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Cuvânt către şiculani

În urmă cu un an, la Zilele Recunoştinţei, un colectiv de iniţiativă, 
alcătuit din Mircea Grec, Viorel Roman şi Ioan Tuleu, a venit cu 

ideea editării unui volum care să cuprindă personalităţile care s-au 
ridicat din spaţiul comunei Şicula. De la bun început am considerat 
demersul celor trei drept deosebit de interesant şi important pen-
tru comunitatea noastră, care are nevoie de repere în trecutul mai 
mult sau mai puţin îndepărtat. Oamenii de astăzi, tineretul mai cu 
seamă, au nevoie de exemple, de fapte care s-au petrecut în imediata 
apropiere, aici pe pământul nostru, la noi acasă. Strămoşii noştri, 
străbunicii, bunicii şi părinţii au muncit, au creat pentru noi cei de 
astăzi valori materiale şi spirituale care stau la baza prosperităţii 
actuale. 

Ca primar, timp de patru mandate, am învăţat să apreciez oa-
menii, i-am cunoscut aş spune pe toţi, i-am stimat, am învăţat de la 
ei ce înseamnă binele comun şi împreună am lucrat pentru comuni-
tatea noastră. Dar, bineînţeles că totul s-a făcut având la bază ceea 
ce s-a realizat înainte, de aceea trebuie să-i cunoaştem pe şiculanii 
care au făcut cunoscut numele comunei, pe cei care ne-au transmis, 
hărnicia, inteligenţa şi spiritul de iniţiativă. 

Acum când, iată, în volumul de faţă ne sunt prezentate 24 de 
personalităţi mi-am dat seama cât de mulţi şiculani au reuşit să-şi 
fructifice calităţile transmise de înaintaşii lor. Este chiar surprinzător 
că atâţia au făcut şcoli înalte, într-o perioadă când ştiinţa de carte era 
accesibilă doar câtorva aleşi de soartă. Nu cred că există o comună 
de mărimea noastră care să fi dat atât de mulţi intelectuali până la 
al doilea război mondial, într-o perioadă când mai toţi tinerii erau 
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destinaţi muncii în agricultură. În timpul Austro-Ungariei şi chiar 
după înfăptuirea Marii Uniri a urma o şcoală în centrele urbane în-
semna şi o mare cheltuială, în condiţiile în care pământul era valoa-
rea supremă. Şi totuşi, unii au îndrăznit şi au reuşit. 

Comuna noastră a dat ţării oameni cu un rol important în fă-
urirea statului naţional, în menţinerea credinţei ortodoxe, oameni 
fără de care cultura şi ştiinţa românească ar fi fost mai sărace. De 
aceea am considerat că efortul de a finanţa apariţia acestui volum 
este chiar mic faţă de beneficiul pe care îl vom avea în promovarea 
valorilor locale, pentru educarea tinerei generaţii de şiculani. Vom 
continua însă acest demers editorial cu un al doilea volum, care să 
prezinte şi personalităţile în viaţă, a căror operă este foarte actuală, 
cunoscută în mare parte de contemporani, dar care, peste ani, va 
face parte din istoria noastră a tuturor. 

Sigur, mulţumirile noastre se îndreaptă spre iniţiatorii proiectu-
lui, dar mai ales spre autorii portretelor de şiculani pe care ni le-au 
dăruit spre învăţătură şi veşnică aducere aminte.

Primar, 
Aurel Radiţa 
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 Şicula şi oamenii ei

Ioan Tuleu

omul sfinţeşte locul, spune un vechi proverb românesc şi nimic 
nu este mai adevărat decât faptul că omul, respectiv oamenii, 

sunt cei care dau valoare tuturor lucrurilor spirituale şi materiale. 
oricât de bun ar fi mediul înconjurător, oricât de favorabile ar fi 
împrejurările externe sau oricât de mult ajutor am primi dinafara 
noastră performanţa nu este posibilă fără mobilizarea personală a 
energiilor psihice şi fizice. 

Comunităţile, precum şi indivizii, capătă, odată cu trecerea 
timpului, caracteristici aparte, calităţile precum şi defectele se a
şează întro matcă proprie, dând membrilor lor o personalitate 
distinctă, care poate fi cunoscută, apreciată şi promovată întrun 
areal geografic şi social mult mai larg. 

 Şicula este o comunitate care, mai mult decât altele din spaţiul 
vestic românesc, a căpătat un profil moral şi cultural care o fac uşor 
identificabilă. Cine dintre crişeni şi bănăţeni nu poate să recunoască 
chiar şi astăzi costumul popular cu culorile sale atât de vii, sau cine 
nu a ascultat cu plăcere melodiile populare de un farmec aparte, 
sau nu a admirat virtuozitatea dansatorilor. Graiul este şi el dis
tinct, cu intonaţii care vin de foarte departe în timp, iar cu aju
torul lui sau putut crea versuri, melodii, snoave, balade, povestiri, 
proverbe care au ajuns subiecte de studii şi analiză etnografică. 
Personalitatea colectivă a căpătat valenţe specifice în cursul anilor, 
dând şiculanilor un profil distinct, care se caracterizează prin a
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cuitate artistică, un deosebit simţ al apartenenţei, solidaritate, so
ciabilitate etc. Şiculanul empatizează uşor cu ceilalţi, de unde şi 
uşurinţa comunicării. nu este prin urmare de mirare că anual se 
organizează manifestări colective, precum „Ziua recunoştinţei”, 
întâlniri cu ocazia hramului bisericii, spectacole folclorice etc. exa
gerând puţin, putem afirma că pentru şiculani este o necesitate 
vitală de a se întâlni şi informa reciproc asupra stării personale şi a 
comunităţii din rândurile căreia provin.

Personalitatea şiculanilor a fost aşezată şi şlefuită, desigur, 
întrun lung timp istoric pentru că, iată, încă din 13321334 apare 
aşezarea în istoria scrisă cu numele de villa sycula. secolele care au 
urmat au fost tumultoase, numeroase invazii armate sau produs 
asupra teritoriilor cuprinse de Mureş şi Crişuri, dar oamenii au 
supravieţuit pe pământurile lor înmulţinduse şi creând în folosul 
urmaşilor urmaşilor lor. Cu toate condiţiile politice şi sociale vi
trige, viaţa şia urmat cursul ascendent graţie eforturilor oameni
lor care nu au deznădăjduit, răzbătând cu tenacitate şi perseverenţă 
prin vremi, până când istoria a făcut dreptate. 

Şiculanii şiau pus şi ei toate energiile în slujba idealului na
ţional şi nu poate fi ignorată contribuţia unor personalităţi născute 
în localităţile comunei, aşezată pe malul Crişului alb, la înfăptuirea 
actului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. nu se poate să nu amin
tim în acest context numele lui ioan Fluieraş, născut la Chereluş, 
unul dintre cei 12 membri ai Consiliului naţional român Cen
tral, care a fost primul „guvern” al românilor din transilvania, fi
ind organismul care a hotărât actele Unirii Celei Mari. socialis
tul avram Borcuţia, preoţii Florian şi iustin Monţia şi fratele său 
emil Monţia şiau dedicat şi ei viaţa idealului naţional, fiind trecuţi 
pentru aceasta în cartea de aur a neamului românesc. Din Şicula, 
mai mult decât din alte localităţi, copiii ţăranilor au urmat şcoli 
româneşti precum Preparandia şi institutul teologic, care sau 
dovedit un mijloc esenţial în promovarea valorilor româneşti şi 
pentru cultivarea sentimentului naţional. astfel isaia Monţia a ab
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solvit institutul teologic arad între primii, în 1829, fiind precurso
rul unei adevărate dinastii de teologi şi oameni de cultură, el fiind 
urmat în 1842 de Monţia ambrosie; Monţia ioan – 1858; Monţia 
Florian – 1870; Monţia iustin – 1905; Monţia Coriolan – 1908; 
Monţia Corneliu – 1895. Dar nu numai familia Monţia a dat preoţi 
ortodocşi, acelaşi institut a fost absolvit şi de de Zaslo simeon la 
1844; Dronca ioan în 1875; Dronca alexandru în 1904. secţia 
pedagogică a fost urmată de un alt Monţia, cu prenumele George, 
pe care a absolvito în 1875; de elenaş Petru – 1904; Căprariu ioan 
– 1911. Monţia aurel (n. 1890) a absolvit în 1912 Facultatea de 
drept şi ştiinţe politice „Ferencz Joszsef ” din Cluj, iar în 1914 a 
primit de la universitatea transilvană şi titlul de doctor în ştiinţe 
juridice. Din rândurile familiei Monţia, se va ridica în perioada 
interbelică muzicologul emil Monţia, o personalitate întradevăr 
de importanţă naţională prin compoziţiile sale muzicale. 

Unirea cu românia a descătuşat parcă energiile rămase până 
atunci sub presiunea politicii de asimilare naţională dusă de im
periul austroUngar, aşa încât numărul şiculanilor care au ales me
serii intelectuale, plecând din sat la şcoli superioare, sa înmulţit, 
mai mult, sau diversificat şi domeniile alese. Una dintre cele mai 
interesante personaje a fost Pavel Berariu, absolvent al academiei 
economice din Bucureşti şi al Facultăţii de ştiinţe juridice din Cluj, 
care sa făcut cunoscut înainte de al Doilea război Mondial ca 
un bun jurnalist. Facultatea de drept au mai absolvito şi octa
vian Monţia, care a profesat ca avocat la ineu şi avram Bunaciu. 
tot de la Şicula a plecat pentru a deveni general şi aurelian an
dra. Deasemenea în Şicula a păstorit mulţi ani, începând cu 1941, 
părintele Belei. 

ne facem datoria să amintim în volumul de faţă că şiculanii au 
luptat pe fronturile celui de al Doilea război Mondial cu acelaşi 
patriotism şi aceeaşi abnegaţie pentru românia Mare, dovedite de 
înaintaşii lor, iar toţi aceia care au pierit în luptă merită a fi trecuţi 
printre personalităţile comunei. După război şiculanii, gurbanii şi 



10 Personalităţi şiculane

chereluşenii au răspuns colectivizării agriculturii şi stricării vechi
lor rânduieli printro masivă migraţie spre oraş, mai ales prin in
termediul şcolilor. Procentul celor care au urmat cursurile şcolilor 
profesionale, liceelor şi diverselor facultăţi este mult peste media 
generală. Din rândul absolvenţilor învăţământului superior sau 
ridicat specialişti, profesori universitari, cercetători, medici, profe
sori, economişti, ofiţeri, artişti etc, unii având şi funcţii de condu
cere în diferite instituţii şi unităţi economice. amintim doar câţiva 
dintre aceştia, deşi poate facem o nedreptate altora, dar nu putem 
trece peste nume precum: Ciurdariu Mihai, Mircea Morariu, Petre 
Brădean, andea avram Florica Bradu, Florica ardelean, Cornelia 
Căprariu, Pavel Hanc, ioan Codău şi, evident, putem cita mulţi, 
mulţi alţii.

toţi aceia care care au făcut cunoscute satele lor de baştină, 
care au făcut ceva pentru semenii lor, merită a fi pomeniţi şi ce 
altceva decât editarea unor volume care să le cuprindă viaţa, cu 
încercările dar şi cu binefacerile ei, poate fi mai instructiv pentru 
cei ce sunt şi cei ce vor veni. Dar, pentru că aceia care merită a fi 
trecuţi în cartea de aur a comunei sunt mult mai numeroşi încât să 
poată fi cuprinşi întrun singur volum, iniţiatorii proiectului inti
tulat „Personalităţi şiculane” au ales să publice un prim volum cu 
personalităţile care nu mai sunt printre noi şi asupra cărora timpul 
a cernut suficient încât să poată fi identificată valoarea. Va urma şi 
un al doilea volum în care să intre şi personalităţile care sau re
marcat în anii din urmă şi care încă mai pot adăuga alte şi alte fapte 
de cultură materială şi spirituală în folosul nostru al tuturor.  
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andra, aurelian – eroul de pe frontul invizibil

Viorel Roman

„aurelian andra a fost un şef foarte sever, având pretenţii 
faţă de subalterni de aşi face datoria întrun mod foarte 
conştiincios. el era devotat cauzei naţionale şi căuta să se 
achite de îndatoririle lui chiar dacă acestea nui plăceau”. 

(Mihai Badea)

există oameni care, indiferent câte 
merite ar avea, câte fapte mari ar 

săvârşi, rămân anonimi pentru că profe
sia aşa leo cere, pentru că au depus un 
jurământ de supremă confienţialitate, 
pentru că dezvăluirile lor ar însemna 
„moarte” pentru alţii. aceştia sunt lup
tătorii de pe frontul nevăzut, cunoscuţi 
doar de superiori, şi aceştia foarte puţini, 
iar memoriile lor trec odată cu ei în eter
nitate. 

Între aceştia, foarte rari oameni, a 
fost generalul aurelian andra, una din
tre cele mai importante personalităţi pe 
care lea dat pământul şiculan.

aurelian andra sa născut la 30 mar
tie 1898, în localitatea Şicula, judeţul 
arad, pe Uliţa Ţarinii, la numărul de 
casă 27. Părinţii săi, Florian şi sofia 

aurelian andra 
în grad de maior
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posedau la acea vreme 4 hectare 
de pământ, nici mult nici puţin 
pentru o familie de români din 
statul austromaghiar, numai că 
ei aveau 8 copii, iar viitorul nu 
putea fi închipuit pentru toţi la 
munca câmpului. iată de ce, în 
anul 1910, după ce copilul aure
lian a terminat „eminent” cele 6 
clase confesionale din comuna 
natală, la insistenţele preotului 
şi a învăţătorului a fost trimis în 
clasa întâi a liceului românesc 
din Brad. a reuşit să termine, în 
anul 1914, patru clase de liceu, dar 
începuse războiul şi viaţa devenise 

foarte grea, iar taxele erau prea mari pentru posibilităţile familiei 
din Şicula, aşa că elevul, deşi bun la învăţătură, a fost retras de la 
Brad şi înscris în primul an la Şcoala normală de Învăţători din 
arad. Dar nici aici nu stă decât un an, deoarece şi cheltuielile din 
şcoala arădeană sau dovedit peste măsură de mari, prin urmare, 
este nevoit să plece la Braşov, la liceul teoretic de acolo, unde este 
primit pe baza certificatului de pauperitate şi cazat gratuit. În urma 
susţinerii examenelor de diferenţă, este primit direct în clasa a 8
a, numai că era vreme de război şi tânărul liceean este încorporat 
militar în armata austroungară. 

aşa se face că, din 15 iulie şi până în 1 noiembrie 1916, urmează 
cursurile şcolii de ofiţeri de rezervă de la Budapesta, numai că nu 
poate fi avansat în grad de ofiţer, deoarece nu avea bacalaureatul 
şi nici cinci luni de stagiu pe front, prin urmare, în februarie 1917, 
este avansat doar la gradul de sergent şi trimis pe linia întâi, în 
italia. totuşi reuşeşte săşi dea în cele din urmă bacalaureatul, în 
primăvara lui 1918, la Blaj, după ce primise o permisie pentru stu
dii. Înapoiat pe front, în 1 iulie 1918, a fost avansat sublocotenent 
şi a rămas în zona luptelor până la capitularea austroungară, 

Familia din Şicula
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în 3 noiembrie 1918. Din vremea frontului italian, avocatul aurel 
oarcea din Gurahonţ îi povestea unui alt şiculan, Pavel Berariu, 
că aurel andra a refuzat la un moment dat o permisie pe motiv 
că el vrea să asiste la luptele ce urmau a se da în munţii Dolomiţi. 
Ciudată alegere, care fie că dezvăluia caracterul milităros al tânărului 
andra, fie că se datora şi altor comandamente!

aurelian andra părăseşte la sfârşitul luptelor frontul italian şi, 
la fel ca marea majoritate a românilor, se întoarce în satul natal, 
Şicula unde face parte din Garda naţională, alături de alţi 40 de 
consăteni. 

Dar nu stă mult printre ai săi, pentru că, în aprilie 1919, după 
ce este eliberată Şicula de armatele româneşti, tânărul ofiţer român 
este încadrat în regimentul 105 infanterie Braşov, cu care participă 
la diferite misiuni în Ungaria, unde armata română a înaintat până 
la Budapesta. se poate presupune că din acea perioadă colaborează 
el pe linie informativă în cadrul armatei române. După campania 

 Căpitan la comanda companiei 7
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maghiară, cariera militară a ofiţerului aurelian andra continuă 
în cadrul regimentului 23 Braşov, până în 1923 când pleacă la 
Bucureşti pentru a urma cursurile Şcolii speciale de infanterie, la 
absolvirea cărora este avansat locotenent. În perioada 19271928 
urmează cursurile Şcolii superioare de război, iar în 1930 este 
avansat la gradul de căpitan.

Căpitanul aurelian andra se specializează, datorită experienţei 
militare de pe front şi a cunoaşterii de limbi străine, în special 
limba maghiară, în culegerea şi prelucrarea informaţiilor militare, 
motiv pentru care va primi, începând cu 1 octombrie 1936, funcţia 
de şef al Biroului 2 informaţii din cadrul Diviziei 6 Focşani. De 
la unitatea operativă este mutat la serviciul special de informaţii 
ca referent militar pentru Ungaria, în cadrul „Frontului de Vest”. 
În acest serviciu se poate spune că a lucrat în domeniul ultrase
creat al contrainformaţiilor militare, prin strângerea, trierea şi sin
teza informaţiilor militare privind Ungaria, stat care manifesta o 
evidentă politică iredentistă. el întocmea şi trimitea note operative 
sintetice Marelui stat Major al armatei române, o misiune extrem 
de importantă şi riscantă. Între altele, aurelian andra a primit 
însărcinarea de a traduce din limba maghiară „regulamentul de 
luptă al armatei maghiare”, care intrase în posesia ssi prin mijloace 
specifice. În octombrie 1939, a primit ordin de a întocmi o infor
mare generală, cu toate aspectele economice şi mai ales militare 
privind Ungaria, ce interesa armata română. Munca desfăşurată de 
aurelian andra era deosebit de importantă, Ungaria dovedinduse 
atunci principalul inamic pentru românia, fiind obligatoriu a se 
lua măsuri de preventive. 

ofiţerul de contrainformaţii militare aurelian andra face în 
perioada celui de al Doilea război Mondial mai multe deplasări 
în străinătate: Budapesta, Praga, Berlin, roma, Berna, mai ales că 
din 16 iulie 1940 preluase funcţia de şef al „Frontului de Vest” din 
cadrul ssi. 

Între altele, „Frontul de Vest” condus de aurelian andra a 
furnizat şi 50 de note informative serviciului secret de informaţii 
Militare al armatei germane privind atrocităţile pe care autorităţile 



1�Personalităţi şiculane

maghiare leau săvârşit împotriva populaţiei româneşti din ardealul 
de nord. În calitatea sa de şef al „Frontului de Vest, structură a ser
viciului special de informaţii, aurelian andra deţinea informaţii 
extrem de importante, încadrate la strict secret, inclusiv cele pri
vind rezidenţele româneşti din străinătate, motiv pentru care acti
vitatea sa era foarte periculoasă, desfăşurânduse în deplină con
spirativitate. 

informaţiile primite de la agentura din Ungaria se refereau şi 
la nemulţumirile economice ale populaţie, tratamentul discrimi
natoriu asupra românilor, îndeosebi asupra celor din ardealul 
de nord. Pentru a atrage atenţia opiniei publice maghiare asupra 
problemei agrare (În Ungaria nu sa înfăptuit reforma agrară pre
cum în românia), din ordinul lui aurelian andra un angajat al 
Frontului de Vest a tradus, în vederea răspândirii în Ungaria, poe
zia „noi vrem pământ”. 

Pentru merite deosebite în activitatea de şef al „Frontului de 
Vest”, aurelian andra a fost decorat cu „Coroana româniei”, clasa 
a Va, în anul 1942 şi „Vulturul german” în 1943. 

În calitatea sa de şef al „Frontului de Vest”, aurelian andra a 
întocmit mai multe lucrări de sinteză privind Ungaria: „revizionis
mul maghiar”, „substratul provocărilor ungureşti la adresa ro
mâniei”, „Corpul expediţionar ungar”, Minoritarii în armata ma
ghiară”, „aviaţia ungară”, „Ungaria – fortificaţii”, „Ungaria – organizaţii 
iredentiste”, etc. fiind, din acest punct e vedere, omul cel mai infor
mat cu priviere la realităţile ungare din timpul războiului. 

această activitate excepţională se încheie, cel puţin parţial, din 
cauza unor reorganizări şi pentru că situaţia de pe frontul de est de
venise deosebit de periculoasă. aurelian andra este trimis pe fron
tul din Moldova, în 10 mai 1944, în funcţia de comandant secund 
al regimentului 82 infanterie. Până în 23 august el va participa 
la luptele de pe acest front, cunoscând din nou ceea ce înseamnă 
comanda operativă a unei unităţi militare. este în acest moment 
şiculanul cu cel mai mare grad militar de pe frontul de est.

Data de 23 august va însemna şi pentru aurelian andra un 
punct de reper, o întorsătură neaşteptată şi decisivă pentru cursul 
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ulterior al carierei sale. Pentru în
ceput i se ordonă, în 9 septembrie 
1944, să se prezinte la Comanda
mentul armatei a 4a din sibiu, 
unde, la 14 septembrie, a fost re
partizat şef al statului Major al Di
viziei 7 infanterie, aflată pe front la 
turda, iar la 25 septembrie a fost 
trecut pe aceeaşi funcţie la Divizia 
6 infanterie, cu comandamentul 
la târgu Mureş. Cu această mare 
unitate va participa la luptele pen
tru eliberarea ardealului de nord 
până la 25 octombrie, când a fost 
rănit la nord de localitatea Mociu. 
era ziua când a fost eliberată de sub 
ocupaţia maghiară ultima brazdă 
de pământ românesc. rănit fiind, 
a fost internat în spital iar după 

eliberarea din spital a primit concedii medicale pentru refacere, 
pentru ca la 22 iulie 1946 să fie disponibilizat şi în august 1947 să 
fie trecut în rezervă ca invalid de război, fiind avansat în grad ca 
general de brigadă. Pentru participarea la luptele pentru eliberarea 
transilvaniei de nord aurelian andra a fost decorat cu „steaua 
româniei”, clasa a iVa şi cu ordinul „Victoria asupra fascismului”.

numai că regimul politic din românia sa schimbat complet 
în anii ce au urmat, iar aceia care au luptat pentru ţară pe frontul 
secret vor fi urmăriţi pentru a li se stoarce informaţii utile noii 
conduceri şi pentru a li se pune în cârcă tot felul de învinuiri. Ca 
urmare, la 21 iulie 1951, aurelian andra va fi arestat de organele 
securităţii pentru trecutul său ssiist şi anchetat în interogatorii 
prelungite, aproape până la epuizare. el va fi încarcerat la Făgăraş, 
împreună cu alţi ofiţeri ssi, prelunginduise mandatul de arestare 
până în 11 ianuarie 1956 când este pus în libertate. Despre aure
lian andra, şeful „Frontului de sud”, col Gheorghe Popescu, spu

aurelian andra împreună cu soţia, 
în anul 1947
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nea că era foarte optimist, pentru că, spunea el, „din moment ce 
am luptat pe front nu au ce învinuiri să ne aducă”. Un subaltern al 
său, inginerul Mihai Badea, îl caracteriza ca pe „un şef foarte sever, 
având pretenţii faţă de subalterni de aşi face datoria întrun mod 
foarte conştiincios. el era devotat cauzei naţionale şi căuta să se 
achite de îndatoririle lui chiar dacă acestea nui plăceau”. 

Ultimii ani de viaţă au fost destul de liniştiţi pentru aure
lian andra alături de soţia sa, locuind la Bucureşti unde îşi va 
da obştescul sfârşit în anul 1971, fiind înmormântat la cimitirul 
„sfânta Vineri”. 

