biserica catolică-ungurească, „Elementul romomânesc aflător pe teritoriul judeŃelor
Hajdu, Ugocsa,  Szabolocs, Satu-Mare şi Bihor, începând dela 1641 înainte a fost alipit episcopatului
rutean de Muncaciu, separându-se, nu numai sub raport bisericesc, ci şi sub cel politic naŃional, de către
masa românească din Ardeal” (St. Manciulea: O.c., pag.22, întemeiat pe Iacob Radu: Istoria diecezei
române-unite a Orăzii-mari, pag.10; şi pe T. Sehoczky (nu: Lehoczky ?): Bereg vármegye monographiaja,
vol.II p.54.)

Totuşi resturi de Români în părŃile nord-vestice dela frontiera de azi, rămân în fiinŃă şi până în
veacu XVIII, chiar şi în Hajdu-Dorogh, centrul episcopiei maghiare greco-catolice, ridicată pe ruinele
desnaŃionalizării Românilor, Rutenilor şi Sârbilor. Ecaracteristic, că o comisie împărătească, trimisă pentru
o anchetă la Hajdu-Dorogh (1767) în legătură cu sensibilităŃi şi conflicte naŃionale ce se mai resimŃeau
acolo, s’a orânduit ca „în oraşul Dorogh primarul să fie ales totdeauna de Ruteni, iar vice-primarul dintre
Români” (St. Manciulea: O.c. pag.27., după Böhm I. A lituragicus nyelvekröl, Erlau, 1897, pag.135). Acel
Hajdu-Dorogh avea în 1784 doi preoŃi, din cari unul al Românilor; apoi, pînă la 1816 avea două parohii
separate: una ruteană şi alta română (Manciulea: O.c. 23.)

Cu privire la episcopia de Hajdu-Dorogh, avem interesante date statistice, pe localităŃi, la
Manciulea, O.c.pag.24-28.
1 De ex. şi d. St. Manciulea, fost profesor la Arad, acum în Blaj (O.c., pe urme de statisticieni maghiari),
afirmă că Românii din judeŃul Cenadului ar fi fost colonizaŃi după 1700, din ardeal şi din comitatele vecine,
iar cei de la Bichiş, deasemenea, ar fi venit în acelaş veac. (O.c.pag.12). Această teză, susŃinută de
istoriografia ungurească, ar trebui abandonată şi combătută prin cercetări istorice despre trecutul medieval
al Românilor dela Vest. Dar lucrarea de acest fel necesită multe şi grele condiŃii: de cercetători şi cercetări
migăloase.
2 P.łiucra-Pribeagul, O.c. p.352.
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eterodocşi, în locul al doilea, şi anume înaintea Maghiarilor, pe lista „electorilor”, dacă nu
erau mai vechi şi mai mulŃi decât înşişi Maghiarii? Nişte proaspeŃi venetici, puŃini la număr
şi odioşi ca „schismatici”, nu puteau fi învredniciŃi de această atenŃie, dacă s-ar fi aflat în
condiŃii de inferioritate numerică. – E adevărat că, în general, populaŃia, era destul de
redusă numericeşte dincolo în Ungaria veacului XVIII3.

LocalităŃile de peste frontieră, din comitatul Bichişului, cu aşezări româneşti, erau
în veacul XVIII, următoarele: Giula sau Ghiula, Chitighazul, Ciaba şi Bichişul. Aceasta din
urmă localitate, avea şi un număr oarecare de „Greci”, pe care îi ştim acum: cine erau şi ce
rosturi aveau printre Români şi pentru Ortodoxie. În schimb, Chitighazul, despre care avem
şi o monografie din condeiul unui preot cărturar şi poet într-o  măsură oarecare1, a obŃinut,
întocmai ca şi Giula, o deosebită importanŃă românească. Numărul Românilor din
„Chitighaz” a sporit, încă din 1718. Cazul e interesant: Pe atunci, aşadar îndată la începutul
veacului XVIII  erau în Chitighaz mulŃi Români; şi astfel izbucniră conflicte între Românii
şi Maghiarii din această localitate, iar domnul de pământ şi comite suprem pe atunci, J.
Iacob Löwenburg, a aplanat conflictul în aşa fel, că pe Maghiarii din Chitighaz i-a mutat la
Gyulavári, aducând în locul lor pe Românii din Gyulavári. Acestaranjament a fost ratificat
mai apoi, când Chitighazul a ajuns în proprietatea vicecomitelui de Arad, Sigismund
Andrássy de Sikló2. Aceşti Români, la 1748, erau aşa de mulŃi, încât Chitighazul avea patru
preoŃi „schismatici”3, în vreme ce parohia rom.-catolică a fost organizată mult mai târziu
(numai în 1852), iar biserica ei nu era o biserică de enorie, ci un paraclis particular, al
domnului de pământ, de a cărui castel era lipit prin construcŃie4. – Şi în Chitighaz existaseră
„Greci”. Ei erau cei mai vechi locuitori ai comunei (ortodoxe ?). Dar „Grecii” se aflau şi în:
Ciaba, Bichiş, Karczag, Vésztö, Szentes. Meritele lor au fost mari pentru Ortodoxie,
susŃinând bisericile şi promovând comerŃul5. acelaşi  preot ne dă, tot despre Chitighaz, şi
preŃioasa informaŃie – dând seria numelor chiar – că între anii 1726 şi 1800, Chitighazul a
avut de tot unsprezece primari, toŃi cu toŃii Români6.

