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CUVÂNT ÎNAINTE la ediţia precedentă

Cred că Domnul Vasile Motocea, autorul lucrării de faţă, este 
primul care s-a încumetat - şi cu destulă competenţă - să prezinte 
Sânicolaul-Mic din punct de vedere monografi c în Aşezarea cu 
cinci cimitire, mai cu seamă că, datorită poziţiei geografi ce a 
acestei aşezări, este extrem de săracă în acte şi documente cu 
caracter istoric.

Parcurgând lucrarea de faţă, uşor ne putem da seama 
de titanica muncă depusă de autor pentru prezentarea şi 
individualizarea localităţii pe care o prezintă.

Monografi a este împărţită în capitole bine reliefate, în care, 
pe lângă o documentaţie profundă, autorul foloseşte un limbaj 
încununat cu expresii uşor accesibile tuturor categoriilor de 
cititori.

Domnul Motocea pune un accent deosebit pe trecutul istoric 
al Sânicolaului-Mic şi integrarea locuitorilor săi în tumultul 
tuturor evenimentelor regionale de-a lungul frământatei noastre 
istorii, ajungând uneori până la detaliu.

Cu măiestrie şi pricepere, autorul îl face pe cititor să poată 
deosebi cu uşurinţă obiceiurile tradiţionale locale de cele 
generale sau împrumutate cu ocazia diferitelor evenimente socio-
administrative de-a lungul vremurilor la care, direct sau indirect, 
au participat localnicii, cum ar fi : comerţul, activităţi edilitare, 
cazone, petreceri, muncile agricole, cumetriile etc.

Capitolele cu cea mai largă dezvoltare şi pe care autorul, cu 
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măiestrie şi talent, a pus accentul, sunt cele legate mai ales de 
trecutul istoric, descris pe larg, pentru a ne da seama de locul 
şi aportul locuitorilor acestei aşezări rurale, constituind astfel 
o cărămidă la temelia sau o ţiglă la acoperişul individualizării 
naţiunii noastre. 

Nu mai prejos este prezentat în Aşezarea cu cinci cimitire 
capitolul legat de biserica ortodoxă, biserică ce cu prisosinţă, 
ca peste tot în ţara noastră, a contribuit la păstrarea neîntinată 
a spiritualităţii naţionale. Tot din lucrarea Domnului Vasile 
Motocea mai desprindem şi aportul laic ce l-a avut biserica în 
ceea ce priveşte implicarea ei în educarea locuitorilor prin sfaturi 
cu caracter gospodăresc, igienic şi mai ales la răspândirea ştiinţei 
de carte în rândul copiilor sau al tinerilor.

Alt capitol căruia autorul îi dedică o profundă documentare 
este cel consacrat şcolii, această instituţie care are menirea 
luminării minţilor oamenilor şi, cum se poate constata din lucrare, 
locuitorii din Sânicolaul-Mic i-au acordat o deosebită atenţie.

Mai sunt tratate cu meticulozitate şi discernământ, în diferite 
capitole, activităţile economico-gospodăreşti ale locuitorilor, 
aspecte din viaţa cotidiană, fără a lăsa pe din afară obiceiurile 
tradiţionale, individuale, dar mai ales colective, legate de diferite 
ocazii şi din care se poate deduce participarea cu interes a 
sânicolăuşenilor. Autorul nu uită nici expresiile, proverbele, 
cimiliturile, glumele şi vorbele de duh care înfrumuseţează şi, de 
ce nu, fac viaţa mai suportabilă.

Autorul acestei lucrări a acumulat în decursul anilor o bogată 
experienţă gazetărească.

Încă din anii tinereţii a scris în presa locală şi centrală 
interesante şi la obiect articole şi reportaje, unele însoţite de 
imagini fotografi ce, numărul lor depăşind cifra de trei sute.

Îmi amintesc cu plăcere de câteva: Izvorul blestemat, în 
care autorul protestează cu argumente convingătoare împotriva 
amplasării gropii de gunoi a oraşului în apropierea vetrei 
satului.
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Semnele iadului au apărut la Sânicolaul-Mic, în care autorul 
arată starea de degradare, mai ales în ultimii ani, în care a ajuns 
cartierul.

Marinarii de pe Mureş, un frumos reportaj despre prima 
staţie plutitoare de pompare a apei din Mureş pentru irigaţii pe 
o suprafaţă de peste 2.000 de hectare, canalul magistral trecând 
prin hotarul localităţii.

Staţia plutitoare era deservită de marinari.
De remarcat faptul că întreg sistemul de la staţia de pompare 

asigura apa necesară culturilor agricole începând de la staţie, 
care se afl ă în apropierea comunei Fântânele şi până în hotarul 
comunei Vinga.

O mică parte din articolele sale se pot vedea şi în cuprinsul 
lucrării de faţă.

Mi-aş permite să concluzionez că monografi a Domnului 
Vasile Motocea este însă departe de a fi  încheiată şi terminată. Ea 
constituie doar temelia unei astfel de lucrări. Este, stimate cititor, 
un imbold pentru alţii care ar dori să continue sau să dezvolte 
anumite pasaje ale lucrării prin documentări mai ample şi mai 
profunde. Sper ca şi autorul să-mi împărtăşească părerea.

Sunt convins că oricine o citeşte, locuitorii mai ales, vor avea 
o lectură plăcută, iar pentru unii ea va reprezenta un document de 
bază în studiul sociologic local.

În încheiere aş mai adăuga faptul că lucrarea de faţă poate 
constitui un excelent ghid şi mijloc de documentare şi pentru 
autorii altor lucrări similare sau de altă natură, mai ales capitolul 
despre trecutul istoric al regiunii Aradului sau despre calamităţile 
naturale ce s-au abătut de-a lungul timpurilor în partea de vest 
a ţării noastre, evenimente descrise pe larg în „Aşezarea cu cinci 
cimitire” a Domnului Vasile Motocea.

Sânicolaul-Mic, 21 martie 2000

Prof. Traian Lepăduş
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„Orice perioadă istorică are două feţe, una săracă şi 
cam ridicolă, întoarsă spre calendarul epocii. Cealaltă, 
măreaţă, efi cace, serioasă, privind spre cel al eternităţii.”

George Sand

PROLOGOSUL AUTORULUI

O bună parte din parcursul unei zile umbra falnicului tei secular 
se întindea peste casa satului, fosta primărie.

În această clădire, construită după model local cu mult mai 
devreme de începutul secolului trecut, se afl au birourile comunale, 
aici se afl a birăul şi salgăbirăul, notariul şi jindarii, fi scalul şi în-
casatorul. Tot în această clădire, care se întindea spre partea din 
curte, mai erau agronomul şi veterinarul. În clădirea alăturată se 
a fl au pompierii voluntari. Primăria se îngrijea şi de activitatea bo-
actărilor de zi şi de noapte, a drumarilor. Dubaşul satului îşi primea 
simbria tot de la primărie, la fel şi hornarii. În comună se mai 
găseau mereu la datorie, zi şi noapte, un medic, un farmacist şi, 
într-o anumită perioadă, erau chiar două moaşe comunale, pentru 
că se dovedise că numai una nu putea face faţă chemărilor.

Legătura cu lumea exterioară se făcea cu multă grijă şi atenţie 
de către ofi ciul poştal şi poştaş. Peste drum de primărie se afl a casa 
medicului comunal, o casă lungă cu multe geamuri la stradă, în 
curtea casei era o clădire separată unde medicul făcea consultaţii 
şi tratamente. Parcă şi acum văd pe peretele acestui cabinet un 
ta blou sinistru, care înfăţişa moartea în chip de schelet cu coasa 
în mâini. Când lumina se stingea pentru ca la oglindă să se vadă 
toate măruntaiele corpului, pe retină îţi stăruia imaginea acestui 
tablou.

Pentru localnici, drumul până la hotar, care era întreţinut de 
tot satul prin tot felul de contribuţii, era îngrijit cu multă atenţie de 
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către drumari. De o parte şi de alta, drumul avea şiruri de pomi pe 
toată lungimea lui. Locuitorii comunei, în mare majoritate ţărani, 
considerau drumul ca pe un adevărat bulevard. În apropierea pri-
măriei se găsea unul din mai multele birturi, cafenele, res ta urante, 
care erau în comună. Localnicii denumiseră acest birt „La poale 
albe”, era denumit aşa pentru că birtăşiţa, o femeie zdravănă, în-
totdeauna frumos îmbrăcată şi apretată, avea poale albe cu dantelă 
care se cam vedeau de sub fustele largi ţărăneşti.

Se întâmpla ca din când în când câte un muşteriu aburit să 
aibă chef de răsmeriţă şi pentru această situaţie sau pentru oricare 
alta care se întâmpla în sat şi care se dovedea că a încălcat ordinea 
şi buna rânduială, în curtea primăriei se găseau încăperi anume 
pregătite, unde, pentru câteva ceasuri, uneori o zi sau două, erau 
încuiaţi făptaşii, care, pe lângă tratamentul pe care îl primeau după 
gravitatea faptelor, care nu era prea comod, trebuiau să-l sufere şi 
pe acela, care era mai dureros, ruşinea care trebuia suportată pentru 
că li se ducea vestea în tot satul. O bună rânduială era şi pentru 
tinerii care în orice împrejurare trebuiau să-şi arate respectul faţă 
de cei vârstnici, orice smântă era cunoscută şi mustrată pe loc, 
uneori chiar de către preotul satului. Rare erau cazurile când un 
localnic era dus la „Bulău” (închisoarea mare a oraşului). De 
bu   na ordine şi rânduială erau mai mulţi factori care se simţeau 
responsabili.

În descrierea a ceea ce a fost aşezarea, comuna, cartierul 
Sânicolaul-Mic, am avut mare nevoie de cuvântul „era”, nu numai 
pentru sucesiunea evenimentelor care s-au petrecut în timpuri tre-
cute, dar şi pentru faptul că între cuvintele „era” şi „este” sunt, 
du pă opinia mea, mai multe diferenţe decât asemănări.

Bătrânii, bătrâni ai satului care se ştiu vieţuitori ai aşezării 
Sânicolaului-Mic unii chiar de la începutul secolului trecut, bătrâni 
care se pot număra pe degetele unei mâini, spun că imaginea 
fostei lor comune până în anii ‘50 arată în prezent ca o oglindă 
aburită. Poate şi de aceea, pentru a vedea adevărata imagine a 
a cestei aşezări, parcă simţi nevoia de a face ceva. E tocmai ce am 
îndrăznit să fac de mai multă vreme.
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Pe lângă faptul că vreme îndelungată am cotrobăit prin do-
cumente istorice afl ate la Arhivele Naţionale din Arad, prin do-
cu mentele afl ate la Muzeul Judeţean Arad, am stat de vorbă cu 
bă         trânii satului. Era o seară liniştită de iarnă, pe la începutul anilor 
‘80. Şirul sărbătorilor de iarnă trecuseră una după alta, cu alaiul lor 
încărcat de tradiţii şi obiceiuri. Pentru bătrânii satului, „goarna” 
a sunat din nou. De data aceasta, nu pentru a participa la vreo 
bătălie sau asalt, cum se întâmplase de multe ori în viaţa lor. Erau 
chemaţi pentru a-şi depăna amintirile. Mulţi dintre ei se arătau 
încântaţi de faptul că mai sunt băgaţi în seamă. De multă vreme, 
unii chiar de pe la sfârşitul celei de-a doua bătăi mondiale, nu mai 
auziseră la colţ de stradă bătând duba. Se anunţa scurt: bătrânii 
satului sunt invitaţi la casa culturală. Vor aduce cu ei străicuţa, 
mai mică sau mai mare, cu amintirile vieţii lor, dacă pot aduce şi 
dovezi scrise, fotografi i sau orice alte documente despre trecutul 
acestei aşezări.

Era o plăcere să-i asculţi cum povesteau cu multe amănunte 
despre păţaniile vieţii. Unii participaseră la ambele bătăi mondiale, 
pe aproape toate fronturile, alţii parcă despre ororile războaielor 
nici nu mai vroiau să-şi amintească. 

Ideea şi mobilul acestei întâlniri era de a aduna cât mai multe 
fapte şi dovezi despre trecutul cât mai îndepărtat al acestei aşezări, 
şi ea s-a născut în acea seară liniştită de iarnă când un bătrânel de 
pe strada Frumoasă, invalid de război, spunea că orice ar face nu-şi 
mai poate aminti numărul morţilor şi mutilaţilor căzuţi pe câmpul 
de luptă pe care i-a văzut şi lângă care, în multe împrejurări, sfârşit 
de oboseală şi uneori de foame, era nevoit să se odihnească. Iar 
când a venit acasă nu a scăpat de imaginea unor morminte.

Pentru că la căsuţa unde locuia trebuiau făcute unele reparaţii, 
avea nevoie de var stins.

Începuse să sape o groapă pentru stins varul aproape de casă, 
când, la o adâncime de peste un metru, găseşte un mormânt. Aban-
donează săpătura şi sapă în apropiere altă groapă. La aceeaşi a dân-
cime, descoperă un alt mormânt, în aceeaşi linie. Nu a mai făcut 
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săpături, dar vorbele bătrânului s-au adeverit câteva luni mai târ-
ziu, când, în vara anului 1981, pe strada Frumoasă, cât şi aproape 
pe toate străzile, s-a introdus apa potabilă.

Cu ocazia săpăturilor mecanice, în aceeaşi zonă, pe o în tin-
dere apreciabilă, s-au găsit morminte, unul lângă altul, perfect 
aliniate.

Era să se descopere cel de-al patrulea cimitir al aşezării, despre 
care nimeni nu ştia nimic. La puţină vreme după acea descoperire, 
au început lucrările de amplasare a unei conducte magistrale de 
gaz metan, în partea joasă a cartierului, în lunca inundabilă a Mu-
reşului, denumită de localnici Hada-Mică, în apropiere de fi rul 
de apă numit Ţiganca. Săpăturile efectuate, cât şi brăzdarele unor 
pluguri grele, au scos la iveală pe o suprafaţă în întinsă resturi 
de morminte, fragmente din cruci îmbinate cu cuie din lemn, 
oseminte, semne că acolo a existat un cimitir, era al cincilea cimitir 
al aşezării. De aici concluzia că în perimetrul acestei aşezări, în 
decursul vremii, s-au întâmplat multe evenimente şi că aici nu s-a 
cercetat cât s-ar fi  descoperit, iar ce s-a descoperit a fost cu totul 
întâmplător.

Cine poate şti oare câte evenimente tragice, momente de 
restrişte, nu s-au abătut în decursul timpului peste această aşezare 
aparent anonimă, un spaţiu unde parcă nu s-ar fi  întâmplat nimic.

Îndrăzneala de a aşeza piatra de temelie la baza de început a 
unei lucrări cu caracter monografi c nu a fost lipsită de greutăţi, 
uneori neaşteptate, şi chiar de nişte obstacole care păreau de 
nedepăşit.

Aşezarea Sânicolaul-Mic nu are pe plan local nici un fel de 
documente care să-i ateste existenţa. La Arhivele Statului Arad, în 
marea lor majoritate, documentele istorice sunt în limbi străine. 
Multe date şi evenimente au fost reţinute din bogata colecţie 
de cărţi afl ate la Biblioteca Judeţeană, la Biblioteca Muzeului 
Judeţean şi chiar exponate din cadrul muzeului, la arhiva bisericii 
ortodoxe din cartier şi la cea catolică din Aradul-Nou. Căutând prin 
documentele vremii, am găsit o apreciere care mi-a reţinut atenţia 
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în mod deosebit. În apropierea unui mare şi bogat oraş din vestul 
ţării, se găseşte una dintre comunele cele mai bine organizate, cu 
o bi ceiuri şi tradiţii îndelung perpetuate şi respectate, cu oameni 
harnici, credincioşi şi buni gospodari. 

Numai simplele povestiri, care adesea spun prea puţin faţă de 
câte am dori să ştim, nu pot constitui o bază certă cât mai aproape 
de realitate. 

Încă de pe la începutul anilor ‘80 am adunat date şi dovezi, 
care, puse cap la cap, să lege şirul evenimentelor unele de altele, 
pen  tru a putea deschide o fereastră spre acele timpuri.

Am dorit să fac săpături cât mai adânci în trecutul acestei 
aşezări, pentru a scoate la suprafaţă adevărata imagine a aşezării, 
cu convingerea că multe taine nebănuite se ascund în măruntaiele 
pământului, aşezarea fi ind socotită ca un culoar de trecere dinspre 
partea de nord a legendarului râu Mureş spre sudul Banatului, 
fi ind, de fapt, în zona noastră, prima comună din Banat.

Aşa cum vom vedea pe parcursul lucrării, multe bătălii au 
a vut loc chiar aici, pe aceste câmpii întinse, mai ales între cele do-
uă imperii, cel Habsburgic, la nord, şi cel otoman, la sud de râu.

Una dintre trecători, care cuprinde suprafaţa de teren din tre 
ac tuala Fabrică de cărămidă şi podul feroviar, s-ar putea nu mi Tre-
cătoarea însângerată. Aici a fost aşezat şi unul dintre prin cipalele 
cantonamente ale grănicerilor de pe Mureş.

Lucrarea de faţă, pe care am dorit să o intitulez: Sânicolaul-
Mic, aşezarea cu cinci cimitire, este menită să adauge un plus de 
informaţie la ceea ce se cunoştea până în prezent. Întrebaţi, bătrânii 
sa tului, printre care şi Sava Dănilă, născut în 1912, nu ştia că pe 
suprafaţa de aproape 200 de hectare, cât are actualul cartier, se 
a fl ă cinci cimitire.

Multă vreme, localitatea a fost denumită Szent-Miklos, adică 
lo calitatea Sfântul Nicolae. E posibil ca denumirea localităţii să 
aibă legătură cu cea a hramului fostei biserici din lemn, până în 
anul 1804, şi care se găsea în apropierea actualei biserici, având 
hra mul Sfântul Nicolae. Pe o bună parte din suprafaţa acestui 
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cartier, casele sunt construite peste morminte. O mare grijă am 
a vut ca toate strădaniile şi preocupările mele din această perioadă 
să fi e percepute şi înţelese, mai ales de către localnicii băştinaşi, 
în sensul că nu am intenţia de a satisface un orgoliu personal al 
unui venit chiar şi cu cincizeci de ani în urmă şi mai ales fără nici 
un fel de ambiţii de a-i căuta la rădăcină. În fi rea mea nu există 
asemenea orgolii, ci doar dorinţa sinceră şi un sentiment lăuntric 
de osebit, poate şi de atunci când, pentru scurtă vreme, m-am o -
cupat cu toată puterea de gospodărirea acestui cartier în calitate de 
deputat, cu dorinţa de a lăsa în urma mea dacă se poate cât mai 
multe mărturii la îndemâna celor care vor veni despre cei care au 
fost pe aceste locuri. Cu mulţi ani în urmă, auzisem o frumoasă 
predică plină de semnifi caţii ţinută de părintele protopop Traian 
Gavrilă, apreciatul paroh al bisericii, care spunea:

„Bucuria inimii nu intervine la cei care îşi urmăresc numai 
propriile interese, ea intervine în viaţa acelora care se pun cu tot 
ceea ce pot în slujba altora.

Cei doi monografi  ai cartierului Sanicolaul Mic



Vasile Motocea14

Fiecare zi în care nu ai făcut nimic bun pentru semenii tăi poţi 
să o socoteşti o zi pierdută. Fericirea nu poate fi  obţinută prin a  gă-
ţarea cu orice preţ de avuţia proprie, pentru că cu cât o persoană 
este mai posesivă, cu atât este mai nemulţumită şi chiar nefecicită, 
de aceea eu cred cu convingere că dacă răspândeşti, aduni, dacă 
dăruieşti, ai.” 

Am reţinut cu multă atenţie predica, constatând că uneori şi în 
comunitatea noastră, mai ales unele persoane în vârstă, nu-şi puteau 
închipui cum o persoană venită din altă parte a ţării să se apropie 
neobişnuit de mult, în interesul lor, de problemele comunităţii, ba 
chiar de preocupările înaintaşilor lor, de obiceiurile şi, de ce nu, de 
capriciile şi de năravurile lor. O lucrare ca aceasta poate fi  pregătită 
în timp şi cu bunăvoinţa şi ajutorul celor care au trăit din tată în 
fi u pe aceste meleaguri. Am satisfacţia că multe dintre povestiri, 
do cumente scrise, fotografi i, au fost dăruite cu generozitate chiar 
de către băştinaşii satului. Familii cu nume cunoscute şi respectate 
ca: Familia Străinilor, Familia Putinilor, Familia Militarilor etc. 
Da că ar fi  să-i mulţumesc cuiva pentru sprijinul permenent, mai 
a les moral, atunci în primul rând simt nevoia să-i mulţumesc so-
ţiei mele, localnică şi ea, care, în toată această perioadă de că utări, 
mi-a fost de mare ajutor. Multe regrete mi s-au cuibărit în su fl et 
auzind vestea tristă că un iscusit cercetător în domeniul istoriei 
şi mai ales al istoriei etniei germane, prof. Semel Daniel, în mai 
2.000 a decedat în împrejurări tragice, fără a avea prilejul ca ci-
neva dintre cei dragi şi apropiaţi să-i fi e pe aproape.

Multe documente şi cuvinte de încurajare în alcătuirea acestei 
lucrări am primit de la acel dascăl de istorie. Merită să relatez cât 
mai pe larg aspecte din trecutul acestei etnii, care, o bună perioadă 
din istoria aşezării, a fost populaţia majoritară.

Dacă în 1820 populaţia germană era de 39 de sufl ete, iar cea 
română de circa 1.000, în anul 1948 populaţia germană era de 
1.595, iar cea română de 1.203 de sufl ete.

Cuvinte de mulţumire am pentru specialiştii Arhivei Naţionale 
Arad, pentru bunăvoinţa şi profesionalismul lor, pentru sprijinul 
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primit în toate căutările mele. Celor de la Muzeul Judeţean Arad, 
de la Biblioteca Judeţeană Arad, ale căror volume au fost în mare 
parte răscolite. 

Pe parcursul acestor ani de căutări, stând de vorbă cu sute de 
oa meni de toate naţionalităţile şi convingerile religioase, am în-
tâlnit şi oameni care m-au întrebat direct: Te-ai născut într-o fru-
moasă comună din Munţii Apuseni, comuna Albac, de ce nu ai 
scris despre această comună încărcată de istorie? Răspunsul la 
a ceastă întrebare vă las pe dvs., stimaţi cititori să-l decoperiţi în 
rândurile care urmează. Abia terminasem şcoala din sat, când, îm-
preună cu un coleg, Costică Toani, fi u de primar pe vremea aceea, 
hotărâsem să ne luăm lumea în cap, să ne desprindem de pă rinţi, 
fraţi, surori, de locurile mirifi ce ale copilăriei şi să plecăm în lume 
pentru a ne face un rost. Mai persistă şi acum imaginea cae poate 
nu se va şterge niciodată a acestor locuri. Nimic în lume nu m-a 
fascinat mai mult decât jocul de lumini şi umbre pricinuit de 
răsăritul şi apusul soarelui şi poate nicăieri în lume aceste imagini 
nu se pot vedea zilnic mai deosebit decât în locurile natale. Privită 
de sus, de pe deal, se vede casa părintească, aşezată într-o frumoasă 
luncă plină de verdeaţă, iar la o margine, pe sub crengile unor 
arini şi sălcii, curge dintotdeauna un fi ricel de apă cristalină. Ima-
ginea poate nu e completă dacă nu voi aminti că undeva la înălţime, 
spre apus, tronează o stâncă uriaşă denumită de localnici Sturzu. 
Are mai degrabă înfăţişarea unei cămile cu uşoare denivelări pe 
spinare. Cui se încumetă să se urce pe spinarea acestei stânci, îi 
vor rămâne în amintire imagini de o frumuseţe inegalabilă. Pano-
rama acestora îţi poartă privirea spre valurile succesive ale 
Munţilor Bihariei. 

Dacă stai cu faţa spre răsărit, în spate, pe coama dealului Fe-
ricet, nu la mare distanţă, se afl ă în bătaia celor patru vânturi mo-
desta casă a celui care a preferat cumplita moarte decât să zică o 
vorbă despre ortacii săi. Horia, trădat pentru un pumn de galbeni, 
chiar de către una dintre rudele apropiate, a dus la grăbirea pre-
gătirii groaznicului supliciu de la Alba Iulia. 
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În faţă, se vede Muntele Găina, la poalele căruia se găsesc 
cele trei Vidre, dintre care una este locul unde Avram Iancu, craiul 
mun ţilor, a văzut lumina zilei.

Primele raze ale soarelui, unde şi reci, se arată pe crestele a -
cestei stânci. Încet, încet, întreaga arătare se lumina, era scăldată 
în soare. Spre seară, când astrul zilei se apleca pentru a apune, în 
spa  tele acestei stânci umbrele lăsate în urmă se înălţau încet spre 
cealaltă parte a dealului, şi când ajungeau la vârf, soarele apunea. 
A rămas în amintirea mea acel joc de umbre şi lumini, care, poate 
şi urmare a destinului, a făcut şi face ca aşezarea unde mi se scurg 
zilele una după alta să fi e, în felul ei, dacă nu identică, datorită for-
melor de relief, dar tot aşa de frumoasă şi plină de curiozităţi.

Poate şi de aceea îndemn pe oricine, îndeosebi pe tineri, să fa-
că ce am făcut cu cincizeci de ani în urmă şi cu siguranţă vor avea 
toate motivele să îndrăgească mai mult localitatea unde tră iesc, să 
facă tot ceea ce pot pentru binele şi prosperitatea ei. 

Era o dimineaţă senină de vară, când, aşezat pe iarba cu rouă 
la marginea satului, pe o ridicătură numită de localnici dolmă, în 
aş  teptarea unui grandios spectacol, mi-am spălat mâinile şi faţa cu 
binefăcătoarea rouă a dimineţii, apoi priveam cu nesaţ spre o imen-
să scenă naturală pe care numai Creatorul naturii o poate face. 
Imensa şi imaginara cortină s-a ridicat încet, spectacolul a în ceput 
de undeva dinspre dealurile podgorenilor, apare încet, încet, un 
u riaş disc de foc, astrul zilei şi al vieţii, care a început să inunde 
cu razele sale nu mai puţin de trei cetăţi: Cetatea Şoimoşului, de 
dea  supra Sandjagului Lipovei, Cetatea Şiriei, cu rămăşiţele ei, de-
numită Cioaca Şiriei, de unde şi vorba localnicilor din satele 
apropiate: să trăieşti mult cât Cioaca de la Şiria. Coborând cu pri-
virea spre vest, vom întâlni imensa Cetate a Aradului, una dintre 
cele mai mari din ţară.

Spectacolul, unic în felul său, dar care se repetă zilnic, lasă o 
impresie puternică. Coborând cu privirea mai la şes, se văd scli-
pind în zare turlele argintii ale imensului Combinat Chimic, semn 
că am sărit peste secole şi am ajuns în epoca modernă-contempoană, 
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cu luminile şi umbrele ei. Mai aproape se văd, în toată splendoarea 
lor, luncile întinse şi mănoase, străjuite spre ră sărit de păduri se-
culare şi brăzdate de apele legendarului râu Mureş, mult cântat de 
muzicieni şi versifi cat de poeţii neamului,

Pe Valea Mureşului
Creşte fl oarea dorului,

dar şi blestemat pentru marile şi repetatele daune pe care le-a prici-
nuit în decursul vremii şi mai ales pentru multele, poate chiar prea 
multele vieţi omeneşti care s-au stins în undele păcălitoare ale 
acestui râu.

Când soarele s-a înălţat la câteva suliţi pe cer, toată panorama 
este deosebită şi parcă te îndeamnă la o zi de muncă veselă şi 
plină de spor. Spre seară, când soarele coboară încet, undeva peste 
turlele Mănăstirii Bodrogului, sigur va apune pentru noi, dar va 
răsări din nou pentru alte popoare şi neamuri.

Poate că şi pentru faptul că un îndrăgostit de natură nu are 
ni ciodată astâmpăr, am ţinut ca această lucrare să constituie un 
omagiu de sufl et adus acestei aşezări, oamenilor ei truditori ai 
pământului şi ai altor multiple ocupaţii.

Am încercat să relatez în paginile acestei lucrări săpând cât 
mai adânc în trecutul istoric pentru a dovedi că datorită condiţiilor 
prielnice despre care voi relata pe larg în cuprinsul lucrării, aşe-
zarea a fost mereu încercată de poftiţi şi nepoftiţi, mereu pusă în 
si tuaţia de a se apăra şi a se reface.

Pentru a argumenta cât mai convingător, mă voi întoarce cu 
câteva secole în urmă, mai precis în 1540, când turcii, după ce au 
cotropit şi această zonă şi se credeau stăpâni peste aceste ţinuturi, 
inclusiv aşezarea noastră, au declarat: am ajuns să stăpânim terenuri 
extrem de bogate şi de fertile, care se găsesc lângă ape curgătoare, 
iar prin productivitatea şi fertilitatea lor, mulţimea animalelor, 
bogăţia peştilor, a păşunilor, a viilor şi livezilor, precum şi clima 
blândă, se afl ă printre primele locuri din lume.

Poate că şi de aceea noi, cei care ne-am aşezat pe aceste me-
leaguri, avem toate motivele să continuăm ceea ce înaintaşii noştri 



Vasile Motocea18

au plămădit pe aceste locuri şi le-au apărat cu sfi nţenie, să conti-
nuăm tradiţia şi obiceiurile strămoşeşti, fără de care s-ar părea că 
suntem o aşezare fără identitate.

Dangătul clopotelor bisericilor, larma copiilor de la şcoală şi 
de pe străzi sunt semne sigure ale perenităţii şi continuităţii.

Autorul
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„Cu toţii avem idealuri în viaţă, sau cel puţin ar trebuie 
să avem... dacă ne-am pierde idelaurile am pierde totul.”

Oscar Wilde

CAPITOLUL  I
Aşezarea geografi că a localităţii

Pentru a înţelege cel mai bine trecutul unei aşezări trebuie să-i 
cunoaştem atât cadrul geografi c în care s-a dezvoltat, cât şi pe rioa-
dele istorice pe care le-a traversat.

Pentru aşezarea Sânicolaul-Mic putem spune că natura a fost 
darnică şi binevoitoare, oferind condiţii, după cum le putem apre-
cia, dintre cele mai bune; clima temperată, bogăţia fl orei şi faunei 
au oferit condiţii optime de trai locuitorilor din această zonă.

Localitatea este străveche, atestată documentar din anul 1453. 
Aşezarea va împlini în anul 2003 cinci sute cincizeci de ani. 
Sânicolaul-Mic este situat în plină câmpie, în apropierea unui râu 
legendar, Mureşul, care scaldă şi o parte dintre pământurile acestei 
aşezări. Este aşezată în partea de sud-est a oraşului Arad, la confl u-
enţa cu localitatea Aradul-Nou. Se desparte apoi, pe direcţia nord-
vest, de calea ferată Arad-Timişoara, râul Mureş trece prin partea 
de nord-est, la o distanţă de 1,3 km de centrul localităţii, şi se în ve-
cinează cu comuna Fântânele la o distanţă de 2,3 km.

Această localitate, situată imediat în apropierea oraşului Arad, 
ocupă o suprafaţă de 195,2970 hectare, fără suprafaţa celor două-
zeci de străzi, suprafaţă care ţine de domeniul public, la care se 
mai adaugă o suprafaţă de 14,94 hectare, cât ocupă Hada-Mică, 
fă ră suprafaţa celor cinci străzi şi străduţe.

Aşezarea Sânicolaului-Mic a avut statut de comună până la în-
ceputul anilor ‘50, când, în urma unor reorganizări administrative, 
Sânicolaul-Mic a devenit cartier al oraşului Arad. (schiţa nr. 1)
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Coordonatele geografi ce:
Latitudinea - 46°08’;
Longitudinea - 21°21’;
Altitudinea - 116,59 m.

Din punct de vedere geografi c, teritoriul cadastral face parte 
din depresiunea panonică, ce se întinde la vest de Munţii Apuseni. 
Formaţiunile geografi ce caracteristice sunt alcătuite din depozite 
de pietrişuri şi nisipuri, peste acestea s-a depus un strat subţire de 
loess, pe care au evoluat solurile în general fertile.

Suprafaţa, din punct de vedere geografi c, este plană, cu uşoare 
denivelări şi o înclinaţie spre nord-est, făcând parte din Câmpia 
A ra dului, care se afl ă între Mureş şi Crişul Alb.

Din punct de vedere hidrografi c, acest teritoriu face parte din 
bazinul râului Mureş.

Pânza de apă freatică se afl ă de la 5 la 11 m adâncime, iar în 
depresiuni şi pe văi, de la 2-4 m adâncime.

Caracterizarea condiţiilor de climă indică o temperatură cu 
1,1°C mai mare decât media anuală a ţării, fi ind caracterizată ca o 
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climă de silvostepă. Cade mai frecvent bruma târzie, în luniile 
a prilie şi început de mai. Brumele cele mai timpurii apar de obicei 
în lunile octombrie, noiembrie, dar nu produc pagube prea mari.

Precipitaţiile medii anuale înregistrate sunt de 577 litri/m2, 
cu o repartizare pe luni destul de neuniformă, ceea ce înseamnă 
că nu există o constanţă a umidităţii. Lunile mai, iunie, octombrie 
şi noiembrie sunt cele mai plo ioase, iar august, septembrie, de-
cem brie, ianuarie sunt cele mai se    ce toase. Numărul zilelor cu pre-
cipitaţii variază între 90 şi 120 de zile pe an.

Stratul de zăpadă, în general, are o grosime mică, ce variază 
între 20 şi 60 cm şi se menţine în număr redus de zile. Şi din acest 
punct de vedere avem multe avantaje, deoarece iernile nu sunt atât 
de aspre, în general, iar primăverile se instalează mai de timpu riu. 

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sud-est, nord-vest 
şi nord-est. Vânturile din nord, deşi cu o frecvenţă mai mică, au o 
intensitate mai mare, sunt reci şi aduc de obicei zăpadă.

Austrul este un vânt cald, care bate vara şi primăvara din di-
recţia vest.

Vegetaţia întâlnită face parte din formaţiunea fl oristică ca rac-
teristică silvostepei. Solul este rezultatul factorilor naturali, repre-
zentaţi prin relief.

Roca mamă, clima şi vegetaţia, se caracterizează astfel: pe lo-
curile mai înalte, cu drenaj bun, au luat naştere solurile specifi ce 
în tregii zone, cernoziomurile ciocolatine.

În depresiuni însă, unde apele sunt mai la suprafaţă, solurile 
sunt mai lăcoviştite, iar pe fundul văilor, unde apa a stagnat mai 
mult timp, s-au format cernoziomurile levigate legoviştite.

În general, aşezarea Sânicolaul-Mic se încadrează în grupa so-
lurilor cernoziomice, caracterizate prin fertilitate potenţială bună.

Datorită aşezării geografi ce favorabile, cu o climă blândă, cu 
precipitaţii periodice normale din îndepărtata istorie a acestei aşe-
zări, populaţia a fost apreciată prin hărnicia şi priceperea de buni 
gospodari, iscusiţi în cultivarea pământului, oameni cu tradiţii 
solide, cu largi aspiraţii spre frumos şi bunăstare.



Vasile Motocea22

Cu toate condiţiile favorabile, mai ales de climă, nici aşezarea 
noastră nu a fost ocolită, în decursul vremurilor, de unele dezastre: 
boli, calamităţi naturale, incendii, inundaţii etc. 

Au fost lungi perioade în care îndeosebi ţăranii truditori ai pă-
mântului au fost asupriţi şi împovăraţi în fel şi chip, şi parcă nu a 
fost de-ajuns tot ce au suferit, în lungi perioade au fost calamităţi 
naturale repetate, dintre care amintim doar câteva, care s-au abătut 
în zona noastră începând de prin anul 1544 şi până la sfârşitul 
a nului 1873, perioadă în care calamităţile naturale de tot felul au 
făcut şi mai grea viaţa locuitorilor.

Menţionăm doar câteva din aceste calamităţi, care nu au ocolit 
nici aşezarea noastră, în cea mai mare parte:

1542 - Mari ravagii provocate de lăcuste, toată recolta de grâu 
a fost distrusă în zona Aradului şi în localitatea noastră. 

1544 - Lăcustele devorează din nou toată zona Aradului.
1559 - În zonă a avut loc o puternică epidemie de ciumă.
1569 - Aproape toate culturile timpurii au îngheţat în luna 

mai.
1574/76 - Epidemie de ciumă în zonă.
1631 - În acest an, în zona noastră a avut loc o mare secetă.
1633 - Brumă târzie în zonă, toate fructele şi legumele timpurii 

au fost distruse.
1636 - Mare secetă în zonă, multe izvoare şi ape au secat.
1661 - Secetă mare în toată zona.
1662 - Gerul şi ninsoarea din 17 mai au pricinuit mari daune, 

la culturile legumicole şi în livezile de pomi. A avut mult de suferit 
viţa de vie, au fost mari inundaţii în Arad, în localităţile învecinate 
şi în Ungaria.

1691 - Cărăbuşii fac mari distrugeri în toată zona Aradului.
1709 - Cea mai mare epidemie de ciumă.
1710 - Mare invazie de lăcuste în toată zona Aradului şi în 

Ungaria.
1719 - Foamete mare, în Ardeal ajunseseră să mănânce carne 

de om.
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1740 - Epizootie în zona Aradului.
1753 - Gerul din luna mai, apoi seceta, au distrus aproape în 

în tregime recoltele.
1754 - În judeţul Arad şi în zona noastră a fost boală la bo-

vine.
1759 - Secetă mare şi boală la animale.
1771/72 - Invazie mare de lăcuste în Câmpia Banatului.
1849 - Mare epidemie de holeră.
1870/73 - Tot în zona noastră a fost o mare epidemie de holeră, 

din care cauză în judeţul Arad au murit 6.092 de oameni.
Şi parcă nu ar fi  fost de-ajuns toate ce s-au întâmplat pe par-

cursul acestor ani, izbucnirea primului război mondial a dus din 
nou la mari pierderi de vieţi omeneşti. Multe familii au fost des-
completate.

Şi parcă nenorocirile nu vin niciodată singure. În perioadele 
ce au urmat, şi localitatea noastră a avut de suferit din cauza inun-
dării repetate a Luncii Mureşului (Hadă), bătrânii încă îşi mai 
amintesc de dezastruoasele inundaţii din anul 1932; inundaţii s-au 
mai repetat şi în anii 1970, 1980, 1985.

Inundatiile din anul 1932
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Carol al II-lea coboară în Gara Arad în anul 1932

Regele Carol al II-lea sosit cu ocazia inundatiilor din 1932
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În aceşti ani, oraşul Arad a fost în pericol de a fi  inundat. De 
fi ecare dată, Lunca Mureşului din zona noastră a fost acoperită de 
apă, unele culturi au fost compromise. (schiţa nr. 2)

Cele mai mari dezastre provocate de inundaţii s-au petrecut în 
1932, când însuşi oraşul Arad era în mare pericol de a fi  complet 
inundat. În faţa unui asemenea posibil dezastru, conducerea ora şu-
lui a apelat la Casa Regală. Regele Carol al II-lea a încuviinţat ru-
perea digului în zona Micălaca, pentru ca puhoaiele de apă să nu 
pătrundă în oraş. Regele a venit la faţa locului şi a sprijinit cu bani 
şi cu materiale de construcţii refacerea unei mari părţi din co muna 
Micălaca, care era complet distrusă de puternica viitură.

Tot în acel an 1932, aproape toate casele care erau construite 
din pământ bătut sau văiugă din Hada-Mică au fost distruse. 
Mureşul era foarte slab îndiguit. În anul 1998, blestemul Mureşului 
a ameninţat din nou Aradul, aşa cum se vede din imaginile ală-
turate.

Cartierul Sânicolaul-Mic a fost afectat de ploile torenţiale 
din vara anului 1998, (ziua?) orele 19,20, când a căzut cantitatea 
de 76 ml/m2. Ploaia torenţială a fost însoţită de grindină şi de o 
fur tună puternică, din care cauză unele clădiri au avut de suferit, 
printre care şi clădirea fostei primării, unde se afl a sediul poştei, 
precum şi o parte din casele mai slabe care se afl au în faţa viiturii 
din Aradul-Nou.

Cu toate încercările şi greutăţile prin care au trecut, oamenii 
de pe aceste locuri se ocupau încă din vremurile îndepărtate cu 
lu crarea pământului şi creşterea animalelor.

Românii de pe aceste locuri, laolaltă cu alte naţii, vieţuitori ai 
acestei aşezări, germani, maghiari, ţigani, au contribuit, prin spe-
ci fi cul propriu, la păstrarea, conservarea şi îmbogăţirea tradiţiei 
cul turale şi spirituale a comunei, aşa cum vom vedea în capitolele 
ce urmează.

În această lucrare cu caracter istorico-monografi c, am putea 
constata modul în care a evoluat şi s-a dezvoltat aşezarea în de-
cursul timpului.
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Poate că nu e lipsit de importanţă să menţionăm că datorită a -
cestor condiţii favorabile şi aşezării ei lângă un mare şi bogat oraş 
din vestul ţării, Aradul, şi aceste locuri au fost mereu în atenţia 
cu  ceritorilor şi cotropitorilor. 

Nu întâmplător pe vatra şi sub vatra acestei aşezări zac la 
suprafaţă şi la adâncimi cinci cimitire, ca dovadă că aici şi-au afl at 
sfârşitul numai Dumnezeu ştie câte sufl ete şi în ce împrejurări.

De aceea am ţinut ca pe cât cu putinţă să nu lăsăm să se piardă 
în negura timpului măcar câteva frânturi din ceea ce a fost şi se 
mai poate dovedi din acest spaţiu geografi c.

Cu toate eforturile depuse căutând prin Arhivele Episcopiei 
Aradului, prin alte arhive şi la muzeu, nu am reuşit să găsesc o 
a testare documentară privind existenţa celor două cimitire des-
coperite în ultimii douăzeci de ani.

Se cunoaşte perimetrul lor, mai ales al celui de pe strada Fru-
moasă, care, după toate constatările ce s-au putut face pe plan 
local, a fost un cimitir militar. Din discuţiile purtate cu oamenii în 
vârstă din zonă, se spune că ar fi  un cimitir turcesc, iar în privinţa 
celui din Hada-Mică, amplasat într-o zonă inundabilă a Mureşului, 
părerile sunt împărţite: unii spun că aici ar fi  înmormântaţi gră ni-
cerii căzuţi în bătăliile purtate în zona Mureşului, alţii spun că 
lo calnici din rândurile populaţiei germane, care avea grădini şi 
vii în zonă, precum şi gospodării în apropiere, ar fi  înmormântaţi 
aici, înaintea amplasării cimitirului catolic care există în prezent 
în localitate. Poate că cineva, în perioada care urmează, având la 
îndemână şi aceste descoperiri, va avea posibilitatea de a cerceta 
Arhivele Naţionale din Viena, unde se presupune că se găsesc mul-
te documente de pe timpul împărătesei Maria Tereza şi al fi  ului ei, 
împăratul Iosif al II-lea.

Nu voi închide acest capitol despre aşezarea geografi că a lo-
calităţii Sânicolaul-Mic fără a mulţumi pentru bogata şi interesanta 
documentare oferită cu generozitate de către dl. Ioan Morar, me-
teorolog la Centrul Meteorologic din localitate şi cantor al bisericii 
ortodoxe din localitate, care, şi din punct de vedere moral, a în-
curajat în permanenţă scrierea acstei lucrări.
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„Istoria omenirii ne dă ideea unui imens ocean de erori 
în care înoată la suprafaţă, răspândite la mari intervale, 
adevăruri supreme.”

C. Becaria

CAPITOLUL II
Câteva date şi mărturii din trecutul istoric al 

aşezării Sânicolaului-Mic

Reconstituirea vieţii oamenilor, a unei colectivităţi sau chiar a 
u nei aşezări, cu cât mai multe date şi informaţii despre ce s-a în-
tâm plat în trecut, dar şi calea pe care am ajuns la viaţa noastră de 
astăzi, nu e un lucru prea uşor.

Reconstituirea faptelor a fost întotdeauna o problemă, mai a -
les când e vorba de cea a vieţii oamenilor.

Desigur, personalitatea unui om dă măsură faptelor sale. Pu-
tem noi şti oare astăzi cum gândeau, ce simţăminte profunde aveau 
oamenii acum câteva sute de ani? Putem oare reda până la detaliu 
ideile şi simţămintele lor? Acestea sunt întrebări la care poate 
niciodată nu vom putea răspunde pe deplin.

Putem însă, şi acesta e lucrul important pe care mi l-am pro-
pus, ca prin această lucrare, care, după câte ştiu, e prima de acest 
gen din istoria acestei aşezări, să deschidem o fereastră către acele 
timpuri, să vă aducem, perioadă cu perioadă, vremurile îndepărtate 
şi mai ales oamenii de atunci.

Peste puţină vreme, în al treilea an al noului mileniu, se vor 
împlini 550 de ani de la atestarea documentară a aşezării Sâ ni-
colaul-Mic 

Voi reda câteva dintre denumirile pe care le-a avut aşezarea în 
decursul vremii, denumiri care se găsesc în documentele de arhivă 
ale oraşului Arad şi la Muzeul Judeţean Arad.
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1435 - KISSZENTMIKLOS - KLEINSANKNK-LAUS
1471 - ZENTHMIKLOSTHELEKE - domeniul KEZEI
1489 - ZENTMIKLOS - CS1. 779
1520 - NYAKAZÓ - SZENTMIKO
1665 - KISSZENTMIKÓS - hotărnicire otomană
Karacson, f. 259-260

Sigiliul localităţii Sânicolaul Mic

Sigiliul oval ( 32 mm x 32 mm) a fost găsit imprimat pe un act 
din anul 1846. În câmpul sigilar, într-o cunună (scut convenţional) 
se găsesc iniţialele: TE. C. (TEMES COMITAT), iar deasupra un 
înger, cu aripile desfăcute. De o parte a cununii se afl ă o ramură, 
iar de cealaltă parte, o crenguţă. Sub scutul menţionat s-a scris 
cu litere majuscule: K(IS): S(ZENT): MIKLOS (SÂNICOLAUL 
MIC), denumirea în limba maghiară a localităţii în acea perioadă. 
Conform interpretărilor specialişţilor, sigiliul semnifi că credinţa 
locuitorilor (Dr. Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi 
comunale din Comitatul Arad şi împrejurimi – secolele XVII-XIX 
– Colecţia Patrimoniu, Seria Ştiinţa auxiliare ale istoriei, Editura 
Gutenberg Univers, Arad, 2009, p.113, apud. Maria Vertan, Sigilii 

de sate, comune şi târguri din 
Banatul istoric (secolele XVIII-
XIX), Editura Brumar, Timişoara, 
2006, fi g.543).

Documentele de epocă, pre-
cum şi operele istoricilor români 
şi străini care s-au aplecat asupra 
istoriei acestor locuri, au scos la 
lumină o seamă de evenimente, 
întâmplări, încercări de tot felul, 
pe care populaţia din această zo-
nă le-a trăit.
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În ceea ce urmează, voi prezenta câteva aspecte din trecutul 
a cestei aşezări, cu toată sărăcia de documente ce există în acest 
domeniu, mai ales pe plan local.

Sânicolaul-Mic este una dintre localităţile din jurul Aradului 
cele mai bine organizate, cu oameni care au păstrat şi transmis din 
tată în fi u unele rânduieli cu tradiţie îndepărtată, o aşezarea cu o 
sistematizare deosebită.

Aşezarea are străzi drepte, amplasate în spaţii largi, cu multă 
verdeaţă şi pomi de tot felul, îndeosebi fructiferi.

Aşa cum vom vedea din descrierile acestui capitol, trebuie să 
remarcăm de la început faptul că aici, precum şi în localităţile din 
jur şi îndeosebi Aradul-Nou, Micălaca, Glogovăţ (Vladimirescu), 
Fântânele, în urma unor cercetări repetate în decursul vremii s-au 
găsit mărturii istorice de mare importanţă încă din cele mai în-
depărtate timpuri.

Urmele materiale ale îndepărtatului strămoş al omului constau 
în unelte din piatră cioplită sub forma topoarelor, răzuitoarelor 
sau ale oaselor de animale folosite ca unelte.

Despre aşezarea Sânicolaul-Mic se presupune că aici nu s-a 
cercetat cât s-ar fi  descoperit, dar ce s-a descoperit în urma u nor 
să pături ocazionale atestă faptul că şi aici mărturiile istorice sunt 
pre zente. Descoperirile din zona localităţilor Vladimirescu, Fru-
mu  şeni, Zăbrani, Aradul-Nou atestă faptul că omul, începând de 
la cel primitiv, care, folosind adăpostul natural al peşterilor sau al 
teraselor înalte şi ocupându-se cu vânatul, face dovada existenţei 
lui pe aceste locuri.

În zona Mureşului, unde comunităţile umane au găsit locuri 
pri elnice, materie primă, aşa cum atestă documentele, oamenii me-
zozoici continuă tradiţia paleolitică, intensifi când exploatarea sur-
selor locale, se adaptează la clima blândă, folosesc mediul faunistic 
şi fl oristic, practică culesul hranei vegetale, pescuitul şi vânatul, în 
apropierea aşezărilor unde, în jurul râului Mureş, pe o mare în tin-
dere, existau păduri dese.

Au început perfecţionarea uneltelor de muncă, diversifi carea 
lor, au cultivat plante, au domesticit animale aproape din toate 
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speciile pe care le cunoaştem noi astăzi. Tot în această perioadă 
apar şi se dezvoltă meşteşugurile casnice, torsul, ţesutul, prelu cra-
rea lemnului şi a pieilor. Descoperirile din perioada timpurie a 
pri  mei vârste a fi erului făcute în apropierea aşezării noastre, la 
Frumuşeni, la cetatea de la Sântana, /au scos la iveală o fortifi caţie/ 
din pământ, care se întinde pe o suprafaţă de 78 ha, fi ind socotită 
cea mai mare fortifi caţie salistatiană din România şi una dintre 
cele mai mari din Europa.

Existenţa dacilor liberi în Câmpia Aradului poate fi  urmărită, 
pe baza descoperirilor arheologice, în întreaga perioadă cuprinsă 
între secolele II şi IV.

Pe fundul unor vase se observă mărci sau fragmente de mărci 
de olar cu motiv de cruce, trapez cu cruce.

Menţionăm persistenţa tehnicii de tip autohton Dridu, care îşi 
găseşte analogii în ţară şi în zona noastră arădeană. 

Pentru localitatea noastră şi mai ales pentru oraşul Arad, cer-
cetările de la Vladimirescu au dus la descoperirea fortifi caţiei de 
la punctul denumit de localnici La Cetate, o fortifi caţie din pământ 
şi din lemn care atestă perioada de sfârşit al primului mileniu. For-
tifi caţia a fost distrusă şi abandonată în prima jumătate a secolului 
al XI-lea. Pentru Arad şi pentru împrejurimi, printre care şi aşe-
zarea noastră, vestigiile descoperite la fortifi caţia de la Vladimirescu 
atestă o continuare a locuirii din neolitic până în feudalismul 
dezvoltat.

Întrucât terenul din jur era plat, acest punct strategic presupunea 
o apărare favorizată de obstacolele naturale, constituind un punct 
de apărare, de refugiu şi, eventual, de control al navigaţiei pe 
Mureş.

Migraţia popoarelor pe acest teritoriu în decursul vremii a 
determinat ca, în urma repetatelor lupte şi a unor înfrângeri, cea 
mai mare parte a acestor popoare să părăsească aceste teritorii, iar 
o parte să fi e asimilaţi de către populaţia băştinaşă. În zona noas-
tră, din primul val al migraţiei sunt semnalaţi: goţii, hunii, ge pizii 
şi avarii. Dovezile istorice confi rmă faptul că românii, şi în con di-
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ţiile create de migraţia popoarelor, şi-au păstrat neatârnate fi inţa, 
limba, tradiţiile şi formele de organizare social-politice. A şa după 
cum o dovedesc izvoarele scrise, cum sunt: Cronica lui Anonimus 
şi Legenda Sfântului Gérard, dovezi completate şi de descoperirile 
arheologice din apropierea aşezării noastre, la Vladimirescu, 
atestă faptul că românii din această zonă au trăit în secolele VII-
XI o viaţă proprie, cu transformări economice şi politice, în cadrul 
cărora caracteristică va fi  dezvoltarea forţelor de producţie.

Faptul că uniunea de obşti din jurul Aradului a construit în 
a propierea localităţii noastre o fortifi caţie de apărare şi refugiu 
e videnţiază, pe de o parte, luptele de apărare duse împotriva cu-
ce ritorilor străini şi, pe de altă parte, existenţa unui sistem de 
su bordonare politică şi militară a acesteia faţă de autoritatea po-
litică.

Potrivit relatărilor lui Anonimus, în jurul anului 900 teritoriile 
de le nord de Mureş intrau în componenţa ducatului condus de 
MENUMORUT, iar teritoriile de la sud de Mureş, printre care şi 
aşezarea Sânicolaul-Mic, aparţineau ducatului condus de GLAD.

Merită să zăbovim puţin şi să constatăm că Mureşul, acest râu 
cu o curgere de apă lină ce duce în ţară străină, aşa cum se men-
ţionează în hărţile lui PIERCE MORTIER din Amsterdam, la 
1683, ca şi în hărţile întocmite de colonelul MARSIGLI în anii 
1690-1697, Mureşul, în cursul său inferior, a fost despărţit de albia 
sa principală într-o serie de braţe.

Ele au dispărut abia în secolele XVIII-XX, o dată cu regu-
larizarea cursului acestui râu.

Dintre aceste braţe, cel mai important a fost Valea Seacă, care 
trecea la nord de Arad, străbătând câmpia. Un alt braţ important al 
râului a fost Mureşul Mort (sectorul Ceala), care mai avea şi alte 
braţe mai mici, care erau preferate de populaţia băştinaşă pentru 
că se puteau feri de atacurile inopinate.

Prima hartă mai completă a fost cea redactată din ordinul 
lui EUGEN DE SAVOYA (1723), care plasează de la Cenad şi 
până la Lipova, deci, şi în zona aşezării noastre, cel puţin 52 de 
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insule, dintre care 39 erau între Cenad şi Arad. Socotim important 
de menţionat că în urma cercetărilor efectuate au fost scoase la 
iveală în zona râului Mureş peste 30 de aşezări din secolele IX-X, 
care le-au continuat pe cele anterioare, dacice, având locuinţe cu 
vetre de foc, cuptoare de copt pâine sau de ars oale, râşniţe, unelte 
agricole şi meşteşugăreşti.

Vom menţiona apoi că râul Mureş a fost timp îndelungat o 
cale lesnicioasă, de fapt, cea mai la îndemână, pentru transportul 
multor produse, îndeosebi a sării. Produsul salinelor era coborât pe 
Mureş cu plutele şi alte ambarcaţiuni, sarea nu era folosită numai 
la nevoile locale, ci şi pentru export în Câmpia Panonică, apoi o 
importantă cantitate de sare şi material lemnos, îndeosebi lemn 
pentru construcţii, era transportat spre sud, în zona Banatului.

Harta Aradului la 1765
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Mureşul era un izvor de hrană pentru populaţia din zonă, unde 
şi aşezările umane erau mai numeroase. Cel mai important izvor 
de documentare al epocii, Legenda Sfântului Gérard, prezintă 
acest stat neatârnat de regele Ungariei.

Episcopul Gérard plasează evenimentele într-un context isto-
ric care, în mare parte, se desfăşoară în mediul românesc din colţul 
de sud-vest al patriei noastre, adică tocmai în zona noastră. 

În anul 1206, prepozitul GOTTFRED este amintit ca fi ind şi 
can celar regal. În această perioadă se continua construirea unei se-
rii de mănăstiri, aşa cum arată documentele, care atestă existenţa 
unor mănăstiri ortodoxe ale bazeliţilor pe teritoriul arădean.

Despre Mănăstirea Hodoşului se aminteşte în documentele 
din 1177, altele vorbesc despre mănăstirile din Gai şi Şofronea.

Aceasta este încă o dovadă că şi populaţia din zona noastră 
şi-a păstrat religia străbună ortodoxă, care a rezistat tuturor în-
cercărilor de catolicizare.

Catedrala veche în anul 1890
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Tot în zona noastră, o seamă de documente atestă faptul că 
în că de pe la începutul mileniului trecut, viaţa economică se dez-
voltă accentuat, există o populaţie densă, cu o economie agrară 
prosperă.

Numai în apropierea Aradului au fost cunoscute 13 aşezări 
rurale, dintre care amintim: Arad, Micălaca, Şega, Geled, Desc, 
Chemperlaca, Fuc etc.

Principalele ocupaţii ale locuitorilor din această perioadă au 
fost agricultura, creşterea animalelor, cărăuşitul.

Au existat mari cirezi de vite, turme de oi şi herghelii. Pes cu-
itul pe râul Mureş din apropierea aşezării noastre a fost o preo-
cupare importantă; erau şi multe eleştee şi iazuri amenajate. Un 
loc important i se acorda vânatului, mai ales în pădurile dese din 
a  propierea Mureşului, înseosebi vânatului cu şoimi. Din această 
perioadă se cunosc şi se dezvoltă o serie de meşteşuguri casnice: 
tor sul, ţesutul, rotăritul, dulgheritul, fi erăritul. O mare parte din 
po      pulaţie făcea schimburi de produse, mai ales din cele de pro ve-
nienţă animală: lapte, brânză, pe care le ducea în diferite pieţe, în 
oraşul din apropiere şi în anumite târguri.

Această activitate era denumită de localnici pilărit.
Merită să relatăm despre atenţia importantă ce se acorda mo-

răritului pe râul Mureş. Numărul morilor de apă era însemnat. Pu-
ţinele mori pe uscat erau mânate de vite.

Un document din 1177 vorbeşte despre o moară pe Mureş 
în posesia mănăstirii Hodoş-Bodrog. Menţionăm că drumurile şi 
transporturile, fi e pe apă, fi e pe uscat, au avut un rol important.

Transportul sării cu plutele pe Mureş din teritoriul Transilvaniei 
se practica încă din timpul ducatului lui AHTUM. Un document 
din 1178 vorbeşte de obligaţia locuitorilor în privinţa plutăritului 
pe Mureş. Se cunoşteau reguli precise cu privire la transportul 
sării, al materialului lemnos, al fructelor.

În această perioadă se instalează pe Mureş posturi de vamă, 
vămuindu-se în principal sarea.
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Unul dintre aceste posturi de vamă era în comuna apropiată, 
Aradul-Nou, cam în zona actualului pod Traian, aici era construită 
pe malul apei o schelă din lemn unde se descărcau materialele şi 
tot ce se transporta pe Mureş. De atunci, locuitorii mai în vârstă 
din Sânicolaul-Mic denumesc fosta comună Aradul-Nou „Schela”. 
Unele instituţii bisericeşti aveau vase proprii pe Mureş, dovada 
făcând-o faptul că capitlul avea vase care erau scutite de vamă, 
aceasta în jurul anului 1233.

 Astăzi dispunem de dovezi istorice cât se poate de clare, con-
form cărora râul Mureş a reprezentat principala arteră de transport 
a sării din această parte a continentului, care pornea din bazinul 
transilvănean şi ajungea până în Panonia, pe ţărmurile Adriaticii, 
sau chiar la sud de Dunăre, în spaţiul bizantin.1 Culoarul de transport 
Mureş-Tisa-Dunăre a funcţionat, neîntrerupt, din vremea dacilor, 
până în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea, când noile reţele 
de cale ferată preiau şi sarcinile transportului fl uvial. Mureşul a 
fost, uneori, graniţă de regate sau de imperii, dar întotdeauna a 
re prezentat calea de transport pe care venea una dintre bogăţiile 
indispensabile ale vremii: sarea. Pe culoarul Mureşului găsim, fără 
a le căuta prea mult, primele cetăţi dacice din zona noastră, după 
cum, tot pe Mureş şi cam tot în aceleaşi locuri afl ăm şi cetăţile, 
castrele sau punctele de observaţie romane. Pe Mureş se clădesc 
cetăţile primelor voievodate româneşti şi tot pe Mureş pătrund şi 
armatele maghiare atunci când cuceresc Transilvania. Pe Mureş 
apar şi primele mănăstiri catolice încredinţate de către papalitate 
cu impozitarea şi controlul transportului de sare, iar după ce 
turcii cuceresc Banatul, Mureşul devine un culoar de transport al 
sării, unanim acceptat atât de musulmani, cât şi de către creştini. 
După 1700, când administraţia imperială austriacă îşi face simţită 
prezenţa tot mai mult în aceste ţinuturi, Mureşul devine „ruta 
de aur”, pe care se aprovizionează cu sare, lemn şi alte mărfuri 

1 Rodica Colta, Doru Sinaci, Ioan Traia, Căprioara, Monografi e, Editura Mi-
rador, Arad, 2011, pp.78-96.
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specifi ce transportului fl uvial toată partea centrală şi răsăriteană a 
imperiului în care soarele nu apune niciodată. 

Plutăritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri umane, 
mai ales atunci când ne referim la transportul mărfurilor de strictă 
necesitate. Începând cu monoxilele preistorice2, transportul cu 
plutele sau cu ajutorul corăbiilor mici era practicat atât pe Dunăre, 
cât şi pe râurile din interiorul Daciei, existând chiar şi un colegiu 
al nautarilor atestat epigrafi c la Viminacium3, iar un altul îi reunea 
pe toţi nautae universi Danubii, adică pe corăbierii care navigau 
pe toată Dunărea, la Axiopolis4. La Apulum5 este semnalat un 
collegium nautarum într-o inscripţie pusă în onoarea lui Publius 
Aelius Strenus, patron al colegiilor fabrilor, centonarilor şi coră-
bierilor, de către sclavul său Rufi nus6. Acest personaj de rang ec-
vestru din timpul vremea împăratului Septimius Severus (193-
211) avea o serie de atribuţii municipale şi publice, nu doar la 
Apulum, ci şi la Sarmizegetusa şi Drobeta: sacerdos arae Augusti 
et duumviralis coloniae Sarmizegetusae augur coloniae Apulensis 
decurio coloniae Drobetae, patronus collegiorum fabrum, cento-
nariorum et nautarum conductor pascui, salinarum et commer-
ciorum. În anul 1943, cu prilejul unor săpături efectuate la Alba 
Iulia, în cartierul Partoş7 a fost descoperit un basorelief de marmură 
înfăţişând un Genius nautarum. Divinitatea este înfăţişată nudă, 

2 O asemenea monoxilă se poate vedea astăzi la Muzeul orăşenesc din Sebiş.
3 Localitate care se găseşte astăzi în Serbia. În perioada romană Viminacium 

era capitala provinciei Moesia Superior şi era reşedinţa Legiunii a VII-a 
Claudia.

4 Macrea Mihail, Viaţa în Dacia Romană, Bucureşti, 1969, pp.156-157. Axio-
polis este localitatea Cernavodă de astăzi.

5 Alba Iulia de astăzi.

6 Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, Mărturii ale practicării plutăritului în 
Transilvania din antichitate, evul mediu şi perioada modernă, Alba Iulia, 
iunie 2008, p.4

7 Pe locul acestui cartier este atestat oraşul roman Colonia Aurelia Apulensis, 
de numirea de Partoş provenind din latinul Portus, cunoscut în perioada 
medievală şi sub numele de Maros Portus.
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ţinând în mâna stângă un corn al abundenţei, iar cu dreapta ce-
lebrând o libraţie pe un mic altar, de pe care se ridică o fl acără cu 
trei limbi. Capul zeităţii este diademat, deasupra diademei se afl ă 
o coroană, iar pletele sunt despărţite de o cărare la mijloc. O man-
ta, atârnată de umărul stâng, acoperă partea inferioară a corpului 
şi picioarele. Jos, în câmpul drept este reprezentat un om aşezat 
într-o barcă, care se leagănă pe valuri.8 Tot în colecţiile Muzeului 
din Alba Iulia mai găsim şi un fragment de friză descoperit în 
zona coloniei Nova Apulensis, care prezintă o zeitate marină nudă, 
aşezată pe-o rână, pe fundul apei, cu braţul stâng sprijinindu-se pe 
o stâncă.9 Cercetătorii sunt de părere că zeitatea de pe friza de la 
Alba Iulia ar putea reprezenta fi e o divinitate fl uvială, fi e per so-
nifi carea râului Mureş, care era navigabil în perioada romană şi pe 
care se transporta sarea în cele două Moesii, în Dalmaţia şi în 
sudul Panoniei. Piesa este încadrată cronologic în prima jumătate 
a secolului al III-lea d.Chr., în perioada de maximă înfl orire a 
celor două aşezări romane de la Apulum. Având în vedere faptul 
că marea majoritate a plutaşilor şi corăbierilor de pe Mureş erau 
români – conform conscripţiilor din secolul al XVIII-lea – ne 
putem permite să tragem concluzia că plutăritul este o îndeletnicire 
care s-a perpetuat printre autohtoni încă de pe vremea dacilor. 
Aceste „drumuri ale sării”, atât cele fl uviale, cât şi cele terestre, 
s-au format în decursul timpului, iar în perioada stăpânirii romane 
ele au cunoscut o dezvoltare fără precedent. Mărturie în acest sens 
sunt lanţul de cetăţi dacice şi romane înşiruite de-a lungul Mur-
eşului, pentru a asigura popasul transportatorilor şi paza drumurilor. 
Drumul principal al transportului sării a fost pe Mureş, pornind cu 
plutele din apropierea ocnelor de la Turda, apoi de la Uioara, 
întâlnindu-se cu sarea provenită de la Vinţul de Jos şi Ocna 
Sibiului. Cea mai bună sare se extrăgea din salinele de la Turda, 
fi ind o sare albă şi tare. O serie de date confi rmă faptul că ţaratul 

8 Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op.cit.pp.4-5.
9 Berciu Ioan, Băluţă, C.L., O zeitate fl uvială la Apulum, în Apulum, XII, 1974, 

pp.583-587.
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bulgar îşi procura sarea necesară din Transilvania, drumul principal 
trecând pe apa Mureşului până la Szeghed şi de aici, pe Tisa, până 
la Dunăre.10 Nicolae Iorga arăta că, în jurul anului 890, pe Mureş 
se transporta sare înspre Balcani.11 La aceleaşi concluzii ajunge şi 
Aurel Decei, care precizează că sarea din Transilvania ajungea pe 
Mureş şi pe Tisa la Dunăre, unde era descărcată la „Piatra Sării” 
– Slankamen – localitate situată chiar în locul unde Tisa se varsă 
în Dunăre. Drumul sării pe râul Mureş era, la acea dată sub 
controlul lui Glad, respectiv al lui Ahtum12. Însuşi Anonymus po-
vesteşte că Tuhutum afl ase că în Transilvania se găseşte aur şi 
sare13, fapt care ne dovedeşte că ocnele de sare erau exploatate 
intens în această zonă încă înainte de pătrunderea triburilor 
maghiare. Potrivit tradiţiilor vremii, instituite de secole, voievozii 
din părţile Albei Iulii erau supuşi obligaţiei de a trimite sare pe 
râul Mureş stăpânului lor nominal din Panonia, fi e că acesta era 
hanul avar – secolele VII-VIII – fi e ducele maghiar (începând cu 
secolul al X-lea). Pe parcursul secolului al IX-lea, mai toate for-
maţiunile româno-slave din acele locuri au fost nevoite să trimită, 
pe relaţia Mureş-Tisa-Dunăre, sare bulgarilor de la Vidin, centru 
religios de care erau legaţi şi sub ascultarea căruia se afl au. Din 
Legenda Sancti Gerhardi episcopi, afl ăm că voievodul bănăţean 
Ahtum nesocotea puterea regelui Ştefan al Ungariei, întrucât 
ostaşii lui erau mai numeroşi decât ai craiului14, astfel că Ahtum 
10 Kovach Geza, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-

XIII-lea, în Ziridava, XII, 1980, pp.193-194.
11 Iorga Nicolae, Notes d’un historien relatives aux evenements de Balcan, 

Academia Română, Bull. Sect. Hist: I, 1913, p.68.
12 Pascu Ştefan, Voievodatul Transilvaniei I, Cluj-Napoca, 1971, pp. 28-32.
13 Kovach Geza, op.cit., p.194. Apud Anonymus, Gesta Hungarorum, Budapest, 

1977,cap.25.
14 Legenda Sancti Gerhardi episcopi, cap.X, în Suciu I.D., Constantinescu 

R., Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol.I, Editua 
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980,p.45, apud. Ursulescu Petru, Banatul 
de nord-est în secolele X-XVI, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 
2005, p.42. (lat. „unde precedebat in multitudine armatorum regem ac 
minime reputabat”).
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şi-a putut permite să vămuiască plutele care transportau sare pe 
Mureş, cu destinaţia Ungaria. Dincolo de confl ictul teri torial şi 
he gemonic propriu-zis, importanţa controlării comerţului cu sare 
pe râul Mureş era covârşitoare. Sarea reprezenta, de de parte, cea 
mai rentabilă afacere din Transilvania. Principii Tran silvaniei 
realizau din monopolul sării un venit anual de 70.000 de fl orini, 
dublu faţă de cel pe care-l realizau din minele de aur, argint şi 
mercur luate împreună.15 Plutaşii aveau o situaţie privilegiată în 
cadrul domeniului princiar, fi ind scutiţi de robota iobăgească şi de 
alte obligaţii. În schimb plăteau o sumă fi xă, de 2 până la 5 fl orini 
pe an, meseria lor fi ind considerată ca fi ind una extrem de riscantă. 
Trafi cul cu sare pe Mureş necesita păstrarea albiei râului în 
permanenţă în stare de navigaţie, decolmatarea albiei şi construirea 
unor porturi pe traseu. Legenda Sfântului Gerard vorbeşte despre 
porturile existente pe malul Mureşului, stăpânite de către Ahtum, 
acesta fi ind de fapt principalul motiv al confl ictului dintre vo-
ievodul bănăţean şi regele Ştefan I.16 Chiar şi în primele documente 
scrise care se referă la Transilvania găsim tratată problema sării, 
semn că acest domeniu era considerat ca fi ind extrem de important 
în epocă.17 Alte menţiuni le găsim şi în anul 1138, care vorbesc 
despre obligaţia locuitorilor din satele Şeitin şi Sâmbăteni de a 
transporta sarea din porturile de vamă de pe Mureş către mănăstirile 
şi celelalte foruri ecleziastice din interior.18 Cartulariul din 1177, 
editat de către regele Bela al III-lea către capitlul Aradului, con-
fi rmă existenţa lângă Arad a portului „Esteuerd”, iar mai la est, pe 
fi rul Mureşului se afl a portul mănăstirii benedictine Bizere (Byzere 
– Bistra), unde de asemenea ancorau vasele cu sare şi unde era 
15 Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op.cit.p.10.
16 Gluck Eugen, Contribuţii cu privire la istoria părţilor arădene în epoca 

ducatului lui Ahtum, în Ziridava, VI, 1976, pp.96-99.
17 În anul 1075, regele Geza I dăruieşte mănăstirii Sfântul Benedict vama de 

sare provenită de la Turda. Vezi Documente privind istoria României, Seria 
C – Transilvania, I. Bucureşti, 1951.

18 Ibidem, pp.2-3, originalul în Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, DL. 
2635.
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luată vamă.19 Un alt document, din 1183,20 menţiona faptul că aba-
ţia de la Bizere precum şi capitlul şi prepozitul din Arad aveau 
dreptul la o treime din vama sării de pe vasele care coborau pe 
Mureş şi se duceau până la Szeged. Tot din acest act afl ăm că de 
aceleaşi drepturi se bucura şi abaţia Nytra din Slovacia, ceea ce ne 
confi rmă faptul că sarea din Transilvania, transportată pe Mureş, 
ajungea până pe teritoriul Moraviei Mari.21 Mai mult, sarea trans-

19 Geza Kovach, op.cit.p.195: „...indde ad montem et sic versus orientem 
et habet cum fi liis Ecclesie de Geled, deinde cum praedio Bani, unque 
ad portum Esteuenrd, et ibi Ecclesie habet tertiam partem tributi, et sic 
revertitur ad priorem Metam per Morisium...” Arhiva Naţională Ungară, 
Budapesta, DL.29.450, 31.121.

20 Ibidem:„...Praeterea tres naves saliferas ea libertate, quam habent naves 
monesterii de Bisra in emendo et deferendo sale sive Orodini sive in 
Ciggedini servarii placuerit.” Vezi Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, 
DL.25.

21 Ibidem. Actul de la 1183 va fi  reînnoit şi în anul 1211, cu aceleaşi privilegii 
acordate abaţiilor şi autorităţilor ecleziastice menţionate.

Transportul sarii pe Mures
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portată pe Mureş ajungea şi în Croaţia, conform unui document 
din anul 1217 emis de către regele Andrei al II-lea, care acorda 
dreptul bisericii din Zagreb să ia în fi ecare an sare în valoare de 50 
de mărci de la slujbaşii sărari care coborau cu plutele pe Mureş.22 
Făcând un calcul aproximativ referitor la cantitatea de sare atri-
buită bisericii din Zagreb, deducem o cantitate de 500.000 de 
kilograme pe an23. Având în vedere faptul că vorbim doar despre 
o biserică, atunci putem considera că pe râul Mureş se transportau 
can tităţi considerabile de sare. Bula papală din data de 15 mai 
1218, emisă de Papa Honoriu al III-lea, prin care acesta din urmă 
îi mulţumeşte reginei Iolantha de Courtenay pentru donaţia de 
8.000 de mărci de argint24 făcută în favoarea pelerinilor care tran-
zitau Ungaria, din sarea transportată pe râul Mureş, evidenţiază 
cât se poate de clar importanţa strategică a acestui comerţ la nivel 
european. Considerând că un bolovan de sare care se transporta pe 
Mureş cântărea între trei şi cinci kilograme, putem estima că se 
transporta cam 10 - 15.000 de tone de sare anual. Conform docu-
mentului din 20 august 1233, emis de Andrei al II-lea, drepturile 
anuale privind benefi ciile din comerţul cu sare în comitatul Arad 
erau următoarele: abaţia din Bulci avea dreptul la 5.000 de bo-
lovani de sare, mănăstirea din Chelmac (Eperyes) la 4.000, mănăs-
tirea de la Bizere la 4.000, iar capitlul din Arad la 2.000.25 Aceste 
cantităţi de sare sunt considerabile chiar şi pentru acele vremuri, 
ceea ce ne permite să tragem concluzia că o parte din cantitatea 
cu venită fi ecărei abaţii era utilizată pentru achiziţionarea ma-
terialelor de construcţie, pentru ridicarea şi consolidarea clădirilor 

22 Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, pp.162-163.
23 Geza Kovach, op.cit.p.196.
24 O marcă de argint poate să fi e echivalată la 400 de grame de argint, întreaga 

sumă acoperind o cantitate de 3.200 de kilograme, sumă considerabilă pentru 
acea vreme. Pentru comparaţie, menţionăm faptul că, la 1330, Basarab I 
îi oferea lui Carol Robert de Anjou suma de 7.000 de mărci de argint în 
schimbul păcii.

25 Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Budapesta, 1909, vol. I, p.294, apud.
Geza Kovach, op.cit.p.197.
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şi bisericilor monahale, pentru cumpărarea de manuscrise, mobilier 
etc. Recentele descoperiri arheologice de la Frumuşeni – Bizere 
con  fi rmă supoziţiile noastre, ansamblul monahal scos la lumină 
evidenţiind clădiri somptuoase, o basilică pavată cu un mozaic de-
săvârşit, debarcader şi ziduri de apărare. Însă, de departe cea mai 
fulminantă dezvoltare datorată comerţului cu sare o va cu noaş te 
Lipova, localitate care va deveni în perioada angevinilor vamă re-
gală. Aici se vor construi depozite de sare, portul va fi  mă rit la pro-
porţii considerabile iar locaţiile de vamă şi clădirile destinate func-
ţio narilor şi militarilor vor fi  lărgite. Datorită can tităţilor mari de 
sare care vor fi  tranzitate prin Lipova aici se va în fi inţa şi o mo ne-
tărie regală, iar în anul 1389 orăşenii lipovani vor obţine de la Sigis-
mund de Luxemburg o arendă valorând o tre ime din vama sării.26

Una dintre cele mai interesante mărturii despre comerţul cu 
sare şi despre transportul acesteia pe Mureş ne parvine de la Hans 
Dernschwam „De Hradeczin” (1494-1568), care face în 16 august 
1528 un raport complex pentru Casa Fugger, care deţinea la acea 
vreme Cămara de sare din Transilvania.27 Conform acestor infor-
maţii, afl ăm că toamna nu se transporta sarea pe Mureş cu plutele 
mari, deoarece apa era mai mică. „După Paşti, când încep apele 
Mureşului să crească, atunci mai ales se încarcă toate luntrele de 
la Decea, care ies din Transilvania şi pornesc spre cămările anexe 
dinafară. Mai înainte trebuie trase din albie toate trunchiurile de-a 
lungul parcursului. Mai întâi se merge la Vinţul de Jos, şi Vurpăr, 
se numără cinci mile pe uscat de la Decea. Acestea sunt două mici 
târguri germane situate faţă în faţă ca Buda în faţa Pestei. Voievodul 
Ianus28, acum izgonit, le-a dat în schimb nu de mult lui Radu 
Vodă29 din Ţara Românească, primind pentru acestea un castel30 în 

26 Arhiva Naţională Ungară,. Budapesta, DL. 14.839, apud. Kovach Geza, 
op.cit.p.199.

27 Călători străini despre Ţările Române, vol.I, volum îngrijit de Maria Holban, 
Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1968, p.257.

28 Ioan Zapolya.
29 Radu de la Afumaţi.
30 Cetatea Poenari.
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Ţara Românească. Mai departe se trece pe lângă un castel, în care 
îşi are reşedinţa voievodul Transilvaniei; e numit Deva, pe nem ţeş-
te Diemrich, aparţine ţării. Apoi mai jos pe lângă un castel numit 
Varadia, apoi pe lângă un castel Şoimoş şi după aceasta la Lipova, 
un castel şi târg amândouă foste proprietăţi ale contelui Jorgen, 
acum ale lui Radicz.31 Aici este prima cămară. Se socoteşte 17 
mile de la Vinţul de Jos la vale, iar pe uscat 24 de mile de la Turda. 
Timişoara nu este departe de Lipova. Apoi urmează drumul mai 
departe pe apele Mureşului ieşind de la Lipova pe lângă un târguşor 
numit Arad, unde sunt franciscani Zocolanţi şi canonici.”32 Precum 
se vede, faţă de importanţa economică şi măreţia cetăţii Lipova, 
A radul era considerat ca fi ind doar un „târguşor” pentru acea vre-
me. O altă menţiune documentară o avem din anul 1550, când 
Georg Reichersdorffer menţionează în „Chorographia Transil-
vaniae” că Mureşul era un râu navigabil pe care se transportă toată 
sarea din Transilvania şi se depune la Seghedin, apoi pe râul Tisa 
şi Dunăre, până la Belgrad33. Alte menţiuni ne parvin de la Georg 
Werner, care înaintează un raport pe lunile martie şi aprilie 1552 
către habsburgi cu privire la veniturile de pe urma sării din 
Transilvania34. Din aceste rapoarte afl ăm că plutaşul care pornea 
în prima ambarcaţiune, împreună cu oamenii săi, primea o plată 
suplimentară, semn să plutele navigau în coloană. O luntre mare 
avea, în medie, lungimea de 15m şi lăţimea de 7,5m. Într-o astfel 
de luntre se puteau transporta între 7.000 şi 9.000 de bolovani de 
sare. Existau, de asemenea şi bărci mai mici – care erau în pro-
prietatea luntraşilor – şi care transportau, în medie, între 400 şi 
500 de bolovani de sare, cu o greutate de 3-5 kg. O altă menţiune, 
extrem de importantă, ne arată că marea majoritate a plutaşilor 
erau români, iar la Alba Iulia exista chiar şi un cartier al plutaşilor 
31 Sârbul Bosic Radicz, partizan al lui Zapolya, care se afl a cu oştenii săi în 

cetăţile Lipova şi Şoimoş.
32 Călători străini...op.cit.pp.283-284.
33 Ibidem, p.225, apud Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op.cit.p.8.
34 Ibidem, pp. 23, 33-34,35,44,77.



Vasile Motocea44

(corăbierilor) români. Acelaşi lucru l-am descoperit şi noi în Mi-
călaca35, sat (cartier) costituit în cea mai mare parte din plutaşi 
români. 

Înşiruirea de porturi şi debarcadere de-o parte şi de alta a râ-
ului Mureş nu era deloc întâmplătoare, ci făcea legătura cu dru-
murile terestre ale sării. Astfel, de la Căprioara, de la Bulci, Li po-
va, Arad, Cenad sau din alte asemenea locuri propice de debar-
care, sarea era preluată de către căruţaşi, care o transportau către 
localităţile de interior. Din acest punct de vedere, transportul te-
restru este la fel de important ca şi transportul pe apă, existând 
nu   meroase „dru muri ale sării”, multe dintre acestea fi ind amenajate 
încă din perioada stăpânirii romane.

„Marele Drum al Sării” este cunoscut sub această denumire 
în izvoarele diplomatice din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea36. El pornea de la Micia (Veţelul de astăzi, de lângă Deva) 
spre direcţia vest-sud-est, traversa culoarul Lăpugelor, ajungea la 
Margina (unde era consemnat un vechi loc de percepere a vămii), 
traversa pe direcţia sud-vest clina nordică a Dealurilor Bucovăţului 
până în dreptul localităţii Săceni, iar de acolo, pe lângă cetatea 
Jdioara (Jydowar), la Caransebeş, cu direcţia culoarul Timiş-
Cerna până la Dunăre şi cetatea Vidin. Această veche aerteră de 
circulaţie terestră a fost utilizată încă de pe vremea stăpânirii ro-
mane, pentru transportul sării din Transilvania spre provinciile de 
la sud de Dunăre, la fel ca şi în perioadele de stăpânire avară şi 
bulgară asupra Banatului şi a Transilvaniei.

La primul punct, Convenţia privind plutăritul prevedea scu-
tirea corăbierilor de încartiruirea şi întreţinerea militarilor, precum 
şi de asigurarea transporturilor obligatorii pentru armată. Prin ur-
mare, cei care erau înscrişi în Registrul Corăbierilor erau scutiţi 
de sarcinile militare curente, dar plăteau o taxă anuală de 1 fl orin 

35 Augustin Mureşan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea, Micălaca 
– Monografi e, Editura Mirador, Arad, 2010.

36 Densuşianu Nicolae, Documente privitoare la istoria românilor, vol.I/2 
Bucureşti, 1887, Editura Academiei Române, Doc. 140, p.191.
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şi 30 de creiţari pentru susţinerea cheltuielilor obşteşti. Se pare că 
funcţionarul imperial Ignat Haan şi episcopul Gheorghe Martonffi  
au încercat, prin această convenţie, să pună în acord interesul im-
periului cu interesul domnilor de pământ în ceea ce priveşte re-
crutarea corăbierilor, deoarece la cel de-al doilea punct se prevede 
stabilirea, de comun acord, a numărului de zile de robotă între nobil 
şi corăbier. În schimb, dacă acordul nu se realiza prin înţelegere, 
corăbierul era dator să-şi răscumpere robota plătind proprietarului 
de pământ pentru sesia sa aceeaşi sumă ca şi în cazul prestaţiilor 
militare către stat: 1 fl orin şi 30 de creiţari, anual. De asemenea, 
corăbierul trebuia să-i dea nobilului decima din toate produsele 
care erau dijmuite la acea vreme în Transilvania. 

La punctul al treilea, Convenţia stipula sumele de bani pe care 
corăbierul trebuia să le plătească nobilului în schimbul folosirii 
sesiei: 20 de creiţari pentru fi ecare trei coţi de vie, 7 creiţari pentru 
fi ecare câblă semănată cu grâu sau alte cereale şi câte 10 creiţari 
pentru fi ecare cal, bou, vacă sau zece oi care păşteau pe păşunea 
nobiliară.

Punctele 5 şi 6 făceau referire la termenele la care trebuiau plă-
tite aceste obligaţii băneşti de către corăbier. Sumele care trebuiau 
achitate către stat se plăteau în două tranşe: jumătate în luna fe-
bruarie şi jumătate în luna decembrie. Banii datoraţi nobilului se 
achitau într-o singură tranşă, în luna decembrie. Dacă cineva în-
târzia cu plata, atunci acesta trebuia să depună o garanţie (un gaj) 
până la achitarea sumei, garanţie ce consta într-un animal: bou, 
cal, vită etc.

Calitatea de corăbier era reglementată la punctul al şaptelea 
din Convenţie, care stipula că puteau deveni corăbieri doar jelerii, 
nu şi supuşii ereditari (iobagii). De asemenea, nu puteau deveni 
corăbieri nobilii cu o singură sesie. În schimb, erau exceptaţi de 
la aceste prevederi iobagii şi nobilii care, deşi aveau sau foloseau 
doar o singură sesie de pământ, puteau să facă dovada că lucraseră 
cel puţin patru ani ca şi corăbieri (din anul 1717) şi aveau sufi cientă 



Vasile Motocea46

experienţă în acest domeniu. Această prevedere este una extrem 
de importantă în ceea ce ne priveşte, deoarece începând cu acest 
act normativ, calitatea de corăbier avea să se moştenească în fa-
milie, procedura fi ind chiar încurajată de către autorităţile im pe-
ria le. Vorbim, în termeni contemporani, despre o ucenicie la lo cul 
de muncă, alături de părinţi sau de fraţii mai mari, astfel că me-
seria de corăbier nu mai necesita un termen de acomodare sau de 
învăţare a deprinderilor după angajarea propriu-zisă.

La punctul 10 se prevede posibilitatea ca iobagii şi nobilii cu 
o singură sesie să poată obţine câştiguri din transportul cu plutele, 
însă fără ca aceştia să se bucure de privilegiile corăbierilor şi fă-
ră să fi e scutiţi de sarcinile impuse de către comitate. Nimeni nu 
pu tea să se considere corăbier în afara celor care erau înscrişi în 
Registrul Corăbierilor, un document administrativ-imperial ex-
trem de riguros, care trebuie să fi e reactualizat în fi ecare an, în luna 
ianuarie, când transportul pe apă înceta. Fiecare scaun şi fi ecare 
comitat păstra o copie a acestui registru, dacă pe teritoriul său 
erau recrutaţi corăbieri, iar prin cumularea datelor în luna ianuarie 
se centraliza efectivul. 

La punctul 14 din Convenţie găsim dreptul corăbierilor de a 
be nefi cia de locuri de folosinţă comună (păşuni şi păduri). La înce-
put, folosirea acestora se făcea exclusiv cu acordul şi încuviinţarea 
juzilor, însă mai târziu pădurile şi păşunile cu pricina au făcut 
o biectul composesoratelor. De asemenea era reglementat şi dreptul 
de măcelărit sau de crâşmărit, care era asemănător cu dreptul acor-
dat şi celorlalţi iobagi. 

La punctul 15 se vorbeşte despre sacrifi carea în gospodării a 
ani malelor pentru folosinţă proprie, astfel încât să nu fi e afectat 
şeptelul convenit cu autorităţile comitatense. Exista şi o tradiţie 
în acest sens, fi ecare casă în care locuiau plutaşi având obligaţia 
de a inscripţiona acest lucru chiar pe poarta de la intrare, astfel 
în cât recenzorii şi autorităţile să cunoască faptul că aici locuieşte 
un plutaş care se bucură de toate drepturile conferite de lege. Atât 
la Micălaca, cât şi la Bulci sau la Căprioara, elementul distinctiv 
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era o tablă de lemn de dimensiuni destul de consistente37, pe ca -
re era inscripţionată o corabie cu velă, exact ca în sigiliul lo ca-
lităţii. De asemenea era trecut şi numele plutaşului titular, iar în 
ul tima perioadă se trecea şi numărul de ordine, pentru a facilita 
activitatea recenzorilor. Aşezarea acestor tăbliţe pe poarta caselor 
nu reprezenta doar o cerinţă venită din partea autorităţilor, ci şi o 
certifi care a poziţiei sociale, prin care fostul iobag anunţa ieşirea 
din această stare şi trecerea la o condiţie superioară.38

Punctul 16 al Convenţiei reglementa numărul corăbiilor şi or-
ganizarea acestora. Sarea era transportată la acea vreme cu 110 
co răbii, fi ecare corabie fi ind deservită de 7 oameni. Şase erau vâs -
laşi, iar unul era cârmaci, cel mai probabil şi responsabilul am-
barcaţiunii. Celor 770 de corăbieri care lucrau nemijlocit la trans-
portul sării pe apă li se adăugau un „judex nautarum”, care îşi 
des   făşura activitatea în portul de ambarcare. Apoi mai existau pa-
tru conducători ai corăbierilor, fi ecare dintre aceştia având în su-
bordine un număr de 25 de echipaje, numiţi „magistri nautarum” 
şi cinci meşteri însărcinaţi cu repararea navelor în port în sezonul 
în care nu se transportau mărfuri. Convenţia se încheie cu o serie 
de prevederi referitoare la judecata infracţiunilor săvârşite de către 
corăbieri. În cauzele criminale, de exemplu, judecata trebuia să fi e 
făcută la trei zile de la comiterea faptei. Acest lucru putea fi  pre-
lungit la opt zile sau la maximum cincisprezece, dacă distanţa faţă 
de un Ofi ciu de Sare era prea mare. Cu alte cuvinte, prezenţa la 
judecată a unui membru al Ofi ciului de Sare era absolut necesară. 
Pricinile mai mărunte erau lăsate la judecata conducătorilor 
corăbierilor – acei „magistri nautarum” – dar corăbierii nemulţumiţi 
de sentinţă puteau să facă apel la Ofi ciul de Sare. De asemenea, 
corăbierii aveau obligaţia de a participa împreună cu tot satul la 
prinderea răufăcătorilor, iar cei care nu se conformau acestei 

37 Un metru lăţime şi optzeci de centimetri înălţime, pentru a spori 
vizibilitatea.

38 Augustin Mureşan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea, Micălaca 
– Monografi e, Editura Mirador, Arad, 2010.
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o bligaţii erau amendaţi cu 200 de fl orini. Alte Convenţii nautice, 
precum cea din 10 ianuarie 1721 au fost încheiate în anii 1748,1774, 
1776,1810 şi 1811, periodicitatea acestora scoţând în evidenţă im-
portanţa majoră pe care imperialii o acordau transportului de sare 
pe Mureş. Convenţiile nautice încearcă să soluţioneze şi ne în-
ţelegerile care se manifestă între domnii de pământ şi corăbierii de 
pe domeniile acestora. Nobilii încercau să câştige cât mai multe 
foloase de pe urma corăbierilor, mai ales că aceştia din urmă be-
nefi ciau de o serie de privilegii, în vreme ce corăbierii nu mai ac-
ceptau condiţia de servitute iobăgească pe care o reclamau domnii 
de pământ.39 Din Convenţia nautică din anul 1774 afl ăm că domnii 
de pământ îi impun pe corăbieri la fel de fel de obligaţii şi taxe 
după bunul lor plac40. Mai mult, corăbierii solicită ca vă duvele 
celor înecaţi, precum şi famiile celor accidentaţi sau inca pabili de 
muncă să fi e ajutate de către stat. Având în vedere anul în care se 
solicită acest lucru, trebuie să recunoaştem faptul că în tre corăbieri 
se manifesta un spirit de solidaritate profesională cât se poate de 
avansat. Referitor la numărul corăbierilor, dintr-o cons cripţie din 
anul 1773 afl ăm că numărul acestora era de 1.500, iar un an mai 
târziu, la acest număr se mai adaugă încă 800 de corăbieri, cel mai 
probabil din cauza solicitărilor tot mai mari de sare. Oricum, la 
1848 pe Mureş circulau între 10.000 şi 12.000 de corăbii, plute şi 
alte tipuri de ambarcaţiuni pentru transportul sării41.

Transportul sării pe Mureş încetează după anul 1868, când 
se dă în folosinţă calea ferată Alba Iulia-Arad, iar această cale de 
co municaţie devine mult mai avantajoasă pentru operatori. După 
această perioadă plutăritul devine doar o preocupare regională, 
pentru transportul buştenilor de exemplu.

Legat de transportul unor obiecte de valoare pe Mureş, din 
do cumentele vremii afl ăm că în perioada construirii cetăţii de la 

39 Bassa Beniamin, Transportul sării pe Mureş în secolele XVIII-XIX, în Sargetia 
VII, 1970, pp.141-149.

40 Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op.cit., p.19.
41 Bassa Beniamin, op.cit.p.147.
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Alba Iulia (1715-1738), numeroase statui şi inscripţii romane des-
coperite cu ocazia săpăturilor pentru amenajarea fortifi caţiilor au 
fost transportate cu plutele pe Mureş. O parte dintre acestea au 
ajuns la Viena, iar o altă parte au dispărut undeva în jurul Aradului. 
Probabil că o drenare a râului Mureş ar scoate la lumină multe 
dintre aceste obiecte de valoare.

În secolul al XIII-lea, vechile castre regale, şi în primul rând 
Castrul Aradului, încep să-şi piardă din însemnătate, iar domeniile 
să fi e dăruite nobililor, în cea mai mare parte, a căror putere politică 
şi administrativă cunoştea o creştere accentuată.

În secolul al XV-lea, domeniile cele mai întinse au aparţinut 
lui IANCU DE HUNEDOARA, care va primi întreg domeniul 
cetăţii Şoimoşului, cu tot ce aparţinea de acesta. După moartea 
sa, domeniile deţinute vor trece în proprietatea regelui MATEI 
CORVIN, iar după moartea acestuia, vor fi  preluate de fi ul său, 
IOAN CORVIN. După moartea sa, soţia se recăsătoreşte cu mar-
chizul Gheorghe de Brandemburg. 

În timpul lui Iancu de Hunedoara au fost menţionate 9 cetăţi, 
10 oraşe şi târguri şi un însemnat număr de sate: 382.

În prima parte a secolului al XVI-lea s-au făcut unele modifi cări 
privitor la modul de aşezare a localităţiior în jurul bisericilor. În 
a ceastă perioadă se formează clasa mai omogenă a ţărănimii, care 
dispunea de o suprafaţă de pământ sub formă de sesie.

Ţărănimea era împărţită în două: iobagi cu sesii şi jeleri. Ţă-
rănimea avea obligaţii multe faţă de stat, dar şi faţă de biserică. 
Mai avea şi faţă se stăpânul feudal. O sarcină apăsătoare o repre-
zenta monopolul domnesc asupra morilor, cârciumilor, vămilor, 
pes cuitului şi vânatului. În această perioadă se făceau şi o seamă de 
abuzuri nemeşeşti şi chiar unele tâlhării. Din cauza nemulţumirilor 
de tot felul, s-a aprins scânteia războiului din 1514. S-au organizat 
cruciade antiotomane, iniţiate de contele BAKOCZ, la care au fost 
chemaţi ţăranii, cărora li s-a promis libertatea.

Răscoala a avut punctul culminant chiar pe teritoriul Aradului 
şi localităţile din jur, printre care şi Sânicolaul-Mic, aşezarea fi ind 
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aproape în întregime distrusă. S-a dezlănţuit din cauza adâncirii 
cri zei, generată de anarhia feudală, care a determinat o situaţie 
in   suportabilă. În anul 1526, în părţile Aradului izbucneşte o no-
uă revoltă ţărănească, condusă de un căpitan sârb, IVAN CEL 
NEGRU.

Răsculaţii au devastat curţile nobiliare. 
Nobilimea, speriată de un nou război ţărănesc, se adună la 

Arad. EMERIC CZIBAC a adus ajutoare şi a ridicat o tabără la 
Frumuşeni.

Aici, lângă vechea cetate a Scudului, s-a dat o bătălie cumplită. 
În cele din urmă, ţăranii, mai slab înarmaţi, au fost înfrânţi. Această 
răscoală a dat prilej nobilimii să comită jafuri, nu se mai respecta 
nici o lege. După dezastrul petrecut, ZAPOLYA s-a instalat Arad, 
sprijinit de mica nobilime, e declarat rege.

În acelaşi timp, marea nobilime ridică la tronul Ungariei pe 
FERDINAND DE HABSBURG, şi astfel începe şirul luptelor 
între cei doi adversari, în care ZAPOLYA, sprijinit de SOLEIMAN 
al II-lea, reuşeşte să-şi păstreze părţile arădene, fapt confi rmat şi 
prin pacea de la Oradea din anul 1538.

După bătălia de la MOHAKS din anul 1526, fostul voievod 
al Transilvaniei, IOAN ZAPOLYA, îşi instalează stăpânirea în co-
mitatul Arad, unde îşi va deţine acest titlu până în anul 1540, când 
moare.

ZAPOLYA, simţindu-se mai slab faţă de Habsburgi, a recurs 
la sprijinul turcilor.

Recunoaşte suzeranitatea lui SOLEIMAN al II-lea în luptele 
sale cu Habsburgii. Cu ajutorul turcilor şi al lui Petru Rareş reu-
şeşte să-şi menţină stăpânirea asupra Transilvaniei, Crişanei şi 
Banatului, deci, şi în zona aşezării noastre. 

În urma evenimentelor din 1540, şi părţile Aradului se trans-
formă într-un principat otoman tributar turcilor. În curând iz-
bucneşte un nou confl ict între turci şi imperiali. Habsburgii ajung 
în părţile Aradului şi înaintează în amonte pe Mureş, ocupând 
toată zona.
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Luptele au fost duse pentru cucerirea în principal a văii Mu-
reşului şi a părţilor limitrofe, pe care, aşa cum spuneau turcii, care 
se credeau stăpâni pe aceste locuri, ei le-au socotit printre cele 
mai bogate din lume. 

Pe teritoriul Aradului, turcii au început construirea şi ame na-
jarea unor întărituri, printre care şi noua Cetate a Aradului, care 
mai există şi astăzi. Pe teritoriul Aradului, turcii au format trei san-
jaguri, şi anume: sanjagul Aradului, din care făceau parte trei dis-
tricte (nahie), cel din Arad, cu 59 de sate, printre care şi Sânicolaul-
Mic, cel al Zerindului şi cel al Lipovei.

Stăpânirea otomană în valea Mureşului nu a durat prea mult. 
Îndată după izbucnirea războiului de 15 ani, după ce oştile lui 
Mihai Viteazul au obţiut victoria de la Călugăreni, în zona Aradului 
încep luptele pentru izgonirea turcilor. A fost a doua bătălie pe 
teritoriul localităţilor din zona Mureşului, printre care şi aşezarea 
noastră, care a fost din nou distrusă.

După asaltul nereuşit al turcilor asupra Vienei, se formează o 
nouă coaliţie împotriva turcilor, care sunt izgoniţi de pe teritoriul 
Ungariei şi Transilvaniei.

Trupele venite în ajutor din Transilvania sunt nimicite lângă 
podul Mureşului. La sfârşitul lunii decembrie, paşa din Ineu, 
a jutat de curuţii lui THÖKÖLY, ocupă Aradul şi iau măsuri pentru 
refacerea forţelor, pentru a face faţă noului atac austriac.

Comandamentul suprem austriac era decis să ocupe din nou 
Transilvania, hotărăşte atacarea liniei Mureşului cu forţe puternice, 
conduse de generalul Venterani, ajutat de generalul Staremberg şi 
Picolomini.

În ajutorul lor au fost aduse trupe însumând aproape 5.000 de 
sârbi voluntari.

Turcii nu cedează zonele ocupate şi începe o luptă de hărţuire 
în timpul căreia populaţia a avut foarte mult de suferit. Turcii 
luptau cu efective de circa 15.000 de oameni.

Pacea de la KARLOWITZ rezolvă soarta acestei zone greu 
încercate a ţării.
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Aradul şi linia Mureşului au trecut sub stăpânirea austriacă, 
iar partea de sud a Mureşului rămâne sub stăpânirea turcească, 
a dică şi zona noastră. Plutăritul pe Mureş era folosit de ambele 
părţi.

După pacea de la Karlowitz, linia Mureşului capătă o mare im-
portanţă strategică, deoarece Cetatea Aradului va deveni centru de 
apărare în această zonă. Încă din 1698, prinţul Eugen de Savoya 
întocmeşte un plan provizoriu pentru reclădirea cetăţii Aradului.

De remarcat că paralel cu aceste construcţii militare, austriecii 
caută să înfi inţeze aici o zonă grănicerească.

Trebuie să remarcăm, de asemenea, că politica expansionistă 
austriacă s-a preocupat multă vreme şi de problema românilor şi 
sârbilor din Banat.

Habsburgii au făcut eforturi pentru câştigarea lor în slujba 
imperială.

Proclamaţia lui LEOPOLD I din 1688, precum şi cea din 
a prilie 1690, găseşte un răsunet favorabil mai ales în clerul sârbesc, 
condus de Arsenie Cernovici, care în 1690 începe dirijarea unor 
grupuri mari de grăniceri în direcţia Aradului. La 21 august 1691, 
episcopul Isaia Diacovici obţine şi un privilegiu pentru cei aşezaţi 
în zona Aradului. Conform planului generalului Stahrmberg din 
29 august 1699, în 11 iunie 1701 se stabilesc pe Mureş primele 
unităţi de grăniceri cu sediul în Arad şi cu unităţi mai considerabile 
la Sânicolaul-Mic, Nădlac, Cenad.

Nobilimea maghiară priveşte cu ostilitate aşezarea grăni ce-
rilor. Curtea de la Viena îl trimite la Arad pe contele Lamberg şi 
pe emisarul cancelariei Albert Thavonat, pentru stabilirea modali-
tăţilor de aşezare a grănicerilor.

În urma tratativelor purtate la Arad în mai 1702, consiliul 
de răz boi hotărăşte cum să fi e retribuiţi grănicerii, stabilindu-se 
şi drept centre principale următoarele localităţi: Cenad, Nădlac, 
Semlac, Pecica, Aradul-Nou, Arad, Sânicolaul-Mic.

Nu s-a putut realiza o înţelegere privind separarea grănicerilor 
şi a ţăranilor. De remarcat că foarte mulţi ţărani români s-au înca-
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drat în aceste unităţi grănicereşti, iar nobilii se temeau de pierderea 
contribuabililor lor şi a forţelor de muncă.

În anul 1703 izbucneşte răscoala curuţilor, pentru înăbuşirea 
căreia curtea de la Viena avea nevoie de sprijinul grănicerilor, fapt 
care a determinat să pună frâu pretenţiilor nobilimii.

Războiul îndelungat dintre curuţi şi imperiali a folosit ca un 
mare ajutor serviciul grănicerilor pentru imperiali.

Zona grănicerească de pe Mureş îşi va pierde din însemnătate 
în urma războiului dintre turci şi austrieci purtat între anii 1716-
1718, încheiat prin pacea de la PASAROWITZ, prin care Banatul 
a trecut sub stăpânirea austriacă, ca urmare a mai rămas hotarul 
imperiului, iar zona grănicerească mai târziu va fi  desfi inţată.

Aşezarea grănicerească în valea Mureşului s-a încadrat în 
politica generală a lui Leopold I de a atrage popoarele balcanice 
în slujba imperiului.

Grănicerii sârbi au fost aşezaţi în mijlocul populaţiei româ-
neşti, dintre care unii au rămas defi itiv pe aceste locuri, ca dovadă 
şi în localitatea noastră se găsesc familii cu nume sârbeşti, cum 
ar fi : Ştefanovici, Petrovici, Dimitrovici, Mihailovici etc. De re-
marcat faptul că printre primii preoţi ai bisericii ortodoxe au fost 
de naţionalitate sârbă, printre care îi amintim:

Arsenie Miatovici -1791-1806
Ilie Petrovici - 1806-1828
Gheorghe Avramovici - 1806- 1833
Iovan Petrovici - 1828-1848
Laza Petrovici - 1833-1868
Vichente Miatovici - 1850-1868
născut şi răposat în Sânicolaul-Mic 
Dimitrie Periu - 1868-1875.

Am ţinut să amintesc această cronologie a preoţilor care s-au 
succedat la parohia din Sânicolaul-Mic şi pentru a se vedea că în 
urmă cu sute de ani pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu 
cu o climă blândă, cu pământuri fertile, au fost multe evenimente 
care merită să fi e menţionate pentru cei ce vor urma.
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În aşezarea Sânicolaul-Mic se găsesc cinci cimitire, şi e po-
si bil ca ultimele două cimitire, care au fost descoperite în urma 
unor lucrări edilitare întreprinse începând cu anul 1980, mai ales 
cel de pe strada Frumoasă, după toate constatările, să fi e un cimitir 
militar unde au fost îngropaţi combatanţii căzuţi în luptele repetate 
din zona Mureşului.

Construirea Cetăţii Aradului, care a durat timp de douăzeci de 
ani în timpul împărătesei Maria Tereza, în perioada anilor 1763-
1783, cât a durat construirea cetăţii, eforturile au fost deosebite. 
Aici şi-au găsit sfârşitul un mare număr de oameni.

Interesant de remarcat că, după unele legende şi povestiri, ma-
 teria primă, cărămida, a fost adusă din mână în mână de la Jimbolia, 
iar tehnica zidirii cu mortar de var cald asigură o viaţa lungă aces-
tei gigantice construcţii.

Cetatea, privită de sus, are formă de stea. Zidurile, deosebit 
de groase, erau imposibil de distrus cu tehnica militară cunocută 
pe vremea aceea. La construcţia cetăţii au participat zeci de mii 
de oameni.

O legendă locală care a circulat de mai mulţi ani spune că în 
Sânicolaul-Mic cele două clădiri care se găsesc în apropierea gării 
Aradului-Nou au fost construite în aceeaşi perioadă şi din aceleaşi 
materiale ca şi marea Cetate a Aradului şi că între aceste clădiri şi 
cetate se găsesc legături printr-un tunel subteran.

Tot legat de apropiata Cetate a Aradului, au fost mai multe 
păreri care vin să întregească ipoteza că între cetate şi aşezarea 
Sâ nicolaul-Mic există legături subterane.

În sprijinul acestor păreri menţionăm o scurtă povestire, auzită 
şi consemnată în iarna anului 1998.

În anul 1971, pe fosta stradă Scânteia, la nr. 73, s-a săpat o 
fân  tână în curtea casei cetăţeanului Banci Gheorghe.

S-a pătruns până la o adâncime de circa 8 m şi nu s-a mai 
pu  tut continua săpătura, pentru că săpătorul s-a lovit de cărămizi. 
S-a abandonat lucrarea şi la o distanţă nu prea mare s-a început 
forarea unei noi fântâni. La aproximativ aceeaşi adâncime, au 
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găsit din nou cărămizi. Au legat o greutate cu o sfoară şi au lăsat-o 
în cădere liberă până în fundul fântânii, unde se auzea un zgomot 
înfundat de loc gol. Lucrarea nu a fost abandonată, pentru că s-a 
reuşit depăşirea pragului de aproximativ 12 m, săpătorul a trecut 
pe lângă un perete de cărămidă şi s-au scos la suprafaţă bucăţi 
din acest material. A rămas un semn de întrebare cum se explică 
faptul că la o asemenea adâncime se auzea un zgomot de tavan 
deasupra unui loc gol.

Povestirea cetăţeanului Bâc se leagă de o altă întâmplare, 
petrecută în vara anului 1998, cu ocazia ploii torenţiale din luna 
iulie.

Pe strada Gheoghe Stoica, la nr. 42-44, cantităţile foarte mari 
de apă provenite din acea ploaie torenţială au pătruns în curţile 
ce lor două case; la nr. 44 (42?), proprietarul Susan Avram povestea 
că lângă poartă, unde terenul era asfaltat, pe o suprafaţă de aproape 

Imagine document cu ocazia Zilelor cartierului
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doi metri, pământul s-a aşezat, iar apa a pătruns undeva în adân-
cimi. La casa vecină, de la nr. 44, pe o suprafaţă ceva mai mare, 
apa s-a scurs în adâncuri în cantităţi foarte mari, fără nici o gre-
utate. Se presupune că în această zonă ar fi  o mare săpătură (tunele 
subterane), poate că în legătură cu Cetatea Aradului.

Tot legat de povestirile unor localnici, se spune că după regu-
larizarea râului Mureş, când localnicii din Sânicolaul-Mic au putut 
folosi în voie cea mai mănoasă suprafaţă de pământ, viaţa ţăranilor 
din zonă a luat o întorsătură importantă, tocmai datorită faptului 
că lunca Mureşului cuprinsă între Fabrica de cărămidă şi podul 
fe roviar, cu cel mai fertil pământ din zonă, oferea posibilităţi mari 
de cultivare înseosebi a legumelor şi a rădăcinoaselor.

Încă de pe atunci, regretele locuitorilor din comuna vecină de 
peste Mureş au fost mari şi mereu au răbufnit.

Imagine document cu ocazia Zilele cartierului
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Micălăcenii au folosit o vreme Hada, chiar când Mureşul e ra 
de partea lor, adică în teritoriul care de acum era al celor din 
Sânicolaul-Mic. 

Aşa cum vom vedea în continuare, în urma cercetării făcute 
în mod repetat în documentele ce se găsesc în Arhivele Naţionale, 
precum şi în documentele de arhivă ale bisericii catolice din 
Aradul-Nou, cu privire la unele proprietăţi pe care le-au avut et-
nicii germani, precum şi modul lor de folosire de către marii mo-
şieri care au avut terenuri cuprinse în spaţiul dintre Zădăreni sau 
în partea de nord până la Utviniş, aceste proprietăţi au fost mereu 
transmise sau donate.

Urbariul Mariei Teraza a reglementat şi unele probleme legate 
de alegerea conducerii localităţilor, judele şi alţi conducători lo-
cali, şi de drepturile la liberă strămutare.

Mai târziu, la sud de Mureş s-a format în anul 1821 bresla 
morarilor. Sânicolaul-Mic avea o breaslă proprie, deţinând în zo-
nă mai multe mori pe apă. O bună parte din istorie, Mureşul îşi 
avea matca în imediata apropiere a Sânicolaului-Mic. Încă de pe 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, şi chiar până în zilele noastre, 
bătrânii încă îşi mai amintesc de rivalitatea care a existat între 
aşezarea vecină Micălaca şi cei din Sânicolaul-Mic pentru dreptul 
de folosire a luncii Mureşului. Aceasta s-a datorat faptului că râ ul 
şi-a schimbat matca, iar uscatul a fost uneori de partea lor. Iar în 
prezent, terenul acesta fertil aparţine celor din Sânicolaul-Mic. Ri-
valitatea costa în faptul că nu se cunoaştea pe atunci o lege simplă 
şi dreaptă cum era cea a cursurilor de apă. Această lege prevede că 
uscatul este al aceluia în partea căruia se afl ă la momentul cons-
tatării.

În această perioadă, multe domenii au fost cumpărate. În pe-
rioada 1820-1848 se creează gospodării latifundiare, se dezvoltă 
creşterea vitelor, a oilor de rasă, a porcilor, se dezvoltă comerţul cu 
produse agricole. În această situaţie, o categorie anume de iobagi 
se întăreşte, iar o altă parte, formată mai ales din ţărani lipsiţi 
de pământ, devine săracă. În jurul Aradului se dezvoltă anumite 
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meşteşuguri şi anumite manufacturi, cum ar fi : o manufactură de 
turnat clopote, o manufactură de tăbăcărie, iar în oraş, o fabrică de 
chibrituri, care a funcţionat timp de douăuzeci de ani.

Din punct de vedere economic, atât la nord, cât şi la sud de 
Mureş, zonă care cuprinde şi localitatea noastră, în agricultură se 
generalizează sistemul de trei tarlale, se extinde îngrăşarea solului, 
calul jucând un rol important în muncile agricole. Se extinde culti-
varea cerealelor şi a cartofului. Vânzarea domeniilor unor oameni 
deţinători de bani, care s-au îmbogăţit, a făcut ca până în preajma 
revoluţiei cea mai mare parte a terenurilor să treacă în mâna aces-
tor noi moşieri.

În localitatea noastră, cel mai mare domeniu a fost cel al lui 
LOVASZ, care mai cuprindea şi domeniile de la Zăbrani, Neudorf 
şi Chesinţ.

În jurul anului 1848, în Arad mai existau anumite manufacturi, 
cum ar fi : construirea de bărci, o turnătorie metalică. 

A intrat în funcţiune depozitul de fermentare a tutunului. 
Aşa cum am mai arătat, o importanţă deosebită o aveau breslele, 

printre care şi breasla la care participau şi cei din Sânicolaul-Mic, 
breasla morarilor de pe Mureş.

Ultima moară de pe Mureş era a lui SCHMITH LAURENŢIU, 
despre care localnicii îşi mai amintesc, care a mai funcţionat până 
pe la începutul celui de-al doilea război mondial. Şi acum se mai 
ştie cum cântau oamenii care mergeau la moară: 

Bine-i de omul frumos,
Cum ajunge bagă-n coş.
Iară omul cel urât
Nici la moară n-are rând.

Potrivit aprecierilor din acea vreme, Aradul era însemnat nu 
nu mai ca un centru local, ci avea legături şi cu alte centre, care 
cum părau din târgurile arădene mai ales material lemnos, care era 
adus cu plutele.

Anual se aduceau 10-12.000 ambarcaţiuni, se distribuiau la 
Arad anual cam 5-7.000 tone de sare.
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În anul 1848, la Arad s-a deschis o bancă, era prima din 
Transilvania, Banca Victoria, care avea un bilanţ anual de 395.167 
fl orini. Tot în această perioadă au început lucrările de scurtare a 
tra  seului albiei Mureşului, desfi inţându-se o serie de bucle, printre 
care şi cea de la Sânicolaul-Mic (Hadă).

Tot în anul 1848 s-au făcut demersuri pentru racordarea Ara-
dului la sistemul feroviar, dar, din cauza evenimentelor, locrările 
au fost sistate.

Multe şi mari au fost nemulţumirile întregii populaţii, dar mai 
ales ale sărăcimii, în preajma revoluţiei de la 1848.

Vom aminti din nou că la conducerea judeţului Arad se votează 
o hotărâre potrivit căreia toate documentele se vor redacta numai 
în ungureşte, toate instituţiile, inclusiv tribunalele, vor uza numai 
de această limbă. 

Învăţătorii nu pot funcţiona dacă nu cunosc limba maghiară, 
preoţii ortodocşi nu pot ofi cia slujbe în parohii decât dacă ştiu un-
gureşte.

Cea mai mare stavilă în calea realizării năzuinţelor româneşti 
era stăpânirea habsburgică.

Acest regim împilator era reprezentat pe plan local prin marile 
garnizoane ale cetăţilor din Arad şi Timişoara. Ei băteau la uşa 
fi ecărui cetăţean sub forma impozitelor „regale” şi a recrutărilor.

În această atmosferă sumbră, generată de stăpânirea habs-
burgică şi de nobilimea maghiară, precum şi de înaltul cler sâr-
besc, existau şi anumite cercuri maghiare cu idei mai avansate, 
care dădeau o rază de lumină, pentru că priveau cu o anumită 
în ţe legere problemele poporului român.

Iluminiştii români şi maghiari au găsit un numitor comun de 
gândire şi acţiune, au pătruns şi anumite lucrări ale unor scriitori şi 
fi losofi . Pătrunderea în masă a ideii de unitate naţională s-a putut 
constata în timpul revoluţiei de la 1848, când masele populare 
lup tau sub conducerea lui Avram Iancu pentru realizarea statului 
na ţional unitar.
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În timpul împărătesei Maria Tereza şi al fi ului ei, Iosif al II-
lea, se deplasează statutul social al şcolii, care devine o anexă a 
bi  sericaii. Acest lucru va avea o mare importanţă în perioadele 
care au urmat.

Ideile înaintate ale Şcolii Ardelene au avut aderenţă şi printre 
u nii oameni de cultură maghiară din părţile Aradului.

Dintre aceştia, Peretseny Nagy-Laszlo se apropie foarte mult 
de concepţiile istorice ale Şcolii Ardelene. 

El subliniază originea latină a poporului român. A elaborat o 
scurtă monografi e a oraşului Arad, publicată în anul 1844.

Fabian Gabor a editat în 1835 lucrarea Descrierea comitatului 
Arad în privinţa istorică, geografi că şi statistică.

Teatrul în limba română a fost înfi inţat în anul 1818, un 
prin spectacol a fost prezentat la 27 februarie de către elevii 
Preparandiei.

În anul 1789 a luat fi inţă teatrul german, care avea o formaţie 
de teatru ce a dat reprezentaţii în sala „Redutei” din Arad, cu piese 
scrise de autori vienezi.

Teatrul maghiar îşi atestă activitatea din anul 1813, mai ales 
cu trupe venite din alte oraşe, Oradea, Cluj.

Toate momentuele importante ale revoluţiei de la 1848 au fost 
gândite la Arad. 

La sud de Mureş a izbucnit o mare răscoală, cuprinzând şi 
localităţile Firiteaz şi Fiscut.

Judele districtual Varga arată în raportul său că la 27 octombrie 
s-au răsculat ţăranii din plasa de lângă Mureş, răscoala având 
centrul la Fibiş şi cuprinzând toate satele din jur.

Atât de intensă a fost răscoala, încât de la plasa Aradul-Nou au 
plecat spre Vinga pentru pacifi carea comunelor 800 de infanterişti, 
100 de călăreţi şi două tunuri. Fiscutul s-a supus, dar ţăranii din 
Firiteaz au opus rezistenţă şi, în consecinţă, s-a tras cu tunurile şi 
numai astfel s-a supus şi această localitate.

Dar, după plecarea trupelor din comună, ţăranii se răscoală 
din nou, obligându-l pe administratorul domeniului să fugă. De 
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men ţionat că în toate comunele şi satele se dorea conducere de 
către maghiari.

Pentru menţinerea ordinii a început să funcţioneze curtea mar-
ţială. Preotul român din Sânicolaul-Mic, Jivan Petrovici, va fi  exe-
cutat în ziua de 13 noiembrie 1848, fi ind spânzurat din ordinul lui 
Kulterer Murany. 

Tot din ordinul lui Kulterer a fost spânzurat şi preotul Vasile 
Popescu din Alioş.

Cu privire la martiriul celor doi preoţi sunt mai multe surse 
de informaţii.

Unele prezintă executarea sentinţei pe o cruce de la marginea 
satului, la ieşirea spre Fântânele.

Alte informaţii, care par mai verosimile, sunt cele care arată că 
executarea prin spânzurare a celor doi preoţi a fost în faţa primăriei 
de un pom. În cartea lui I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în 
Banat (Editura Academiei Române, 1968, pagina 201), se arată că 
preoţii români au încercat să facă servicii garnizoanei din Cetatea 
Arad. 

Tot aici se arată că la data de 21 noiembrie, consiliul de război 
din Timişoara lansează manifestul de protest care arată excesele 
revoluţionarilor maghiari.

O mică legendă se leagă de acest tei secular ce se afl ă în faţa 
fostei primării, de crengile căruia se crede că au fost spânzuraţi 
cei doi preoţi.

În cartier trăia o bătrână de naţionalitate germană, care în anul 
1980 avea vârsta de 101 ani. A fost întrebată ce îşi aminteşte des-
pre teiul din faţa fostei primării, a răspuns că atunci când ea era 
mică, acest tei era tot aşa de mare şi de falnic.

Cel care şi-a luat îndrăzneala de a culege date, de pe la înce-
putul anului 1980, pentru alcătuirea acestei lucrări cu caracter mo-
nografi c, pe atunci se ocupa de gospodărirea cartierului în calitate 
de deputat municipal, reprezentând cetăţenii din Sânicolaul-Mic. 
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Afl ând, în decursul anilor, interesante relatări despre acest tei, 
m-am preocupat de ocrotirea lui.

În această preocupare au fost antrenaţi şi alţi cetăţeni din car-
tier, care au răspuns cu multă plăcere la tot ce s-a întreprins pen  tru 
a ocroti acest arbore secular.

Dl. Horga Cosma a turnat monumentul, a donat şi scris placa 
de marmură.

Dl. Steop Ionel (în prezent decedat) a confecţionat un frumos 
gard de împrejmuire din fi er forjat.

A fost inaugurat în mod festiv la 9 mai 1983, dat în îngrijire 
şcolii generale din cartier.

Revenind la evenimentele din timpul revoluţiei, mai con sem n-
ăm faptul că mulţi ţărani şi intelectuali din împrejurimile Aradului 
au fost închişi, bătuţi, schingiuiţi, condamnaţi pentru că au par ti-
cipat la revoluţie.

Imagine document cu ocazia Zilele cartierului
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Cetatea Aradului a fost transformată în închisoare, atât pentru 
revoluţionarii români, cât şi pentru cei maghiari. 

Aici au fost închişi, printre alţii: Eftimie Murgu, Căpitan Ioan 
Izicescu, Gheorghe Petcu şi alţii. Tribunalul Militar a pronunţat 
489 de sentinţe, dintre care 219 condamnări la moarte, printre a -
ceştia se găseau şi cei 13 generali participanţi la lupte din partea 
armatei maghiare.

Aeştia au fost executaţi la 6 octombrie 1849, la Arad, patru 
prin împuşcare în şanţul cetăţii, iar nouă au fost spânzuraţi la mar-
ginea acesteia.

Marea răscoală, cu toate că a fost înfrântă, a zguduit ordinea 
fe udală, deschizând calea progresului. Zona arădeană începuse să 
devină una dintre cele mai în sem nate regiuni industriale din ţară.

Premisa dezvoltării o constituiau materiile prime existente, 
for ţa de muncă ieftină, precum şi introducerea tehnicii din ce în 
ce mai noi. 

Maşinile cu aburi, curentul electric, racordarea la sistemul 
feroviar în anul 1858, toate acestea au dus la folosirea pieţelor in -
terne şi externe.

Pentru oraşul Arad şi împrejurimi, o mare realizare a fost crearea 
Uzinei Electrice Arad (1895), cu o producţie de 2.079.153 WO. 

Imaginea aeriană a cartierului
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Morile arădene măcinau zilnic 440 tone la zi, acestea erau 
mori mecanice, iar morile pe apă produceau renumita făină în 
„fl ăcări”.

În anul 1869 erau 145 mori pe apă, apoi rolul lor a fost în 
scă  dere. În Sânicolaul-Mic a funcţionat încă de pe la sfârşitul seco-
lului trecut o moară acţionată de un uriaş motor mecanic, care a 
produs în decursul anilor o făină de bună calitate, atât din grâu, cât 
şi din porumb, moara producea şi un griş renumit.