Consătenii din Şicula lau cunoscut destul de puţin pentru că 
venea rar prin sat şi ştiau despre el că este ofiţer de artilerie. iată 
deci prilejul de al cunoaşte pe aurel andra cel adevărat, un erou 
al cauzei naţionale româneşti şi un mare fiu al comunei Şicula.
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Ardelean, Emil (Nenea) 
– un virtuoz al arcuşuluui 

 
Ioan Codău

„emil ardelean (nenea) a fost unul dintre cei mai străluciţi 
rapsozi populari din zona folclorică de excepţie a ineului. 
alături de Borlea Dumitru din Zărand şi tulcan Florea 
din apateu a dat strălucire melosului şi jocului tradiţional. 
trecerea la cele veşnice a lui emil ardelean a fost o pierdere 
irecuperabilă dar cântecele sale, câte au fost salvate de banda 
de magnetofon, trebuie redate circuitului public”.

(Viorel nistor)

Şiculanii au fost – de când se ştiu – oameni harnici şi dârzi, cu 
frică de Dumnezeu, pricepuţi şi să stoarcă pământului – cu su

doare – produsele care le asigurau hrana zilnică, lor şi animalelor 
din bătătură, materiale textile pentru îmbrăcăminte, ba chiar şi 
căldura, pentru că foloseau adesea şi resturile vegetale (paiele, 
rădăcinile uscate de porumb sau floarea soarelui – cotrencii, tul
pinile uscate de floareasoarelui sau de cânepă – pozderiile, tu
leii roşi din ieslea animalelor) pentru făcutul focului în vederea 
încălzirii casei sau preparatul hranei cotidiene, dar şi să învârtă 
hora în zilele de sărbătoare şi duminicile de peste an, cu excepţia 
perioadei posturilor.

Gustul artistic, fantezia creatoare leau permis să realizeze 
celebrul şi renumitul port popular şiculănesc, cu o cromatică şi 
o lucrătură atât de impresionante, săşi exprime bucuria vieţii, 
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tristeţile şi amarul în creaţii muzicalliterare inestimabile, cu 
careşi însoţeau munca la coarnele plugului, trăgând la coasă sau 
săpând, păzinduşi vitele sau ţesând în război ori cosând la o lampă 
chioară, în nopţile lungi de iarnă.

Hora satului – expresia bucuriei dea trăi, în ciuda vicisitu
dinilor vieţii, nunta – cel mai notabil eveniment din viaţa satului, 
cu întreaga suită de obiceiuri, tradiţii, cu un bogat repertoriu de 
cântece şi strigături, şezătoarea – cea mai propice ocazie ca teza
urul folcloric, muzical şi literar, să se transmită din generaţie în 
generaţie, erau cele mai importante ocazii ca atât de complexul 
sincretism – procesul de simbioză ideală între poezie şi cântec, 
dublate de mlădierea trupurilor în impetuosul joc popular şi de 
splendoarea portului ţărănesc, să se evidenţieze în toată complexi
tatea sa.

Un rol esenţial în perpetuarea melosului popular lau avut 
lăutarii satului, prezenţi alături de tineri la horă, la petreceri de 
grup în birtul satului, la recrutare. Între cei pe care memoria 
colectivă ia nemurit amintim pe Didianu, a cărui vioară anima 
– pe la mijlocul veacului al XiXlea – petrecerile şiculanilor şi a 
încântat anii sensibili ai copilăriei viitorului avocat şi compozitor 
emil Monţia, căruia ia descifrat tainele viorii şi ia deschis ochii 
asupra originalităţii şi frumuseţii folclorului muzical local.

În 1889, contemporan cu Didianu, se năştea avram Cătană, cu
noscut în sat cu „ciufala” de Briştea, care va fi învăţat de la Didianu 
melodiile de joc, transmise – mai apoi – şi fiului său Emil Ardelean 
(19161986), cunoscut cu supranumele de Nenea – cu pronunţarea 
muiată a consoanelor, conform particularităţilor graiului şiculan.

(apropo de poreclă, vestitul lăutar povestea cu neascunsă 
mândrie o întâmplare al cărei erou a fost când a ajuns prin Bucureşti 
cu formaţia de dansuri populare a Şiculei: 

Voind să traverseze strada când semaforul era pe roşu, cineva 
la prins de haină şi la oprit, zicândui cu un uşor reproş:

– Nene, nui voie să treci!...
iar concluzia omului simplu, dar conştient de valoarea sa:
– Ui, mă, că şin Bucureşti îs cunoscut!...)
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aşadar, Nenea a deprins 
arta mânuirii arcuşului de la 
tatăl său, renumitul viorist 
Briştea. nu de puţine ori, 
în serile de vară, pe dolma 
(digul) Crişului (porţiunea 
din râu din zonă îi poartă 
numele – Vadul lui Briştea), 
intrau în dialog muzical cei 

doi lăutari vestiţi, executând celebrele jocuri populare şiculane, 
Nenea purtând linia melodică, iar Briştea ţinând isonul. adhoc 
se încingea o horă în toată regula, cu strigăturile care impulsionau 
jucătorii şi lăutarii ori satirizau tare ca beţia, lenea, trădarea în dra
goste.  

 Horele din sat se desfăşurau la început în aer liber (ulterior, sa 
instituit obligaţia ca ele să fie organizate în căminul cultural, pentru 
a se putea asigura şi propaganda regimului – înainte de începerea 
horei: se ţineau conferinţe pe teme politice sau de agricultură pe 
care nimeni nu le asculta, toţi fiind nerăbdători să înceapă jocul!). 
În spatele şcolii vechi, până la gardul bisericii, pe locul noii clădiri, 
al bazei sportive şi al căminului cultural (construirea lui a impus 
diminuarea curţii lăcaşului de cult) era un spaţiu liber, o piaţetă, în 
mijlocul căreia trona un salcâm bătrân, mare şi umbros, iar exact 
pe locul şcolii noi se afla o fântână cu cumpănă. 

În această piaţetă se desfăşura hora. Începea după prânz 
şi continua până la apusul soarelui, când intonarea marşului de 
către lăutari – însemnând sfârşitul petrecerii – era întâmpinată 
cu proteste, huiduieli şi fluierături, pentru că tinerii nu sar mai fi 
despărţit.

era prezent aproape tot satul: tineri şi tinere, bărbaţi şi femei, 
copii şturlubatici care furau florile ce le aveau fetele în mână (de 
obicei, călăpăr sau iorgovan). sosirea lăutarilor – Briştea, Nenea şi 
Guşa – era întâmpinată cu entuziasmul tinerilor nerăbdători. Pe 
o laviţă, lângă tulpina ridată de vreme a salcâmului, erau aşezaţi 
instrumentiştii, să poată fi văzuţi şi auziţi de toată lumea (nu erau 
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staţii de amplificare!). Flăcăii se grăbeau să invite („să căpărească”) 
fetele la joc şi acceptarea era marcată printro rotire a fetei pe sub 
mâna flăcăului.

Un joc avea, în structura sa, mai multe melodii, cu ritmuri şi 
figuri diferite: ardeleana, Mânânţălul, sărita. Fetele nu se schim
bau în timpul unui joc. tendinţa şi orgoliul fiecărui flăcău era săşi 
ducă partenera de joc (adesea, drăguţa – fata cu care era „în vorbă”) 
cât mai aproape de lăutari, dacă se putea chiar în vecinătate, ceea 
ce făcea – din mândria virilităţii – să se işte incidente, care sfârşeau 
– uneori – cu bătăi în toată regula, constituinduse grupuri rivale 
din rude, prieteni, vecini, ajungânduse – adesea – la postul de jan
darmi.

Cea mai fastuoasă horă se desfăşura a doua zi de Paşte în 
ocolul bisericii. era un adevărat spectacol cromatic, pentru că toţi 
cei prezenţi – flăcăi şi fete, copii, oameni în vârstă – îmbrăcau ceea 
ce aveau mai frumos şi realizaseră, ca port popular, în nopţile lungi 
de iarnă, la o lampă chioară cu petrol. De data aceasta, hora se 
desfăşura sub un bătrân măr şiculan (din păcate, dispărut astăzi 

Emil Ardelean împreună cu fiii săi
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din grădinile consătenilor mei!). tinerii zurbagii erau mai reţinuţi, 
pentru că niciodată în curtea lăcaşului sfânt na avut loc niciun 
incident.

Nenea cu trupa lui nu lipsea de la nici un moment unic în viaţa 
tânărului din sat – recrutarea în armata: era o adevărată sărbătoare 
a recruţilor. Deplasarea la Comisariatul Militar din ineu se făcea 
întrun adevărat alai de căruţe împodobite, ele şi caii cei mai 
frumoşi, de fetele din sat, cu ponevi şi şterguri viu colorate, cu 
panglici de hârtie creponată, cu iederă şi zurgălăi, cu nelipsitul tri
color. Întruna dintre ele trona celebrul taraf al lui Briştea şi nenea. 
la întoarcere, ziua se încheia cu o horă la care participau şi fetele.

...Dar a venit şi nedoritul moment când celebrul lăutar şi mâ
nuitor al fermecatului său arcuş a trebuit săşi ia rămas bun de la 
cele pământeşti şi să treacă în lumea umbrelor, urmândui tatălui 
său care o făcuse în 1953. lăsa să ducă mai departe nestematele 
muzicale însuşite de la tatăl şi bunicul lor pe cei doi fii, avram 
şi Petru. „A rămas vioara tristă/ Cu arcuşul fermecat...” notează 
– cu ocazia tristului eveniment – poetaţărancă elena Vodă. oma
giindul pe marele lăutar, autoarea mai notează: „Tu te duci, dar 
vor rămâne/ Minunate melodii,/ Ce cu drag vor fi cântate/ De ai 
tăi iubiţi copii.// Ori de câte ori în viaţă/ Ele se vor auzi,/ De-al tău 
chip, de-a ta figură ne vor aminti.// Tu, vioară minunată,/ Tu pri-
eten adevărat,/ Să mai treci pe la mormântu-i/ Şi să cânţi la al său 
cap,// Să se simtă ca-n viaţă/ Cu arcuşul pus în mână...”

P.s. Despre emil ardelean zis nenea, Viorel nistor cel mai au
torizat coregraf al judeţului arad, cunoscut în toată ţara pentru 
volumele sale de etnografie şi folclor, sa exprimat cu admiraţie 
asupra talentului neobişnuit al rapsodului şiculan: „emil ardelean 
(nenea) a fost unul dintre cei mai străluciţi rapsozi populari din 
zona folclorică de excepţie a ineului. alături de Borlea Dumitru 
din Zărand şi tulcan Florea din apateu a dat strălucire melosului 
şi jocului tradiţional. trecerea la cele veşnice a lui emil ardelean a 
fost o pierdere irecuperabilă dar cântecele sale, câte au fost salvate 
de banda de magnetofon, trebuie redate circuitului public.”  
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Berariu, Pavel – intelectualul naţionalist

Ioan Tuleu

„Creştinismul este credinţa în Dumnezeu, este învăţătura 
blândului nazarinean, el nu poate fi pus în slujba retorilor 
fără suflet, cu inima pusă să bată în fundul buzunarului de la 
spate al pantalonilor”.

(Pavel Berariu)

„Uliţa Ţarinii” este cea mai cu
noscută stradă din Şicula, 

chiar dacă astăzi se află mai spre 
margine de sat. Pavată cu piatră de 
codru, cu multe case vechi şi cu un 
aer patriarhal, unde oamenii mai 
stau încă pe laviţa de la uliţă, a
ceastă stradă a dat şi personalităţile 
cele mai cunoscute, probabil pen
tru că acolo stăteau cu mulţi ani în 
urmă şi oamenii cei mai înstăriţi, 
mai buni gospodari, înclinaţi spre 
învăţătură. 

o personalitate remarcabilă la 
nivel naţional, născută la 3 aprilie 
1911, pe acea stradă, a fost şi Pavel 
Berariu, economist, jurist, şi ex
celent ziarist, membru al asociaţiei 

Petru Berariu 
în uniforma armatei imperiale
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Ziariştilor transilvăneni şi autor al 
mai multor cărţi de economie. el a 
provenit dintro familie bogată, ta
tăl lui, Petru, reuşind să adune 
peste 40 hectare de pământ, foarte 
multe pentru acele vremuri, ajun
gând, după Marea Unire, primar al 
comunei, participând şi la festivi
tăţile încoronării de la alba iulia, 
din 1922. Dumitru Şeran (născut 
în 1923) a cunoscut foarte bine fa
milia Berariu şi îşi aducea aminte, 
la 90 de ani, despre istoria deveni
rii acesteia: „Petru Berariu o fost 
bogat, din părinţi bogaţi. După pri
mul război când so vândut pă

mântul o fost mai deştept decât alţi oameni. Când o simţit că se 
face reforma, baronul aţel o vândut cel mai bun pământ la oameni. 
Care cât o vrut să cumpere. Berariu fiind mai bogat o luat o sută de 
iugăre. altul 50 altul 40, un vecin o luat 5 iugăre. Banii nu io mai 
dat pânăi lumea. Care o luat puţin tot o plătit. Care o luat mult o 
plătit jumătate sau un sfert. atunci el o rămas bogat. Miaduc 
aminte când lo înmormântat, eram copil de 78 ani, că era multă 
lume şi trăgeau clopotele. Şi de la Gurba o primit mult pământ ca 
zestre pentru nevasta saveta Dar era rea ca dracu nevasta lui Petru 
Bărar.

ea o avut o fată care era în vorbă cu un ofiţer de la ineu şi 
erau înţeleşi să se căsătorească. la măsa nu io plăcut de el, că nu 
avea avere. Dar io găsit un jidov. era doctor cu avere. Fetei io 
plăcut de sublocotenent. ofiţerul avea ţinută. Dar mama o lucrat 
până lo despărţit de el. ofiţerul era pregătit de nuntă, la ineu, iar 
pe comandantul regimentului lo pus naş. Şi, înainte de nuntă, o 
venit la logodnică dar ea nu io dat nici o atenţie şi io spus că 
vrea să rupă logodna. Că nu se mai mărită. ofiţerul so dus înapoi 
în unitate, o luat pistolul, so urcat pe cal în ţinută de ofiţer şi o 

Petru Berariu 
pe vremea când era primar



2�Personalităţi şiculane

venit la logodnică. Şi o întrebat: 
„Da sau ba”. răspunsul o fost nu. 
atunci locotenentul o scos pistolul 
şi o tras în ea trei focuri şi apoi so 
împuşcat. săveta o fost cu nevoie”! 
aceasta a fost povestea, una tragică, 
dar viaţa a continuat. (aceasta sa 
întâmplat în 7 ianuarie 1940, ora 
15 după cum este specificat pe ver
soul unei fotografii)

Petru Berariu avea cinci copii: 
Petru, Pavel, Florica, Măriuţă, save
ta, aşa că, lui Pavel, pentru că învăţa 
bine, ia fost destinată o carieră 
intelectuală, fratele mai mare ur
mând să moştenească pământul, iar 
fetele să fie măritate cu o dotă bună, 
după obiceiurile din acel timp. 

Pavel a urmat liceul la arad, iar după obţinerea bacalaureatului 
a urmat cursurile academiei Comerciale din Cluj şi ale Facultatăţii 
de Drept din acelaşi oraş, fiind primul şiculan cu două licenţe; în 
drept şi economie. Încă din timpul studiilor sa remarcat ca un bun 
jurnalist, excelând în analize economice şi pamflet, motiv pentru 
care a şi fost primit în asociaţia Jurnaliştilor din transilvania. În 
perioada Clujeană a scris mai multe studii între care:

– „imnul cooperaţiei”, Cluj 1937; muzica dr. Vasile Petraşcu şi 
emil Monţia, armonizare sever ageu

– „economistul ardelean Visarion roman” (18331885), lu
crare premiată de asociaţia profesorilor de la academia de Înalte 
studii economice şi industriale din Cluj, tipografia Cultura, Cluj 
1937;

– „Partenie Cosma” în slujba ardealului. lucrare premiată de 
aceeaşi asociaţie.

– „ioan Piuariu Molnar de Mullersheim”, 17491815. studiu 
economic, Cluj 1939. 

saveta a sfârşit în mod tragic 
dintro iubire neîmpărtăşită
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Despre studiul dedicat economistului Visarion roman, pre
şedintele asociaţiei profesorilor din Cluj, i. Mateiu, scria la editura 
Marineasa: „În anul 1937... tânărul autor, studentul Pavel Berariu, 
nea dat o lucrare bună, suficient documentată, limpede şi clară, din 
care figura lui Visarion roman se desprinde luminoasă, veridică şi 
impresionantă. Pentru aceste calităţi lucrarea a fost onorată cu pre
miul divizibil al asociaţiei profesorilor noştri. Felicitând pe autor, 
care şi anul trecut a obţinut un premiu cu o biografie a lui Partenie 
Cosma, sperăm că el va continua să se menţină pe aceeaşi linie de 
preocupări ştiinţifice, servind ca exemplu şi altor colegi de talent”. 
referinduse la aprecierile şi premiile primite, Pavel Berariu scria 
că „în felul acesta am căutat să răsplătesc bunăvoinţa profesorilor 
mei care miau arătat încredere, precum şi promisiunea făcută la 
înmânarea premiului, căutând să dezleg tainele scrisului economic 
românesc din ardeal, cercetând lucrările de specialitate în această 
direcţie, înafara Bibliotecii Universităţii din Cluj, la Biblioteca 
astra din sibiu, la Biblioteca academiei române din Bucureşti, 
Palatul Cultural arad, inclusiv Biblioteca episcopiei ortodoxe 
române. sforţările nu miau fost zadarnice. Pe baza lucrărilor de 
specialitate am obţinut, tot pe bază de concurs, de la ambasada 
Germaniei din Bucureşti, o bursă de 150 de lei lunar, Humbold 
stipendium în Koln”

Dar cariera profesională şi ştiinţifică, atât de promiţătoare, a 
tânărului din Şicula avea să cunoască, începând cu anul 1940, un 
cu totul alt curs, determinat de evoluţia evenimentelor politice din 
românia. regimul legionar, instalat în septembrie 1940, urmat de 
regimul militar condus de mareşalul antonescu, îşi vor pune pu
ternic amprenta asupra lui Pavel Berariu, care nu se poate sustrage 
ideilor epocii respective, ba, mai mult, se va angaja cu scrisul său 
în susţinerea politicii naţionaliste, antisemite, susţinând regimul 
autoritar al conducătorului statului. 

În calitate de sublocotenent de rezervă, a fost mobilizat la Baia 
Mare cu unitatea sa, cunoscând mai apoi greutatea ruşinoasei re
trageri din ardealul de nord, cedat la 30 septembrie 1940, în urma 
Dictatului de la Viena. a fost de faţă la marele miting antirevizio
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nist din 3 septembrie de la Cluj, care ia lăsat un gust amar şi la 
marcat pe viaţă: „atmosfera din Cluj era una de cimitir pentru 
români. răzleţ se mai auzea câte un foc de armă. Dar acesta nu se 
trăgea din partea românilor. tragedia sa repetat apoi cu Basarabia, 
Ţinutul Herţa, Bucovina de nord, Dobrogea de sud. Un rege tem
bel, posedat sexual, înconjurat de o camarilă care avea comun cu 
Ţara doar exploatarea nemiloasă, o clică fără neam şi Dumnezeu 
şi un consiliu de coroană, au cedat totul. important era să rămână 
doar Chitila şi jurul unde să domnească în continuare.” (Batalionul 
de jandarmi trece nistru, introducere). 

războiul pornit de românia, în 22 iunie 1941, alături de Ger
mania nazistă, împotriva Uniunii sovietice, pentru eliberarea Ba
sarabiei a fost primit cu entuziasm de Pavel Berariu care a şi fost 
încorporat ca sublocotenent în Batalionul 11 jandarmi. a avut ne
norocul să fie trimis, în septembrie 1941, cu unitatea lui, la Moghi
lev, în transnistria, cu misiune de a face siguranţa şi a menţine 
ordinea în teritoriul dintre nistru şi Bug. acolo au fost deportaţi 
şi zeci de mii de evrei din Bucovina şi Basarabia, mulţi dintre ei 
pierind din cauza foamei, frigului şi bolilor. Mai târziu, faptele din 
transnistria au fost definite genocid şi sau reflectat negativ asupra 
celor care au participat întrun fel sau altul la ele. „Batalionul 11 
jandarmi a ajuns în gara atachi de lângă nistru la sfârşitul lunii 
septembrie 1941. Comandantul batalionului era lt.col. Constantin 
Pohrib, având ca ajutor pe căpitanul Pavel soceriu, originar din 
Comloşul bănăţean. oamenii batalionului erau, în marea lor ma
joritate, bănăţeni. Din tot batalionul, singur căpitanul Pavel so
ceriu era acela care cunoştea câtuşi de puţin limba rusă, ca unul ce 
fusese prizonier în rusia în primul război mondial”, îşi rememora 
Pavel Berariu perioada transnistriană în cartea „Batalionul de Jan
darmi trece nistrul”, apărută în 1998. 

se pare că locotenentul Pavel Berariu nu a participat direct la 
atrocităţi asupra evreilor, el chiar scrie, după 1989, că viaţa acolo 
nici nu era prea grea şil dă exemplu pe Max Kober, saxofonist din 
arad care cânta acolo întro orchestră, dar justifică şi recunoaşte 
întrun fel ceea ce sa întâmplat în transnistria: „Foarte probabil 
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au fost şi abuzuri, dar raportate 
conducerii, ele au fost penalizate. 
sigur, în asemenea condiţiuni via
ţa nu era uşoară, nu era de invidiat. 
Dar nici nu se aseamănă cu linia 
întâi a frontului. sigur, au fost oa
meni bătrâni, femei, copii, bolnavi 
de diferite boli. au fost oameni şi 
oameni, abuzuri, fapte extrem de 
regretabile. războiul îşi are vic
timele lui”. el a mai întâlnit şi alţi 
evrei din arad în transnistria cu 
care apoi sa reîntâlnit la arad, 
după război, dar nimeni nu la re
clamat, aşa că a scăpat relativ uşor 
de represaliile dezlănţuite de auto
rităţi după război. a scris multe re

portaje şi analize privind situaţia din transnistria, la cererea Co
mandantului jandarmeriei din transnistria, care recunoştea astfel 
calitatea de jurnalist lui Pavel Berariu. a prezentat istoria ţinutului, 
situaţia lui economică, etnică, socială. Dar a scris şi articole prin 
excelenţă politice, promovând puritatea rasială, românizarea, 
eliminarea intruşilor, necesitatea războiului, a criticat cu vehemenţă 
bolşevismul şi pe conducătorul atotputernic al Uniunii sovietice. 
erau şi articole şi studii la comandă, dar cele mai multe reflectau 
crezurile sale. a excelat în articolul politic şi în genul pamflet, 
susţinânduşi ideile în termeni virulenţi, cu metafore, comparaţii 
şi epitete dea dreptul şocante. Multe dintre articole lea reprodus 
în volumul „Corespondenţă de război, 19421943”, editat la arad 
în 1999. 

iată ce scria, spre exemplu, în articolul „Vocea sângelui”: „De
mocraţia plebee a secolului trecut, în speranţa deşartă că va izbuti 
să amorţească instinctul naţional al popoarelor, a lansat cu mult 
zgomot, formula circumstanţială a naţionalismului volaţional, 
prin care apartenenţa individului la o comunitate naţională se 

Pavel Berariu în 1969
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poate face şi printro simplă aderare verbală, de voinţă, mai mult 
sau mai puţin solemnă, sau chiar tacită, prin simpla dobândire a 
cetăţeniei. 

aşezaţi acum comod, pe formula naţionalismului volaţional, 
refractarii tuturor ordinelor sociale, bastarzii tuturor naţiunilor, 
haimatloşii tuturor timpurilor, certaţii cu justiţia şi oamenii fără 
nici o morală, fără o linie de conduită verticală, pensionarii ghe
tourilor, clienţii tuturor compromisurilor, aciuiaţii pe ici, pe colo, şi 
mai ales în românia au devenit peste noapte cetăţeni şi patrioţi”.