Cu privire la acelaşi  comitat a Bichişului, mai reŃinem o informaŃie de interes mai
general, privind raportul numeric al populaŃiei. Acum 70 ani, în acel comitat existau, după
însăşi statistica maghiară, 7372 Români şi 6190 ortodocşi, pe când uniŃii să fi fost numai

                                                          
3 În oraşul Ciaba (Békés-Csaba), la 1716, existau d’abea 22 familii de maghiari reformaŃi (Haan L. Békés-
Csaba mezövárosa. Pest. 1866 edit. III, pag.11). – Maghiarilor li s’au adăogat, acolo, slovaci din comitatele
nordice, protestanŃi. Romano-catolicii au venit după ei, pela 1750 numai. (O.c., pag.41). – Ortodocşii,
români, din Ciaba, la 1857, numărau 624 suflete, pe când numărul Românilor deacolo, admis de acelaş
autor pentru acelaş an, era numai de 501 „Valahi” (O.c.pag.38). Deci, totuşi existau şi „Valahi” acolo unde
era Ortodoxie !
1 Pr. Iosif-Ioan Ardelean: Monografia comunei Chitichaz. Arad, 1893
2 I.I.Ardelean: O.c. 11-12.
3 O.c. 28.
4 O.c. 73.
5 O.c. 70 – 71. – Cel mai de seamă dintre ei, la Chitighay, a fost comerciantul Nicola Gheorghe (Passali). El
şi urmaşii săi erau epitropi bisericeşti, până aproape de timpul preotului-monografist, care dă şi alte note
importante despre comunitatea ce a păstorit. Şi anume : la 1881,  din 3263 locuitori, erau Români ortodocşi
2232 suflete ( =68%!), pe când romano-catolicii erau numai 946 suflete (maghiari) O.c. 16.
6 O.c. 50 – 52. – Tot acolo se arată seria primarilor (1800 – 1891), toŃi  Români şi în acea epocă, afară de
vre’o trei inşi. – Iar colegiul comunal, al aşa numiŃilor „virili şti” sau fruntaşi de avere, în frunte cu contele-
domn de pământ, încă era constituit de Români: 45 inşi faŃă de 3 Maghiari: Ibid.
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682 suflete.7 În aceea vreme Românii erau semnalaŃi ca locuitori în mase compacte, în:
Giula, Chitighaz şi Bichiş.8 Dar statisticei maghiare nu-i putem cere, nici la 1870, să fi fost
obiectivă în redarea relaŃiilor privitoare la Români şi Ortodoxie.

În celălalt comitat limitrof, în Cenad, elementul românesc, ca aşezări principale se
afla în următoarele localităŃi, în ordinea distanŃei geografice de la Arad; Tornea (Tornya),
Bătania (Battanya), Nădlac (Nagylak), Cenadul-unguresc (Magyarcsanad) şi Măcău
(Makó). Dintre acestea, Bătania şi îndepărtatul punct geografic Măcăul, au fost pierdute
pentru România, la conferenŃa de pace. În acest judeŃ, elementul românesc a ajuns în
primejdie, din două motive: că, deoparte, a pătruns prea adânc în expansiunea sa, mai ales
pe cursul Mureşului în jos, până la Macău; şi încă în special în acel punct, aşa de îndepărtat
de masigul etnic arădean şi de episcopia ortodoxă a Aradului, şi-a pierdut din tăria
legăturilor sale etnice şi sufleteşti. Aşa de pildă Măcăul intră, încă în veacul XVIII, în
legături cu biserica catolică-mghiară, constituindu-se (1776) în parohie gr.-catolică de
Oradea, atârnătoare şi aceasta (până la 1853) de primatul ungar din Esztergom1. Mai mult
chiar: de atunci Macăul a fost, mai ales în veacul XIDX, un centru de propagandă unionistă
prin apropiatele localităŃi româneşti ortodoxe.2 Dintre localităŃile româneşti din Cenad
amintite , Ńinem să relevăm fruntaşa comună Cenadul-unguresc. Deşi e zis „unguresc”, el e
până şi astăzi o puternică înjghebare etnică românească. Cu prilejul unei vizitaŃii canonice,
făcută acolo de episcopul Sinesie Jivanovici de la Arad, în anul 1759, s-a găsit la biserica
noastră din Cenad un antimis de la mitropolitul Teodosie din Bucureşti:3 Legăturile acestea
au fost păstrate şi mai târziu în forma de carte.4

                                                          
7 Haan L.: Békésvármegye… pag. 58. Cine puteau fi acei „uniŃi” şi de ce neam, nu putem şti. Cel mult, de o
propagandă în partea locului, la începutul veacului XIX, din partea episcopului S. Vulcan dela Oradea, am
prins o informaŃie din arhiva episcopiei Aradului.
8 O.c. 56-57.
1 Înzădar au fost trimişi acolo, în veacul trecut, preoŃi cu mare cultură, mai catolică decât românească, cum
au fost : episcopul de mai apoi, baronizat pentru meritele sale catolizante în judeŃul Aradului, Vasile Erdély
al Orăzii şi Ioan Vancea, nobil ungar de Buteasa, mitropolitul de mai apoi al Blajului. PuterfacŃia naŃională
n’a putut fi împedecată la Măcău. De aceea, când la 1900, un pelerinaj ducea la Roma un memoriu cerând
limba liturgică maghiară în biserica greco-catolică, dela Măcău şi filiala sa Apatfalva semnau în memoriu
350 înşi, reprezentând 2272 suflete. Între ceice au semnat se găsesc de cei cu nume aşa de româneşti – din
cari, însă, perise orice simŃire românească – semnând acum: Tergulicze Imre (deja !), Mokán Miklós,
Mucsán Mihály, Krizsán János, Argyelán Pál, Sztoján László, Aradán Péter, Nádobán János, Dán Mihály,
Botacson János, Faur János, Bárczán Antal şi alŃii: Major, Moldován, Oláh, Macsán etc. etc. Vezi:
Emlékkönyv a görög szert. Katholikus magyarok római zarandoklatáról (Memoriul maghiarilor de rit
grecesc despre pelerinajul la Roma) Bpest 1901, paginile: 205 şi 161-163,
2 A mea: Propaganda catolică-maghiară dela Macău (1815-64), Arad, 1926, lucrată pe bază de documente
din arhiva episcopiei Aradului.
3 Dim. RuvaraŃ: Arhiv za Istorijy srpske… mitropolije 1911, CarloviŃ, pag. 6.
4 La biserica de acolo am aflat noi – şi parohul Romul Nestor (profesorul nostru de Teologie de pe vremuri)
ni-a dat voie să ridicăm dela biserică pentru păstrare şi utilizare – trei foi dela început din „ObservaŃii...
asupra Regulelor şi Orânduelelor Gramaticii Româneşti”  de Ienake Văcărescul (Râmnic, 1787), şi Scurtă
Istorie pentru începutul CreştinătăŃii şi al Ierarhiei Moldovei, tipărită la Sfânta Monastirea NeamŃul. Anul
1858. Aşa se vede, îndepărtatul punct de Românism dela Cenadul -„unguresc” păstra necontenite legături
cu cartea românească din Muntenia şi din Moldova, în semnul legăturilor susŃinute de Ortodoxie pe
deasupra frontierelor politice. Şi nici n’a putut prinde acolo ispita unionistă-catolică! – La Nădlac, însă, a
prins aceasta ispită (1847), totaşa la Semlac (1856), Şeitin (1863), iar mai târziu la Bătania, în care din
urmă, rămânând peste frontieră, elementul românesc trăeşte dezbinat în două confesiuni, spre propria sa
slăbire şi fără nici un folos din aceasta dezbinare sufletească!
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În privinŃa Românilor de la Câmpie, invocăm aci încă o mărturie de la jumătatea
veacului trecut. Luptătorul naŃional Moise Nicoară, născut în Ghiula la 1784, într-o  lungă
scrisoare către un nepot al său de acolo, scria (1850), că înainte cu 160 şi mai mulŃi ani, în
părŃile acelea, satele erau româneşti sub ascultarea impusă de Protestantism şi Catolicism –
ascultare feudală în prim loc – după care, Moise Nicoară adăoga: „vezi românii de la
Bichiş, Ciaba, Vaşarhei, Feleghaz, Cenad, Macău, Seghedin ş.a.5