Atât moara, cât şi clădirea de lângă moară, au fost proprietatea 
familiei Kolb.

În deceniile care au urmat după revoluţie, agricultura era do-
minată de contradicţia fundamentală dintre moşierime, în cea mai 
mare parte maghiară, şi ţărănime, în majoritate românească, alături 
de care mai trăiau şi ţărani maghiari şi de alte naţionalităţi.

Cuceririle obţinute în anii revoluţiei sunt continuate prin noi 
acţiuni ale ţăranilor de a lărgi cuceririle obţinute. Această tendinţă 
se manifestă îndeosebi în timpul pătrunderii trupelor lui Avram 
Iancu în zonele de şes în hotarele ţării românilor până la Arad.

Delegaţiile naţionale afl ate la Viena erau puternic susţinute de 
către românii arădeni pentru revendicarea drepturilor formulate în 
1848-1849.

Episcopul Gherasim Raţ redactează o circulară către parohi 
pentru a colecta sumele necesare în vederea deplasării delegaţiei 
la Viena.

Populaţia arădeană aude despre convingerile majorităţii popu-
laţiei din Transilvania, precum că numai Avram Iancu deţine acea 
putere capabilă să administreze dreptatea. El va extinde hotarele 
românilor până la Arad. Alţii spuneau că revendicările româneşti 
se vor realiza numai atunci când Avram Iancu le va obţine cu forţa 
ar melor. 

Întoarcerea lui Avram Iancu de la Viena în aprilie 1850 a 
prilejuit convocarea la Cuvin a unei adunări a fruntaşilor români, 
pentru a fi xa o linie politică comună de urmat în etapa următoare.
Ves tea adunării a produs o veritabilă panică în rândul autorităţilor, 
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care se temeau de o adunare de masă. Brutala expulzare a lui 
Avram Iancu de la Viena la mijlocul lunii aprilie 1851 a provocat 
o vie revoltă în rândul maselor.

Românii din Banat, situaţi la sud de Mureş, la fi nele anului 
1860 au protestat împotriva încorporării Banatului în Ungaria, 
ce reau menţinerea autonomiei Banatului Timişan, mai cereau să 
aibă un capitanat românesc.

Situaţia populaţiei româneşti majoritare legată de încorporarea 
Banatului în Ungaria a fost sintetizată de Andrei Mocioni, membru 
în Senatul imperial de la Viena (1860). El spunea: conducerea 
imperiului a făcut o nedreptate prin măsurile luate.

Andrei Mocioni s-a adresat direct împăratului. A arătat că Ba-
natul nu a fost component al Ungariei, ci a fost autonom, apoi a 
ex pus drepturile celor 600.000 de români bănăţeni.

O manifestare importantă a poziţiei democratice a românilor 
arădeni a fost demonstraţia de Anul Nou (stil vechi) din 1865, 
care a avut loc în faţa sediului Comitatului, unde au fost arborate 
şi steagurile tricolore, simbol al unităţii naţionale.

Tineretul arădean era hotărât să se dedice năzuinţelor naţiunii 
din care făceau parte şi regreta că au trecut luminoasele zile ale 
revoluţiei de la 1848 fără să fi  luptat cu armele în mâini alături de 
Avram Iancu.

La începutul anului 1867, clasele stăpânitoare austriece şi 
ungare au instituit regimul reacţionar dualist de factură burghezo-
mo şierească. Evenimentul a fost primit cu răceală de majoritatea 
ro mânilor arădeni.

La Arad, pe catedrala rămână ortodoxă, cu această ocazie a 
fost arborat drapelul tricolor.

În perioada dualismului, în Arad şi în împrejurimile sale nu 
numai populaţia românească vedea în unirea celor două clase 
dominante, ungară şi austriacă, un act de zbucium pentru populaţia 
românească.

O altă constatare se referă la pătrunderea intensă a capitalului 
austriac în investiţiile industriale care s-au făcut după 1867. Ca-
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pitalul austriac era dominant în operaţiunile de credit ce se făceau 
în părţile Aradului.

În Arad, industria textilă s-a dezvoltat puternic, Uzinele Textile 
erau cunoscute în toată ţara şi peste hotare. Aici au lucrat multe 
mii de oameni. Au început să lucreze în aceste uzine şi un număr 
însemnat de muncitori din Sânicolaul-Mic, mai ales femei. 

Fabrica de Vagoane Weitzer I. şi-a început activitatea cu un 
pu  ternic grup de oameni alcătuit din peste 400 de muncitori.

La jumătatea distanţei dintre Sânicolaul-Mic şi Fântânele 
func  ţionează o fabrică de cărămidă, care încă de pe la începutul 
se colului a produs îndeosebi pentru oraşul Arad, dar şi pentru lo-
calităţile dimprejur. La această fabrică au lucrat şi locuitori ai 
Sânicolaului-Mic. Multe decenii de-a rândul, fabrica a lucrat cu 
foc continuu.

În primii ani ai secolului XX, din cauza condiţiilor grele de 
viaţă, un număr însemnat de locuitori ai judeţul Arad, 15.970 de 
persoane, au plecat în alte părţi, îndeosebi bărbaţi, pentru a găsi 
un loc de muncă mai bine plătit şi cu condiţii de mmuncă mai 
omeneşti. Au fost cazuri când şi anumiţi locuitori din Sânicolaul-
Mic au plecat în Statele Unite ale Americii, unde au lucrat o 
perioadă, după care s-au întors acasă, iar cu banii adunaţi şi-au 
construit case şi şi-au cumpărat pământ.

Dintre aceştia, cetăţeanul Dinu Cigorean a lucrat în Statele 
Unite în meseria de dulgher timp de opt ani, iar la întoarcere şi-a 
extins casa, pentru cei unsprezece copii ai săi, toţi băieţi.

Tot în această perioadă s-au dezvoltat transporturile şi 
c omunicaţiile, Aradul fi ind un important nod de comunicaţii.

În perioada dualismului se înregistrează o dezvoltare rapidă a 
reţelei feroviare, înlesnind circulaţia oamenilor şi a mărfurilor.

La 22 decembrie 1868 s-a dat în folosinţă linia ferată Arad-
Deva, iar în anul 1881 a fost pusă în funcţiune linia ferată Arad-
Timişoara, astfel, în anul 1914 reţeaua de căi ferate era de 499 
km.
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Printre obiectivele de luptă din Banat au fost şi cele din dez-
baterile parlamentare din cadrul Dietei de la Budapesta, unde re-
prezentanţii românilor, uniţi cu deputaţii sârbi şi slovaci, au militat 
pentru democratizarea vieţii politice.

Deputatul Anton Mocioni a convocat la Arad o adunare a ro-
mânilor din Banat, la care au participat 300 de delegaţi din toate 
lo calităţile. Cu ocazia acestei adunări, deputatul Iosif Hodoş a 
propus termenul de partidă naţională română pentru forţele na-
ţionale unite din Banat, Crişana, Maramureş.

În adunarea ţinută la Arad s-au stabilit documente şi teze cu 
caracter naţional: egala îndreptăţire a naţiunilor asupra dreptului de 
a alege deputaţi în dietă, dezvoltarea învăţământului şi egalitatea 
în drepturi.

Un comitet general cu sediul în Arad a condus activitatea 
între anii 1872 şi până în 1875, când, printr-un ordin energic emis 
de K. Tisza, activitatea acestuia a fost interzisă, urmând şi alte 
mă  suri mai ales în ceea ce priveşte utilizarea limbii române şi a 
manualelor tipărite în limba română. 

Românii din părţile Aradului au participat pe toate planurile la 
mişcarea memorandistă. La 28 mai 1892, românii din Transilvania 
au înaintat curţii din Viena un memorandum, printr-o impunătoare 
delegaţie. Elaborarea memorandumului a fost hotărâtă de confe-
rinţa na ţională din 1887. La redactarea acestuia a participat în pri-
mul plan Ioan Slavici, care cunoştea temeinic problemele cu care 
se con fruntau românii.

Memorandumul a fost înaintat împăratului, fără a se adresa 
gu vernului ungar, care era potrivnic intereselor noastre interna ţio-
nale şi locale.

Eposcolul Aradului, Ioan Meţianu, a fost solicitat să interzică 
adunările în şcoli, pentru ca să fi e ferite şcolile de activitatea poli-
tică. Solidaritatea cu memorandiştii, care aveau o atitudine plină 
de demnitate naţională în faţa instanţei de la Cluj, unde s-a judecat 
procesul memorandiştilor, a fost demonstrată şi prin adunările 
populare de sprijin.
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S-a trimis o delegaţie la 
Cluj, pentru a-i încuraja pe cei 
care urmau să fi e condamnaţi şi 
a-i îndemna în susţinerea cauzei 
lor. Partidul Naţional Român a 
avut un rol determinant în lup-
ta ră mânelor de pe aceste me-
leaguri pentru drepturile lor.

Numai că în 16 iunie 1894, 
activitatea PNR este interzisă 
printr-o ordonanţă ministerială 
semnată de K. Hieronymi, mi-
nistrul de interne al Ungariei.

Membrii comitetului cen-
tral al partidului au fost con-
damnaţi la ani grei de închi-
soare. După interzicerea PNR, 
în Arad s-a pus problema găsi-
rii unei noi forme de organizare 
şi de acţiune. Oameni politici 
arădeni au organizat clubul Co-

mitatens, club judeţean înfi inţat la 2 ianuarie 1922 (?). Din acest 
club făceau aprte un număr însemnat de membri din fostul PNR.

Activitatea desfăşurată de clubul judeţean a contribuit la con-
fi rmarea Aradului ca centru politic, care a atras şi alte forţe politice 
din Crişana, Banat. În aceşti ani a apărut şi omul de acţiune care, 
cu tact şi cultură, a condus lupta naţională.

Vasile Goldiş a fost unul dintre participanţii şi organizatorul 
manifestărilor ţăranilor şi mucitorilor.

Vasile Goldiş a ţinut conferinţe şi a subliniat unitatea ce tre-
buie să existe pentru autonomia naţională. Ceea ce-a reprezentat 
Discursul lui Bărnuţiu de la Blaj, din 14 mai 1848, pentru mişcarea 
naţională a românilor transilvăneni – feriţi, prin puterea şi logica 
ar gumentelor bărnuţiene să cadă în capcana acceptării uni-

NICOLAE ADAM,
membru în Partidul Naţional Român, 

născut în Sânicolaul-Mic
Preşedintele partidului
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riiTransilvaniei cu Ungaria – îl reprezintă, pentru mişcarea 
tribuniştilor arădeni, articolul lui V. Goldiş publicat în anul 1900, 
cu titlul „O scrisoare politică”.42 Pornind tocmai de la textul bă-
rnuţian şi de la ideea că „deja Adunarea naţională de pe Câmpia 
Libertăţii a cerut autonomia naţională a tuturor românilor de sub 
sceptrul habsburgic”, V. Goldiş combate teza autonomiei tran-
silvane promovată de pasivişti, considerând că nu mai corespunde 
noilor realităţi şi necesităţi politice. Pasiviştii sunt chemaţi să 
renunţe la autonomia teritorială a Ardealului în favoarea autonomiei 
naţionale a tuturor românilor de sub coroana Sfântului Ştefan. Era 
şi calea prin care se readucea consensul în mişcarea naţională, 
conceptul noii autonomii fi ind abordabil atât de activişti, cât şi de 
pasivişti: „Eu din convingere sunt activist. Mărturisesc adică în-
tru aceea că în lupta politică trebuie să uzăm de toate mijloacele 
posibile. Putem să facem tot ceea ce facem în pasivitate. Pentru 
ce, pe lângă acestea, să nu facem şi ceea ce se poate face în 
activitate? Tot din convingere nu sunt amic al autonomiei tran-
silvane; Noi cerem autonomie naţională, nu autonomie teritorială; 
autonomia Transilvaniei însemnează dezmembrarea trupului ro-
mânesc şi aceasta va să zică slăbirea naţiei româneşti. Ce-mi tre-
buie autonomia Transilvaniei, dacă am autonomia naţională a 
tuturor românilor din Ungaria? ”

În concepţia politică a lui V. Goldiş, pe lângă faptul că activismul 
ar constirui „o şcoală politică a poporului nostru”, ar contribui 
şi la reorganizarea pe baze sănătoase, democratice, a Partidului 
Naţional Român. Campaniile electorale, contactul permanent cu 
alegătorii, ar spori considerabil reprezentativitatea aleşilor, de fapt 
liderii autentici ai partidului: „Alegătorii români din fi ecare cerc 
electoral în preajma alegerilor vor oferi candidatura la mandatul 
de deputat dietal bărbatului lor de încredere. Aceşti bărbaţi de 
încredere cu drept cuvânt vor reprezenta în periodul de cinci 
ani al sesiunii parlamentare partidul naţional, fără deosebire, 
dacă au izbutit la alegeri ori ba. Iată deci reprezentanţii legali ai 

42 Tribuna Poporului, an IV, nr.74, 1900, p.1, „O scrisoare politică”.
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partidului.” Cu alte cuvinte, V. Goldiş propune o democratizare 
re  ală a vieţii de partid şi, în premieră pentru mişcarea politică a 
românilor transilvăneni, o apropiere a Partidului Naţional Român 
de mase, obiectiv pentru care militau şi tribuniştii arădeni. Ultima 
parte a scrisorii politice a lui V. Goldiş cuprinde o analiză obiectivă 
a realităţilor din Ungaria şi lasă să se întrevadă, deşi nu o spune ex-
plicit, zorii autodeterminării naţionale: „Nu vedeţi cum se topesc? 
Scandalurile politice nu se mai sfârşesc, defraudările sunt la or -
dinea zilei, administraţia e mai mult decât asiatică, justiţia es te 
cum este şi totul e, cum n-ar trebui să fi e. Şapte milioane de ce-
tăţeni sunt priviţi ca străini. Braţele şi picioarele statului sunt 
încătuşate, liber e numai stomacul. Aşa statul nu mişcă înainte, 
ci stă locului şi mistuie numai. Viitorul nu mai e problematic. Noi 
aşteptăm.” 

Deşi, în fi nal, V. Goldiş refuză să-şi depună candidatura la 
Lipova – după cum îi ceruseră locuitorii de pe Valea Mureşului – 
pentru a nu spori disensiunile din sânul partidului, scrisoarea-pro-
gram pe care a publicat-o rămâne una dintre cele mai valoroase 
discursuri politice ale tribuniştilor arădeni. Şi este doar începutul, 
deoarece la cumpăna secolelor, tribuniştii îşi radicalizează dis-
cursul politic, tot mai multe articole publicate în Tribuna Poporului 
constituindu-se în apeluri deschise pentru reluarea activităţii po-
litice. „Să ni se dea dreptul de a avea înrâurire asupra vieţii po-
litice din această ţară, a lua parte la croirea sorţii ei şi a noastră, 
a fi  reprezentaţi în Dietă”43- glăsuieşte un comentariu de pe prima 
pagină, intitulat, sugestiv, „Către alegătorii români”. Cu precădere 
alegerile din comitat sunt considerate deosebit de importante de 
către tribunişti, abordarea acestora fi ind cât se poate de interesantă. 
Astfel, pentru alegerile din 2/14 noiembrie 1898, după ce publică 
lista tuturor cerurilor româneşti, Tribuna Poporului încheie: „Toa-
te aceste cercuri sunt româneşti. Alegătorii, dacă se vor purta 
deci numai câtuşi de puţin bine, le va fi  uşor să aleagă pe românii 
încercaţi, cărora nu le va fi  teamă să stea în faţa fi şpanului. 

43 Tribuna Poporului, nr. 121/ 1898, p.1.
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Blestemaţi să fi e din neam românii care nu vor vota pe candidaţii 
naţionalişti.”44 Blestemul din fi nalul articolului nu este întâmplător, 
deoarece tactica cumpărării voturilor de către candidaţii maghiară 
era frecventă în acea perioadă. Alteori, tribuniştii îşi încheie dis-
cursurile electorale cu încurajări: „Români, nu vă lăsaţi, că luptând 
voiniceşte cinstea şi averea vi-o apăraţi.”45 În faţa abuzurilor de la 
urna, tribuniştii iau imediat atitudine: „Au pus jandarmii să ares-
teze pe fruntaşii români. Astfel s-a întâmplat nemaipomenit scan-
dal în Boroş-Ineu, unde preşedintele alegerii, Molnar Imre, notar 
regesc, după ce a refuzat să primească buletinul de votare al ro-
mânilor, pentru cuvânt că este scris pe hârtie albă, apoi a dispus 
arestarea d-lui Vasile Bălan.”46 Pe toată durata alegerilor, tribu niş-
tii ţin o rubrică permanentă în ziar, intitulată „Barbarii electorale”, 
unde dau în vileag toate abuzurile stăpânirii. Titlurile articolelor 
apărute în perioada alegerilor sunt şi ele cât se poate de sugestive: 
„Lupta noastră”47, „Biruinţa românilor”,48„Lupta în comitate”49. 
După desfăşurarea alegerilor şi comunicarea rezultatelor, tribuniştii 
laudă cercurile în care românii şi-au votat candidaţii naţionali, 
folosind cuvinte elogioase: „Laudă vouă şirienilor bravi, vi-aţi 
datoria de români aşa cum trebuie.”50 Nu la fel stau lucrurile în 
cazul eşecurilor electorale, când vinovaţii sunt menţionaţi fără 
echivoc în paginile Tribunei Poporului: „Unde o preotul Budugan 
şi de ce şi-a lăsat turma pe mâinile beţivului Nicodim?”51 Deşi 
ex  presiile folosite sunt uneori dure, ţinând cont de contextul elec-
toral al vremii, când alegătorii români erau cenzuraţi, cumpăraţi, 
ameninţaţi, şantajaţi sau chiar bătuţi ori întemniţaţi, presiunea me-
diatică a tribuniştilor arădeni era de cele mai multe ori justifi cată. 

44 Tribuna Poporului, nr.186/ 1898, p.3
45 Tribuna Poporului, nr.196/1898, p.955.
46 Tribuna Poporului, nr.208/1898, p.1.
47 Ibidem, nr.215/1898, p. 1045.
48 Ibidem, nr.210/1898, p.1.
49 Ibidem, nr.207/1898, p.1006.
50 Ibidem, nr.210/1898, p.102.
51 Ibidem, nr.210/1898, p 103.
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Alegătorii români simţeau că ziarul este aproape de ei şi că nu 
sunt singuri în faţa autorităţilor. De fapt, se pregătea terenul pentru 
marile confruntări parlamentare ce aveau să urmeze, alegerile din 
comitat fi ind privite şi instrumentate de către tribuniştii arădeni ca 
un veritabil exerciţiu electoral. În acest sens, tribuniştii sunt ex-
trem de sensibili faţă de minorităţile nemaghiare din comitat, po-
pularizând colaborarea electorală dintre acestea: „E interesant că 
în câteva locuri, în cercuri mixte, ca la Păuliş, nemţii au votat cu 
românii. Iar la Şiria ungurească, nemţii nu s-au dus la vot numai 
să nu trebuiască să voteze cu ungurii. Astfel au şi ajutat românilor 
din acel cerc.”52 De asemenea, în cazurile neînţelegerilor inter-
confesionale, tribuniştii acţionează cu maximă prudenţă, pentru a 
nu stârni orgoliile celor implicaţi: „Nu putem suprima regretul, că 

52 Tribuna Poporului, nr.209/1898, p.1.

Anexa de la fosta Primărie a comunei
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deşi din centru s-a candidat părintele protopop Gr. Cat. Telescu, 
anume din consideraţie către greco-catolicii din acel cerc, cu toa-
te acestea preotul greco-catolic a ţinut să nu voteze de fel, iar 
cre dincioşii greco-catolici au votat cu toţii contra noastră.”53 

Atenţia deosebită pe care tribuniştii arădeni o acordă ale ge-
rilor din comitat şi presiunea mediatică pe care Tribuna Popo rului 
o exercită pentru promovarea votului naţional în rândul ale gă to-
rilor români, prefi gurează schimbările majore care aveau să se pe-
treacă, la începutul secolului, în ceea ce priveşte strategia po li tică 
a românilor transilvăneni. Alegerile parlamentare din toam na anu-
lui 1901 evidenţiază atât disponibilitatea electoratului român pen-
tru reluarea activismului politic la scară naţională, cât şi efi  ca ci-
tatea conjugării eforturilor electorale între români, sârbi şi slo vaci. 
Cu toate că Tribuna Poporului declanşează o adevărată cam panie 
mediatică în favoarea participării românilor la alegeri pe lis te 
naţionale,54 conferinţa confi denţială a Partidului Naţional Român 
desfăşurată la Cluj în data de 5 septembrie 1901 decide menţinerea 
pasivismului. Hotărârea luată la Cluj îl determină pe tribunistul 
arădean P. Truţia să demisioneze din comitetul central, însă tribu-
niştii arădeni, de dragul unităţii partidului, se supun ho tă rârii de a 
nu participa la alegeri. Nu acelaşi lucru se petrece la slo vaci, care 
îşi vor modifi ca programul politic naţional din 1861, vor renunţa 
la revendicarea autonomiei şi trec la activism, reuşind să propulseze 
4 deputaţi în parlament.55

Următorii doi ani aveau să însemne, pentru gruparea tribu-
niştilor arădeni, instalarea lor defi nitivă în fruntea mişcării poli ti-
ce naţionale. La sfârşitul anului 1902 Ioan Raţiu moare, iar acest 
lu  cru va însemna îndepărtarea unui obstacol impornant în calea 
afi rmării noului curent politic de la Arad. Tribuniştii arădeni pri-

53 Ibidem, nr.210/1898, p. 1025.
54 Tribuna Poporului, 10/23 aprilie 1901, pp. 1-3.
55 Boia, L. Contribuţii privind criza Partidului Naţional Român şi trecerea de 

la pasivism la activism 1893-1905, în „Studii. Revista de istorie”, XXIV, 
1971, nr.5, p.977.
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mesc vestea morţii „mândrului bătrân Ioan Raţiu” cu regretul cu-
venit, iar în necrologul publicat în Tribuna Poporului şi alcătuit 
de V. Goldiş56 se menţionează memorabilele cuvinte rostite de I. 
Raţiu cu ocazia procesului Memorandului („Existenţa unui popor 
nu se discută, ea se afi rmă”). Desigur, V. Goldiş arată şi cu această 
tristă ocazie faptul că „mai vârtos în vremea din urmă nu am putut 
fi  alăturea de el, căci credinţele minţii sunt adeseori, tocmai între 
cei mai buni, diferite.”

Pe cale de consecinţă, la un an după moartea lui I. Raţiu, Tribuna 
sibiană îşi va înceta apariţia, iar în anul următor, 1904, Tribuna 
Poporului din Arad îşi va schimba numele în Tribuna, o dovadă în 
plus în ceea ce priveşte persistenţa şi trăinicia spiritului tribunist. 
În faţa atâtor schimbări, tribuniştii arădeni îşi reorganizează acti-
vitatea, aşezând Aradul şi Tribuna Poporului în fruntea luptei na-
ţionale din Transilvania. E. Brote, afl at la începutul anului 1902 
la Dresda, îi scrie lui R. Ciorogariu despre necesitatea strângerii 
tu turor ardelenilor în jurul „sâmburelui sănătos format la Arad.” 
Insistă pe atragerea greco-catolicilor şi pe susţinerea nucleului for-
mat la Orăştia, în jurul ziarului Libertatea, dar şi pe necesitatea 
a tragerii bănăţenilor: „Toate grupurile şi grupuleţele atrase vor 
pretinde oarecare infl uenţe în conducerea foii şi d-voastră le veţi 
acorda în diferite limite. E bine ca foaia să deschidă coloanele 
sale tuturor părerilor; ea va deveni astfel un organ al cercurilor 
din ce în ce mai largi...”57 Pe de altă parte, I. Russu-Şirianu susţine, 
număr de număr, necesitatea trecerii la activism: „Pasivitatea a 
fost respectată numai de către fruntaşi... dacă nu vrem să lăsăm 
poporul străinilor, trebuie s-o rupem toţii cu pasivitatea şi încă din 
vreme să ne pregătim de luptă.”58 Tot în această perioadă, V. Goldiş 
încearcă să impulsioneze viaţa politică din comitatul Făgăraşului, 
recomandându-le acestora organizarea politică de la Arad.

56 Tribuna Poporului, nr.218, an VI, 1902.
57 Arhivele Statului Arad, Fond personal Roman Ciorogariu, dosar 2, pp.310-

311.
58 Tribuna Poporului, nr.41, 15 martie 1903, p.1 „Activitate!”
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În această perioadă, în presa arădeană au apărut 59 de lucrări, 
cugetări şi poezii ale lui Eminescu, mai ales cele cu caracter pa-
triotic:

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie...”
Au mai apărut poezii care cântau natura sau iubirea.
Au apărut foarte multe lucrări literare aparţinând lui Victor 

Eftimmiu, Mihail Sadoveanu, poezii aparţinând lui Cincinat 
Pavelescu.

Iosif Goldiş a fost membru al Academiei Române. El spunea 
că poporul care îşi pierde limba este şters din cartea celor vii, apoi 
se referea la Aricescu, citându-i versurile:

„Românii îşi păstrează silegeşi costume
Şi datini, şi moravuri şi braţ, şi buzdugan,
Şi inimă şi minte şi glorie şi neam
Şi limba şi penaţii şi sângele roman.”

Un alt arădean care s-a remarcat pe plan politic şi ştiinţifi c, 
fi ind membru al Academiei Române, a fost Vasile Mangra. El a 
con dus revista „Biserica şi Şcoala” din Arad, revistă a avut o mare 
infl uenţă în rândul arădenilor.

O seamă de poeţi şi scriitori au oferit importante opere menite 
să-i însufl eţească pe români.

Iată câteva versuri mai semnifi cative din poezia Dorul de li-
bertate, scrisă de Iulian Grozescu în 1872:

„.........................................................
Căci românul speră viaţa-i spre vecie
Într-o mare, mare Românie

Şi că acest timp de aur e încă departe
Şi noi cei de astăzi n-am fi  având parte,
Însă o naţiune care se stimează
Nu pentru favoruri de moment lucrează
Şi cu bărbăţie, orice s-ar întâmpla,
Caută să-şi plinească dorinţa sa.”



Vasile Motocea76

Tot în această perioadă au apărut şi unele lucrări scrise de oa-
meni de cultură germani, maghiari, sârbi. În anul 1923(?) au a  pă-
rut lucrările Clopotele Patriei şi Amurgul Idolilor, scrise de Adam 
Müller-Guttenbrunn, originar din Zăbrani, cel care avea să evoce 
locurile natale în mai multte lucrări ale sale, printre care şi „Micul 
şvab”. Scriitorul maghiar Ivany Odön a publicat lucrarea Neamurile 
Episcopului. Acest scriitor arădean se situa printre reprezentanţii 
de seamă ai realismului critic din secolul al XIX-lea.

Creşterea rolului cultural şi politic al Aradului a determinat ca 
acest centru să fi e vizitat de mari personalităţi: Nicolae Iorga, C. 
Stere şi alţii, care întreţineau relaţii strânse cu oamenii politici ară-
deni. Pe plan politic, Aradul s-a afi rmat pentru înlăturarea conce si i-
lor minore, a căror vreme trecuse. S-a trecut la desfăşurarea e ve ni -
mentelor care să pregătească destrămarea imperiului austro-ungar.

Intrarea României în primul război mondial a dovedit şi faptul 
că majoritatea conducătorilor români erau atraşi de monarhie, 
semnele de fi delitate faţă de aceasta erau numeroase. Dezertările 
din armata austro-ungară au devenit mai numeroase, un tânăr pe-
dagog arădean a trecut Carpaţii şi s-a înrolat în armata română.

În anul 1917, contele Tisza a iniţiat o campanie de strângere de 
semnături pentru o declaraţie de fi delitate faţă de imperiu. Multe 
dintre ofi cialităţi, printre care şi Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, 
au refuzat să o semneze.

Autoritatea statului a început să scadă, în luna noiembrie 
1918, lupta naţională a românilor a intrat în linie drepată, adică 
într-o fază decisivă.

S-a trecut la organizarea gărzilor naţionale.
De remarcat faptul că la Muzeul Judeţean Arad se găseşte o îns-

criere istorică în care este prezentată o fotografi e care înfăţişează 
şase bărbaţi în ţinută militară, sub care se consemnează: membrii 
gărzii naţionale din Sânicolaul-Mic, Arad, 1918.

Funcţia acestor gărzi naţionale locale a fost aceea de a ajuta 
la instalarea autorităţilor româneşti, ceea ce dă caracterul preluării 
puterii de către acestea.
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Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 a 
prilejuit şi participarea unor delegaţi locali.

După desăvârşirea unităţii naţionale, statale de la 1 Decembrie 
1918, s-a trecut la instalarea administraţiei româneşti pe toate pla-
nurile, iar limba română devine limbă ofi cială în toate serviciile 
pu blice şi în şcoli. O mărturie importantă pe linie legislativă a fost 
şi măsura adoptării statutului minorităţilor conlocuitoare.

În România sunt recunoscute drepturile egale ale fi ecărei mi-
no rităţi cu cele ale românilor.

Pe linie administrativă s-a trecut la reorganizare, Aradul-Nou 
avea statut de plasă şi aparţinea de judeţul Timiş.

Sânicolaul-Mic aparţinea de plasa Aradul-Nou.
După primul războiul mondial s-au creat forţe favorabile in-

tensifi cării procesului de industrializare capitalistă. Aradul a de-
ţinut un loc de frunte în economia românească.

Printre fabricile mai mari se situa Fabrica de Vagoane I. Weitzer, 
cu peste 1.400 de muncitori, Fabrica de Automobile „Marta”, cu 

Agricultorii din Sanicolaul Mic veneau cu produse la Piata din Arad 1890
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330 de angajaţi, Fabrica Textilă, cu 348 de angajaţi, Fabrica de Spirt 
şi Drojdie Neumann, cu 388 de angajaţi. În toate aceste fabrici au 
lucrat şi bărbaţi şi femei din Sânicolaul-Mic, la Fabrica de Vagoane 
lucrând un număr însemnat de bărbaţi.De remarcat că în jurul anului 
1923, la Arad s-au fabricat avioane de tip ASTRA-PROTO.

Aşa cum am arătat la începutul prezentării istorice a acestei 
aşezări, cu referiri şi la localităţile apropiate, localitatea Sânicolaul-
Mic (Szentmiklos, adică localitatea Sfântului Nicolae), atestată 
documentar de pe la mijlocul secolului al XIV-lea, pe atunci era 
domeniul familiei Keszei, iar în anul 1471, Bágas Keszei donează 
domeniul capitlului din Cenad. În anul 1790, populaţia, pământurile 
şi animalele acestei aşe zări erau rânduite după cum urmează:

Numărul animalelor domestice

1870 1895 1911

Cai 322 226 545

Bovine  411 285 562

Porci 435 408 386

Oi 1007 396 578

Capre - - 5

Păsări - 2159 - 

Albine  30 46 -

Evoluţia populaţiei pe ani

1820 = 1039; 1822 = 1279; 1823 = 1282; 1824 = 1360; 
1825 = 1471; 1826 = 1403; 1827 = 1417; 1828 = 1509; 
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1829 = 1473; 1830 = 1427; 1831 = 1342; 1833 = 1333; 
1834 = 1271; 1835 = 1262; 1836 = 1234; 1837 = 1191; 
1838 = 1192; 1839 = 1342; 1841 = 1409; 1843 = 1405; 
1846 = 1443; 1847 = 1476; 1848 = 1469; 1851 = 1278; 
1852 = 1298; 1853 = 1348; 1854 = 1394; 1855 = 1393; 
1857 = 1520; 1858 = 1526; 1859 = 1554; 1861 = 1557; 
1863 = 1610; 1865 = 1642; 1866 = 1695; 1868 = 1650; 
1870 = 1601; 1873 = 1681; 1875 = 1583; 1877 = 1510; 
1880 = 1508;1883 = 1581; 1886 = 1668; 1889 = 1857; 
1892 = 1825; 1896 = 2089; 1898 = 2208; 1900 = 2290; 
1902 = 2684; 1905 = 2774; 1907 = 2535; 1910 = 2639; 
1913 = 2871; 1916 = 2843; 1937 = 2854; 1940 = 2851.

Şi din datele prezentate până acum rezultă evoluţia în creştere 
sau în scădere a populaţiei şi a efectivelor de animale după evoluţia 
vremurilor, mai ales înainte şi după anumite bătălii.

Vom vedea în continuare evoluţia populaţiei din localitatea 
noastră pe naţionalităţi şi pe religii.

Prezentăm aceste date care ni se par relevante prin dinamica 
lor, îndeosebi pentru generaţiile care vor veni şi care vor trebui 
să-şi cunoască neapărat rădăcinile şi trecutul istoric al acestei greu 
încercate localităţi în decursul vremii.

E bine de ştiut că localnicii, din cele mai îndepărtate timpuri, 
au luptat şi s-au jertfi t pentru apărarea localităţii împreună cu alte 
naţionalităţi.

Vom vedea că, pe lângă românii băştinaşi, de fi ecare dată în 
marile bătălii au participat şi cei care s-au aşezat în această locali-
tate şi că populaţia germană colonizată şi în Sânicolaul-Mic pe la 
începutul secolului al XVIII-lea a evoluat dinamic şi a contribuit 
la dezvoltarea localităţii. Celelalte naţionalităţi au fost mai mici 
din punct de vedere numeric, maghiari, sârbi, evrei.
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Evoluţia pe naţionalităţi

1859 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941

Români 1016 763 1094 1110  - 1231  -  - 

Germani  500 569  862 1276 1359 1281 1335 1595

Maghiari  210 192 269  337  -  297  -  -

Alte naţ.  113  26  42  25 1183  73  - 1299

Total 1516 1656 2035 2684 2871 2464 2436 2854

Apartenenţa pe religii

1820 1841 1861 1880 1900 1916 1937 1948
Ortodoxă 1000 1114 1039 797 1015 1110 1203 1203
Catolică   39  284  535 592 1259 1610 1595 1595
Alte 
confes

-   11   3  19   16  123  56  53

Total 1039 1409 1577 1508 2290 2843 2854 2851

În perioada 1717-1775, localitatea aparţinea de Banatul îm-
părătesc, plasa Lipovei.

Potrivit unei lucrări a unui scriitor maghiar privind dezvoltarea 
demografi că în perioadă 1716-1848 din Banat, Kovách Géza, pre-
zintă:

În urma introducerii urbariului, în perioada 1784-1786, situa-
ţia demografi că era următoarea:

128 iobagi;
59 jeleri cu casă;
20 jeleri fără casă;
59 domenii gospodăreşti;
2176 halde pământ arabil.
În anul 1828, în hotar erau:
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2248 halde pământ arabil;
774 halde fâneţe;
64 halde vie.

În anul 1828 existau în comună următoarele animale do mes-
tice:

67 boi;
94 vaci cu lapte; 23 viţele de 2-3 ani;
904 cai, în principal din rasa Gayzan:
14 oi;
133 porci.
În acelaşi an erau:
128 de ţărani iobagi, dintre care:
29 deţineau un loc de casă, plat;
23 deţineau 1/2 plat;
76 deşineau 1/4 plat.

În localitate erau 14 meseriaşi diferiţi: fi erari, rotari, tâmplari, 
cro itori, pantofari şi alţii

Până în anul 1789, aparţinea familiei de latifundiari Lovász 
Zsigmund.

În perioada anilor 1890-1907, în Sânicolaul-Mic erau meş te-
şugari şi comercianţi, aşa cum vom vedea din tabelul alăturat, care 
au funcţionat în localitate.

Ocupaţii pe meserii 

1896 1907
Brutari - 1
Bărbieri 2 5
Morari (maşini aburi) - 1
Proprietari 
de batoze - 1
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Măcelari 3 4
Cârciumari 1 9
Comercianţi 17 26
Zidari - 3
Fierari 4 2
Croitori 2 2
Pantofari 3 1
Frânghieri (funari) - 1
Rotari 2 2
Mori de apă 6 1
Ţesători - 1
Dulgheri - 1
Total 40 62

Colonizarea germanilor a început în aceste zone cu circa 250 
de ani în urmă, când au venit primele familii în Banat şi Ungaria, 
dar în Sânicolaul-Mic se mai găseau familii de naţionalitate ger-
mană încă din anul 1812, în număr de 25 de familii. Ei au fost, în 
marea lor majoritate, meseriaşi sau ţărani săraci, care îşi căutau de 
lucru pe la moşiile nobililor.

Majoritatea erau din Aradul-Nou sau din comunele vecine.
Portul germanilor era cel din satul lor natal, în cele mai multe 

cazuri cel din Aradul-Nou.
Dialectul lor era cel din Aradul-Nou, fi indcă cei din alte comu-

ne s-au aclimatizat.
Despre populaţia din Sânicolaul-Mic, în Schematismus Cleri 

Diocesis, care apărea cam la 3-5 ani se găsesc următoarele date 
des  pre populaţia din Sânicolaul-Mic.

Insistăm asupra acestor date, deoarece populaţia germană, în 
anumite perioade, a fost mai numeroasă decât populaţia română, 
ca de pildă în anul de vârf 1812, 25 de familii, în anul 1941, 1595 
de cetăţeni, faţă de 1203 de români.
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Anul
Religia

Catolică - orto
doxă

evan-
ghelică

reformată evrei alţi

1812 25 - - - -

1815 23 - - - -

1817 19 - - - -

1818 22 - - - -

1820 39  1000 - - -

1821 39  1000 - - -

1823 41  1238 - - -

1824 109  1236 6 9 -

1826 117  1290 - 5 -

1827 126  1298 - - -

1828 154 1323 - - -

1829 158 1280 - - -

1830 166 1217 - - -

1832 199 1087 - - -

1836 187 1097 - - -

1837 240 895 1 1 -

1838 250 888 1 1 -

1853 364 962 5 1 -

1854 389 995 1 1 4

1855 399 997 2 1 -

1857 499 1010 3 - 4

1858 488 1012 2 - 4

1859 500 1037 8 1 -
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1861 517 1031 2 1 -

1866 543 1067 7 39 2

1870 598 972 2 6 -

1873 633 993 4 20 4

1875 635 881 4 22 4

1877 669 739 3 15 3

1880 676 793 3 5 3

1883 721 820 3 10 7

1889 1000 805 14 30 8

1892 1000 905 8 6 6

1896 1176 1000 2 6 5

1898 1237 1015 3 7 6

1900 1259 1015 3 7 6

1902 1458 1133 18 57 13

1905 1450 1108 3 7 6

1907 1462 1108 3 6 6

1910 1515 1100 3 5 6

1916 1610 1110 35 62 22

1919 1610 - - - -

1922 1610 - - - .

1927 1610 - - - -

1934 1648 - - - -

1937 1595 1203 35 - 3

1940 1595 1203 55 - 3

1948 1595 1203 53 - .
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Datele prezentate privind evoluţia populaţiei locale au fost 
cilese din mai multe surse, ceea ce poate pezenta unele mici di-
ferenţe, dar situaţia e în mare parte cea prezentată pe aproape toate 
planurile.

Numărul de case

Anul 1859 1880 1890 1900 1910 1930

Numărul 
de case

336 337 360 452 496 536

Din tabel rezultă că în mod ascendent numărul caselor, deci, 
şi al locuitorilor, a fost în continuă creştere.

Vom vedea în continuare cum a evoluat agricultura, care a 
cons tituit principala ocupaţie a localnicilor, datele sunt globale pe 
localitate, indiferent de proprietate.

Modul de folosire a hotarului

Anul 1859 1895

Holde, arabil 2942 iug. 406 iug.

Păşuni, fâneţe 354 iug. 74 iug.

Grădini 210 iug. 102 iug.

Vii - 6 iug.

Păşuni comunale 668 iug. 381 iug.

Pipirig,

stuf, extravilane 509 iug. 196 iug.

Total 4683 iug. 4775 iug.
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Populaţia din Sânicolaul-Mic în anul 1930 după sex şi stare 
civilă

FEMININ MASCULIN

căsăt. văd. divor. nedecl. căsăt. văd. divor. necăs. ned.

1314 189 14 3 669 50 3 664 -

Total pe 
sexe

1520 1416

Total 
ambele 
sexe

2936

Pentru cunoaşterea mai amănunţită a dinamicii populaţiei din 
Sânicolaul-Mic, la 8 iulie 1999 am cercetat registrele statistice de 
la Direcţia Judeţeană de resort, unde am găsit ultimele statistici în 
care populaţia din Sânicolaul-Mic a fost trecută separat. Din anul 
1930, statisticile privind populaţia locală au fost înglobate în cele 
ale oraşului Arad.

În anul 1941

Localitatea Sânicolaul-Mic

case clădiri gospodării total

557 865 2985 2985

Populaţia origine etnică

masculin români germani maghiari alte 
naţionalităţi

intelectuali

1403 1362 1338 271 14 34
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Sânicolaul-Mic 
Arad

SITUAŢIA STATISTICĂ A CARTIERULUI
1 XII 1999 - 15 IV 2000

      ÎNTOCMIT
     Vasile Motocea

Lucrarea statistică nominală şi centralizată a fost întocmită 
nu cu puţine eforturi şi greutăţi în perioada 1 XII 1999 - 15 IV 
2000.

Doresc ca lucrarea să aibă un triplu scop:
1) Să existe o evidenţă completă la îndemâna Bisericii;
2) Lucrarea istorico-monografi că „AŞEZAREA CU CINCI 

CIMITIRE” să aibă o statistică actualizată;
3) Să încercăm a convinge autorităţile locale că în această 

co munitate există un număr important de cetăţeni care nu trebuie 
marginalizat şi ignorat prin desfi inţarea serviciilor de strictă nece-
sitate şi neglijarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti.

Situaţie statistică centralizatoare a populaţiei şi imobilelor 
din cartier, perimetru vechi situat între calea ferată şi str. 

Vinului, la data de 15 IV 2000

Aşa după cum am menţionat, proprietăţile localităţii sunt 
donate lui Sigismund Lovasz de la Udviniş, iar ultimul vlăstar al 
acestei familii, Amalia Lovasz, s-a căsătorit cu contele Ladislau 
Zelensczki, de origine polonez.
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Fiica acestora s-a căsătorit cu Alexa Nopcea, întreaga avere a 
trecut pe numele acesteia.

Majoritatea locuitorilor din Sânicolaul-Mic au fost muncitori 
pe moşiile lui Ladislau Zelensczki şi Alexa Nopcea, apoi o bună 
parte dintre ei au fost împroprietăriţi.

Am făcut această amplă prezentare a succesiunilor de pro-
prietăţi pentru a arăta că după cel de-al doilea război mondial o bu-
nă parte din locuitorii din Sânicolaul-Mic, şi îndeosebi dintre cei 
cu pământ puţin sau fără pământ, au plecat să lucreze în diferite 
fabrici, care luaseră o dezvoltarea importantă în Arad. 

La data consemnării acestor rânduri, adică la începutul anului 
2002, încă mai erau câţiva cetăţeni care povesteau cu nostalgie 
cum circulau pe jos până la diferite fabrici din oraş, mijloacele 
de transport, mai ales cele mecanice, erau foarte rare şi numai la 
în demâna celor înstăriţi.

Unul dintre cei care povesteau cu multe amănunte a fost dl. 
Sava Dănilă, născut în 1912, care locuieşte pe strada Clopotului. 
Era un om care citise mult despre istoria oraşului, participase la 
mul te evenimente, în repetate rânduri se găsise faţă în faţă cu ghea-
ra morţii. Multe întâmplări au fost depănate şi povestite cu pri ce-
pe rea unui om care a participat efectiv la toate evenimentele, 
Costa Milovan, care la data decesului avea 80 de ani şi care par  ti-
cipase la lupte în Muntenegru, Albania şi pe toate celelalte fronturi. 
A cest cetăţean din cartier a fost şi un activ participant în Gărzile 
Naţionale Române. 

La data descrierii, în cartier mai există femei care zeci de ani 
au călătorit pe jos la fabricile textile, unde şi-au pierdut auzul din 
cauza zgomotului maşinilor şi războaielor de ţesut.

Sava Dănilă, despre care aminteam, a lucrat zeci de ani ca tâm-
plar la cea mai mare fabrică din oraş, Fabrica de Vagoane, a fost 
martor şi participant la multe mişcări muncitoreşti. În anii de după 
primul război, industria s-a dezvoltat, au luat fi  inţă uzine tehnice, 
Fabrica de Becuri, Fabrica de Radiouri „IRON”.

La moara mecanică a proprietarului Edmund Kolb, a cărei 
valoare a producţiei era de 21.316.460 lei, au lucrat şi unii cetăţeni 



89Sânicolaul-Mic aşezarea cu cinci cimitire 

din localitate. Vorbind despre industrie, locurile de muncă în multe 
locuri erau insalubre, periculoase pentru sănătatea şi chiar viaţa 
oame ni lor. Bolile sociale erau crunte, pe care mai ales cei săraci 
le duceau pe picioare, numai pentru a-şi putea asigura existenţa 
lor şi a fami liilor lor.

Muncitorii înfruntau boala fără să mărturisească că sunt bol-
navi, de teamă să nu fi e înlocuiţi cu alţii sănătoşi. În judeţul Arad, 
agricultura era mai ridicată datorită înzestrării cu maşini şi utilaje 
agricole mai multe şi mai bune. După reforma agrară din 1921, 
ni  velul agriculturii începe să se apropie de cel antebelic.

Reforma agrară a redus considerabil proprietatea moşierească, 
s-au făcut mari modifi cări în structura proprietăţii.

Şi în Sânicolaul-Mic au fost împroprietăriţi un mare număr 
de ţărani, s-a ţinut seama de cei care au participat la război, de cei 
care s-au colonizat etc.

În această perioadă a început extinderea vetrei localităţii. Se 
ştie că până în preajma primului război mondial vatra satului era 
până la strada Scânteia, în prezent strada C. Ion Fătu, dar numai 
până în partea dinspre sat, partea dinspre hotar a început să fi e 
construită după ce coloniştilor îndeosebi şi unor localnici li s-a 
atribuit loc de casă.

Un bătrân povestea că o femeie cu numele de Grozav Maria, 
ţinând de coarnele unui plug, a tras o brazdă dreaptă de la linia 
ferată şi până la actuala stradă a Vântului, stradă situată în marginea 
dinspre Fântânele a cartierului. Această brazdă urma să delimiteze 
locul de unde începe atribuirea noilor locuri de casă din partea 
dreaptă a străzii C. I. Fătu.

Atunci s-au construit şi străzile Nucului, Paşcani şi strada 
Bobocilor. Prioritate la acordarea locurilor de casă şi o anumită 
suprafaţă de teren aveau în primul rând cei veniţi din alte loca-
lităţi.

La 21 februarie 1919, Consiliul Dirigent al Aradului, resortul 
a  gricultură, a emis ordinul nr. 82A „despre arendarea moşiilor sta-
tului”. Arendarea se referea în mod obligatoriu la moşiile statului, 
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a corporaţiilor şi a unor particulari. În urma acestei reglementări, 
şi în localitatea noastră a început arendarea forţată a unor suprafeţe 
de teren din moşiile statului.

În timp ce moşierii, în număr mai restrâns, deţineau suprafeţe 
mari de teren, ţărănimea săracă, lipsită de pământ, deţinea o pon-
dere de aproape 65%. 

Creşterea animallelor a fost afectată de criza economică din 
anii 1929-1933, apoi de cel de-al doilea război mondial.

Printre cei care deţineau un număr mai însemnat de animale se 
număra familia Kolb, care avea pe teritoriul actualului Agromec 
ferme de vaci, porci şi câteva grajduri cu cai, mai ales cai de mun-
că. Au existat familii băştinaşe înstărite, buni gospodari, iubitori de 
vite şi de pământ, care aveau un număr mai mare de animale, dar 
nu le depăşeau pe cele ale familiei Kolb. Printre acestea amintim 
familia Mia Arsin, Străin Damaschin, Gică Putin, Oprin Ilie, 
familia Perin, şi alţi gospodari de seamă, păstrători ai tradiţiilor 
strămoşeşti, atât în lucrarea pământului, cât şi în relaţiile de zi cu 
zi între localnici

Etnia germană, care, într-o anumită perioadă destul de în tin-
să din istoria localităţii, aşa cum vom vedea în continuare, era 
populaţie majoritară în comună, era o populaţie cu bune rânduieli 
şi cu frumoase tradiţii şi obiceiuri, pe care le transmiteau urmaşilor. 
Printre aceste familii se bucura de multă apreciere familia Piller 
Francisc, care nu avea mult pământ, avea în schimb cea mai 
că  utată prăvălie, de unde puteai cumpăra chiar şi pe credit (pe 
datorie) multe produse de strictă necesitate. Este vorba de produse 
alimentare, dar îndeosebi de tot felul de produse din livada pro-
prie, care avea o suprafaţă întinsă şi era întreţinută ca la carte. 
Tot acest bun gospodar vindea rachiu natural de fructe, produs în 
gospodărie, vinuri de calitate. Avea şi o tipografi e în oraş, care îi 
deservea în condiţii deosebite pe toţi cei interesaţi de lucrări tipo-
grafi ce.

Un alt bun gospodar de etnie germană era Nikolaus Schmidt, 
care avea batoză şi tractor, cu care lucra aproape în toate gospo-
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dăriile localnicilor. El mai avea şi pră  vălie, o casă de distracţii în 
cen trul comunei, devenit apoi cămin cul  tural, mai avea şi în Hadă 
o că fană (birt) mult căutată nu numai de localnici, ci mai ales de 
oră şe ni. Pfi nster Tony avea cea mai că u tată măcelărie şi făcea o 
deser vire e  xem   plară.

În vara anului 1914 începe pri mul război mondial, prin de cla-
raţia de război a Austro-Ungariei faţă de Serbia.

România intră în acest confl ict împotriva Austro-Ungariei. Des-
pre mersul războiului vom relata mai pu ţin evenimentele în toată 
suc  ce siunea lor, ele fi ind cunoscute. Vom aminti doar că un număr 
în semnat de fi i ai acestei aşezări au luptat cu dârzenie pentru apă-
rarea patriei lor, a gliei strămoşeşti.

Mulţi dintre aceştia au căzut pe câmpurile de luptă. În faţa me-
moriei acestora va trebui să ne închinăm cu respect, amintindu-le 
numele şi în această lucrare. Este cunoscut faptul că pretutindeni 

Treieratul grâului la Sânicolaul Mic, 1938
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în ţară în memoria acestor eroi s-au ridicat monumente şi că an 
de an de Ziua Eroilor, şi nu numai atunci, faptele lor le sunt reme-
morate.

Dintre eroii căzuţi în războiul din 1914-1918, amintim:
Sava Perin
Vasile Anghel
Nicolae Bărnău
Petru Cristea
Sava Crişan
Gheorghe Cigorean
Pavel Cigorean
Petru Cigorean
Gheorghe Dimitrovici
Damaschin Florin
Petru Iovin
Ştefan Rancu
Lazăr Măciuţ
Sava Măciuţ
Teodor Miloslav
Ilie Nichici
Sava Oprin
Dimitrie Rusu
Vasile Popovici
Gheorghe Vuia
Gheorghe Lingurari
Adam Medrea
Isaia Moraru
Vasile Iliu
Gheorghe Blaghi
Nicolae Stoian
Ioan Grozav
Sava Maxim
Moise Ioil
Damaschin Oprin.
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Acestea sunt nume cunoscute, care au putut fi  menţionate, dar 
e posibil ca în afară de aceste nume să fi e şi alţi eroi care nu au 
pu  tut fi  menţionaţi, dar care merită acelaşi respect şi dreaptă a  min-
tire. Acest război a fost denumit şi războiul întregirii naţionale. 
Pâ nă în anul 1916, când România intră în confl ict, s-a păstrat o 
stare de neutralitate.

Conform înţelegererilor făcute de I. C. Brătianu, România ob-
ţine din partea aliaţilor promisiunea că la sfârşitul războiului teri-
to riile din Austro-Ungaria locuite de români vor reveni la patria 
mamă. sDupă unele înfrângeri, trupele române se regrupează şi, 
cu a  ju torul trupelor franceze, armata reuşeşte să oprească atacurile 
ger mane la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.

Greutăţile însă nu s-au oprit aici. Şi, aşa cum se spune, ele 
nu vin singure. După război au fost anumite fenomene naturale 
neobişnuite, care au avut urmări nefaste mai ales asupra agriculturii. 
În anul 1932, inundaţiile au fost catastrofale, în anul 1933 a fost o 
mare secetă, pierderile au fost imense, în acelaşi an pesta porcină 
a de cimat aproape întreg efectivul de porci.

În Sânicolaul-Mic am avut o personalitate, un fi u de ţăran, un 
om drept, cu înţelegere faţă de necazurile oamenilor, s-a ridicat prin 
eforturi proprii. Adam Nicolae a fost cel mai tânăr deputat în par-
lamentul ţării, avea numai 27 de ani. Adam Nicolae s-a impus din 
tinereţe ca fi ind unul dintre intelectualii de marcă din Sânicolaul 
Mic. Cânta în strana bisericii şi dirija corul pe patru voci, cu care 
par ticipa atât la slujbele liturgice, cât şi la concursurile de cooruri 
organizate la acea vreme în tot Banatul. În anul 1920, după 
Unirea cea Mare, Nicolae Adam este ales de către cetăţenii Aradului 
să-i reprezinte în Parlamentul de la Bucureşti, alături de alţi distinşi 
arădeni ca Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Roman Ciorogariu etc.

Nicolae Adam a depus o activitate fructuoasă atât pentru ţară, 
cât şi pentru judeţul Arad, dar în nici o împrejurare nu a uitat de 
localitatea unde s-a născut.

O mare atenţie a dat problemelor ţăranilor, al cărui fi u era 
el. Reforma agrară din 1921, care s-a încheiat în 1924, a fost 
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sprijinită cu mult interes, mai ales 
pentru cei lipsiţi de pământ, al că-
ror număr era mare. 

Deputatul Nicolae Adam s-a 
născut în anul 1893 şi a decedat în 
anul 1980, în vârstă de 87 de ani. 

A locuit ne întrerupt în car tie-
rul nostru, excepţie făcând perioa-
da în care şi-a îndeplinit mandatul 
de deputat şi perioada în care a 
fost deportat în Bărăgan de către 
au torităţile comuniste.

Aşa după cum se poate vedea 
în baza deciziei nr. 1189/1924, Ju-
decătoria de ocol, secţia cărţi fun-
ciare din plasa Aradul-Nou, li se 
acordă cetăţenilor 2 iugăre de pă-

mânt, cu care au fost întabulaţi. Cei care au benefi ciat au fost ce-
tăţeni complet lipsiţi de pământ, în număr de căteva sute de familii. 
De menţionat că acest act de împroprietărire, aşa după cum se poa-
te vedea, a fost nedescriminatoriu, adică s-a dat pământ indiferent 
de naţie.

Filele xerocopiate
După această reformă agrară, schimbul de produse agricole 

era din ce în ce mai mare, ţăranii aveau nevoie de multe şi diferite 
unelte agricole, precum şi de alte produse industriale. Numai că 
acest schimb nu prea era echitabil, ţăranul trebuia să dea cantităţi 
mari de produse agricole pentru uneltele de care avea nevoie.

Mulţi ţărani erau lipsiţi de posibilitatea de a-şi lucra pământul. 
Din această cauză, s-a propus soluţia înfi inţării de cooperative a -
gricole care să-i ajute pe ţărani pentru lucrarea pământului. Au 
fost înfi inţate unele cooperative agricole în anul 1927, dar nu au 
dat rezultate. În anul 1934, la 7 aprilie, s-a elaborat o lege privind 

Bustul deputatului Nicolae Adam 
sculptat de către profesorul 

Mihai Păcurar
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asanarea datoriilor (ştergerea datoriilor) agricole. Pentru mulţi ţă-
rani, conversiunea a fost un real sprijin. Dar greutăţile ţăranilor nu 
au fost înlăturate, de creditul agricol benefi ciază tot pătura înstărită. 
Şi, din cauza acestui fapt, Blocul Ţărănesc-Muncitoresc organi zea-
ză o serie de manifestări. De remarcat că un număr mare de ţărani 
au participat la cele două adunări care au avut loc la Sânicolaul-
Mic, Glogovăţ, Pecica, la aceste adunări au participat peste 1.500 
de cetăţeni. Muncitorii s-au solidarizat cu ţăranii pentru problemele 
agrare, dar au fost auzite şi nemulţumiri din cauza Dictatului de la 
Viena, care a produs nemulţumire şi în rândul ţărănimii.

Comitetul ţărănesc patriotic din Banat îi îndeamnă pe ţărani 
să organizeze gărzi înarmate pentru a le apăra recoltele care erau 
prădate de fascişti.

Mulţi ţărani se împotriveau să dea grâu şi alte produse pentru a 
fi  expediate mai ales la nemţi. La această acţiune a participat toată 
ţărănimea, indiferent de naţie. În gara de la Curtici, vagoanele au 
fost sparte cu topoare şi târnăcoape, pentru ca produsele agricole 
să nu plece peste graniţă.

În această perioadă s-a îmbunătăţit reţeaua rutieră. În Arad 
erau 895 vehicole moto, între care 428 de autoturisme, 42 de au to-
buze. Unul dintre aceste autobuze a început să circule şi în comuna 
Sânicolaul-Mic. Pe ruta dintre Piaţa Avram Iancu până în faţa 
bisericii circula din oră în oră. Din cauza drumurilor foarte rele, 
aproape impracticabile pentru maşini, arcurile de la autobuz se 
rupeau des şi se înlocuiau aproape zilnic.

Primul şofer care a inaugurat această rută a fost Ioan Popivici. 
Deoarece era foarte solicitat, soţia venea cu mâncare la cap de 
linie. În marea lor majoritate, cetăţenii circulau pe jos la diferite 
în treprinderi din oraş. Unii scurtau drumul mergând peste Hada-
Mică şi ajungeau la podul rutier din Aradul-Nou, multe femei care 
pilăreau cu lapte şi alte produse agricole, pe care le duceau zilnic 
la piaţă sau la diferite adrese. A fost şi o perioadă mai grea, când 
la trecerea peste pod erai minuţios controlat, după care primeai 
un bilet care era socotit cu preţ de vamă. Erau şi produse interzise 
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pentru trecere din ambele părţi ale Mureşului peste pod, cum ar fi : 
tutunul, alcoolul, care era socotit monopol de stat. Traseul cu au to-
buzul din Arad pe ruta Arad-Lipova s-a inaugurat în anul 1936, tot 
pe un drum rău, asfaltarea acestuia pe diferite porţiuni a început 
abia în jurul anului 1960.

În ceea ce priveşte transportul aerian, Aradul a fost unul dintre 
primele centre ale ţării, racordarea la transportul aerian începând 
din anul 1939.

La data de 20 iulie 1935, pe ruta Arad-Timişoara linia era 
de servită de un avion bimotor cu 7 locuri. În 1938 s-a deschis 
trafi cul aerian internaţional Bucureşti-Arad-Buda-Pesta.

Comuna Sânicolaul-Mic a fost bine organizată, cu administrare 
proprie şi cu toate utilităţile necesare:

Primăria comunală, telefon 2
Primar - Sava Grozav
Notar - Iosif Olah
Subprimar - Hohu Gheorghe
Casier comunal - Szabó Ioan 
Funcţionari - Motrea Teodor şi Teodosie Gheorghe 
Preceptor - Savu Isaia
Agenţi - Şipoş Petru, Moga Iosif, Münich Anton, Nicoară 

Pavel, Stupariu Anton, Orodan Todor şi Raicu Vasile
Ofi ciu poştal: Şefă - Racoviţă Floriţa
Medici: Dr. Wocher Eric, telefon 6 şi
Dr. Schillinger Armin
Preot ortodox - Dr. Iorgovan Nicolae
Directorul şcolii - Buda Alexandru
Învăţători - Putin Gheorghe, Kracsek Iosif şi Staub Magdalena
Farmacie - Cseh Francisc
Moaşe - Petz Barbara şi Herzog Magdalena
Cantori - Bodrogean Gheorghe şi Cuvineanu Ioan
Măiestru hornar - Şimandan Ioan
Clubul sportiv român „Banatul”
Corpul pompierilor voluntari
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Reuniunea de cântăreţi „Gloria”
Asociaţia femeilor romano-catolică germană
Asociaţia fetelor romano-catolică germană
Corul bisericesc
Partidul Naţional Liberal: Preşedinte - Grozav Sava
Vivepreşedinte - Străin Luca
Partidul naţuional Ţărănesc: Preşedinte - Adam Nicolae
Secretar - Putin Gheorghe 
Partidul German: Preşedinte - Hahn Gheorghe 
Gara Aradul-Nou
Şeful gării - Mita Ludovic
Impiegaţi - Bodrogean Gheorghe, Dema Pascu, Petraş Victor 

şi Benea Flore
Picher - Mureşan Constantin
Şefi  de echipă - Petan Cornel şi Opriţa Ion
Comerţ mixt - Văd. Tudor Eftimie, Prohasca Ioan, Schagh 

Mihai, Dittinger Francisc, Závodnyik Iosif, Welsch Henrik, Szabo 
Ioan, Oberding Ioan, Piller Francisc, Radovici Aurel, Văd. Vencze 
Iosefi na, Szállási Aladár şi Schütz Eugen 

Restaurante - Fenster Ferdinand, Filip Iosif, Oprin Valeriu şi 
Schmidt Nikolaus

Cârciumi - Weisch Henrik, Oprin Aron, Bodrogean Ilie, 
Závodnyik Iosif, Piller Francisc şi Radovici Aurel

Depozit d elemne - Pfan Francisc - telef. 17
Măcelari - Pfi nster Antoniu, Schmidt Nikolaus, Oprin Valeriu 

şi Scheck Ioan
Brutari - Hartmann Laurenţiu, Lacks Rozalia şi Schütz Eugen
Lăptărie - Edmund Kolb
Îngărşarea de porci, creşterea păsărilor - Edmund Kolb
Moară - Edmund Kolb Comp.
Fabrică de mobilă - Depold Fr.
Fabrică de sifon - Handler Mihai
Cinematograf - Filip şi Gött
Moară de urluit - Weiss Ioan
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Zidar - Salich Francisc şi Hartmann Iosif
Pantofar - Helmer Antoniu
Tâmplar - Vörös Henrich
Rotar - Putin Aurel
Fierari - Paulinici Valentin şi Stiop Ştefan
Bărbieri - Mladin Toma, Lennert Anton, Văd. Tudor Eugenia 

şi Hopp Samuilă
Grădinăria de fl ori - Olah Irma.
Aşa cum se vede, în anul 1936 comuna Sânicolaul-Mic dis pu-

nea de toate cele necesare.
Peste puţină vreme a venit însă un moment greu pentru ţară, 

pentru că se găsea singură, fără nici un sprijin din afară. Vestea 
celor hotărâte la Viena a străbătut ca un fulger întreaga ţară. A 
determinat o atitudine hotărâtă de a rezista cu orice preţ. Din toate 
colţurile ţării s-a dat din nou glas versurilor lui Andrei Mureşan:

Fosta farmacie - o clădire tipică pentru inceputul secolului trecut
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„Murim mai bine-n luptă cu gloria deplină
Decât să fi m sclavi, iarăşi, pe propriul nost pământ.”