…„Concepţia aristrocratică a vieţii actualizată de fascism 
şi naţionalsocialism, a reactivat, drept contrapondere a naţiona
lismului volaţional, ideea eminesciană a naţionalismului etnic, 
bazat pe sânge, tradiţie şi limbă. În virtutea naţionalismului etnic 
nu poţi aparţine unei comunităţi naţionale decât prin naştere, din 
părinţi cu acelaşi sânge precum de exemplu, dacă te naşti român 
rămâi român, dacă te naşti german, german, etc aceasta fiind mai 
presus de puterile noastre şi mai presus de o eventuală opţiune vi
itoare…

…Metecii sunt bastarzii naţiunilor, avortonii etnici, foetuşii 
plăcerilor pecabile. indivizi în dezacord cu marile aspiraţii na
ţionale, ei sunt cu atât mai periculoşi, cu cât perechea încrucişată 
nu face parte din aceeaşi rasă. la încrucişările de destin ale nea
mului ei vor face întotdeauna notă discordantă. sunt în permanentă 
opoziţie cu freamătul naţional, în disarmonie cu linia de conduită 
istorică…”

el merge însă şi mai departe, promovând, în articolul „elimi
narea intruşilor,” rezolvarea problemei străinilor din românia în 
mod radical prin alungarea lor din românia: „Pentru ţara noastră 
se pun trei probleme mai importante:

a) Înglobarea înăuntrul aceloraşi graniţe a românilor de pre
tutindeni şi asigurarea unui spaţiu de expansiune teritorială în vi
itor;

b) eliminarea intruşilor din sânul naţiunii;
c) românizarea vieţii economice şi de stat.”
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Pentru Pavel Berariu războiul este necesar pentru întărirea 
morală a neamului, pentru afirmarea drepturilor sale: „lupta nu 
este altceva, decât examenul vitalităţii neamului, războiul o afir
mare istorică, victoria o poliţă în alb asupra învinsului. Întrun 
război poţi fi învins fiziceşte, dar virtual nu eşti învins decât atun
ci când tu însuţi recunoşti învingerea. atâta timp cât în tine mai 
există un germen cât de vag al dorului de revanşe, învingătorul va 
tremura în sufletul lui de necunoscutul zilei de mâine. Un duşman 
declarat constituie un pericol numai atunci când spiritul de luptă a 
amorţit în popor, când destrăbălarea a luat locul virtuţii, când un 
popor este devitalizat printro propagandă pacifistă, când plăcerile 
au subordonat curajul de sacrificiu”. 

este la fel de vehement când vorbeşte de clasa politica care a 
condus românia până la catastrofa din 1940: „Dacă vom cerceta 
lista foştilor demnitari până la sfârşitul lui august 1940, vom ajunge 
să ne ruşinăm de noi înşine, nu atât pentru incapacitatea celor ce 
neau condus şi originea lor etnică, ci pentru faptul că nu neam 
revoltat la timp împotriva farsei politice”. În continuare el preferă 
autoritarismul sau chiar dictatura democraţiei”.  

el la admirat pe mareşalul antonescu a cărui personalitate s
a pliat foarte bine pe ideile şi sentimentele lui Pavel Berariu: „om 
corect. nu a avut nici o pasiune, decât milităria, în adevăratul înţeles 
al pământului. nevricios, a dispreţuit luxul şi pătura suprapusă a 
Bucureştiului. nu a făcut parte din ceea ce se numeşte protipen
dada societăţii. nu a jinduit după putere. De aceea nu a făcut parte 
din nici un partid politic, dar era în atenţia acestor partide. om 
integru, fără avere, fără dorinţe de parvenire aşa cum era majori
tatea oamenilor politici. a fost adus la putere de valurile vremii, 
de disperarea mulţimilor înşelate. neavând partid, nu avea nici 
obligaţiuni politice, faţă de partizanii, care se ştie, sunt întotdeau
na flămânzi şi dornici de ciolane. era naţionalist ponderat, fără a 
fi xenofob. avea aceleaşi sentimente faţă de popor, indiferent de 
naţionalitate. Mai presus de toate avea un adevărat cult al onoarei”. 
asta mărturisea Pavel Berariu chiar şi după revoluţia din Decem
brie 1989.
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Mai grav a fost, în perspectiva anilor de după război, că a scris 
cu multă virulenţă împotriva iudeobolşevismului şi mai ales îm
potriva tătucului stalin, „campionul păcii în lume”.

oricât ar fi fost de mare implicarea politică şi militară, cu 
ajutorul panei sale măiastre, Pavel Berariu nu şia uitat niciodată 
consătenii dovedinduse un suflet sensibil şi aplecat spre ajutora
rea semenilor. În articolul „a căzut un om al datoriei: Plutonierul 
Borlea Petru” îl pomeneşte pe consăteanul care îi împărtăşea so
arta în transnistria: „Întro zi friguroasă de început de februarie 
plutonierul Borlea Petru a murit la datorie!

Veste a făcut repede ocolul unităţii şi o adâncă mâhnire puse 
stăpânire pe ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi. Căci plutonierul Borlea 
era cunoscut de tot batalionul şi iubit de toată lumea, pentru spiri
tul lui blajin, pentru atitudinea plină de omenie şi de bun simţ, 
pentru respectul faţă de superiori şi dragostea şi înţelegerea cu care 
se apropia de soldaţii din subordine. 

originar din comuna Şicula, jud arad, plutonierul de jandar
mi Petru Borlea provenise din armata vechiului imperiu austriac 
şi sa ridicat în grad printro muncă serioasă de fiecare zi, prin pro
priilei puteri. a fost un exemplu de cinste şi demnitate. a cinstit 
locul unde şia îndeplinit îndatoririle de militar şi civil, de părinte 
şi de cetăţean”. Cuvinte de o şi mai mare sensibilitate şi valoare 
literară îi sunt dedicate sublocotenentului Gheorghe oacheş, căzut 
în luptă în apropierea de Harkov, în iarna 1942. În perioada lui 
clujeană, Pavel Berariu a venit des în sat unde a întreţinut relaţii 
apropiate de prietenie cu alţi intelectuali şi fruntaşi ai satului între 
care: octavian Monţia, Veti Borcuţia, teodor Caba, sofia Codău, 
sori Monţia, Ghiţă Căprariu, ioan Fluieraş, emil Monţia, lucreţia 
Codău, lt. aurelian andra, ioan ardelean, sofia Morariu, avram 
Borcuţia împreună cu care face călătorii în zonă, pescuieşte şi mai 
ales întreţine numeroase discuţii. 

aşa cum se ştie, în primăvara anului 1944, transnistria a fost 
evacuată de armata română iar Pavel Berariu sa reîntors şi el în 
Ţară, fiind la Bucureşti în momentul loviturii de la 23 august pe 
care a combătuto cu vehemenţă.  
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De la Bucureşti a venit acasă, în Şicula, unde, în timpul scurtei 
ocupaţii a satului de către unguri, aceştia şiau instalat popota în 
casa părintească, dar iau şi furat dintre lucruri, inclusiv o lucrare 
economică de 120 de pagini. noua situaţie politică, care a urmat 
după 23 august, nu sa răsfrânt asupra ideilor şi concepţiilor sale, 
doar că şia mai nuanţat analizele. el spune, de exemplu, despre 
evrei că „au adus mari servicii omenirii. aportul evreilor la cul
tura şi prosperitatea româniei este, îndeobşte, recunoscut”. În con
tinuare face trimitere la statisticile privind holocaustul evreilor ro
mâni, mergând pe cifrele minime, diminuând acţiunea antisemită 
românească. nu i sa uitat însă atitudinea şi scrisul din perioada 
războiului. În ziarul comunist „Patriotul” se scria, în 1947, în ar
ticolul ”Vorbele sboară, scrisul rămâne”: „Cine a fost/este Berariu 
Pavel. D. Berariu a fost „Ziarist”... Cine nu crede lucrul acesta să 
cerceteze colecţia Ştirei. Va afla acolo articole politice ale domnu
lui Berariu Pavel. În 1943 domnia sa se temea de pericolul de la 
răsărit. Pentru aceea cu toată puterea condeiului dsale scria de
spre slăbiciunea armatei roşii, despre nesiguranţa statului major 
al Urss şi despre alte proorociri ale dsale... acum o întrebare. Ţia 
fost frică de democraţie şi pentru asta cu toată puterea condeiului 
dumitale ai scris împotriva celui mai paşnic popor din lume. Ce
lui mai consecvent apărător al păcii, Uniunea sovietică? Întrun 
alt articol i se imputa că pe generalisimul stalin, la caracterizat 
drept cel mai mare duşman al popoarelor. Şi mai scria directorul 
incoopului că datoria fiecărui om este aceea de a lupta contra lui 
stalin”. era întradevăr director la acea firmă cooperatistă, dar nu 
pentru mult timp, pentru că este dat afară, i se vor face numeroase 
percheziţii la casa de pe strada Margaretelor din arad, fiind intero
gat de nenumărate ori de securitate. lovitura cea mai grea a fost 
faptul că a rămas fără serviciu şi avea deja o familie de întreţinut. Cu 
greu ajunge revizor contabil în cooperaţie. nici familia din Şicula 
nu scapă de represalii şi intimidări: „la începutul colhoznizării 
casa nea fost evacuată forţat, destinată sediului colhozului local, 
dar la protestul oamenilor, sa renunţat. În schimb nu sa renunţat 
la ai lua mamei făina din troaca în care încerca să facă pâine, cu 
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intenţia de a o lăsa să moară de foame. iar în interiorul casei, pe 
păreţi, în urma evacuării, creştea zăpada, în casa făcută de bunicul 
meu în 1909. Pentru ca în 1950 familia personală sămi fie evacuată 
– după arestarea mea – ţinută două ore pe ploaie, iar soţia cu fetiţa 
în braţe fără nici un ajutor”. 

stabilinduse la arad, Pavel Berariu se integrează, de voie de 
nevoie, în noul curs al istoriei. Îşi întemeiază o familie căsătorindu
se, în 30 decembrie 1944, cu ofelia, născută, Bulz, fata cu care a 
întreţinut o intensă coresponenţă. aceasta provenea dintro fami
lie de preoţi ortodocşi, tatăl ei fiind preot în Gurahonţ. Despre 
originile preoţilor Bulz el scrie în cartea dedicată episcopului an
drei Magieru. soţia era fiica surorii episcopului de arad, înrudire 
care va influenţa viaţa familiei Berariu. Pavel şi soţia ofelia au avut 
grijă de episcop când acesta se afla grav bolnav, între 19581960, 
mutânduse la reşedinţa episcopală din arad. tot pentru acea 
perioadă, Pavel Berariu va fi numit jurist consult al episcopiei. 
Din căsătoria cu ofelia va rezulta şi un urmaş, fiica ofeliaMonica, 
născută în 1948. Din păcate însă, în anul 1969, soţia şi fiica vor ple

Csa familiei Berariu din uliţa Ţarinii
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ca în Germania federală unde se vor stabili definitiv, Pavel Berariu 
refuzând să le urmeze. Până la urmă studiile lui Pavel Berariu au 
fost valorificate prin încadrarea lui la liceul economic din arad, 
de unde se va şi pensiona. 

Una dintre preocupările căreia ia dedicat o parte din timp 
a fost cea de colecţionar, deţinând, printre altele, documente ale 
Marii Uniri, care au fost însuşite de autorităţi, 276 de file, fără să 
primească ceva în schimb, doar mulţumiri de la Miron Constanti
nescu în revista tribuna. „la o percheziţie din 21 noiembrie 1974, 
între altele mi sa confiscat Diploma de înfiinţare a regimentelor 
Grănicereşti semnată de Maria tereza”.

Viaţa ia acordat însă lui Pavel Berariu o nouă şansă, la 
bătrâneţe, prin răsturnarea politică din decembrie 1989. Va relua 
deîndată scrisul jurnalistic prin colaborarea la ziarul „liberalul”, fi
ind un simpatizant al Pnl şi în acelaşi timp un adversar neîmpăcat 
al Fsn, pe care îl considera un continuator al PCr. Dar nu sa dat 
în lături de a critica parvenitismul şi fripturismul noilor lideri, in
clusiv ţărănişti şi liberali.

În aceşti ani de final de viaţă şi carieră va mai avea timp să pu
blice între 19971999, mai multe cărţi luânduşi întrun fel revanşa 
pentru anii de excluziune socială:

– „Din viaţa episcopului dr. andrei Magieru al aradului 1936
1960”. 

– „scurta viaţă a unui artist: Gheorghe Groza din Moneasa de
senator, pictor, sculptor 18991930, corespondenţa cu i. Busitia”; 

– „Batalionul de jandarmi trece nistrul”. 
– „ Corespondenţă de război 19421943 (Basarabia, transnis

tria, articole politice diverse”.
– „Marea Unire 1918 şi preoţimea română. Politica în lumina 

evengheliei, coruperea omului şi pedepsirea lui”. (cu 18 ilustraţii 
în text) 

are prilejul, în felul acesta, săşi reafirme şi nuanţeze ideile 
politice. iată ce scrie despre democraţia de după 1989: „Vagabonzii 
aceştia, şobolani ai scrisului, ai subsolului literaturii, care este pre
sa, se întrec a se lăuda unii pe alţii, a scoate la suprafaţă elemente 
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de nimica, ajunse în strana din faţă a adiministraţiei publice, fără 
nici un merit, decât acela de a fi promovat cât mai în faţă pe lista 
unui partid au, apoi, o activitate comună , singura la care se pricep, 
aceea de a aduna cât mai mult, ca şoarecii de câmp. aceste elemente 
sunt cele mai periculoase pentru ţară. Democraţia poate promova 
la conducerea ei un produs al urnei, care niciodată nu este un pro
dus de elită. Poporul nu ştie niciodată ce vrea. el este întotdeauna 
în contra elitei. Democraţia este vorbă în vânt, aruncată pentru 
adormirea vigilenţei poporului. Creştinismul nu poate fi strâns 
în chingile unui partid politic, nu poate fi monopolizat de acesta 
şi redus la rolul de fecior de casă, bun pentru adunarea voturilor. 
Creştinismul este credinţa în Dumnezeu, este învăţătura blândului 
nazarinean, el nu poate fi pus în slujba retorilor fără suflet, cu ini
ma pusă să bată în fundul buzunarului de la spate al pantalonilor. 
a pune credinţa în Dumnezeu alături de vătafii plătiţi pentru adu
narea voturilor este un păcat, o indisciplină faţă de Dumnezeu”. 
În volumele dedicate episcopului andrei Magieru şi sculptorului 
Gheorghe Groza din Moneasa, autorul aduce la lumină documente 
inedite din viaţa şi opera celor două personalităţi, deosebit de utile 
cercetătorilor. 

Pavel Berariu se stinge din viaţă în 1999, oarecum împăcat 
cu soarta, pentru că ia rezervat totuşi şi un timp al revanşei. Va 
fi înmormântat la mănăstirea HodoşBodrog, omul care pentru 
contemporanii şi consătenii săi rămâne un model de intransigenţă 
morală, consecvenţă ideatică şi profesionist desăvârşit în ale scri
sului merită să se odihnească în veşnicie alături de înalţii prelaţi 
care, ca şi el, au luptat pentru ridicarea spirituală şi materială a 
neamului din care au provenit. nu a trădat pe nimeni niciodată, 
dimpotrivă, sa sacrificat până la capăt pentru credinţa ortodoxă şi 
neamul românesc. Şia iubit consătenii pe care ia susţinut de câte 
ori a putut şi prin aceasta măcar binemerită recunoaşterea lor.
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Belei, Gheorghe – 63 de ani de păstorire în Şicula 

Ioan Tuleu

„Fiecare generaţie are datoria păstrării în memorie şi 
rugăciune a generaţiilor trecute şi are în acelaşi timp re
sponsabilitatea valorilor morale şi spirituale pe care le lasă 
generaţiilor următoare”. 

(Gheorghe Belei)

este greu de găsit în istoria satului Şicula un om mai blând, de
dicat aproapelui său decât preotul Gheorghe Belei. Deşi sa 

adăugat unei succesiuni de mari preoţi din familia Monţia, şi a
ceştia oameni dreptcredincioşi, implicaţi în lupta naţională şi 
spirituală ortodoxă, el, preotul Belei, a rămas în conştiinţa publică 
ca părintele drag, iubitor al aproapelui, aşa cum spune scriptura. Şi 
apoi, niciunul dintre înaintaşii săi nu a avut o viaţă mai lungă de 
păstorire pentru că, iată, părintele Belei, a slujit în „Casa Domnu
lui” timp de 63 ani, mai mult de cât oricare altul, adică o viaţă de 
om. sa născut în 12 august 1917, în scărişoara, judeţul alba. Fa
milia lui a fost colonizată după reforma agrară din 1921 în satul 
Moţiori, fiind împroprietărită cu pământ arabil. Fiind bun la 
învăţătură, a fost trimis, la insistenţa învăţătorului, la gimnaziul şi 
liceul din Beiuş pe care lea absolvit cu note bune motiv pentru 
care, având calităţile necesare pentru a îmbrăca haina preoţiei, 
părinţii lau trimis la academia de teologie arad, pe care a absol
vito ca şef de promoţie, în anul 1940. Cariera preoţească a în
ceputo în anul 1941, în satul vecin Gurba. Vrednicia şi seriozitatea 
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de care a dat dovadă iau determi
nat pe şiculani să trimită o de
legaţie, în anul 1948, la episcopia 
aradului cu cerere de numire a lui 
ca preot în Şicula. De la acea dată 
şi până la pensionarea care a avut 
loc în 1990, a păstorit cu dragoste 
şi evlavie în mod direct, ca paroh, 
credincioşii comunei, obţinând în
crederea, ascultarea, respectul şi 
preţuirea acestora. sigur că el nu a 
încetat cu totul activitatea preo
ţească după pensionare, îndru
mând, povăţuind, oficiind în con
tinuare slujbele pentru care avea 
chemare. 

Cu toate că perioada anilor ’48 – ’89 nu a fost una propice, din 
perspectivă politică, pentru o activitate pastorală rodnică, părintele 
Belei a ştiut şi a reuşit să păstreze vie credinţa şiculanilor, să le 
aline necazurile, să le întărească speranţele, să fie aproape de ei în 
lupta cu ofensiva atee. Vorba întotdeauna blândă şi convingătoare, 
pildele de învăţătură şi mai ales exemplul personal au făcut să fie 
un om respectat şi apreciat de întreaga comunitate. În susţinerea 
valorilor tradiţionale româneşti în viaţa comunităţii, a acţionat 
în spiritul unui frumos concept filozofic pe care la definit în ur
mătoarea frază: „orice generaţie are datoria păstrării în memorie 
şi rugăciune a generaţiilor trecute şi are în acelaşi timp respon
sabilitatea valorilor morale şi spirituale pe care le lasă generaţiilor 
următoare”. Cea mai profundă şi avizată caracterizare a preotului 
din Şicula nea făcuto, protopopul ineului, preot Moise nica: 
„Părintele Belei a fost un vrednic preot, cu vocaţie, cu chemare, 
având un tact pastoral deosebit. a coborât pe vatra ienopolei din 
ţinuturile lui iancu. a intrat ca preot la Gurba, unde a ridicat o 
biserică ortodoxă acolo unde au fost credincioşi greco– catolici. el 
a fost numit pentru colonie, unde erau ortodocşi (la GurbaCen

Părintele Gheorghe Belei
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tral fiind grecocatolici), slujind cu mult talent şi dăruire. era un 
om deosebit şi cu o cultură pe care am dorio astăzi la tinerii care 
ies de pe băncile şcolii. respectul de care sa bucurat în rândul 
preoţilor sa văzut la înmormântarea sa când au participat 17 preoţi. 
Părintele oală din Şicula, eu şi părintele Pop, consilierul cultural 
al Înaltpresfinţiei sale timotei, am vorbit atunci. Părintele Belei 
a fost omul care a sfinţit locul, sa jertfit pe sine pentru enoriaşii 
săi, pentru parohia Şicula. a ars şi a aprins şi sufletele. totdeauna 
când aveam conferinţe la protopopiat, atunci când se ridica şi vor
bea părintele Belei, nu se auzea nici musca. De la el nu am avut 
decât să învăţăm. Cum spune apostolul Pavel, îl parafrazez acuma: 
„Părintele Belei a fost chemat din pântecele maicii sale pentru a 
sluji ca preot”. Vorbind prin comparaţie despre preoţii satului pe 
care ia cunoscut foarte bine, fiind născut în 1923, veteranul Du
mitru Şeran se exprima astfel: „Despre părintele Monţia numai de 
bine. Chema şi corul la înmormântare, cântau bine. Belei era doară 
mai bun. era om blând, căuta să te lămurească în toate cele. Predi
cile lui picurau mângâiere în suflet. nu pleca nimeni de la el fără 
să fie mulţumit şi binecuvântat. Halic şio făcut şi el datoria, o avut 
două fete şi un băiat”. 

episcopul aradului teoctist (viitorul patriarh) în mijlocul comitetului bisericesc
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Bunătatea şi compasiunea pentru consătenii săi au fost dovedite 
şi atunci când, în 1964, au fost eliberaţi deţinuţii, zis politici, când 
sa dus la fiecare acasă săl binecuvânteze şi săl mângâie. Dar pe 
lângă implicarea spirituală şi morală, părintele Belei a adunat merite 
deosebite şi în lucrul la Casa Domnului, la iniţiativa lui pictânduse 
în frescă interiorul bisericii, între anii 19651967. la sfinţire a par
ticipat în 1967 şi Ps teoctist, devenit mai apoi Patriarh al Bisericii 
ortodoxe române. a folosit întrun mod benefic pentru comuni
tate destinderea politică intervenită de la jumătatea anilor şaizeci.

refacerea turnului şi clopotniţei bisericii, reparaţiile asupra 
interiorului şi exteriorului, constituirea şi dezvoltarea corului bi
sericesc mixt, de care sa ocupat personal sunt alte fapte care vin 
să întregească activitatea de excepţie a parohului din Şicula. În 
cartea semnată de maica Patricia Codău „ale tale Doamne, din
tru ale tale” este reprodusă şi o scrisoare, frumos caligrafiată, a 
părintelui Belei care mulţumeşte pentru preţiosul sprijin bănesc 
acordat în scopul reparaţiilor la Biserica centenară. este încă un 
exemplu de modul în care parohul de Şicula a întreţinut relaţii 
bune cu şiculanii, indiferent unde se aflau aceştia dar şi de faptul 
că a folosit toate oportunităţile ivite. Patricia Codău, fostă stareţă 
la mănăstirea din Gai, apreciază şi ea în mod deosebit activitatea 
preoţească a părintelui Belei. 

Predicile ţinute în biserică sau în afara ei sau constituit în 
adevărate lecţii pentru enoriaşi atât pentru întărirea credinţei cât 
şi pentru conduita etică şi morală. Deplasânduse pe jos sau pe 
bicicletă, era prezent la patul bolnavilor de câte ori era nevoie. În 
educarea întru credinţă a tineretului, cu toate că elevii în mod in
direct erau opriţi să participe la slujbele religioase, a ştiut şi a reuşit 
ca aprope în fiecare duminică la sfânta liturghie să păstreze un 
obicei al locului şi apostolul să fie recitat de către o elevă îmbrăcată 
în costum popular. Îmbrăcată în costume populare a făcut senzaţie 
la Bucureşti delegaţia şiculană care a participat la şedinţa din 1974 
a sfântului sinod al Bisericii ortodoxe române.

aşa cum am mai spus, pensionarea din 1990 nu a însemnat 
un sfârşit ci un nou început pentru părintele Gheorghe Belei care 
sa ocupat în continuare de corul bisericesc, slujind împreună cu 
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noul preot sau îndrumând şi colaborând cu preoţii mai tineri din 
Protopopiatul ineu. 

Dar, părintele Belei nu ar fi primit aprecierile credincioşilor 
săi dacă nu ar fi dus şi o exemplară viaţă de familie alături de soţia 
sofia (originară din Şicula, familia oniţa), cu care sa căsătorit 
în 1941 şi cei doi fii, Doru şi Corneliu, la rândul lor oameni de o 
deplină moralitate. 

apreciind activitatea pastorală rodnică a părintelui Gheorghe 
Belei, episcopia ortodoxă a aradului ia acordat distincţii şi grade 
bisericeşti, încă din anul 1967 atingând rangul de iconom stavro
for. iată o viaţă plină de fapte rodnice închinată lui Dumnezeu şi 
slujirii aproapelui. 

a trecut la cele veşnice în 2 aprilie 2008, trupul său fiind de
pus în mormântul amenajat în curtea bisericii pe care a slujito 
cu atâta credinţă, iar la slujba de înmormântare, din 5 aprilie, au 
participat numeroşi credincioşi din Şicula şi împrejurimi care lau 
plâns, regretândui dispariţia, dar încredinţaţi de reîntâlnirea cu el 
în lumea fără de moarte şi jale.