ReŃinem, pe scurt, că masivul etnic românesc arădean a avut vechi aşezări sau cel
puŃin radiaŃiuni mai proaspete, dar destul de puternice în cursul veacurilor ultime, în spre
Valea Tisei, expunându-se prin prea marea lor îndepărtare de matcă, să se piardă, succesiv,
în marea de străini. Totuşi, în această regiune vestică, primejdia această a deznaŃionalizării
Românilor n-a fost aşa de mare ca pe linia continuativă, spre nord, a frontierei. Aici aveam,
de pază sufletească, o Ortodoxie care nu numai admintea, ci chiar întreŃinea legături cu
Cartea şi Biserica românească de peste MunŃi; pe când la nord-vest, unde trăia altă
mentalitate duhovnicească, opera de deznaŃionalizare a Calvinismului maghiar ce radia din
DebreŃin - Roma calvină – n-a putut fi oprită de episcopia uniată de la Oradea, care, ea
însăşi, a liferat, din cuprinsul păstoriei sale duhovniceşti (din şase parohii şi din două
filiale) un număr de 577 subscribenŃi la Memoriul din 1900 către papa de la Roma, pentru
limbă liturgică maghiară, reprezentând 5725 suflete, din comitatele: Cenad, Szabolcs,
Sătmar şi Bihor.1

De episcopia Aradului, prin Consistorul său de aici, au atârnat, până la încheierea
tratatului de pace, mai multe localităŃi cu Români ortodocşi (rămaşi peste frontieră câŃi nu
s-au repatriat după 1919). Aceste localităŃi, unele chiar vechi, erau înfiripări puternice nu
numai sub aspectul etnic-românesc, ci şi din punct de vedere religios- ortodox (având
credinŃă comună cu Sârbii, fanatici pentru aceeaşi credinŃă). Dar, pel ângă ele, am avut şi
infiltraŃii etnice româneşti, sub aceeaşi ascultare duhovnicească a Bisericii noastre.2

Cum vedem, după statistica eparhială, în 1914, episcopia Aradului avea, în
localităŃile respective, 15941 suflete de credincioşi Români care însemnau aşezări dincolo
de masivul etnic arădean din veacul XVIII.

Nu ne oprim numai la constatările statisticei eparhiale, care poate fi mai uşor
controversată. De aceea, vom utiliza şi câteva date de la adversar – din statisticile oficiale
maghiare3 de la 1900 şi 1910, cu privire la Ńinutul vestic al comitatului Arad şi comitatele
Bichiş şi Cenad.

                                                          
5 Sever Secula: Un memoriu al lui Moise Nicoară. Arad 1904, pag. 40.
1 Emlékkönyv-ul citat, pag. 205 şi 206.
2 După Statistica eparhială despre anul 1914, avem următoarele date, cu privire la comitatele Cenad, Bichiş
şi părŃile arădane, rămase Ungariei de astăzi
vezi tabel note pag. 242
3 Népszámlálás, ediŃii oficiale maghiare.
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Cifrele  acestea ne arată sporul excesiv de mare al Maghiarilor: prin colonizări, prin
aranjamente politice-economice şi culturale şi, mai presus de toate, prin cunoscuta
tendenŃiozitate politică a Statisticei maghiare.4 Dar cu toate aceste mijloace măiestrite şi
silnice, poporul român şi-a păstrat superioritate numerică şi forŃa culturală şi economică,
mereu în creştere până la sfârşitul stăpânirii maghiare. În aceasta privinŃă atragem luarea
aminte asupra procentului de populaŃie românească, în creştere între 1900 şi 1910.

Să vedem acum statistica celor două plăşi vechi, de frontieră, arădene:

Şi aceste sunt grăitoare de la sine: Majoritatea în plasă după amândouă statisticile, o
aveau Românii. Deşi, în cifre absolute, ei sporesc, totuşi rămân la acelaşi  procent majoritar
în complexul populaŃiei, pe când Maghiarii dau un procent mai mic de cât Românii şi sunt
în scădere de procent, de la 28% la 27%, deşi dânşii f ăcuseră statistica. Toate comunele
româneşti, prezentând o forŃă numerică românească indiscutabilă, cum sunt: G.-Vărşandul,
Pilul, Otlaca şi Şiclăul, aparŃin azi României şi numai ea are dreptul de stăpânire şi asupra
acestor fruntaşe localităŃi româneşti.

Şi în aceasta plasă, - Românii îşi aveau importanŃa numerică pentru care temeiuri i
s-a adăogat României populaŃia românească.

Din cele zece localităŃi ale plasei Aletea de odinioară, cele patru numite mai sus
aveau organizaŃie parohială ortodoxă; iar în restul de şase localităŃi încă avem populaŃie
românească şi ortodoxă, şi anume: în Almáş-Kamarás, 35 „Valahi” şi 36 ortodocşi (35/36);

                                                          
4 Statistica maghiară din 1910 avea drept cinosură să-i consemneze ca Maghiari pe toŃi ceice vorbeau mai
bucuros limba maghiară, chiar şi când aceia n’ar fi de origine etnică maghiară.
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în Aletea: 1407/1391; în Medgyes-Bodzás 8/11; în Medgyesegyháza 49/66; în Nagy-
Kamarás 146/230, în Szent-Márton 3/10 „valahi”, respectiv ortodocşi.