Într-un ziar arădean apăruse o poezie cu adânci semnifi caţii, 
care avea titlul Se aud tulnice:

„Cu sufl etul proptit în cârji, ţăranii
Îşi plâng azi bucuriile şi anii
Şi nu ‘nţeleg cum inima de frate
A scris osânda care ne desparte
Şi nu pricep ce blestem greu căzu
Să zicem da, când toţi zic nu.”

În ziua de 2 sepembrie 1940 au avut loc importante mani fes-
taţii, la care au participat şi cetăţenii din Sânicolaul-Mic. Acest 
şu voi de manifestaţii a fost la Fabrica de Vagoane, la Uzina 
Electrică, la Facultatea de Medicină Veterinară. La manifestaţii 
au participat peste 10.000 de oameni. O adunare a fost în Piaţa 
Avram Iancu; manifestaţia fi ind foarte viguroasă, a fost nevoie 
să se deplaseze la faţa locului, pe lângă prefectul judeţului, şi un 
reprezentant al ministrului muncii, mai ales că muncitorii aveau 
şi unele revendicări salariale. Starea de nelinişte a fost din cauză 
că în octombrie 1940 tru pe germane se găseau în cantonament în 
fosta cazarmă din Sânicolaul-Mic.

Prin intermediul presei scrise, cât şi prin radio, populaţia era 
chemată să înfăptuiască frontul patriotic anti-hitlerist. Aceste ac-
ţiuni au determinat victoria, căderea dictaturii regale şi a celei mili-
taro-fasciste.

O contribuţie de seamă la reuşita insurecţiei pe meleagurile 
Aradului a avut-o şi populaţia civilă, muncitorii şi alţi cetăţeni din 
aproape toate localităţile.

În cartierul Sânicolaul-Mic (fosta comună până în anul 1950), 
un grup de patrioţi, între care şi Sava Oprin, Ştefan Militar, Ilie 
Cri şan şi alţii, cum ar fi  Constantin Chevereşan, au participat cu 
arma în mână alături de militarii români la dezarmarea trupelor 
germane de pe aeroport şi din jurul spitalului, tot ei au organizat 
un punct de rezistenţă la podul de peste Mureş, care constituia 
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calea de acces între Arad şi Aradul-Nou, au dezarmat trupele în 
re tragere în gara Aradului-Nou.

După terminarea celui de-al doilea război mondial, ţara se gă-
sea într-o situaţie foarte grea. Despre ororile celui de-al doilea răz            boi 
mondial nu numai pentru ţara noastră, dar şi pentru celelalte ţări 
participante, s-au scris peste 5.000 de cărţi în zece limbi, cu prin-
zând circa 7.700 milioane de pagini istorice, numai că ade vă ratele 
planuri ale Germaniei, în primul rând, şi ale altor mari pu teri, nu 
vor fi  cunoscute, aşa cum se menţionează în literatura de spe  cia-
litate, decât în anul 2015, iar arhivele din SUA nu vor fi  cercetate 
decât în anul 2020.

Nu va fi  cunoscut planul pe patru ani al lui GÖRING. Marea 
Britanie nu dă acces la documente (arhive). Cea mai mare con-
centrare de forţe a fost în acest război.

Au murit pe câmpuri de luptă 55 de milioane de oameni. 
România a contribuit cu 1 miliard de dolari, care echivala cu de 
patru ori bugetul ţării pe anii 1937-1938.

Cladirea fostei Primarii a comunei Sanicolaul Mic
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Războiul a durat 2.174 de zile, în care populaţia evreiască a 
mu rit în proporţie de 50%. Numai că pentru omenire rămâne ca 
un blestem pericolul ato mic, armă groaznică care a fost inventată 
şi experimentată spre sfârşitul războiului. De această armă s-au 
în  grozit înşişi inventatorii.

Cinstim memoria celor căzuţi în lupte pentru apărarea patriei, 
fi i ai acestei aşezări cu nume ştiute, dar şi cele rămase anomime.

Fie ca aceste tragedii să nu se mai repete.
Al doilea război mondial a adus din nou pentru multe familii 

jale şi amar. O parte dintre fi ii satului au rămas pe front, la casele 
lor venind doar veşti îngrozitoare. O parte dintre cei care au avut 
norocul să rămână în viaţă şi să se întoarcă la casele lor, din păcate 
şi dintre aceştia puţini mai trăiesc la început de mileniu trei.

Unii povesteau cu multe amănunte despre mersul războiului, 
despre momentele de groază prin care au trecut, văzându-se aser-
viţi intereselor marilor puteri, fi ind obligaţi să lupte atât pe fron-
turile de Est, cât şi pe cele de Vest.

Am întâlnit cetăţeni din Sânicolaul-Mic, printre care
Necşu Traian, născut în 1920,
Păcurat Ioan, născut în 1919,
Sgârdea Valer, născut în 1920.

Erau în stare să povestească zile întregi despre ce le-a fost dat 
să sufere sau să vadă.

La prima mobilizare, din Sânicolaul-Mic au plecat 14 recruţi. 
Au urmat şi alte mobilizări şi concentrări. Pe câmpurile de luptă 
au căzut:

Erou sublocotenent Neţiu Lazăr
Regiment 9 vânători şi gardă, născut în 1920, decedat în 

1944, a fost deshumat din cmitirul Râmnicul Sărat 
Erou locotenent Tudor Romulus, născut în 1910, decedat 

în 1942
Adj. Muntean Florin
Fr. Filimon Petru
Sold. Arsin Gheorghe 
Sold. Covaciu Anton
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Sold. Leac Ioan 
Sold. Toma Iacob
Sold. Tamaş Voica
Sold. Zaharia Pavel
Sold. Ungureanu Petru
Sold. Petrovici Ioan
Sold. Marian Pascu
Sold. Voica Ioan, decedat în Polonia
Sold. Hjdira Ioan, decedat la Cotul Donului.

După terminarea războiului s-au mai întors acasă, printre alţii:
Zgârdea Valer
Misici Ilie - decedat
Nicu Vesa - decedat
Marian Ioan - decedat
Neşcu Traian
Riviş Petru şi alţii.

Monumentul eroilor căzuţi în al Doilea Război Mondial 
din curtea Bisericii Ortodoxe
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Urme ale războiului s-au găsit în multe locuri din cartier. În 
ceea ce priveşte descoperirea din 24 martie 2000, sunt păreri îm-
părţite privind existenţa sau nu a unei gropi comune?

În urma unor săpături efectuate de către întreprinzătorul pri-
vat Teodor Sălăgeanu, din Sânicolaul-Mic, care doreşte să-şi cons  -
truiască un atelier de reparat maşini şi utilaje diverse, la o adâncime 
de circa 1 m (săpătura s-a făcut manual) ...

Au fost descoperite oseminte umane.
Prima constatare de către specialiştii Muzeului Judeţean Arad, 

în persoana dl-ui Mircea Barbu, reiese că în acel loc a fost o groa-
pă comună datând aproximativ din secolele XVIII-XIX.

Pe strada Ştefan Zaric, la nr. 61, în dreptul acestei case se gă-
seş te locul unde au fost efectuate săpăturile, începând cu data de 
21 martie 2000. Şi cu această descoperire se confi rmă ipoteza că 
în această aşezare nu s-a cercetat cât s-ar fi  descoperit.

După terminarea războiului, ţara a trebuit să fi e refăcută, a ur-
mat o perioadă grea, plină de eforturi şi privaţiuni, pe lângă re fa-
cerea industriei, a agriculturii, a trebuit puse pe baze noi învă ţă-
mântul şi cultura. În Sânicolaul-Mic funcţionau deja două cinema-
tografe. Un cinematograf particular, care avea şi grădină de vară, 
funcţiona în sala lui Filipp. Iar a doua sală, pe aceeaşi stradă, într-
o frumoasă sală cu boltă, localnici îi spuneau la mozi lui Ghöri. 
Sălile erau în permanenţă arhipline.

În zona noastră a început dotarea cu maşini şi utilaje agricole 
şi diversifi cate. În luna octombrie 1948 a luat fi inţă o staţiune de 
maşini şi tractoare lângă gara Aradului-Nou, care a deservit multă 
vreme şi zona Sânicolaul-Mic. Aceste staţiuni de maşini agricole 
erau ajutate mai ales din punct de vedere al reparaţiilor de către 
Centrul Mecanic din Arad, fostul IRUM, care avea un atelier 
destul de rudimentar, chiar în locul unde în prezent este staţia de 
autobuze din Piaţa Romană.

Acest centru a funcţionat reparând pompe, mai ales pompe de 
injecţie pentru tractoare, până în anul 1961, când întreprinderea 
primeşte în Sânicolaul-Mic din teritoriul fostei cazărmi o suprafaţă 
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de 5 hectare teren şi, cu preocuparea deosebită a fostului director 
Eugen Şolomon, pe acest loc s-a dezvoltat o adevărată uzină cons-
tructoare de maşini agricole, la care au lucrat mulţi cetăţeni din 
Sânicolaul-Mic. 

În anul 1949 s-a hotărât înfi inţarea CAP-urilor, care, aşa cum 
se ştie, au funcţionat în aproape toate localităţile până la Revoluţia 
din 1989, când au fost desfi inţate. Printr-o amplă reformă agrară, 
pământul a revenit foştilor proprietari.

Pe tot parcursul acestui capitol am încercat redarea cât mai 
aproape de adevăr a ceea ce s-a petrecut şi în această aşezare în 
decursul vremii, considerând că poate va fi  cu ceva de folos celor 
ce vor urma.
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Salută pe omul bun, fi indcă merită, dar şi pe cel rău, ca să 
nu te încarci de Doamne ajută.

Din bătrâni

CAPITOLUL III
Biserica şi şcoala

De-a lungul întregii sale istorii, biserica ortodoxă română în ge-
neral, ca şi biserica noastră, şi-a împletit la bine şi la rău, în vremuri 
de restrişte şi jale, destinul său cu cel al comunităţii din sânul că-
reia face parte.

De vremuri triste, la care biserica întotdeauna a fost martor, 
par     că nici nu vrem să ne aducem aminte. Le alungăm în fund de 
su fl et şi încercăm să le facem uitate, ca să putem păşi mai departe. 
Tânjim după bucurie, visăm să avem mereu motive de fericire.

Despre biserica din Sânicolaul-Mic există informaţii încă de 
pe la începutul secolului al XVII-lea.

În anul 1717, mitropolitul IOANICHIE VLADISLAVIEVICI 
(1713-1727) al Timişoarei şi Lipovei, sfi nţea un antimis pentru 
biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sânicolaul-Mic. Biserica din 
localitate, care era construită din lemn, a fost înlocuită în anul 
1804 cu alta, din zid, cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”.59 
Construită din lemn, în anul 1804 a fost înlocuită cu actuala bi-
serică de zid, cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”. Biserica 
are un frumos iconostas pictat în anul 1826 de către cunoscutul 
pic tor bănăţean Sava Petrovici din Izvin. Pe icoana reprezentându-l 

59 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p.574, apud. Gheor-
ghe Cotoşman, Vechile antimise din bisericile Arhiepiscopiei Timişoarei, 
p.278.
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pe Sfântul Ioan Botezătorul se afl ă următoarea inscripţiei: „Izo-
brazil Sava Petrovici veleato 1826”, ceea ce în traducere înseamnă 
„A pic tat Sava Petrovici în anul 1826”60. Pictorul Sava Petrovici 
este considerat a fi  „unul din marii furnizori de portrete ai societăţii 
bănăţene a timpului”61, semn că la acea vreme comunitatea cre-
dincioşilor ortodocşi din Sânicolaul Mic era destul de bine re pre-
zentată şi de dezvoltată din punct de vedere economic.

Se ştie că de jafurile şi măcelurile otomane nu a fost scutit 
a proa pe nici un aşezământ. Totuşi, turcii erau relativ înţelegători 
faţă de biserica ortodoxă.

Între anii 1713-1718, în urma războiului austro-turc, apoi 
după pacea de la PASSAROWITZ (1718), aşezarea Sânicolaul-
Mic devine, împreună cu celelalte aşezări bănăţene, proprietatea 
ca sei regale austriece.

La puţină vreme după aceea începe colonizarea în Banat cu 
elemente germano-catolice. Conform ordinului curţii de la Viena 
din 14 iulie 1765, semnat de Maria Tereza, toate satele româneşti 
tre buiau mutate în alte părţi. Este vorba de PETENTA de co-
lonizator din 25 februarie 1763.

Colonizarea acestor zone cu şvabi s-a făcut grupat, nu numai 
pe anumite teritorii, dar şi în cadrul aceleiaşi aşezări, cum a fost 
cazul şi în Sânicolaul-Mic, unde primii colonişti germani, aşa cum 
vom vedea, au venit ceva mai târziu.

Între anii 1882 până în 1848, majoritatea cetăţenilor erau io-
bagi pe moşiile grofi lor. După revoluţia din 1848, în ciuda ideilor 
paşoptiste, pământurile, în loc să fi e împărţite ţăranilor, au fost din 
nou preluate de curtea imperială şi predate bogaţilor.

La toate aceste evenimente, biserica noastră a fost martor.
După câteva decenii a venit primul război mondial, cu marile 

urgii şi nenorociri, cu multe pierderi de vieţi omeneşti. Câteva ver-
suri din acea vreme sunt edifi catoare:

60 Idem.
61 Idem, apud. Ion Frunzetti, Pictori bănăţeni din secolul al XIX-lea, Bucureşti, 

1957, p.39.
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„Pieptul gol, s-a vârât în bătaie de puşcă,
Glonţul pătrunde în carne şi muşcă,
Sângele cald pătrunde în ţărână
Roşind în cercuri apa din fântână.

Există oare temere de moarte
În lupta pentru libertate?”

O parte din cetăţenii aşezării noastre, îndeosebi tineri, au că-
zut pe câmpurile de luptă din GALIŢIA şi pe alte fronturi, mulţi 
au fost făcuţi prizonieri şi au ajuns până în TURKESTAN.

Viaţa grea a determinat ca între anii 1929-1932, un număr ma-
re de oameni, îndeosebi bărbaţi, să plece la muncă în Franţa, unii 
peste ocean, în Argentina şi SUA.

Pe tot parcursul acestei lucrări cu caracter istorico-monografi c 
mă voi strădui să las lucrurile, perioadele, evenimentele, să curgă 
aşa cum au fost ele, fără a le comenta în vreun fel. 

Şi, totuşi, orice om cu judecată poate şi chiar are datoria să 
cons tate că în ultimele decenii, şi mai cu seamă înainte de revoluţia 
din ‘89, o ruptură brutală, nefi rească, a intervenit între şcoală şi 
biserică şi, aşa cum se auzea frecvent, între ştiinţă şi religie.

Nu voi comenta cauzele, pentru că în afară de generaţia foarte 
tânără, ele sunt cunoscute.

Voi lăsa însă cititorul să constate efectele.
În decursul istoriei au mai fost încercări, dar nu de îngrădire 

a religiei, ci de ţinere în ignoranţă a unei pături însemnate a po-
pulaţiei, de îndepărtare a ei de şcoală. Teama păturii asupritoare 
era ceea că dacă sunt mulţi cunoscători de carte, ei îşi vor pierde, 
pe de o parte, mâna ieftină de lucru, iar, pe de altă parte, constatarea 
că e mai greu să-i stăpâneşti pe cei cunoscători de carte faţă de cei 
ţinuţi în ignoranţă, fără acces la învăţătură. 

O oarecare ameliorare în această privinţă au adus concepţiile 
mai avansate ale împărătesei Maria Tereza, care, prin repetate 
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reglementări, a înlesnit accesul la învăţătură şi celor defavorizaţi 
până atunci. 

O seamă de personalităţi din perioada când şcoala era oprimată, 
scriitori români, începuseră să tipărească şi să răspândească cărţi 
în anumite zone, unde populaţia era mai greu oprimată.

În perioada istoriei contemporane, mai ales în ţările foste 
comuniste, se motivau diferendele între ştiinţă şi religie încercându-
se a se atribui un rol principal ştiinţei.

Se presupunea că la marile descoperiri ştiinţifi ce religia nu 
are nici o infl uenţă, îndeosebi la pătrunderea omului în spaţiul cos-
mic. Interesant de remarcat e faptul că în spaţiul fostei Uniuni 
Sovietice, de unde au provenit aceste concepţii de combatere şi 
în grădire a religiei, se păstrează foarte bine conservate şi îngrijite 
biserici, mănăstiri, care au fost vizitate de milioane de turişti, în-
deosebi turişti străini, fi ind socotite ca obiective culturale, cons-
truite în cea mai mare parte în timpul ţarilor.

La noi în ţară, un vehement luptător împotriva religiei, mai 
ales în ultimele decenii, a fost N. Ceauşescu, care nu scăpa nici un 
prilej, mai ales cu ocazia giganticelor sale cuvântări, să combată 
şi chiar să provoace discordii între ştiinţă şi religie, făcându-se 
aluzie la şcoală, pe de o parte, şi la biserică, pe de altă parte.

După câţiva ani de propovăduire a acestor idei, am putut să 
ne dăm seama (o ţară întreagă) că ideile lui nu erau înţelese şi ac-
ceptate nici în propria lui familie.

Numai aşa se explică faptul că până la moartea tatălui său, 
Andruţă Ceauşescu, în preajma lui nu era chip de a vedea vreo faţă 
bisericească, la înmormântarea părinţilor au participat soboare de 
preoţi. În cele ce urmează voi încerca să prezint câte ceva din tre-
cutul istoric al bisericii, care, în anumite perioade, a tutelat şcoala, 
de asemenea, aspecte din trecutul nu prea îndepărtat al bisericii ca-
tolice din Sânicolaul-Mic, a cărei construcţie s-a terminat în anul 
1938.

Într-un raport din 31 decembrie 1867 se preciza că biserica din 
Sânicolaul-Mic făcea parte din protopopiatul Lipova, iar în anii 
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1880-1881, aparţinea de protopopiatul Vinga. În aceste perioade, 
şcoa la, de fapt şi de drept, aparţinea bisericii, atât din punct de ve-
dere educaţional, cât şi administrativ.

Biserica ortodoxă din Sânicolaul-Mic, cu hramul „Sfântul Ma-
re Mucenic Gheorghe”, a fost zidită în anul 1804 şi sfi nţită în anul 
1805, de către protopopul Ioan Mihailovici. Este situată în centrul 
suburbiei, pe strada Steagului, fosta stradă Încoronării, colţ cu stra-
da Ştefan Zaric, la nr. 49.

Stilul construcţiei este cel baroc vienez. Picturile interioare au 
fost executate în stil bizantin în anul 1926 de către pictorul Sava 
Victuovici din Timişoara. 

Reparaţii mai mari au fost efectuate în anul 1909; atunci în 
turn a fost instalat ceasul (în prezent descompletat).

În anul 1920 s-au cumpărat două clopote. În anul 1939, bise-
rica a necesitat noi reparaţii, cu care ocazie s-a introdus lumina 

Şcoala Generală din Sânicolaul Mic
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electrică. A fost sfi nţită la data de 22 octombrie 1939 de către epis-
copul Andrei Maghieru.

După al  doilea război s-au făcut mai multe lucrări, mai ales în 
exterior, au fost făcute unele lucrări de asfaltări.

Pentru încă o pictură şi alte reparaţii s-a făcut proiect în anul 
1969, iar în vara anului 1971 biserica a fost sfi nţită.

În timpul păstoririi bisericii de către părintele protopop Traian 
Gavrilă, multe lucrări au fost făcute, s-au reparat gardurile, a fost 
împrejmuit cimitirul nou. Tot în acest cimitir s-a construit o în-
că pere pentru înmormântări. În curtea bisericii s-a construit o în-
căpere necesară pentru parastase şi alte întrebuinţări.

Biserica din Sânicolaul-Mic, frumos pictată şi bine îngrijită, 
în noaptea de 5 septembrie 1992 a luat foc. Nu se ştie nici astăzi 
care au fost cauzele adevărate, pentru că un raport ofi cial în urma 
cercetărilor întreprinse nu se cunoaşte. Mare amărăciune au avut 
în sufl et credincioşii acestei parohii când au văzut dezastrul.

Multe şi mari au fost e  -
for turile pentru refacerea în-
săşi a boltei de deasupra alta-
rului, a iconostasului, cheltu-
ielile totale s-au ri dicat la su-
me foarte mari, sume care au 
fost aproape în întregime do-
nate cu eforturi deosebite de 
către credincioşii acestei pa-
rohii.

În vara anului 1998, ca pe-
la pentru lumânări a fost ter-
minată du   pă o perioadă foarte 
scurtă de efort, făcut de către 
un grup de cre dincioşi din 
car tier, sub îndrumarea dl-ui 
preot Gheorghe Gligor, care 
a iniţiat această construcţie.

Biserica ortodoxa din Sanicolaul Mic
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Un sufl u nou s-a instalat în parohia noastră prin venirea pre-
otului Gheorghe Gligor, care, prin calităţile sale profesionale, u ma-
ne şi de bun gospodar, în scurt timp a realizat lucrări im por tante. 
Pe lângă terminarea capelei, la care lucrare a ţinut foarte mult, 
prin faptul că frumoasele picturi şi alte amenajări din biserică sunt 
scutite de degradare prin fum, s-a realizat o parcare în faţa bisericii, 
care a înlăturat aspectul neplăcut şi oferă condiţii de parcare 
pentru cei care vin la biserică cu maşina. Marea realizare a anului 
1999 a fost introducerea gazului metan în centrala termică pentru 
încălzirea bisericii. Tot de mare importanţă este şi introducerea 
re ţelei de apă potabilă la biserică.

Preotulul Gheorghe Gligor s-a preocupat îndeaproape de ob-
ţinerea tuturor documentaţiilor legale, reuşind ca în anul 1999 bi-
serica noastră să aibă toate dotările necesare pentru desfăşurarea 
slujbelor în cele mai bune condiţii. Tot în anul 1999 biserica a fost 

Monumentul eroilor căzuti în Primul Război Mondial 
din curtea Bisericii Ortodoxe
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zugrăvită în exterior, au fost înlocuite jgheaburile de scurgere a 
apelor din ploi şi zăpezi.

Tot ce s-a realizat pentru biserică este rodul unei îndrumări 
în ţelepte de către preotulul paroh, precum şi sprijinului acordat, 
fi e care după puterile sale, pentru ca biserica noastră să arate atât 
de frumos.

Se ştie că pe tot parcursul istoriei biserica a fost prea puţin a fost 
sprijinită din punct de vedere material de către stat. Credincioşii 
au contribuit cu tot ce au putut pentru dotare, întreţinere, biserica 
noastră fi ind una dintre bisericile bine îngrijite şi întreţinute.

Aproape pe tot parcursul existenţei sale, biserica s-a bucurat 
de sprijinul generos al credincioşilor, mulţi dintre aceştia au 
participat fi zic şi material, o seamă de credincioşi au făcut în de-
cursul vremii donaţii importante.

Merită să amintim şi să cinstim memoria soţilor Catiţa şi 
Gheorghe Ardelean, care, după o viaţă zbucuimată, ajunşi în amur-

gul vieţii, Gheorghe Ardelean 
pleacă în lumea celor drepţi, 
iar Catiţa, rămasă văduvă, şi 
ca o bună credincioasă a bise-
ricii noastre, cu toate că, aşa 
cum vom vedea, era de origine 
de pe meleaguri în depărtate, a 
lăsat un testament în care se 
arăta: „După moartea noas tră, 
donăm toată averea noastră, 
toa tă agonisala de o viaţă va 
in tra prin lăsământ scris bise-
ricii.”

Înainte de a relata câteva 
dorinţe precizate cu multă gri-
jă în acest lăsământ, voi arăta 
câte ceva din viaţa soţilor Ar-
delean.

Alt monument ridicat în cinstea 
eroilor din Sanicolaul Mic în curtea 

Bisericii Ortodoxe
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La data când aştern pe hârtie aceste rânduri, privind actele de 
mare omenie săvârşite de soţii Ardelean, un cetăţean din cartier, 
care în prezent are vârsta de 90 de ani, Sava Dănilă, povestea cu 
lux de amănunte că tânărul Gheorghe Ardelean, pe când se afl a la 
horă în sat, a fost luat cu arcanul la război în Croaţia, pe unde a 
stat 12 ani. Când a venit în ţară, a adus o croată pe nume Ecaterina 
Kovacs, cu care a trăit în bună înţelegere şi armonie. Au făcut 
îm preună o casă frumoasă, cam pe la mijlocul străzii Clopotului, 
fostă strada Mişeilor, la nr. 387.

Din dorinţa de a afl a cât mai multe date despre această familie, 
am căutat mai multe surse de informare. Tot dl. Sava Dănilă mi-
a putut preciza locul unde a fost construită casa, felul cum arăta 
casa.

Probabil că planul de construcţie a fost adus de la sârbi, pen-
tru că întreaga construcţie era cu totul diferit de celelalte, era 
a şezată pe piloni rotunzi din piatră de codru, iar balconul din 
faţă, de o construcţie aparte, era susţinut de arcade din piatră 
în crustată în beton, deasupra căreia scria: Familia Gheorghe şi 
Catiţa Ardelean.

Testamentul a fost dat în faţa martorilor:
Dimitrie Putin - primar,
Ioan Neamţu - învăţător,
Sava Crişan - epitrop,
Dimitrie Militar - martor.

Aceştia eu evaluat averea soţilor Ardelean şi au procedat, 
potrivit dorinţei acestora, la înfi inţarea unei fundaţii, despre care 
se preciza:

Lăsământul să înfi inţeze fundaţia pentru următoarele scopuri: 
sprijinirea bisericii, şcolii, care, aşa cum se ştie, era tutelată de 
biserică, precum şi pentru unele scopuri culturale.

Nu se cunosc împrejurările în care acest lăsământ a fost atacat 
la judecătorie de către biserica catolică din localitate.

Multe şi îndelungate au fost procesele, dar, până la urmă, în 
anul 1913, datorită abnegaţiei şi isteţimii comitetului bisericesc, 
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toată averea soţilor Ardelean revine bisericii ortodoxe din Sâni-
colaul-Mic.

Tot în acel an 1913, în cadrul bisericii s-a ţinut o vorbire care 
s-a referit la dorinţa răposatei ce nu demult plecase lângă soţul ei, 
care consta în:

a) din averea sa să se dea până la moarte, după cum ur mea ză:
Gheorghe Ivanovici, nepot = 200 coroane,
Catiţa Popovici, văduvă = 100 coroane
Eluţa Moldovan, văduvă = 50 coroane; 

b) comunitatea bisericească să se îngrijească de mormântul ei 
şi al soţului;

c) la Sfântul Gheorghe să se facă parastas în biserică pentru 
ea şi soţul ei;

d) să se dea ajutoare copiilor săraci (băieţi) care sunt zeloşi 
la învăţătură, care doresc să frecventeze şcoli înalte şi nu au posi-
bilităţi materiale.

Cheltuielile cu întreţinerea casei au fost mari până în anul 
1922, când casa a fost vândută cu suma de 32.000 lei. Pe vremea 
aceea, lăsământul a fost, într-adevăr, o avere.

Banii au fost depuşi la Banca Victoria din Arad.
Dorinţa răposatei a mai fost ca perioadic comitetul bisericesc 

să facă vorbire despre felul cum se folosesc banii ca ajutoare.
Rugările pentru ajutoare se depun la comitetul bisericesc 

împreună cu următoarele acte, care trebuiau depuse până la 10 
au gust al anului:

- extras de botez, se primeau acte numai de la cei localnici,
- atestat şcolar, situaţia la învăţătură,
- părinţii să fi e cununaţi la biserică,
- elevii şi studenţii aveau obligaţia să depună anual situaţia la 

învăţătură.
O altă dorinţă lăsată prin testment a fost ca biserica să repare, 

ori de câte ori e nevoie, gardul de la mormintele lor şi crucile.
În decursul vremii, în afară de lăsământul lăsat bisericii prin 

fun daţia Ardelean, au mai fost aproape de biserică şi de multipele 
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greutăţi pe care le-a întâmpinat mulţi cetăţeni, oameni cu credinţă, 
care au făcut importante donaţii în ultimii ani, mai ales cu ocazia 
amplelor lucrări de refacere a interiorului bisericii, a acoperişului 
pe o anumită suprafaţă, în urma incendiului din 5 septembrie 
1992, care a distrus iconostasul, altarul şi aproape toată structura 
din lemn de deasupra altarului.

În repatete rânduri, atunci când nevoile de bani s-au făcut 
simţite pentru a putea continua lucrările la tot ce s-a făcut pentru 
biserică, în marea lor majoritate credincioşii au participat cu bani 
sau cu forţe de muncă. O bună parte dintre aceştia au contribit atât 
prin muncă, cât şi cu bani.

O donaţie deosebit de importantă a făcut-o cetăţeanul 
Vedinaş Constantin, cu domiciliul temporar în Germania, care a 
donat 6.000 bucăţi plăcuţe de Sclatt metal, cu care au fost poleite 
picturile şi tablourile din biserică. În mare, lucrările interioare au 
fost terminate la sfârşitul anului 1998.

În prezent, interiorul bisericii, ca de altfel întreaga biserică, 
arată deosebit. 

Nu vom trece însă la descrierea altor culte din localitatea 
Sâ nicolaul-Mic fără a arăta că în această localitate ocupaţiile lo-
calnicilor erau multiple, dar în primul rând agricultura, păstoritul, 
morăritul pe râul Mureş, cărăuşitul.

Se ştie că date despre atestarea documentară a acestei aşezări 
avem din anul 1453, teritoriul pe care este aşezat cartierul se 
numea Sânicolaul-Mic, iar în anumite documente scrise în limba 
maghiară şi germană localităţii i se spunea Szent-Miklos, adică 
lo calitatea Sfântului Nicolae.

Atât localitatea, cât şi pământurile dimprejur, erau administrate 
de domeniul Cenad, pe de o parte, şi de Comitatul Arad, pe de altă 
parte, dar avea şi o administraţie locală. 

Date anume despre parohia ortodoxă română avem şi din 
anul 1791, de când există o matricolă a botezaţilor, dar, conform 
ordinului 4835/1966 al Ministerului Cultelor, documentele au fost 
predate la starea civilă a oraşului Arad. 
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Parohia ortodoxă română a fost păstorită din anul 1791 până 
în prezent de următorii preoţi:

1. Burcă – 1727
2. Petru Ilievici – 1756, 1758, 177662

3. Dimitrie Obranovici – 1758, 176763

4. Petru Ilievici – 1767
5. Arsenie Jivcovici – 1769, 177664

6. Petru Popovici – 1769, 177665

7. Arsenie Miatovici- 1791-1843
8. Ilie Petrovici - 1806-1828
9. Gheorghe Avramovici - 1806-1833 
10. Jivan Petrovici - 1828-1848
11. Sava Petrovici - 1833-1868
12. Vichente Mioatovici - 1850-1868, născut în localitate şi 

decedat în localitate
13. Dimitrie Perian - 1868-1875
14. Alexandru Munteanu – 1875,1876
15. Uroş Ivanovici – 1876, 1877
16. Vasile Popescu- 1877
17. Ioan Monţia - 1878
18. Ioan Cioara -1878
19. Nicolae Bogdan - 1878-1889
20. Iustin Dascălul - iulie 1889 - octombrie1889
21. Gheorghe Roman - 1889-1898, când a fost numit protopop 

la Deva 
22. Ion Groza - 1898 - 1899 (din Firiteaz)
23. Mircea Bejan - 1898 - 190466

62 Era originar din Tăutia (Transilvania) şi a fost hirotonit la 27 mai 1756.Vezi 
Pavel Vesa, op.cit., p.574, apud. I.D.Suciu, R. Constantinescu, Documente 
pri vitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol.I, doc. 132, p.313.

63 Era originar din Brădiceni, judeţul Gorj, Idem.
64 Hirotonit la 1 martie 1769, Cf. Ibidem, doc.150, p.375-376. (Idem, Pavel 

Vesa)
65 Hirotonit în aceeaşi zi, semn că erau doi preoţi la biserică. Idem.
66 Pavel Vesa, op. cit., p. 576, apud.. Ion Nicorescu, Înmormântarea părintelui 
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24. Ioan Stoian - 1904 - - (din Firiteaz)
25. Teofi l Seculin - 1905 - ieromonah din Bodrog
26. Ioan Morar - 1905 (din Micălaca)
27. Petru Marşeu - 1906-1912
28. Iustin Suciu - aprilie 1912 - decembrie 1912
29. Sava Traian Seculin - 1912 - 192667

30. Dr. Nicolae Iorgovan - 1926 - 1940
31. Teodor Şuteu - 1940 - 1959
32. Sava Traian Seculin - 1959 - 1960
33. Gavrilă Traian - 1960 - 1 decembrie 1995 
34. Gligor Gheorghe - 16 iunie 1996 — prezent
De menţionat că în anul 2000, pe raza localităţii Sânicolaul-

Mic există patru biserici:
Biserica ortodoxă română,
Biserica catolică de rit baptist,
Biserica catolică (germană),
Biserica Baptistă Betania.
În vara anului 1998, capela pentru lumânări a fost terminată.
Prin strădania unui grup de credincioşi din cartier, sub în-

drumarea dl-ui Gligor Gheorghe, preot paroh, în termen scurt 
bisericii din cartier i s-a adăugat o nouă şi importantă realizare

Un mare merit al bisericii noastre ortodoxe a fost şi rămâne 
acela că a păstrat cu sfi nţenie din vremuri îndepărtate toate datinile 
şi obiceiurile, nu numai cele legate de biserică, dar a contribuit din 
plin la păstrarea limbii, chiar a portului şi a datinilor locale, cu 
toate greutăţile şi încercările prin care a trecut şi această aşezare.

A fost o lungă perioadă, de peste 50 de ani, de când biserica 
a fost din ce în ce mai umbrită şi marginalizată, când apăreau 
mulţi făţarnici şi tăgăduitori de Dumnezeu, care scoteau precepte 
ateiste menite să-i îndepărteze pe oameni, îndeosebi pe tineri, de 

Mircea Beşan, în Tribuna, an VIII, nr.124, din 1/14 iulie 1904, p.3.
67 Sava Traian Seculin (1889-1965) s-a născut în localitatea Fiscut şi a absolvit 

Institutul Teologic din Arad în anul 1911. Mai târziu va ajunge protopop în 
Vinga. Cf. Pavel Vesa, op. cit., idem.
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biserică, obligându-i chiar să lucreze în zilele de sărbătoare dând 
seama sub formă statistică despre ce au realizat în aceste zile.

Copiii erau obligaţi să meargă la diferite activităţi extraşcolare, 
de orice fel, numai să nu meargă la biserică.

Când aştern pe hârtie aceste rânduri, îmi vine în minte păţania 
unui primar al unei bogate comune bănăţene. El însuşi era om bo-
gat, avea trei case mari, din care una în Beşcheregul Mare, o gos  -
podărie mare în Banatul Sârbesc, mult pământ, grădini, vii, pomi 
şi animale. După rânduială, primarul satului era de regulă şi primul 
mem bru al comitetului parohial.

Biserica fi ind săracă, avea slabe posibilităţi de întreţinere şi 
reparare. S-a apelat la ajutorul primarului. Acesta, era vădit de-
ranjat de îndrăzneala cuvioşilor, dar şi pus într-o situaţie nu tocmai 
plăcută.

Era ştiut în toată comuna ca un mare tăgăduitor de Dumnezeu 
şi cele sfi nte. 

Moderna capelă a cimitirului din Sânicolaul Mic
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Primarul a spus în faţa multor credincioşi ai bisericii ateistele 
vorbe:

Mult trebuie să asude Dumnezeul vostru până mă va vedea 
să răcit pe mine.

Pentru terminarea unor lucrări de mult începute la biserică şi 
pentru care mai era nevoie de bani, primarul le-a subscris o cambie, 
dar fără să menţioneze suma în litere, ci numai în cifre.

Meşterii au adăugat un 0 (zero), înzecind-o. Primarul, nevoit 
du pă multe procese, a trebuit să recunoască suma falsifi cată de 
meş teri. Banca l-a împroceduat, pierzând procesul, i s-a vândut 
la licitaţie întreaga avere, pe lângă case, grădini şi 56 iugăre de 
pământ. Astfel a rămas sărac, fără case, fără un petec de pământ, 
ajungând un simplu paznic.

Este o plăcere să stau de vorbă cu oamenii bătrâni din sat, care 
cunosc bine comuna Sânicolaul-Mic şi multe lucruri, întâmplări 
din trecutul ei. Dar atunci când vorbesc despre biserică şi despre 
vrednicii slujitori ai altarului cu care a binecuvântat Dumnezeu 
de-a lungul timpului această aşezare, sunt plini de respect şi con-
sideraţie.

Mulţi spun că am avut şi avem parte de duhovnici care, fi ecare 
după capacitatea şi puterile sale şi în cadrul vremii, au făcut câte 
ceva pentru biserică şi comunitate.

Ales între aleşi, preotul nu este şi nu poate fi  slujitor al altarului 
decât în măsura în care slujeşte oamenii, orientându-şi vocaţia sa 
pastorală spre oamenii din comunitatea care i-a fost încredinţată.

Alesul lui Hristos este chemat la o slujire exemplară, incon-
fundabilă, după cuvintele Scripturii.

Nimeni dintre muritori nu trăieşte în acelaşi timp şi în cer şi 
pe pământ, ca preotul.

Importantă este însă cinstea acestei slujiri prin scopul bine-
cuvântat pe care urmăreşte să-l atingă, mântuirea sufl etului.

În decursul vremii, aşezarea Sânicolaul-Mic a avut parte de 
preoţi care, pe lângă calitatea lor bine defi nită, au fost şi profund 
implicaţi în viaţa socială de fi ecare zi.



Vasile Motocea120

La acest nivel, pe lângă animarea şi coordonarea activităţii 
caritabile, slujitorul lui Hristos este un promotor al vieţii culturale 
din comunitatea sa. Pentru preoţii din România, perioada dintre anii 
1948-1989 a fost un adevărat calvar, aşa cum s-a arătat, biserica 
era marginalizată, mulţi au fost preoţi arestaţi şi condamnaţi pentru 
„păcate” imaginare, sau pentru cea mai mică presupusă greşeală.

Mulţi dintre ei şi-au găsit sfârşitul în temniţe.
Nici parohia noastră nu a fost scutită de asemenea nelegiuiri. 

Preotul Teodor Şuteu, născut la 31 iulie 1914, care a slujit timp 
de 19 ani în biserica din Sânicolaul-Mic, între anii 1940-1959, a 
fost arestat în anul 1959, la cea mai frumoasă vârstă, de 36 de ani, 
pentru „uneltire împotriva ordinii sociale”, fi ind închis mai întâi 
în temniţa din Arad, apoi la Timişoara, Oradea, Cluj şi Gherla.

Când a scăpat de chinuri şi a venit acasă, a cerut mai marilor 
Episcopiei Aradului să fi e mutat oriunde, numai între cei care l-au 
„şoptit” la Securitate să nu mai fi e. A primit de îndată parohia de 
la Felnac.

Presupusa lui vină a fost aceea că, întâlnindu-se cu un localnic 
care venise în vizită din America, unde era stabilit, preotul l-a 
întrebat: Ce mai fac al noştri? Sigur se referea la românii din 
Sânicolaul-Mic stabiliţi în America. Atât le-a trebuit „şoptitorilor”, 
că preotul în scurt timp a fost arestat.

La 29 aprilie 2001 menţionăm ziua de început al unui străvechi 
obicei din Banat, ruga. Cu această ocazie au fost binecuvântaţi 
pri mii naşi ai bisericii, Gheorghe şi Aurelia Andriuca, care s-au 
străduit să pregătească şi să ofere acestei prime sărbători un cadru 
festiv şi o ambianţă plăcută pentru o mare mulţime de cetăţeni. 
Pe lângă localnici, au participat şi mulţi oaseţi din alte localităţii 
învecinate.

După terminarea slujbei, preotul paroh Gheorghe Gligor a fă-
cut în faţa altarului o frumoasă prezentare a acestui obicei din 
această parte de ţară, ruga, care se doreşte a fi  continuat în fi ecare 
an, mai ales pentru faptul că data sărbătoririi rugii corespunde 
cu aproximaţie cu cea a praznicului marelui mucenic Gheorghe, 
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biserica, aşa cum se cunoaşte, are hramul „Sfântul Gheorghe”.Du-
pă declararea începerii primei rugi, prestigioasa formaţie de cân-
tece şi cea de dansuri i-au încântat de privitori şi în faţa bisericii 
s-a încins o adevărată petrecere.

Pe buzele fi ecărui participant se putea citi gândul şi ruga:
Fie ca această sărbătoare să dăinuie peste veacuri.
Nu voi încheia aceste câteva rînduri despre trecutul bisericii 

noastre fără a aduce mulţumiri preotului bisericii, dl-ui Gligor 
Gheorghe, care, încă de la instalarea sa în parohia Sânicolaul-Mic, 
afl ând de îndelungatele mele preocupări pentru scrierea mono-
grafi ei localităţii, m-a încurajat şi sprijinit până când lucrarea a 
putut fi  pusă la îndemâna bisericii, a şcolii şi a unui număr însemnat 
de cetăţeni din localitate şi din alte părţi, fi i ai satului.

Îi mulţumesc, de asemenea, pentru sprijinul acordat, îndepli-
nindu-mi dorinţa ca datorită generozităţii unor sponsori lucrarea 
să fi e oferită în mod gratuit.

Bisericile din Sânicolaul-Mic veghează peste cele cinci cimi-
tire pacea morţilor. Aproape peste tot se observă în aceste cimitire, 
atât în cele care mai au semne la suprafaţă, cât şi cele care zac în 
adâncimi, un adevărat imperiu al egalităţii, aşa cum ar trebui să fi e 
peste tot în toate cimitirele.

Deoarece biserica catolică a nemţilor din localitate are un 
trecut mai îndepărtat, ne vom ocupa mai pe larg de trecutul istoric 
al acestei etnii. O amplă documentare a oferit cu generozitate 
profesorul Schemel Daniel de la Liceul German din Aradul-Nou, 
bun cunoscător al acestor locuri şi mai ales al istoriei populaţiei 
ger mane. Acest profesor de istorie a ţinut foarte mult ca din 
a ceastă lucrare să nu lipsească referiri şi la populaţia germană, 
care, în anumite perioade, aşa cum vom vedea, a fost majoritară 
în această localitate.

Biserica catolică din cartier a fost zidită în zona apropiată 
de populaţia germană. Cu ocazia cercetărilor efectuate pentru 
cunoaşterea pentru trecutul acestei etnii, am afl at că localitatea este 
atestată documentar cam din aceeaşi perioadă amintită, 1453.
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În timpul invaziei turceşti, între 1552-1716, localitatea a fost 
distrusă. După recucerirea acestui ţinut de către prinţul Eugen de 
Savoya, prin generalul Claudius Florimmund Mercy, un vechi 
lup tător al prinţului şi primul guvernator al Banatului, a fost în-
tocmită o hartă pe care satul a fost însemnat ca pustă. 

Primii colonişti au fost sârbii, care, împreună cu românii, erau 
în număr în jur de 1.000 de sufl ete.

Primii germani au fost colonizaţi în anul 1812, în număr de 
25, de religie catolică, apoi numărul lor a fost în continuă creştere. 
Ei au venit din alte localităţi, ca Aradul-Nou, Orţişoara, Sâmpetru-
German, Frumuşeni.

În anul 1830 erau deja instalate 166 de sufl ete. Ei erau în mare 
parte meseriaşi, dar s-au ocupat şi cu agricultura.

A început marea emigrare din Aradul-Nou, unde pentru fa-
miliile cu mulţi copii terenurile s-au dovedit a fi  insufi ciente. Aici 
şi-au putut cumpăra terenuri mai ieftine.

O problemă mai grea pentru etnia de religie catolică a fost 
lipsa unui lăcaş pentru rugăciune şi slujbe religioase. Din această 
cauză, mulţi catolici mergeau la biserica din Aradul-Nou sau la o 
distanţă de peste 3 km, la biserica din Cetate.

În anul 1879 a fost sfi nţită prima casă de rugăciune, care peste 
săptămână se folosea drept şcoală.

Oamenii mai în vârstă din Sânicolaul-Mic îşi mai amintesc 
unde a fost această casă de rugăciuni: pe strada Frumoasă, în apro-
pierea casei unde cetăţeanul Pfi nster Tony avea măcelărie; vizavi 
era această bisericuţă cu dublă funcţionalitate. În faţa acestei 
biserici se găsea un monument, care apoi a fost mutat în faţa 
bisericii noi de pe aceeaşi stradă, care a fost sfi nţită în anul 1938.

Şi în prezent se pot observa ruinele acestei biserici.
Vechea biserică a fost închinată Sfântului Francisc din Assisi. 

În anul 1849 a necesitat reparaţii, cu care ocazie a fost complet 
re novată.

Deoarece familiile au avut mulţi copii, în vremea aceea au 
fost 103 copii care frecventau şcoala, aproape 100%.
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În jurul anului 1900, populaţia a crescut mult, au fost apro-
ximativ 1.250 de germani şi1.000 de ortodocşi. Au mai existat şi 
alte religii, 7 evanghelici, 7 reformaţi, 6 evrei.

Mulţi se întrebau de ce catolicii, care erau în număr mai mare, 
nu aveau o biserică mai încăpătoare?

Construcţia bisericii era hotărâtă de bogătaşii care îşi aveau 
reşedinţa în Aradul-Nou. Ei aveau o biserică acolo, şi de aceea nu 
erau interesaţi de construirea unei biserici mai încăpătoare şi în 
Sânicolaul-Mic. Bogătaşii îşi foloseau infl uenţa în cea mai mare 
parte pentru sco puri personale şi nu pentru interese comunitare.

Ortodocşii români aveau o biserică proprie. Din păcate, credin-
cioşii catolici în acea perioadă aveau mari probleme.

A venit primul război mondial dintre 1914-1918.
Ca urmare a acestuia, a venit reforma agrară, când cei bogaţi 

şi-au pierdut averile. Acum locuitorii comunei trebuiau să se îngri-
jească de preot, şcoală, de învăţător.

Casa parohială ortodoxă din Sânicolaul Mic
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În timpul războiului au căzut în luptă 40 de eroi din rândul 
cato licilor.

În anul 1928, a fost planifi cată construirea bisericii catolice 
din Sânicolaul-Mic. 

Cu acordul ofi cialităţilor, precum şi cu ajutorul bisericilor şi 
al statului, s-au adunat bani în acest scop. Ajutoare în bani s-au 
pri  mit şi din alte localităţi.

Suma de 60.000 de lei adunaţi a fost necesară numai pentru 
în treţinerea şcolii, deoarece intervenise criza economică din anul 
1933.

În anul 1935, situaţia economică s-a mai îmbunătăţit. A venit 
atunci în Aradul-Nou ca preot dr. Geza Karol Kienitz şi împreună 
cu Kajlan Josef Petla ei au continuat şi au ajutat la construirea 
bisericii, găsind un constructor în persoana lui Joszef Kwacseck. 
În anul 1936, sfatul bisericii hotărăşte construirea unei biserici 
în Sânicolaul-Mic. Lucrarea trebuia să fi e o construcţie simplă şi 
practică.

S-a spus că întreaga comunitate este pregătită să ajute şi să 
facă sacrifi cii.

Piatra de temelie s-a pus în 7 martie 1937. Sfatul sufl etesc a 
fost dat de dr. Geza Karol Kienitz şi a fost sfi nţită în numele epis-
copului. Planul bisericii a fost întocmit de oameni califi caţi, ca 
Johann Illenz şi Anton Finster. Arhitecţii au fost Ion Moldovan şi 
Johann Maszini din Arad. Conducătorul lucrării a fost Josef Seitz. 
Lucrările au început: s-a făcut rost de bani, au mai venit şi alte 
ajutoare din afară.

La recomandarea doctorului Kienitz, preoţii au ofi ciat slujbe, 
iar banii adunaţi s-au folosit şi ei la construcţia bisericii. Chiar şi 
episcopul dr. Augustin Pacha a donat suma de 12.000 mii lei.

Cu ajutorul notarului Iosif Olah au fost adunaţi de la buget 
150.000 lei. Iarna, meseriaşii au lucrat gratuit şi spuneau: „Suntem 
mândri de această muncă.”

Construcţia bisericii, aşa cum am mai arătat, a fost planifi cată 
în anul 1928, dar abia în anul 1938 lucrarea a fost etrminată. Cons-
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trucţia bisericii a fost realizată în timpul cât preot era Iosif Petla, 
ea a fost fi nalizată cu multe sacrifi cii. Hramul bisericii a fost închi-
nat Sfântului Iosif.

Generaţia mai veche a locuitorilor din Sânicolaul-Mic îşi a -
min teşte cu duioşie, dragoste şi respect de preotul Iosif Petla, mul-
ţumită căruia au aşa o bijuterie de biserică.

Biserica a fost administrată cu bune rânduieli de o mare majo-
ritate de credincioşi germani care au plecat din Sânicolaul-Mic, 
în deosebi în Germania, dar şi de cei foarte puţini care au mai 
rămas.

De menţionat că după plecarea în Germania a cetăţenilor, la 
slujbele care se fac credincioşii sunt din ce în ce mai puţini. În 
ultimii ani, participă la slujbă şi cetăţenii maghiari care sunt în 
uşoară creştere ca număr şi care sunt tot de religie catolică.

Construcţia bisericii a fost planifi cată să dureze cinci ani, dar, 
datorită unor contribuţii comune şi unui efort comun, lucrarea a 
fost terminată în timp foarte scurt, de numai 18 luni.

Altarul mare din marmură a fost dăruit de Edmund Kolb, un 
altar lateral a fost donat de familia Pfan din Aradul-Nou, în me-
moria fi ului lor Jakob, care a murit de tânăr.

În turnul bisericii a fost instalat un sistem electric pentru a 
trage clopotele la ora programată. Aceasta a fost donată de doamna 
Katharina Kwacseck, care ani de-a rândul a fost director, învăţător 
şi dirijorul corului. Sfi nţirea bisericii a avut loc la 25 septembrie 
1938 şi a fost făcută de către dr. Augustin Pacha. Fiecare a fost 
bu curos că s-a terminat construcţia şi dotarea interioară pentru 
ca biserica să fi e sfi nţită. După sfi nţirea bisericii, copiii au fost 
cuminecaţi. Epis copul l-a botezat personal pe micuţul Karl Peter, 
fi ul lui Georg Jöyer. 

În orice caz, după sfi nţire, lucrările trebuiau terminate, mai 
ales lucrări de tinichegerie şi alte lucrări exterioare.

Episcopul a contribuit cu suma de 17.000 lei. Exteriorul a fost 
fi nalizat în anul 1954, sub îndrumarea arhi tectului Franz Trithaler, 
iar gardul împrejmuitor a fost zidit în anul 1963.
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Dumnezeu a dat oamenilor şase zile de muncă, iar a şaptea 
să se îngrijească de sufl et, de credinţă şi de odihnă. Locuitorii din 
Sânicolaul-Mic au respectat aceasta.

În anul 1940, în Sânicolaul-Mic s-a atins pragul de 1.555 per-
soane de etnie germană, faţă de 1.000 de români.

După acest an, populaţia germană a început să scadă. După 
cât se observă, descrierea istorică a acestei populaţii este făcută 
în limbajul în care a fost povestită de către etnicii germani, în lim-
bajul lor curent, în relaţiile foarte bune pe care le aveau cu românii 
din această localitate.

Se povestea că începerea celui de-al doilea război mondial, 
anii de război 1940-1944, au diminuat populaţia germană cu 44 
de eroi.

Pe mormântul eroilor din cimitirul catolic din Sânicolaul-Mic 
sunt trecute numele celor căzuţi.

Se pot citi următoarele versuri:
„ Pe câmpuri de luptă îndepărtate,
Părăsit de lume,
Stă culcat luptându-se cu moartea,
Ridicându-se cu greutate,
Un erou cu mâna rănită, 
Cu o icoană, o fotografi e,
Împăturată în haină.
Mult timp a contemplat-o,
Apoi a apropiat-o de buze,
Ochii deja căzuţi
Aruncă o privire morţii.
La urmă o duce la inimă,
Atunci în sfârşit îşi găseşte liniştea,
A fost ca şi când îngerii l-ar fi  sărutat
Încet, închizându-i ochii.”

Nu trebuie să uităm monumentul eroilor din curtea bisericii, 
înconjurat de o grădină de trandafi ri. Monumentul a fost ridicat în 
memoria celor căzuţi în primul război mondial, 1914-1918.
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În perioada anilor 1944-1945, o mare parte din populaţia ger-
mană, îndeosebi cei tineri, au fost deportaţi în Rusia, dintre care 
20 au rămas fără viaţă pe acele locuri.

Atât în Sânicolaul-Mic, cât şi în comunele învecinate, erau co-
munităţi de etnici germani care desfăşurau o importantă activitate, 
mulţi dintre ei în fabrici, erau buni meseriaşi şi foarte ordonaţi. În 
agricultură, deşi marea lor majoritate nu prea aveau mult pământ, 
dar pământul pe care îl aveau îl lucrau în mod exemplar, scoteau 
produse de pe orice suprafaţă de teren.

De remarcat că în familia unui neamţ fi ecare îşi avea rostul 
lui. În timp ce tinerii se găseau în fabrici, bătrânii, după puterile 
lor, se ocupau cu grădinăritul, sco-
teau după suprafeţe mici de grădină 
produse succesive de legume, în 
a şa fel încât de primăvara timpuriu 
până toamna târziu, grădina lor pro-
ducea în permanenţă.

Au rămas în amintirea multor 
cetăţeni ai Aradului, care găseau pe 
piaţă produse de legume extra-tim-
purii, pe care le produceau îndeo-
sebi grădinarii din Aradul-Nou. Era 
vestită în toată ţara piaţa Aradului, 
pentru belşgul de produse care se 
găseau aproape tot timpul anului.

Îşi păstrau cu străşnicie obice-
iu rile tradiţionale, îndeosebi ce le 
re  ligioase. Credincioşii catolici, în-
de osebi cei germani, nu s-au abătut 
în nici o împrejurare de la credinţa 
lor, nici chiar în perioade grele pen-
ru biserică. Această etnie nu a ţinut 
seama de nici o in dicaţie, respec-
tându-şi tradiţia strămoşească.

Monumentul Sfi ntei Treimi de la 
intersecţia cu Strada Frumoasă
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În fi ecare an, pe lângă sărbătorile mari, Paşti, Crăciun şi alte 
săr bători, o sărbătoare plină de semnifi caţii, îndelung şi minuţios 
pre gătită, era sărbătoarea sfi nţirii bisericii, Kirchweih (Kirvai).

Cu multe săptămâni înainte, se formau perechi de tineri, care 
făceau repetiţii pentru această sărbătoare.

De menţionat că pe lângă un pronunţat caracter religios, avea 
şi un caracter folcloric.

Pentru sărbătoarea de Kirchweih se pregătea întreaga comu-
nitate germană, de la copii de grădiniţă până la bătrâni.

În ajunul acestei sărbători a sfi nţirii bisericii, toate casele erau 
proaspăt zugrăvite şi vopsite, era uşor de constatat care este casa 
unui neamţ după felul deosebit cum era îngrijită.

Cred că pot să-l parafrazez pe Creangă, spunând: „Nu ştiu al-
ţii cum sunt, dar eu când mă gândesc că multe lucruri bune am fi  
putut învăţa de la această etnie...”

Oameni ordonaţi în toate. Nu făceau risipă de vorbe şi nici de 
lucru de mântuială.

Despre această etnie circulau tot felul de păreri, unii spuneau 
că neamţul judecă bine ce face şi nu face niciodată aceeaşi repetată 
greşeală.

Neamţul nu stă niciodată în colţ de stradă gândindu-se cât or 
fi  de mari oăle de elicopter.

Cred că zicala din popor ar fi  cam potrivită:
„Crudă boală, sărăcie,
Eu n-am pălărie-n cap,
Tu n-ai cap în pălărie.”

De fapt, e uşor de constatat că ordinea, disciplina, punctualitatea 
nu-i prisosesc nimănui. În anul 2000, când s-au împlinit 547 
de anui de la atestarea do  cu mentară a localităţii, adică din anul 
1453, în cartierul Sânicolaul-Mic sunt patru biserici. În afară de 
cea ortodoxă şi cea catolică despre care s-a relatat, mai există o 
bi serică catolică, pe strada Steagului, nr. ....., la care iau parte, 
pe lângă credincioşii din cartier, şi credincioşi din alte cartiere şi 
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localităţi învecinate care nu au biserică de aceeaşi religie. Recent, 
credincioşii pocăiţi au înfi inţat o biserică în cartier, pe strada 
Nicolaus Lenau.

În anul 1999, în luna ianuarie, în Sânicolaul-Mic erau în evi-
den ţa bisericii catolice un număr de 33 de cetăţeni de religie ca-
tolică.

Voi prezenta mai jos numele acestora.
1. Krebs Ecaterina
2. Stana Maria
3. Pantoş Hilde
4. Segedi Hermine
5. Şerb Helga
6. Stumpf Johann 
7. Segedi Georg
8. Şerb Magdalena
9. Mateuţ Ecaterina
10. Mateuţ Johann
11. Şipoş Helen
12. Hoph Elisabeta
13. Hoph .....
14. Nagy Peter
15. Nagy Josef
16. Zgârdea Valer
17. Zgârdea Elina
18. Zgârdea Manuela
19. Mirescu Maria
20. Zgârdea Ana
21. Mădulărescu Magdalena
22. Andreikonster Ella 
23. Varlam Ecaterina
24. Vogel Anton
25. Vogel Hilde 
26. Vogel Benhart
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27. Seleszan Rudolf
28. Seleszan Harald
29. Vogel Ana
30. Vogel Nani
31. Filip Iosefi ne
32. Hum Johann
33. ........ Elsa.

O parte dintre cei prezentaţi fac parte din familii mixte, fi e fe-
mei de naţionalitate germană căsătorite cu bărbaţi români, fi e alte 
situaţii, sunt cazuri de bărbaţi români căsătoriţi cu femei germane 
sau maghiare.

De constatat că o bună parte din istoria acestei comune, po-
pulaţia germană a fost majoritară în Sânicolaul-Mic.

Dacă în anul 1812 erau 25 de familii germane şi 1.000 de ro-
mâni, în anul 1948 erau 1.555 de germani şi 1.200 de români.

Strada Frumoasă care duce către Biserica Romano-Catolică
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Printre alte preocupări, mai ales pentru populaţia germană, 
se făceau servicii de autoapărare împotriva inundaţiilor prin ame-
najarea de şanţuri şi rigole care erau bine întreţinute, dar observăm 
că cea mai important de natură obştească a fost cea de prevenire 
şi pază împotriva incendiilor, dar şi de intervenţie califi cată atunci 
când situaţia o cerea.

În Sânicolaul-Mic, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea a 
existat o puternică formaţie PCI, care timp de peste o sută de ani 
a fost condusă de către reprezentanţi ai acestei etnii. De remarcat 
că o perioadă de treizeci de ani formaţia de pompieri locală a fost 
condusă de către Finster Ferdinand, din anul 1921 până în anul 
1959, când de această formaţie s-a ocupat Grünzweig Niki.

Pentru formarea şi instruirea pompierilor era o adevărată 
şcoală. 