(informaţiile privind viaţa părintelui Gheorghe Belei au fost 
furnizate de fiul Corneliu, părintele protopop Moise nica, vete
ranul Dumitru Şeran, şi maica Patricia Codău) 

episcopul timotei seviciu cu credincioşii şiculani în 1990
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Borcuţia, avram (Cercel) – ţăranul socialist

 Ioan Caba

„De aici aşteaptă poporul mântuirea. să fim drepţi cu legile 
pe care le facem...lumina şi libertatea să se reverse şi peste 
femei. nu cerem milă pentru ele, ci dreptul lor natural”. 

(avram Borcuţia)

avram Borcuţia (Borcuţa) sa 
născut în anul 1877, întro 

familie de ţărani. Copilăria şi a
dolescenţa lea petrecut în satul na
tal Şicula, în mediul ţărănesc din 
acele timpuri, care a contribuit la 
formarea lui ca un om cu un carac
ter deosebit de puternic. a urmat 
studiile la şcoala maghiară de stat 
care funcţiona atunci, impusă de 
oficialii imperiului austroUngar. 
elevul silitor avram Borcuţia în
vaţă în scurt timp limba maghiară, 
deprinde repede vorbirea, scrisul 
şi cititul, fapt care îl va ajuta foarte 
mult mai târziu. 

 la formarea sa ca om şi cetăţean va contribui, în primul rând, 
familia, tatăl şi mama, oameni cumpătaţi, credincioşi, şi preoţii din 
familia Monţia, care au fost naţionalişti români, militând pentru 

avram Borcuţia
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formarea conştiinţei naţionale în rândul sătenilor. Ţăran sărac, dar 
cu ştiinţă de carte, avram Borcuţia vine de tânăr în contact cu ide
ile socialiste şi se înscrie în Partidul socialDemocrat din Ungaria, 
secţia română, ţinând o legătură strânsă cu militanţii acestui par
tid, mai ales cu ioan Fluieraş, din satul vecin, Chereluş. ideile so
cialiste le propagă şi în rândul sătenilor, mai ales prin intermediul 
ziarului adevărul care se tipărea la Budapesta şi la care scria şi ioan 
Fluieraş. ideile vehiculate au prins întro oarecare măsură, pentru 
că priveau împroprietărirea, dreptate pentru ţărani, vot universal, 
învăţământ gratuit, spitale etc. avram Borcuţia a fost colaborator 
activ al ziarului „Poporul român”, în care şia scris articolele, în care 
prezenta probleme de educaţie socială şi naţională considerând că 
şcoala şi cartea sunt „arme ale veacului” cu ajutorul cărora românii 
vor lupta împotriva nedreptăţilor sociale. ideile naţionale cultivate 
de preoţii comunei îl apropie şi de lupta naţională, militând mai 
ales pentru oficializarea limbii române. De altfel, aceste două co
ordonate: dreptatea socială şi libertatea naţională îl vor preocupa 
şi călăuzi toată viaţa. 

Pentru că cunoştea bine maghiara şi avea 7 clase, după anul 
1900 este angajat la primăria comunei Şicula, unde toate actele 
erau întocmite în limba maghiară. Convins fiind că va veni vre
mea când limba română va deveni limbă oficială, copia actele şi în 
limba sa natală, limba română, depunândule în arhiva primăriei. 

Pentru că simţea româneşte, pentru că sufletul său era impreg
nat de valorile naţionale şi locuia întrun sat în care arta populară 
era la ea acasă, în anul 1905 avram Borcuţia pleacă la lugoj, unde 
activa pe tărâm naţional compozitorul ioan Vidu, originar din 
satul Mânerău. Întors acasă, după multe zile de şedere în satul 
bănăţean, aduce cu sine cântecele renumitului compozitor: „Pui 
de lei”, „eroi au fost, eroi sunt încă”, „ana lugojana”, „răsunetul 
ardealului”, „răsunetul patriei”, „Peste deal” şi altele care intră în 
repertoriul corului local. tot atunci, aduce în sat „Căluşeru”, jocul 
popular care se mai practică şi astăzi în sat. acest dans, în care era 
purtat în fruntea dansatorilor steagul tricolor, a creat multe con
flicte cu jandarmii maghiari, care au interzis dansul, însă fără să 
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reuşească, steagul fiind apărat de 
feciorii satului. 

Deşi socialist, datorită relaţi
ilor bune cu familia Monţia şi cu 
fruntaşii Partidului naţional ro
mân se ataşează mişcării naţionale, 
care milita pentru introducerea 
limbii române în administaraţie şi 
pentru autonomie culturală. se im
plică, prin urmare, şi în campani
ile fruntaşilor români care vin să 
facă propagandă electorală în co
mună. În 1905 şiculanii aduc şi ei 
o contribuţie importantă la victo
ria în alegerile pentru parlamentul 
de la Budapesta a candidatului ro
mân, ioan suciu, care îl învinge pe 
moşierul de la Mocrea, baron solymossy, cu toate că acesta deţinea 
în zonă 40.000 holde de pământ. o adâncă impresie a făcut la 
Şicula, la adunarea electorală la care a fost prezentat în 24 mai 1910 
candidatul Vasile lucaciu, cuvântarea lui avram Borcuţia.

După izbucnirea Primului război Mondial, situaţia socială 
şi naţională a tărănimii devine şi mai grea, lupta cu autorităţile 
maghiare se ascute şi mai mult. avram Borcuţia rămâne ataşat 
pe mai departe ideilor socialiste şi naţionaliste, care nu pot fi 
despărţite în condiţiile în care masele ţărăneşti româneşti lucrează 
pe domeniile care aparţineau moşierilor unguri. asta face ca, în 
timpul războiului, avram Borcuţia, să fie întemniţat la Cluj, pen
tru activitate revoluţionară, pentru difuzarea ideilor socialiste 
printre ţărani şi pentru că, împreună cu Uroş Pătean (18781824), 
ducea alimente şi haine românilor întemniţaţi la seghedin. asta 
se întâmpla în timpul în care au fost luate măsuri pentru restrân
gerea dreptului ţărănimii române de a cumpăra pământ, pentru 
limitarea dreptului la vot şi se intensifica deznaţionalizarea pe cale 
culturală. Guvernul de la Budapesta a interzis şi activitatea par

avram Borcuţia cu ioan Vidu 
la lugoj
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tidelor politice între care a Partidului naţional român şi a secţiei 
române a PsD din Ungaria, iar organele de presă ale acestora au fost 
suspendate. Închisoare a făcut în acel timp şi fostul deputat ioan 
suciu, întemniţat la sopron. Deasemenea, pe baza unor acuzaţii 
false au fost aruncaţi în închisoare şi protopopul ioan Georgia şi 
învăţătorul Pavel Dârlea din ineu.

Cu toate măsurile preventive luate de autorităţile locale din 
arad, la 1 noiembrie 1918 izbucneşte revoluţia. Populaţia ro
mânească se organizează pentru a impune interesele naţionale 
româneşti.

Dr. ioan suciu, întors de la Şopron, împreună cu Vasile Glodiş 
şi Ştefan Cicio Pop au transformat aradul în centru politic româ
nesc unde principiile wilsoniene cu privire la rezolvarea problemei 
naţionalităţilor erau dezbătute şi adaptate la situaţia românilor. 
la 6 noiembrie, la arad, se formează Consiliul naţional român 
Central din care făcea parte şi ioan Fluieraş din Chereluş, social
democratul cu care colabora avram Borcuţia.

În sate izbucnesc violenţele, în acest început de noiembrie, 
populaţia românească alungă administraţia maghiară şi atacă do
meniile moşiereşti. la Şicula ţăranii atacă conacul lui solymossy 
laszlo şi prăvăliile. Jandarmii unguri aduşi să facă ordine au ucis 
6 persoane şi au rănit alte trei. Vărsarea de sânge putea fi evitată. 
Dar iată cum sau petrecut lucrurile: Ţăranii şiculani sau adunat 
la conacul atzelhaza de lângă Şicula şi au cerut vechilului cereale 
şi tutun. În loc să le satisfacă cerinţele acesta a tras cu arma în ei şi 
a ucis un copil de 13 ani, pe nume oniţa Miron.

Ca răspuns ţăranii au atacat casa acestuia, magazia cu cereale, 
grajdurile cu vite. servitorii, deşi numeroşi, nu au intervenit, ba 
unii au trecut de partea răsculaţilor. răsculaţii au împărţit între ei 
bunurile găsite la atzelhaza şi de care aveau mare nevoie. atacul a 
fost întrerupt de intervenţia jandarmilor unguri care au provocat 
victimele amintite. 

Din Şicula, notarul a fugit la 9 noiembrie 1918. administraţia 
locală a fost preluată de Consiliul naţional local şi Garda naţională 
pentru a menţine ordinea publică. Consiliul naţional român Cen
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tral din arad a hotărât convocarea unei Mari adunări naţionale 
la alba iulia, la 1 decembrie 1918, pentru consultarea poporului 
român cu privire la viitorul său. la 11/24 noiembrie 1918, în cercul 
electoral Boroşineu sau ales delegaţii autorizaţi cu credenţional 
pentru a lua parte cu vot decizional la această adunare.

În delegaţia cercului electoral ineu a fost ales şi preotul iustin 
Monţia din Şicula, dârz luptător pentru drepturile naţionale ale 
românilor. Din delegaţia comunei ineu, condusă de învăţătorul 
Pavel Dârlea, făcea parte şi învăţătorul ioan Căprar din Şicula, dor
nic să contribuie cu votul său pentru realizarea Marii Uniri

Din Marele sfat naţional ales de Marea adunare naţională de 
la alba iulia la 1 decembrie făceau parte şi 23 de arădeni, între care 
învăţătorul Pavel Dârlea din ineu, emil Monţia, avocat în Şiria şi 
ţăranul socialist, avram Borcuţia din Şicula.

În cuvântarea rostită de avram Borcuţia în Marele sfat naţional 
al transilvaniei, la alba iulia, pe lângă doleanţele naţionale a ridi
cat şi probleme sociale ca situaţia femeilor în noua societate. „noi 
reprezentăm aici un neam ce a ieşit din robie. De aici aşteaptă 
poporul mântuirea. să fim drepţi cu legile pe care le facem...lumi
na şi libertatea să se reverse şi peste femei. nu cerem milă pentru 
ele, ci dreptul lor natural”. 

După Marea Unire, avram Borcuţia activează în Marele sfat 
naţional şi în Partidul social Democrat român din ardeal şi Banat, 
ajutând la aplicarea hotărârilor luate la alba iulia, printre care şi la 
instalarea administraţiei româneşti în transilvania şi Banat, la re
forma agrară etc. 

Participă ca delegat la Congresul P.s.D de la sibiu din 1922 
ianuarie 1919. salută Congresul în numele a 25 de mii de ţărani. 
la congres el arată că „ţărănimea a luat cu plăcere cunoştinţă de 
hotărârea noastră de la alba iulia”. Congresul socialist de la sibiu a 
adoptat programul PsD din ardeal şi Banat. Ţărănimea spera într
o viaţă mai bună deziderat rezolvat parţial prin reforma agrară din 
1921, în urma căreia ţăranii au primit până la 5 iugăre de pământ 
arabil, fără inventar agricol.

În perioada interbelică, avram Borcuţia rămâne ataşat de 
ţărănime şi ajută la depăşirea greutăţilor provocate de criza 
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economică din 19291933, iar pentru ca ţăranii săraci să cumpere 
pământ a organizat un fel de bănci populare, în care ţăranii mai 
înstăriţi ajutau cu bani ţăranii săraci. avram Borcuţia interme
dia aceste înţelegeri în care un rol important avea cuvântul dat, 
promisiunea făcută pentru plata datoriei la termenul stabilit. Mulţi 
ţărani săraci au fost salvaţi în acest fel.

avram Boruţia a trăit până în anul 1940, dar amintirea lui sa 
păstrat pentru multe generaţii de şiculani.

Fiul său, Borcuţia iuliu, a continuat activitatea politică a tatălui 
său. la alegerile parlamentare din 1946 îl găsim alături de lucreţiu 
Pătrăşcanu în campania electorală a acestuia. la ineu, în cadrul 
unei adunări populare lucreţiu Pătrăşcanu înmânează primele 
titluri de proprietate pentru pământul primit de ţărani în urma 
reformei agrare din 1945. În prezidiu era şi primarul ineului, so
cialistul Gheorghe Şeran din Şicula. atunci sa discutat şi despre 
înfiinţarea unui liceu la ineu. 

Din motive politice lucreţiu Pătrăşcanu a fost acuzat pe nedrept 
judecat şi executat. toţi colaboratorii săi au fost condamnaţi la ani 
grei de închisoare. Printre aceştia sa aflat şi Borcuţa iuliu, ţăranul 
din Şicula, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pe care ia 
executat la oradea, Gherla, Balta Brăilei. 

(Bibliografie: Din convorbirile cu Borcuţa iuliu în 1969 la Şicula; tribuna 
nr 9 din 1528 iunie 1905; ioan Codău „Şicula, grai şi poezie; M. Constantines
cu, Şt. Pascu „Desăvârşirea unificării statului naţional român. Unirea cu vechea 
românie”; M. Constantinescu, C. Daicoviciu, Şt. Pascu – „istoria româniei 
(Compendiu), Bucureşti 1969; Ştefan Pascu – „Marea adunare naţională de la 
alba iulia, Cluj 1968; Dr. Şorban Cornel – „istoria parohiei romanocatolice de 
la ineu, oradea 1943, revista Femeia, XXi, nr 11, 1968; „adevărul” – anul 15, nr 
2 din 1326 ian 1919; arhivele statului arad, fond consilierate agricole).  
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Borcuţa, avram – un dascăl de vocaţie 

Ioan Codău

„tot ceea ce a făcut învăţătorul avram Borcuţa a fost o 
„ardere”, o flacără ce – consumânduse – reînvia ca pasărea 
Phoenix, în conştiinţa atâtor generaţii care au simţit – cu 
puterea pe care doar copiii o au de a pătrunde dincolo de 
imaginea exterioară – chemarea celui ce scruta abisurile 
afectivităţii prin ferestrele larg deschise ale ochilor”.

(ioan Codău)

amurgul păleşte şi devine trandafiriu. În praful drumului, o 
cicoare pastelată îşi etalează paleta multicoloră a aripilor pe 

cât de colorate, pe atât de fragile, ca două evantaie viu colorate, 
desfăcândule şi ridicândule precum îşi mişcă preţiosul obiect ne
lipsit din mâinile ei o gheişă, voind parcă să ademenească.

sătul de alergatul prin catifelatul şi caldul colb după funi
geii albi – mătasea morţilor (pentru unii), părul Maicii Domnu
lui (pentru alţii) – ce anunţau o toamnă lungă şi liniştită, copilul 
îmbrăcat întro cămaşă lungă de cânepă chiar crede că fascinantul 
fluture se lasă prins. tiptil se apropie de insecta ademenitoare, cu 
picioarele cufundate în praful încălzit de soarele dogoritor de peste 
zi, şi întinde mâna cu pălmile făcute căuş în care speră să prindă 
frumoasa şi viu colorata vietate. Dar când este mai sigur pe suc
cesul său şi se apleacă încet so prindă, eaşi ia zborul planat şi se 
aşază, tot ademenitor, câţiva metri mai departe. acelaşi joc al co
pilului, acelaşi joc al tentantei insecte. Unul tot mai ambiţionat so 
captureze, atras magnetic de coloritul ei splendid şi fascinant, alta 
– hotărâtă săşi salveze podoaba tentantă.
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De o parte, naivitatea puerilă, 
de cealaltă – instinctul ancestral!...

acest joc cu o miză atât de 
mare, vitală chiar, sfârşeşte când 
pe uliţă se aude un răpăit sacadat 
de tobă, apropiinduse tot mai 
mult. nu toată ziua bunăziua se 
întâlnesc şiculanii cu spectacolul 
oferit de un dubaş, trimis de la 
casa satului să anunţe evenimente 
de importanţă crucială. Cea mai 
recentă fusese în urmă cu patru 
luni, când – cu o voce pe care nu i
o mai recunoşteau – el anunţa „că 
so gătat războiul, că angloameri
canii lor bătut pă Hicler chiar la 

el acasă, că tăţi ai noşti sor întoarce în cel mult o lună acasă!...” 
Mamele şi nevestele ceşi aveau feciorii şi bărbaţii prin munţii ta
tra începură să plângă de bucurie...

De data aceasta, dubaşul răspândea porunca de care tot au
zisem în ultima vreme – mai ales ca o ameninţare: „tăţi pruncii şi 
fetele care or împlinit 7 ani trebe să fie trimăşi la işcoală dă la 15 
sectembrie!..”

...Şi iatăne în curtea şcolii o gloată de prunci gălăgioşi, în faţa 
unei scene improvizate cu ponevi viu colorate. Pe frontispiciu trona 
portretul regelui Mihai i al româniei, mult mai tânăr chiar decât 
tata şi domnul director, împodobit cu bucle din pânză albă şi fire 
de iederă. Pe fundalul scenei se aflau alte portrete despre care mai 
târziu am aflat că erau ale conducerii partidului, dar şi ale „marilor 
dascăli ai proletariatului”, sub care atârna o lozincă scrisă cu cretă 
colorată pe hârtie roşie: „trăiască prietenia românosovietică!” De 
o parte şi de alta a scenei erau arborate un steag tricolor şi unul 
roşu.

la un moment dat, în vacarmul din curte abia se percepe 
clinchetul unui clopoţel la care cei mai mulţi dintre copii se bu

avram Borcuţa
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lucesc spre amintita scenă. Doar cei cemi vor fi colegi de clasă 
stăteau mai la margine, derutaţi de tot ce vedeau, ţinânduse cu 
teamă de mâna însoţitorilor. După câteva secunde, ponevile albe 
ce ţineau loc de cortină sunt date la o parte şişi face apariţia în 
mijlocul scenei un bărbat de statură potrivită, bine legat, de vreo 
40 de ani, cu părul grizonat, tuns scurt, purtând un costum gri, 
cămaşă albă şi o cravată tot întro nuanţă apropiată costumului. 

Ca la un semn, tumultul curţii se stinge şi toţi ochii celor ce 
umpleau curtea se îndreaptă întracolo. strângândumă de mână, 
tata îmi şopteşte că omul acela de care ascultă toţi este directorul 
şcolii, că este învăţătorul Avram Borcuţa. De asemenea, îmi zise că, 
de câte ori îl întâlnesc, pe el şi pe ceilalţi dascăli ai şcolii, trebuie să 
zic „Bună ziua!”, ridicându-mi pălăria sau căciula de pe cap, pentru 
că ei sunt aceia care ne învaţă să citim, să scriem şi să socotim...

...aşa lam cunoscut pe învăţătorul, directorul şi primul meu 
profesor de limba română, Avram Borcuţa, în 15 septembrie 
1945, ca nou învăţăcel la şcoala din sat. a fost unul dintre dascălii 
formaţi în laboratoarele ilustrei Preparandii arădene „Dimitrie 
Ţichindeal”, pe care a absolvito în anul 1927. Debutează în acti
vitatea didactică la 1 septembrie al aceluiaşi an, în satul natal. De 
la începutul carierei sale, a fost conştient că nu e nici simplu, nici 
uşor să te faci înţeles de toţi, să fii ca un părinte egal în dragoste, 
dar să rămâi neînduplecat în faţa greşelii. 

În 1930, reuşeşte să se titularizeze, apoi – în 1933 – este de
finitivat în învăţământ. Va obţine gradele didactice ii (1938, anul 
numirii ca director) şi i (1944), fiind singurul dascăl din Şicula – 
după documentele din arhiva şcolii din sat – care a obţinut gradul 
superior (1947).

acela a cărui imagine intrată în eternitate o evoc cu căldură a 
găsit – dea lungul îndelungatei sale cariere didactice de 4 decenii – 
resurse intime spre a rămâne omul ce ştia săşi deschidă inima şi la 
neliniştile copilului, ştia să sufere şi să se bucure pentru succesul în 
viaţă al fiecăruia în parte, dovedind că are un suflet mare. Dascălul 
are extraordinarul privilegiu ca – în anii de apostolat didactic – 
săşi revadă foştii elevi, care – cu vocea tremurândă – îşi exprimă 
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mulţumirea faţă de cel ce lea călăuzit paşii începutului. Cu emoţie 
firească şi cu mândrie neascunsă, îşi spune cu satisfacţie: „Mia 
fost elev!...” alteori, suferă alături de câte unul care na reuşit în 
viaţă, iar exclamaţia „Mia fost elev!...” dobândeşte altă inflexiune, 
altă conotaţie, exprimând regretul că nu sa putut mai mult. 

În perioada studiilor mele elementare, şcolile de la sate nu bene
ficiau de profesori cu studii superioare. De aceea, mulţi învăţători 
îşi asumau responsabilitatea de a preda anumite specialităţi din 
planul de învăţământ al şcolii. În aceste circumstanţe, învăţătorul 
Avram Borcuţa se angajează să predea limba şi literatura română 
(19451960), alături de colegii şi prietenii săi, Pavel Şeran (isto
rie şi geografie), Florian Haş (ştiinţe naturale, desen şi muzică). 
În ciuda lipsei studiilor de specialitate sau poate tocmai din cauza 
aceasta, au transformat actul de predareînvăţare întrun laborator 
în care elevul este pus în situaţia dea descifra pas cu pas tainele 
obiectului supus atenţiei. se făcea totul ca obiectul şi subiectul 
educaţiei – elevul – să plece din clasă cu lucrurile lămurite, pentru 
că – dat fiind că majoritatea covârşitoare a lor veneau din familii 
cu modeste posibilităţi culturale, neavând nici timp, nici puterea 
deai ajuta acasă – şcoala era singurul sprijin. Făcând din activita
tea didactică un obiect de cercetare aplicată, sau străduit să fie la 
curent – pe cât posibil – cu tot ceea ce apărea nou în specialitatea 
pe care o propuneau.

orele de lectură literară care – prin universul lor ideaticafectiv 
– se adresează prin excelenţă afectului, sufletului, aveau o puternică 
încărcătură afectivă. ne impresiona în mod deosebit poezia prin 
muzicalitatea versurilor pe care le recita cu deosebită pasiune, 
uneori – când acestea erau însoţite de muzică – chiar fredonându
le. ne încântau şi povestirile, trăind alături de personajele literare 
aventurile lor, adesea fantastice, mai ales cele din lumea basmelor.

limba română (gramatica) era mai aridă, mai puţin accesibilă, 
ea solicitând mai ales gândirea noastră, capacitatea de a argumen
ta ştiinţific o afirmaţie. terorizanta (pentru elevi!) întrebare „de 
ce?” era – în viziunea omului de la catedră cu ani de experienţă 
didactică – mijlocul dea se convinge că elevul dădea un răspuns 
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gândit şi nu nimerit. indiferent că răspunsul la întrebare era bun 
sau incorect, până nu aducea un argument care săi susţină soluţia 
propusă nu era lăsat să se aşeze.

simţul umorului nul părăsea niciodată, aşa că atunci când 
elevul transpira căutând zadarnic, să zicem, un substantiv comun, 
dascălul intervenea cu clasica sugestie:

– Zi, mă, hurlup!... (hurlupul fiind, în graiul local, pruna verde 
cu malformaţie genetică, fără sâmbure, pe care – copii fiind – o 
mâncam).