Din acelaşi  punct de vedere, în plasa Pecica, pe lângă parohiile ortodoxe române
(Bodrogul-vechiu, Pecica şi Semlac) mai avem „Valahi” şi ortodocşi în următoarele
localităŃi: în Kis-pereg 12„Valahi” şi 15 ortodocşi, în Pecica-maghiară: 166/520, în
Nagyiratos: 50/58, Nagy-varjas: 137/140 şi în Német-pereg: 6/5 „Valahi”, respectiv
ortodocşi.1 Toate aceste localităŃi din două plase – afară de cele două Kamarás-e din plasa
Aletea şi de însăşi Aletea (deşi aceasta avea peste 1400 „Valahi” la frontiera de azi) – au
fost trecute  României, nu numai pentru temeiuri de populaŃie românească, ci şi pentru
situaŃia lor geografică, încadrată în raza masivului românesc arădean.

Cât priveşte Ńinutul mai îndepărtat de Câmpia Aradului şi anume comitatele Bichiş
şi Cenad, în acestea încă am avut pătrunderi româneşti, unele chiar însemnate numericeşte.
Dăm, tot după Statistica oficială ungară de la 1910, următorul tablou general despre
Românii din acele două comitate:

În comitatul Cenad:
Parohii ortodoxe: aveam Valahi: erau Ortodocşi:
Bătania (Battonya) 1798 4319 (la un loc cu Sârbii)
Tornea (Tornya)   666 1033    „  „   „    „     „
Cenadul-unguresc 1679 2352  „  „   „    „     „
Nădlac 4330 3807 cu sârbi
ort. şi

uniŃi. rom.
Şeitin 4490 3467 cu
uniŃi români
Deci la olaltă:             12963 Valahi şi 14978 Ortodocşi (Rom. şi Sârbi)

Mai aveam, însă, în acelaşi comitat, un număr de 1083 „Valahi” în 22 localităŃi, şi
1873 aparŃinători ai cultului ortodox, în tot aceleaşi localităŃi. În tabloul ce urmează,
credem de potrivit să înfăŃişăm cifrele pe localităŃi, în privinŃa acestei răzleŃiri a
elementului românesc, recunoscută de însăşi statistica oficială ungară. În tablou vom arăta
naŃionalitatea şi confesiunea:

Localitatea: „Valahi”: Ortodocşi:   UniŃi:
Dombegyház 266      603   16
Kevermes 16        38
  28
Kisiratos 39        53
    1
M.- Dombegyház 2        10                1
Mezıhegyes 381      490
292

                                                          
1 SituaŃia bisericii uniete, în aceste părŃi, adusă la fiinŃă cu sprijinul comitatelor respective, are şi ea un
caracter infuzoric de odată recentă numai. În numitele două plase, ea, cu slavii de aceeaşi credinŃă (Ruteni),
figurează ca având următoarea situaŃie: 81 suflete în 6 localităŃi din plasa Aletea; şi 1632 suflete în plasa
Pecica, în 7 localităŃi, din cari la Semlac 1136 suflete, la Német-pereg (Ruteni) 392.
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Ambrózfalva     3          8     1
Apátfalva 19         32

7
Csanádalberti         -         3     -
Földeák        10 9

  13
Nagy-Majláth          2          4         1
Pitvaros          4          1

9
Püspöklele        16        24   
34
Csanádapácza        40        30       23
Dombiratos          2        16      1
Kunágota        39      159    
48
M.-Bánhegyes        30        73    
38
Mezı-Kovácsháza     14           26    
23
Nagybánhegyes        22        25    
38
Ref. Kovácsegyháza 8        15      6
Végegyháza         3        10

50
Csanádpalota        16        57     49
Kövegy         1         -
      3
Makó                                     150                  187      

            1392
La olaltă:     1083    
1873 1084

Să înfăŃişăm acum constatările statisticei maghiare şi cu privire la Comitatul Bichiş,
privind penetraŃia masivului românesc arădean şi în spre părŃile nord-vestice.

Comitatul: Parohii ort.: „Valahi”: Ortodocşi: Uni Ńi:
Bichiş Békés        81     451      45

Bichiş-Ciaba      281     520         141
Chitighaz    2842

2841      6
Giula                                                 2540    

              3391               101
Laolaltă:    5744

7203  293

Dar, pe lângă aceste localităŃi, mai aveam în acelaşi  comitat şi altele, şi anume:
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Localitatea: „Valahi”: Ortodocşi: Uni Ńi:
Köröstarcsa         2 4     5
Mezöberény         4          64   13
Ujkigyós       39        159   
31
Endröd         6          10     7
Gyoma         3          19   
15
Doboz       33          59           17
Gyulavári       92        161     2
Békéssamson       18          83   48
Csorvás       29        100   
16
Gádoros         2          12     
3
Nagyszénás         2          15    8
Orosháza       47          88   
59
Pusztaföldvár         7          15     2
Szentetornya       14          19   
10
Tótkomlós         9          49   
17
B.-Szt. András       27          37   21
Kondoros         1 4   

12
Ocsöd         2          22   
14
Szarvas         9          30   
21
Füzegyarmat         4          52   
84
Körösladány         5   14    8
Szeghalom        -          70   
27
Vésztö                                                             33                                85                    