După revoluţia din 1989 şi mai ales după plecarea masivă a 
populaţiei germane, formaţia civilă de pază şi-a diminuat treptat 
activitatea, apoi s-a dizolvat.

Numele şi prenumele     Obs.

1. Finster Ferdiannd      şef formaţie
2. Grünzweig Niki     locţiitor
3. Schmidt Ioan     servant
4. Kandler Mihai      „
5. Porsche Konrad     „
6. Kusth Walter      „
7. Noel Iosif       „
8. Sorinca Alexandru      „
9. Hartmann Iacob      „
10. Duchadam Nicolae     „
11. Fisch Francisc      „
12. Bernea Francisc      „
13. Wetzl Francisc      „
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14. Widder Iosif      „
15. Fassbinder Ioan      „
16. Moisa Alfred      „
17. Daniel Iosif      „
18. Rösser Petru      „
19. Murgu Gheorghe      „
20. Bauer Adolf II      „
21. Orjeată Petru      „
22. Porsche Ioan      „
23. Riviş Livius      „
24. Kompasz Francisc     „
25. Auer Alfred      „
26. Becher Frans      „
27. Iakob Walter      „
28. Johan Alexandru      „

O iniţiativă lăudabilă a fost luată de către conducerea şcolii ge-
nerale din cartier, personal de directorul şcolii, profesorul Vâlcean 
Victor, care a instruit elevii de la ciclul II pentru a continua această 
tradiţie. După pensionarea directorului în 1993, şi această formaţie 
de elevi s-a dizolvat.

De apreciat că, în decursul anilor, formaţiile de pompieri, atât 
cea a vârstnicilor, cât şi cea a elevilor, au fost premiate la diferite 
con cursuri şi întreceri de specialitate, care aveau loc nu numai în 
localitate, dar şi în alte localităţi, cum ar fi  Aradul-Nou, Fântânele, 
Frumuşeni, Zăbrani, şi în alte localităţi. În localitate exista, prin 
tradiţie, un bun obicei, că o dată, de două ori pe an, grupe de câte 
doi-trei pompieri făceau controale la fi ecare locuinţă şi alte anexe, 
cum ar fi  afumători, instalaţii de fi erbere cu cazane şi în alte locuri 
unde putea exista pericolul de izbucnire a unui incendiu, verifi cau 
instalaţiile electrice, dădeau îndrumări practice de prevenire a 
incendiilor. 

Aşa cum vom vedea pe parcursul descrierii obiceiurilor şi tra-
diţiilor locale, pe lângă balul pompierilor care se organiza o dată, 
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de două ori pe an, la fi ecare zece ani de activitate era sărbătorit 
ju bileul formaţiei de pompieri, prilej cu care se organizau diferite 
întreceri şi concursuri de specialitate, seara de obicei era bal, 
cântau formaţii muzicale locale.

Datorită unei bune organizări şi a disciplinei de care se dădea 
dovadă, formaţia de pompieri din Sânicolaul-Mic era una dintre 
cele mai bune, mereu apreciată. Pentru felul cum se comportau, 
erau stimaţi şi apreciaţi de către toată populaţia din localitate.

Vorbind despre etnia germană, vom arăta şi greutăţile pe care 
această etnie le-a întâmpinat mai ales în ultima perioadă, când s-
au hotărât să-şi părăsească agoniseala lor, a bunilor şi străbunilor 
lor, pentru a-şi lua viaţa de la început.

În Sânicolaul-Mic au mai rămas foarte puţini cetăţeni de a -
ceastă etnie. În anul 1998, de pildă, la slujbele care se ţineau de 
către catolici, dintre care o parte erau de etnie maghiară, unii pro-
veneau din familii mixte, iar cetăţeni de etnie germană soţ şi soţie 
erau numai cinci familii. Cetăţenii germani de aici au fost îm-
prăştiaţi în toată Germania. Bisericile, în decursul vremii, şi mai 
ales după marea reformă agrară din 1921, au dispus de anumite 
suprafeţe de teren, care erau întabulate şi considerate ca averea 
bi sericii, această până în anul 1948, când, aşa după cum se cu-
noaşte, statul a naţionalizat, pe lângă uzine şi fabrici, şi unele din-
tre proprietăţile aparţinând cultelor. Din păcate, mai este zbucium, 
dezamăgire şi nelinişte şi printre familiile care au mai rămas.

Timp de peste 50 de ani cât am trăit printre aceste familii, care 
au fost majoritare în Sânicolaul-Mic, am simţit nevoia de a mă 
apropia de necazurile şi greutăţile lor, am avut mulţi prieteni, atât 
printre cei plecaţi, cât şi printre cei puţini care au mai rămas.

Nu întâmplător, când vizitarea unei ţări capitaliste era o 
raritate, am reuşit în mai multe rânduri înainte de revoluţia din 
‘89 să vizitez prieteni şi cunoscuţi, atât în Germania de Vest, cât şi 
în Germania de Est, constatând că, indiferent de starea materială 
pe care şi-au agonisit-o, mulţi sunt nostalgici după locurile natale. 
Aceşti oameni loiali, care au muncit cinstit în întreprinderi, pe 
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ogoare, au suferit, au luptat pentru drepturile cetăţeneşti, până au 
devenit oameni liberi pe pământul lor, au rezistat datorită voinţei 
şi perseverenţei lor individuale şi colective.

Indiferent de împrejurări, etnia germană şi-a păstrat tradiţia 
şi obiceiurile strămoşeşti, atât pe cele de muncă privind îndeosebi 
cultivarea pământului, cât şi obiceiurile gospodăreşti familiare.

Cu multă vreme în urmă, pe plan local era o vorbă pe care o 
puteai auzi îndeosebi de la bătrâni, care o spuneau fără ca cineva 
să se supere:

„Până românul pleacă la plug, neamţul a făcut două ture 
roata.” 

În familiile germane, cultul muncii şi al lucrului bine făcut era 
respectat din tată în fi u. Rânduiala în familie era ca tata, împreună 
cu băieţii, să se ocupe de munca câmpului şi de animalele din 
gospodărie, iar mama, împreună cu fetele, aveau în grijă de obicei 
ordinea şi curăţenia casei şi a grădinii.

În familiile germane, cuvântul tatălui care, de regulă, era un 
om cu o bună experienţă de viaţă, era respectat de toată familia. 
Opiniile separate nu erau admise.

Obiceiurile privind cunoaşterea, prietenia şi căsătoria tinerilor, 
precum şi cele de nuntă, nu ieşeau din tiparele obişnuite, atât 
pentru familiile mai înstărite, cât şi pentru familiile mai modeste. 
La fel erau respectate şi obiceiurile de botez.

Într-ajutorarea în muncă, distracţiile, mai ales la numneroasele 
baluri ce se organizau, erau reguli minuţios pregătite şi respec-
tate.

Orice abatere de la scopul propus, adică acela de a se distra, 
era exclusă, organele de ordine stabilite din timp, în principal din 
rândurile pompierilor voluntari, în uniformă, erau mereu la datorie, 
atât în sălile de distracţie, cât şi mai ales în câmp, îndeosebi la 
secerat, în scopul prevenirii incendiilor.

Sărbătorile religioase erau riguros respectate, atât cele ce se 
ţineau în biserică, cât şi cu ocazia unor pelerinaje la hotar sau la 
diferite mănăstiri.
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Dacă voiai să vezi o ordine „nemţească”, era sufi cient să pri-
veşti procesiunea unei înmormântări. Frumoase obiceiuri aveau 
şi în muncile casnice, la pregătirea hranei, care de obicei era 
e chilibrată.

Tăierea porcilor era un adevărat eveniment, atât pentru familie, 
cât şi pentru rude şi prieteni. Numărul şi greutatea animalelor 
tăiate era semn al bogăţiei şi belşugului. Cine nu tăia un porc era 
socotit om sărac, dar fără nici un motiv de batjocură. Vecinul era 
considerat de multe ori de cel mai mare ajutor, mai mult ca un 
frate. Nemţii din Sânicolaul-Mic şi-au păstrat în cea mai mare 
parte dialectul locurilor de origine. Portul şi îmbrăcămintea purtată 
cu mai bine de un secol în urmă era la mare cinste. 

Un alt obicei din bătrâni al multor familii germane era acela 
că ei nu veneau acasă de la munca câmpului, care începea în zorii 
zilei, până la apusul soarelui.

Cu toate aceste frumoase tradiţii şi obiceiuri, mai ales în ul-
timele decenii dorinţa lor de emigrare în Germania a fost mare, 
cei mai în vârstă, fi ind nevoiţi să respecte dorinţa tinerilor, care 
era de nestăvilit, privind plecarea în Vaterland.

După reforma agrară din 1991, conducerea parohiei din Sâ-
nicolaul-Mic a avut o preocupare pentru a reintra în drepturile de 
proprietate, în care sens a depune o cerere ofi cială la data de 14 
martie 1991, şi care a fost înregistrată sub nr. 14 din 15 martie 
1991 la parohie şi sub nr. 387 din 19.III.1991 la comisia pentru 
stabilirea drepturilor de proprietate agrară.

Până în prezent, aceste cereri încă nu au fost rezolvate.
Începând din anul 1998, preotul paroh Gheorghe Gligor s-a 

preocupat îndeaproape de redobândirea proprietăţilor ce au apar-
ţinut bisericii. În acest sens, în vara anului 1998 s-a intentat proces 
la Ju decătoria Arad pentru recuperarea îndeosebi a clădirilor ce au 
aparţinut bisericii.

Cu toate probele depuse şi audieri de martori care au convins 
că biserica a avut înainte de 1948 în proprietate toate aceste bunuri, 
procesul a fost pierdut.
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A fost pierdut procesul, dar nu şi cauza, de care preotul paroh se 
ocupă în continuare ajutat de către unii cetăţeni din cartier, printre 
care Liviu Militar, de profesie economist, şi avocatul Gligor. Sunt 
speranţe ca toate proprietăţile care au aparţinut bisericii să fi e re-
dobândite.

Şi biserica catolică a avut în proprietate anumite suprafeţe de 
teren şi bunuri care au fost naţionalizate de către stat. Din păcate, 
sunt slabe speranţe ca acestea să revină din nou bisericii, deoarece, 
aşa cum am arătat, sunt puţini cetăţeni de religie catolică, dintre 
germani, care să se ocupe de aceste probleme.

De menţionat că din câteva relatări făcute de către cetăţenii 
germani am afl at că la construirea bisericii catolice s-au folosit 
toate resursele, adunându-se bani chiar şi prin vânzarea unor su-
prafeţe de pământ care au aparţinut bisericii.

Viaţa religioasă din această aşezare a continuat neîntrerupt, 
indiferent de vremurile care s-au abătut şi prin zona noastră. Bi-
serica a unit în credinţă şi alte naţii care au convieţuit cu românii 
de vecuri.



Vasile Motocea160

Cuvântul spus când trebuie şi unde trebuie este ca mărul 
de aur pe poliţă de argint.

Învăţământul în ţara noastră a parcurs în decursul secolelor 
perioade deosebit de grele, cu multe oprelişti şi nevoi.

Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Aradul şi împre-
jurimile lui, printre care şi aşezarea Sânicolaul-Mic, au cunoscut 
frământări determinate de ciocnirile succesive dintre impreriul 
a ustriac şi cel otoman.

După 150 de ani de stăpânire otomană, Ungaria este cucerită 
de către armatele imperiale, care îşi deschid drum spre Mureş.

Aşezat la întretăierea drumului comercial al Mureşului, care 
unea centrul Transilvaniei cu aşezările din Câmpia Tisei, cu dru -
mul care lega Timişoara, Aradul cu Oradea şi Giula, Aradul făcea 
parte dintr-un sistem de apărare şi mişcare pe care turcii îl orga-
nizaseră de-a lungul Mureşului.

Banatul devine un domeniu al coroanei cu regim administrativ 
special, fapt care a infl uenţat asupra dezvoltării sale sociale.

Aradul şi o parte din Zărand dobândesc în 1732 un nou statut 
politico-administrativ, fi ind încorporat Ungariei. Încorporarea în 
hotarele imperiului a unor teritorii devastate de crâncene lupte ri-
dică pentru curtea din Viena noi probleme sociale şi adminis-
trative. Un obiectiv politic major al stăpânirii habsburgice pentru 
re giunile cucerite, divizate din cauza deosebirilor naţionale şi re-
ligioase, se impuneau modalităţile de consolidare politică şi de le-
gare a populaţiei de imperiu.

Această preocupare trebuia făcută în primul rând prin în-
fi inţarea de şcoli.

Înfi inţarea şcolilor devenise o problemă de stat.
În anul 1706, episcopul Isaia Diacovici, devenit vicar mitro-

politan la Karlowitz, solicită împăratului Leopold să aprobe înfi -
inţarea de şcoli.
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Curtea de la Viena consideră că şcoala trebuia să îndeplinească 
două funcţii:

1. Şcoala ca factor educaţional;
2. Şcoala ca factor de formare a unor supuşi disciplinaţi care 

să se integreze în cadrul statului pe care habsburgii îl făcuseră cu 
migală şi străşnicie. Rezoluţiile din 1715 şi 1723 stabilesc dreptul 
de inspecţie re gală în şcoli.

În articolul 74 al decretului din 1715 se precizează că regele 
îşi rezervă dreptul de inspecţie în şcoli. 

În rezoluţia din 21 martie 1731, se stipulează tipul de şcoli care 
pot fi  înfi inţate, inclusiv cea catolică. Şcolile de orice confesiune 
se aprobau numai de către împărat.

Pentru obţinerea aprobării, autoritatea care solicita înfi inţarea 
şcolii trebuia să dispună de un fond permanent de bani care să per-
mită funcţionarea în bune condiţii a instituţiilor şcolare.

În articolul 70 al legii învăţământului din 1723 se arată şi 
modalitatea de control asupra fondurilor şcolare. 

De menţionat că politica şcolară a avut pronunţate accente 
iluministe în timpul împărătesei Maria Tereza, care avea o mare 
preocupare pentru şcoli.

Împărăteasa considera că învăţătura de carte trebuie să fi e 
un factor de progres al comunităţilor şi de întărire a statului, mai 
con sidera că formarea cetăţeanului ordonat şi subordonat care să 
respecte politica statului, aceasta se învaţă în şcoli.

Politica şcolară a Mariei Tereza se lovea de împotrivirile no-
bilimii, care se opunea şi făcea opoziţie împotriva dezvoltării şco-
lii şi a culturii.

Gheorghe Bariţiu a sesizat contradicţiile dintre politica ilu-
ministă a împărătesei şi spiritul retrograd al dietei.

Între anii 1745-1761, Maria Tereza a convocat un număr de 12 
chete (şedinţe) şi au fost votate 105 articole de lege care, aşa cum 
afi rma Gheorghe Bariţiu, refl ectau frica nobilimii de orice progres 
umanitar, întunecimea ce domnea în capetele marii majorităţi a 
reprezentanţilor ţării.
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Pentru a ilustra spiritul retrograd ce domnea în lucrările dietei, 
vom exemplifi ca faptul că, deşi dominată de un spirit progresist, 
cartea lui A. Koller, apărută în 1784, care vorbea de principiile 
şco lii şi de importanţa acestora, autorul a fost criticat şi socotit un 
ca lomniator.

Dispoziţiile date de Maria Tereza şi fi ul său, Iosif al II-lea, în 
perioada 1780-1790, au contribuit la organizarea unei şcoli mai 
a proape de interesele celor mulţi.

Funcţionarea şcolior elementare în satele româneşti au ridicat 
şi alte probleme: tipărirea de manuale şi adunarea de fonduri pen-
tru nevoile şcolare. 

Pentru şcolile care funcţionau în localităţi mai mari se făcea 
un program facultativ, care consta în predarea unor cunoştinţe de 
agricultură, apicultură, creşterea animalelor. 

Prin aceste cunoştinţe, pe lângă deprinderile sănătoase ce tre-
buiau cunoscute în special de ţărani, trebuiau să se formeze de-
prinderi de înlăturare şi combatere a minciunii, a ingratitudinii, 
a ororii faţă de furt, a dragostei faţă de împărat şi de ascultare a 
or dinelor sale.

Prin cultivarea acestor trăsături se urmărea formarea unor ce-
tăţeni supuşi statului, supuşi legilor şi credincioşi politicii re gale.

Învăţătorului i se cerea să fi e ordonat, să aibă un spirit paşnic 
în relaţiile cu copiii şi cu oamenii din localitate, să fi e cinstit şi 
o menos. Şcoala trebuia să pregătească copiii pentru viaţă, să-i 
înveţe ceea ce îi face pre dânşii cu noroc.

Răscoala lui Horia a readus preocupările curţii din Viena 
pen tru problemele şcolare. Stăpânii latifundiilor sunt obligaţi să 
construiască noi şcoli şi să le întreţină, iar supuşii de pe domeniile 
respective să presteze muncă manuală pentru construirea şcolilor.

În repetate rânduri, Episcopia Aradului a retransmis toate 
aceste cerinţe şi instrucţiuni în şcoli.

Pornind de la ideea iluministă, Maria Tereza şi Iosif al II-lea 
au sprijinit tipărirea de cărţi în limba română şi difuzarea lor în 
şcoli. În cea mai mare parte, îndrumarea locală a şcolilor se făcea 
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de către preoţii din localităţi. Reparaţiile şi întreţinerea şcolilor era 
o atribuţie a administraţiei şcolii. Un post de învăţător se înfi inţa 
dacă erau 100 de elevi, două posturi dacă erau 200 de elevi. Dez-
voltarea învăţământului ară dean şi din zonă a fost stimulat de 
înfi inţarea Preparandiei din Arad (1812).

Această prestigioasă instituţie de învăţământ a pregătit pe 
lângă dascăli de prestigiu şi mari patrioţi. Înfi inţarea Preparandiei 
din Arad a impulsionat mişcarea naţională a românilor din părţile 
vestice.

Sistemul de învăţământ, compus până în anul 1812 numai din 
şcoli generale (elementare, primare), dobândeşte un nou element 
structural, o instituţie medie mixtă menită să pregătească învăţători. 
A fost realizat un obiectiv cultural care deschidea noi perspective. 
În înfl ăcărarea sa, Dimitrie Ţichindeal comunica poporului în 
„ARĂTARE” un seminar, o academie şi un internat.

S-a trecut apoi la tipărirea de cărţi în limba română, din care 
se putea cunoaşte trecutul glorios al poporului în primul plan.

Tradiţia şcolară în Câmpia Mureşului este un fapt de civilizaţie 
românească pe aceste meleaguri.

Teodor Ivanovici, inspector şcolar din districtul Lipova, a 
alcătuit un proiect de dezvoltare a şcolilor încă din anul 1774, 
printre care la Ususău, Brusnic, Belotinţ, Alioş, Sânicolaul-Mic.

Pentru toţi învăţătorii era fi xat acelaşi salariu de 40 de fl orini, 
un număr de 24 de măji de grâu, 12 stânjeni de lemne de foc. 

La Sânicolaul-Mic, învăţătorul Arsenie Lazarovici primea 
anual, începând cu 1 ianuarie 1744, suma de 44 de fl orini.

Din scrierile d-lui profesor Vasile Popeangă, printre care şi 
cartea O sută de ani de învăţământ în părţile Aradului - 1712-
1812, cât şi din alte lucrări publicate de prestigiosul profesor, se 
consemnează că în raportul din 31 decembrie 1867, într-o statistică 
privind reţeaua şcolară a anului 1868 se preciza Sânicolaul-Mic 
avea 1.127 de locuitori români ortodocşi.

Învăţătorul de la şcoală era Gheorghe Cioca. Frecventau şcoa-
la mai mulţi sau mai puţini de 65 de elevi.



Vasile Motocea164

În anul şcolar 1880-1881, şcoala din Sânicolaul-Mic aparţinea 
de protopopiatul Vinga. Dintr-un total de 82 de elevi (36 de băieţi 
şi 46 de fete), au fost prezenţi la examen 54 de elevi (30 de băieţi 
şi 24 de fete). Învăţător în acea perioadă era Blasiu Codreanu, 
a vea copii între 6 şi 12 ani.

Conscripţia şcolară din anul 1873 arată că în Sânicolaul-Mic 
se afl au 871 locuitori ortodocşi, localul şcolii fusese construit şi 
era corespunzător, învăţător era Gheorghe Cioca, care absolvise în 
1861 Preparandia din Arad şi avea o vechime în învăţământ de 27 
de ani. Frecventau cursurile şcolare 31 de băieţi şi 35 de fete, de 
la 6 la 12 ani, dintr-un total recenzat de 51 de băieţi şi 57 de fete, 
au repetat 4 băieţi şi 4 fete.

Baza materială nu era corespunzătoare, salariul învăţătorului 
era de 125 de fl orini şi bunuri în valoare de 406 de fl orini şi 90 
creiţari, bunurile erau în natură.

Într-un raport al inspectoratului şcolar se preciza că în anul 
1904-1905 în Sânicolaul-Mic erau de vârstă şcolară 77 de băieţi 
şi 53 de fete, înscrişi în registrele de evidenţă. Dintre aceştia s-au 
prezentat la cursuri 24 de băieţi şi 25 de fete, învăţător în acea 
perioadă era Ion Neamţu.

Pe lângă şcoala tutelată de biserica ortodoxă, a funcţionat şi 
şcoa la de religie catolică, care cuprindea copiii de naţionalitate 
ger  mană.

După cum reiese din documentele de arhivă afl ate la biserica 
catolică din Aradul-Nou, în Sânicolaul-Mic în anul 1812 erau 25 
de locuitori de naţionalitate germană. Prima şcoală pentru copiii 
de această naţionalitate a fost adăpostită într-o casă ţărănească. 

Primul învăţător cunoscut a fost un funcţionar şi subofi ţer în 
armată, din anul 1838, Mihail Maghiary.

În anul 1870, în comuna Sânicolaul-Mic erau 600 de locuitori 
de etnie germană. Din totalul de 103 de copii de vârstă şcolară, 86 
au frecventat cursurile.

La început, învăţământul în limba germană s-a desfăşurat 
foarte greu, pentru că nu aveau şcoală în comună. Preocuparea 
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pen tru înfi inţarea unei şcoli a fost sprijinită şi de biserica din 
Aradul-Nou. Problema şcolii a fost rezolvată într-un fel, încât să 
poată suplini şi faptul că pentru catolici nu era biserică, astfel, s-
a construit o casă de rugăciuni care avea o dublă funcţionalitate: 
peste săptămână funcţiona ca şcoală, în care învăţau elevii de la 
clasele I-IV, iar duminica şi în zilele de sărbători se ofi ciau slujbe 
religioase, altarul fi ind izolat cu o uşă mobilă.

După construirea şcolii, mulţi ani a profesat ca învăţător Franz 
Winter. Drept mulţumire pentru activitatea lui, a fost pusă o placă 
memorială pe peretele casei de rugăciuni. În prezent, acea clădire 
a devenit o ruină, de fapt, pe locul unde a fost construită nu se mai 
vede decât o movilă de pământ.

Deoarece familiile aveau mulţi copii, pe la începutul secolului 
erau 103 de copii de vârstă şcolară care au participat la cursuri în 
procent de sută al sută. 

În jurul anului 1900, numărul populaţiei din Sânicolaul-Mic a 
crescut destul de mult, astfel, a fost aproximativ 1.250 de cetăţeni 
germani şi 1.000 de români; au mai existat şi de alte religii, dar 
foarte puţini: 3 evanghelici, 7 reformaţi şi 6 evrei.

Învăţământul separat în limba germană a funcţionat până în 
anul 1988, când, din cauza reducerii foarte mult a numărului de 
elevi, aceştia au fost integraţi în învăţământul cu predare în limba 
română.

Din frământările de idei din a doua parte a secolului al XIX-lea 
se reţine faptul că era necesară şi educarea părinţilor şi îndeosebi 
a mamelor, pentru că starea de înapoiere era destul de mare. Era 
nevoie de emanciparea femeii şi dreptul ei la cultură.

Dacă mamele ar fi  mai culte şi noi încă de la naştere am fi  mai 
culţi, că în braţele lor n-am fi  auzit vorbindu-se despre himere, 
fan tasme, strigoi, de pricolici şi altele.

Au fost elaborate lucrări ştiinţifi ce de cumbatere a superstiţiilor 
şi de orientare spre cunoştinţe avansate.

Exploatarea la care erau supuse masele se refl ectă şi în ver su-
rile de factură populară:
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„Foaie verde mărăcine,
Bine-i, Doamne, cui i-e bine,
Numai nouă ni-e rău,
De o luăm ori încătrău.
Osteneala de-i a mea,
Roada e a altcuiva.
Şi ne-omoară relele, 
Şi ne-ngroapă grijile.”

Cadrele didactice au avut în decursul istoriei un rol deosebit, 
cu atât mai mult în aceste zone, unde învăţământul se cerea a fi  
îndeplinit pentru toate naţiile deopotrivă

Multe şcoli erau fără învăţători califi caţi, mulţi preoţi erau în-
rolaţi nu numai pentru că şcoala era tutelată de biserică, dar pentru 
că se simţea o nevoie acută de cadre didactice. Se spunea că şcoala 
confesională de orice categorie este fi ică a bisericii, este instituţie 
bisericească, are indubitabil şi imprescriptibil drept de dispoziţie 
asupra şcolii.

O parte dintre preoţi se considerau ca directori de şcoli şi 
din această cauză se iveau nenumărate confl icte între învăţător şi 
organele clericale. 

Începând din anul 1923-1924 au funcţionat în Arad trei şcoli 
normale: două şcoli de stat (una de băieţi, una de fete) şi şcoala 
nor mală confesională. În felul acesta s-a rezolvat asigurarea de 
cadre pentru toate şcolile arădene.

După reforma monetară din 1947, baza materială a şcolilor a 
fost asigurată din ce în ce mai bine, fără a se putea însă satisface 
pe deplin nevoile şcolii.

Burghezia deţinea încă o infl uenţă mare asupra repartizării 
fondurilor spre şcoli pentru a asigura copiilor condiţii tot mai bu-
ne de învăţătură.

Începând cu anul şcolar 1960-1961, elevii şcolilor elemenentare 
primeau rechizite şi manuale gratuite. 

Au fost şi perioade destul de grele şi uneori confuze, elevii fi ind 
obligaţi să facă fel şi fel de munci, chiar în timpul când trebuiau 
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să se ocupe de carte şi de învăţătură. În agricultură, începnd cu 
com baterea buruienilor şi terminând cu culesul şi depozitatrea 
recoltelor, elevii participau la aceste munci săptămâni întregi.

După revoluţie, întregul învăţământ trece printr-un proces de 
transformare, după principii noi, după modele occidentale. Se 
pune un mare accent pe informatică, tehnicizare, limbi străine.

Se ştie că în Sânicolaul-Mic au existat probleme deosebite pri-
vind localul şcolii, care nu mai corespundea. După multe demersuri 
făcute la autorităţile locale, în vara anului 1981 s-a început cons-
truirea noii şcoli în cartier cu 16 săli de clasă, dotate cu toate cele 
necesare.

Problema controversată a fost alegerea locului unde să fi e am-
plasată cosntrucţia, au fost mai multe variante; una dintre aceste 
variante era ca şcoala să se construiască în apropierea bisericii, 
fi e pe grădina care era întreţinută de şcoală, fi e pe locul fostei 
gră diniţe de lângă biserică, care devenise aproape o ruină. Câţiva 
cetăţeni băştinaşi din Sânicolaul-Mic vroiau ca locul de amplasare 
a noii şcoli să cuprindă şi o parte din grădina folosită în prezent de 
familia Florea, varianta fi nală acceptată a fost cea actuală şi care 
se dovedeşte a fi  şi cea mai bună.

Două instituţii din cartierul nostru se dovedesc a fi  bine 
întreţinute şi îngrijite, biserica şi şcoala. 

Dacă aproape la tot pasul se pot vedea semne ale dezordinei, 
neglijenţei şi nepăsării, mai ales unele clădiri administrate de stat 
arată jalnic, biserica şi şcoala, cu toate că întâmpină greutăţi, sunt 
isntituţii în care se dovedeşte a fi  ordine.

În perioada anilor 1951-1955, în comuna Sânicolaul-Mic 
(cartier) a funcţionat pe strada Frumoasă o şcoală profesională 
pen tru industria alimentară, tutelată de Fabrica de conserve „Re-
facerea”, şcoala avea şi un internat pentru fete şi cantină, director 
era profesorul Ioan Henţiu. 

Această şcoala pregătea cadre îndeosebi pentru fabrica de con-
serve.

Noul local de şcoală a fost dat în folosinţă în anul 1983
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Vom prezenta câţiva conducători de şcoli, precum şi dascăli, 
care în decursul anilor începând cu 1774 şi până în anul 2000 au 
avut şi funcţii de conducere în şcoală.

Este posibil ca în cronologia acestor funcţii să se fi  strecurat 
şi unele erori, deoarece sursele de documentare au fost greu acce-
sibile, iar în arhiva şcolii generale din cartier s-au găsit puţine do-
cumente, care atestă pe perioade funcţiile de conducere.

1. Arsenie Lazarovici - învăţător - 1774
2. Mihail Maghiary - învăţător - 1838
3. Gheorghe Cioca - învăţător - 1867
4. Blasiu Codreanu - învăţător 1881
5. Ioan Neamţu - învăţător - 1904
6. Alexandru Budea- director - 1926
7. Gheorghe Putin - director - 1940
8. Alexandru Tiulea - director - 1952-1956

Şcoala Generală din Sânicolaul Mic
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9. Ioan Covăceanu - director - 1957
10. Petru Demşoreanu - director - 1958
11. Alexandru Tiulea - director - 1959-1963
12. Budimir Rachici - director - 1964-1965
13. Victor Vâlceanu - director - 1966-1980
14. Tiberiu Novac - director - 1980-1982
15. Victor Vâlceanu - director - 1983-1991
16. Mihai Serbovan - director - 1991-1994
17. Viorel Ignat - director - 1994.

Voi încheia acest capitol important pentru cei ce vor să afl e 
ceva din trecutul bisericii şi al şcolii îndeosebi multiplele probleme 
prin care au trecut aceste instutuţii în decursul vremii.

De menţionat că şcoala a avut conducători care s-au zbătut în 
lupta cu greutăţile, dar care au ştiut în momente grele să folosească 
resursele umane pentru a învinge greutăţile.

Vechile clădiri ale şcolii nu ofereau condiţiile cele mai bune 
pentru procesul instructiv-educativ. Printre dascălii cu un apreciat 
prestidgiu profesional, Alexandru Tiulea s-a remarcat nu numai 
în calitatea sa de profesor, dar şi ca un bun conducător de şcoală, 
îndrăgit animator cultural şi nu în ultimul rând un adevărat patriot. 
Mulţi dintre elevii care s-au instruit sub îndrumarea acestui dascăl 
de prestigiu astăzi sunt oameni de nădejde.

În cartier funcţionează trei grădiniţe şi o creşă. Condiţiile de 
educare şi îngrijire sunt bune.

În această perioadă de tranziţie, mulţi părinţi nu-şi pot tri mite 
copiii la grădiniţă şi chiar la şcoală, din cauza greutăţilor mate-
riale.
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„Virtutea unui om nu se măsoară cu eforturile sale, ci cu 
ce realizează în mod obişnuit.”

Blaise Pascal

CAPITOLUL IV
Ocupaţii, tradiţii, obiceiuri

Ocupaţii
Mai întâi au fost ţăranii...
Evoluţia istorică a uneia dintre cele mai vechi ocupaţii ale 

po porului român, agricultura, a cunoscut în decursul vremii impor-
tante prefaceri, evoluţii şi transformări.

Măria sa Ţăranul Român, supranumit şi talpa ţării, s-a con-
fruntat din vremuri îndepărtate cu necesitatea lui vitală pentru pro-
curarea hranei.

Până la sfârşitul secolului, ponderea pământului era, în gene-
ral, cam aceeaşi, iar a pădurilor, faţă de cele existente astăzi, era 
cu mult mai mare.

Mureşul, nu numai în zona noastră, după ce a scăpat din strâm-
toarea dealurilor, avea un curs neregulat, cu multe braţe, meandre, 
insule etc.

Inundaţiile erau foarte frecvente, iar lacurile şi mlaştinile au 
ocupat secole de-a rândul suprafeţe întinse. În societatea dacică 
s-a cunoscut accelerarea dezvoltării uneltelor din fi er, printre care 
securea şi brăzdarul din fi er. Aşa cum atestă unele descoperiri în 
localităţile Zăbrani, Frumuşeni, Vladimirescu, Micălaca, Aradul-
Nou, zona noastră era locuită de daci.

Controlul roman la nord de Mureş prin punctele înaintate în 
zona podgoriei, turnul de observaţii de la Şiria, distrugerea prin 
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in  cendiere a Ziridavei şi a aşezării de la Vărădia, au constituit efor-
turi ale Imperiului Roman la graniţa de pe Mureş.

Potrivit cronicii lui ANONYMUS, între Şoimoş şi Mureş se 
întindea voievodatul lui MENUMORUT, între Mureş şi Dunăre, 
cel stăpânit de GLAD. Nu este exclus ca Mureşul să fi  fost 
graniţă între ele. Legenda Sfântului Gerard spune că populaţia 
băştinaşă locuia în cătune mici, ducând o viaţă de agricultori, 
păstori, crescători de vite, iar o parte din populaţie se ocupa cu 
meşteşugurile şi cu transportul de sare, material lemnos şi fructe, 
care se făcea cu plutele şi alte ambarcaţiuni pe râul Mureş.

Tot din legendă reiese că AHTUM avea herghelii de cai 
neîmblânziţi, dar care erau ţinuţi sub pază.

Porcii se creşteau în jurul pădurilor de fagi şi se hrăneau cu 
ghindă.

Pe parcursul luptelor din anul 1028, duse de Ahtum în zona 
Mureşului inferior, adică şi în zona noastră, fortifi caţia de la Arad-
Vladimirescu a servit ca loc de apărare şi refugiu a populaţiei ro-
mâneşti din zona Aradului.

După lupte îndârjite, fortifi caţia a căzut, iar cuceritorii au dis -
trus-o prin incendiere. Terenurile din împrejurimi, printre care şi 
cele din Sânicolaul-Mic, au 
fost distribuite învingătorilor 
sau bisericii de rit occi den-
tal.

Începând din secolul al 
XII-lea, anumite organizaţii 
bi   se  riceşti de rit occidental în-
deplineau şi funcţii admi nis-
trative, „Loca CRE DIBILA” 
fă când funcţii procesuale, co-
pii de documente, delimitări 
de domenii, introducerea în 
pro  prietate a noului stăpân. 
În faţa lor se făcea orice 

Vas ceramic dacic descoperit 
la Sânicolaul Mic
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transmitere de proprietate. În Arad existau asemenea organizaţii 
în anul 1135.

De remarcat că în această perioadă, pe lângă munca câmpului 
erau şi alte ocupaţii, ca pescuitul pe râul Mureş, în afara meşte şu-
gurilor casnice, cum erau torsul, ţesutul, dulgheritul, rotăritul, fi e-
răritul, olăritul ţărănesc. Iar cu caracter permanent era meşteşugul 
morăritului. Numărul morilor de apă şi al celor de uscat mânate 
de vite era mare.

Documente din 1177 vorbesc de o moară în posesia mănăstirii 
Hodoş-Bodrog.

Cu ocazia unor hotărâri, în Comitatul Arad şi Zărand, parţial 
şi în Banat, printre care şi în localitatea noastră, în anii 1232 erau 
obşti de ţărani dependenţi, cărora li se spunea sluji, pentru că erau 
în depedenţă totală faţă de anumite foruri feudale.

În Arad erau 14 mari moşii ale bisericii. După actul de danie 
din anul 1177 şi reînnoit în 1202-1203, rezultă creşterea numărului 
de iobagi faţă de alte categorii ţărăneşti.

În Arad şi în împrejurimi erau 358 de familii, dintre care 163 
erau iobagi, iar restul, alţi ţărani stabiliţi mai ales din zona de şes, 
printre şi Sânicolaul-Mic. 

Demn de remarcat este faptul că în jurul Aradului erau su  pra-
feţe mari de Pământ împădurit. În jurul anului 1388, se menţionează 
că între Micălaca şi actualul centru al Aradului exista o pădure 
deasă. O comisie care trebuia să stabilească suprafeţele împădurite 
a trebuit să străbată timp de trei zile pădurile din jurul Aradului 
aşa de dese şi de întinse ca suprafaţă.

Ţărănimea o ducea din ce în ce mai rău, pentru că obligaţia 
faţă de vistieria regală era mare, se percepea dare în bani, în pro-
duse şi în braţe de muncă. Dintre acestea, amintim darea în produse 
(vin, cereale, animale), care se numea tribută, şi darea în bani, 
care se numea colectă. Colecta era între 8 şi 12 denari la o 
gospodărie ţărănească.

Versurile care urmează exprimă starea de spirit din acea peri-
oadă:
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„Muncim, bătuţi şi înjuraţi,
În lanţul vrerii noastre,
De mici copii nefericiţi,
Cu munci de iad ne-mpovăraţi
Şi râdeţi voi, cei ne-nduraţi,
De plângerile noastre.
  
Dar într-o zi din văi, din munţi, 
Din sate şi oraşe,
Voinici, femei, bărbaţi cărunţi  
Vor pune-n praf a voastre frunţi,
Jivinelor trufaşe.”

Tot în această perioadă se practicau unele obiceiuri menite să 
apere recoltele şi animalele de dezastru şi boli.

„Ioane, Iene, 
Cum ne curg lacrimele,
Să curgă şi ploile,
Zilele şi nopţile,
Să crească legumele
Şi toate ierburile.”

Mai era un obicei de a se purta chipul unei femei fecunde sub 
forma unui idol mititel de os legat la gât spre a-i feri de tot răul.

Aceste obiceiuri erau folosite pentru a implora pe Dumnezeu 
să îndepărteze seceta şi să vină ploile binefăcătoare pentru creş-
terea recoltelor.

În zilele noastre, un ritual religios care se repetă an de an are 
loc în a doua zi de Rusalii, când, după slujba de la biserică, un nu-
măr mare de credincioşi fac un pelerinaj în câmp, de obicei la o 
cruce special amenajată şi împodobită, unde se fac slujbe şi ru gă-
ciuni pentru a se îndepărta dezastrele, bolile şi alte molime, pentru 
îndepărtarea furtunilor, dăunătorilor, secetei, grindinei şi plo ilor 
torenţiale distrugătoare.

Tot cu acea ocazie se fac slujbe pentru sănătatea animalelor, 
pen tru fertilitatea lor şi pentru bogăţia producţiei lor. Atât la 
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deplasarea spre locul unde se fac asemenea slujbe, cât şi la în-
toarcere, credincioşii merg încolonaţi, având prapori albi în frun-
tea coloanei şi mulţi clopoţei.

Dintre ritualele arhaice, se cuvine a fi  amintit cel al purifi cării 
prin spălare rituală, ofi ciat în unele zone la pornitul plugului. Gos-
podarul, având în mână un vas cu apă, busuioc şi tămâie, stropea 
plugul şi animalele de muncă, înconjurându-i de trei ori în susul 
mişcării soarelui pe bolta cerească, rostind o incantaţie.

La semănat se obişnuia ca un bărbat să se scoale dis-de-dimi-
neaţă şi, îmbrăcat cu o chimeşă albă şi curată, să aştepte răsăritul 
soarelui. Cu acea chimeşă să meargă la semănatul grâului, care va 
fi  frumos şi curat, iar rodul care urma să vină va fi  bogat.

La secerat, amintim că de regulă marţea şi vinerea erau con-
si derate zile nefaste pentru începerea seceratului. La terminarea 
holdei de secerat se lăsau câteva spice netăiate, care se legau cu o 
aţă roşie. Acestea purtau denumirea de „barba popii”.

Rostul acestui obicei era ca în anul următor să fi e tot aşa de 
bogat, de sănătos şi să nu aibă neghină. Tot cu ocazia seceratului 

Colindători din Sânicolaul Mic la începutul secolului trecut
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se făcea de obicei o cunună din cele mai frumoase spice, care se 
păstra până la seceratul următor, iar boabele din spice se adunau 
cu grijă şi se semănau o dată cu noua însămânţare, pentru ca şi în 
anul următor să fi e un rod bun.

La anumite munci agricole se făceau unele descântece, printre 
care se cânta şi cântecul paparudei şi se uda cu apă ca să vină ploa-
ia, iar alt cântec, din care redăm câteva versuri, exprimă dorinţa 
ca întregul an să fi e bogat.

„Unde-oi da cu plugul,
Să curgă ca untul, 
Unde-oi da cu sapa,
Să curgă ca apa.”

De altfel, în mentalitatea tradiţională a ţăranilor, şi nu numai, 
pâinea însăşi era investită cu semnifi caţii arhaice: când se tăia 
prima felie dintr-o pâine nouă, mai întâi se făcea semnul crucii. 
Cu ocazia unor săpături s-au găsit strecurători ceramice, multe şi 
felurite, care constituie dovezi că în zonă, încă din cele mai vechi 
timpuri oamenii, erau nu numai pricepuţi crescători de vite, ci şi 
pos esori ai unei ştiinţe a pregătirii brânzei şi a altor produse din 
lapte. Erau şi unii crescători de animale care regretau la bătrâneţe 
că nu mai ştiu şi alte ocupaţii, aşa cum reiese şi din următoarele 
versuri anonime, care au circulat oral:

„Nu m-aş face cum eram,
Măcar de-aş trăi un an
Şi să viu şi eu acas
Ca să ar măcar un pas,
Să-mi leg via pe harac,
Că-i bun vinul din cârciag.
Le-aş lăsa bolii de oi
Şi-aş scăpa şi de nevoi.”

Ştim că în vremuri îndepărtate erau mari întinderi de terenuri 
sălbatice, care, prin muncă foarte grea, au fost defrişate, desecate, 
curăţite, pentru a putea fi  cultivate sau pentru ca pe ele să crească 
în voie ierburi grase necesare hrănirii animalelor. 
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Demn de remarcat este faptul că în ţara noastră au existat mari 
întinderi de păduri, situând-o printre cele mai bogate din Europa, 
datorită supranumitului aur verde.

Legile nescrise ale ţării dădeau voie ţăranilor să facă defrişări 
şi despăduriri fără nici o oprelişte, urmând ca terenul obţinut să-l 
stăpânească doar cu obligaţia de a-l împrejmui.

De reţinut că ecourile vremurilor când sătenii se bucurau de 
libertatea de a alege locul unde puteau defrişa după „voie” şi după 
„nevoie” au ajuns până la noi, ele fi ind bine ilustrate în următoarele 
creaţii istorice:

„Peste câmpuri s-au uitat
Şi în scări s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
Ca s-aleagă loc curat
De arat şi semănat.”

Şi izlazul era liber de folosit după plac, liber de orice îngrădire. 
Apoi a fost folosit cu cerinţa stabilirii unui anumit număr de „vite 
mari” şi de „vite mici” pe care avea obligaţia să le întreţină un ce-
taş. Surplusul de animale de pe păşune trebuia plătit. Începuse a se 
cultiva pământul şi a se creşte anumite rase de animale, folosindu-
se metode şi forme mai noi bazate pe oarecare experienţă.

Mai pe larg vom arăta ocupaţiile locuitorilor din Sânicolaul-
Mic, ţinând seama de aşezarea geografi că a localităţii, în apropierea 
unui mare oraş din vestul ţării, precum şi a unei mari şi fertile 
întinderi de teren arabil.

Cei mai mulţi localnici lucrau la munca câmpului, îndeosebi 
pe domeniile nobiliare menţionate, printre care ultima proprietate 
importantă a fost cea a familiei Kolb, care avea suprafeţe întinse 
de teren agricol, vii, ferme de vite şi crescătorii de porci.

Toate proprietăţile acestei famili erau în partea de sud a 
Sânicolaului-Mic. În comună aveau clădiri în care erau cazaţi 
jelerii şi vinţelerii.

Clădirea de pe strada Tractorul Roşu de la nr. 25-27 a aparţi-
nut acestei familii, unde erau cazaţi cei care lucrau la familia 
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Kolb, apoi această clădire a devenit sală culturală, apoi şcoală cu 
clasele V-VIII, iar după revoluţia din ‘89 toate aceste spaţii au fost 
închiriate unor întreprinzători particulari, şi aici se confecţionează 
mobilă la comandă, există un atelier de tâmplărie pentru sicrie şi o 
încăpere pentru reparaţii automobile.

Tot familia Kolb mai avea şi o moară mecanică, unde se măcina 
grâu şi porumb, precum şi clădirea cu etaj de lângă moară. 

Moara, de mărime medie, cu o capacitate de măcinare de 50 t 
la 24 de ore, a fost construită în 1861. Până în 1927 a fost mânată 
de o mare locomobilă cu abur, iar din 1927 a fost acţionată de un 
motor Diesel de tip DEVJCI de 145Hp. Era o adevărată bijuterie. 
Din păcate, acest motor, o adevărat piesă de muzeu, după cum 
spu nea cel care a fost şeful morii timp de mai mulţi ani, motorul 
a ajuns la fi er vechi.

Bătrânii satului spuneau că pe la începutul secolului XX a 
donat localităţii o suprafaţă de pământ pe care există actualul ci-
mitir (cimitirul nou), precum şi pământ pentru terenul de sport din 
localitate („Banatul”).

Familiile de nemţi, în cea mai mare parte, aveau grădini în hadă 
şi unele suprafeţe de vii. Tot bătrânii spuneau că de la înălţimea 
locului unde începea coborârea spre hadă, aceste grădini se vedeau 
într-un mod deosebit, fi ecare grădină era înconjurată cu fl ori, iar 
viile nemţilor, care se întindeau până în apropierea podului CFR, 
erau o adevărată şcoală, un câmp de experienţă.

Fiecare proprietar avea o mică cabană pentru cazarea 
vinţelerilor (muncitori care se ocupă de îngrijirea viilor); tot acolo 
se afl au sculele pentru lucru în vii şi pentru stoarcerea strugurilor. 
O parte dintre nemţi au mai avut vii pe parcelele dinspre Valea 
Viilor.

Până la cele două reforme agrare, cea din ‘21 şi cea din ‘45, 
şi mai ales până la naţionalizarea din 1948, cea mai mare parte 
a locuitorilor lipsiţi de pământ sau cu pământ puţin au lucrat cu 
ziua la diferiţi proprietari. După reformă, mulţi cetăţeni au fost 
îm proprietăriţi. 
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Pentru că ne afl ăm în apropierea unui mare oraş, în care in-
dustria luase o dezvoltare ascendentă, dezvoltare care a cuprins şi 
zonele apropiate şi chiar Sânicolaul-Mic, vom vorbi în continuare 
despre istoricul uneia dintre aceste fabrici, fabrica de conserve 
„Refacerea”, care era vestită în partea de vest a ţării pentru calitatea 
conservelor. O bună parte din producţie era destinată exportului. 
Mulţi producători de legume, îndeosebi de roşii, îşi puteau vinde 
produsele la această fabrică şi era bine pentru toţi.

Fabrica avea o secţie la Gurahonţ, care colecta fructele din 
zo nă, aici se produceau compoturi şi mai ales cunoscuta marmeladă 
de Gurahonţ. Fabrica avea şi un caracter sezonier, prin faptul că 
pe lângă muncitorii califi caţi aici lucrau mulţi muncitori sezonieri, 
timp de şase, şapte luni pe an. Tot în această fabrică făceau practică 
de producţie elevii şcolii profesionale de industrie alimentară şi 
cei ai Liceului Agricol. 

Zona industrială a cartierului
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Fabrica de Conserve „REFACEREA” Arad, str. Bicaz nr. ... 
a fost construită în timpul celui de-al doilea război mondial, de 
către Societatea anonimă „Horticultura”, cu sediul în Bucureşti, 
cu vădit interes pentru a specula conjunctura războiului.

La data de 1 octombrie 1942, fabrica a fost pusă în funcţiune, 
având doar o secţie pentru deshidratarea legumelor.

Utilajul din dotare a fost compus din 2 aparate de ... cu bandă 
tip „Imperial” şi 3 prese hidraulice pentru presă — brichetelor 
de legume uscate, iar centrala de forţă avea 2 ....... aburi tip 
„Cornwall”, cu o suprafaţă de încălzire de 200m2.

În luna septembrie 1943, fabrica a fost vândută cap... MITICĂ 
D. SIMIAN din Bucureşti, iar în anul 1945 fabrica a... riată de 
fi rmă HOCIOTA DUMITRU, care a menţinut-o până la actul de 
naţionalizare din 11 iunie 1948, când fabrica, cu întreg patrimoniul, 
a devenit unitate de stat.

Fabrica avea un caracter sezonier, lucrându-se trei luni pe an - 
vara. La naţionalizare, fabrica a fost preluată într-o avansată stare 
de uzură. De la naţionalizare, fabrica a progresat şi s-a dezvoltat 
an de an.

În anul 1949, utilajul fabricii a fost completat cu aparate de 
uscat în zonă de tip „Schilder”, mărind astfel capacitatea cu 40%, 
iar în anul următor, adică în anul 1950, Secţia „Horticultură” 
aparţinea bunurilor CASCT a fost ... de fabrica ... capacitatea cu 
încă 2 aparate de uscat tip „Schilder” şi cu ... pentru prelucrarea 
legumelor şi fructelor.

În anul 1950 s-a constituit o nouă secţie, şi anume secţia „Con-
centrate”, dotată cu 3 vacume şi cu o instalaţie complet ........ tip 
„Tito Manzini Parma” - din import Italia, care este şi ....folosită la 
fabricarea pastei cu sare capacitate 8 vagoane re.........

În perioada 1951-1955 a fost construită o ... prelucrarea 
materiei prime, a fost dotată cu maşini de închis „Pobeda” sub vid, 
din URSS, precum şi 2 batoze de mazăre cu ......... o capacitate de 
4 vagoane mazăre teci în 24 ore.

În anul 1952, fabrica a avut următoarele secţii:
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a) Secţia de uscătorie, cu 6 aparate de uscat şi 17 maşini de 
curăţat şi tăiat legume şi fructe;

b) Secţia de concentrare „Manzini”, pentru produsele pastă de 
tomate, must concentrat şi marmeladă;

c) Secţia de conserve legume în apă şi bulion, cu 6 autoclave, 
6 cazane duplicate;

d) Secţia de muştar, cu 3 baterii de muştar, având capacitatea 
de 1,2 tone în 24 ore,

e) Secţia de conserve carne, cu o capacitate de 50-80 tone pe an.
Pe lângă aceste secţii, mai erau 2 centre de murare şi 3 centre 

de pulpare. În anul naţionalizării, adică 1948, unitatea a realizat 
215 tone legume murate cu o valoare a producţiei-marfă de 322 
mii lei. Datorită investiţiilor alocate în sumă de peste 5 milioane 
lei în perioada 1951-1955, s-a ajuns la următoarele realizări.

U/M Anul 1955

a) Conserve legume sterilizate tone 1.150

b) Conserve de fructe tone 1.394

c) Pastă de tomate tone 247

d) Conserve de carne tone 219

e) Muştar tone  125

f) Must concentrat tone  118

Total conserve tone 3.253

Valoarea producţiei-marfă era de 21.004 mii lei, iar benefi ciul 
realizat a fost de 1,1 milioane lei.

Continuându-se cu dotarea tehnică, în anul 1961 unitatea a 
primit o instalaţie automată din import pentru pasta de tomate, cu 
o capacitate de 1.000 kg/oră; de asemenea, 3 maşini „Kevzd”, 1 
maşină de închis „Omnia”, 1 maşină de dozat vâscoase, 1 maşină 
de spălat borcane, 1 maşină de scos sâmburii la fructe. 
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În anul 1962, fabrica a fost dotată cu o staţie de batoză pentru 
mazăre în câmp din import Anglia, tip „Materplatt”.

În anul 1963 s-a primit o nouă instalaţie de pastă de tomate din 
RPU, cu o capacitate de 1.000 kg/oră. De asemenea, s-a primit o 
instalaţie completă pentru gaz metan şi alte utilaje independente.

Urmare a acestor dotări, în anul 1965, realizările sunt 
următoarele:

U/M Anul 1965

a) Conserve legume tone 2.760

b) Pastă de tomate tone 1.906

c) Conserve de fructe tone 233

d) Conserve de carne tone 1.015

e) Muştar tone 359

f) Must concentrat tone 189

Total conserve tone 6.500

În perioada 1965-1970 s-a continuat cu modernizarea, în 
sensul că s-a trecut pe paletizare şi respectiv containerizare, în-
locuind mormanele de lăzi din lemn care au generat mari cheltuieli 
unităţii. Tot în această perioadă s-au făcut dotări cu autoclave cu 
maşini de etichetat, utilaje independente, astfel că în anul 1975 
producţia ajunge să crească la următoarele cantităţi de conserve 
pe sortimente:

U/M Anul 1975

a) Conserve legume sterilizate tone 5.358

b) Pastă de tomate tone 1.307

c) Conserve de fructe tone  -

d) Conserve de carne tone  1.300
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e) Muştar tone  273

f) Must concentrat tone  594

Total conserve tone 7.123

Valoarea producţiei-marfă mii lei: 87.840.
În anii 1977 şi 1978, prin investiţiile de peste 23 milioane, 

respectiv 19,6 milioane lei, deci, în total, de peste 52 milioane, 
fabrica intră în adevăratul proces de dezvoltare şi modernizare, 
mărind capacitatea de producţie an de an, astfel că realizările 
anului 1982 s-au dublat aproape faţă de 1975.

În perioada 1981-1985, investiţiile însumează peste 50 
milioane, volum realizat în sectorul agricol şi industrial, ceea ce 
a condus la creşterea volumului de producţie în sectorul agricol 
de la 11.800 tone legume în 1976 la 27.505 tone în 1985, adică 
245,1%, iar la producţia industrială de la 9.100 tone conserve în 
1976 la aproape 20.000 tone conserve în 1985, adică 219,8%.

Structura psi în anul 1985 a fost următoarea:

U/M Anul 1985

a) Conserve legume sterilizate tone 11.000

b) Conserve de fructe tone 600

c) Pastă de tomate tone  5.300

d) Conserve de carne tone  2.200

e) Muştar tone 750

f) Must concentrat tone 120

Total conserve tone  19.970

Analizând producţia obţinută pe anii 1976-1985, se desprinde 
faptul că nu s-a reuşit în nici un an realizarea unei cantităţi mai 
mari de 14.000 tone conserve pe an, ceea ce ne îndreptăţeşte să 
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punctăm câţiva factori de infl uenţă care au determinat această 
stare de fapt, şi anume:

1) La conservele de legume sterilizate realizările anuale nu 
au depăşit 7.500 tone, pe de o parte din cauza calamităţilor din 
fi ecare an şi din cauza lipsei de contracte din partea benefi ciarilor, 
care aveau stocuri mari în depozite. În anul 1984, producţia 
necontractată depăşea 3.000 tone conserve legume.

2) La sortimentul pastă de tomate, realizarea anuală cea mai 
mare este de 4.000 tone, pe de o parte, din lipsă de roşii, fi ind an de 
an calamitate, şi lipsa roşiilor timpurii, o problemă de prim odin în 
folosirea extensivă a capacităţii de producţie la instalaţiile de pastă, 
din care cauză în lunile iulie şi august capacitatea este utilizată doar 
50%, nemaiputând fi  recuperată în lunile septembrie şi octombrie, 
când de obicei în fi ecare an dă bruma şi se încheie campania cu 
calamităţi la fondul de stat (29.000 lei în sectorul agricol), fără a 
fi  luate în considerare la producţia fi zică industrială.

3) Zona judeţului nostru nu este bogată în fructe, iar bazinul 
de fructe este, de fapt, în jurul fabricii din Gurahonţ, care consumă 
toate fructele din judeţ şi chiar din unele judeţe limitrofe, aşa se 
explică faptul că unitatea noastră numai se încurcă cu cantităţi 
infi me de fructe, în jur de 200-300 tone anual.

4) La conservele de carne, în ultimul an, din lipsă de materii 
prime - carne şi preparate din carne - şi de ambalaje metalice, 
realizările, respectiv capacitatea de producţie este între 50-55% 
anual, aşa se explică faptul că de câţiva ani buni unitatea noastră 
nu îşi realizează nici planul fi zic şi nici cel valoric, cunoscută fi ind 
valoarea mare a conservelor de carne.

5) Am lăsat la urmă cea mai importantă cauză, care, de fapt, 
infl uenţează an de an capacitate de producţie a fabricii, şi anume 
lipsa spaţiului de depozitare. Se cunoaşterea că vara se produc 
conserve, iar iarna se livrează conservele, astfel că fabrica este un 
„depozit” pentru benefi ciarii externi - producţia de export fi ind 
de peste 55% din totalul producţiei -, şi pentru cei interni, care nu 
pot desface un asemenea volum de conserve, şi nu au nici spaţii 
de depozitare.
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SOLUŢIA:
1) Ori să se livreze pe măsură ce se fabrică produsul şi să-şi 

construiască benefi ciarii depozitele necesare;
2) Ori să se construiască un depozit de 5.000 m2 la unitatea 

noastră şi toţi benefi ciarii să plătesască cheltuielile de depozitare, 
marfa fi ind la noi în custodie şi pe măsură ce au nevoie să şi-o 
transporte la subunitate, astfel vom amortiza investiţia cu noul 
depozit solicitat şi îi vom determina pe partenerii noştri să-şi 
ridice şi să desfacă marfa contractată.

În Sânicolaul-Mic, pe terenul fostei cazărmi militare s-a cons-
truit o fabrică de maşini şi instalaţii agricole, care a asigurat în 
mare parte mecanizarea lucrărilor la culturile vegetale şi în fermele 
de animale şi îndeosebi în complexele avicole şi de creştere a 
porcilor.

Aşa după cum se ştie, la terminarea războiului, toată cazarma 
a fost ocupată de armata sovietică. Bătrânii din sat îşi amintesc că 
înainte de 1940 în cazarmă era o unitate de călăraşi, iar tinerii care 
proveneau din familii mai înstărite mergeau de acasă cu caii, care 
erau folosiţi în cazarmă la instrucţia cu caii, dar şi la diferite munci. 
Poate şi pentru aceasta ei nu făceau decât 6 luni de armată.

După plecarea ruşilor, în anul 1957, pe lângă fabrica de maşini, 
în spaţiul rămas disponibil, s-a mutat fabrica de încălţăminte 
„Libertatea”, al cărei istoric îl vom vedea în continuare. În această 
fabrică au lucrat mai multe femei din cartier. Cele două fabrici 
au şi cămine pentru nefamilişti. Multă vreme, mai ales până la 
revoluţia din ‘89, se lucra în trei schimburi, pentru că cerinţele 
de încălţăminte erau mari, îndeosebi pentru export. Erau multe 
situaţii când se lucra mult peste program, uneori chiar sâmbetele 
şi duminicile. 

Fabrica de încălţăminte „Libertatea” Arad este una dintre uni-
tăţile cu tradiţie în confecţia de încălţăminte şi calapoade din cadrul 
MIU. Putem spune că secţia de calapoade este una dintre cele mai 
vechi din ţară şi singura care, existând ca unitate industrială din 
secolul trecut, a produs calapoade până acum cca zece ani.
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Această secţie are o vechime de 86 de ani, fi ind înrregistrată 
ca atelier la 8 iunie 1889, sub nr. 5.386 la primăria Arad, având 
pro prietar pe un oarecare Iosif Stiaszny. La început, atelierul 
producea, prin munca în exclusivitate manuală, cca 8-10 perechi 
calapoade pe zi. După 5 ani însă, în 1894, este importată prima 
maşină de copiat calapoade, acţionată cu piciorul, care duce la 
o creştere a producţiei de 5-6 ori, ajungându-se la 50-60 perechi 
calapoade pe zi. 

Găsim menţiuni în documentele vremii că în anul 1930 ate-
lierul din Arad, proprietatea lui Stiaszny, exportă calapoade în mai 
multe ţări din Europa, care posedau fabrici de încălţăminte, acum 
sunt Suedia, Germania, Belgia, Cehislovacia şi altele.

Cu toată preocuparea foştilor proprietari de a dezvolta acest 
atelier în vederea obţinerii de producţii şi profi turi cât mai mari, în 
anul 1948 - anul naţionalizării - atelierul avea doar 70 muncitori, 
cu o producţie de 100-120 perechi calapoade pe zi.

Ca urmare a trecerii în proprietatea statului, atelierul se dez-
voltă continuu, prin dotarea lui cu maşini moderne de copiat, pre -
copiat şi debitat calapoade. La scurt timp după naţionalizare, sec-
ţia este dotată şi cu o bandă modernă de fi nisat şi alte maşini, care 
au făcut ca numai după doi ani producţia să ajungă la 450 perechi 
pe zi, fără ca numărul muncitorilor să crească decât cu 50%. Din 
1950 şi până în prezent, producţia creşte şi se diversifi că continuu, 
ca urmare a dotării secţiei cu noi maşini şi utilaje de un randament 
sporit. Astfel, în acest an se vor produce 240.000 perechi calapoade, 
de aproape două ori mai mult decât în 1950, peste 1,2 milioane 
perechi tocuri şi 4,6 milioane perechi glencuri, produse noi, care 
nu se produceau înainte, şi care asigură o valorifi care superioară a 
masei lemnoase, făcând ca dintr-un m.c. să se obţină o valoare 
sporită, cu 15-20% mai mult, folosindu-se în mare parte, pentru 
aceste produse, deşeurile rezultate de la debitarea blocurilor pentru 
calapoade.