Cea mai usturătoare apostrofare, în asemenea situaţii era:
 – Mai bine te năştea mamăta brusture, la zăvoară, să te mânce 

vacile seara, când vin flămânde de la ciurdă!... (Zăvoarele erau nişte 
şine de protecţie – parapeţi – aşezate deo parte şi de alta a urcării 
pe podul de peste Crişul alb, pe şoseaua spre seleuş, pentru ca 
animalele să nu meargă spre albia râului.)

a fi dascăl nui o meserie ca oricare alta, ci este – prin excelenţă 
– o vocaţie, deoarece ea se împlineşte printrun dialog permanent 
între suflete. Cine nu are acest dar dumnezeiesc, cine nu vibrează 
alături de copil este un neavenit în această breaslă. („– Ştii, să bagi 
lucruri cu dea sila în capetele băieţilor cu mintea greoaie e o 
treabă plicticoasă. Dar dacă din când în când ai şansa de al învăţa 
carte pe unul care îţi iese în întâmpinare, care te înţelege aproape 
înainte de aţi fi ieşit cuvintele de pe buze, atunci meseria de pro
fesor e lucrul cel mai încântător de pe lume.” – William somerset 
Maugham).

tot ceea ce a făcut învăţătorul Avram Borcuţa a fost o „ardere”, 
o flacără ce – consumânduse – reînvia ca pasărea Phoenix, în 
conştiinţa atâtor generaţii care au simţit – cu puterea pe care doar 
copiii o au de a pătrunde dincolo de imaginea exterioară – che
marea celui ce scruta abisurile afectivităţii prin ferestrele larg de
schise ale ochilor.

Între anii 1938 şi 1953, asigură conducerea Şcolii elementare 
de 7 ani din Şicula. a fost una dintre perioadele cele mai dificile din 
viaţa şcolii şiculane. a fost mai întâi perioada războiului, cu toate 
neplăcerile lui: dascăli concentraţi, frecvenţă slabă a copiilor opriţi 
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în gospodărie alături de mamele rămase fără ajutor, bază materială 
precară. a urmat schimbarea sistemului politic, şcoala trebuind să 
se plieze pe noile realităţi. Concretizarea acestui fapt sa realizat 
prin aşazisa „reformă” a învăţământului, care însemna – de fapt 
– politizarea şi sovietizarea lui. sunt sigur că următoarele cuvinte 
notate de directorul şcolii Avram Borcuţa – în darea de seamă de 
sfârşit de an 19501951 – nu exprimau convingerea sa în ceea ce 
priveşte rostul şcolii în comunitate: „Dat fiind că învăţătorimii ţara 
ia încredinţat tot ce are mai de preţ, pregătirea generaţiilor vi
itoare care vor împinge tot mai departe hotarul cuceririlor demo
cratice şi în consecinţă vor fi constructorii societăţii socialiste cu 
direcţia spre comunism unde va dispărea cu desăvârşire exploata
rea omului de către om.” era „ştampila” obligatorie că dăscălimea 
– cu convingere sau nu – sa „aliniat” noii realităţi aduse, pe turela 
tancurilor sovietice, de „apostolii” lui i.V.stalin.

Ca director, a fost preocupat de asigurarea celor necesare pro
cesului instructiveducativ, dar mai ales de sprijinirea copiilor cu 
posibilităţi materiale modeste. Cercetând arhiva prof. Pavel Dârlea 
pentru scrierea cărţii Un om pentru o cauză. Pavel Dârlea (edi

tabloul de absolvire a Preparandiei
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tura Brumar, timişoara, 2011), am descoperit o scrisoare olografă 
a înv. Avram Borcuţa, (am şi reproduso în facsimil în carte) care 
vine să confirme cele afirmate mai sus:

„Şicula, la 23 aprilie 1942.
Mult stimate Domnule Profesor,
Mare este numărul acelora pe cari Dv. iaţi scos din noroiul 

întunericului. Vaşi ruga foarte mult adăogaţi la acest număr şi 
pe elevul oniţa ioan din com. Şicula. el ar vrea să intre ucenic la 
uzina electrică din ineu. Dv. în calitate de preşedinte (al societăţii 
anonime de electricitate din ineu – n.n.) aţi putea face o propunere 
ca acest băiat să fie primit acolo ca ucenic.

notez că numitul nu are tată şi dacă lam lăsa pradă străzii, ar 
putea deveni un element nefolositor ţării noastre.

Maşi duce să vorbesc personal cu Dv. dar trebuie sămi fac 
bagajele ca să plec din nou pe front. 

nu mă îndoiesc că Dv. veţi face tot posibilul pentru acest 
băiat.

Cu multă stimă,
Borcuţa avram
director – Şicula.”
Cei doi dascăli, prof. P.Dârlea şi înv. a.Borcuţa, se întâlneau 

– de această dată – pe un teren care li se potrivea de minune – ace
la al altruismului. Pe verso, în creion, profesorul ineuan notează 
„rezoluţia”, în care se notează, între altele, „apoi voi căuta al (sic!) 
primi.”

Dacă nu mă înşel, copilul orfan este electricianul de mai târziu, 
ioani lu Ghiza, vecinii părinţilor mei, un bun meseriaş care a lucrat 
la s.M.t. Şicula, ajungând – politic – preşedinte al sfatului Popular 
seleuş.

Îi consilia, cu multă responsabilitate, pe părinţii ai căror copii 
se dovedeau harnici şi deschişi la minte, sfătuindui săi ajute să
şi continue studiile la şcoli din arad sau timişoara. astfel, foarte 
mulţi dintre primii intelectuali ai satului au frecventat şcoli supe
rioare şi chiar facultăţi, la îndemnul vajnicului dascăl.

Viaţa la purtat şi pe la şcolile din Chereluş şi apateu.
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am avut prilejul ca – după absolvirea Şcolii Pedagogice de 
Băieţi din arad (1956) – să fiu încadrat la şcoala din Şicula, ca 
învăţător, avândul şi cunoscândul pe acest dascăl ca şi coleg, 
apropiinduse părinteşte de noi, mai tinerii lui foşti învăţăcei a
junşi cadre didactice, lipsiţi de experienţa la catedră. se oferea, cu 
deosebită plăcere, să ne ajute pe noi, cei mai tineri (Pavel Flueraş, 
Grigore roşca, Pavel Caba, sofia iojaCodău), împărtăşindune cu 
multă înţelegere din bogatai experienţă didactică. era o prezenţă 
activă în dezbaterile organizate în cadrul consiliului pedagogic sau 
al cercurilor pedagogice, cu intervenţii de substanţă, dovedind – 
dincolo de experienţa acumulată în ani la catedră – că era la curent 
cu ultimele contribuţii în cercetarea pedagogică.

Dar timpul a trecut cu aceeaşi indiferenţă, cu bune şi cu rele, 
cu bucurii şi neajunsuri, şi a venit şi acel moment atât de neplăcut 
al sfârşitului de carieră (1967), punct cardinal al existenţei, care – 
pentru un dascăl – are conotaţii aparte, deoarece – o viaţă întreagă 
– şia impus să întreţină focul sacru al pasiunii pentru necunos
cut, lucru cel determina să facă abstracţie de contingent, să ignore 
sfidarea (dacă nu alta, dar materială – cu certitudine!) unora şi să 
aibă înainte singurul motiv al dăruirii: ochii aceia senini, copleşiţi 
de mirarea necunoaşterii şi de dorinţa de cunoaştere care lau 
întâmpinat oră de oră, întro viaţă de om. În ciuda vicisitudinilor, 
a privaţiunilor materiale, a altor oferte tentante, a rămas în clasă, 
continuânduşi munca de sisif, luândo de fiecare dată de la capăt, 
luptând din greu cu tentaţia renunţării.

răsplata?... Morală!...
Cine scrutează anii în care sa consumat cariera didactică a 

celui evocat în aceste rânduri va putea observa că a fost o perioadă 
când statutul cadrului didactic a fost acela de simbriaş insignifiant 
al statului, bun la orice, pe care la umilit, călcândui în picioare 
personalitatea, obligândul la cele mai neaşteptate şi uneori înjosi
toare munci. 

a fost, mai întâi, perioada alfabetizării generale şi a învăţării în 
masă a limbii ruse, cu număr de persoane adulte repartizate pe fiec
are cadru didactic şi de care era obligat să se ocupe seară de seară, 
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în loc să studieze o carte de specialitate. a fost, apoi, obligaţia dea 
colinda – cu noaptean cap – prin noroiul satelor, din poartăn 
poartă, spre ai determina pe săteni să iasă la arat sau semănat, pen
tru că – protestând mocnit contra toZurilor şi a întovărăşirilor 
ce începeau să fie constituite, ameninţândule proprietatea asupra 
pământului, singura lor sursă de existenţă – refuzau să mai lucreze 
pământul, invocând cele mai năstruşnice motive.

totul a culminat cu acele colective eterogene din care nu pu
teau lipsi cadrele didactice (mai marii timpului mizau pe faptul că 
sătenii le simţeau mai deale lor!), conduse de un activist de partid, 
un vânturălume trimis „de la centru”, întru „cimentarea alianţei 
dintre clasa muncitoare şi ţărănime”, venit săl fericească pe agri
cultor, determinândul – adesea cu metode dintre cele mai dure 
– să se înscrie în „colectivă”, el – care văzuse „binefacerile” colho
zului şi care, după un adevărat război psihologic dus cu mijloace 
inimaginabile, vizând întreaga familie, punea – cu lacrimi în ochi 
– semnătura pe cererea cei promitea fericirea iluzorie... 

sa stins din viaţă avândule alături pe soţia sa, doamna elisa
beta (absolventă a liceului de Fete „Domniţa ileana” din oradea 
– 1928), şi cele două fete, lidia şi Delia, cu familiile lor. Când dis
pare un dascăl, se cutremură şi plânge o întreagă comunitate, pen
tru că tot ceea ce avem în noi mai frumos şi mai statornic, sfânt şi 
inalienabil, de la dragostea şi respectul pentru noi înşine la iubirea 
pentru semeni, le avem din leagăn, de la mamă, şi din şcoală, de 
la Dascăli. 

În acest context, subscriem cuvintelor calde, de aducere aminte 
şi omagiu, adunate întrun In memoriam de cele două fiice ale celui 
evocat, lidia şi Delia, la comemorarea a 25 de ani de la trecerea sa 
la cele veşnice: „Făi, Doamne, nemuritori pe părinţii care mor. 
Îngeri şcolărei şi şcolăriţe teau chemat la ei, în urmă cu 25 de ani, 
pentru a da glas şi acolo iubirii şi înţeleptei poveţe. aici pe pământ 
noi toţi: familia, generaţii (multe) de elevi înălţăm gândurile noas
tre, întro frumoasă rugăciune de adâncă preţuire şi recunoştinţă. 
Pentru tot îţi mulţumim!” 
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Voi încheia aceste câteva rânduri de evocare a celui care a fost 
învăţătorul Avram Borcuţa, citând cuvintele cuiva:

„am întâlnit, odată, un copil şi lam întrebat dacăşi iubeşte 
dascălul. Da, a răspuns copilul cu nevinovăţie. Îmi iubesc dascălul, 
pentru că ma învăţat să scriu, să citesc, să mă joc, iar după 
seninătatea privirii lui, am înţeles că la învăţat şi să zâmbească.

am întâlnit, odată, un tânăr şi lam întrebat dacăşi respectă 
dascălul. Da, a răspuns tânărul cu admiraţie. Îmi respect dascălul 
pentru că ma învăţat sămi iubesc patria şi sămi preţuiesc 
străbunii.

am întâlnit, odată, un bătrân şi lam întrebat dacăi cin
steşte dascălul. Da, a răspuns bătrânul cu blândeţe. Îmi cinstesc 
dascălul pentru că ma ajutat să gust şi eu din izvorul curat al 
înţelepciunii.”*



��

Brădeanu, Petre – doctor în mecanica fluidelor 

  Teodor Pavel Cismaş

rezultatele obţinute de conferenţiarul de la Cluj au avut 
rezonanţă naţională şi internaţională, iar studiile sale au fost 
publicate în publicaţii de referinţă în lumea ştiinţifică. 

(teodor Pavel Cismaş)

Între personalităţile şiculane, năs
cute la Gurba, Petre Brădeanu 

ocupă un loc de prim rang şi 
de necontestat între oamenii de 
ştiinţă de factură tehnică la nivel 
naţional. Din păcate este foarte 
puţin cunoscut de către consătenii 
lui, poate şi pentru că domeniul 
în care sa remarcat, matematicile 
aplicate, respectiv mecanica fluide
lor este accesibil unui număr mic 
de oameni. eu lam cunoscut bine, 
fiindui student la Universitatea 
din Cluj şi în acelaşi timp origi
nar de pe aceleaşi meleaguri atât 
de „darnice” în oameni de valoare. 
Petre Brădeanu a intrat încă în 1971 în „istoria matematicilor apli
cate clasice din romania”, un dicţionar apărut în editura acade
miei. Dar, iată ce se scrie în acest volum de referinţă:

Petre Brădeanu în 1961
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„Petre Brădeanu sa născut la 10 octombrie 1927. în satul Gur
ba din judeţul arad, unde a urmat şcoala primară. liceul la făcut 
la „samuil Vulcan” din Beiuş (cinci clase 19391944) şi la „Moise 
nicoară” din arad (trei clase 19441947), unde a obţinut diploma 
de bacalaureat în 1947. 

În toamna acelui an a intrat ca student la Facultatea de ştiinţe, 
secţia matematică, Universitatea din Cluj, de unde a obţinut şi di
ploma pentru examenul de stat în 1951. După acest examen a fost 
numit asistent (19511955), apoi a trecut lector (19551963 şi până 
în prezent (1968 n. n.) funcţionează în calitate la conferenţiar la 
catedra de mecanică şi căldură, secţia de Mecanica fluidelor, de la 
Facultatea de matematicămecanică a Universităţii „BabeşBolyai” 
din Cluj. aici a predat şi predă cursuri de mecanică teoretică, me
canica fluidelor şi un curs special de teoria stratului limită.

În 1960, şia susţinut disertaţia de doctor în ştiinţele fizico
matematice, specialitatea mecanica fluidelor, tratând subiectul: 
„Calculul rezistenţei de frecare şi al transportului de căldură în 
stratul limită laminar”. susţinerea a avut loc la Universitatea din 
Cluj, conducător ştiinţific fiind Mircea Drăganu, iar referenţi Ca
ius iacob, (originar din arad), D. V. ionescu şi D. Dumitrescu.

activitatea ştiinţifică: Petre Brădeanu activează în dome
niul mecanicii fluidelor, mecanicii punctului de masă variabilă şi 
mişcarea rachetelor. a început cu un memoriu privind mişcarea 
pendulului de masă variabilă, a trecut la calculul rezistenţei de 
frecare, a transferului de căldură prin convecţie şi a încălzirii 
aerodinamice în cadrul teoriei stratului limită laminar, luând în 
consideraţie corpuri de diferite forme şi, în sfârşit, a trecut la opti
mizarea mişcării rachetelor balistice”. 

În continuare în dicţionarul amintit se face referire la con
tribuţiile inedite a lui Petre Brădeanu, în ce constau acestea, de
scriind în detaliu realizările sale. Din păcate, pentru publicul 
mare este greu de înţeles dacă se intră în detalii în ce constau 
toate descoperirile sale aşa că ne rezumăm a spune că a reuşit să 
vină cu soluţii noi la probleme nerezolvate până la el. rezultatele 
obţinute de conferenţiarul de la Cluj au avut rezonanţă naţională 
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şi internaţională, iar studiile sale au fost publicate în publicaţii de 
referinţă între care amintim: „soluţii ale ecuaţiilor stratului limită 
în variabilele (x, u)”. „aplicaţie strat limită în canale convergente 
cu pereţi plani”, apărut în studia Univ. BabeşBolyai, „Consideraţii 
asupra traiectoriei rachetelor”, în limba franceză în revista de 
Mecanică aplicată; „stratul –limită dinamic şi termic pe un ob
stacol diedric. Mişcare nedisipativă”, în studia Univ. BabeşBolyai 
şi multe altele pe care nu le amintim din cauză că prea puţini ar 
înţelege despre ce este vorba.

Pot să fac însă câteva consideraţii personale asupra profesoru
lui Petre Brădeanu aşa cum lam cunoscut la facultatea clujeană. 
Petre Brădeanu a fost un profesor foarte exigent, dar corect cu 
studenţii, pretinzând de la aceştia să ştie a aplica teoria învăţată în 
rezolvarea de probleme şi exerciţii.

Cursurile sale erau de un înalt nivel ştiinţific, iar expunerea era 
precisă şi concisă.

Petre Brădeanu nu a fost membru de partid, din care cauză 
a avut de suferit în promovarea în diferite funcţii sau profesion
al (Conferirea titlului de profesor universitar). Cu toate acestea, 
având doar titlul de conferenţiar universitar, datorită meritelor 
sale ştiinţifice, încă înainte de 1968 avea dreptul de a conduce doc
toranzi. titlul de profesor universitar la obţinut după anul 1990. 

Petre Brădeanu a publicat mai multe lucrări şi tratate ştiinţifice, 
dintre care se cuvine a fi amintită lucrarea de sinteză „Mecanica 
fluidelor, apărută la editura tehnică în 1973 (543 de pagini). Petre 
Brădeanu a fost un demn continuator al marelui om de ştiinţă, aca
demician Caius iacob, care sa născut la 29 martie 1912 la arad şi 
care ia fost profesor la Universitatea din Cluj.

Marele om de ştiinţă, originar din Gurba, comuna Şicula, pro
fesorul universitar Petre Brădeanu a trecut la cele veşnice în 3 sep
tembrie 1998, rămânând însă în memoria foştilor lui studenţi şi 
mai ales a lumii academice româneşti şi nu numai. omul Petre 
Brădeanu mai este amintit uneori şi de către consătenii lui mai în 
vârstă, de rudele sale din Gurba, iar prin apariţia lui în acest volum 
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dedicat personalităţilor şiculane presupunem că va constitui şi un 
model pentru generaţiile tinere.

Dintre multele cărţi publicate amintim:
 Mecanica teoretică, curs litografiat, Cluj 1969
 Mecanica Fluidelor, editura tehnică, Bucureşti, 1973
 Probleme şi exerciţii de mecanică teoretică, editura tehnică, 

Bucureşti 1979
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Bunaciu, avram – intelectualul comunist

Viorel Roman
 Ioan Tuleu

„Dacă intervenţia statului se face prin desconsiderarea in
teresului personal, fetişizând interesul general, rezultatul va fi 
exploatarea tuturor de către stat”.

(avram Bunaciu)
  

omul originar din comuna 
Şicula, care a deţinut cele mai 

înalte demnităţi în statul român 
a fost, de departe, avram Bu
naciu, născut în Gurba. numele 
lui a fost înregistrat în memoria 
colectivă mai ales printro reali
zare de excepţie în acele vremuri 
grele de „construire a orânduirii 
socialiste”. atunci când majori
tatea drumurilor judeţene erau din 
piatră, cu gropi în care căruţa intra 
până la butuc, între ineu şi Gurba, 
trecând prin Şicula, sa construit 
un drum asfaltat. această realizare 
de excepţie a anilor şaizeci fost 
atribuită lui avram Bunaciu, care 
avea funcţii importante în condu avram Bunaciu
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cerea guvernului comunist de la Bucureşti. În registrul de stare 
civilă al comunei Gurba, aflat la primăria comunei Şicula, am găsit 
înregistrarea naşterii, la 11 noiembrie 1909 a lui abraham, fiul lui 
Bunaes Janos, 39 ani şi Bregyan rebeka, 34 ani. (În vremea austro
ungară actele se făceau în maghiară). se mai specifică deasemenea 
că părinţii erau de confesiune grecocatolică, aşa cum era majori
tatea gurbenilor. 

era al optulea copil şi ultimul, dintro familie de oameni foarte 
harnici, cu ceva pământ pe care şi lau înmulţit la reforma agrară 
din 1921. Pentru că îi plăcea munca, ioan a Marcului, cum i se 
spunea lui ioan Bunaciu, a luat în parte pământ de la baronul soly
mossy care era cel mai mare proprietar în zonă. ioan a Marcu
lui mai avea şi calitatea de om inteligent, spiritual, glumeţ şi fără 
prejudecăţi, religios atâta cât trebuia întro lume în care biserica 
constituia principalul sprijin spiritual. era abonat la mai multe re
viste precum „Familia” şi „albina”, fiind la curent cu problemele 
politice. era un naţionalist român. „Ca fecior – ne spune întro 
scriere autobiografică noemi – soţia lui avram – tatăl lui avram 
purta tricolorul românesc sub cămaşă. odată a fost prins de jan
darmii maghiari şi bătut zdravăn”. Mama lui avram era o femeia la 
locul ei, analfabetă, dar avea o nobleţe înnăscută şi mult bun simţ, 
cum spun majoritatea martorilor. nu se certa cu nimeni în sat, 
şia crescut bine copiii, în special fetele ei: Floare, raveca, Măriuţă 
erau cunoscute în sat ca fiind harnice şi frumoase. Băieţii: Păliţă, 
ion şi Petre de foarte tineri au fost folosiţi la munca în gospodărie. 
Doar avram, cel mai mic şi plăpând, a fost menajat, dar el învăţa 
şi cel mai bine, motiv pentru care tatăl său ia destinat o carieră 
intelectuală.

În această atmosferă, completată de cea a mediului înconjurător 
a crescut copilul avram, de aici a pornit el în lumea largă la 
învăţătură şi în funcţii politice importante. satul îi va rămâne, 
tot timpul, foarte aproape întorcânduse de multe ori în mijlocul 
sătenilor dar şi amintinduşi cu plăcere de locul copilăriei: „satul 
meu e ca toate satele din Câmpia ardealului. satul în care mam 
născut, am copilărit şi am petrecut o mare parte a tinereţii mele, 
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Gurba, satul pe care lam îndrăgit şi de care am rămas legat toată 
viaţa. 

are uliţe drepte, largi, cu mulţi salcâmi. Casele sunt acoperite 
cu ţigle dar multe şi cu paie. Curţi largi, copii mulţi. oamenii sunt 
la fel ca peste tot, dar au şi ceva deosebit, ceva ce nam găsit în 
alte sate. Întâi şi întâi, e satul părinţilor, fraţilor şi surorilor mele, 
a prietenilor mei din copilărie, al acelor oameni deosebiţi, printre 
care am crescut, pe care iam respectat, iam iubit şi de la care am 
învăţat multe, multe lucruri. e satul în care şi astăzi mă simt acasă, 
aproape de oamenii de acolo, caremi vorbeau deschis, ca la un 
bun prieten, ca la un consătean, îmi vorbeau de bucuriile şi neca
zurile lor, dorinţele, planurile lor de viitor. Cu ei râd, râd mult, sunt 
oameni fermecători, lucrează mult şi bine, dar sunt şi veseli, parcă 
din fire sunt predispuşi la glume. le plac cărţile, vor să ştie ce se 
petrece în lume şi cea fost, le place trecutul poporului, al întregii 
lumi.” aşa se exprimă avram Bunaciu întruna din însemnările lui 
apărute în cartea „Biografie, reflecţii, corespondenţă”.

Fiica lui avram Bunaciu, Doina, povesteşte că venea adeseori 
cu tatăl în Gurba unde, ea crescută la Bucureşti, nu se simţea deloc 
bine în „patul cu saltele din paie şi toaleta în fundul curţii” dar, 
„acolo tata era alt om, numai acolo râdea cu atâta poftă, râdea cu 
toată lumea şi mânca tot timpul pentru că tot timpul venea cineva 
în vizită”.

Dar, în toamna anului1922, copilul avram a părăsit satul, 
pornind cu căruţa împreună cu tatăl lui, însoţiţi de preotul iosif 
nestor, la liceul „samuel Vulcan” din Beiuş pentru a învăţa carte. 
era un liceu de renume, unul dintre foarte puţinele licee româneşti 
care au funcţionat şi în austroUngaria, finanţat de biserica greco
catolică. a urmat apoi facultatea de drept din Cluj, unde a reuşit, 
în iarna anului 1929, pe baza notelor bune la bacalaureat şi cer
tificatului de pauperitate, al doilea pe lista bursierilor. era foarte 
important pentru fiul de ţăran să aibă bursă mai ales că studiile 
universitare sau suprapus peste marea criză economică din 1929
1933. a făcut şcoală bună la Cluj, cu profesori excepţionali dar un 
lucru care îi va influenţa decisiv viaţa în continuare a fost faptul că 
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a venit în contact cu lecturi socialiste, a citit „socialismul utopic”, 
ia citit pe Marx, engels, Panait istrati, andre Gide, apropiinduse 
în felul acesta de mişcarea socialistă. tot în aceşti ani a citit cartea 
„Comunism şi creştinism” care „a avut o influenţă hotărâtoare asu
pra mea. Dacă până atunci mai şovăiam în ce priveşte existenţa 
sau neexistenţa lui Dumnezeu, după lectura acestei cărţi şovăiala 
a dispărut, luândui loc certitudinea – nu există nici un Dumne
zeu”. În anul 1933 şia pierdut sprijinul principal, tatăl, dar de
acum era absolvent de facultate. După absolvirea facultăţii a plecat 
la Bucureşti unde ia cunoscut pe fruntaşii socialdemocraţi ilie 
Moscovici, Gheorghe Grigorovici, lothar rădăceanu, titel Petres
cu, activând în rândurile Partidului socialDemocrat, ajungând 
conducătorul organizaţiei de tinert. În partid sa înscris încă din 
1931, la secţia ineu, unde a stat până sa mutat la Bucureşti.