            15
La olaltă:      381      1171         455

Aceste cifre privitoare mai ales la comitatele Cenad şi Bichiş ne dau dovada
concretă a penetraŃiunei româneşti cu reazem special în masivul etnic românesc arădean.
Nu ne putem ocupa mai de aproape de caracterul acestei penetraŃiuni. Totuşi, putem spune,
pe scurt, următoarele: PenetraŃia românească mai veche, câtă vreme a reprezentat o cifră
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etnică mai însemnată şi a rămas în legăturile organizate ale eparhiei ortodoxe de Arad, şi-a
păstrat fiinŃa etnică şi a prosperat; dovadă localităŃile arătate ca parohii ortodoxe ale acelei
eparhii. Dar tot atunci, însă, în cazurile când penetraŃiunea s-a făcut răzleŃ – prin slujbaşi
aruncaŃi de vânturi în toate părŃile, ori prin muncitori care şi-au căutat asigurarea traiului
prin străini, căci numai aceste posibilităŃi pot da o explicaŃie – Românii răzleŃiŃi şi-au
pierdut, mai întâi, conştiinŃa românească, din care cauză cifra „ortodocşilor” r ăzleŃiŃi, în
atâtea şi-atâtea cazuri ce am semnalat din statistica oficială, e mai mare decât cea a
„Valahilor”; iar în al doilea loc, prin înstrăinarea etnică şi-au pierdut şi conştiinŃa ortodoxă,
alăturându-se, ca „uniŃi”, la biserica catolică ungurească. Astfel apoi, ajungem la
constatarea – ce primeşte o semnificaŃie specială aici, la frontiera de Vest – că, prin
deviaŃia de la linia credinŃei ortodoxe, s-a ivit fenomenul cu dublu aspect: că numărul
acestor ortodocşi e binişor mai mare decât cel al „Valahilor”, şi că cifra uniŃilor dina ceste
spore întrece pe cea a Valahilor.1 Avem de a face, deci, nu numai cu malversaŃiunile
cunoscute ele Statisticei ungureşti, ci şi cu un proces de dublă înstrăinare a acestor Români,
care s-au răzleŃit prea departe, în masa de Maghiari. Procesul e firesc, în asemenea
împrejurări şi nu mai avem decât să-l regretăm şi să-i trecem în catastiful istoriei drept
pierdere a naŃiunii noastre.

Pe baza statisticei maghiare mai putem da unele informaŃii de interes despre sporele
româneşti de peste frontiera de astăzi. Amănuntul de interes e următorul:

În comitatul Cenad, din cei 14.046 Români admişi de Statistica maghiară, un număr
de 3007 Români sunt repartizaŃi pe singuratice părŃi sau suburbii de oraşe şi pe puste sau
ferme2 în vreo 77 locuri de aşezare. Tot aşa şi în comitatul Bichiş în vr’o 63 locuri de
aşezare.3 Între acestea figurează, în statistică, şi Giula – oraş mare românesc – Gyula
nagyoláhváros – cu 725 „Valahi”.4

Pe linia de frontieră etnică arădeană, după cum am văzut, de peste două veacuri stau
faŃă în faŃă două popoare, în cel mai propriu sens al cuvântului: masa poporului maghiar şi
cea a poporului român. Şi unii şi alŃii erau în situaŃia firească de a încerca o expansiune a
maselor: Maghiarii ajutaŃi mai mult de situaŃia lor ca popor dominant – prin aristocraŃia lor,
mai mult decât prin presiunea numărului – iar Românii ajutaŃi de covârşitorul lor număr în
Câmpia Aradului şi împinşi de la spate de nevoile traiului. De aci a urmat o penetraŃiune
reciprocă, cu rezultate, însă, foarte deosebitoare. Pe când noi, Românii, ni-am putut înfiripa
de-abia câteva comunităŃi româneşti mai de seamă, din care unele ni-au rămas peste actuala
frontieră, şi în vreme ce sporele mărunte româneşti au penetrat – uneori în număr foarte
mic de suflete – în masa Maghiarismului, primejduite cu desăvârşire în folosul Magharilor
– tot atunci Maghiarismul, ajutat de toate mijloacele ce i le oferea situaŃia de element
dominant, a reuşit să facă printre noi reuşite plasări etnice: colonizări în toată regula şi o
penetraŃie individuală de slujbaşi, comercianŃi, industriaşi, plus elementul evreiesc, care s-a
declarat de buni patrioŃi şi „maghiari” de speŃă nouă, sporind astfel rândurile numerice şi
diagramele statistice, în folosul elementului maghiar.

                                                          
1 Pildă clasică e parohia unietă din Măcău, care la 1910 mai avea numai 150 “valahi” faŃă de 187 ortodocşi
şi die 1392 unieŃi, dintre cari atâŃia inşi ceruseră la 1900 limba maghiară în biserica lor.
2 Népszámlálás 1910, pag. 606-8.
3 O.C. 576-581.
4 O.c. 581: Românii din Giula sunt repartizaŃi pe părŃile de oraş astfel: În centru 56, în oraşul mare unguresc
121, în oraşul mic (românesc) 742, în Josefin 38, în oraşul nou 71, în oraşul mare românesc 725, în
suburbia (külterület) 767.
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Lupta pentru viaŃă, sub titlul de reciprocă penetraŃie, între Români şi Maghiari, prin
urmare, s-a dat cu mijloace absolut inegale. De aceea, oricât de prolific era – dar, azi, nu
mai este – poporul românesc, în această concurenŃă am pierdut superioritatea numerică
zdrobitoare ce o aveam acum două veacuri pe actuala linie de frontieră şi în judeŃ, şi am
fost reduşi mult – prin mistificări statistice şi prin multiple mijloace de promovarea
sporului etnic maghiar – faŃă de procentul nostru de acum două veacuri. Aceasta stare de
lucruri este, acum, pe deplin dovedită, în afară de orice îndoială. Ea necesità o rezolvare
dreaptă, şi aici, a cauzei româneşti. SoluŃia a şi urmat: prin biruinŃă de arme, care ne-a
restabilit dreptul la viaŃă proprie, independentă, şi prin consacrarea din partea Dreptului
internaŃional, care a aprobat scoaterea noastră din jugul milenar unguresc. Şi nu mai
rămâne acum, de cât să ne luăm în serios obligaŃiile de onoare şi de muncă, în toate
domeniile, pentru a vindeca răni ale trecutului şi pentru a repara procesul unui întârzieri în
drumul de progres în care am zăbovit sub povara prea îndelungatei stăpâniri străine.
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Cuvânt de încheiere

Lucrarea de faŃă avea la bază, dintru început, numai gândul de a utiliza cunoscutele
statistici ale oficialităŃii ungureşti a judeŃului Arad de pe vremuri. Nu ne-am putut opri,
însă, numai la atât, câtă vreme cercetările istorice româneşti cu privire la trecutul acestui
aşa de românesc judeŃ sunt mai puŃin decât în faşă numai. De aceea, în mare parte în
decursul tipăririi acestei lucrări, a trebuit să lăŃim cadrul expunerilor noastre, mai ales
pentru a înfăŃişa şi mai de aproape, pe cât s-a putut, nu numai trecutul românesc şi forŃa
numerică, ci şi puterea de afirmare economică şi socială şi de expansiune a poporului
române de aici. Astfel, am ajuns la hotărârea de a da şi un excurs istoric, cât mai sistematic,
până la anul 1752, ultimul din cadrul statisticilor, utilizând şi alt material, nou de tot, din
arhiva judeŃeană1,  şi să adăogăm capitolul V din lucrare.