Secţia de încălţăminte, care reprezintă peste 85% din valoarea 
producţiei realizată în întreprindere, are o vechime mai mică ca 
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unitate industrială de producţie. Comasarea mai multor ateliere 
de încălţăminte existente în Arad are loc la 19 martie 1934, când 
găsim înregistrată în registrul cronologic, sub nr. 610/1934, Uzina 
de ghete „ALFA” din Arad, avându-l ca proprietar pe Eugen 
Weisz. Un an mai târziu aderă la această uzină şi un alt proprietar 
cu numele Isaia Stein. Denumirea uzinei rămâne tot „ALFA”.

În februarie 1941, Emeric Weisz, care devenise între timp sin-
gurul proprietar, vinde uzina cu „toate uneltele de cizmărie” lui 
Ioan Dindelegan din Arad, care îşi înmatriculează fi rma cu em-
blema „GLORIA”. Această fi rmă, unifi cată mai târziu cu „DOX”, 
proprietatea lui Petru Hedeşan, constituie de altfel piatra de temelie 
a actualei fabrici de încălţăminte „Libertatea” Arad, denumire pe 
care o primeşte după 11 iunie 1948, când are loc naţionalizarea. 
Unifi carea fabricii de calapoade cu cea de încălţăminte, formând 
IIC Arad (Întreprinderea de Încălţăminte şi Calapoade Arad), are 
loc în anul 1951, dată de la care ambele formează o singură unitate 
socialistă care se dezvoltă continuu.

Cu toate că prin 1941 cele două fi rme care se unifi că aveau o 
activitate înfl oritoare, producând anual în jur de 55-60.000 perechi 
încălţăminte, din care 50% era destinată pentru nevoile armatei, 
cu un număr de peste 200 muncitori, în 1948 producţie scade 
foarte mult, precum şi numărul de salariaţi, ca urmare a dezastrului 
produs de război. Găsim în documentele vremii că producţia scă-
zuse la 8-10.000 perechi încălţăminte anual, iar numărul mun-
citorilor ajunsese la mai puţin de 40.

Ca urmare a măsurilor rapide luate de către partidul şi statul 
nostru, în vederea lichidării înapoierii economice moştenite de la 
regimul burghezo-moşieresc şi trecerea la o economie planifcată, 
în primii ani după naţionalizare sporeşte foarte mult atât numărul 
salariaţilor din întreprindere, cât mai ales producţia realizată. 
Astfel, la sfârşitul anului 1950, producţia anuală ajunge la peste 
75.000 perechi încălţăminte şi 140.000 perechi calapoade, cu un 
număr de 460 salariaţi. 
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După 20 de ani de economie planifi cată şi de înzestrare tehnică 
prin mari fonduri de investiţii alocate din partea statului, la sfârşitul 
anului 1969 întreprinderea are un puternic sector de încălţăminte, 
cu patru benzi tehnologice şi atelierele pregătitoare necesare, 
care au făcut posibilă realizarea unei producţiii anuale de 2,4 
milioane perechi încălţăminte cu un număr de 1.300 muncitori. În 
anii următori, fabrica s-a dezvoltat continuu, ajungând în prezent 
la şase linii tehnologice, care vor produce în 1975 3,3 milioane 
perechi încălţăminte. Trebuie arătat că o mare parte din producţia 
realizată în ultimii ani a fost destinată exportului, care, începând 
cu 1970, a crescut de peste două ori, cu tendinţa de creştere şi în 
continuare.

Iată scurtul istoric al acestei întreprinderi, care s-a încadrat, ca 
şi restul de unităţi economice producătoare de bunuri, în opera de 
industrializare a ţării, de satisfacere continuă a nevoilor materiale, 
mereu sporite, ale poporului nostru muncitor. Aş mai menţiona 
că IIC „Libertatea” Arad aparţine în prezent CIPCI Bucureşti 
(Centrala Industrială de Pielărie, Cauciuc şi Încălţăminte) din 
cadrul Ministerului Industriei Uşoare, după ce cu ani în urmă a 
aparţinut la diferite combinate industriale (Oradea, Timişoara, 
Cluj) tot din cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Uzina mecanică 
pentru agricultură a primit în 1961 suprafaţa de 5 h teren pe strada 
Steagului, la nord; aici s-au construit multe hale spaţioase, aşa 
cum vom vedea din istoricul fabricii, au fost aduse maşinile şi 
uneltele de lucru de la vechile locuri unde a funcţionat.

Datorită unor bune conduceri, în frunte cu fostul director 
Şolomon, în scurt timp aici, unde era şi un loc viran, s-a dezvoltat o 
adevărată uzină pentru agricultură. Maşinile şi instalaţiile produse 
aici au fost căutate în toată ţara. În Sânicolaul-Mic, bărbaţii mai 
ales au găsit loc de muncă apropiat de casă şi unde se câştiga 
mulţumitor. După revoluţie, activitatea s-a restrâns mult, o parte 
dintre muncitori au intrat în şomaj, iar agricultura, în general, 
a intrat în declin. Poate că e potrivit să amintim aici ce spunea 
Octavian Goga:
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„O, pământ!...
Când mă gândesc prin câte
vremuri te vei fi  strecurat,
mi te închipuiesc atunci
un moşneag împovărat.”

Pentru agricultură, faptul că şi această fabrică nu a mai produs 
maşini agricole atât de necesare şi mai ieftine a fost un semn rău.

Posesorii de pământ, în cea mai mare parte, nu s-au putut des-
curca, mari suprafeţe de pământ au rămas nelucrate.

Tot pentru agricultură, pe raza localităţii noastre a funcţionat 
o Staţiune pentru Maşini Agricole (SMT), care deservea toate ce-
rinţele pentru lucrarea pământului până la colectivizare.

Întreprinderea a luat fi inţă în cursul anului 1945 sub formă de 
„Centru de Închiriat Maşini Agricole”, fi ind prima întreprindere 
socialistă creată în oraşul Arad de către regimul democrat-
popular.

După cum rezultă şi din denumirea de mai sus, întreprinderea 
avea ca obiect întreţinerea maşinilor şi tractoarelor agricole în 
do tare cu care se executau lucrările agricole. Aceste tractoare şi 
maşini agricole, la început în număr de circa 80, fuseseră părăsite 
de foştii proprietari fascişti după 23 August 1944, fi ind adunate în 
centrale de închiriat maşini agricole.

Referatul prezentat de către conducerea Camerei Agricole în 
decembrie 1945 privind realizările din campania de primăvară a 
anului 1945 şi toamna 1945 consemnează existenţa Centrului de 
Închiriat Maşini Agricole din Arad, accentuând importanţa deo-
sebită şi contribuţia adusă de acesta în campania agricolă, când, 
sub lozinca „Totul pentru front, totul pentru victorie”, muncitorii, 
alături de ţărani, obţineau primele succese în construirea unei vieţi 
noi. Centrul de Închiriat Maşini Agricole şi-a început activitatea 
cu o dotare modestă şi anume 5 strunguri, unele unelte şi scule 
rudimentare, sediul fi ind într-o clădire din Aradul-Nou.

În anul 1946, în baza Legii Nr. 939 din 27 nov. 1946, în tre-
prinderea, cu denumirea de RAEAZIM (Regia Autonomă a Ex-
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ploatărilor Agricole, Zootehnică a Industriilor Agricole şi Ma-
şinilor), transformată prin Decretul Nr. 33/22.V.1948 în AFSM 
(Administraţia Fermelor de Stat şi a Staţiunilor de Maşini), cu 
scopul de a promova prin staţiunile de maşini mecanizarea 
lucrărilor din agricultură prin introducerea şi folosirea raţională a 
tractoarelor, semănătorilor, secerătoarelor, batozelor şi a tot felul 
de unelte agricole perfecţionate.

În anul 1948, prin Decretul Nr. 273/7.X.1948, s-a înfi inţat 
Centrala Staţiunilor de Maşini şi Tractoare şi a Atelierelor de re-
parat maşini agricole.

În baza acestor acte normtive, întreprinderea noastră funcţionat 
sub denumirea de Atelier de Reparat Maşini Agricole SMT 
Arad, iar apoi sub denumirea de Centrul Mecanic „BERNATH 
ANDREI” Arad. 

Activitatea de bază o constituie reparaţia de tractoare. Întrucât 
aceasta era o activitatea sezonieră - de campanie -, pentru a utiliza 
complet capacităţile de producţie, s-a extins şi fabricaţia de piese 
de schimb pentru tractoare şi maşini agricole, precum şi unele 
utilaje şi dispozitive pentru dotarea atelierelor de reparaţii din 
SMT, ca dispozitiv de îndreptat bielă, dispozitiv de încălzit piston, 
bancuri de rodaj cu frână hidraulică şi multe altele.

Treptat, o dată cu trecerea la forma de Centru Mecanic, s-au 
atribuit întreprinderii unele clădiri şi a început dotarea cu utilaje de 
atelier. În anii 1948-1949 întreprinderii i s-au repartizat clădirile 
din strada Mihail Kogălniceanu nr. 45 (fosta magazie de bumbac 
a Întreprinderii ITA şi fostul Atelier de Tăbăcărie şi atelier de 
prelucrat cânepă) naţionalizate de la foştii patroni, clădiri în care 
s-a început dotarea cu maşini unelte, mărindu-se mereu capacitate 
de producţie şi numărul de sortimente.

Deşi dotată modest, dar având un colectiv harnic, întreprinderea 
noastră reuşeşte ca în anul 1950 să prezinte la Consfătuirea CAER 
de la Plovdiv (R.P. Bulgaria) primele instalaţii de irigat, situându-
se pe locul I, dovedindu-şi superioritatea faţă de produsele similare 
expuse de ţările socialiste din CAER.
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După anul 1950 începe o dotare în ritm susţinut cu maşini-
unelte, din care o mare parte şi din ţară, în special de la Uzinele 
„Iosif Rangheţ” Arad şi „Înfrăţirea” Oradea.

La 1 aprilie 1950, întreprinderea noastră a fost trecută prin 
comasare la IRUM Arad şi Atelierul Gostat Aradul-Nou IRUM 
proveneau din Garajul Trustului IPEIL Arad, care în octombrie 
1950 devenise unitate aparte (IART Arad) şi în 1952 primise 
de numirea de IRUM Arad. Atelierul Gostat Aradul-Nou fusese 
înfi inţat în 1956.

Cu aceasta s-a mărit capacitate întreprinderii prin faptul că 
activitatea de reparaţii de tractoare s-a mutat în sediul fostului 
IRUM din Piaţa Arenei, iar în spaţiile eliberate de la sediul 
întreprinderii, M. Kogălniceanu nr. 45, s-a dezvoltat activitatea de 
fabricaţie utilaje pentru agricultură.

În anul 1961, întreprinderii noastre i-au fost atribuite 5 hectare 
în str. Steagului nr. 1. Pe acest teren, în următorii ani s-a construit 
noua întreprindere, cerându-se Consiliului Popular terenurile şi 
clădirile din str. M. Kogălniceanu nr. 45, Suzana Pârvulescu nr. 4 
şi Piaţa Arenei, întreprinderea având sediul în str. Steagului nr. 1 
şi având un sctor de fabricaţie în str. Ana Ipătescu nr. 12.

Prin HCM nr. 743/15 nov.1961, Centrul Mecanic „BERNATH 
ANDREI” Arad s-a transformat în Uzina de Reparaţii Arad, în 
cadrul căreia pe reparaţiile de tractoare şi motoare de tractoare 
creşte în continuare ponderea fabricaţiei de piese de schimb, 
precum şi fabricaţia de maşini, utilaje, instalaţii pentru agricultură, 
în special în domeniul zootehniei.

Acest specifi c al activităţii conduce, de altfel, la transformarea 
unităţii în anul 1971 în UFRMA (Uzina de Fanricaţii, Reparaţii şi 
Montaj în Agricultură). 

Treptat, activitatea de reparaţii de motoare de tractoare este 
înlocuită cu activitatea de fabricaţie piese de schimb şi maşini, 
utilaje, instalaţii pentru zootehnie, astfel că în anul 1972 între prin-
derea devine UMAIA (Uzina Mecanică a Agriculturii şi Industriei 
Alimentare Arad), iar în anul 1973, ca urmare a aplicării Decretului 
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Nr. 16, ia denumirea de IMAIA (Întreprinderea Mecanică a Agri-
culturii şi Industriei Alimentare Arad), iar din anul ——— ia de-
numirea de IMA (Întreprinderea Mecanică pentru Agricultură 
Arad). 

În prezent, IMA Arad, cu sediul în Arad, str. Steagului nr. 1, 
mai are un sector de fabricaţie în apropiere de str. Fadeev, un sector 
de fabricaţie în str. Ana Ipătescu nr. 12 şi un sector de fabricaţie în 
oraşul Pâncota, judeţul Arad. 

Întreprinderea dispune de un Complex Sportiv în str. Karl 
Marx, un cămin pentru nefamilişti, cinci blocuri de locuinţe, o 
cantină, o creşă şi o grădiniţă. Ca urmare a Decretului nr. 207/1978, 
întreprinderea patronează Liceul Industrial nr. 9 Arad. 

De la înfi inţare şi până în prezent, întreprinderea a înregistrat 
un progres continuu, cu un ritm de creştere deosebit, în special 
începând din anul 1965.

Faţă de anul 1965, în anul 1989 întreprinderea realizează o 
pro ducţie mai mare de 10 ori, o productivitate mai mare de 5 ori, 
dotarea cu mijloace fi xe creşte de 9 ori numărul de personal creşte 
de 2,3 ori, iar efi cienţa fondurilor fi xe creşte de 1,5 ori.

Întreprinderea execută o gamă largă de sortimente pentru 
agricultură, în sepcial pentru zootehnie, reprezentând peste 2.500 
repere de schimb şi peste 200 tipuri de maşini, utilaje, instalaţii 
pentru zootehnie. Astfel, specializâdu-se în produse pentru 
zootehnie, întreprinderea execută peste 20 tipuri de utilaje pentru 
transportul furajelor şi nutreţurilor combinate, peste 30 tipuri de 
utilaje pentru mecanizarea furajării halelor zootehnice, peste 15 
tipuri de instalaţii pentru preprarea furajelor, peste 20 tipuri de 
utilaje pentru mecanizarea evacuării gunoiului din grajduri, 5 
tipuri de incubatoare, eclozionatoare, peste 25 tipuri de alte maşini 
şi instalaţii pentru zoozehnie.

În lumina documentelor de partid privind introducerea pro-
gresului tehnic, creşterea producţiei şi a productivităţii muncii, 
colectivul de oameni ai muncii din IMA Arad militează neobosit 
pentru reînnoirea produselor, deovedind o receptivitate deosebită 
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faţă de necesităţile zootehniei, reuşindu-se ca ponderea produselor 
noi şi reproiectate să reprezintă până la 80% din totalul producţiei-
marfă.

De menţionat că de la înfi inţare şi până în prezent, între prin-
derea a asimilat peste 600 de tipuri de utilaje, maşini şi ins talaţii 
pentru zootehnie.

Activitatea depusă şi rezultatele obţinute în întrecerea socialistă 
de către harnicul colectiv de oameni ai muncii din IMA Arad au 
fost apreciate în mod deosebit de conducerea superioară de partid 
şi de stat şi răsplătită prin decernarea titlurilor de întreprinderea 
fruntaşă.

Pentru realizări deosebite, întreprinderii i-au fost acordate, 
de-a lungul anilor, următoarele distincţii:

- Ordinul Muncii Clasa a II-a pentru activitatea depusă în anii 
1978 şi 1979;

Cartierul are o zonă industrială de invidiat
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- Ordinul Muncii Clasa a III-a pentru activitatea depusă în 
anii 1980 şi 1981;

- Steagul de întreprinderea fruntaşă - Locul I pe ramură pentru 
activitatea depusă în anii 1950, 1951, 1952, 1957, 1961, 1965, 
1972, 1974, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983; 

- Diplome de evidenţiată pe ramură (Locul II). 
1953, 1954, 1955, 1956, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 

1968, 1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1979, 1982, 1985. 
În această perioadă erau în localitate câteva tractoare par-

ticulare, batoze şi alte maşini de semănat şi secerat, dar insufi ciente 
pentru lucrarea Pământului.

După colectivizare, SMT-urile s-au dezvoltat, astfel că toată 
sarcina lucrării mecanizate a pământului a revenit acestora. După 
aplicarea Legii 18/1991, când pământurile au revenit foştilor pro-
prietari, SMT-urile s-au transformat în AGROMEC-uri, un fel de 
societate comercială pe acţiuni. AGROMEC-ul de la Sânicolaul-
Mic execută lucrări agricole numai pentru o mică parte dintre 
proprietarii de pământ, şi aceste suprafeţe sunt arendate pe o anu-
mită perioadă de timp.

Ceilalţi proprietari îşi lucrează pământul cum pot, unii 
particulari, alţii l-au înscris în societăţi agricole care au statut de 
funcţionare şi personalitate juridică.

Pe raza noastră de activitate funcţionează trei asociaţii:
1. Asociaţia agricolă Aproduct;
2. Asociaţia agricolă Speranţa;
3. Asociaţia agricolă 1 Mai din Fântânele, care a lucrat o 

suprafaţă de 230 h pământ de pe terenul din Sânicolaul-Mic.
În anul 1999, ........ a preluat această suprafaţă de la Asociaţia 

Fântânele, tot pentru a o lucra în condiţii de arendă, pentru o 
anumită perioadă de timp. 

Societatea Comercială „AGROMEC”, Societate pe acţiuni, ia 
fi inţă prin reorganizarea Staţiunii de Maşini Agricole (SMA) Arad 
îna nul 1991.
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În anul 1996, societatea se privatizează şi devine Societate 
Comercială pe acţiuni cu capital integral privat.

Obiectul principal al activităţii:
- prestări servicii în agricultura cartierului Sânicolaul-Mic şi 

a Aradului,
- reparaţii - pompe injecţie
  - pompe hidraulice,
  - servodirecţii,
  - motoare şi utilaje agricole.
În urma aplicării Legii 18/1991, s-au format asociaţii ale 

proprietarilor de pământ, care se ocupă de exploatarea pământului 
din zonă, cum ştiu şi cum pot, benefi ciind de serviciile societăţii, 
da că au solicitat.

Proprietatrii de pământ particulari sunt într-o proporţie foarte 
mică în zona noastră.

În situaţia creată de reorientarea proprietarilor de pământ, 
societatea „AGROMEC” s-a orientat în realizarea de contracte 
cu diferiţi parteneri români şi străini astfel, pe platforma 
„AGROMECULUI” s-au creat un număr important de noi locuri 
de muncă.

Obiective de viitor:
- asigurarea în continuare de servicii pentru toţi deţinătorii de 

terenuri agricole din zonă;
- arendarea terenurilor agricole de la acei proprietari care 

doresc să arendeze terenurile proprietate;
- găsirea de noi activităţi profi tabile pentru societate.
Aceste societăţi se confruntă cu mari probleme, din cauza 

preţurilor foarte mari cu care sunt obligate să efectueze lucrările, 
dar cea mai mare greutate este aceea a lipsei posibilităţilor de 
valorifi care a produselor agricole în mod convenabil. O mare 
parte din spaţiile de producţie au fost folosite în agricultură, fi e 
ca ferme de producţie vegetală, fi e ca grajduri, hale de păsări, 
care apoi au fost închiriate, mai ales în ultima vreme, pentru 
alte activităţi. În fostele hale de păsări din apropierea localităţii, 
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unde au lucrat şi femei din cartier, din anul 1998 funcţionează 
o asociaţie de producţie româno-germană având ca obiect de ac-
tivitate confecţionarea de burdufuri de protecţie pentru maşini-
u nelte, întreaga producţie este destinată exportului.

O mare parte din halele de producţie ale fostului SMT (în pre-
zent, AGROMEC) au fost închiriate anumitor fi rme private care 
produc case de fi er (dulapuri pentru bani şi documente), sau unor 
ateliere de confecţii. Şi la aceste fi rme lucrează o bună parte a lo-
calnicilor, îndeosebi femei.

Putem uşor constata că locuitorii din cartierul nostru, în 
con diţii normale, au posibilitatea de a fi  încadraţi la mai multe 
întreprinderi.

O bună parte dintre locuitori lucrează pământul cum pot, iar 
iarna sunt acasă, ocupându-se de treburi gospodăreşti şi de pu-
ţinele vite pe care le au. 

Hotarul comunei Sânicolaul-Mic a avut o suprafaţă de pă-
mânt destul de întinsă, care cuprindea suprafaţa dintre şoseaua 
Timişorii până la Valea Viilor şi până la km 7, în total 11.700 lanţe 
de pământ (1 lanţ = 58 arii = 1 jugăr).

Ţăranii au fost legaţi de pământul lor, socotindu-l ca bază a 
existenţei, dar şi bucuria şi amarul vieţii lor.

Au fost şi perioade când ţăranii s-au străduit să înveţe, să aibă 
cunoştinţe mai multe privind cultivarea pământului, au fost spe-
cialişti de pe la camerele agricole care încă înainte de al doilea 
război mondiale aveau sarcina de a aduna ţăranii în timp de iarnă, 
undeva, prin centre de comună, pentru a-i învăţa ştiinţa cultivării 
pă mântului şi a creşterii vitelor. Această practică s-a perpetuat şi 
după război. Constatăm însă că în anii din urmă, după revoluţie, 
agricultura ţării, care a fost grânarul Europei, este neglijată, iar 
Măria sa Ţăranul Român este tot mai neglijat şi mai lipsit de spri-
jin. În anul 1936, în zona noastră eram tot mai frecvent vizitaţi 
de un apreciat specialist agricol, care avea funcţia de inspector 
a gricol general, pe nume inginer Nicolae Popescu. Atât el, cât şi 
alţi specialişti agricoli, se străduiau să-i înveţe pe ţărani multe 
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taine necunoscute în lucrarea pământului şi mai ales în combaterea 
bolilor de tot felul şi a molimelor.

Inginerul Nicolae Popescu a scris o carte intitutlată: „Sfaturi 
pentru agriculturi”.

În această carte se găseau sfaturi practice pe înţelesul tuturor, 
începând de la pregătirea terenurilor pentru arătura de bază (ogor), 
apoi toate metodele de efectuare a arăturilor şi a altor lucrări de 
pre gătire a solului, existau sfaturi privind metodele de semănat, 
com punerea şi modul de hrănire a plantelor, îngrăşarea cu gunoi 
de grajd, îngrăşarea minerală, cunoaşterea soiului de sămânţă, 
întreţinerea corectă şi la timp a culturilor, cultura de porumb pen-
tru consum şi plantă furajeră, cultura de soia, deosebit de utilă în 
hrana animalelor şi în alte multe întrebuinţări. Mare importanţă 
se acorda soiurilor de cereale ameliorate, potrivite pentru zona 
noastră, grâul Odvoş 241 şi Bankut 1201, rezistenţa grânelor faţă 
de gerul de minus 9 grade din 3-4 mai 1935. 

Specialiştii ofereau ţăranilor informaţii despre cei mai peri-
culoşi duşmani ai cerealelor şi ai plantelor de nutreţ: gândacul 
ghebos, zabrus, molima porumbului, viermele sârmă al porum bu-
lui. Era arătat modul de combatere practică a acestor dăunători. 
An de an se şcoleau cu interes sute de ţărani, pentru că fi ecare era 
interesat ca de pe pământul lui să obţină cât mai multe produse, 
să ştie să se ferească de boli şi dăunători şi mai ales cum să le 
com bată.

Ţăranii afl au cunoştinţe noi despre felul cum trebuie să ocro-
tească păsările folositoare agriculturii contra inamicilor, despre 
cele zece porunci privind ocrotirea păsărilor.

În acea perioadă s-au împărtăşit largi experienţe în domeniul 
creşterii animalelor domestice de tot felul, despre creşterea re pro-
ducătorilor de bună calitate, despre modul de hrănire economică, 
rentabilă şi de producţii sporite, mai ales la rasele de porci şi păsări 
de curte.

Se ofereau cunoştinţe despre cauzele sterilităţii animalelor şi 
mo dul de tămăduire.
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Specialiştii agricoli erau aşteptaţi cu interes la întâlnirea cu 
ţă ranii, aceştia simţind nevoia de sfaturi, sfaturi care apoi erau 
trans mise din gură în gură, din casă în casă şi pe care le respectau 
cu sfi nţenie. Ţăranii erau sfătuiţi să nu lucreze la întâmplare.

Se spunea că noi, agricultorii, suntem un fel de oameni 
ciudaţi, muncim sârguincios de la răsăritul soarelui şi până la apus, 
fără considerare că arde soarele lui cuptor, că de frigul din luna 
februarie crapă pietrele, sau că stăm în ploaie, zăpadă ori vânt, dar 
avem menirea ca prin munca noastră încordată să producem hrana 
pentru întreaga ţară.

Suntem buni lucrători, dar nu am înţeles încă valoarea pro-
verbului: „Ai carte, ai parte”.

Când ne confruntăm cu greutăţile pe care de multe ori nu le 
putem învinge, uneori şi din nepricepere, apelăm la stat, spunând 
că statul trebuie să ajute, statul trebuie să dea. Să nu uităm ce în-
seamnă „Ajută-te singur, că atunci şi Dumnezeu te ajută”.

Au fost şi timpuri când, orice ai fi  făcut, tot sărac şi oropsit 
erai. Aşa cum putem vedea şi din următoarele versuri:

„ Toate plugurile umblă,
Numai pluguşorul meu
L-a-nţepenit Dumnezeu.

Uite c-a dat Dumnezeu
Să umble şi plugul meu,
Să trag brazdă dracului,
La uşa spurcatului,
O brazdă de ale sfi nte
Să ţină stăpânul minte.”

Mai erau şi birurile ţăranului, din care cauză mulţi se jeluiau 
spunând că de când ne ştim am plătit fel şi fel de biruri: La unele 
le zicea găletărit, vinărit, la altele oierit şi căşărit. Apoi, fumăritul, 
zeciuiala boilor, vama porcilor şi câte altele.

Starea de ignoranţă în care erau ţinuţi ţăranii se datora şi anal-
fabetismului, astfel că prin anul 1935 un număr foarte mare de 
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ţărani erau lipsiţi de ştiinţă de carte, aşa cum se poate vedea din 
câteva sifre sumare: Basarabia avea 75% neştiutori de carte; în 
zona Aradului, 36 % din săteni nu ştiau carte; în vechiul Regat, 
40%.

Încă de de atunci se credea că dacă o ţară are mai puţini oameni 
pregătiţi, are rol mai mic în lume.

Şi atunci, camera de agricultură avea menirea de a împărţi 
bani celor lipsiţi.

Îi moare cuiva vita - ajutor,
a bătut grindina - ajutor ,
a ars grajdul - ajutor.

Dintotdeauna au fost şi este necesară educaţia populaţiei în 
spirit agricol.

Se făceau tot felul de concursuri pe diferite teme agricole, pri-
vite cu foarte mult interes de agricultori.

Agricultorii din Sânicolaul-Mic erau nelipsiţi de la tot ce se 
făcea pentru ţărani, mulţi se mândreau cu superbe exemplare de 
cai din rasele Nonius şi Ghidran.

În aşezarea Sânicolaului-Mic, încă din vremuri străbune, pe 
când Mureşul curgea în imediata apropiere, copiii se duceau pe mal 
şi strigau la plutaşii care coborau cu plutele încărcate îndeosebi cu 
fructe, sare şi alte materiale de trebuinţă în zonă:

„Dă din vâslă, baciule,
Vâsleşte, grozavule,
Dă din vâslă cât îi da,
Pită albă nu-i mânca,
Nici avere nu-i avea.”

Voi relata o scurtă legendă despre aceşti oameni viteji, care 
prin partea locului erau supranumiţi „grozavi”, pentru felul cum 
arătau. Pentru a conduce plutele era nevoie de oameni puternici 
şi curajoşi, capabili să stăpânească plutele încărcate cu de toate, 
să le poată feri de obstacole şi să le oprească acolo unde şi când 
trebuia. Plutaşii purtau supranumele de oameni grozavi. O parte 
dintre aceştia, după ce descărcau plutele de mărfuri, nu se mai 
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întorceau la locurile lor de baştină, rămâneau pe aceste locuri. Aşa 
se explică faptul că în localitatea noastră avem de multă vreme 
familii cu numele de Grozav.

De departe se auzea cântecul plutaşilor coborând la vale:
„Mureş, Mureş, apă lină,
Du-mă în ţară străină.”

Pentru locuitorii din Sânicolaul-Mic, aproape în toate ano tim-
purile, dar îndeosebi vara, o plimbare pe dolmă, pe „digul” de la 
marginea satului, era un mijloc de petrecere a timpului liber.

Vara, îndeosebi tinerii, îşi petreceau timpul pe malul Mureşului, 
fi e la pescuit, fi e la plajă.

Au fost însă şi ani când s-au întâmplat cazuri tragice, unele 
persoane, mai ales tinere, neţinând seama de pericolul la care se 
expun, au intrat în apa aparent liniştită şi n-au mai ieşit.

Un tânăr din sat, pe nume Munteanu Petru, era la scăldat îm-
preună cu mai mulţi tineri de vârsta lui, el avea 14 ani. La un 
moment dat, tânărul face pariu că el va trece de zece ori Mureşul 
înot. Fără să stea prea mult pe gânduri, se şi aruncă în valuri, 
când a făcut a şaptea tură, a dispărut în adânc, fără să mai iasă la 
suprafaţă. Despre tragediile care au urmat an de an în multe familii 
nu voi mai menţiona aici, totuşi, voi mai relata un caz care s-a 
întâmplat în vara anului 1995, când un tânăr de pe strada Scânteia 
a plecat cu prietenii la Mureş şi, cu toate că a fost avertizat să nu 
se depărteze de plajă, în acel moment a dispărut sub apă şi nu a 
mai fost găsit niciodată. 

În oraş, o altă întâmplare a zgudiut tot oraşul. Un tânăr stu-
dent venise de la Timişoara la logodnica lui în Arad. Tânărul era 
cam pion la înot şi participa frecvent la diferite competiţii pe râul 
Bega şi la alte întreceri. Deşi fusese avertizat de pericolele deo se-
bite pe care le prezintă râul Mureş, el a plonjat în apă de pe podul 
de pontoane de la intrarea în ştrand şi de sub privirile logodnicei 
sale a dispărut pentru întotdeauna.

De pomină a rămas întâmplarea unui căruţaş care făcuse un 
pariu că va trece Mureşul cu cai şi căruţă cu tot, numai că unde 
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a fost vadul mai mare, a dispărut cu tot cea avea sub privirile în-
grozite ale celor de pe mal.

Mureşul are legenda lui, pe care mulţi nu o cunosc. Uneori, în 
apropierea comunei Petriş, Mureşul intră în judeţ, iar în apropiere 
de Lipova scapă de strâmtoarea munţilor şi dealurilor şi iese la 
câmpie.

Aproape pe tot cursul său superior, el străbate peisaje frumoase, 
oferite de Munţii Zărandului şi Dealurile Lipovei, străbate un c u-
loar turistic de o rară frumuseţe.

Acest râu legendar are o personalitate turistică proprie prin 
obiectivele sale naturale şi istorice, mai ales cele din oraşul Lipova 
şi împrejurimi.

Dintre acestea amintim: biserica ortodoxă din Lipova, mo-
nument istoric, mănăstirea franciscană din Radna, ruinele cetăţii 
Şoimoş, bazarul turcesc din centrul oraşului Lipova. 

La trei km se afl ă cunoscuta staţiune Băile Lipova, cu ape 
carbogazoase. Staţiunea dispune de 600 de locuri de cazare; aici 
se tratează mai multe afecţiuni, îndeosebi cele cardiace.

Tot pe valea Mureşului se găseşte popasul turistic de la km 
67 pe Valea Frumoasă. Popasul este situat într-o zonă deosebit de 
pitorească, în apropierea satului Căpruţa.

Coborând pe cursul inferior, vom constata că în municipiul 
Arad există unul dintre cele mai frumoase ştranduri din vestul 
ţării. Urmând cursul acestui râu, vom întâlni în cale cele „Trei 
Insule”, apoi Mureşul îşi continuă drumul o bună parte pe teritoriul 
românesc până la vărsarea în Tisa.

Am făcut această descriere sumară deoarece legendarul râu, 
martor milenar al multor evenimente, este un izvor de bogăţie şi de 
speranţe legate de ceea ce se poate găsi în apele acestui râu până 
la bogăţia pe care o transportă mereu în cursul său, nisipiurile, de 
la cele mai fi ne până la pietrişuri granulate, şi, aşa cum arătam, 
solurile deosebit de fertile în zonele acestui râu.

Poate că şi de aceea marii baroni şi alţi oameni înstăriţi de 
altădată ţineau să aibă terenuri în preajma acestui râu.
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Ultimul vlăstar al acestor baroni, NOPCSA ELENKE, aşa du-
pă cum arată documentele vremii, solicită exceptarea de la ex pro-
priere a suprafeţei de 1.700 jugăre de pământ, care au fost folosite 
după cum urmează:

- 600 jugăre pentru fabrica de bere din Aradul-Nou; 
- 600 jugăre pentru văcărie, vaci, tauri, juninci, porci;
- 500 jugăre pentru herghelia de cai.
Comitetul agrar din Sânicolaul-Mic a socotit că cererea nu 

poate să fi e luată în considerare din următoarele motive:
1. În anul 1920 a cerut 1.600 jugăre, apoi s-a îndestulat cu 600 

jugăre pentru a produce orz necesar fabricii de bere. Comitetul 
a grar, cunoscând că nu este adevărat, pentru că niciodată nu a pro-
dus orz pentru bere, întotdeauna a cumpărat, iar berea produsă în 
Aradul-Nou a fost slabă faţă de alte fabrici apropiate.

Răspunsul comisiei a fost că nu ar fi  nici o pagubă dacă această 
fabrică ar înceta.

2. A solicitat apoi 600 jugăre pentru văcărie cu motivaţia că 
laptele în cantitate zilnică de 21.000 de litri va fi  dat la stat şi la 
piaţă.

Răspunsul comisiei a fost ca această cantitate de lapte este 
mult prea mică faţă de cât oferă ţăranii, care dau 73.000 litri de 
lapte (1920).

Proprietăreasa şi familia sa a gospodărit slab pământul şi 
animalele. 

ZELENSKHY a depus actul pentru a nu fi  expropriat în 12 
iulie 1920.

Comisia agrară a respins acest act.
Am făcut vorbire despre acei proprietari de pământuri din zo-

na noastră pentru a se putea vedea că o mare parte din locuitorii 
comunei erau lipsiţi de pământ sau cu pământ foarte puţin, ei 
lucrau ca jeleri şi slugi pe aceste moşii până prin anul 1921, când 
a intrat în aplicare reforma agrară.

Acest lucru reiese şi din decizia nr. 1189/1924 a Judecătoriei 
de Ocol, secţia cărţii funciare Aradul-Nou, document important 
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din care se vede numărul mare de cetăţeni din Sânicolaul-Mic, 
care, neţinându-se seamă de naţionalitate, au fost împroprietăriţi 
cu câte 2 jugăre de pământ de familie. Documentul a fost donat cu 
generozitate de cetăţeanul Adam Ion, băştinaş din Sânicolaul-Mic.

Vorbind de agricultură, am făcut unele reveniri la ce a fost 
odată pe aceste locuri şi până în momentul actual, când, în urma 
revoluţiei, ţăranii s-au bucurat că în sfârşit au reintrat în posesia 
pământului, dar mare le e amărăciunea că nu îl pot lucra aşa cum 
ar dori, din care cauză mari suprafeţe de pământ fertil acum, în 
anul 2002, nu sunt lucrate.

Vom vorbi în cele ce urmează despre modul cum a fost or-
ganizată această localitate care, aşa cum am arătat, este atestată 
documentar din anul 1453.

Până în anul 1950, Sânicolaul-Mic a fost comună. De remarcat 
că în toate documentele vremii comuna Sânicolaul-Mic a fost 
a preciată ca o aşezare cu oameni harnici, cu tradiţii seculare, cu 
respect faţă de legi şi autorităţi.

Primăria comunei a fost întotdeauna aproape de nevoile cetă-
ţenilor, într-o conlucrare destul de armonioasă, adică primăria 
a vea nevoie de cetăţean, iar cetăţeanul, în multe privinţe, nu se 
putea descurca fără ajutorul primăriei.

De-a lungul anilor, au fost primari buni gospodari, cu respect 
faţă de cetăţeni, iar primarii, la rândul lor, s-au bucurat de acelaşi 
respect. În comună era bună rânduială, pentru că cei care nu 
respectau ordinea şi rânduiala erau pe loc amendaţi fi e în bani, 
fi e prin prestaţii în folosul comunei şi al obştei. Era o foarte bună 
organizare a pazei comunei, au fost angajaţi gardieni publici, care 
făceau controale pe toate străzile, însoţiţi de câte 1-2 cetăţeni, 
care aveau obligaţia ca o dată, de două ori pe an, când le venea 
rândul, să facă serviciul de boacteri; aceştia aveau obligaţia ca din 
oră în oră să semnaleze prezenţa lor la locurile stabilite prin nişte 
semnale bine fi xate dinainte şi bine cunoscute de către toţi. Aceştia 
ţineau legătura cu paznicul primăriei, iar gardienii controlau întreg 
sistemul de pază, astfel, noapte de noapte, comuna era bine păzită, 
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iar orice neregulă se întâmpla nu se trecea cu vederea. Cetăţenii 
agreau acest sistem pentru că era în folosul tuturor.

Orice început de incendiu sau alte calamităţi erau de urgenţă 
semnalate şi înlăturate.

De apreciat faptul că sistemul de pază avea atribuţii şi pentru 
paza hotarului, aproape că nu era persoană sau mijloc de transport 
care circula pe hotar să nu fi e controlată, iar dacă nu deţinea 
pământ şi nu îşi putea justifi ca prezenţa era amendată, iar căruţaşii 
trebuia să facă prestaţii, să transporte cu căruţa pietriş de la Mureş 
timp de câteva zile pe anumite porţiuni de drum din comună sau 
pe cel din hotar.

La fel se întâmpla şi cu cei care nu respectau curăţenia, nu îşi 
îngrijeau casele, nu îşi săpau şanţurile şi nu curăţau podeţele.

A rămas în amintirea oamenilor primarul Florescu, un primar 
care, deşi, era un om simplu, fără prea multă pregătire de carte, 
avea un pronunţat spirit gospodăresc. Acest primar a reuşit prin 
1926 să facă un sistem practic de scurgere a apelor din ploi şi 
ză pezi. Sub îndrumarea lui şi cu ajutorul întregii comune s-a fă-
cut o conductă magistrală pe o lungime de aproape 200 m, la 
adâncime de peste 2 m, care a colectat apele din aproape jumătate 
de comună şi le-a atras spre lunca Mureşului. Această conductă 
de dimensiuni importanta se găseşte pe o porţiune dintre strada 
Păcăţeanu şi strada Clopotului (fostă strada Mişeilor).

Şi acum îşi mai amintesc localnicii de pusta lui Florescu şi de 
fântâna lui Forescu din hotar.

Bătrânii povestesc că în timpul când primarul comunei 
Sânicolaul-Mic era Sava Grozav, a venit o inspecţie de la plasă şi, 
aşa cum era obiceiul, inspectorul trebuia să fi e aşteptat la primărie 
cu o trăsură pregătită cu care să facă inspecţie în comună şi pe 
hotar. Pe atunci se controla felul cum sunt întreţinute drumurile 
comunale şi care duceau la hotar. Se controla fi ecare stradă în 
parte, starea drumului şi a şanţului, a podeţelor şi a curăţeniei.

Inspectorul a vrut să vadă în primul rând casa primarului şi 
apoi felul cum este întreţinută şintăria satului.
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În raportul întocmit, cu toate că faţă de prezent pe atunci si -
tuaţia arăta incomparabil mai bine, inspectorul s-a declarat ne-
mulţumit şi multe remedieri au trebuit să fi e făcute până a se 
a junge la pretenţiile cerute.

Aceste rânduieli au fost până în anul 1950, când comuna s-a 
desfi inţat, iar sarcina gospodărească era a deputaţilor. Până în anul 
1965 erau deputaţi pe străzi, apoi a fost un singur deputat peste 
tot cartierul. 

Vom aminti câţiva dintre primarii şi deputaţii care au fost în 
Sânicolaul-Mic, fără pretenţia de a nu fi  şi unele erori, din cauză 
că documentarea privind numele acestora n-a putut fi  făcută decât 
din amintirea unor cetăţeni mai în vârsta, cum ar fi : Sava Dănilă, 
Străin Floriţa, Putin Lucreţia şi alţii.

Primarii care au fost:
1. Adam Nicolae - deputat în parlament,
2. Simitrie Putin - primar,

Clădirea fostei Primării a comunei Sanicolaul Mic
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3. Străin Damaschin - primar,
4. Florescu Aron - primar,
5. Petru Militar - primar,
6. Sava Grozav - primar,
7. Dimitrovici Teodor - primar,
8. Guleş Sava - primar.

Deputaţi:
1. Raţ Iosif - deputat,
2. Motocea Vasile - deputat,
3. Abrudan Ioan - deputat,
4. ing. Hotea Gheorghe - deputat,
5. Barbu Andrei - deputat.

De menţionat că deputaţii activau în mod voluntar şi, oricât 
s-ar fi  străduit să stăpânească şi să suplinească absenţa primarului 
şi a primăriei, care aveau la îndemână alte posibilităţi, cum ar fi : 
postul de jandarmi, agenţi fi nanciari (fi scali), camera agricolă, de-
putatul nu putea suplini voluntar absenţa acestora. Din această 
cauză, încă de la desfi inţarea primăriei Sânicolaul-Mic a intrat în 
declin din punct de vedere gospodăresc. Periodic, deputaţii trebuiau 
să organizeze întâlniri cu alegătorii lor, pentru a-i informa despre 
felul cum îşi îndeplinesc sarcinile asumate. Mulţi dintre deputaţi, 
văzându-se în faţa unor greutăţi, nu au reuşit să facă faţă şi au 
aşteptat următoarele alegeri, când, de regulă, au fost schimbaţi.

Deputaţii trebuiau să ţină legătura cu conducerea oraşului, 
să raporteze în anumite situaţii despre activitatea lor, să facă pro-
puneri pentru ceea ce era necesar în cartierul lor.

În perioada anilor 1980-1983, cu toate greutăţile întâmpinate 
în cartier şi cu sprijinul primăriei municipiului, au fost făcute pen-
tru cetăţenii din cartier unele realizări, care au rămas în amintirea 
acestora. 

Cea mai mare realizare a fost şcoala generală nouă, cu 16 
săli de clasă, şi aici am satisfacţia că la temelia acestei şcoli sunt 
şi picături din sudoarea muncii celui care consemnează aceste 
rân duri, nu numai pentru faptul că primul arşău de săpătură la 
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fundaţia noii şcoli l-am făcut cu satisfacţia deplină de a fi  sprijinit 
demersurile insistente şi repetate pentru aprobarea atât de necesarei 
şcoli. Tot în acea perioadă cetăţenii îşi amintesc că s-a introdus apa 
potabilă pe aproape toate străzile din cartier, s-au amenajat sute de 
podeţe cu tuburi noi din beton, s-au refăcut scurgerile de apă pe 
importante suprafeţe de teren prin amenajarea şi redimensionarea 
şanţurilor, practic, s-a refăcut aproape tot sistemul vechi de ca-
nalizare. Au fost amenajate staţii de autobuz dotate cu copertine 
şi bănci. 

Aproape toate drumurile din cartier şi cele din hadă au fost 
refăcute cu importante cantităţi de pietriş, molozuri din demolări 
şi îndeosebi cu mari cantităţi de zgură provenită de la turnătoria 
fabricii IMAIA. 

Păcat că pe când, în mare, problemele în cartier s-au rezolvat 
din multe puncte de vedere, inclusiv cel al serviciilor către po-
pulaţie, în ţară începuse a se contura un plan diabolic care cu prindea 
şi cartierul nostru. Cu câţiva ani înainte de revoluţie, Ceauşescu 
îşi pusese în aplicare planul de demolare a unor comune şi sate 
întregi, iar printre alte cartiere şi comune învecinate, şi Sânicolaul-
Mic făcea parte din acel plan diabolic.

Urma ca în anul 1990 aproape întreaga suprafaţă a cartierului 
să fi e demolată, inclusiv biserici, cimitire, şcoala nouă şi tot ce 
se făcuse cu trudă până atunci, să devină zonă verde şi se zvonea 
că în anul 1991 urma să se primască plan de cultură pe aceste 
suprafeţe. Dumnezeu ne-a ajutat şi de acest plan am scăpat.

N r . 
crt. 

Denumirea actuală Denumiri anterioare Obs. 

1. Tarafului

2. Clopotului Mişeilor

3. Cobzei

4. Teodor Păcăţeanu Gh. Stoica
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5. Pescăruş Maicov - Regele Ferdinand

6. Ştefan Zarie Şaguna - Tr. Roşu

7. Tulnic Mărăşeşti

8. Frumoasă

9. Steagului Încoronării - Horia

10. Căpitan Ioan Fătu Economului - Scânteia

11. Frunzei

12. Nucului

13. Coasei

14. Emil Monţia 23 August

15. Paşcani

16. Vântului

17. Bobocilor

18. Flacăra

19. N. Lenau Fadeev

Pandurilor

20. Panselei

21. Brânduşei

22. Căpşunilor

23. Căprioarei

24. Iasomiei

Aşa cum se vede din prezentul tabel, de-a lungul timpului 
străzile din cartier au avut, unele dintre ele, şi alte denumiri.

Un factor important referitor la trecutul istoric al aşezării 
Sânicolaului-Mic este faptul că primii colonişti, veniţi în această 
comună în majoritate din satul BACÂIA, judeţul Alba, au fost 
împroprietăriţi de către Statul Român cu suprafaţa totală de 82 
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jugăre stp., conform deciziei Judecătoriei de Ocol Aradul-Nou cu 
Nr. 4.845/1931 C.F., Hotărârea Nr. 94 cu 25 iulie 1925, decizie pe 
care o prezint în extras după act original. 

Judecătoria rurală Aradul-Nou, secţia C.F., în baza Hotărârii 
Nr. 94, cu data de 24 iulie 1920 şi a schiţei Comisiunei de Ocol 
pentru împroprietărire Aradul-Nou, ordonă ca parcela scrisă în C.F. 
Nr. 307 comunei Sânicolaul-Mic Nr. de ord. A.J.9. Nr. top 1412-
1417. 1/2/23, înscrisă pe numele fosta urbariariştilor din comuna 
Sânicolaul-Mic, să o abnoteze şi să o desmembreze în parcelele 
noi conform schiţei şi parcelele Nr. top. 1412-1417. 1/2/23/1 în 
extindere de 400 stp., Nr. top 1412-1417, 1/2/23/2 = 400 stp., Nr. 
top 1412-1417. 1/2/23/3 = 400 stp., Nr. top 1412-1417. 1/23/4 = 
400 stp., Nr. top 1412-1417. 1/23/5 = 400 stp., Nr. top 1412-1417. 
1/23/6 = 400 stp., Nr. top 1412-1417. 1/23/7 = 400 stp., Nr. top 
1412-1417. 1/23/8 = 400 stp., Nr. top 1412-1417. 1/23/9 = 400 
stp., Nr. top 1412-1417. 1/23/10 = 400 stp., Nr. top 1412-1417. 
1/23/11 = 400 stp., Nr. top 1412-1417. 1/23/12 = 400 stp., Nr. 
top 1412-1417. 1/23/13 = 400 stp. şi Nr. top 1412-1417. 1/23/14 
= 400 stp. să le transcrie în C. F. Nr. 1013 şi în favorul Statului 
Român cu titlul de drept expropriere. Parcela cu Nr. top 1412-
1417. 1/2/23/15 = 987 stp. să o evidenţieze în registrul parcelelor 
cu strada, parcela Nr. top 1412-1417. 1/2/23/16 în extindere de 
82 jugh. 461 stp. să-l renoteze în cartea funciară veche Nr. 307 
sub Nr. de ord. A.I.4 în favorul fosta urbarialiştilor din comuna 
Sânicolaul-Mic.

Parcela în C. F. Nr. 1013 comunei Sânicolaul-Mic A. I. 21, 
cu Nr. top 1412-1417. 1/2/19 în extindere de 3 jugh. înscrise pe 
numele Statului Român să o abnoteze şi să o transcrie în C.F. Nr. 
307 în favorul fosta urbarialiştilor din com. Sânicolaul-Mic ca 
completare. După aceasta, în baza celor 14 contracte de vânzare 
cu data 10 Nov. 1931 a schiţei de parcelare certifi catului comunal 
ordonă ca parcelele înscrise în C.F. Nr. 1013 Nr. de ord. A. I. 
34.5.6.11.28 - 41 Nr. top. 1066-1080/200. 1/2/23/10/320, 1066-
1080/322, 1066-1080/414, 1412-1417.1/2/7. 1412-1417. - după 
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scrisul original indescifrabil - 1066-1080/320/1 stp. să le transcrie 
în C.F. nou deschisă de sub Nr. 1748 şi acolo asupra aceleia să 
întabuleze dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare în 
favoarea lui Sdira Petru şi soţia Soca Paladia dom. în Sânicolaul-
Mic. Parcela cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/11 în suprafaţă de 400 
stp., Nr. top 1066-1080/320/2 = 8 jugh. să le transcrie în C.F. nou 
deschisă de sub Nr. 1749 şi acolo asupra aceleia să întabuleze 
dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare în favorul lui 
Joca Pantalie şi soţia Samfi ra Ana. Parcela cu Nr. top 1412-1417. 
1/2/23/12 în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1066-1080/320/3 = 8 
jugh. să le transcrie în C.F. nou deschisă de sub Nr. 1750 şi acolo 
asupra aceleia să întabuleze dreptul de proprietate cu titlul de 
drept cumpărare în favoarea lui Sârb Nicolae şi soţia Joca Eva 
dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/13 
în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1066-1080/320/4 = 8 jugh. să le 
transcrie în C.F. nou înfi inţată Nr. 1751 şi acolo asupra aceleia să 
întabuleze dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare în 
favoarea lui Samfi ra Nicolae şi soţia Rus Maria dom. în Sânicolaul-
Mic. Parcela cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/14 în suprafaţă de 400 
stp., Nr. top 1066-1080/320/5 = 8 jugh. să le transcrie în C.F. de 
nou deschisă Nr. 1752 şi acolo asupra aceleia să întabuleze dreptul 
de proprietate cu titlul de drept cumpărare în favoarea lui Hoza 
Aron şi soţia Joca Eleonora dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela cu 
Nr. top 1412-1417. 1/2/23/2 în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1066-
1080/200 = 2 jugh. Nr. top 1066-1080/414 = 8 jugh. 1412-1417. 
1/2/7/2 = 4 jugh. să le transcrie în C.F. de nou deschisă de sub Nr. 
1750 şi acolo asupra aceleia să întabuleze dreptul de proprietate 
cu titlul de drept cumpărare în favoarea lui Popa Ilie şi soţia 
Drăgan Ana dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela cu Nr. top 1412-
1417. 1/2/23/3 în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1066-1080/322/1 
= 8 jugh. să le transcrie în C.F. Nr. top 1754 şi acolo asupra aceleia 
să întabuleze dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare în 
favoarea lui Popa Ilie şi soţia Maria Pascuţa dom. în Sânicolaul-
Mic. Parcela cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/4 în suprafaţă de 400 
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stp., Nr. top 1066-1080/322/2 = 8 jugh. să le transcrie în C.F. de 
nou deschisă sub Nr. 1750 şi acolo asupra aceleia să întabuleze 
dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare în favoarea 
lui Iancău Mihai şi soţia Străuţ Sofi a dom. în Sânicolaul-Mic. 
Parcela cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/5 în suprafaţă de 400 stp., 
Nr. top 1066-1080/322/3 = 8 jugh. să le transcrie în C.F. de nou 
deschisă de sub Nr. 1750 şi acolo asupra aceleia să întabuleze 
dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare în favoarea lui 
Voicu Iosif şi soţia Grepcea Sofi a dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela 
cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/6 în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 
1066-1080/322/4 = 8 jugh. să le transcrie în C.F. nou deschisă 
sub Nr. 1757 şi acolo asupra aceleia să întabuleze dreptul de 
proprietate cu titlul de drept cumpărare în favoarea lui Olteanu 
Ioan şi soţia Luzi Lucreţia dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela cu 
Nr. top 1412-1417. 1/2/23/7 în suprafaţă de 400 stp. Nr. top 1066-
1080/322/5 = 8 jugh. să le transcrie în C.F. de nou deschisă de 
sub Nr. 1758 şi asupra aceleia să întabuleze dreptul de proprietate 
cu titlul de drept cumpărare în favoarea lui Dubari Ion şi soţia 
Păcurar Maria dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela cu Nr. top 1412-
1417. 1/2/23/8 în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1066-1080/322/6 
= 8 jugh. să le transcrie în C.F. de nou deschisă de sub Nr. 1759 
şi asupra aceleia să întabuleze dreptul de proprietate cu titlul de 
drept cumpărare în favoarea lui Oanea Vasile şi soţia Nicula Elena 
dom. în Sânicolaul-Mic. Parcela cu Nr. top 1412-1417. 1/2/23/9 
în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1066-1080/320/7 = 8 jugh. să le 
transcrie în C.F. nou deschisă de sub Nr. 1760 şi asupra aceleia 
să întabuleze dreptul de proprietate cu titlul de drept cumpărare 
în favoarea lui Muntoi Nicolae şi soţia Joca Elisaveta dom. în 
Sânicolaul-Mic. Parcela cu Nr. top 1066-1080/322/6 în suprafaţă 
de 24 jugh. 1585 stp. să o transcrie în C.F. nou deschisă de sub Nr. 
1761 şi acolo asupra aceleia să întabuleze dreptul de proprietate 
în favoarea lui Comuna Sânicolaul-Mic şi dreptul de folosinţă 
pentru colonişti. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/2 să înregistreze 
casa cu Nr. 790. La nr. top. 1412-1417. 1/2/23/3 să înregistreze 
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casa cu nr. 791. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/4 să înregistreze 
casa cu Nr. 792. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/5 să înregistreze 
casa cu Nr. 793. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/6 să înregistreze 
casa cu Nr. 794. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/7 să înregistreze 
casa cu Nr. 795. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/8 să înregistreze 
casa cu Nr. 796. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/9 să înregistreze 
casa cu Nr. 797. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/10 să înregistreze 
casa cu Nr. 798. La Nr. top 1412-1417. 1/2/23/11 să înregistreze 
casa cu Nr. 799. La indescifrabil să înregistreze casa cu nr. 802, 
să noteze la fi ecare pe pagina A calitatea de lor de colonizare, pe 
pagina B să noteze restricţiunele cuprinse în Legea Colonizării 
din 17 iulie 1930, pe pagina C să întabuleze dreptul de ipotecă în 
favorul Statului Român, repr. prin Ofi ciul Naţional al Colonizării 
pentru preţul de cumpărare 15.120 lei. Parcela cu Nr. top 1412-
1417. 1/2/23/1 în suprafaţă de 400 stp., Nr. top 1412-1417. 1/2/7/1 
cu estindere de 8 jugh. Nr. top 1412-1417. 1/2/7/3 cu estindere de 
2 jugh. 791stp. să le reîntoarcă în C.F. veche Nr. 1013 sub Nr. de 
ord A.I. 42-44 în favorul Statului Român.

Aradul-Nou la 18 Dec. 1931
Această deciziune se va comunica celor interesaţi
D. Sărăndan M.p. dir. C.F. Fogarassy
m.p. Judecător
Pentru conformitate
impegat
Împuterniciţii de mai sus şi-au construit case pe străzile 

Nucului şi Paşcani.
Descendenţii acestor familii sunt prezenţi şi acum pe aceste 

străzi cu numele lor.
Redăm extras din documentul original cu numele primilor 

colonoişti care au benefi ciat de pământ şi locuri pentru construirea 
de case, pentru care loc s-a achitat suma de 15.120 lei.

1. Sdira Petru cu soţia Joca Paradia
2. Joca Pantalie cu soţia Samfi ra Ana
3. Sârb Nicolae cu soţia Joca Eva
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4. Samfi ra Nicolae cu soţia Rus Maria
5. Hoza Aron cu soţia Joca Eleonora
6. Popa Ilie cu soţia Drăgan Ana
7. Popa Ilie cu soţia Pascuţa Maria
8. Iancău Mihai cu soţia Străuţ Sofi a
9. Voicu Iosif cu soţia Grepcea Sofi a
10. Olteanu Ioan cu soţia Luzi Lucreţia
11. Dubari Ion cu soţia Păcurar Maria
12. Oanea Vasile cu soţia Nicula Elena
13. Muntoi Nicolae cu soţia Joca Elisaveta.

Pentru acest important document, mulţumim familiei Irimeş 
Mihai şi Elena, care l-au oferit cu generozitate.

Nu am reuşit să consemnăm anul în care a început organizarea 
comunei pe străzi, ştiu însă că pe la sfârşitul secolului al XVIII-
lea evidenţa populaţiei se ţinea pe numere de casă (fumuri), de 

Dubaşii din Sânicolaul Mic
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la nr. 1, pornind de la prima casă, de la marginea satului, până 
la ul  ti mul număr, de la cealaltă margine a satului. În Sânicolaul-
Mic, casa cu numărul 1 a fost casa din apropierea străzii Vântului, 
actuala casă a cetăţeanului Ioan Şerban, iar ultima casă se găsea la 
capătul străzii Clopotului, lângă fostul canton CFR.

După revoluţia din 1989, situaţia cartierului, din punct de ve-
dere gospodăresc, s-a degradat şi mai mult. În locul foştilor depu-
taţi, care, aşa cum am arătat, activau în mod voluntar şi totuşi fă-
ceau ceva pentru cetăţeni, în noua formă de organizare, când au 
apărut consilierii municipali, s-a dovedit că aceştia, deşi sunt plă-
tiţi pentru activitatea de consilier, nu se implică în rezolvarea 
multiplelor şi gravelor probleme cu care se confruntă cetăţenii. În 
mod practic, cetăţenii nu au la cine să apeleze, nu pentru că nu 
există la primăria municipiului personal plătit pentru rezolvarea 
problemelor lor, dar, aşa cum se constată în ultima vreme, situaţia 
în cartier se degradează accentuat.

În conştiinţa cetăţenilor din Sânicolaul-Mic încă de multă vre-
me a rămas faptul că el trebuie să-şi achite datoriile către stat şi de 
obicei o face în primele zile ale noului an, dar acest lucru trece 
neobservat, pentru că primăria face prea puţin pentru cetăţeni. Au 
trecut peste zece ani de la revoluţie, iar acum în anul 2002, se 
constată cu amărăciune că şi ce a avut cartierul, o parte s-a degradat 
sau s-a desfi inţat.

Vestita moară de altădată, mult căutată şi de cetăţenii din al te 
localităţi, astăzi a devenit o ruină. Pentru cetăţenii din acest car-
tier, mai ales pentru cei care în anul 2002 au vârsta de peste 50 de 
ani şi al căror certifi cat de naştere a fost întocmit la primăria din 
comuna lor natală, astăzi primăria arată jalnic, este o ruină şi, ceea 
ce e de necrezut, această clădire, după câte se constată, nu are nici 
acte de identitate. În clădire a funcţionat ofi ciul poştal din localitate, 
dar, din cauza stării precare şi a proastei întreţineri, la data de 1 
februarie 2000 şi poşta s-a desfi inţat.

Încă din anul 1992, când au fost începute tatonările pentru 
introducerea gazului metan în cartier, am avut mari speranţe că 



Vasile Motocea214

vom fi  sprijiniţi şi că o parte din cheltuieli pentru reţeaua stradală 
va fi  subvenţionată, dar nu a fost să fi e aşa. Timp de aproape trei 
ani de zile, cetăţenii şi reprezentanţii lor au bătut pe la diferite 
uşi, dar degeaba. La data de 10 aprilie 1996 au început lucrările 
de introducere a gazului pe strada Scânteia, întreaga cheltuială 
ocazionată fi ind suportată de către cetăţeni, unii dintre aceştia au 
vândut animale din gospodărie, alţii au vândut pământ, pentru a se 
putea racorda la reţeaua de gaz. 

La data de 15 octombrie 1996, primele două locuinţe de pe 
strada Scânteia au fost racordate la reţeaua de gaz. După repetate 
insistenţe, s-a reuşit să se demareze lucrările de racordare la gaz şi 
pe alte străzi din cartier, tot fără nici un ajutor, dar costurile fi  ind 
din ce în ce mai mari, datorită devalorizării. Ca o ironie a sorţii, 
după ce ani de zile nu s-a făcut aproape nimic, în ultima vreme se 
preconizează ca în acest cartier liniştit să se amplaseze groapa de 
gunoi a oraşului. Cu toate protestele din partea cetăţenilor, auto-
rităţile caută să convingă că aceasta ar fi  cea mai bună variantă. Şi 
uite aşa, dacă nu avem nimic, vom avea ceva, o investiţie uriaşă, 
de care chiar nu aveam nevoie în zonă, şi, aşa cum se vede din 
demersurile noastre, groapa de gunoi, oricât de ecologică ar fi , tot 
ne va afecta.