Un alt moment important, care îi va pecetlui definitiv calea de 
stânga pe care va merge, este cel al căsătoriei, în anul 1938, cu no
emi nussbacher, fata unui evreu, proprietar de prăvălie din Cluj. 
aceasta avea limba maternă maghiara şi, ca urmare, uniunea din
tre un tânăr dintro familie de naţionalişti din Gurba cu o evreică 
de expresie maghiară a stârnit o adevărată senzaţie în sat. singură, 
mama soacră (a murit în 1950) primindo cu simpatie pe noră. 
evenimentul înrudirii cu o familie de evrei a avut loc întrun timp 
în care sentimentele antisemite ale românilor erau exacerbate de 
mişcarea legionară. De altfel, în anii ce vor veni se vor lua măsuri 
împotriva evreilor prin intermediul unor legi de românizare. Ur
mare a simpatiilor sale de stânga, avocatul de acum, avram Bu
naciu se va apropia şi de mişcarea comunistă, reprezentândui pe 
comunişti în procesele intentate de autorităţile vremii. el nu a fost 
membru de partid, ilegalist, dar faptul că ia apărat pe comunişti 
ia creat o aură de revoluţionar de stânga ce îi va folosi după 23 
august 1944. Deocamdată însă această atitudine de simpatizant şi 
apărător al mişcării de extremă stângă îi va aduce numai necazuri. 
Prima întâmplare nefericită sa petrecut în vara lui 1941, când soţii 
Bunaciu, care de acum aveau un băiat mic de câteva luni, adrian, 
sau mutat de la Bucureşti la Gurba de teama bombardamentelor. 
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Dar abia ajunşi în satul ferit de război, a venit un ordin în care se 
spunea că evreii nu puteau locui în sate, prin urmare, cei doi soţi 
nici nu au apucat săşi desfacă bagajele că au plecat la ineu, copilul 
rămânând cu bunica la Gurba. De la ineu au plecat la arad, unde 
noemi a fost repartizată la o familie în gazdă. Dar în urma unei 
intervenţii la prefect li sa permis să se întoarcă la Bucureşti. Un alt 
necaz sa întâmplat în noiembrie 1943 când avram Bunaciu a fost 
încarcerat pentru activităţi subversive şi a stat în închisoare până 
în aprilie 1944 când a fost eliberat, din motive „strategice”.

În 1944 avea 38 de ani şi era printre puţinii intelectuali de 
stânga care puteau fi folosiţi de Partidul Comunist în drumul lui 
spre acapararea puterii. avram Bunaciu era, aşa cum însuşi se 
exprimă, „capabil să determine esenţialul, care găseşte acea idee 
sau cele douătrei elemente determinante întrun domeniu oricât 
de complex, care ştie să lase la o parte toate elementele care decurg 
din esenţial, detaliile”.

Prima sarcină importantă primită după 23 august 1944 de la 
noul regim a fost aceea de acuzator public în procesele declanşate 
împotriva criminalilor de război. Primul proces în care a fost im
plicat sa desfăşurat în mai 1945, împotriva ofiţerilor români care 
au participat la represaliile împotriva evreilor făcute după atentatul 
asupra comenduirii româneşti din odesa, din octombrie 1941, în 
care principalul acuzat a fost generalul nicolae Macici. tot avram 
Bunaciu este acuzatorul şef la tribunalul Poporului în procesul in
titulat al „Marii trădări naţionale”, declanşat în primăvara lui 1946 
împotriva mareşalului ion antonescu şi principalilor lui colabora
tori. (Din decembrie 1945 este numit şi secretar general al minis
terului de interne). el este cel care îi ia interogatoriu mareşalului 
şi lui Mihai antonescu. Participă apoi, în 6 iunie 1946, după ce 
sa dat sentinţa de condamnare la moarte, la executarea fostului 
conducător al statului şi a celorlalţi cinci „complici”. rolul avut în 
procesele vremii îi vor atrage oprobiul unor legionari, antonescieni 
sau reprezentanţi ai unor partide istoric. nici în prezent avram 
Bunaciu nu este reabilitat de aceştia. trebuie spus însă că pro
cesele trebuia să aibă loc, indiferent cine era acuzatorul sau care 
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era regimul politic. Pentru că în timpul regimului de dictatură al 
lui ion antonescu sau întâmplat crime, pogromuri, au pierit cel 
puţin 100 de mii de evrei şi cineva trebuia să răspundă. De altfel, 
acest lucru sa întâmplat în toate statele europene. 

Peste doi ani de la procesele amintite, la Congresul PMr din 
februarie 1948, avram Bunaciu este ales membru supleant al 
Comitetului Central. este debutul în nomenclatura comunistă. De 
aici înainte calea îi este deschisă către cele mai înalte demnităţi în 
statul comunist. Partidul unic avea nevoie şi de intelectuali. astfel, 
în 1955 este ales ca membru deplin în CC, păstrând această poziţie 
mai bine de două decenii. la nici 40 de ani, în 1948, este numit min
istru al justiţiei în locul lui lucreţiu Pătrăşcanu, pe care la admirat 
atât de mult. Ca o ironie a sorţii el, care sa tras dintro familie de 
grecocatolici, a semnat decretul de interzicere a cultului în decem
brie 1948. schimbările în justiţie începute de lucreţiu Pătrăşcanu 
au fost continuate de avram Bunaciu şi ele aveau să consfinţească 
rolul conducător al partidului în actul de justiţie. a urmat apoi 
funcţia de adjunct al anei Pauker la Ministerul de externe. atunci 
când i sa cerut, în 1952, să o repudieze pe fosta sa şefă a refuzat 
şi ca urmare a fost retras pe postul de rector al Universităţii din 
Bucureşti. Ca secretar al prezidiului Marii adunări naţionale, în 
1956, îi trimite lui Gheorghe Gheorghiu Dej un memoriu asupra 
rolului şi locului organelor supreme ale puterii de stat, reamintind 
liderului PMr rolul esenţial al organelor puterii de stat. la avram 
Bunaciu încep să se facă simţite opiniile democratice, delimitân
duse de anumite excese ale partidului. Face propuneri, de exem
plu, pentru creşterea importanţei Man, inclusiv prin sporirea 
sesiunilor acesteia, cere încetarea practicilor de a emite decrete, 
care de multe ori încălcau constituţia etc. avram Bunaciu a fost 
tot timpul, din 1948 până în 1975, şi deputat în Marea adunare 
naţională, cu funcţii de conducere în forul legislativ. În 21 august 
1965 a fost ales preşedinte al Comisiei Constituţionale (un fel de 
Curte Constituţională), deţinând funcţia până în 1969.

o altă funcţie care îl face foarte vizibil pe scena politică este 
aceea de ministru de externe (23 ian. 195821 martie 1961), în care 
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calitate a purtat negocieri cu Urss 
pentru retragerea trupelor acestui 
stat de pe teritoriul româniei şi, 
tot în timpul ministeriatului său, 
începe destinderea cu ţările blo
cului vestic. Cariera sa va continua 
prin numirea ca vicepreşedinte 
al Consiliului de stat. odată cu 
schimbările de după 1965 şi veni
rea lui nicolae Ceauşescu la con
ducerea partidului şi a statului, 
cariera sa politică intră în declin. 
În august 1969 nu mai este ales în 
CC al PCr, dar avram Bunaciu 
mărturiseşte că „i sa împlinit o 
mai veche dorinţă pe care o avea 
de 20 de ani, din 1948”. ieşirea din 
politică şi pensionarea în 1975 au 
constituit un bun prilej de pentru aşi pune întrebări, dar şi pentru 
aşi face propriile evaluări şi asta se vede în însemnările sale. 

Însemnările şi memoriile, privind activitatea sa au fost făcute 
în timpul dictaturii lui nicolae Ceauşescu, când ideile emise de 
avram Bunaciu nu puteau să fi e publicate şi nici nu se întrezărea 
sfârşitul epocii „Celui mai iubit dintre români”. el scrie, aşa cum 
citează întrunul dintre articole pentru că „amicus plato sed mar
gis amica veritas”. Critică şi anumite idei teoretice lansate de mar
xismul epocii sale dar mai ales practicile nedemocratice, abuzive 
excesele perioadei. scrie despre specifi cul naţional, despre adevăr 
şi dreptate, care au fost uitate de mai marii partidului, dar şi despre 
rolul parlamentului, despre interesul general şi despre cel particu
lar, care a fost uitat, se exprimă el: „Dacă însă intervenţia statului se 
face prin desconsiderarea interesului personal, fetişizând interesul 
general, rezultatul va fi  exploatarea tuturor de către stat”. Deaseme
nea critică şi excesele propagandistice privind realizările regimu
lui spunând că: „trebuie să dăm dovadă de mai multă discreţie, 

Coperta cărţii de memorii
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modestie, măsură, să lăsăm faptele să vorbească, căci acestea au 
grai mai puternic decât toate poleielile specialiştilor în discursuri 
proaste. am face o mai bună educaţie poporului nostru. oh, mai 
ales noi românii avem multă nevoie de această discreţie, decenţă şi 
măsură în viaţa politică. oh ce bine ar fi dacă pe lângă progresele 
mari pe care le înregistrează poporul român în munca sa, neam 
strădui să realizăm şi unele regrese în ale pălăvrăgelii, a oratoriei 
ieftine, lăudăroşeniei”. era clar că se referea la secretarul general 
al partidului, nicolae Ceauşescu. este teribil de deranjat de cultul 
personalităţii „conducătorului iubit” cultivat de lichelele de lângă 
el: „Dar poate chiar stimatul nostru tovarăş nicolae Ceauşescu are 
o răspundere, miaş permite să spun că o are în primul rând, chiar 
dânsul. Da, dânsul ar fi trebuit, dacă este atât de înzestrat precum 
se spune, şi încă ar fi trebuit să respingă cu indignare un astfel de 
plan care ia făcut atâta deserviciu lui şi ţării”. aceste rânduri au 
fost scrise în ianuarie 1973, când abia se lansa pe firmament cultul 
personalităţii. Pentru că, iată, în 1982 se exprimă şi mai dur când 
spune că: „Dar despre ce se petrece în românia după acapararea 
puterii de către n. Ceauşescu, la început singur, apoi împreună 
cu soţia sa, ambii oameni lipsiţi de orice calităţi, nu numai de a 
conduce o întreprindere mică, dar o ţară, trebuie să se ştie, sunt 
total lipsiţi de orice posibilitate de a înţelege problemele sociale, 
economice şi culturale ale ţării, de capacitatea de a discerne, de a 
distinge binele de rău – au început să se creadă atotştiutori. Vai de 
ţara care este condusă de doi oameni a căror puţinătate este gene
ral cunoscută şi de faptul că întregul popor român face obiect de 
batjocură. asocierea soţiei la conducerea partidului şi a statului 
a agravat situaţia – o femeie care pe lângă faptul că nu se bucură 
de audienţă, mai este şi ambiţioasă, răzbunătoare, plină de venin, 
otravă cum îi spune populaţia”. Bunaciu, spune că în românia 
nu există ordine de drept, cetăţenii nu au garantat nici un drept, 
proprietăţile sunt expropriate fără nici un fel de despăgubire. „Viaţa 
cetăţeanului român este supusă la o dublă mizerie: cea a lipsei de 
libertate, de garanţii juridice dar şi de lipsuri materiale”, mai spune 
tot avram Bunaciu atunci când a ajuns la timpul reflecţiei. sunt 
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reflecţii care dacă ar fi fost găsite de securitate sar fi lăsat cu grave 
acuze şi sancţiuni din partea justiţiei la a cărei creare a contribuit 
din plin. 

Dintre oamenii pe care ia cunoscut şi cu care a lucrat, aprec
ieri elogioase are cu privire la lucreţiu Pătrăşcanu şi ana Pauker, 
în schimb despre ceilalţi are numai cuvinte critice. Gheorghiu Dej 
era ambiţios, periculos şi incult. „inteligenţa nu se ridica deasu
pra mediocrităţii. nu înţelegea mare lucru din cărţile citite” etc. 
Despre nicolae Ceauşescu scrie că nici nu merită a fi menţionat. 
„Petru Groza era bine întreţinut, interlocutor agreabil, făcea şi acte 
de clemenţă dacă nui dăunau şi era... afemeiat. supunerea faţă de 
partid era totală şi făcea totul ca lui săi meargă bine. adică a fost 
un om care na avut nici o problemă de conştiinţă, na avut în
doieli, incertitudini, căutări, frământări sufleteşti, intelectuale, nu 
putea avea decât comportarea pe care a avuto”. adică Petru Groza 
este pus în contrast cu îndoielile şi reproşurile pe care şi la face el.

avram Bunaciu a emis şi idei în domeniul istoriei, de multe ori 
contrare celor oficiale. Despre luarea puterii, la 23 august, spunea 
că Partidul Comunist sa remarcat doar prin prezenţa lui lucreţiu 
Pătrăşcanu, regele Mihai fiind cel care şia asumat răspunderea. 
referinduse la Unirea de la 1 Decembrie de la alba iulia atunci 
când se sărbătoreau 50 de ani de la istoricul act spune că: „Gândul 
că peste 50 de ani, la centenarul Unirii transilvaniei cu românia 
se vor răsfoi publicaţiile de azi şi falsul va fi dezvăluit va aduce 
şi satisfacţie dar şi ruşine. Ce frumoasă, ce măreaţă ar fi putut fi 
această zi dacă am fi făcuto cu tot respectul pentru adevăr şi drep
tate. Chiar dacă unii dintre paticipanţii de atunci cu rol de frunte 
au săvârşit după aceea greşeli grave şi încă pentru ce au înfăptuit cu 
atâta pricepere şi dăruire trebuiau să fie amintiţi şi cinstiţi aşa cum 
pentru ce au greşit, au pătimit”.

Cu aceste frământări în suflet dar şi cu multe altele, care nu pu
teau fi exprimate public, avram Bunaciu, care avea şi o constituţie 
anemică şi angină pectorală, mai ales că a trecut şi printrun acci
dent, avea să se stingă din viaţă în 28 aprilie 1983 şi a fost îngropat 
în cimitirul sf. Vineri din Bucureşti în prezenţa a foarte puţini 
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apropiaţi. Copiii, fiica Doina şi fiul adrian se aflau cu domiciliul în 
străinătate. au preferat libertatea din occident coliviei aurite din 
românia. 

Dincolo de ideile exprimate, de reflecţiile asupra turnurii pe 
care a luato lumea comunistă la care a visat el cândva, a rămas 
acelaşi om cinstit, care a crezut în idee. nu şia manifestat opoziţia 
pe faţă, putând fi caracterizat ca un laş sau cu un puternic in
stinct de conservare, asta şi pentru că sănătatea ia fost şubredă şi 
experienţa ia arătat că de multe ori împotrivirea îţi poate fi fatală.

Privind în oglindă biografiile lui Pavel Berariu şi avram Bu
naciu putem spune că au fost doi oameni care au avut o origine 
asemănătoare, din acelaşi loc, fii de ţărani, inteligenţi, cu şcoală dar 
au avut destine total diferite, unul naţionalist altul internaţionalist, 
care au crezut până la capăt în ideile lor, chiar dacă şi leau mai 
nuanţat la bătrâneţe. au fost oameni supuşi timpului lor în care 
sau confruntat idei extreme, sau înfăptuit crime în numele ideii. 
ei pot constitui exemplele unei lumi în care ideile sau confruntat 
prin mijloace violente, pentru nimicirea reciprocă.

 
(Bibliografie. avram Bunaciu – biografie, reflecţii, Coespondenţe, editu

ra enciclopedică, Bucureşti 2011; informaţii din registrul de stare civilă de la 
Primăria Şicula)  
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 Caba, Pavel – profesorul model 

Ionel Caba

„el este cel care a creat baza materială necesară pentru 
desfăşurarea orelor de educaţie fizică, amenajând terenul de 
handbal şi minifotbal din curtea şcolii”. 

(ionel Caba)

 

Dea lungul vremii, la Şcoala din Şicula au funcţionat, ca în
văţători şi profesori multe cadre didactice, din fericire, ma

joritatea cu dedicaţie pentru învăţământ şi copiii care trebuia 
educaţi şi instruiţi. au fost în acelaşi timp şi model de comportare 
în societate, între aceştia din urmă situânduse şi profesorul Pavel 
Caba, care, din păcate, sa stins prematur din viaţă.

Pavel Caba sa născut întro familie relativ numeroasă, în 2 
aprilie 1938, din părinţii Petru şi Marina. era unul dintre cei cinci 
copii ai familiei: Viorica, teodor (Zelea), Pavel (Palea), Petru şi 
ioan (ionel). Copilăria şia petrecuto în satul natal, unde a urmat 
şi şcoala elementară de 7 ani. Jocurile copilăriei pe uliţe, pe imaş, 
pe hotar sau la scăldat în undele line, blânde, călduţe şi limpezi, 
ale Crişului alb, împreună cu alţi copii, au contribuit din plin la 
formarea lui înzestrândul cu deprinderile necesare pentru viaţă. 
Jocul cu mingea, dea vaţi ascunselea, puiul, întrecerile de fugă, 
înotul în Criş, căţăratul în pomi şi altele iau format caracterul şi 
iau pregătit viitorul.

De atunci apare pasiunea lui pentru sport şi pescuit în apa lină 
a Crişului. Dar, cum pe vremea aceea, toţi copiii aveau şi obligaţii 
de muncă în gospodărie ca: hrănirea şi adăparea animalelor, 
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curăţenia curţii, scoaterea gunoi
ului din grajd, căratul resturilor 
vegetale de pe holde etc şi Pavel 
Caba se pregăteşte pentru munca 
disciplinată, ordonată, formatoare 
a caracterului tare. se spune că 
munca la format pe om, iar în cazul 
lui Pavel Caba este foarte prezentă 
această zicere, pentru că el nu se va 
da îndărat de la nici un fel de lucru 
care i se va cere în cursul vieţii. 

Dar nu numai muncă se cerea 
în acele vremuri, ci şi învăţătura era 
cultivată şi încurajată, învăţătura 
în cadrul organizat al şcolii. Pavel 
Caba urmează şi el cursurile şcolii 
elementare de 7 ani din localitate, 
între anii 19451952, când a avut 
parte de dascăli valoroşi ca avram 
Borcuţa (Bobu), Haş Florian, Şe

ran Pavel şi alţii, formaţi în perioada ineterbelică şi care au edu
cat multe generaţii de şiculani. Caba Pavel, elev silitor, cu rezultate 
foarte bune la învăţătură a fost trimis, la îndrumarea dascălilor şi 
cu sprijinul părinţilor, să urmeze cursurile Şcolii Pedagogice din 
timişoara. 

anii petrecuţi la timişoara iau solicitat intens capacitatea 
intelectuală. Cu toate acestea face faţă provocărilor şi obţine rezul
tate foarte bune. Viaţa ordonată de la internat, cu program sever de 
pregătire şi riguroasă disciplină, a contribuit la formarea calităţilor 
necesare unui om chemat să educe tânăra generaţie.

la timişoara a fost susţinut de fratele tatălui său, unchiul The
odor, contabil pe vremea aceea la Uzina electrică, mătuşa ilona şi 
verişoara teodora (Dori). Pavel era aşteptat în fiecare duminică 
după masă, când avea liber de la internat, de familia rudelor sale, 
care a devenit a doua sa familie. Unchiul era pasionat de sport, ca 

Profesorul Pavel Caba 
cu un grup de eleve
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fost fotbalist la CFr timişoara, iar în timpul liber practica pescui
tul.

După absolvirea şcolii pedagogice, Pavel Caba se întoarce 
acasă, renunţând la viaţa de oraş, cu toate că a fost solicitat să 
rămână la timişoara pentru a se ocupa de organizaţiile pioniereşti. 
Chemarea locurilor natale a fost puternică şi astfel a primit postul 
de învăţător la Şcoala elementară de 7 ani din Gurba, începând 
cu 1 septembrie 1956. Din toamna anului 1957 este transferat la 
Şicula, unde devine coleg de muncă cu foştii săi dascăli, de la care 
acumulează experienţă în meseria de învăţător. 

După doi ani de muncă la catedră, este nevoit să întrerupă 
activitatea de la şcoală în vederea satisfacerii stagiului militar şi, 
ca urmare, a fost trimis tocmai la Medgidia. După eliberarea din 
armată, în 1960, reia munca de învăţător în satul natal, pe care 
o desfăşoară cu pasiune, dăruire, responsabilitate şi ataşament. 
obţine rezultate foarte bune cu elevii, fapt pentru care este apreciat 
de conducerea şcolii, părinţi şi elevi, de întreaga comunitate şi de 
inspectorii de la ineu. imediat, în anul 1961, obţine şi definitivarea 
în învăţământ, în urma examenului susţinut la Beiuş.

Pasiunea pentru sport, dobândită încă din copilărie, îl 
determină să urmeze, între 19641967, institutul Pedagogic de trei 
ani, Facultatea de educaţie Fizică şi sport din cadrul Universităţii 
din timişoara, la cursuri fără frecvenţă. După absolvire, începând 
cu anul 1967, ocupă ca titular postul de educaţie fizică de la şcoala 
Generală Şicula. Şi în această nouă postură are o activitate apreciată. 
el este cel care a creat baza materială necesară pentru desfăşurarea 
orelor de educaţie fizică, amenajând terenul de handbal şi minifot
bal din curtea şcolii. Un alt teren amenajat şi folosit la clasă a fost 
cel de pe izlazul comunal. 

Înafara orelor de clasă, Pavel Caba sa ocupat de pregătirea 
echipelor de atletism, handbal, fotbal, volei, oină pentru concur
surile de selecţie de la ineu, unde sportivii din Şicula au obţinut 
rezultate bune şi numeroase calificări la faza judeţeană de la arad, 
în cadrul olimpiadelor şi Daciadelor. Cel mai bun an, din acest 
punct de vedere, a fost 1968. tot în acel an echipa de fotbal din 
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Şicula, antrenată de Pavel Caba, a jucat la arad finala judeţeană, 
obţinând locul al doilea pe judeţ şi un echipament complet pentru 
întreaga echipă. 

nu a neglijat nici perfecţionarea profesională, promovând 
gradul al doilea didactic în urma examenului susţinut la iCPPD 
timişoara. Pasiunea lui pentru sport a fost transmisă şi elevilor, 
unii dintre ei urmând facultăţile de educaţie fizică şi îi numin pe 
Feieş Petru, ioja teodor, Cernea Florian.

Pe lângă activitatea sportivă din sat a condus şi activitatea 
culturală, în calitate de director al Căminului cultural, unde ac
tivau formaţiile artistice de dansuri populare, grupurile vocale, 
soliştii de muzică populară, brigăzile artistice, teatrul de amatori, 
instrumentiştii, etc.

Pavel Caba a fost un om puternic, fizic şi psihic, potrivit la 
statură, blând, senin şi calm, cu mare putere de muncă, bonom, 
jovial şi cuprinzător, fără ranchiună, adică era o fire robustă şi 
optimistă, solidar cu toţi cei din jur.