Dar deoarece anumiŃi factori vor ca chestiunea frontierei vestice a României
întregite s-o Ńină mereu deschisă, cu tendinŃe de revizionism, ne-am simŃit datori să trecem,
în spre zilele noastre şi de la anul 1752 încoace, pentru ca în legătură cu premisele fixate să
dăm şi câteva contribuŃii de lămuriri istorice, mai ales pentru a dovedi agresiunile
feudalismului unguresc, reînviat sub ocrotirea Habsburgilor restauraŃi şi ravagiile făcute, în
ultimele două veacuri de politică ungurească, întâi de toate în paguba elementului
românesc.

Acum, dovezi autentice stau la îndemâna oricui ar dori să se lămurească asupra
problemei, din laturea ei istorică-politică şi etnografică, confirmată fiind existenŃa veche –
chiar străveche am putea spune2 – aici, a elementului românesc şi numărul nostru
covârşitor, în prim loc faŃă de Maghiarii reprezentanŃi, în cursul veacurilor, numai ca pătură
feudală, de dominanŃă politică în sensul îngust al unei exploatări economice şi sociale.

Iar acum, când ar fi să se tracă unele concluzii, cea dintâi şi mai esenŃială este
afirmarea dreptului de stăpânire românească şi asupra acestei laturi de frontieră, ce ni-a
aparŃinut întotdeauna, menită să rămână de-a pururi sub stăpânire românească.

Şi aici, Românismul numai şi-a revenit la drepturi din străvechime, pe care le-a
răscumpărat: prin o robie prea îndelungată suferită în folosul unor uzurpători, şi prin mari şi
grele sacrificii de mai apoi, cari, toate, merg convergent cu dreptatea istorică-politică
cuvenită şi Poporului românesc, realizată prin reintregrarea lui în dreptul firesc la existenŃă
şi viaŃă politică-naŃională proprie.

                                                          
1 Materialul de arhiv, cules deja din arhivă şi dela 1752 încoaci va putea fi utilizat la întocmirea altui volum
monografic.
2 Cităm, cel puŃin aci, informaŃia de mai jos, la care am ajuns numai la încheierea studiului nostru: „Când
nu erau unguri prin aceste părŃi, organizarea patriarhală românească a cnezilor şi Voevozilor a cuprins tot
acest pământ, conceput de popor, cu noŃiunea lui înnăscutî de unitate politică more romano, ca o singură
łară Românească. Ea se întindea asupra tuturor teritoriilor locuite dela Nordul Dunării; şi cercetarea unui
act unguresc dela 1075 arată că pe cursul Tisei erau pescari, plugari, păstori români, chiar dupăce puterea
suveranului apostolic, cu misiune de cruciată, trecuse râul şi-şi impusese autoritatea dincoace de dânsul. Şi
acest riveran al Tisei nu se simŃia mai puŃin român de cât locuitorul din preajma Nistrului şi aceia cari de
ambele părŃi mărginea Dunărea”. – N. Iorga: Drepturile Românilor asupra teritoriului lor naŃional unitar.
(Cuvântare Ńinută în numele Academiei Române în seara de 31 Mai 1919). Bucureşti 1919, pag. 7-8
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„Un popor are dreptul – şi aş dori ca această formulă să rămână în mintea tuturor
(ni-o spune d. N. Iorga) – un popor are dreptul istoric asupra unui pământ numai în cazul
când dăinuirea lui n-a fost niciodată întreruptă, când la mijloc n-au fost două stăpâniri
străine şi când cucerirea teritoriului acestuia a făcut-o cu propriile sale forŃe”.  Dar aici,
stăpânirea ungurească, veche, a fost înlocuită de două ori: odată prin dominaŃia turcească,
şi mai apoi prin cea a Habsburgilor.1

Dreptul de stăpânire ne este asigurat nu numai prin judecata Istoriei şi prin
covârşitoarea noastră forŃă numerică ce nu ni-a putut-o desfiinŃa stăpânirea ungurească
restaurată, ci şi prin realizările, în notă de dreptate naŃională şi socială, ale Statului român
faŃă de toate minorităŃile din cuprinsul său. Poporul român a asigurat acestora, în o largă şi
generoasă măsură, dreptul lor la viaŃă socială-culturală şi li-a acordat libertăŃi publice şi
asigurări economice-agrare, cum nu li-se recunoscuseră în trecut, sub stăpânirea
ungurească. Libertatea umană, în general, şi cea a Cultului şi a Culturii lor specifice, în
special, sprijinită pe binefacerile unei reforme agrare – care a suprimat marile proprietăŃi
medievale, pentru a le pune la dispoziŃia tuturor cetăŃenilor fără deosebire de limbă ori de
religie – sunt tot atâtea vădite triumfuri ale DreptăŃii sociale româneşti, în deosebire de
feudalismul unguresc, menite a dovedi concepŃia de Drept, românească, şi îndreptăŃirea
stăpânirii româneşti aici, spre obştească mulŃumire a tuturor cetăŃenilor ei.

Nu intră în atribuŃiile şi cadrele studiului nostru să pătrundem mai adânc în această
lature aşa de evidentă, de altfel, prin sine însăşi, a realităŃilor şi problemelor politice de Stat
român. Totuşi, după ce procesul istoric-politic între Români şi Maghiari s-a încheiat în mod
definitiv şi este acoperit şi justificat prin larga purtare de grijă, ca Dreptatea Românească să
creeze aici stări de mulŃumire obştească şi pentru Maghiarii de la noi, ni-ar mai rămânea
deschis teren larg de preocupări pentru consolidarea bunelor raporturi din viitor în semnul
aceleiaşi DreptăŃi, în folosul Românilor de peste frontieră.