Celor care vor citi aceste rânduri şi care cunosc mai mult 
sau mai puţin istoria acestei aşezări, aş vrea să le spun că nu am 
îndrăznit să alcătuiesc această lucrare după cum se prezintă această 
aşezare acum, ci mai ales după ceea ce a fost odată. 

Vreau să mai amintesc cititorilor, că pe la începutul secolului 
XX, pe strada Mişeilor, IOAN WEISS JOHANN avea o fabrică 
de lichioruri. Puţini sunt aceia care ştiu că în Sânicolaul-Mic, pe 
strada Clopotului, fosta stradă a Mişeilor, în cunoscuta casă a lui 
Vădăstreanu, socrul acestuia Ioan Weiss avea o fabrică de lichioruri 
în perioada anilor 1901-1944

Pe strada Tractorul Roşu, la nr. 16, cetăţeanul german PILLER 
FANCISK, pe lângă prăvălia pe care o avea în oraş, mai avea şi 
o tipografi e. De această casă se leagă şi o mică legendă în care se 
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spune că părinţii, respectiv Piller Francisk şi soţia Kathi, aveau o 
fată pe care o chema Bertha. Era o fată frumoasă şi singură la pă-
rinţi, numai că în împrejurările pricinuite de război, toţi tinerii de 
vârsta ei, de 18-20 de ani, trebuiau să plece mai mult forţat undeva 
prin ţinuturile îndepărtate, în Rusia, în regiunea Donbas, pentru 
munca de reconstrucţie.

Părinţii, nevoind să se despartă în nici un fel de speranţa lor 
care era Bertha, au zidit-o între pereţii casei, în aşa fel încât toate 
controalele repetate şi insistente care s-au făcut nu au putut des-
coperi locul unde această tânără şi-a chinuit zilele multă vreme.

Şi părinţii ei au avut mult de suferit, fi ind aproape zilnic 
chemaţi la poliţie şi jindari, pentru a da explicaţii în legătură cu 
dispariţia fetei. De multe ori, casa a fost înconjurată ore şi zile în-
tregi de către militari ruşi, pentru a o găsi. 

Numai că, aşa cum se spune, o nenorocire nu vine niciodată 
singură. După ce treburile s-au liniştit, Bertha s-a căsătorit cu unul 
dintre cei mai înstăriţi băieţi din sat, Schmidt Koarky. După ce 
au avut un copil, Koarky se accidentează mortal trecând cu mo-
tocicleta linia ferată la barieră.

Aşa cum arătam, în anumite perioade comuna Sânicolaul-Mic 
aparţinea de plasa Aradul-Nou. Evidenţa centralizată a populaţiei, 
Judecătoria şi alte organisme erau acolo. Activitatea sanitară a po-
pulaţiei o făceau medicii care de obicei locuiau în comună. Dar 
erau şi situaţii când trimiterile pentru internări în spitale se făceau 
pentru spitalele din Aradul-Nou, unde era spital de boli interne şi 
spital de neurologie.

La începutul secolului XX, de când există unele evidenţe şi 
până după al doilea război mondial, se consemnează că întreaga 
activitate medicală era privată. Medicii aveau cabinete medicale 
în majoritate în propria lor locuinţă. În Sânicolaul-Mic, în caz 
de nevoie se putea apela la medic la orice oră. Printre medicii 
cunoscuţi încă de către oamenii mai în vârstă din cartier vă redăm 
câteva nume: 

Dr. SCHELINGER - locuia în Aradul-Nou;
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Dr. WAHTER - locuia în comună;
Dr. HOLOVATEI IOAN - locuia în oraş;
Dr. ŢÂRLEA IOAN - locuia în comună;
Dr. BAKOS OLGA - locuieşte în Aradul-Nou. 

Din Sânicolaul-Mic s-au ridicat câteva personalităţii în do-
meniul medicinei, printre care: Dr. Voicu Văgălău, Dr. Ivaşcu 
Ioan, Dr. Marinela Păunescu, Dr. Erik Vahter junior.

După cel de-al doilea război mondial există dispensar medical 
în localitate şi funcţionează într-o casă naţionalizată. Medicii sunt 
de specialitate: medicină generală şi pediatrie.

Cazurile mai deosebite sunt îndrumate spre policlinicile de 
specialitate şi spitale. Şi în domeniul asistenţei medicale dispen-
sarul ar putea fi  mai bine dotat cu unele aparate şi ustensile, pentru 
ca unele investigaţii să poată fi  făcute chiar la dispensar.

Bătrânii satului povestesc că de când se ştiu în Sânicolaul-
Mic a există farmacie, unde găseai aproape tot ce aveai nevoie. 

Fosta farmacie - o clădire tipică pentru începutul secolului trecut
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Înainte de al doilea război, în comună era un medic de naţionalitate 
germană, iar farmacistul era evreu. Populaţia din localitate îi stima 
pe amândoi, pentru că erau buni în meseria lor, numai că se ştia 
că între cei doi era o oarecare rivalitate. Când bolnavul mergea 
pri ma dată la farmacist, acesta, după ce afl a care sunt necazurile 
clientului său, îi recomanda medicamentul pe loc, bolnavul era 
mulţumit pentru că medicamentul oferit l-a scăpat de probleme. 
Când bolnavul mergea la doctor, medicul întreba: „Ai fost pe la 
farmacist?” Dacă răspunsul era „da”, atunci îi zicea: „Ce mai cauţi 
la mine?” Erau şi cazuri când medicul nu putea fi  ocolit. Oricum, 
bolnavul avea asistenţă din partea medicului, care era bun internist 
şi avea aparate (oglindă) pentru controlul plămânilor şi al inimii. 
Dacă te prezentai la farmacist şi te plângeai că te doare foalele 
(stomacul), farmacistul îţi dădea un medicament pe care îl prepara 
pe loc, denumit popular Hofmantrop, şi era bun, nu mai trebuia să 
apelezi la medic. 

Din punct de vedere sanitar-veterinar, până în anul 1950, 
când localitatea a avut statut de comună, la primărie era o cameră 
agricolă, cu specialist agricol şi veterinar.

După ce localitatea a devenit cartier, s-a înfi inţat un punct 
sa  nitar-veterinar cu personal de specialitate. Unul dintre medicii 
veterinari apreciaţi în comună de care cetăţenii îşi amintesc a fost 
Dr. BUNESCU. Mai era şi un apreciat practician, întotdeauna la 
îndemâma cetăţenilor, ŞTEFAN BERAR, care, la orice oră din zi şi 
din noapte, răspundea la apelul cetăţenilor. În foarte multe cazuri, 
animalele acestora erau salvate de către acest bun profesionist în 
meseria lui.

În comună se simţea o bună rânduială, fi ecare cetăţean res-
pecta, aşa cum vom vedea în continuare, bunele tradiţii ale îna-
intaşilor lor.

Tradiţii şi obiceiuri 
Multe şi frumoase au fost şi încă se mai păstrează obiceiurile 

şi tradiţiile de tot felul, de la cele legate de munca zilnică până la 
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obiceiurile mai de seamă, cum era pornitul plugului, al semănatului, 
al culesului roadelor, apoi cele legate de munca în gospodărie, şi nu 
în ultimul rând cele de petrecere a puţinelor ore libere şi de răgaz, 
mai ales duminicile şi în zile de sărbători. Obiceiurile religioase, 
de asemenea, au fost păstrate şi apoi transmise cu sfi nţenie din 
generaţie în generaţie.

Sărbători religioase 
Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu încă din fragedă pruncie am fost 

un creştin ortodox cu mare respect faţă de tradiţiile practicate în 
familie şi cu atenţie la cele ce se auzeau şi se practicau în biserică. 
Religia noastră ortodoxă, deosebit de bogată şi aproape de sufl etul 
omului, o cred cea mai înţeleasă. Frumoasele slujbe din biserică 
şi cântecele care îţi îmbălsămează sufl etul, apoi ritualurile care 
se fac cu diferite ocazii, la nunţi, botezuri, înmormântări, apoi 
o bi ceiuri care se păstrează de sfi nţirea an de an a locuinţelor, a 
mormintelor.

Religia ortodoxă am socotit-o întotdeauna mama tuturor reli-
giilor şi cred că aşa este.

Frumoase obiceiuri se păstrează în comunitatea noastră. 
Începând cu obiceiurile Naşterii Mântuitorului lumii, Iisus Chris-
tos, care se sărbătoreşte pretutindeni cu mult fast, cu multă dăruire 
şi care are un impact imens asupra sufl etului omenesc. După câte 
se ştie, aceste frumoase sărbători au puncte comune în spaţiul 
românesc, dar şi apreciabile diferenţe de la o zonă la alta, în 
funcţie de strămoşeasca tradiţie păstrată de-a lungul anilor.

Sărbătorile Crăciunului au frumoase tradiţii şi în Sânicolaul-
Mic şi prilej de mare bucurie, îndeosebi pentru copii şi tineret. 
Pre gătirea pentru aceste sărbători se face cu multă vreme înainte, 
când se formează grupurile de colindători. Acestea se adună la o 
casă anume, unde se repetă colinzile în aşa fel încât ele să fi e bine 
cunoscute de către fi ecare colindător în parte. În ajunul Crăciunului 
era un obicei, cu mult timp în urmă, când prima fază a colindatului 
era deschisă de către grupuri de copilaşi numiţi prizărăi. Aceştia, 
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în primele ore ale dimineţii, urau pe la ferestrele caselor cu 
cântarea „Bună dimineaţa la Moş Ajun”. Copiii erau răsplătiţi cu 
multă dragoste de gazde cu nuci, colăcei şi chiar bani de metal.

Colindătorii, băieţi sau chiar oameni maturi, din fapt de seară 
şi până aproape în zori, cântau frumoasele colinzi, fi ind şi aceştia 
primiţi cu dragoste la fi ecare casă, erau invitaţi de către gazdă în 
casă, iar după ce grupul de colindători cânta două-trei sau chiar 
mai mult colinzi, cum ar fi  „O, ce veste minunată”, „Sus, la poarta 
Raiului” şi altele, grupul ura în cor gazdei şi celor din casă sărbători 
fericite, pe care să le petreacă în deplină sănătate şi bucurie.

Aşa le-am apucat, şi cu aceste frumoase obiceiuri încă din 
fericitele vremi ale copilăriei am participat cu nespusă bucurie 
alături de alţi copii la sărbătoarea Naşterii Pruncului Iisus.

Nu pot să nu-mi amintesc de o colindă dragă copiilor mici, 
spusă în familie sau pe la vecini:

„Colindiţă cu codiţă,
Holbă ochii la portiţă,
Văd un colac ş-un cârnaţ,
Scoală gazdă şi mi-l daţi.
Nu-mi da mic, că mi-e frig,
Dă-mi-l mare, bine-mi pare,
Cât roata plugului,
Să umplu traista pruncului,
S-o ducă la mama lui.”

O altă colindă, cântată de copii ceva mai mari:
„Ciucur verde de mătasă,
Sloboade-ne gazdă-n casă,
C-afară-i ninsoare deasă
Şi ni-e calul ciumpăvit
Şi-ar fi  bine potcovit
Cu potcoave de colaci
Şi cu cuie de cârnaţ.”

Abia se stingeau ecourile şi glasurile răguşite ale colindătorilor 
la sărbătoarea Crăciunului, că numai la câteva zile cam aceleaşi 
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formaţii mergeau pe la casele oamenilor cu urări de Anul Nou. 
Şi cu această ocazie se păstrează multe şi frumoase obiceiuri. De 
Anul Nou se făceau frumoase urări de belşug şi sănătate în anul 
ce vine. Copiii sorcoveau pe la casele oamenilor, unde erau, de 
asemenea, primiţi cu dragoste şi răsplătiţi cu daruri.

Urări de Anul Nou făceau pe la rude şi prieteni şi oamenii 
mari, ocazie cu care la o anumită casă de gospodari, de obicei cam 
nu aceeaşi casă în fi ecare an, se opreau şi împreună cu muzicanţii 
petreceau până în zori, ocazie cu care făceau şi unele glume şi 
bancuri, în vizor mai cu înţeles, mai cu subînţeles, era sorcovită 
puterea, respectiv conducerea ţării.

Sorcovind de bine, pentru fapte bune, sorcove mai grele, pen-
tru fapte rele.

Vom lăsa cititorul să aprecieze lucrurile din următoarea sor-
covă, care se spunea de obicei în cercuri mai restrânse, între rude 
şi prieteni apropiaţi:

„Mult iubite şi stimate,
Să ai mult belşug din toate:
Pâine neagră şi puţină,
Multe ore la benzină,
Coadă la măcelărie,
Bomboane la farmacie;
Să-ţi dai boabele la stat,
Să-ţi dai porcii la contract,
Să iei puţin la chenzină,
Să rămâi fără lumină,
Să-ţi pătrundă prin geam gerul,
Să-ţi crape caloriferul,
Să-ţi fi e cămara goală
Cum e la alimentară,
Să te plimbi în faptul serii
Pe şoseaua Primăverii, 
Să-ţi vezi casele toate
De buldozăr demolate.
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Şi oricum în largul zării
Către prima doamnă a ţării,
Om de ştiinţă şi renume,
Cel mai bun savant din lume,
Scumpă doamnă şi stimată,
Mult iubită, mult visată,
Ridică-ţi privirea-n sus,
Şi te uită spre apus
Şi să vezi în mândra-ţi eră
Fiii puşcaţi la frontieră;
Şi-ţi mai fă privirea roată
Şi să vezi în ţara toată
Cum cei mici se duc la şcoală,
Dar se duc cu geanta goală,
Hârtia pentru caiete
O ţineţi pentru ... ,
Cărţile din ghiozdan
Sunt distruse din alt an;
Copiii, în loc să crească,
Sunt obligaţi să muncească
Ore întregi la colectiv
Şi fl ămânzi şi plini de frig.
Să tragem o brazdă lată
Şi să mai strigăm o dată,
Ca s-audă toată ţara,
La Braşov şi Timişoara,
La Iaşi şi la Hunedoara;
Să strigăm cu toţii-n cor:
Jos cu dictatura lor!
Noi vrem pâine şi benzină,
Vrem căldură şi lumină,
Să ne fi e casa, casă, 
Să ne fi e masa, masă,
Să creştem copii frumoşi
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Şi sătui şi sănătoşi...
Iar la anul care vine
S-auzim numai de bine!”

Şi această perioadă din istoria neamului nostru, precum şi 
obiceiurile care s-au păstrat şi perpetuat, au făcut parte din trecutul 
de umbre şi lumini al acestor aşezări.

Tot în perioada în care puteai să spui orice, dar să nu te audă 
nimeni, adică înainte de revoluţie, circulau versuri cum sunt cele 
de mai jos:

„Moş Crăciun, toţi îmi spun
Că eşti darnic şi eşti bun;
Te cunoaştem de mulţi ani,
Adă-ne şi ceva bani;
Dacă vii cu săniuţa,
Adă-ne şi franzeluţa.
La Anul şi la mulţi ani!”

Cu circa o sută de ani în urmă se spunea o colindă pe cât de 
frumoasă, pe atât de plină de semnifi caţii:

„Şed copiii sus pe vatră,
E-ntuneric în bordei,
Mama-i dusă’n sat să ceară
De la oameni pentru ei.
Prin perete sufl ă vântul,
Lumânarea s-a tipit...
A-nserat, pe semne, mama
La măicuţa de la schit.

Tatăl lor cel dus în stele
Vă trimite azi de sus
Pâine şi hăinuţe nouă
Că azi s-a născut Iisus.
Într-un grajd îi pus în iesle,
Într-un grajd, ce frig i-o fi ...
Şi pe rând li se-nchid ochii
Somnoroşilor copii.
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O altă colindă, consemnată cu ocazia întâlnirii cu bătrânii sa-
tului, în iarna anului 1980:

Noi plecat-am la urat

Noi plecat-am la urat
La cel mai bogat din sat,
La casa bogatului,
Din mijlocul satului.

Bună seara, om bogat,
Slobod este de urat?
Seara bună, om bogat,
Gata-i cina de cinat?

Gata-i cina pentru noi,
Nu pentru săraci ca voi.
Dumnezeu s-a supărat,
Mai departe am plecat.

La marginea satului,
La casa săracului.
Bună seara, om sărac,
Slobod este de urat?

Gata-i cina de cinat?
Gata-i cina, pita-i nouă,
Din ce-avem, vă dăm şi vouă.
Gata-i cina din nevoi,
Pentru noi şi pentru voi.

Dumnezeu s-a bucurat
Şi a binecuvântat
Casa săracului
Din marginea satului.”
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La aceste sărbători de iarnă, toate uliţele satului erau pline de 
glasuri de copii. De departe se auzeau strigând pe la porţi: „Slo-
bod cu colinda?” Iar când ieşeau din casă, strigau cu toţii în cor: 
„Să fi ţi gazdă sănătoasă, / C-aţi primit colinda noastră”. Era şi o 
perioadă când, la ieşire, colindătorii spuneau în cor:

„Noi ieşim, Dumnezeu intră.”
Sărbătorile Crăciunului sunt tot aşa de frumoase şi de bine aş-

teptate ca şi altele care s-au pierdut în negura vremii.
Boboteaza era, încă din trecutul îndepărtat şi până în zilele 

noastre, o sărbătoare aşteptată şi respectată. În ajunul Bobotezurii, 
preotul mergea pe la casele oamenilor cu Iordanul, pentru sfi nţirea 
caselor, în credinţa că aceasta ar feri casa şi toate bunurile de relele 
de peste an.

Cu mulţi ani în urmă, acest eveniment era şi o mare bucurie 
pentru copiii de şcoală de prin clasele IV-V, care se îmbrăcau „die-
ci” şi însoţeau preotul cu Iordanul, cântând cântecul consacrat pen-
tru această ocazie: „În Iordan botezându-te, Tu , Doamne”.

Era un frumos obicei ca perechi de tineri să se întreacă în 
or na mentarea ciubărului cu care se ducea apă pentru sfi nţire la 
Bobotează. Şi acest obiceiuri s-a pierdut.

Sântoaderul este o sărbătoare religioasă de mai mică impor-
tanţă, dar foarte respectată, căci în ziua de Sântoader nu se lucra, 
era o credinţă că dacă în această zi vei lucra, vei fi  călcată în pi-
cioare de caii lui Sântoader.

Ca obicei popular, mai ales în vremurile care s-au scurs, a fost 
acela a tunderii mânjilor, a coamei acestora, şi a cailor, a chişiţei 
acestora.

De asemenea, se obişnuia ca fetele să-şi spele părul cu apă în 
care s-a fi ert fl oare de corn sau, în lipsa acesteia, muguri din pomi 
din grădină, în credinţa că părul fetelor va creşte bogat şi frumos, 
rezistent la pieptănat, aşa cum este lemnul de corn. Se mai tăia un 
smoc din părul fetelor, pentru ca acestea să fi e ferite de furia cailor 
lui Sântoader. Ca datină bisericească, era aceea de a se fi erbe grâu 
îndulcit şi amestecat cu miez de nucă, pe care îl duceau credincioşii 
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la biserică şi, după terminarea slujbei, preotul îl împărţea credin-
cioşilor.

Sântoaderul nu era sărbătoareaa care se ţinea într-o zi anume 
din calendar, în fi ecare an sărbătoarea cade în prima sâmbătă din 
postul mare al Paştilor. Respectând cronologia calendarului orto-
dox, sărbătorile religioase se succedau astfel, iar credincioşii ştiau 
că pentru fi ecare sărbătoarea este o dată pe care o respectă cu 
stricteţe.

Urma Buna Vestire, la 25 martie, sărbătoarea dezlegării la peş-
te şi pomenirea morţilor. Începând de la această sărbătoare se 
putea mânca peşte şi era o vorbă veche: „Blagosloveşte, mănâncă 
peşte”.

În această zi se mânca peşte aşa-zis verde, adică proaspăt, mai 
ales herincă cu ceapă, iar în lipsa acestuia se cumpăpra peşte uscat 
de la „ducean” (prăvălie) sau din cel cumpărat toamna de la târgul 
Aradului, de unde localnicii îşi făceau cumpărăturile şi proviziile 
de iarnă.

În data de 23 aprilie a fi ecărui an se sărbătoreşte Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe. De această sărbătoare de primăvară se legau 
datini respectate mai ales de tineri. Era obiceiul ca în a jun de 
Sfântul Gheorghe feciorii, şi în general tineretul, să meargă pe la 
casele fetelor cu tulpini de urzici cu care le urzicau, lovindu-le 
peste pulpe şi peste mâini. Acest obicei avea mai multe semnifi caţii, 
de care uneori nici nu ştiau, pentru că este cunoscut că această 
plantă are calităţi tămăduitoare şi energizante, numai că în decursul 
vremii obiceiul a dispărut, băieţii obişnuind ca în această zi să ude 
fetele cu apă proaspătă sau cu parfum. Aceştia erau de obicei bă-
ieţii care mergeau la horă şi care, în asemenea împrejurări, făceau 
şi înţelegeri cu fetele şi invitaţii pentru horă în sat. În fi ecare poar-
tă, gazda punea fl ori de iorgovan.

Dacă fata aştepta sosirea feciorilor, udatul se desfăşura sim-
plu, prin aruncarea asupra fetei a unui pahar cu apă, cu urarea de 
sănătate. Se întâmpla uneori că, din motive numai de fată ştiute, 
ea se ascundea şi nu apărea la sosirea feciorilor, acest fapt era 
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considerat un afront şi le dădea dreptul feciorilor de a căuta fata 
peste tot până o găseau.

Aproape de regulă fata era găsită şi udatul se făcea la fântâna 
din curte, unde se arunca pe ea o găleată de apă rece. Obiceiul u da-
tului de Sfântulş Gheorghe avea la bază o credinţă a poporului în 
forţa purifi catoare a apei şi în puterea acesteia de a asigura fe-
cunditatea. Tot de Sângeorz se lega un obicei moştenit din bătrâni, 
acela că la această dată se angajau păstorii satului.

Sărbătoarea Floriilor este aşteptată cu mult interes şi bucurie, 
este supranumită sărbătoarea primăverii, a bogăţiei şi frumuseţii 
fl orilor, mai ales a fl orilor pomilor fructiferi, înseamnă trezirea în-
tregii vegetaţii din amorţeala iernii.

Toată sufl area simte nevoia să zburde, aşa cum fac mieii şi 
ieduţii, care sunt deja măricei şi ciugulesc iarba verde a pri mă verii.

În biserica ortodoxă se sărbătoreşte la Florii Intrarea Domnului 
Iisus Christos în Ierusalim, când a fost întâmpinat cu ramuri de 
măslin, simbol al păcii. În Sânicolaul-Mic, încă din vremuri înde-
părtate, la această sărbătoare se aduceau în biserică ramuri de 
salcie, care în graiul local se mai numeau şi mâţişoare. Acestea se 
tăiau dintr-un anumit soi de pom, înrudit cu salcia. Obiceiul era ca 
ramurile de salcie să fi e aduse cu oarecare alai de la marginea 
satului, unde curgea Mureşul şi unde erau mulţi pomi încărcaţi cu 
mlădiţe înverzite şi înfl orite. Alaiul era de regulă format din copii 
de şcoală, care se duceau să adune ramuri de salcie. Evenimentul 
era aşteptat cu destulă bucurie şi nerăbdare, deoarece şcolarii mer-
geau încolonaţi de-a lungul satului; era un eveniment anual unic, 
iar, pe de altă parte, după această procesiune începea cu adevărat 
vacanţa de primăvară, care ţinea până lunea după Paştile mor-
ţilor.

În ziua de Florii, în cadrul serviciului religios, care se ţinea în 
biserică de Florii, mlădiţele erau sfi nţite şi, o dată cu „miruirea” şi 
sărutarea icoanei sfi nte, mlădiţele erau distribuite credincioşilor. 

Exista credinţa că aceste mlădiţe sfi nţite prin binecuvântarea 
dată de preot au puteri binefăcătoare şi de aceea credincioşii le 
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duceau acasă, mergeau în grajd şi mângâiau cu ele animalele, ca 
să fi e ferite de boli, ca să fi e sănătoase pentru a putea produce şi a 
fi  de ajutor în munca stăpânilor. Tot cu aceste mlădiţe erau atinşi 
copiii pe cap, pentru a creşte mari şi sănătoşi.

Bătrânii povestesc că era o credinţă populară care spunea că 
îndeosebi oamenii mai în vârstă la ieşirea din biserică numărau 
bobocii fl orali de pe mlădiţa primită, spunând că atâţia ani mai 
aveau de trăit câţi boboci sunt pe ramură. În preajma sărbătorilor 
de Florii, fi ind şi cald şi frumos, nu era chip ca cineva să mai stea 
în casă, toată sufl area era la muncă în câmp şi în grădini, iar copiii 
nu mai puteau fi  ţinuţi în casă. În Sânicolaul-Mic, datorită faptului 
că multă vreme nemţii au fost în majoritate, iar sărbătoarea Paştilor 
nu cădea întotdeauna în aceeaşi duminică cu a ortodocşilor, şi 
Floriile erau la catolici cu o săptămână mai devreme, aşa că în sat 
pregătirile de sărbătoare se ţineau lanţ.

Frumoase tradiţii şi obiceiuri s-au păstrat şi încă mai dăinuiesc 
în localitatea noastră cu privire la sărbătorile de Paşti.

Sărbătorile de Paşti sau Învierea Domnului la noi, românii, 
sunt aşteptate cu multă bucurie, sunt cinstite şi respectate poate 
mai mult decât celelalte sărbători religioase ale anului.

Sărbătoarea Paştilor este precedată de marele post, pe care 
locuitorii l-au respectat, aşa cum am fost mereu îndemnaţi de pre-
oţii din parohia noastră, îndeplinind rânduielile bisericii noastre 
ortodoxe. În tot decursul postului de şapte săptămâni nu se mânca 
de „dulce”. Aceasta înseamnă că toate alimentele de origine ani-
mală erau oprite de la consumul zilnic. În marea lor majoritate, 
localnicii ţineau post în zilele de miercuri şi vineri, dar erau 
credincioşi care nu mâncau de dulce de la începutul postului şi 
până la terminarea slujbei de Înviere din ziua de Paşti. Postul 
culmina cu ziua de vinerea „seacă”, sau vinerea mare, zi în care 
cei mai mulţi locuitori nu mâncau nimic toată ziua şi nu beau apă, 
până după asfi nţitul soarelui.

Sărbătoarea sărbătorilor, cum era numită ziua de Paşti, era în-
delung pregătită şi aşteptată.
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Toţi credincioşii aveau sentimentul că sărbătoarea Paştilor 
trebuie aşteptată cu sufl etul curat şi pe cât posibil veşimintele cele 
mai noi. Mare bucurie era în sufl etul copiilor când, îmbrăcaţi în 
hăinuţe noi, de mână cu părinţii lor, erau prezenţi la frumoasele 
slujbe ale Învierii, ale sărbătorii Paştilor.

Se pregăteau mâncăruri tradiţonale, mai cu seamă preparatele 
din carne de miel, se făceau colaci şi prăjituri, se fi erbea şuncă de 
porc şi, desigur, mult aşteptatele ouă roşii ce făceau bucuria mai 
ales a copiilor. În ultima săptămână din post, denumită şi săptămâna 
sfântă, săptămâna mare sau a patimilor, omul se pregătea sufl eteşte 
pentru a întâmpina marele praznic al Paştilor. Se credea că posturile 
în general, dar cel al Paştilor în special, reţinerea în mod controlat 
de a consuma anumite alimente bogate în grăsimi, este benefi că 
pen tru sănătatea organismului, se elimină grăsimile şi toxinele 
a cumulate. Trebuie o educare a voinţei care nu are nici un risc pen-
tru sănătate şi prin post reuşim să ne înlăturăm răul din organism 
pe care nu-l vroim.

Aşteptată cu nerăbdare, Învierea Domnului se face în loca-
litatea noastră, spre deosebire de alte comune şi sate, la 12 noaptea, 
în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

Pentru a descrie cât mai viu şi în amănunt această mare săr-
bătoare, voi consemna de la început că în noaptea Învierii nimeni 
nu doarme, cu mic, cu mare, tânăr sau bătrân, toţi cei în putere sunt 
prezenţi la slujba Invierii. În ultimii ani, la sărbătoarea Învierii 
era adunată atâta lume, încât cu două ore mai devreme interiorul 
bisericii şi curtea deveniseră neîncăpătoare. Toaca se auzea din 
toate uliţele satului, de unde rânduri-rânduri de oameni se îndreptau 
spre biserică. Din câteva colţuri de uliţă se auzeau împuşcături. 
După o rânduială bine stabilită, din biserică se scoteau prapori, 
îndeosebi de culoare deschisă, o mulţime de clopoţei purtaţi de 
tineri vesteau şi ei apropiatul moment al Învierii Domnului.

Preotul, cantorii, urmaţi de cântăreţii bisericii, în ordine de să-
vâr şită, întreaga asistenţă, cu lumânări aprinse, se punea în miş-
care. După o rânduială veche, se face înconjurul bisericii pe un 
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plan mai larg, adică se pleacă din faţa bisericii pe străzile lăturalnice 
care pot înconjura biserica.

Pe tot parcursul procesiunii de înconjurare, credincioşii trec 
prin faţa caselor, la geamurile cărora ard lumânări şi diferite al te 
instalaţii de luminat. Tot acest ritual îi sensibilizează şi îi impre-
sionează imens pe cei prezenţi. Când se ajunge din nou în faţa 
bisericii, se va înconjura de trei ori biserica, iar, după un ritual 
ortodox bine stabilit, începe slujba în faţa uşii închise a bisericii, 
deosebit de semnifi cativ şi de impresionant este acest momentu. 
Când se deschid larg uşile bisericii, întreaga asistenţă cântă 
binecunoscuta cântarea Învierii:

„Hristos a înviat din morţi
Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viaţă dărindu-le.”

Slujba din biserică durează până spre orele dimineţii.
La slujba din prima zi de Paşti participă, de asemenea, o mul-

ţime de credincioşi.
A fost o tradiţie îndepărtată, când, la sărbătoarea Învierii, îna-

inte de intrarea în biserică, se observa că tineri îmbrăcaţi în fru-
moase costume populare specifi ce locului făceau de strajă în faţa 
monumentului eroilor. Tinerii erau de obicei înarmaţi, aşa cum se 
vede şi din imaginea alăturată, iar la o anumită comandă dată în 
momentul potrivit se trăgeau cu armele câteva salve de foc. De 
asemenea, în apropierea intrării în biserică erau două sau trei 
treascuri. Era un obiect turnat din fi er masiv, prevăzut cu o gaură 
în care se introducea praf de puşcă; acesta, acţionat cu foc, făcea 
o detunătură puternică. Treascurile se foloseau numai în noaptea 
Învierii până înainte de ora 12. 

Sărbătorile Paştilor erau mult aşteptate şi pentru că a doua zi 
îndeosebi fetele îşi etalau o adevărată găteală de îmbrăcăminte 
care de care mai frumoasă. De regulă, în a doua zi de Paşti la sala 
culturală începea mult aşteptata horă ţărănească, mai ales datorită 
faptului că în timpul postului orice distracţie era suspendată. În a 
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doua zi de Paşti, atmosfera nu mai era aşa de sobră ca în prima zi. 
Mai era obiceiul de a se face vizite, adică ziua mersului pe „ome-
nie” la rude din alte sate. Cu ocazia vizitei la rudenii, se făceau 
unele cadouri.

Sărbătorile Paştilor în general la români sunt un prilej de mare 
bucurie şi de înălţare sufl etească. Regret însă că nu am date mai 
multe pentru a putea descrie cum sunt întâmpinate sărbătorile Paş-
tilor de către credincioşii de alte confesiuni religioase. 

În Sânicolaul-Mic, biserica a fost păstorită de către preoţi cu 
multă dragoste şi grijă faţă de tot tezaurul de obiceiuri şi tradiţii, 
care au fost şi buni gospodari şi îndrumători spirituali, aşa după 
cum am arătat pe parcursul acestei lucrări, iar credincioşii au un 
sentiment de mândrie şi satisfacţie pentru că biserica noastră este 
deosebit de frumoasă şi bine gospodărită.

Paştile morţilor
La noi, la români, prăznuirea zilei morţilor se face în prima 

du minică după Paşti. Această sărbătoare mai e denumită şi Paştile 
mici, Duminica Tomii, pentru că în această duminică biserica 
săr bătorea pomenirea morţilor. Aici, la noi, localnicii denumesc 
această zi Paştile morţilor.

Credincioşii din Sânicolaul-Mic îşi pomenesc morţii pregătind 
pomeni, care constau în colaci, colivă şi altele, pe care le aduc la 
cimitire, fi ecare la mormintele rudelor sale. 

După terminarea slujbei la biserică, la cimitir se organizau 
slujbe pentru pomenirea morţilor. Aceste slujbe se făceau de 
regulă la troiţa anume amenajată în cimitir, după care preotul, la 
solicitarea rudelor celor dispăruţi, mergea la morminte, unde făcea 
slujbe pentru odihna morţilor şi iertarea păcatelor. Se sfi nţeau cruci 
proaspăt ridicate, se făceau parastase şi alte pomeniri de morţi.

După terminarea slujbelor pe la morminte, pomenile aduse 
erau împărţite rudelor şi celor săraci. De obicei se rosteau de 
ambele părţi cuvintele: „Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească 
în pace.”
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Rusaliile
Bătrânii povestesc despre această sărbătoare că ar avea loc a 

şaptea săptămână după Paşti. Numele sărbătorii se pare că derivă 
din vremuri străvechi de la o sărbătoare păgână numită „Rozarii”. 
Ro zaliile, posibil ale trandafi rilor, coincideau aproximativ cu data 
„Pogorârii Duhului Sfânt” şi în decursul timpului a fost adoptat ca 
nume al sărbătorii religioase cel de Rusalii, transmis nouă până azi. 
Ca datină aparte, la această sărbătoare se obişnuieşte la români 
să se presare pe jos în biserica multă verdeaţă. În timpul slujbei, 
credincioşii adună de pe jos această verdeaţă, o împletesc sub for-
mă de cunună şi o duc acasă.

Credinţa populară era că aceste cununiţe făcute din airbă care 
a fost sfi nţită au o putere magică, de aceea gospodarul dădea o 
parte din iarbă animalelor să o mănânce pentru a fi  ferite de boală 
şi întâmplări grele de tot felul de peste an. Locuitorii mai în vârstă 
ai satului spun că toate obiceiurile şi îndeosebi cele scrise până 
în prezent se păstrează cu sfi nţenie şi se transmit din generaţie în 
generaţie, cu speranţa că nu se vor pierde.

De când se ştiu, credincioşii de pe aceste meleaguri, şi nu 
numai, au un mare respect pentru cruce, pentru semnul acesteia, 
poate şi de aceea vom abserva că la ieşirile dinspre hotar, aproape 
în toate punctele cardinale ale aşezării, se găseşte o cruce. Aşa 
cum am mai arătat, crucile de la marginea satului au o mare sem-
nifi caţie.

Astăzi, când am intrat în cel de-al treilea mileniu creştin, ar 
trebui să oferim, „din toată inima, din tot sufl etul nostru”, timp şi 
energie, într-un cuvânt, viaţă, Celui care cu două mii de ani în 
urmă a luat trup omenesc, a trăit printre oameni, asumându-şi 
întru totul condiţia umană (cu excepţia păcatului), pentru a putea, 
în acest fel, să restaureze fi rea omenească căzută în păcatul 
primilor oameni.

Modalitatea prin care acest lucru a fost cu putinţă s-a mate-
rializat în jertfa pe cruce a Mântuitorului şi Învierea Sa cea de-a 
treia zi.
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Nu voi căuta în aceste câteva rânduri o întreagă teologie a 
cru cii, ci doar prezentarea semnifi caţiei crucii aşa cum o ştim din 
tradiţia noastră religioasă.

După câte vedem, crucea este prezentă, mai ales, la noi, la 
români ortodocşi, pe turlele bisericilor, pe pieptul credincioşilor, 
pe morminte, pe casele noi şi deasupra candelei în fi ecare casă.

Crucea în forma troiţei este aşezată şi la răscrucile drumurilor 
şi uliţelor din interiorul satului, aşa cum se poate vedea şi la noi la 
intrarea în Hadă. Crucea este reprezentată şi de alcătuirea colacului 
de Crăciun sau de Paşti, în împletitura acestuia, semnul crucii, aşa 
cum mai arătam, se face şi pe o pâine nouă înainte de a o începe. 
Pe vremuri, clăile de grâu, la seceriş, se numeau „cruci”, ele fi ind 
clă dite sub formă de cruce.

Crucea este altarul de jertfă prin care Fiul lui Dumnezeu s-a 
jertfi t pentru împăcarea oamenilor unii cu alţii şi cu Dumnezeu, 
aducând în acelaşi timp pacea pe Pământ.

Prezenţa semnului Sfi ntei Cruci în locurile menţionate şi mai 
ales în sufl etul creştinului conduce la pace, armonie şi iertare.

Aşa cum se vede şi din imaginea prezentată, credincioşii din 
Sânicolaul-Mic au inaugurat încă o cruce.

La evenimentul sfi nţirii crucii din hotarul Sălişte, care a avut 
loc la data de 18.X.1994, un mare număr de credincioşi au 
participat la slujba ofi ciată. Printre invitaţi a fost prezent şi 
primarul oraşului Arad, CRISTIAN MOISESCU, şi alte ofi cia-
lităţi.

Câteva superstiţii şi obiceiuri laice

Făcând o apreciere, chiar sumară, aceste obiceiuri şi datini de 
sărbători, adoptate şi de biserică, prezintă şi unele urme de super-
stiţii. Credinţa despre atingerea animalelor din grajd cu ramurile 
de salcie care au fost sfi nţite în biserică, în fond, a fost o superstiţie, 
totuşi, nici biserica, nici populaţia nu au condamnat această 
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practică. Biserica a condamnat însă descântecele băbeşti, care se 
pare că au apărut din raţiuni sociale, satisfăcând nevoia zilnică de 
tămăduire, într-un timp când medicina curativă nu exista.

Dacă luăm ca exemplu un „descântec tămăduitor” din partea 
unei femei bătrâne, cunoscută ca un fel de vrăjitoare a satului, se 
va vedea că a fost nevoie de el, descântecul formând în sine un 
fel de medicină populară, într-un timp când nu erau medici, iar 
dacă existau nici ei nu aveau cunoştinţe de medicină cu mult mai 
avansate decât babele satului. 

De condamnat a fost practica babelor speculante, „vrăjitoare”, 
care îşi arogau puteri miraculoase de vindecare.

La drept vorbind, nu se ştie prea bine unde începe binele şi 
unde se termină, în practica acestor descântece, deoarece avem 
convingerea că şi astăzi este necesar a le combate.

Aceste practici au făcut parte din ocupaţia zilnică a celor ce 
aveau nevoie de un tămăduitor, iar din lipsă de cunoaştere se apela 
la aceste forme.

Se făceau diferite descântece, cum ar fi  acela de gâlci. În cazul 
în care un copil avea dureri de amigdale, bunica sau o „doftoroaie” 
îl ungea pe grumaz cu o alifi e unsuroasă despre care numai ele 
ştiau, masajul uşor şi destul de îndelungat se pare că-i făcea bine 
copilului. Pe toată durata masajului, „doftoroaia” spunea în şoaptă 
o rugăciune sau o vorbire numai de ea ştiută. Aşa cum arătam, 
după acest masaj repetat, de cele mai multe ori boala da înapoi, 
apoi dispărea. Procedura făcută de „doftoroaie” era trecută în 
contul descântecului făcut.

Tot din dialogul purtat cu diferiţi cetăţeni mai în vârstă din 
sat, mai ales femei, am afl at şi alte descântece care se practicau.

De scrântitură, se făcea un descântec anume izvorât dintr-o 
pagină de legendă sau dintr-o povestire foarte veche care spunea 
cam aşa: 

„Să dusă Dumnezeu cu Sfântul Petru pe cărare
până la un drum mare,
cu podu-n cale.
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Dumnezeu trecu,
nimic nu-i fu.
Ion trecu,
podean se clăti,
piciorul se scrânti.
Dumnezeu şi Sfi nte Petre,
tămăduieşte, os cu os,
carne cu carne, vână cu vână,
şi Ion să răsară 
şi să trăsară
ca aurul cel curat,
ca Dumnezeu când l-a dat,
ca mă-sa când l-a făcut,
nimic nu i-a fost,
nimic să nu-i fi e.
Descântatu-i de la mine,
leacul de la tine să fi e, Doamne.”

Despre descântatul de deochi am auzit mai multe povestiri cu 
aproape acelaşi conţinut, ceea ce arată că acest descântec era răs-
pândit în mai multe zone. La noi se spunea că doftoroaia rostea 
mai mult în şoaptă un descântec, după care se introducea în foc un 
cerc cam aşa cum e un cerc de butoi mai mic. Când acel cerc se 
încălzea până la roşu, se trăgeau cu el din foc nouă bucăţi de căr-
buni, cărbunii erau tăiaţi cu un cuţit, după care se introduceau 
într-o oală cu apă în care se stingeau şi pe tot timpul cât dura 
descântecul se amesteca apa cu cărbunii, cu acelaşi cuţit, care 
trebuia să aibă aramă la prăsele sau nituri de aramă, apoi, la 
terminarea descântecului, cu o parte din apă doftoroaia spăla bol-
navul pe frunte, iar restul o arunca, o parte de câine, o parte o 
turna peste ţâţâna de la poarta din stradă.

Marţişoară. Era o credinţă că dacă fetele lucrează după apusul 
soarelui în ziua de marţi, atunci, „marţişoara” le va „strofoca”, 
pen  tru că nu i-au respectat voinţa. Marţişoara era considerată în 
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credinţa populară a fi  o fi inţă supranaturală, din altă lume, de felul 
ielelor sau al strigoilor. Această superstiţie se transmitea de la 
mamă la fi ică.

Tot din acest domeniu al superstiţiilor era şi credinţa populară 
că dacă se prevesteşte o furtună cu descărcări electrice şi cu căderi 
mari de grindină, în faţa porţii de la intrarea în curte trebuie să 
se împlânte o secure, care se credea că poate infl uenţa căderea 
grindinei şi îndepărta descărcările electrice. Acest obicei, după 
câte am constatat, se mai păstrează şi în zilele noastre. 

O superstiţie care se mai păstrează şi în prezent este credinţa 
că dacă ai plecat de acasă pentru a rezolva o treabă mai mult sau 
mai puţin importantă şi dacă în cale îţi iese o pisică neagră, mai 
ales dacă îţi taie calea, e bine să te întorci acasă, iar treaba să o laşi 
pe altădată, pentru că poate să nu-ţi meargă bine.

Dodu. Se practica cu multă convingere obiceiul că pe timp 
de mare secetă în câmp la holdă se putea îndepărta arşiţa dacă se 
înfi gea în pământ un par sub formă de cruce, peste care se aşezau 
haine vechi şi care, privit mai de departe, aveai impresia că e un 
om.

Această stafi e astfel îmbrăcată era udată cu apă, ritualul se 
credea că alungă seceta şi aduce ploaia liniştită şi binefăcătoare.

Un astfel de „dod” se mai purta şi pe uliţele satului de către o 
per soană care cânta o melodie adecvată, iar textul era aproximativ 
următorul:

„ Dodule, irodule,
Slobozi, Doamne, ploile,
Ploile curate
de la Domnul date,
Spicul cât cuţitul,
Rodul să umple podul.”

La trecerea pe uliţă, dodul era stropit cu apă, iar celui care 
purta dodul, care de regulă era o persoană mai săracă, i se dădeau 
unele daruri sub formă de pomană, pâine, slănină, făină, şi care, 
pentru că purta sacul, era denumit „iapă”.
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Vom descrie în continuare câteva obiceiuri de muncă, mai 
ales în anumite situaţii, când volumul de muncă era mare şi trebuia 
efectuat în termen scurt, pentru a nu se produce pierderi, cum ar fi  
la adunatul recoltei.

La noi, la români, era un obicei care e pe cale de dispariţie 
sau în cea mai mare măsură este golit de conţinutul pe care îl avea 
altădată.

Claca. Aşa cum arătam, dacă într-o gospodărie a unui cetăţean 
la un moment dat era foarte mult de lucru care trebuia făcut în 
termen scurt, se adunau mai ales vecinii, rudele şi prietenii şi ajutau 
cu toţii la terminarea lui. Acest ajutor de regulă nu era plătit, de 
aceea se şi numea clacă. La terminarea lucrului, gazda îi omenea 
pe cei care l-au ajutat cu mâncare şi băuturi. Sigur, cel ajutat ţinea 
cont de ajutorul primit la nevoie şi, când era momentul, acest aju-
tor era întors, spre bucuria altui gospodar la care se simţea nevoia 
urgentă de ajutor. Această formă de întrajutorare era şi o dovadă 
de relaţii bune între oameni şi mai ales între vecini.

De obicei, la clacă, în timpul cât se lucra, se făceau tot felul 
de glume şi bancuri, atmosfera era veselă şi vremea trecea pe ne-
simţite. În vremuri mai îndepărtate, şi femeile aveau nevoie de 
ajutor, mai ales când era vremea de tors, de obicei iarna, femeile 
se ajutau între ele pe rând, iar munca nu părea aşa de grea.

A fost o vreme când la populaţia germană mai ales zilele de 
sărbători erau petrecute în grupuri de vecini şi prieteni. Perechile, 
mai ales cele tinere, se întâlneau după o anumită rânduială, în deo-
sebi duminica după masă, la o casă unde erau aşteptaţi cu prăjituri 
şi ceva de băut, de obicei bere; bărbaţii jucau cărţi sau alte jocuri de 
societate, iar femeile tăifăsuiau şi făceau fel de fel de glume, mai 
ales pe seama bărbaţilor, aceasta se repeta duminică de duminică, 
mereu în altă casă.

Asemenea întâlniri se făceau şi la români cu mulţi ani în urmă, 
când participau la şezători, unde lucrau şi se distrau în comun. La 
şezători, care durau 5-6 ore, era o atmosferă de bună dispoziţie, 
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la care tinerii îşi aduceau contribuţia lor. Se obişnuia ca unul 
sau doi tineri să se deghizeze şi să intre în camera unde lucrau 
fetele, încercând să le sustragă atenţia de la preocupările pe care 
le aveau, mai ales torsul lânii, inului şi al cânepii. Băieţii le furau 
fetelor fusul şi ele trebuiau să meargă să-şi recupereze obiectul 
furat, care nu era înapoiat fetei până când băiatul nu era răsplătit 
cu un sărut. Când păgubaşa se întorcea în rândul fetelor, începea 
hazul, mai ales că se nu ştia care va urma la rând. Băieţii erau tare 
isteţi şi iscusiţi. Atmosfera era de prietenie, înţelegere şi deplină 
armonie. Erau multe cazuri când tinerii se cunoşteau în asemenea 
împejurări, apoi, spre bucuria tuturor, se căsătoreau. La asemenea 
petreceri, de obicei tinerilor li se servea porumb fi ert şi îndulcit.

Aceste frumoase obiceiuri s-au pieredut în decursul timpului.
Televizorul a luat locul multor obiceiuri de societate, dar, ori-

cât ar fi  de modern şi de practic, nu va putea înlocui acea atmosferă 
intimă patriarhală care era altădată. 

Pe de altă parte, tinerii ieşeau din casă la diferite petreceri: 
ho ră, joc popular, şezători etc.

Pe la aceste petreceri, tinerii se întreceau în a spune bancuri, 
ghicitori, diferite snoave.

Voi reda doar câteva dintre acestea, care au circulat pe cale 
orală şi din care unele se mai păstrează şi în prezent.

Zicători din popor
Părerea bărbaţilor despre femei la diferite vârste:

Prunca gâgăieşte,
Fata pălăvrăgeşte,
Tânăra şopteşte,
Soţia cârteşte,
Mama convorbeşte,
Văduva tăifăsuieşte,
Fata bătrână moşmondeşte,
Bătrâna trăncăneşte.
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„Fata: 
- Nu ştiu cum aş putea face pe mirele meu mai fericit. 
Prietena îi răspunde:
- Foarte simplu, nu te mărita cu el.”
Alte bancuri care se spuneau cu diferite ocazii pe la petreceri, 

tot despre femei:

„- Păreţi foarte obosită, doamnă.
- Nu dorm deloc, răspunde ea.
- De ce?
- Soţul meu vorbeşte-n somn şi stau să ascult dacă nu mă 

înjură.”

„Un bărbat îi spune femeii iubite:
- Eu te iubesc, Lenuţa, mă iubeşti şi tu pe mine?
Ea răspunde:
- Da, te iubesc şi pe tine.”

„Soţia pare a-l dojeni pe bărbat:
- Am observat că nu mă mai săruţi decât atunci când îţi 

trebuiesc bani.
- Şi ţi se pare că nu te sărut destul de des?”

„O femeie mai în vârstă îi spune medicului:
- Fantastic ce mult a avansat medicina în ziua de azi! Când 

eram mai tânără trebuia să mă dezbrac pentru examenul medical, 
iar acum e de-ajuns să scot limba.”

„Un bărbat regretă, spunând:
- Lumea ar fi  arătat mult mai frumoasă dacă Adam ar fi  făcut 

din coasta Evei şi nu invers.”

„Notarăşu’ era la târg, unde era şi Ion cu căruţa.
- Măi Ioane, du-mă acasă cu căruţa ta.
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- Bucuros, domnu’ notarăş, da’ vreau să-mi cumpăr un porc 
gras. Dacă nu găsesc, te iau pe dumneata.”

Consideraţii despre un burlac căruia i-a cam trecut vremea: 

„Un burlac e considerat bătrân când femeile nu-l mai întreabă 
când se însoară, ci de ce a rămas neînsurat.”

Erau şi cazuri când femeile nu se lăsau mai prejos şi dădeau 
replici uneori mult mai usturătoare, retezându-le-o scurt: 

„Să-ţi dai aer de deştept, e un lucru înţelept.
Aerul de prost să-ţi dai, nu-i nevoie, că îl ai.”

„La şcoală, învăţătorul îl întreabă pe Ion:
- Răspunde tu, Ioane, cum se poate păstra carnea de porc, ca 

să fi e proaspătă vreme mai îndelungată?
- Păi uite aşa, domnu’ învăţător: Lăsăm porcu’ să trăiască.”

În vârtejul jocului, femeile mai dădeau replici bărbaţilor stri-
gând cam aşa:

„Bărbate, pe unde-i mere,
Fii bărbat, nu fi  muiere,
Că şi eu unde mă duc,
Îs femeie, nu-s butuc.”

Obiceiuri legate de evenimentele importante din viaţa omului
Vom vedea în cele ce urmează, cu ocazia descrierii altor obi-

ceiuri şi tradiţii, cum ar fi  nunţi, botezuri şi alte evenimente fericite, 
sau mai triste, cum ar fi  înmormântări, că în această localitate a 
existat o îndelungată tradiţie cu multe momente de refl ecţie şi me-
ditaţie la ceea ce a fost şi va trebui să fi e pentru a ne putea bucura 
de o viaţă liniştită şi îmbelşugată. Dacă în viaţa unui om există 
momente care îl pot marca pentru multă vreme, evenimentul 
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crucial din viaţa unui om poate şi trebuie să fi e socotit atunci când, 
prin dragoste şi numai aşa, îşi leagă viaţa de o altă viaţă, pentru ca 
tot din dragoste şi armonie să se procreeze alte vieţi. Un asemenea 
eveniment din viaţa omului este căsătoria.

Obiceiurile de nuntă nu sunt identice în toate zonele ţării, dar au 
şi trăsături comune, unele obiceiuri diferă substanţial de la o zonă 
la alta. Am convingerea că dacă un localnic din Sânicolaul-Mic ar 
participa la o nuntă în Maramureş sau în Dobrogea, ar constata că, 
în afară de ceremonia religioasă care se face în biserică, celelalte 
obiceiuri sunt uneori diferite faţă de cele cunoscute aici.

Nunta, pentru tineri, pentru familiile acestora, chiar pentru lo-
ca litatea unde trăiesc, se ridică la valoarea unui eveniment major.

Multe şi mari sunt grijile pentru a se pregăti cum se cuvine un 
asemenea eveniment.

De obicei, nunţile sau „ospeţele”, cum sunt denumite în mod 
po pular, erau pregătite şi programate ţinându-se seama şi de anu-
mite rânduieli bisericeşti, adică nunţile nu se pot ţine oricând pe 
parcursul anului. Şi în trecut şi în prezent, tinerii şi părinţii lor, în 
faţa unui asemenea eveniment se consultă cu preotul duhovnic, 
care îndrumă şi sfătuieşte, ba chiar îi pregăteşte din punct de ve-
dere spiritual pe tineri pentru acest mare pas în doi pe care îl fac 
pentru a deveni o familie.

La Sânicolaul-Mic de multă vreme se păstrează frumoase obi-
ceiuri cu ocazia nunţii. Ample şi îndelungate documentări am făcut 
în ultimii douăzeci de ani pentru a cunoaşte cât mai amănunţit 
obiceiurile locale cu privire la acest mare eveniment. Interesante 
sunt povestirile unor bătrâni ai satului cu privire la obiceiurile de 
nuntă, pe care şi ei le ştiu de la înaintaşii lor.

Voi descrie câteva care mi se par mai semnifi cative, cu intenţia, 
ca de altfel a întregii lucrări monografi ce, de a rămâne ceva din 
aceste frumoase obiceiuri şi tradiţii celor ce vor urma.

Dacă o parte din obiceiuri au fost pierdute cu timpul în oare-
care parte şi e păcat, e bine ca şi cele care au rămas să nu se 
diminueze, accentuându-se tot mai mult tendinţa simplifi cării.
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Era obiceiul ca nunta să înceapă nu tocmai în momentul afl ă-
rii tinerilor în faţa altarului, evenimentul era precedat de multe 
alte pregătiri, aşa cum vom vedea pe parcurs. Desigur, tinerii se 
cunoşteau, fi e la horă în sat, fi e la şcoală, sau în alte împrejurări, 
cunoaştere despre care părinţii ambelor familii ştiau chiar de la 
copiii lor.

Era un frumos obicei, care ţinea de educaţia tinerilor şi de 
respectul faţă de părinţi, ca orice problemă se întâmpla în viaţa 
unui tânăr, el să spună părinţilor, pentru că nimeni nu putea să-i 
dea un sfat mai bun, o îndrumare mai atentă, mai plină de dragoste 
şi afecţiune decât părinţii. Acest obicei era de regulă respectat.

Înşişi tinerii puteau uneori constata ce se întâmplă, mai ales 
acolo unde sfaturile părinţilor erau ignorate şi neascultate. Era un 
obicei îndepărtat ca înainte părinţii băiatului să trimită la familia 
fetei un om de încredere care să vadă dacă părinţii acesteia nu au 
nimic împotrivă ca tânărul cu părinţii lui să vină în peţit la fată.

Persoana trimisă se numea „grăitor”, acesta purta în mâna 
dreaptă un frumos baston încrustat şi ornamentat, uneori mai avea 
şi o frumoasă panglică a tricolorului. Dacă la întoarcere cei ce ur-
măreau evenimentul vedeau că bastonul era ţinut în mâna dreaptă, 
aceasta însemna că „grăitorul” a adus o veste bună, părinţii fetei 
sunt de acord să primească vizita băiatului cu părinţii lui, adică să 
vină în peţit la fată. Dacă bastonul era ţinut în mâna stângă, era 
semn să părinţii fetei nu primea vizita, poate cel puţin deocamdată. 
Tânărul putea să mai insiste în acelaşi mod, dar, de remarcat, 
întotdeauna în mod decent şi civilizat.

Dacă semnul era de respingere, nimeni nu avea a se supăra, 
poate că fata nu era de moment pregătită pentru a face un asemenea 
pas în viaţă sau poate alte motive...

Tinerii nu disperau, ştiind că dacă sunt cuminţi şi respectuoşi, 
vine şi vremea lor, şi de regulă aşa se întâmpla. Tinerii se cunoşteau 
de obicei la joc sau la horă în sat, unde existau, de asemenea, 
unele frumoase rânduieli, care nu se mai respectă în zilele noastre. 
Adică, o fată, când era băgată în joc, eveniment important în 



Vasile Motocea242

familie, despre care se auzea în tot satul, de regulă fetele erau în-
soţite la horă de mamele sau bunicile lor. Despre modul de a băga 
o fată în joc, cât şi despre decenţa necesară pe care trebuia să o 
aibă un băiat când invita fata la joc, voi descrie în continuare pe 
parcursul acestei lucrări.

Revenind la vestea adusă de „grăitor”, mai ales atunci când 
bastonul era ţinut în mâna stângă, vestea se răspândea repede în 
tot satul şi se ştia că cel puţin în acel caz nu va fi  în curând nuntă-
n sat. Dacă vizita era acceptată, urma în scurt timp rânduită o 
în tâlnire la casa băiatului, cu un om bun şi de încredere care să-i 
însoţeasacă pe toţi la casa fetei, era de regulă vornicul junelui. 
La casa fetei se purtau înţelegeri uneori până în cele mai mici 
a  mă nunte cu privire la organizarea nunţii. De obicei, tratativele 
se purtau în deplină înţelegere şi respect unii faţă de alţii, fi ecare 
parte spunea cu ce poate contribui la buna pregătire şi ţinere a 
nunţii.

Erau şi atunci cazuri, ca şi acuma, când pregătirile, în cea mai 
mare parte, să fi e făcute numai de către o familie şi din aceste 
cazuri era înţelegere deplină. Dacă după această înţelegere una 
dintre familii, din anumite motive, strica tocmeala făcută, ruşinea 
era în cea mai mare parte a acesteia, dar se întâmpla foarte rar. De 
obicei, toate lucrurile se perfectau la aceste vizite, când se stabilea 
şi data încredinţării sau logodnei, se stabilea data nunţii şi mai ales 
gradul de amploare al acesteia. Tot atunci se stabileau şi cine vor fi  
naşii, care de regulă erau chiar familiile viitorului june. Tot atunci 
se hotăra şi unde vor locui pentru început tinerii căsătoriţi, de 
obicei aceştia locuiau la familia junelui. Erau cazuri când viitoarea 
mireasă era singură la părinţi, atunci se făceau unele abateri de 
la regulă, junele mergea ginere în casa familiei miresei. În acest 
caz, noul însurăţel era supus unor tiruri încrucişate de glume şi 
bancuri, fi ind socotit ca un fel de „slugă” în casa socrilor.

Urma apoi pregătirea propriu-zisă, se făceau listele pentru 
invitaţi din partea ambelor familii, mai întâi rudele apropiate, apoi 
prietenii şi vecinii, iar, dacă era cazul, şi naşii aveau câţiva invitaţi, 
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se fi xa locul unde urma să se ţină nunta, mai demult nunta se ţinea 
de regulă acasă. De mare importanţă şi interes era muzica, când se 
auzea de nuntă cei invitaţi erau interesaţi cine cânta la nuntă.

Nu am reuşit să obţin date despre muzicanţii care cântau la 
nunţi, botezuri şi alte petreceri înainte de anul 1950, dar în preajma 
ace lui an, aproape la fi ecare nuntă cânta formaţia condusă de 
Bulgăr din Firiteaz, un apreciat instrumentist la vioară şi conducător 
de formaţie. 

Pregătirea mâcărurilor se făcea de către cele mai apreciate 
gos  podine din sat, care îndrumau toate pregătirile, nu numai a 
mân  cărurilor, dar şi a prăjiturilor, iar în ultima vreme şi a torturilor 
foarte arătoase şi gustoase. 

Erau frumoase obiceiuri legate de poftirea la nuntă, care se 
făcea de către chemători sau pălăscaşi. Chemătorii erau rânduiţi 
de ambele părţi, aceştia erau de regulă tineri veseli, care aveau o 
pălască, de obicei din lemn frumos încrustat şi cu panglică tricolor, 
umplută cu ţuică, cu care serveau pe oricine le ieşea în cale, dar 
mai ales pe cei din casele de unde urmau să vină invitaţii la nuntă. 
Multă vreme, pălăscaşii mergeau pe uliţele satului încălecaţi pe 
cai frumoşi, împodobiţi cu panglici colorate şi cu o mulţime de 
clopoţei.

Sosiţi în pragul casei, chemătorii se adresau gazdei: „Slobod 
în casă?” De obicei se răspundea „da”. Atunci, unul dintre che-
mători, de obicei cel mai bun de gură, se adresa stăpânului casei cu 
următoarele cuvinte: „Vă rugăm să serviţi o ţuică sau un vin. Mai 
întâi este de la Dumnezeu, apoi de la... , care v-a invitat cu onoare 
şi dragoste pentru a participa la nunta fi ului/fi icei lor, nunta se ţine 
duminică, alaiul porneşte, aşa cum se ştie, de la casa mirelui.” 

După această poftire la nuntă, într-o atmosferă de bucurie se 
mai serveau cu băutură, după care toată sufl area satului aştepta cu 
bucurie nunta, care era un eveniment al întregului sat. Chiar dacă 
nu erau chemaţi la nuntă, se mergea la biserică la slujba de cununie 
şi se felicitau tinerii. În ziua nunţii, din nou, chemătorii, călări pe 
cai frumoşi, se duceau pe la casele oamenilor invitaţi, descălecau 
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în fi ecare poartă, aducându-le aminte gazdelor de onoarea ce li 
s-a făcut fi ind invitaţi la nuntă, astfel, se dădea un raid prin toată 
comuna, vestind apropiata nuntă.