În ultima parte a vieţii va fi afectat de o boală cumplită la picioa
re, instalată în timpul satisfacerii stagiului militar la o aplicaţie un
deva în Moldova, când stătuse santinelă, de pază la tanc o noapte 
întreagă pe un viscol năpraznic şi un ger cumplit. În urma aces
tei întâmplări iau îngheţat degetele de la ambele picioare, iar 
afecţiunea, cu timpul, sa extins. ajutat de un fost elev, Viorel ro
man (romiţa), obţine aprobarea de a pleca la verişoara Dori, în 
Germania Federală care ia obţinut tratament pentru vindecare. 
Dar, cu toate eforturile lui şi ale familiei de ai ameliora suferinţa 
este nevoit să poarte proteză la un picior. se pensionează de boală 
în 1990 şi se mută la ineu, împreună cu grijulia sa soţie, lenuţa, 
care îl îngrijeşte până la 22 iunie 1998, când se mută, mult prea 
devreme, în eternitate. este înmormântat în cimitirul din ineu, la 
24 iunie 1998.
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Ciurdariu, Mihai – filozof şi estetician 

Viorel Roman

„am stat cu el de vorbă vreo două ceasuri atunci, la început 
şi pot să spun că era destul de critic când era vorba de cărţi 
şi de idei. Dar era un om plăcut şi interesant. el ştia foarte 
multă carte, de aceea era poate incomod pentru alţii”. 

(ioan Biriş) 

 

Despre filozofie (filosofie) se spune că este mama tuturor şti
inţelor, pentru că aşa după cum spune dicţionarul explicativ 

al limbii române este „ştiinţa constituită dintrun ansamblu înche
gat de noţiuni şi idei, care interpretează şi reflectă realitatea sub as
pectele ei cele mai generale, reprezintă o concepţie generală despre 
lume şi viaţă”.  

Filosofii autentici, cei care scriu cărţi de filozofie, care pro
movează ideile filozofice sunt destul de rari, pentru că nu oricine dis
pune de o gândire sintetică şi analitică suficient de bine structurată 
încât să „traducă” rezultatele celorlalte ştiinţe în concepte generale, 
dătătoare de impulsuri creatoare. Şi, totuşi, Şicula a produs şi un 
filozof la nivel naţional, cunoscut de către colegii săi de breaslă, dar 
aproape necunoscut în satul de unde provine. acesta a fost Mihaiu 
Ciurdariu, aşa cum este scris în certificatul de naştere, eliberat de 
sfatul Popular al Comunei Şicula. Din acesta aflăm că sa născut 
în ziua de 3 noiembrie a anului 1927, din părinţii antonie (24 ani) 
şi sofia (20 ani). a făcut parte dintro familie cu mulţi copii. Mi
haiu sau Haiu cum mai era cunoscut în sat, avea ca fraţi pe: Floriţa 
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(bunica Corneliei Căprar), ana, 
antiţa, sofiuţa. Copilăria şi şcoala 
primară le va petrece în satul natal 
şi tot în acea perioadă va fi înregis
trat un eveniment care îl va afecta 
pentru întreaga viaţă. Înainte de 
a împlini 7 ani Mihai Ciurdariu 
şia pierdut un ochi întro joacă 
cu un vecin, atunci când voind să 
împartă un fierăstrău ia zburat 
un dinte în ochi şi nu a mai putut 
fi operat. Vecinul era ilisie Petru 
(Meciu).

Provenind dintro familie să
racă, Mihaiu a fost nevoit să ple
ce în căutare de muncă tocmai în 
satul Hodoni, din Banat, ca slugă 
la vaci întro familie nemţească. 

numai că soarta şia întors faţa spre copilul harnic şi cuminte, dar 
mai ales inteligent care era Mihaiu, pentru că, iată, sa întâlnit, ab
solut întâmplător cu o altă familie din Şicula, albiş, domiciliată 
în timişoara. Întâlnirea ia schimbat complet cursul vieţii. epi
sodul nea fost povestit chiar de către dna ana, fiica soţilor albiş, 
domiciliată în Germania: „Întro zi, familia albiş: ioan şi sofia erau 
cu căruţa în satul Hodoni pentru aprovizionarea restaurantului ce îl 
avea în timişoara. intrând pe una din străzi cu căruţa, unul dintre 
ei îl observă pe Mihaiu, zis Haiu, pe care îl cunoşteau din Şicula. l
au întrebat cei cu el acolo şi au aflat că este slugă la un neamţ din 
Hodoni. albiş ioan, poreclit oanea leşii în Şicula, a intrat în vorbă 
cu Haiu, invitândul să urce în căruţă, apoi la întrebat dacă vrea să 
meargă mai departe la şcoală. răspunzânduise afirmativ, la in
vitat la timişoara apoi la înscris la liceul comercial din timişoara 
unde timp de 8 ani iau fost suportate cheltuielile de şcolarizare. În 
timpul liber Haiu ajuta la treburile gospodăriei precum şi la munca 
câmpului, alături de cele două fiice al familiei: Veronica şi ana, 

Mihai Ciurdariu
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care aveau restaurantul. Pe Haiu 
îl preocupa cartea în cel mai mare 
grad aşa că după absolvirea liceu
lui se înscrie la Bucureşti la Facul
tatea de filozofie şi psihologie. atât 
liceul cât şi facultatea lea absolvit 
cu calificative excepţionale”.

După absolvirea facultăţii, a
vând un calificativ excelent, a fost 
repartizat, cum era procedura în 
acele vremi, direct la... academia 
română! nefiind încadrat politic 
nu a fost acceptat decât în funcţia 
de redactor şefadjunct la revis
ta de filozofie şi psihologie, care 
apărea sub egida academiei, unde 
a stat zeci de ani, până la pensio
nare. o performanţă excepţională, pentru că era vorba despre un 
domeniu ultrasensibil şi foarte politizat.  De menţionat că şeful, 
unul politic, fiind mai mult plecat, treburile redacţiei au fost rezol
vate de Ciurdariu. la ajutat mult şi faptul că cunoştea engleza, 
franceza, rusa. el sa stabilit definitiv în Bucureşti, căsătorinduse 
cu Mariaeliza, asistentă medicală la spitalul „elias”.

tot ceea ce apărea în cea mai prestigioasă revistă de filozo
fie din românia trebuia să fie citit de Mihaiu Ciurdariu, să poarte 
girul lui, fapt ce la dus în contact cu toţi filozofii timpului, pe care 
ia cunoscut foarte bine, având în felul acesta satisfacţii intelec
tuale deosebite dar şi ducândul în numeroase conflicte, din care 
însă a reuşit să iasă neatins, cu toate că nu împărtăşea ideile filo
zofice marxistleniniste atotimpuse în acea perioadă. Despre el sa 
spus că era „un om al datoriei şi un eminent estetician”, publicând, 
evident, inclusiv în revista condusă de el, numeroase studii, eseuri 
de o mare relevanţă în domeniu. 

De mult interes sa bucurat din partea lui opera lui Mihai 
eminescu, mai ales scrierile de esenţă filozofică, fiind din acest 

soţia Maria eliza
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punct de vedere cel mai avizat dintre toţi eminescologii. este şi 
motivul pentru care a fost inclus cu un articol în volumul intitulat 
„avatarii ale manuscriselor eminescu”, care prezintă importanţa 
manuscriselor eminesciene şi nevoia editării integrale a lor. Mihai 
Ciurdariu, ca un specialist în opera filosofică a marelui poet spune 
că: „îndeletnicindune un timp cu cercetarea gândirii lui emines
cu, am fost izbiţi de un fapt ce ni sa părut oarecum paradoxal. Cel 
care e considerat drept poetul universal al ţării noastre este încă 
puţin şi insuficient cunoscut în calitatea lui de gânditor teoretic”.

el scrie mai departe şi susţine ideea editării de către academie 
a volumelor care să cuprindă manuscrisele inedite eminesciene 
care dezvăluie gândirea sa folozofică: „este curios întradevăr că 
încercăm să pledăm aici pentru realizarea unui lucru a cărui utili
tate ţine de domeniul evidenţei şi al simţului comun întro cultură. 
Însă situaţia este aceasta: cercetătorii noştri literari şi filosofici, cu 
foarte puţine excepţii, continuă să ignoreze partea inedită – uneori 
şi cea editată – a documentelor poetului, continuă să facă apel la 
ediţii vechi, lacunare, continuă să atribuie lui eminescu ideile al
tora şi să ignoreze pe ale lui proprii, să folosească nediferenţiat idei 
din tinereţe şi din anii maturităţii, să facă aprecieri şi consideraţii 
conjuncturale în probleme care sar putea definitiv rezolva printr
o ediţie critică, ştiinţifică a corpusului documentar eminescian. Şi 
avem convingerea formată că textele filosofice şi ştiinţifice rămase 
de la eminescu, fie ele culegeri proprii, fie traduceri, prelucrări sau 
notiţe de lectură şi de curs universitar, prezintă interes dosebit atât 
prin ele însele ca substanţă de gândire, cât şi prin lumina ce o pot 
arunca asupra operei poetice eminesciene. ”

În volum mai sunt prezentate opiniile despre opera eminesciană 
a celor mai de seamă gânditori români şi numim printre ei pe acad 
eugen simion (iniţiatorul demersului editorial), Constantin noica, 
C. rădulescu Motru, Perpessicius, n. iorga, titu Maiorescu. Doar 
pomenind aceste nume ne dăm seama de compania selectă de 
personalităţi lângă care stă în volum şiculanul Mihai Ciurdariu.

Mihai Ciurdariu apucă şi zile mai bune pentru filozofie după 
revoluţia din Decembrie, continuând lucrul la academie, im
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plicânduse în proiecte ample, cu deschidere către lumea largă 
şi publică studii eliberate de constrângerile ideologice. În acest 
context, urmărind împlinirea unui mai vechi proiect, se ocupă de 
apariţia unui studiu scris în perioada comunistă de M. niţescu, 
„sub zodia proletcultismului”, căruia îi alătură în acelaşi volum un 
altul, „Dialectica puterii”, dar care nu au putut trece de cenzura 
partidului, pentru că aşa cum spune Mihai Ciurdariu, în introdu
cere, „el arată cu degetul spre acei scriitori ai ţării care, din teamă, 
naivitate, oportunism sau convingere, au răspândit prin cuvântul 
lor minciuni şi neadevăruri privind soarta românilor sub comu
nism”. 

Pentru cititorii şiculani, Mihai Ciurdariu reproduce câteva 
versuri dintrun bătrân poet popular din Şicula, pe numele său 
Pavel Deznan, zis Palea oancii, care a simţit pe proprie piele ce 
înseamnă stăpânirea comunistă în ţară:

  Mult măntreabă iedera
  De ce nus verde ca ea;
  iedera poate fi verde
  Că numan pădure şede,
  Dar eu mult mă năcăjesc
  om bătrân să tot muncesc
  Şi nimic nagonisesc...
  Că rusiai mama noastă, 
  Mai bine să nu fi foastă!
  Şi de când stalin domneşte
  nici pământul nu rodeşte,
  Clopun cap mi se cârpeşte,
  opinca se dezgurzeşte.....

Mihaiu Ciurdariu a fost un anticomunist în surdină, pentru 
că altfel nu ar fi rezistat pe un post important, totuşi el nu se arată 
încântat nici de lumea rezultată din revoluţia din decembrie de
spre care se exprimă în felul următor: „Profitorii puterii comu
niste din românia sunt – şi vor să fie în continuare – profitori ai 
democraţiei postcomuniste. acesta e sensul revelat al dialecticii 
ermetice a puterii pe sol românesc, sol bătut mereu de anomalii şi 
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stranii paradoxuri. Cititorul dacă doreşte poate înlocui cuvântul 
profitorii cu altele convenabile, după caz: „aleşii”, „constructorii”, 
„specialiştii”, emanaţii” etc.

am dat aceste exemple din scrierile lui Mihai Ciurdariu pen
tru a ne edifica asupra ideilor şi convingerilor sale, care lau animat 
în cursul vieţii şi de la care nu sa abătut, indiferent de condiţiile 
oferite de lumea în care a trăit. În acelaşi timp şia adus aminte tot 
timpul de oamenii în mijlocul cărora sa format, de şiculanii săi 
cu care a păstrat legătura şi din care sa şi inspirat după cum am 
văzut.

Pentru a completa portretul omului şi filozofului Mihai Ciur
dariu iam cerul părerea unui alt filozof provenit de pe meleaguri 
arădene, ioan Biriş, care nea povesti împrejurarea în care la cu
noscut şi ce impresie ia lăsat. „În 1981 în revista de filozofie, la 
care Mihai Ciurdariu era redactor şefadjunct, mia apărut, chiar în 
deschidere, un studiu despre Hegel. el sa exprimat că e un studiu 
excepţional şi a ţinut să îl publice în deschiderea revistei, indiferent 
ce vor spune alţii. aşa mam cunoscut cu el şi neam înţeles foarte 
bine şi atunci şi mai apoi, mai ales după ce a aflat că sunt din nadăş, 
judeţul arad. am stat cu el de vorbă vreo două ceasuri atunci, la 
început şi pot să spun că era destul de critic când era vorba de cărţi 
şi de idei. Dar era un om plăcut şi interesant. el ştia foarte multă 
carte, de aceea era poate incomod pentru alţii”. 

oarecum împăcat cu viaţa trece la cele eterne, în 6 decembrie 
2008, mulţumit până la urmă de şansa acordată prin eliberarea de 
sub o dictatură care sa manifestat mai ales în domeniul creaţiei 
intelectuale teoretice, în special filozofice. soţia îl urmează nu la 
mult timp, trecând în eternitate în 28 iunie 2010, amândoi fiind 
înmormântaţi în cimitirul Bellu din Bucureşti, acolo unde îşi au 
somnul de veci numeroase alte personalităţi ale culturii naţionale 
româneşti.

După moartea celor doi, Maria (Mimi) Morariu, soţia lui 
Mircea Morariu (alt mare şiculan), în calitate de legatar al averii 
filozofului Mihai Ciurdariu donează vasta bibliotecă academiei 
române, institutului de istorie şi teorie literară „G. Călinescu”, pri
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mind în scris mulţumirile celor două instituţii prestigioase pentru 
gestul de mare generozitate:

„academia română mulţumeşte dnei Maria Morariu pen
tru „generozitatea şi devotamentul cultural de care aţi dat dovadă 
destinând institutului de istorie şi teorie literară „G. Călinescu” 
o parte a bibliotecii regretatului intelectual Mihai Ciurdariu”. 
semnează acad. eugen simion;

„academia română, institutul de Filozofie şi Psihologie mul
ţumeşte dnei Maria Morariu şi a primit cu vie satisfacţie dorinţa 
dumneavoastră de a dona biblioteca fostului nostru coleg, dr. Mi
hai Ciurdariu, eminent om de cultură, cercetător competent şi pa
sionat al operei eminesciene, instituţiei noastre”. semnează acad 
alexandru surdu. Doi dintre cei mai prestigioşi oameni de cultură 
români îşi aduc şi în acest fel omagiul celui care a fost profesor 
dr. în filozofie Mihai Ciurdariu, născut la Şicula, satul de pe malul 
Crişului alb.

Personalitatea profesorului şi filozofului Mihai Ciurdariu a fost 
recunoscută şi de Consiliul local Şicula, care ia conferit, în şedinţa 
din 16 aprilie 2012, titlul de Cetăţean de onoare al comunei. 

  
(Bibliografie. registrele de stare civilă ale comunei Şicula, informaţii de 

la Maria Morariu şi de la ana albiş; „avatarurile manuscriselor eminescu”, 
Fundaţia naţională pentru cultură şi artă, Bucureşti 2009); M. niţescu, „sub 
zodia proletcultismului”)
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Codău, ecaterina (Patricia)  
– fiica mucenică a comunei Şicula

 
Ioan Tuleu

  „Biserica din Şicula a fost martoră la toate împlinirile şi 
toate încercările prin care a trecut familia mea. Pe lespezile 
ei au păşit şi paşii mei mici când încă nu ştiam ce înseamnă a 
fi copilul lui Dumnezeu. Şi tot aici miau picurat lacrimile în 
faţa despărţirii de bunii mei părinţi”.(

(Patricia Codău)

 

Multă vreme, în societatea românească, femeile erau conside
rate doar ca ajutoare ale bărbaţilor, locul lor, se spunea, este 

la cratiţă şi la îngrijirea copiilor. Dar, dintotdeauna era mult mai 
mult decât atâta, în gospodăria ţărănească aproape că nu era muncă 
la care să nu participe şi femeile. Foarte greu sa putut îngădui ca 
femeia să plece de acasă, la şcolile oraşului, pentru a dobândi pro
fesii intelectuale. Preoţii erau bărbaţi prin dogma bisericească iar 
învăţătorii tot reprezentanţi ai genului tare, dintrun fel de cutumă. 
Prin urmare, registrele şcolii preparandiale din arad nu au con
semnat în secolul al XiXlea nici o reprezentantă a sexului slab! 

În secolul al XXlea se produce însă şi în satul românesc o breşă 
în acest gen de gândire şi fetele bune la învăţătură şi conştiincioase, 
provenite din familii înstărite, cu mai puţine prejudecăţi, încep să 
fie trimise de părinţi la şcolile oraşului, promovând în meserii 
fizice sau intelectuale.

 În Şicula, printre primele femei cu şcoală, intrate în rândul elitei 
intelectuale, a fost ecaterina Codău, născută în 21 decembrie 1915. 
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tatăl a fost – aşa cum consemnează 
ea întro autobiografie – „ţăran 
de frunte în comună, a fost orfan 
de părinţi, motiv pentru care nu 
a avut învăţătură de carte. inteli
gent şi frumos la chip a fost luat 
de tânăr de inginerul cadastral al 
baronului solymos lajos ca ajutor 
la măsurarea pământului”. Ca ur
mare, a învăţat tehnica măsurării 
cadastrale şi limba maghiară 
cultă. După căsătorie, a făcut parte 
din echipa ce administra moşia 
baronului atzel Peter din comu
na Măderat. După primul război 
mondial şi după Unirea din 1918 
a fost tehnicianul cadastral pen
tru împărţirea pământurilor. acu
mulând şi avere în această meserie 
şia putut întemeia o gospodărie trainică, înzestrată cu toate cele 
necesare progresului. avea un teren de 8 hectare lângă pădurea 
dinspre Chereluş, două vii cu case şi pivniţe şi utilajele necesare 
fabricării vinului la Bocsig şi Mocrea plus alte hectare, dispersate, 
de pământ. După împărţirea moşiei baronului atzel, a cumpărat 
o casă cu 12 camere în care locuiseră salariaţii administratorului. 
Casa din Şicula era mare şi înzestrată cu de toate, pe lângă ea au 
fost construite grajduri şi alte acareturi.

Dintro astfel de poziţie socială, tânărul Codău a progresat 
continuu, reuşind săşi întemeieze o familie care să nu ducă lipsă 
de cele necesare traiului, ba chiar se putea gândi la ieşirea copi
ilor lui în lumea largă, spre profesii neagricole. aşa că, deşi avea 
mulţi copii, aproape toţi au făcut şcoli care săi scutească de munca 
grea a câmpului. Două dintre fete au devenit învăţătoare, una avea 
pregătire tehnică de croitorie şi doar una a terminat doar şcoala 
confesională locală. Fiul ioan a devenit avocat. ecaterina, în aceste 

Patricia Codău pe vremea când 
studia la Bucureşti
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condiţii, după absolvirea a cinci clase elementare în comună sa 
înscris, în 1928, la liceul de fete „elena Ghiba Birta” din arad. 
După o întrerupere de un an, provocată de decesul tatălui, a absol
vit şcoala şi şia luat bacalaureatul în 1938. 

tatăl a murit de congestie cerebrală în 1934, aşa cum măr
turiseşte ecaterina, copleşit de grijile generate de criza economică 
din 19291933, iar gospodăria a cunoscut un declin şi din cauză 
că cel mai mare dintre fraţi, Pavel, nu sa preocupat suficient de 
întreţinerea ei.

Cariera intelectuală a ecaterinei a continuat însă, ajutată fiind 
de surorile ei mai mari, în timpul şcolii locuind în arad, în casa 
uneia dintre ele, având în grijă două nepoate de care sa ataşat foar
te mult. Vacanţele şi le petrecea acasă, în Şicula, alături de mama 
sa, întreţinânduse cu ceilalţi tineri aflaţi în vacanţă alături de care 
făcea excursii în împrejurimi, mergea cu barca pe Criş, cum apare 
întruna din fotografiile rămase de la Pavel Berariu, participa la 
unele munci agricole. Despre Şicula acelei vremi scria că: „toată 
viaţa socială, culturală şi religioasă a satului era concentrată în 
jurul bisericii”. Manifestarea cea mai constantă era, fără îndoială, 
pastoraţia preotului, susţinut de un cor frumos înfiinţat de părintele 
Justin Monţia. În timpul studiilor liceale din arad, tânăra ecateri
na a intrat în vâltoarea evenimentelor ce se petreceau atunci în 
frumosul oraş de pe Mureş. a participat la activităţile culturale din 
şcoală şi la conferinţele teologice şi culturalnaţionale ce se ţineau 
la Palatul cultural. În ultimele două clase de liceu a fost aleasă 
preşedinta societăţii religioase „sfânta M. ecaterina”, care cultiva 
sentimente religioase ortodoxe şi naţionale în rândul colegilor. tot 
în această perioadă a făcut cunoştinţă cu mişcarea legionară atunci 
când „profesoara de limba engleză de la liceul comercial, fără sămi 
dea multe explicaţii, ma rugat să colectez bani pentru cheltuielile 
necesare comemorării rămăşiţelor pământeşti ale martirilor Moţa 
şi Marin (au murit în 1937, în războiul civil din spania luptând de 
partea franchiştilor n.n.). aşa că întro pauză am mers prin curte 
şi spunând că este un interes naţional, am adunat 600 de lei pe 
care iam predat comandantei”. Dar nu sa ataşat imediat Mişcării, 
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fiind mulţumită cu activitatea naţională ce o desfăşura în liceu, cu 
toate insistenţele Deliei Moldovan, al cărei frate era şeful Frăţiilor 
de Cruce (organizaţia tineretului legionar din şcolile secundare). 

a rezistat tentaţiei până întro zi când „un grup de tineri le
gionari, adunaţi în faţa unei troiţe pe care au aşezato la o răspântie, 
a fost maltratat şi arestat de jandarmi. acest act a fost singurul ar
gument care ma convertit. Cum era posibil ca întro ţară creştin
ortodoxă, un grup de tineri, aflaţi în rugăciune în faţa unei troiţe, 
să fie maltratat şi reţinut?!” a fost, prin urmare, momentul decisiv, 
după care tânăra ecaterina sa aruncat în vâltoarea mişcării pro
curânduşi cartea „Pentru legionari”, devenind o militantă dedicată 
trup şi suflet aşa cum făcea întotdeauna când era convinsă de 
justeţea cauzei sale. numai că, după instalarea dictaturii regale, în 
februarie 1938, pentru mişcarea legionară au venit vremuri grele, 
căpitanul Corneliu Zelea Codreanu a fost condamnat la închisoare 
şi apoi executat în mod josnic alături de alţi camarazi. 

În aceşti ani, tânăra şi frumoasa ecaterina a fost foarte aproape 
de întemeierea unei familii, după ce sa împrietenit cu un tânăr 
din sat „un băiat dintro familie mai modestă care a luptat singur, 
prin meditaţii, săşi facă studiile atât la liceu, cât şi la Facultatea 
de medicină la Bucureşti. era mic de statură, brunet, nu urât dar 
nici atrăgător. se deosebea de ceilalţi prin cuminţenie, prin lup
ta îndârjită cu sine însuşi pentru a se realiza. era la liceul Moise 
nicoară, cu fratele meu, care însă nul simpatiza, cred că îl diferenţia 
de el sârguinţa şi seriozitatea lui la învăţătură şi izolarea lui de viaţa 
mondenă”, mărturiseşte ecaterina Codău despre acest episod unic 
din viaţa ei. Dar în timp ce era în ultimul an de medicină şi angajat 
la spitalul Brâncovenesc, tânărul pe care îl plăcea ecaterina a fost 
mobilizat în armată şi a plecat pe front în vara lui 1941, unde a şi 
murit pe când se afla cu echipa medicală în transnistria. a fost 
printre primii şiculani care şiau pierdut viaţa în acest mare război 
de reîntregire a patriei.

a fost un alt moment decisiv, pentru că de aici înainte viaţa ei 
va fi dedicată în întregime bisericii. „astfel, pentru el sa încheiat 
un vis iar mie mi sa deschis un drum, pe care nul puteam par
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curge fără avizul cerului. el a devenit un erou al patriei, încheind 
un episod al unei tinereţi încercate. Mie mi sa hotărât calea pentru 
care Îi sunt infinit recunoscătoare lui Dumnezeu.” În momentul 
acela tânăra ecaterina frecventa deja, după diligenţele îndelungate 
făcute pe lângă episcopul andrei Magieru, cursurile academiei 
teologice din arad (19381942) cu rezultate bune, chiar distinse, 
fiind angajată şi pedagogă la internatul diecezan ce aparţinea de 
episcopie. Moartea tânărului pentru care a făcut singura pasi
une a vieţii ei a hotărâto să meargă mai departe pe aceeaşi cale a 
credinţei ortodoxe. După absolvirea cursurilor, a cerut episcopu
lui să o trimită oficial la o mănăstire, pentru orientare „eu fiind 
hotărâtă să aleg viaţa monahală deşi familia era vădit împotrivă”. 
nu primeşte însă aprobare şi, ca urmare, a plecat la Bucureşti, 
unde a urmat cursurile Facultăţii de teologie, pe care le absolvă cu 
distincţia supremă: „Magna cum laude”. În paralel, a urmat, între 
19421944, cursurile Facultăţii de Pedagogie şi seminarului Peda
gogic Universitar „titu Maiorescu, obţinând diploma de absolvire 
cu nota 9,50. În acest timp, familia a fost lovită de un alt mare 
necaz, fratele ioan sa întors de pe front ca mare mutilat de război, 
cu paraplegie completă, aşa că după obţinerea licenţei, ecaterina a 
rămas în continuare la Bucureşti pentru aşi întreţine fratele. Dar, 
întrucât nu avea resurse materiale a urmat şi cursurile institutului 
de asistenţă socială unde avea asigurate cazarea şi masa. 