FraŃii noştri rămaşi în Ungaria-nouă reprezintă, cum am dovedit-o, nu numai o
pătrundere răzleaŃă de indivizi cari, ca emanaŃii ale masivului românesc arădean, s-au
îndepărtat geografic prea adânc, cu primejdia contopirii lor în masa populară a Maghiarimii,
ci ei au şi vechi comunităŃi compacte româneşti. Soarta acestora din urmă nu nu poate lăsa
nepăsători. Ei sunt sânge şi suflet din noi înşine. Neinteresându-ne de viitorul lor, am săvârşi
un păcat de neiertat împotriva înseşi DreptăŃii istorice şi sociale, pusă la temelia fiinŃei
Statului român. Şi, întrelăsarea noastră, în această privinŃă, ar deveni mai culpabilă şi de
neînŃeles mai ales în împrejurările când Maghiarii de la noi  fie ca indivizi, în complexul
social al cetăŃenilor români, fie ca grup etnic, religios şi cultural – se bucură de o potrivă, de
toate libertăŃile civice, sociale, de cult şi de cultură specifică a lor. În multe privinŃe, situaŃia
înşişi minoritarilor Statului român este mult mai prielnică lor decât ce le fusese sub
stăpânirea de odinioară. Şi-atunci, prin logică şi dreaptă deducŃiune, ajungem la dubla
concluzie: Statul român este în dreptul său politic şi în obligaŃia sa naŃională să solicite
Statului ungar de azi măsuri şi tratament convenabile pentru fraŃii Români de peste
frontieră, iar Statul ungar să le acorde. ÎncredinŃăm această problemă spre dezlegare
simŃului de răspundere morală şi patriotică a Guvernelor româneşti în faŃa tribunalului
Istoriei, pentru a înceta cu un ceas mai curând situaŃia dificilă în care ne găsim azi. Că nu am
exoperat îmbunătăŃirea cuviincioasă stării fraŃilor noştri de peste frontieră, pe dreapta măsură

                                                          
1 N. Iorga: Întru apărarea GraniŃei de Apus, pag. 30-31.
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a libertăŃilor acordate aşa generos de Statul român tuturor minorităŃilor şi în special
Maghiarilor noştri.1

Dar, în afara de acest postulat de prestigiu politic şi de onoare naŃională cu privire la
raporturile noastre politice în afară, s-ar putea fixa o serie întreagă de concluzii care derivă
din actuala stare de lucruri şi din omisiuni ale Stăpânirii româneşti de două decenii încoace,
cu privire la cele de făcut pentru consolidarea elementului românesc de la această frontieră.

O frontieră, în general, nu poate fi considerată numai ca o linie de demarcaŃie politică
între două State vecine. Ea înseamnă mult mai mult: ea trebuie să devină o forŃă
inexpugnabilă în slujba apărării colectivităŃii de Stat. La partea superioară a frontierei noastre
vestice, dar nu şi până jos la Mureş, unde încă trebuiau să ajungă, avem o serie întreagă de
minunate şi solide fortificaŃii militare. Ele sunt rezultanta înŃelegerii politice şi militare a
Stăpânirii româneşti care, în ultimii ani, ni le-a dăruit cu o profundă înŃelegere şi prevedere şi
cu largi sacrificii din partea łării. Dar numai acestea singure nu sunt de ajuns. Acestea
trebuiau să fi fost precedate de o serie întreagă de alte măsuri: politice şi sociale şi de altă
natură. Dar, înŃelegem prea bine, nu toate se puteau face în cursul celor două scurte decenii
de stăpânire românească. Ele, însă, puteau fi iniŃiate într-un chip mai temeinic şi serios. După
reforma agrară românească, care e marele act iniŃial al acelor măsuri, dar care trebuia
înfăptuită cu mai mare luare aminte la interesele româneşti şi de Stat la această frontieră –
trebuia să ne fi gândit în mod sistematic la o colonizare românească bine organizată. n-am
făcut-o într-o  măsură care să acoperă integral interesele româneşti şi de Stat şi nici în spre
deplina asigurare a puŃinelor colonii româneşti, la frontiera vestică peste tot. Ce nu s-a făcut,
însă, se mai poate face şi îndrepta.2 Iar în această privinŃă avem în sprijinul cauzei nu numai
interesul vital românesc ce se cere satisfăcut prin sporirea sistematică a populaŃiei româneşti
la frontieră, ci şi însuşi exemplul dat de Maghiari, prin anticipaŃie – prin colonizările făcute
de ei şi în folosul lor, atunci când, prin acele colonizări, au tins să zdruncine continuitatea şi
masivitatea elementului românesc de la frontiera de astăzi. Noi, în interesul de apărare justă
şi în dreptul nostru firesc, avem mai multe temeiuri decât Maghiarii odinioară, să ne
complectăm măsurile şi prin o politică mai reală de colonizare de aci încolo. FortificaŃiilor
militare aşa le şede mai bine şi ele numai atunci sunt mai efective, dacă se reazemă pe acelaşi
element etnic şi sufletesc împrejmuitor care le înŃelege, se identifică cu ele cu desăvârşire şi
le poate servi mai bine decât elementele de altă origine etnică. Şi, pe cât împrejurările de
acum ni-au dat şi o seamă de experienŃe cu privire la atitudinea acelor elemente în raport cu
interesele de apărare militară a acestei frontiere, credem că suntem în nota realităŃilor politice
şi de apărare naŃională când o spunem că şi în această privinŃă se cer măsuri bine chibzuite şi
temeinic orânduite.

                                                          
1 Încă la 29 Noemvrie 1930, patriarhul de atunci al României, dr Miron Cristea, înfăŃişând în Senat situaŃia
materială a Bisericii ortodoxe în raport cu minoritarii, avea temeiuri s’o spună: “… CetăŃenii ortodocşi
devin tributarii cultelor minoritare. Aşa ceva nu se mai poate tolera”.