Înainte chiar cu câteva ore, la casa mirelui erau prezenţi mu-
zi canţii şi începeau să cânte, iar în sat, când se auzea muzica, 
îndeosebi cei tineri erau primii care veneau la casa junelui, de unde 
se pleca apoi la casa naşilor, aici erau aşteptaţi cu bucurie, erau 
serviţi cu băuturi şi prăjituri, apoi, după ce tot alaiul era adunat, 
reveneau la casa mirelui cu naşii în frunte, de unde se pleca apoi 
cu mare alai şi veselie spre casa miresei.

De obicei, aici nu erau lăsaţi să intre, mai ales că drept mire 
era oricine, numai cel adevărat nu. Atunci, cei prezenţi la casa 
miresei, după o oarecare aşteptare, scoteau în stradă în chip de 
mi reasă o babă hâdă şi încărcată cu zdrenţe. Se spunea că la aşa 
mire, aşa mireasă. După veselia tuturor, văzând asemenea arătări, 
se prezenta apoi mirele adevărat, tânăr şi frumos.

Când mireasa adevărată se arăta în prag, toată asistenţa chiuia 
şi striga de bucurie, sticlele de băutură împodobite cu panglici 
tricolor se dădeau din mână în mână, apoi unul dintre tineri, mai 
hazliu, striga:

„Noi venim după mireasă,
Nu ştiu dacă ne vor lăsa-n casă,
Dar vom face ce-om putea
Şi n-om merge fără ea.”

La această strigătură, răspundeau femeile din partea miresei:
„Aţi văzut în prag la casă,
Mireasa noastră-i frumoasă.”

Apoi ripostează femeile din partea junelui:
„Vă spunem cu jurământ,
Nici mirele nu-i urât.”

După aceasta începea un dialog de strigături şi chiuituri care de 
care mai hazlii, uneori chiar la adresa mirilor. După ce „ostilităţile” 
se „împăcau”, părinţii miresei invitau în casă junele, naşii, părinţii 
junelui, rudele acestuia şi câţi încăpeau din cei prezenţi.
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După ce se servea cu băutură şi dulciuri, alaiul format în faţa 
casei după o anumită rânduială pornea spre biserică.

Pe tot parcursul, începând din poarta casei miresei, unde mu-
zica intona „cântecul miresei”, se strigau tot felul de strigături cu 
şi fără adresă, dar era o veselie generală.

Şi acum bătrânii satului mai ţin minte strigăturile de la fru-
moasele nunţi:

„Dragostea-i ca mierea de dulce,
Dacă o guşti nu te-ai mai duce;
Miere dulce-i dragostea,
Dac-o guşti ai tot gusta.”

După ce atmosfera se mai încingea, un bărbat bine „afumat” 
striga:

„Să mai fi u o dată june,
Aş şti pana unde-o pune,
C-aş pune-o pe o ureche,
Aş mai merge-n sat la fete.”

Se întâmplau şi cazuri când mireasa era din alt sat. Atunci, 
vornicul mirelui se ridica şi cerea linişte: „Noi am venit de departe 
şi am vrea să mergem mai mulţi decât am venit.” În timpul ieşirii 
alaiului, o femeie din alt sat, măritată în satul miresei (după caz), 
striga:

„Care fată-şi lasă satul
Mânce-o jelea şi bănatul,
Că şi eu mi l-am lăsat,
Multă jele am mâncat,
Că m-a dat mama pe sate
Şi n-o pot căta la moarte.”

În Sânicolaul-Mic, gospodarii se întreceau în creşterea cailor, 
mulţi dintre ei aveau şi trăsuri foarte frumoase, pe care le scoteau 
numai la anumite ceremonii şi îndeosebi la nunţi.

 În drum spre biserică, trăsurile se încolonau, în acestea luau 
loc, în prima trăsură naşii şi mireasa, apoi mirele şi toate rudeniile, 
după gradul lor; se mai făceau şi anumite strigături piperate:
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„Cine se uită la noi,
Doamne, venir-ar cu noi;
De-ar veni, de n-ar veni,
Nouă nu ne-ar trebui,
Că staţi voi şi vă uitaţi
Ca nişte broscoi umfl aţi”

*
„Cui îi pare rău pe noi, 
Crească-i coarne, ca la boi,
Şi codiţă, ca la mâţă,
Să miaune pe uliţă.”

După ceremonia de cununie din biserică, după ce tinerii au 
fost felicitaţi de părinţi şi rude, la ieşirea din biserică, muzica cân-
ta tradiţionalul marş. Mulţimea adunată în faţa bisericii admira 
fru museţea şi gingăşia mirilor, apoi întreg alaiul se îndrepta spre 
locul unde se ţinea nunta.

De regulă, nimeni nu intra până când în troaca de pe prag nu 
se aruncau ceva bani, semn de bogăţie şi înmulţire. 

Tot cam în acel moment, socăciţa de la oale venea în prag şi 
se jeluia amarnic, că nimic din mâncarea pregătită nu i-a reuşit, că 
burlanul de la sobă s-a răsturnat şi a căzut funingine în cazanul cu 
supă, că s-a rupt suportul de la lampă şi a căzut petrol în cratiţa cu 
sarmale, că în timp ce s-a dus să vadă mireasa friptura s-a făcut 
scrum. La mesele încărcate cu bucate şi băutură luau loc toţi cei 
invitaţi.

Începea jocul, frumoasele melodii populare, îndeosebi din 
Banat, aprindeau călcâiele nuntaşilor, aproape pe nesimţite se 
a pro  pia ora mesei de seară, când toate pregătirile pentru cină erau 
gata, nuntaşii erau invitaţi să ia loc la mese, după care vornicul, pe 
un ton glumeţ, purta un scurt dialog cu naşul, spunând următoarele: 
„Dragi nuntaşi, mâncarea-i gata, n-o băgaţi în seamă pe socăciţă, 
toate sunt bune, numai să le ştim pune, numai că socrul mare, aşa 
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negândit cum îl ştim cu toţii, şi cu soacra mare cu tot, n-au îngropat 
crumpirii şi au îngheţat. Aşa zgârnăiţi cum îi ştiţi, nu i-au aruncat, 
or zâs că buni or fi  pentru asemenea ocazie. O să vedeţi când îi 
aduce.” Naşu se ridică şi spune: „Ba mai bine să-i ducă la porci.” 
Apoi se strigă în gura mare că naşul, nebăgând de seamă ce friptură 
are-n blid, a mâncat talpa de la opincă. Se mai spunea că nici atâta 
rău să nu rămână în casă câtă băutură a rămas pe masă. Mirele 
avea în mână o sticlă frumos împodobită plină cu vin, pe care o 
spăr gea de un obiect tare. Credinţa era să nu rămână în casă nici 
atâta rău cât vin a mai rămas în sticlă.

Frumoase erau obiceiurile când, aproape de miezul nopţii, 
după ce aproape toţi nuntaşii au jucat mireasa, se anunţa strigarea 
cinstelor pentru tinerii proaspăt căsătoriţi.

Obiceiul de a cinsti tinerii cu ocazia nunţii şi a întemeierii 
u nei noi familii se pierde undeva în negura timpului. În orice caz, 
există obiceiul de a cinsti şi a încuraja tinerii pentru marele pas pe 
care îl fac în doi, pentru a învinge greutăţile începutului.

Hora şi jocul popular
Cu multă vreme în urmă, tineretul de la sat se bucura de faptul 

că duminică de duminică după masă la sala culturală era horă. La 
horă participau de regulă tineri de la 17 ani în sus. Organizarea 
jocului era un drept consfi nţit al tinerilor băieţi din contingentul 
care urma să fi e chemaţi la verifi care, apoi la recrutare. Acest drept 
tinerii îl îndeplineau şi îl respectau până la încorporare, apoi lăsau 
această preocupare în grija contingentului care urma.

Date îndepărtate despre modul de distracţie a tinerilor nu prea 
avem, adică din secolele trecute. De regulă, jocul se organiza la 
sala culturală, care era aproape de biserică, adică în fostele clădiri 
ale baronesei Kolb.Tot în aceste săli se mai organizau şi unele 
nunţi cam pe la începutul secolului XX.

De menţionat că era un obicei multă vreme respectat că fetele 
intrau pentru prima dată în joc cam pe la vârsta de 15-16 ani. 
Un băiat se prezenta la părinţii unei fete, cărora le cerea învoiala 
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de a le băga fata în joc. De regulă, părinţii erau de acord, iar 
în duminica ce urma, evenimentul din viaţa fetei şi a părinţilor 
aces teia era cunoscut în tot satul, se ştia că băiatul lu’ cutare în 
această duminică bagă în joc pe fata lu’ cutare. Evenimentul avea 
semnifi caţia de cinstire şi respectare a fetei, care a ajuns la această 
vârstă, şi de bucurie a părinţilor fetei, pentru că fata lor intră în 
rândul oamenilor din sat.

Pentru aceasta, băiatul cinstea pe ceilalţi băieţi cu o ladă de 
bere, pentru că el a adus o fată în joc. Atât în acea zi, cât şi în alte 
duminici, aproape de regulă fata era însoţită de mamă sau bu-
nică.

De obicei, după această prezentare a fetei în horă, cu decenţa 
necesară, putea să o invite pe rând la joc.

După terminarea jocului, de regulă băiatul ducea fata la mama 
ei, care privea de pe margine, iar cine dorea să joace fata o cerea 
din nou de la maică-sa. Acest obicei îşi avea semnifi caţia lui, 
pentru că din partea băieţilor trebuia să existe respectul cuvenit, 
altfel se putea întâmpla ca atât mama, cât şi fata, să refuze să 
joace cu el, iar ruşinea pentru aceasta nu era a fetei. Vestea despre 
incident mergea în tot satul şi nu era chiar convenabil pentru băiat. 
La horă, pentru a întreţine atmosfera de veselie şi bună dispoziţie, 
în vârtejul jocului băieţii strigau:

„Haide fată să te joc,
Deie-ţi Dumnezeu noroc 
Şi la mă-ta sănătate,
Că te-a făcut lată-n spate.”

* 

„Asta fată-i jucăuşă,
Iar gunoiul stă la uşă,
Când îi vine peţitor,
Îl ţâpă după cuptor.”
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*
„Drăguţa care-i drăguţă
Iese noaptea şi desculţă;
Una care-i îngâmfată
Nu iese nici încălţată.”

Altă dată, fetele erau lăudate pentru felul cum ştiau să joace:
„Dragu mi-i cu cine joc,
Că miroase-a busuioc.
Asta fată joacă bine 
Şi mă-nvaţă şi pe mine.”

Erau şi cazuri când fetele, mai ales cele îngâmfate, erau luate 
cam peste picior de către băieţi, dar nu se supărau, toate acestea 
făceau parte din obiceiul de a se distra:

„Am avut şi eu drăguţă
Şi-a murit mâncând jinchiţă,
A mâncat pân-o crăpat
Şi tot nu s-o săturat.”

În afara jocurilor obişnuite, tinerii mai organizau un joc cu 
ocazia plecării la cătănie; tot cu ocazia acelui joc se preda ştafeta 
tinerilor care urmau şi care trebuiau să organizeze în continuare 
hora satului.

Multă vreme în comuna Sânicolaul-Mic s-a păstrat un obicei 
legat de joc, acela că dacă o fată sau un grup de fete care nu erau 
băgate în joc de către băieţi, acestea riscau să stea pe margine fără 
a fi  invitate la joc.

Şi în aceste împrejurări de frumoasă tradiţie, mulţi tineri se 
îndrăgeau, se respectau, şi, cu voia părinţilor, se căsătoreau.

Se întâmpla ca băiatul, vrând neapărat să cunoască fata pe ca-
re o tot urmărea, la un moment dat, îi spunea: „Domnişoară, din 
cli pa în care te-am văzut, mi-am pierdut capul.” La care fata, une-
ori pe neaşteptate, îi răspundea: „Dacă n-ai pierdut cumva şi por-
tofelul, atunci nu-i nimic grav.” Se mai spunea că un băiat deştept 
când iubeşte se prosteşte, iar o fată proastă când iubeşte se 
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deşteaptă. Aproape de regulă se dovedea că fetele sunt mai isteţe 
decât băieţii, aşa cum vom vedea şi din cele ce urmează:

„- La picioarele dumitale, domnişoară, depun inima mea 
întreagă!”

- Ce să fac cu ea? 
- Să fi e a dumitale.
- Nu poţi depune altceva?”

Erau şi cazuri când băieţii le puneau în încurcătură pe fete, 
care se fâstâceau şi nu mai ştiau ce să răspundă:

„- Drăguţă, zi cum te cheamă pe tine?
- Lina.
- Dar pe mamă-ta cum o cheamă?
- Domnişoara Lina.”

   *
„- Auzi, Moritz, ştii că mă mărit?
- Bravo! Ce mai face viitorul tău soţ?
- O prostie, bineînţeles.”

Erau glume care circulat, mai ales între băieţi:
„Care poate fi  cea mai mare decepţie în viaţa unui logodnic?
Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul tatei.”

Despre femei mai erau şi unele aforisme:
„Femeia este barometrul vieţii sociale. Pretutindeni unde băr-

batul a înjosit femeia, s-a înjosit pe sine; pretutindeni unde n-a 
vrut să recunoască drepturile femeii, el a pierdut.

Un bărbat trebuie să trăiască în bună înţelegere cu femeia sa, 
în mica situaţie a familiei şi în marea situaţie a societăţii. Prin ea, 
cele mai mici lucruri devin mari, fără ea, cele mai mari lucruri 
devin mici.”

Au mai circulat şi anumite proverbe despre caracter:
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„Petele de pe haină se şterg la spălat, petele de pe caracter 
dispar o dată cu moartea.

Făţarnicul e ca un cărbune acoperit care pe neaşteptate te arde.
Caracterul fără intelgenţă poate mult, dar inteligenţa fără 

caracter nu valorează nimic.
Fără caracter nu există frumuseţe.
Caracterul nu e un dar, ci o sumă de deprinderi tari dobândite 

prin muncă. Puterea caracterului stă în dragoste.”

Multe vorbe frumoase şi pline de înţelepciune s-au spus 
despre omenie:

„Muntele nu are nevoie de munte, dar omul are nevoie de om.
Omul needucat este ca un corp fără sufl et.
Omenia este inima omului.
Adu-ţi aminte că eşti om.
Oriunde mergi şi oriunde-i umbla, lasă loc de bună ziua.
Omul inimos, ca un pom frumos; el te umbreşte, el te hrăneşte, 

el te încălzeşte.”

Am făcut referire la toate acestea pentru că nu e rău ca la 
îndemâna celor ce vor citi aceste rânduri şi îndeosebi tinerii să afl e 
câte ceva din ce a fost frumos şi statornic pe aceste locuri.

Spuneam că întemeierea unei căsătorii nu e de închipuit dacă 
nu are la temelie dragostea, iar rodul acesteia este venirea pe 
lume a unui nou vlăstar mult dorit şi aşteptat, de altfel se spune 
că în dreptul cuvântului copil se pune semnul egalităţii, ceea ce 
înseamnă fericire.

Evenimentul din viaţa unei familii pricinuit de naşterea unui 
copil, indiferent al câtelea este, constituie un eveniment major 
dătător de speranţe şi de mare bucurie, abia din acel moment viaţa 
de familie se întregeşte, se umple de năzuinţe şi idealuri.

Nu voi insisita prea mult asupra obiceiului local cu privire 
la organizarea şi ceremonia în familie care se făcea cu ocazia 
bo tezului, pentru că aceasta are trăsături asemănătoare cu cele 
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ale botezului din alte locuri. Fără a minimaliza importanţa eve-
ni mentului în viaţa familiei şi a rudelor acestuia, găsesc de 
mare importanţă faptul că botezul este o „taină” şi că acesta 
la credincioşii ortodocşi diferă de alte culte religioase şi prin 
practicarea botezului.

La ortodocşi, omul este botezat în stadiul de copil mic, în timp 
ce la neoprotestanţi botezul se face în stadiul de adolescent.

Ca taină, botezul se săvârşeşte de către preot sau de către 
episcop, dar se poate săvârşi, în caz de necesitate, şi de diacon sau 
chiar de un credincios, acesta se numeşte botez de necesitate.

Partea văzută a botezului constă afundarea copilului în apă de 
trei ori în cristelniţă, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, când se şi pune numele de botez al copilului. Dacă într-o 
familie toţi sunt credincioşi ortodocşi, atunci se pune întrebarea: 
Este posibil oare ca noul născut să fi e lăsat nebotezat ca un 
„păgân”? De nu se va naşte cineva din apă şi Duh, adică nu se va 
boteza, nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu. Prin prisma 
ortodoxiei, mântuirea sau calitatea de creştin este obţinută prin 
credinţa omului botezat.

În taina Sfântului Botez există ceva tainic, ceva pe care îl 
simte preotul, în primul rând, mama copilului şi chiar copilul. 
Apa în care se botează primeşte prin pogorârea Duhului Sfânt, 
prin mâna preotului, nişte calităţi speciale, ca orice apă sfi nţită. 
Noi credem cu putere în necesitatea actului de botez, pentru a se 
înlătura pedeapsa copiilor pentru păcatele părinţilor. De aceea se 
obişnuieşte ca botezul să fi e făcut în primele săptămâni de viaţă 
ale noului năsut. E adevărat că la acea vârstă copilul nu are cum 
să perceapă credinţa. Într-o atare situaţie, credinţa copilului este 
suplinită de credinţa persoanelor care îl duc la botez, mai exact, 
a naşilor.

În viaţa unei familii, în mod natural se întâmplă şi evenimente 
care marchează pe mai multă vreme prin tristeţea despărţirii uneori 
inevitabile de cei dragi. Numai că şi în aceste cazuri, prin natura 
lor, poate şi datorită unei forţe nevăzute, intervine consolarea care 
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te determină să înţelegi că asta e soluţia rânduită de natură, unii să 
apară, iar alţii să plece. Biserica este aceea care veghează pacea 
morţilor.

În aşezarea noastră cu cinci cimitire, dintre care trei se văd 
la suprafaţă, iar două zac în adâncuri cine mai ştie de câtă vreme, 
există o mulţime de semne şi dovezi că ei se afl ă aproape de noi. 
În multe zone ale ţării a existat un obicei, poate mai există şi 
astăzi, ca morţii să fi e aşezaţi spre veşnică odihnă în livada de 
lângă casă, alţii se odihnesc în apropierea bisericilor, iar, în cazul 
nostru, la biserica din Sânicolaul-Mic, care, aşa cum am arătat, 
este atestată documentar din anul 1805, până atunci existând pe 
locul din apropiere o modestă casă de rugăciuni.

Lângă zidurile bisericii se mai observă şi acum câteva cruci 
din piatră ale primilor preoţi care au slujit biserica încă de la 
începutul secolului al XVIII-lea.

În Sânicolaul-Mic, din vremi imemoriale a existat şi mai dăi-
nuie un adevărat cult al morţilor. Ca dovadă că este aşa, vom 
pri vi cu băgare de seamă monumentele din jurul bisericii şi vom 
vedea că tragediile celor două războaie mondiale nu i-au ocolit 
nici pe curajoşii bărbaţi plecaţi pe câmpurile de luptă pentru a-şi 
apăra ţara şi locurile de baştină. Pe monumentul din faţa bisericii 
vom observa o mulţime de nume de eroi, printre care numai 
dintr-o singură familie, familia CIGOREAN, sunt trei bărbaţi 
căzuţi în luptă în primul război mondial: Pavel, Petru, Gheorghe 
Cigorean.

Pe acest monument sunt trecute numele celor căzuţi şi care au 
putut fi  identifi caţi, pentru că, aşa după cum spun bătrânii satului, 
sunt mult mai mulţi bărbaţi căzuţi la datorie, ale căror nume nu au 
mai putut fi  identifi cate printre cei morţi, se ştie doar că nu s-au 
mai întors niciodată la casa părintească.

În cimitirul vechi al satului există, după cum spun bătrânii, 
două rânduri de morţi, poate printre aceştia şi câţiva eroi care, 
din anumite motive, nu au putut fi  trecuţi pe monumentul din faţa 
bisericii.
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În cel de-al doilea război mon-
dial au căzut, de asemenea, o sea-
mă de eroi, printre care şi eroul lo-
cotenent Tudor Romulus, năs cut 
în 1910, căzut la datorie în anul 
1942.

În cimitirul nou, după cum 
spun localnicii, există şi monu-
mente funerare ale unor tineri sol-
daţi căzuţi în luptă pentru elibe-
rarea patriei.

Despre ceremonia înmor mân-
tării, care se face după obiceiuri 
locului, voi consemna mai puţin, 
pentru că nu diferă în mod esenţial 
faţă de obiceiurile practicate în 
satele din jur.

Voi consemna însă faptul că, 
de pe la începutul secolului, etnia 
ţi ganilor din Sânicolaul-Mic au 

fost grupaţi la marginea satului, pe strada Tarafului, unde mai 
există şi în prezent un număr restrâns de familii.

Obiceiurile de înmormântare la această etnie diferă puţin faţă 
de români, prin faptul că, după o datină străveche, atunci când 
cortegiul funerar se îndreaptă spre cimitir, orchestra de muzică 
populară, din care fac parte mai mulţi ţigani, care cunosc obiceiul, 
cântă melodii populare, îndeosebi cele îndrăgite de răposat. Un alt 
obicei este acela că la intersecţiile drumurilor, când preotul face 
o scurtă slujbă, rudele apropiate celui decedat aruncă în stânga 
şi în dreapta monezi din metal, pe care copiii le adună în grabă. 
Credinţa acestui obicei este că metalul a fost iubit şi stimat în 
timpul vieţii.

Aşa după cum se spune că viaţa merge înainte, vom mai des-
crie câteva din obiceiurile şi tradiţiile frumoase care erau rânduite 

Alt monument ridicat în cinstea 
eroilor din Sânicolaul Mic în curtea 

Bisericii Ortodoxe
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pentru petrecerea puţinului timp liber care îi mai rămânea 
îndeosebi ţăranului. În afară de hora ţărănească, care se ţine de 
obicei duminica după masă, în sat se mai organizau o mulţime de 
baluri, care se ţineau de regulă sâmbăta seara. Printre acestea voi 
consemna doar câteva:

Balul căsătoriţilor,
Balul vânătorilor şi pescarilor,
Balul strugurilor,
Balul pompierilor,
Balul Mărţişorului,
Balul Kirchweih (Kirvai, la germani),
Balul mascat,
Balul tineretului,
Balul recruţilor,
Balul FARŞINGULUI (lăsarea postului la catolici).

De remarcat faptul că, dacă la noi era un număr restrâns de 
baluri, în Aradul-Nou la un moment dat se ajunsese la cincizeci 
de baluri pe an.

Foarte pe scurt, voi descrie doar câteva dintre aceste baluri, 
care făceau parte din tradiţia locală şi care erau aşteptate cu interes 
mai ales de către tineri.

Frumoase şi pline de semnifi caţii erau balurile organizate 
de către tinerii care urmau să fi e încorporaţi în armată, balurile 
recruţilor. Balul îl organizau mai mulţi tineri din acelaşi contingent, 
care, prin tradiţie, nu se despărţeau, rămâneau prieteni, şi îndeosebi 
de fete, fără ca înainte de plecarea în armată să facă o petrecere cu 
invitaţi. Mulţi băieţi şi fete abia aşteptau acest moment, pentru că 
se considera că cei care urmau să plece la cătănie intră în rândul 
bărbaţilor adevăraţi, în sat se ştia de toţi tinerii care plecau în 
slujba patriei.

În preajma acestui eveniment, a cărui veste se răspândea în 
tot satul, era şi un sentiment de mândrie pentru că un număr de 
tineri pleacă în slujba patriei, dar erau şi sentimente de întristare 
pentru părinţi, mai ales în preajma şi în timpul celor două războaie 
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mondiale, pentru că frecvent se întâmpla ca de pe front, aşa cum 
am mai arătat, multor tineri le mai venea doar vestea că au căzut 
în luptă, iar alţii au dispărut fără a se afl a vreo veste despre ei. Cei 
care au avut ocazia să viziteze comitirul catolic din localitate vor 
observa că pe monumentul din cimitir sunt un număr însemnat de 
nume de eroi căzuţi în lupta pentru apărarea patriei.

Sentimentul patriotic deosebit de puternic, izvorât din dra gos-
tea faţă de patrie, faţă de glia strămoşească, i-a călăuzit în luptă pe 
ostaşii armatei noastre, care nu rareori, faţă în faţă cu duşmanul, 
une ori mai slab înzestraţi, au învins vitejeşte, mai ales în lupta 
corp la corp. 

Frumoase dovezi despre bărbăţia şi vitejia în luptă a ostaşilor 
noştri se pot vedea şi la Muzeul Judeţean Arad, unde se poate vedea 
o fotografi e a unor bărbaţi din Sânicolaul-Mic care au făcut parte 
din gărzile naţionale, printre aceştia am notat numele: Romulus 

Monumentul eroilor căzuţi în al Doilea Război Mondial 
din curtea Bisericii Ortodoxe
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Bejan, Costa Milovan, Gheorghe Florescu. O altă fotografi e ală-
turată îl înfăţişează pe Gheorghe Florescu în unifi ormă militară 
în momentul când a fost distins cu Diploma de Onoare, Medalia 
Ferdiannd I. 

În al doilea război mondial, de asemenea, un însemnat număr 
de tineri din Sânicolaul-Mic au fost înrolaţi ca militari activi, 
lup tând vitejeste până la eliberarea ultimei palme de pământ al 
patriei.

Am făcut doar câteva succinte referiri la cei care cu bărbăţie 
ne-au apărat patria, faptele lor de arme fi ind mult mai însemnate, 
o parte dintre ele au apărut mai pe larg într-o carte scrisă după cel 
de-al doilea război mondial, cu titlul „Drum bătut de gloanţe”. 
Cu toate eforturile pentru a găsi această carte, nu am putut să o 
găsesc.

Este vorba de tinerii primilitari din Sânicolaul-Mic care au 
lup tat vitejeşte pentru apărarea oraşului şi a punctelor sale stra te-
gice. O frumoasă petrecere care se ţinea în fi ecare an era balul 
vânătorilor şi pescarilor.

Se ştia că multă vreme sufl etul organizării acestor baluri era un 
iscusit vânător, Finster Ferdianand, căruia prietenii şi cunoscuţii 
îi spuneau NANDI.

Pe strada Frumoasă, nu numai prin numele pe care îl are, dar 
şi pentru că era într-adevăr frumoasă, pe această stradă erau multe 
prăvălii, erau măcelării, căfane, ba chiar şi două cinematografe.

Casa lui Nandi era aproape de dolmă (la margine), era pe 
colţ, şi avea prăvălie cu de toate. Balul vânătorilor se organiza la 
căfana lui Nandi de pe aceeaşi stradă, care avea o sală spaţioasă, 
unde funcţiona şi cinematograful.

Balul vânătorilor era mult frecventat şi de vânătorii din zonă, 
prieteni ai lui Nandi.

Organizarea acestui bal era obişnuită, numai că aproape de 
regulă invitaţilor li se serveau preparate din carne de vânat, iar 
atmosfera era deosebită prin faptul că aproape toţi participanţii 
veneau la petrecere cu o bogată tolbă de glume şi bancuri, unele 
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întâmplări adevărate, petrecute la partidele de vânătoare la care 
participau frecvent împreună, nu lipseau nici mascatele minciuni 
şi lăudăroşenii privind izbânzile şi succesele la vânătoare, aşa 
cum se lăudau.

Vioara întâia la toate acestea era Nandi, care devenise un per-
sonaj legendar nu numai datorită iscusinţei lui ca vânător, dar era 
şi un om simpatic, foarte vesel şi mereu pus pe glume.

Despre acest vânător se dusese vestea şi în satele din jurul 
Sânicolaului. Aproape zilnic putea fi  văzut în uniformă de vânător, 
având mereu în preajmă un superb câine de vânătoare, care era 
nedespărţit de stăpânul său.

Linda era aşa de bine instruită şi atât de graţioasă în felul ei 
de se compoprta, încât i se dusese vestea. Era aşa de bine instruit 
frumosul animal care putea fi  văzut frecvent pe stradă în misiune 
comandată de stăpânul său, Linda avea atârnat de gât un frumos 
coş împletit din nuiele, în care se găsea un bilet scris pentru 
prietenul său Tony, măcelarul din colţ. Linda deschidea cu laba 
uşa măcelăriei, se strecura printre clienţii din măcelărie şi se oprea 
în faţa măcelarului, care cunoştea bine calităţile deosebite ale 
frumosului animal. După ce o mângâia pe bot, măcelarul aşeza în 
coş tot ce comandase prietenul său Nandi.

La întoarcere, Linda, pentru a avea şi mai multă siguranţă că 
tot ce există în coş va ajunge la stăpânul său, mânerele coşului 
erau bine ţinute în gura iscusitului animal. Răsplata era făcută fără 
greş de către stăpân, spre mulţumirea celor doi.

Frumoasele partide de vânătoare se făceau într-o atmosferă 
veselă, se spuneau fel şi fel de bancuri şi, oricât de caustice erau, 
nimeni nu avea a se supăra.

„Un vânător se întoarce acasă obosit şi fără vânat. Vecinul, 
medic de profesie, se amuză pe seama lui:

- N-ai ucis nimic, vecine? Nimic, nimic.
- Şi ce-i de râs, doctore, vânatul nu stă pe loc ca bolnavii 

dumitale.”
A rămas în amintirea oamenilor din sat acel iscusit vânător 
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căruia dacă vroiai să-i faci cel mai mare rău, atunci să fi  îndrăznit 
să-i strici într-un fel pofta de a ieşi la vânătoare.

Cu toate că avea multe preocupări şi griji cu tot ce îi rămăsese 
de la socrul său, un fost bun întreprinzător care plecase la veşnica 
odih nă, Nandi evada frecvent şi, când voia să fi e mai liniştit, pleca 
singur la vânătoare, însoţit doar de câinele său credincios, de care 
era foarte mândru.

Totuşi, când simţea nevoia de a se tăifăsui cu cineva, singurul 
şi cel mai la îndemână era prietenul său Schmidt Francisk, care 
era, de asemenea, contaminat de această boală de care, odată 
prins, nu te mai poţi vindeca.

Totul a decurs frumos şi în deplină armonie, până într-o zi 
când acel vânător pasionat Nandi, întorcându-se de la vânătoare cu 
motoreta pe şoseaua Timişorii, în apropiere de bariera din Aradul-
Nou a fost accidentat mortal de o maşină sârbească. Câinele, bunul 
său prieten, nu a dat voie nimănui să se apropie până la venirea 
membrilor familiei.

Tot timpul cât a durat priveghiul şi până la aşezarea în mor-
mânt, bunul său prieten, câinele, fost mereu în preajma sa, vă dit 
îndurerat.

Balul balurilor era socotit mai ales de către tineri balul 
sportivilor. Acest bal al tinereţii era de regulă precedat de o între-
cere, un meci pe teren propriu, unde se lupta ca meciul să fi e 
câştigat de sportivii locali din echipa „Banatul” sau „Recolta”, aşa 
erau denumite multă vreme echipele de fotbal din Sânicolaul-Mic, 
numai că nu întotdeauna se întâmpla aşa. Duminică de duminică, 
pe stadionul din Sânicolaul-Mic erau frumoase întreceri sportive, 
bina (tribuna) era plină de suporteri.

Echipa locală era o mândrie pentru toată comuna, era sprijinită 
cu bani la intrare şi încurajată de inimoşii suporteri locali.

Petrecerile care se organizau în urma întrecerilor sportive erau 
subvenţionate de mulţi cetăţeni particulari care iubeau sportul, 
printre care familia Schmidt, familia Celedeş şi alte familii cu 
stare din comună.
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Balul sportivilor era frecventat an de an de toţi iubitorii spor  -
tului. De remarcat că în echipele de fotbal jucau un număr însemnat 
de sportivi din rândul populaţiei germane. Fetele se dădeau în vânt 
după sportivi, una dintre ele povestea: „Ce ţi-e şi cu tinereţea asta, 
când eram tânără, nu era bal, horă sau orice petrecere unde erau 
îndeosebi sportivi unde să nu fi u eu înainte. Nu eram frumoasă, că 
eram negruţă la faţă, dar aveam părul creţ şi eram aşa de ciudată 
de pe toţi îi învârteam după deget, fugeau după mine. Dar, credeţi 
că mă prindea vreunul? Nici măcar unul, iar acum când vă 
povestesc, am sărit bine peste 60 de ani.”

De pe terenul de sport BANATUL din Sânicolaul-Mic s-au 
ridicat sportivi de valoare în domeniul fotbalului, printre care: 
Vasi Tudor, care a jucat şi în echipa naţională; Atodiresei Ioan, a 
jucat cu bune rezultate în echipa naţională; Leac Ioan, a jucat în 
divizia A de la UTA; Riviş Claudiu, a jucat în divizia A la UTA. 

Terenul de fotbal al cartierului
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Imediat după al doilea război, primul meci jucat de UTA a 
fost cu echipa „Banatul” din Sânicolaul-Mic, pe care l-a câştigat 
cu scorul de 3 - 2.

Toate au fost bune şi frumoase până prin anii ‘50, când comuna 
a devenit cartier al oraşului.

Nemaiavând conducere proprie, încet-încet, totul a început să 
se destrame.

Tribuna s-a degradat, apoi a fost furată bucată cu bucată, până 
a dispărut cu totul. Apoi, din lipsă de stăpân, a dispărut gardul de 
împrejmuire a terenului.

În anii de după revoluţie, fostul teren de sport mult căutat şi 
frec ventat de tineri a devenit o imensă băltoacă, iar în prezent 
(anul 2002) este de neutilizat.

Despre sportivi, şi mai ales despre fotbalişti, se spuneau mai 
în glumă, mai în serios, câteva aforisme:

„Despre fotbal spectatorul
Vrea să-ţi facă-o precizare:
El se joacă cu picoiorul,
Nu se joacă la picioare.”

***

„Iar acuma, când păşiţi
Pe calea asta nouă,
Cu dreptul să păşiţi,
Să trageţi cu amândouă.”

Şi aceste frumoase tradiţii sportive au dispărut în ultimii ani. 
Aşa cum au dispărut şi alte baluri şi petreceri, şi balul tinerilor 
sportivi, care era o bucurie a satului, a rămas undeva în amintiri.

O petrecere de o îndelungată tradiţie a fost cea care se organiza 
an de an pe la sfârşitul lunii octombrie şi care era balul strugu-
rilor. 

După ce majoritatea lucrărilor în câmp şi prin gospodării se 
apropiau de sfârşit, la casa culturală din comună, apoi la căminul 
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cultural, se organiza cu mare fast balul strugurilor. Pregătirea 
minuţioasă a acestuia se făcea cu multă vreme înainte. Gospodarii 
ştiau că cei mai frumoşi ciorchini de struguri care se obţineau fi e 
în viile de la hotar, fi e în gospodărie, se păstrau cu multă grijă 
pentru acest bal, care avea multiple semnifi caţii. În primul rând, 
se etalau prin concurs cele mai frumoase exemplare de ciorchini 
care, spre mândria şi lauda gospodarilor, erau apreciaţi aşa cum 
se cuvine şi uneori premiaţi după posibilităţi. O altă semnifi caţie 
era că îndeosebi la acest bal se adunau sume apreciabile de bani 
atât de necesare pentru buna gospodărire a activităţii culturale, 
pentru deplasările care se făceau cu echipele culturale în diferitele 
localităţi, şi în alte scopuri.

La balul strugurilor era formată, prin tradiţie, din rândul ce-
lor mai buni gospodari, oameni înstăriţi ai satului, o comisie de 
jduecată şi amendare a celor ce îndrăzneau să fure din strugurii 
care erau expuşi ca la o adevărată epoziţie.

A fost o vreme când oamenii bogaţi ai comunei se întreceau 
pentru a plăti sume importante de bani în urma furturilor care se 
făceau, uneori puse la cale chiar de ei, în felul acesta se mândreau 
că i-au ajutat pe organizatori la adunarea unor sume importante 
de bani.

Distracţia era a întregii asistenţe, care aprecia gestul de bună-
voinţă pentru scopuri culturale.

Strugurii erau păziţi de cioşi înarmaţi cu puşcă, după câte se 
vede din fotografi a alăturată, nu se păzeau doar strugurii!

Viaţa culturală a satului era îmbogăţită şi prin respectarea 
tradiţiei de organizare a acestor baluri.

Frumoase obiceiuri s-au păstrat multă vreme ca în perioada 
de post, când în mod obişnuit nu se organizau baluri cu muzică, la 
sala culturală, la şcoală sau la biserică se făceau repetiţii la corurile 
care existau în comună, corul bărbătesc şi corul mixt, care erau 
apreciate nu numai în Sânicolaul-Mic, dar şi în oraş şi în comunele 
apropiate. Un iubitor al muzicii corale a fost Nicolae Adam, care la 
vârsta de 12 ani cânta în strană cu cântăreţii bisericii, iar la vârsta 



263Sânicolaul-Mic aşezarea cu cinci cimitire 

de 18 ani a dirijat corul mixt, care era fala comunei, şi astăzi îşi 
mai amintesc oamenii bătrâni din cartier despre frumoasele clipe 
petrecute fi e ca şi componenţi ai corului, fi e asistând la frumoase 
programe care se dădeau aproape în fi ecare duminică la sala 
cul turală sau la căminul cultural şi unde corurile, alături de alte 
formaţii, erau foarte apreciate.

Preotul dr. Nicolae Iorgovan, în perioada 1926-1940, cât a 
păstorit parohia din Sânicolaul-Mic, a rămas în amintirea tuturor 
celor care l-au cunoscut pentru felul cum se ocupa nu numai de 
problemele bisericii, dar era un bun organizator al activităţii şi 
în comună. În acea perioadă s-a construit şi casa parohială, fi ind 
primul preot care a locuit în această casă.

Preotul Nicooae Iorgovan era stimat şi de către tineri, pentru 
că acestora le organiza diferite seri culturale, în care fi ecare avea 
un rol.

SANNICOLAUL-MIC. Sunt dese şezătorile culturale în co-
mu na noastră. Pentru că vremurile şi putinţele fruntaşilor ştiu să 
se unească. Şi apoi, datorită conducătorului sufl etesc, preotului 
Nicolae Iorgovan, întreg satul trece printr-o transformare sufl e-
tească cu perspective îmbucurătoare. - Locuitorii încep să îndră-
gească şi mai mult biserica, prind gustul portului şi jocului ru-
mânesc, îşi transformă gospodăriile.

Acestea şi ce o mai fi , se datoresc grijei continue, manifestată 
continuu, căci şezătorile în Sânicolaul-Mic se succed la timp bine 
măsurat şi cu program îndeajuns de chibzuit, părintelui Iorgovan, 
care ştie să antreneze la lucru.

O înălţătoare şezătoare „Concert” a avut loc, în zilele de Paşti, 
organizată de priceputul ţăran Nicolae Adam, fostul deputat, cu 
întreg concursul tuturor sătenilor. D. Nicolae Adam s’a dovedit 
pentru a nu ştiu câta oară un minunat organizator şi un om de 
simţire şi perseverenţă. Dsa a pregătit cu băieţii şi fetele satului 
două frumoase piese: „CA LA NOI ÎN SAT”, şi „CĂCIULA”, 
în care au excelat rolurile interpretate de româncuţele: Cornelia 
Teodosie, Oniţa Strein şi băieţii: Vasile Putin şi Petru Militar.
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Frumoase cântece, ca „Foileană” şi „Idilă bihoreană”, minunat 
executate de corul bărbătesc al biseriici ortodoxe din localitate 
sub conducerea părintelui N. Iorgovan.

Această îndoită petrecere naţională şi creştinească n’a fost 
lipsită nici de supremul argument: sfatul pornit din inimă, sfatul 
comentar al faptului, sfatul nedesminţit de fapte. Acest sfat a fost 
dat (şi pe deplin asimilat) de directorul pensionar Iulian Pagubă, 
care, în virtutea inerţiei şi frumosului obicei de a împărtăşi gânduri 
şi îndemnuri frumoase, îi vine greu să se considere pensionar. Dsa 
a vorbit despre potrivitul subiect: „Dragostea - virtute creştină”, 
achitându-se în chipul cel mai demn.

Suma de lei 3860 încasată dovedeşte înţelegere şi asigură fru-
moase realizări pentru biserică, serbarea fi ind dată în folosul ei.

În perioada de început al secolului XX, şi populaţia germană 
avea o activitate culturală destul de bogată. Activitatea acestei etnii 
se desfăşura sub îndrumarea şcolii şi a bisericii. Puţinii cetăţeni 
care au mai rămas de această etnie şi care sunt mai în vârstă îşi 
mai amintesc de o sărbătoare care se ţinea cu o săptămână înainte 
de Ispasul ortodocşilor, sărbătoare care în traducere se numea 
Joia verde. 

Aceasta era amplu şi minuţios pregătită. După cum ştim, cea 
mai mare parte a populaţiei germane locuia grupată într-o anumită 
zonă a cartierului, care cuprindea în principal străzile: Clopotului, 
Gheorghe Stoica, Pescăruş, o parte din străzile Steagului, Frunzei, 
Flacăra, Fadeev. În săptămâna în care se sărbătorea Joia verde, 
cea mai mare parte a populaţiei germane făcea în patru colţuri de 
străzi adevărate capele împodobite cu verdeaţă şi fl ori, tapetate cu 
frumoase covoare şi ornamente.

În interior erau aşezate tablouri cu chipul lui Iisus Hristos şi 
al Maicii Domnului. Prima capelă era amenajată de regulă în faţa 
bisericii catolice, de unde pleca alaiul încolonat (nemţeşte), adică 
doi cu doi, având în frunte o frumoasă cruce împodobită cu fl ori, 
apoi praporii şi apoi preotul. Înconjurul se făcea de regulă intrând 
pe strada Pescăruş până la colţ cu strada Tractorul Roşu, unde era 
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amenajată altă capelă. Aici, toată asistenţa se oprea, iar preotul 
făcea o slujbă şi sfi nţea cununiţele din salcie şi fl ori, în timp ce 
corul bisericii cânta frumoase cântece bisericsşti, apoi se continua 
până la colţ, în dreptul casei lui Piller, unde era amenajată o nouă 
capelă, şi din nou se repeta slujba. Ultima capelă împodobită era 
în colţ la măcelăria lui Tony, după care se mergea pe strada Fru-
moasă până în faţa bisericii,

În ultimii ani, mai ales după 1980-1985, când populaţia ger-
mană a rămas din ce în ce mai puţină, sărbătoarea de Joia verde se 
ţine în curte bisericii, înconjurâdu-se biserica dacă e timp frumos, 
iar dacă e ploaie slujba se face în biserică. 

Aceste sărbători erau trăite şi de alţi cetăţeni din Sânicolau, 
pentru că de regulă toate străzile pe unde se desfăşurau ritualurile 
erau pline de oameni, în special de tineret şi copii. În după-amiaza 
acelei zile se sărbătorea, fi e în curtea bisericii, fi e la sala lui Schmidt 
Niklos, unde cânta muzica. Nemţii aveau fanfară proprie, care a 
mai funcţionat o bună parte din perioada de după cel de-al doilea 
război, până în jurul anului 1950, când comuna s-a desfi inţat şi 
membrii componenţi ai fanfarei s-au descompletat, iar alţi tineri 
nu le-au mai luat locul. În anul 1946, din fanfara germană făceau 
parte: 

Borş Iani - şef sufl ător,
Reinharth Victor - primaş vioară,
Reinharth - acordeon,
Hartman Iani - dubaş,
Pomersein - pistonist.

Tot în acea perioadă, în comună există o orchestră de muzică 
populară, formată în principal din ţigani de pe strada Tarafului. 
Doar câteva nume din cei care au compus această orchestră:

Bodrogean Francisc - primaş vioară,
Mohaci Ioan - tamburină,
Birta Ioan - acordeon,
Bodrogean Gheorghe - contrabas.
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Formaţia era angajată de regulă la toate petrecerile ce se ţineau 
în Sânicolaul-Mic, şi nu erau puţine. Pentru a anunţa muzicanţii 
era necesar să se stea de vorbă cu Lae ţiganul, care era socotit 
bulibaşa ţiganilor, acesta era ascultat şi respectat pentru că era un 
om serios şi de omenie.

Formaţiile de muzică din localitate, mai ales fanfara germană, 
erau solicitate şi la unele procesiuni de înmormântare.

Frumoase au fost obiceiuri păstrate din generaţie în generaţie, 
mai ales cele legate de portul popular.

Costumul simplu românesc nicăieri nu are atâta economie, 
atât în croială, cât şi în culoare. Albul şi negrul, simbol al zilei şi al 
nopţii, uneori şi roşu lângă negru, acestea erau culorile majorităţii 
costumelor pe care le întâlneai.

Cioarecii, fi e strâmţi, fi e largi, cămaşa largă, sugrumată la mij-
loc de un brâu de piele sau de lână îndesată. Acestea erau, în mare, 
piesele unei îmbrăcăminţi mult armonice, mult apreciate chiar şi 
de străini. Despre obiceiurile locale privind modul de se îmbrăca 
am mai făcut referiri pe parcursul lucrării, numai că îndeosebi în 
jurul localităţilor urbane, aşa cum e cazul şi la noi, aceste frumuseţi 
s-au degradat cu timpul şi nu se prea ştie din ce motive.

În locul tradiţionalelor materiale şi culori, au apărut diferite 
stofe cu fel de fel de dungi şi modele, uneori cu portrete draconice, 
pe care le poartă îndeosebi tinerii.

De multe ori când vezi asemenea veşminte de departe ţipă-
toare, te întrebi: De ce legea nu apără vechile opere de artă ale 
po po  rului?

Fără a mai vorbi de încălţăminte, sigur, nu vom rămâne la tra-
diţionala opincă neapărat, dar piciorul înalt al româncei, mersul ei 
graţios, robusteţea călcăturii rare, cereau pantofi  fără toc, înclinat 
puţin sub gleznă.

E de neimaginat o frumoasă româncuţă cu furcă’n brâu de altă-
dată pe uliţele desfundate ale satului, pe tocuri înalte.

Bărbaţii purtau de regulă pălării, care, prin forma lor, puneau în 
valoare trăsăturile dure ale feţei împodobite cu mustăţi sălbatice.

Iarna purtau căciulă de oaie jupuită, de forma unei căpiţe de 
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fân (clăi), puţin înclinată de obicei spre dreapta, şi tot de obicei 
căciula acoperea fruntea. Când căciula era împinsă spre ceafă, se 
putea lesne observa că purtătorul era vesel şi pus pe petrecere şi 
voie bună. La unele femei şi îndeosebi fete, se mai adăugau şi 
anumite materiale lucioase, care le sporeau frumoasea. Lungimea 
acestei ţesături sporea graţia paşilor în mers.

Marama era şi un semn de distincţie. Cine privea cu atenţie 
costumele şi cunoştea vegetaţia României, recunoştea cu uşurinţă 
zonele regionale ale portului. 

„Românul e frate bun cu codrul”, aceasta nu este numai o 
vorbă întâmplătoare.

La noi s-a făcut abuz de natură în artă, în sensul bun al cuvân-
tului. Românul ştie să-njure de cele sfi nte, închinându-se după 
aceea cu multă smerenie, deşi nu se teme cu nimic de apocalipsă.

Şi basmele noastre au motive exclusiv laice, care nu le fac 
lipsite de frumuseţe.

Dar cea mai dulce şi plină de multiple semnifi caţii este vorba 
românească, a bănăţenilor îndeosebi, iar în localitatea noastră, la 
fel. Tocmai de aceea încă de la venirea în această localitate, în urmă 
cu aproape 50 de ani, principala preocupare a fost de adaptare la 
vorba bănăţeanului, care aproape la fi ecare frază nu-i lipsită de 
făloşie. Aşa după cum vom vedea şi în cele ce urmează, erau şi 
cuvinte complet străine faţă de cele din Ardeal şi mai ales de cele 
din zona moţilor. Dialectul din Banat nu prea diferă de cel din 
zona Aradului, privit nu din punctul de vedere al orăşeanului, ci 
ca locuitor al unei aşezări aşa cum e Sânicolaul-Mic, cu obiceiuri 
şi tradiţii populare specifi c săteşti.

În vara anului 1953 am auzit o convorbire între două vecine 
pe care am reţinut-o ca pe un fel de 

Givan în grai bănăţan
Pe laviţă la uliţă, în faţa casei, Teta Clementina şi cu doda 

Catiţa să givăneau de mama focului.
Eu stăteam cu nasu’ într-o carte şi le ascultam. Parcă nu-mi 

venea să cred că erau multe cuvinte străine pentru urechea mea, şi 
totuşi, mă străduiam să le dibuiesc rostul.
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Teta Clementina - o femeie între două vârste, bine intrată în 
vâr sta a doua - trona discuţia.

- „No, iacă numai că ce ce invârceşci şi ce ce sucesci şi fără să 
baji dă samă şi mintonaş îi şi sară.

Le îndrugai la a mei ceva dă cină ţocumpoc ‘ntr-o hărboică nu 
prea mare. Până să clinţui ceapa şi cu piparca după ce le trăsăi pă 
marjina şpohertului, m-am dus la ducean să cumpăr oloi şi piparcă 
dă rântaş, că mi s-o gătat, şi un font dă ţucur. Până am stat şi eu 
un pic la uliţă, omu’ meu o şi mărs să uge cu chiscantu îl cu ciurcă 
cureciu dă toamnă, ludăiţăle şi spinodu îl dă a doua oară, că în 
anu’ ăsta nu prea să omoară cu udatu’.”

Vecina, după ce ascultă cu băgare dă samă, începu a spune: 
„Astăzi spălai chimeşile, că erau tare nălăuce, acuma-s 

mândre, să şi uscară, numa’ să le încing o ţără cu piglăzău’ şi mi-s 
gata.”

Doda Catiţa poartă măramă cu pupi ca cafa-n lapce şi zagie 
legată-n clici, îi mai blândă la vorbă şi totdăuna îi cu ghiuţă la 
târg.

„Tu, vecină, io mă săturai dă atâta zoală, că tătă zâua duce-n 
colo vină-ncoaci. 

Până dusăi pruncii la obodă, pă cel mare la işcoală, trecu 
vremea, după aia m-am pus şi-am mulărit în cindă şi să făcu 
miazăza.

Ascultă, tu, auzâşi duba ce zâsă că tăţi oamenii (bărbaţii) când 
vin acasă dă la fabrică şi dă la holdă, să margă la dolmă la robotă 
că au ceva acolo dă tomnit, să ducă cu ei arşeie şi budoce. No! o 
văzuşi pă asta că trece pă uliţă şi nu ştie să dea bineţe.

- Ba şcie, numa’ că tare-i fudulă şi ţanţoşă.
- Ba la oameni (bărbaţi) le dă, numa’ la muieri nu dă.
- Orcum, nu-i şege mândru.
- No, vecină, hai să merem, că mai avem ceva dă trăbăluit, 

că niciodată nu gătăm cu lucru’, că-i mai bine când vine bălana 
(iarna), că stăm în soba caldă lângă şpohert şi mai îndrugăm lână 
şi auzâm mâţa cum toarce.” 
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Baş atunci să apropie un om (un bărbat):
- Sănătatce şi baş bine v-am găsât.
- Unge porniş, Damaschine, că ce văd tare zorit.
- Am bădania la vercin, că-i vremea de surecit.”

A trecut multă vreme până când am priceput cu adevărat rostul 
unor cuvinte, care îmi erau complet străine, parcă veneau din altă 
limbă, ceea ce în parte poate fi  adevărat, ca unele expresii să fi e 
împrumutate, ştiut fi ind faptul că zona Banatului o bună parte din 
istorie a fost sub dominaţie străină. 

Voi reda în cele ce urmează doar câteva dintre cuvintele folosite 
în mod curent, mai ales de persoanele în vârstă. Sunt expresii pur 
bănăţene, îndeosebi cele din sud de râul Mureş, dar şi cele locale, 
care diferă de la o zonă la alta şi uneori de la o localitate la alta.

Dicţionar de lexic local

A
alburiu - alb, albicios
amăreală - supărare
aceu - tun
arap - om negru la culoare
(a) arvuni - (a) da avans la cumpărare
ai - usturoi
alce - alte
arondă - agrafă
arângu - clopot

B
bălălău - om slab, neputincios
bucă - fesă, şold
bină - scenă
bădană - coadă mare
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(a) brăncăli - (a) furaja
buneaţă - bunătate
bineţe - salutări
boactăr - paznic
blid - farfurie
bumb - nasture
bucfar - registru
borş - mazăre
bulău - închisoare
baieră - curea
batăr - măcar
băgriu - salcâm
bicişele - chibrituri

C
cureci - varză
crumpi - cartofi 
carfi ol - conopidă
chisăliţă - zamă de prune
cantă - vas pentru apă
captă - calapod
(a) cipări - (a) fotografi a
ciurcă - stropitoare
cătană - soldat
cergle - popice
citov - sănătos
coşeriţă - coş de mână
cinzai - chiu
(a) ciufuli - (a) batjocori
ciuh - fără urechi
cărtaş - jucător de cărţi
cios - paznic
cipilică - căciuliţă
căptălan - brusture
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covăcie - fi erărie
cuşmă - căciulă
cloţă - cloşcă
clonţ - cioc
clici - şold
colb - praf
cifras - mândru
(a) clătări - (a) limpezi
cingălău - clopoţel
ciobote - cizme
cicernă - jgheab
ciurdă - turmă
ciripă - ţiglă
(a) cuştiuli - (a) gusta
cigaie - cratiţă
craclă - limonadă
cilav - bolnav

D
(a) dăbăla - (a) întrista
(a) dibui - (a) nimeri
(a) dubăli - (a) bate toba
dolmă 
(a) drăcui - (a) înjura, blestema
duhan - tutun
dâmb - movilă mică
dicală - saltea
ducean - prăvălie

E 
eleşteu - iaz cu peşte

F 
făcătură - vrajă
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fală - mândrie
fălos - închipuit
(a) feşti - (a) vopsi
fi rnais - diluant
fi rcăleală - scriere urâtă
(a) făgădi - (a) promite
(a) făţui - (a) fi nisa
fi rang - perdea
frăgar - dud
feştele - vopsele
(a) fărbăli - (a) vopsi
foştomoc - ghemotoc
fl intă - puşcă

G 
(a) gâbi - (a) îngheboşa
goştie - ospeţie
gubă - ţigară groasă
gumă - cauciuc
(a) givăni - (a) sfătui
gilău - rindea
golumb - porumbel
gonghiţă - insectă mică
gomboţi - găluşte

H 
hăbăuc - prostănac
heaba - degeaba
(a) hibăli - (a) lipsi
hârb - vas spart 
hărăbor - în putere
(a) hurduca - (a) scutura
hălos - lacom
(a) hului - (a) dărâma
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hasnă - folos
(a) hăsnăli - (a) folosi
(a) hăţi - (a) trage de ceva
(a) hintăli - (a) legăna

I
iuz - miros
iagă - sticlă
iosag - animale
imală - noroi

Î
(a) îmburda - (a) răsturna
(a) înţoli - (a) îmbrăca
(a) înfofoli - (a) îmbrăca cu haine multe

J 
joardă - nuia
jele - supărare
(a) jugăni - (a) castra
jimbă - strâmbă
jubriţă - bubă mică
(a) juli - (a) răni uşor

L 
lăcruţă - cutie
lădoc - ladă mare
larmă - gălăgie
lămpaş - felinar 
laşce - tăiţei
libă - gâscă
ludoc - nebunatec
lepedeu - cearceaf
lărgământ - spaţiu mare
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leaţuri - şipci

M 
mădăreală - alintare
mihei - atelier
măldăreală - tencuială
(a) miji - (a) zâmbi puţin
mincinaş - imediat
mânzălău - care se ţine scai
miserniţă - măcelărie
(a) moşcoli - (a) murdări
mulăceag - petrecere
mojar - piuliţă
musai - trebuie 
mozi - cinematograf
(a) mărjăli - (a) cântări
misir - bumbac
melegar - răsadniţă
măndulă - amigdală
mană - smeură
moalăr - zugrav
morminţi - cimitir
mititica - închisoare

N 
(a) năclăi - (a) murdări
(a) năduşi - (a) respira greu 
năduşală - căldură mare
năfrămuţă - batistă
(a) nănăi - (a) cânta încet
ninereală -a lintare
na - dă ceva
nealcoş - mândru, închipuit
nazuri - pretenţii
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(a) năzări - (a) închipui ceva
nimuric - om mic
notină - mioară

O
obodă - grădiniţă
(a) ogoi - (a) linişti
oloi - ulei
ortaci - prieteni
orbeţ - sărac
ocean - binoclu
orbete - om necăjit
ocoş - încrezut

P 
păgubos - care pierde mereu
paur - agricultor bun
pârcu - invers
(a) pârgăli - (a) face rântaş
(a) piguli - (a) aduna ceva
pecărie - brutărie
(a) pocoli - (a) împacheta
postată - parcelă
poc - pachet
podrum - pivniţă
(a) păsăli - (a) potrivi
(a) piţiga - (a) ciupi
pizărăi - colindători
pârnaie - închisoare
(a) pitula - (a) ascunde, îndosi
pustuşag - pustietate, loc părăsit
pustă - domeniu
placă - poftim
pup - mugure, boboc
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piglăzău - călcător
pădureţ - de la pădure
priculici - care umblă noaptea
pişpiric - micuţ
pipă - lulea 
păsulă - fasole
păuar - salcâm
pleu - tablă
pogace - pâine neagră
papricaş - tocăniţă
proto - protopop

R 
rablă - obiect stricat
radaş - ceva în plus
raf - cerc al căruţă
răipelturi - chibrite
(a) răşpăli - (a) răzui
roşele - farduri
rampaş - vin nou
(a) răpăli - (a) repara
rudă - proţap
rudă - neam
robotă - muncă forţată
răşpălău - pilă

S 
(a) strofl oca - (a) ciufuli
sipcă - port-tigaret
sopon - săpun
scrobeală - apretare
strungă - gaură
slobod - liber
sălăriţă - solniţă
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scoverzi - clătite
sărăntoc - sătac

Ş
(a) şorofăli - (a) înşuruba
(a) şucări - (a) supăra
şuşte - afaceri
şuştar - găleata pentru lapte
şuşter - pantofar
ştab - şef
(a) ştopoli - (a) cârpi ciorapi
şontorog - slab, şchiop
(a) şurlui - (a) spăla podeaua
şleopţi - muscă mare
ştrimf - ciorap
şăgârţi - ucenic
şnur - şiret
şuşorcă - păpuşă porumb
ştangă - rangă
ştergură - prosop
ştarfe - papuci
şiclu - staniol
ştanisla - pungă

T 
tău - lac, baltă
tigaie - cratiţă
tintă - cerneală
tărcat - pestriţ
tină - norot
tolvai - strigăt
(a) tupăi - (a) face zgomot
(a) turăi - (a) vorbi mult
(a) trebălui - (a) lucra, munci
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trocnă -guturai
trând - umed
tolcer - pâlnie
tihneală - odihnă

Ţ 
ţăcănit - fără minte
ţecher - coş
ţiu - cositor
ţipilică - bucată de lemn
ţâr - mic, slab
(a) ţivli - (a) striga tare
ţurcă - capră
ţânc - copil mic
ţucur - zahăr
ţâră - puţin
ţâmburuş - dop mic
ţângău - fecioraş
ţârloaie - plânge tare

U 
uliţă - stradă
udătură - băutură
urlău - furaj
ujină - gustare

V 
voaşpir - vopese pentru sobă
vargă - nuia
vig - sul de stofă
virşli - cremvurşti
vigan - vioi
vârşă - plasă de pescuit
vraf - grămadă
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vârstă - dungă
(a) vântăli - (a) hoinări
văiugă - cărămidă nearsă
(a) vânzoli - (a) zbate

Z 
(a) zăbuni - (a) fâstâci
zgrunţuros - aspru
zălud - nebunatic
zap - treaptă la scară
zobon - vestă ţărănească
(a) zogoni - (a) goni, izgoni
zoală - muncă multă
zloată - apă murdară multă
zbeg - loc neîntreţinut

După câte putem vedea, vreme îndelungată, pe lângă alte obi-
ceiuri de muncă, localitatea a păstrat şi o bogată zestre de cuvinte 
şi expresii, în parte moştenite de la înaintaşi, în parte împrumutate 
de la cei care s-au colonizat în această localitate venind din alte 
zone şi aducând cu ei obiceiurile şi tradiţiile lor. A mai împrumutat, 
de asemenea, expresii şi obiceiuri de la alte naţionalităţi care au 
trăit de secole în aceste zone.

În timp, valoarea şi frumuseţea portului popular tradiţional s-
a diminuat. Au apărut materiale pentru îmbrăcăminte din ce în ce 
mai diversifi cate şi mai viu colorate, portul popular local devenind 
doar o amintire sau se poartă doar de cei care participă la anumite 
spectacole, ca dansatori şi interpreţi de muzică populară.

Fiii şi fi icele satului s-au îndepărtat de tradiţiile culturale 
care existau pe vremea când cântecul şi jocul popular erau la ele 
acasă.

Parcă nici la şcoală nu se mai pune mare accent pe aceste tradiţii. 
Ar fi  nedrept ca ele să dispară şi să devină doar o amintire.
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