Iar favorurile acordate recent cultelor eterodoxe, în special catolicismului unguresc, trec prea
departe dincolo de măsura socotelilor multora din noi. Fie ca acestei generozităŃi româneşti să i-se răspundă
de dincolo cu aceeaşi generozitate ce trebue solicitată şi pentru fraŃii noştri, Românii din Ungaria de azi.
Sau : până când tot numai Românii să deie ?…
2 Când facem corectura în tipar a acestei părŃi din lucrarea noastră, aflăm, cu o caldă mulŃumire, din gazete,
ca şi direct dela Oficiul NaŃional al Colonizărilor despre prezentarea de Guvern a unui proiect de lege menit
a despovăra pe coloniştii actuali de anumite greotăŃi de până aci, şi de a se menaja problema colonizărilor
în mod mai fericit, cel puŃin pentru viitor.
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Altă problemă de frontieră ce ni se impune cu aceeaşi putere elementară ca o
necesitate naŃională de prima ordine – întocmai ca problema fortificaŃiilor şi cea a
colonizărilor – este cea a reromânizării oraşelor. În această privinŃă, aici, Aradul se cere
Ńinut în vedere în primul loc. Mai ales fiindcă din dinamic ce a fost acest oraş, sub stăpânirea
străină, nu numai în cultură, ci şi în politică şi-n economia românească a acestui Ńinut şi până
departe, astăzi el a devenit deficitar în multe privinŃe, nu numai sub raportul mai redus al
realizărilor proporŃionale faŃă de trecut, ci şi prin evadarea de aici a mai multor instituŃii de
Stat şi cu caracter economic. Cui folosesc aceste evadări decât numai acelora care ar vrea ca
oraşul Arad – dezbrăcat acum de prestigiul său din trecut – să rămână descoperit şi abandonat
în bătaia vânturilor şi a nădejdilor revizioniste?! Aşa credem, e tocmai timpul suprem ca
paznicii destinelor româneşti să se convertească la concepŃii cât mai radicale când e vorba de
consolidarea etnică şi economică a frontierelor, întocmai după cum pentru apărarea lor s-au
creat fortificaŃiile cele gata şi altele în curs de construire. FortificaŃiile pe linia de frontieră,
colonizările bine orânduite în dosul fortificaŃiilor , pentru a consolida masivul etnic-naŃional
şi apărarea naŃională, şi reromânizarea oraşelor chemate să stea în legătură organică şi de
colaborare cu elementul înconjurător: sunt cei trei factori care deopotrivă şi simultan se cer
puşi în lucrare serioasă dacă este vorba de apărarea şi prosperarea naŃională. Altminterea,
oraşele din ceea ce sunt chemate prin firea lucrurilor să însemneze şi mai ales să realizeze în
viaŃa largă a NaŃiunei şi a Statului român, ele vor continua să rămână aceea ce astăzi sunt:
negaŃia vie a drepturilor noastre cele mai  fireşti de viaŃă naŃională şi tot atâtea oaze de
străinism parasitar şi pedeci serioase,  dacă nu tocmai primejdii (doar în numele elementului
minoritar din cuprinsul lor îşi revendică revizionismul să acapareze şi mediul lor înconjurător
românesc!) în calea desvoltării noastre fireşti.

De încheiere, Ńinem să subliniem un adevăr istoric şi o stare de spirit: Elementul
românesc de aici, după cum a dat dovadă în vremea robiei milenare despre covârşitoarea sa
forŃă numerică şi despre vitalitatea sa biruitoare la această frontieră, va şti să fie şi pe mai
departe la înalta sa datorie în orice împrejurări. Dar, în aceeaşi vreme, Românii de la această
frontieră nădăjduiesc de la înŃelepciunea patriotică a Conducătorilor de azi ai łării, că-i vor fi
date acestei frontiere toate condiŃiile de ocrotire strategică-militară şi de reconfortarea etnică
şi economică dimpreună cu asigurarea tuturor posibilităŃilor de dezvoltare pentru ca cu toŃii
să putem sta „drepŃi” în faŃa judecăŃii Istoriei noastre din viitor.
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Popa Dr. Giorgiu: Scrieri şi vorbiri, Arad 1895
Popa-Liseanu Gh.: Românii în isvoarele istorice medievale. Buc. 1939
Puşcariu I. cav.: Date privitoare la familiile nobile române, Sibiu 1892 şi 1895

(2 vol.)
Salamon Ferencz: Magyarország a török hóditás korában. Pest. 1864
Schematismus Cleri dioecesis Szamosujváriensis g. r. Catholicorum pro. 1900
Schematismus V. Cleri 1. r. cath. Dioecesis Csanádiensis pro 1913
Schwicker Dr. I.H.: Politische Geschichte der Serben in Ungarn. Budapest, 1880.
Secula, Sever: Un memoriu al lui Moise Nicoară. Arad 1904
Seişanu R.: Restabilirea unui adevăr istoric despre oraşele şi târgurile din

Ardeal („Universul” 1934)
Somogyi Gyula: Arad v. m. községeinek leriása, Arad, 1913.
Şematismul istoric al episcopiei g. cat. din Lugoj. 1903
Russu-Şirianu I.: Iobăgia, vol. I. Arad. 1908
Sztripszky Hiador: Jegyzetek a görög kultura árpádkori nyomairól. Budapest

1913
Tololan Isaia: Topografia veche a Aradului (în „Ştirea”, 1932).
„Triumful Ortodoxiei la Arad”, Arad. 1929
łiucra-Pribeagul Petre:Pietre rămase. ContribuŃii la Monografia judeŃului Arad.

Bucureşti 1936.
Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907.

C) Foi şi reviste

„Aradi Közlöny” , Arad, 1930 (16 April)
„Biserica ortodoxă Română” , Bucureşti, 1934 (articol: prof. I. Lupaş)
„Cele Trei Crişuri” , Oradea, an. 1920
„Cuvântul” , Bucureşti, 1931 şi 1933 (articol: prof. Isaia Tolan)
„Hotarul” , Arad, Nr. 2-3: 1936 (articol: Gh. Ciuhandu)
„Piatr ă de hotar”, Arad, 1936 (articol: publicist Isaia Tolan)
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„Siebenbürgische Vierteljahrschrift”, Sibiu, Ian.-Martie 1934 (articol de Richard
Huss)
„ Ştirea” , Arad, Nr. 56 – 1932.
„Tribuna” , Oradea, 1919.
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