Un fapt care trebuie remarcat, pentru că va avea o mare 
influenţă asupra vieţii ecaterinei este întâlnirea, la Facultatea de te
ologie din Bucureşti, cu cel care va deveni Mitropolitul Banatului, 
nicolae Corneanu. „În anul 1943, pe când îmi completam studiile 
la Facultatea de teologie din Bucureşti, în anul întâi era student 
Înalt Prea sfinţitul Mitropolit (Viitor mitropolit n.n.) dr. nicolae 
Corneanu. Fiindcă erau încheiate cursurile şi părintele profesor dr. 
i. G. Coman a dorit ca studenţii anului i şi ii să cunoască prob
lema tratată în cadrul patrologiei, li sa adresat atunci astfel : „sunt 
probleme pe care noi bărbaţii nu leam pus din laşitate şi iată vine 
domnişoara (eram civilă, abia peste doi ani am intrat în mona
hism) să le trateze cu loialitate, de aceea vă convoc pe toţi să fiţi 
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prezenţi la ora de seminar când îşi 
va expune lucrarea”.

În mintea domnişoarei eca
terina, absolventă a Facultăţii de 
teologie, stăruia mai departe ideea 
de a urma calea monahală, iar su
fl e tul îi dădea ghes spre viaţa plină 
de cucernicie a mănăstirilor. aşa 
că, după ce sa consultat cu pă rin
tele arsenie Boca, la mă năstirea 
sâmbăta de sus, privitor la intrarea 
în monahism, acesta a fost de acord 
şi ia recomandat, pentru că avea 
studiile necesare, să intre în corpul 
didactic monahal la şcolile din 
mănăstirea BistriţaVâlcea, după 
ce va rezolva problema fratelui. a 
şa că la 11 iulie 1945, după ce fra
tele a plecat la arad, a fost încadrată pe loc în obştea monahală ca 
profesoară de religie susţinând, la intrare în viaţa monahală, o lu
crare despre „asistenţa socială în monahism”. Viaţa monahală va fi  
confi rmată defi nitiv la 26 aprilie 1946 când, cu aprobarea Patriar
hului nicodim, a fost tunsă în monahism, primind numele de Pa
tricia. 

De aici înainte mănăstirea îi va fi  casă bună maicii Patricia, 
iar pe călugăriţele surori în Domnul, slujindule în calitate de 
profesoară, responsabilă cu viaţa duhovnicească, sau stareţă. În 
această din urmă calitate va ajunge în 1952 la mănăstirea Țigăneşti. 
acolo a devenit şi preşedinta cooperativei de producţie din incintă 
iar calităţile de luptătoare se vor dovedi şi atunci când a inter
venit, printrun memoriu, la Gheorghiu Dej, pentru scoaterea 
mănăstirilor din categoria „chiaburilor” şi trecerea lor în categoria 
instituţiilor scutite de cote. 

la cererea episcopiei aradului, a fost transferată din eparhia 
UngroVlahiei şi numită stareţă la nou înfi inţata mănăstire de 

Coperta cărţii dedicate 
maicii Patricia
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maici „sfântul simion stâlpnicul” din Gai. Va pune pe picioare 
noul aşezământ monahal după o intensă activitate organizatorică, 
muncind aşa cum o făcea întotdeauna, cu multă dăruire şi pri
cepere. numai că trecutul o va ajunge din urmă şi pe data de 22 
aprilie 1959 a fost arestată. După mai mult de cinci luni de an
chete la securitatea din timişoara, a fost trimisă în judecată şi 
condamnată la 15 ani de închisoare, şi 10 ani degradare civică şi 
depusă la penitenciarul arad. o sentinţă grea, total nemeritată, 
care se va răsfrânge asupra vieţii viitoare. 

odată cu eliberarea din închisori a deţinuţilor politici, la 27 
iulie 1964 a fost eliberată şi maica Patricia, dar cu interdicţia de a 
purta îmbrăcămintea neagră şi de a se întoarce la mănăstire. Prin 
urmare, a fost încadrată la serviciul contabilitate al o. C. l. Pro
duse industriale din arad. a lucrat în acea instituţie comercială 
până în anul 1970, când a fost pensionată pe motiv de boală iar 
ulterior la limită de vârstă. 

După pensionare reia activitatea duhovnicească, fiind chemată 
de conducerea mănăstirii tismana pentru a susţine activitatea cul
turalreligioasă cu maicile de acolo. În anul 1975, cunoaşterea pe 
care o avea despre ea Mitropolitul Banatului, nicolae Corneanu, 
face să fie încadrată la sediul arhiepiscopiei pe post de administra
tor, unde se va dovedi, ca de obicei, deosebit de eficientă. În anul 
2007, deja la o vârstă înaintată, se va retrage definitiv la Mănăstirea 
din Gai, unde va trece la cele veşnice în 2010, după o viaţă lungă 
închinată Domnului şi semenilor săi. 

Viaţa maicii Patricia poate fi rezumată şi înţeleasă chiar în 
cuvintele ei. „În toate frământările mele mam străduit sămi ori
entez gândul şi inima la Dumnezeu, la iisus, la Maica Domnului şi 
la atâtea modele cu care Pronia Cerească mia îmbogăţit existenţa. 
În trăirea mea, firul conducător a fost să cer binecuvântare fie pen
tru cel mai modest gând, fie pentru cea mai îndrăzneaţă iniţiativă. 
În momentele de cumpănă am simţit că mau întărit rugăciunile 
curate, simple, pline de căldură şi iubire ale mamei mele, căreia îi 
port o pioasă recunoştinţă”. 
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Patricia (ecaterina) Codău îşi 
va aminti tot timpul şi de satul în 
care a crescut, de biserica unde 
a primit botezul şi unde a fost 
educată în spiritul creştin orto
dox. „Biserica din Şicula a fost 
martoră la toate împliniile şi toate 
încercările prin care a trecut fa
milia mea. Pe lespezile ei au păşit 
şi paşii mei mici când încă nu 
ştiam ce înseamnă a fi copilul lui 
Dumnezeu. Şi tot aici miau picu
rat lacrimile în faţa despărţirii de 
bunii mei părinţi”. ne putem da 
seama de aceasta şi din scrisoarea 
părintelui Gheorghe Belei, cu care 
a fost colegă la teologie, în care 
îi mulţumeşte pentru contribuţia la „restaurarea bisericii noastre 
din Şicula afectată de furtună”. În rugăciunile ei îi va aminti şi pe 
consăteni, pe prietenii din copilărie şi tinereţe, pe rudele cu care va 
păstra tot timpul o legătură plină de iubire şi înţelegere. 

articolele scrise pentru diferitele reviste şi publicaţii teologice, 
inclusiv referirile la viaţa sa, au fost publicate în anul 2006 în editu
ra „Învierea” a arhiepiscopiei timişoarei în volumul intitulat „ale 
tale dintru ale tale”. Din cele peste 300 de pagini ne putem da 
seama de înalta cultură teologică la care a ajuns, de simţămintele 
sale creştineşti închinate semenilor, de profunda implicare socială. 
În primul capitol intitulat „Praznice şi închinări Maicii Domnului” 
explică şi fundamentează teologic cultul pentru cea căreia creştinii 
i se adresează cu atâta afecţiune numindo Maica noastră, a tuturor. 
alte capitole sunt dedicate acatistelor, vieţii sfinţilor, mănăstirilor şi 
personalităţilor monastice. implicarea în viaţa socială se dezvăluie 
în capitolul „scrisori”, în care îşi permite să dea sfaturi şi soluţii la 
diferite probleme ridicate de viaţa bisericească, politică şi socială. 
astfel, oferă o soluţie pentru aplanarea diferendului cu biserica 

Crucea de pe mormântul maicii 
Patricia de la mănăstirea Gai
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grecocatolică privind retrocedarea către aceştia din urmă a unei 
biserici din arad, deasemenea militează pentru „o dreaptă aşezare 
a poziţiei faţă de personalitatea părintelui arsenie Boca”. Întro 
altă scrisoare este împotriva participării preoţimii la viaţa politică 
partinică: „Ca membru de partid ce garanţie de imparţialitate 
poate prezenta acel preot? e trist şi dureros că şi prin aceasta se 
accentuează neîncrederea şi sminteala credincioşilor, dând apă la 
moară denigratorilor”. Şi pentru că avea şi o educaţie pedagogică, 
nu rămâne indiferentă la modul în care se face educaţia şi face 
referiri „Cu privire la educaţia tineretului”. 

În capitolul „studii, sfaturi, orientări” scrie despre podoaba 
femeilor, despre cochetărie, împodobire şi înfrumuseţare, în care, 
pe lângă argumente de ordin teologic, foloseşte şi argumente de 
bun simţ. În sfatul „Femeia în biserica ortodoxă” spune că: „fe
meia creştină este stâlpul familiei, susţinătoarea şi colaboratoarea 
soţului în întreaga lui activitate familială şi socială, iar ca mamă 
ea este prima educatoare a fiilor săi”. iar întrun plan mai general 
spune că „liniştea şi bunăstarea unei societăţi sunt asigurate de 
împlinirea voii lui Dumnezeu”. 

Ultimul capitol al cărţii, al Viilea, este unul autobiografic, 
din care am citat şi noi din abundenţă în acest studiu dedicat celei 
care a fost maica Patricia, frumoasa domnişoară ecaterina, fiica 
mucenică a comunei Şicula. 
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 Codău, ioan – un maestru al „pasului”

Radu Morariu

„Mil amintesc ca pe o persoană cu un suflet deschis, cu dra
goste  pentru jocul popular, în special şiculan, era un foarte 
bun interpret al jocului „Mărunţelu” unde se cereau abilităţi 
tehnice foarte bune”. 

(Vasile Peri)

Dacă cineva, iubitor de folclor şi mai ales de dans popular, va 
trece vreodată prin frumoasa localitate Şicula – vatră folclorică 

de excepţie – şi va intreba cine a ştiut cel mai bine să „joace”, orice 
Şiculan trecut de prima tinereţe îi va da un raspuns exact: ioan 
CoDĂU.

Întrebarea firească este, cine fost ioan Codău? În rândurile de 
faţă voi încerca să dau un răspuns cât mai complet, dar şi din inimă 
la această întrebare. 

Întro căsuţă modestă, bătrânească, în vremuri grele de război 
a văzut lumina zilei cel care urma să încânte privirile iubitorilor 
de dans autentic românesc prin talentul său deosebit, prin „pin
teni’’, „paşi’’, „bătăi la tureac şi pe picioare’’, precum şi multe alte 
figuri frumoase ale dansului. sa născut pe data de 17 martie 1944, 
având o sora mai mare, iulia (astăzi trăieşte în ineu şi încă mai 
practică meşteşugul ţesutului la război). Părinţii săi, Petru şi sofia, 
iau transmis dragostea de tot ce era mai românesc: „jocul şi por
tul’’. Mama sa, sofia, ia fost prima „croitoareasa’’, cea care ia făcut 
haine ţărăneşti, ia ţesut şi cusut frumosul costum de Şicula. Copi



�2 Personalităţi şiculane

lul a crescut astfel întro atmosferă de autentic popular, în spiritul 
tradiţiilor muzicii şi dansului naţionale româneşti, încântând mai 
apoi, când a devenit mare, satul, judeţul, ţara întreagă dar şi pe toţi 
românii „arşi de dor’’, din italia sau suedia, din Danemarca sau 
Germania cu ceea ce i sa transmis de mic copil.

Şcoală generală de 7 clase a absolvito la Şicula, după care a 
plecat la şcoală la arad, la CFr. aici avea să ia contact şi cu primele 
formaţii de dansuri populare. acolo, la arad sa înscris la Şcoală 
Populară de artă – secţia coregrafie – pentru a deveni instructor 
de dansuri populare. interesant este faptul că dragostea pentru 
dans la determinat să îşi extindă activitatea artistică şi pe tărâmul 
baletului, timp de 3 ani. Dar cu siguranţă că domeniul cel mai drag 
ia fost folclorul.

După absolvirea Şcolii Populare de artă a lucrat coregraf la 
mai multe ansambluri din judeţ, arătând dragoste deplină în mun
ca sa de a învăţa tinerii să joace. Cel mai bine îşi amintea despre lu
crul cu tinerii, nepoata sa (fiica de suflet) Mariana, fiica sorei, fostă 
dansatoare la „Doina Crişului” ineu (considerată de cunoscuţi 
principala sa urmaşă în arta dansului popular). 

a fost şi artist pe scenă, ca membru fondator al ansamblu
lui „Doina Muresului” arad ,înfiinţat în 1968, formaţie cu care a 
obţinut cele mai mari succese în activitatea de dansator, cu care 
sa impus atenţiei generale. alături de ceilalţi membri ai formaţiei 
arădene (Ştefan Muntenaş, aurel Poleac, Viorel nistor etc), a obţinut 
numeroase premii naţionale în festivalul „Cântarea româniei. Cu 
ansamblul Doina Mureşului a efectuat numeroase turnee în ţări 
din apusul europei şi a participat la festivaluri internaţionale de 
prestigiu. Între acestea se detaşează „Festivalul de la agrigento”, 
din 1974, în italia, unde formaţia arădeană a câştigat marele trofeu 
„templul de aur” iar şiculanul ioan Codău a fost nominalizat drept 
cel mai bun dansator. 

În acelaşi timp cu activitatea de dansator a funcţionat în multe 
alte formaţii în calitate de coregraf. Dintre cele cu care a colaborat 
cel mai mult le amintim pe cele mai importante: Clubul tinere
tului arad, ansamblul de Dansuri Populare de la Fabrica de Va
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goane, ansamblul de la sebis, „Doina Crişului ineu” şi ocazional 
(din păcate mult prea puţin, nu pentru că nu ar fi dorit el, ci din 
alte motive) cel din Şicula. sigur că a lucrat ca angajat, că altfel nu 
se putea în acea perioadă, la Muzeul judeţean arad, instituţia de 
cultură care avea printre altele misiunea de a păstra dovezile mate
riale ale tradiţiilor populare.

a învăţat tinerii să joace cu mare drag, toate dansurile, nu 
puţine la număr, pe care le ştia, dar cel mai drag ia fost Căluşarul. 
În tinereţe, în feciorie, a fost căluşar mulţi ani întro echipă alături 
de cel mai bun prieten al său, Petre Biriş, un alt dansator de 
excepţie. Întotdeauna, la Crăciun, când ajungea echipa de căluşari 
la el se incingea jocul în curte, deoarece casa era neîncăpătoare, 
mai ales că veneau toţi vecinii să o vadă, de fiecare dată juca şi el cu 
feciorii pe carei depăşea cu mult în arta dansului. toţii îl admirau 
şi încercau săl imite, era pentru ei un adevărat model.

ioan Codău nu a fost singurul dansator bun din Şicula acelor 
ani. alături de el şi alţi dansatori au pus Şicula pe harta folclorului 
românesc, la jumătatea anilor ’60 şi în anii ’70, din secolul trecut, 
formând „Generaţia de aur’’, o generaţie care nu a mai fost egalată 
niciodată, de nici o alta echipă din Şicula (şi au fost multe bune), 
niciuna nu sa apropiat măcar de generaţia Codău – Biriş.

Peste tot unde punea piciorul ioan Codău rezultatul era artă. 
instruia, învăţa, făcea ansambluri de dansuri populare cu tinerii pe 
care îi învăţa cu multă pasiune. era pentru tinerii dansatori ca un 
tată, un tată bun, dar foarte exigent, nu ştia să facă concesii la cali
tate. totul trebuia să fie de nota 10. a fost un perfecţionist când era 
vorba de dans, ţinea mult la ţinuta scenică, la autenticitatea figu
rilor, paşilor, bătăilor la tureac şi pe picioare, la calitatea costumu
lui popular şi cântecului autentic. a fost un coregraf foarte bun şi 
foarte exigent. Uneori, înainte de turnee sau spectacole, repetiţiile 
începeau la ora 16:00 şi trebuiau să se termine la ora 18:00, dar nu 
de puţine ori se terminau la ora 21:0022:00. De ce? simplu! Pen
tru că totul trebuia să iasă „ca la carte”. Chiar nepoata sa favorită, 
Mariana, mia relatat întro discuţie privată despre el, acele mo
mente trăite de ea la ansamblul „Doina Crişului” din ineu, când 
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au pregatit turneul din Franţa din 1983, unul încununat cu mare 
succes la publicul din Hexagon.

anii ce au urmat, din nefericire, nu sau dovedit a fi foarte 
buni, au fost marcaţi de multe probleme de sănătate. În 1985, i sa 
depistat o boală incurabilă – cancer pulmonar – urmată de multe 
spitalizări şi multe suferinţe. Chiar bolnav fiind, calităţile artistice 
nu iau scăzut deloc. avea să dea o „ultimă reprezentaţie” în faţa 
rudelor şi a prietenilor la nunta nepoatei sale dragi, unde şia pus 
tot sufletul ca să iasă nunta cât mai frumoasă din punctul de ve
dere al atmosferei şi al tradiţiilor, mai ales că la sate şi în oraşele 
mici, cele mai frumoase nunţi erau considerate cele în care se 
„descântă şi se joacă naintea ştabului (tarafului)”, pe drum.  De
a lungul strălucitei activităţi a colaborat cu, coregrafi cunoscuţi 
precum: Viorel nistor şi Vasile Peri din arad sau ioan naghi din 
oradea (e.t.c), precum şi cu artişti valoroşi cum ar fi Florica Duma 
sau Florica Bradu. Vorbind despre ioan Codău, Vasile Peri, profe
sor de dans popular la Palatul copiilor din arad, spunea că „mia 
fost instructor, coleg de dansuri şi prieten şi pot să spun că am 
învăţat multe de la el, ca de la unul care a moştenit dansul de la 
înaintaşii lui din Şicula. Mil amintesc ca pe o persoană cu un su
flet deschis, cu dragoste pentru jocul popular, în special şiculan, 
era un foarte bun interpret al jocului „mărunţelu” unde se cereau 
abilităţi tehnice foarte bune. era în acelaşi timp şi un bun stilist şi 
asimila foarte repede dansurile din alte părţi ale judeţului şi chiar 
din ţară. excela în interpretarea căluşului, bărbuncului şi a jocuri
lor din Bucovina şi codru, în acesta din urmă trebuia să execute şi 
întoarcerea peste cap”. 

Din păcate nu a putut să servească dansul şi să îmbogăţească 
coregrafia populară până la bătrâneţe, pentru că după o lungă şi 
grea suferinţă, în 30 iunie 1987, avea sa plece din „lumea cu dor în 
cea făr de dor „. Va rămâne însă dansatorul „nepereche” al satului 
Şicula. 

Dacă odinioară sora, nepoatele şi prietenele întindeau îm
preună cu el hori şi dansuri vesele, presărate cu „descântece” de 
bucurie, în acea zi a despărţirii cu toate aveau să se prindă întro 
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„horă a durerii” , iar „descântecele vesele” au fost înlocuite de bo
cete sfâşietoare. Bătrâna sa măicuţă a rămas cu inima zdrobită de 
durere pentru tot restul vieţii, alături de surorile sale dragi (6 la 
număr), mătuşile, precum sora lui, nepoatele, verişoarele, vecinele 
sau prietenele „sau cântat cu jale” aşa cum era tradiţia satului pe 
care el a respecato cu sfinţenie. În 2 iulie a fost condus pe ultimul 
drum de o mulţime de rude şi prieteni dragi, găsinduşi odihna 
în cimitirul din satul de care nu sa putut despărţi cu adevărat 
niciodată.

Chiar dacă fizic a plecat mult prea devreme, la doar 43 de ani, 
a rămas viu în sufletele şiculanilor şi nu numai. numele său este în 
continuare un etalon în ceea ce reprezintă dansul popular auten
tic.
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 Fluieraş, ioan  
– militant social, om politic şi jurnalist

  Ioan Tuleu

 „Poporul muncitor român din Ungaria nu este exploatat şi 
subjugat numai ca o parte a clasei muncitoare din ţară, el este 
neîndreptăţit şi pe teren naţional”. 

(ioan Fluieraş)

atunci când se vorbeşte despre corifeii arădeni ai Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918 sunt pomeniţi Vasile Goldiş, Ştefan Cicio 

Pop şi ioan suciu, şi se uită, din motive care ne scapă, socialistul 
ioan Fluieraş care a făcut parte, alături de cei trei, din Consiliul 
naţional român Central. Dar, mai mult decât cei trei, şia sacri
ficat din veniturile modeste, a pus înainte de crezul ideologic pe 
cel naţional, militând neobosit şi pentru naţia din rândurile căreia 
provenea dar şi pentru clasa căreia îi aparţinea prin origini. 

iată de ce considerăm că personalitatea politică cea mai 
importantă care sa născut pe teritoriul actual al comunei Şicula a 
fost, de departe, ioan Fluieraş, a cărui anvergură naţională a ieşit 
în evidenţă mai ales în lunile care au premers înfăptuirea Marii 
Uniri de la 1 decembrie 1918. el a fost şi unul dintre fruntaşii Par
tidului social Democrat român şi un foarte bun şi activ ziarist la 
„adevărul”, singurul ziar de limba română din Budapesta, de până 
în 1918.

ioan Fluieraş sa născut în 2 noiembrie 1882, în comuna 
Chereluş, întro familie de ţărani săraci, tatăl Moise şi mama Ma
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ria, cum, de altfel era majoritatea 
consătenilor săi. a urmat cursurile 
şcolii confesionale din comună, fi
ind fruntaş la învăţătură, dar pen
tru că tatăl său, Moise, nu avea 
suficiente mijloace financiare, fa
milia poseda doar două hectare de 
pământ, a renunţat să trimită copi
lul la şcoli superioare fiind nevoit 
săl dea să înveţe meseria de rotar, 
la un meşter din comuna Pâncota. 
După trei ani de „slugărit” a dat 
examenul de calfă, fapt ce ia per
mis să se angajeze în meserie ca 
salariat. aşa că sa angajat întrun 
atelier de rotărie din arad, care funcţiona în Piaţa „Boul roşu”. 

În calitatea de lucrător calificat a luat contact cu mediul so
cialist şi astfel, la scurt timp după angajare, sa înscris în Partidul 
social Democrat din Ungaria, secţia română, devenind în câţiva 
ani unul dintre principalii militanţi ai partidului. În anul 1906 este 
ales în cadrul CC al PsDU, secţia română, în resortul propagandă 
şi presă, devenind unul dintre redactorii responsabili ai ziarului 
„adevărul” (16 aug. 1903 – 9 aug 1914), motiv pentru care din 
1907 se mută la Budapesta. Între 1911– 1914 ajunge chiar direc
tor responsabil al ziarului. În timpul războiului a fost mobilizat 
în fabrica de avioane de pe insula Csepel, dar şi apariţia ziarului 
a fost interzisă de către autorităţile maghiare. Ziarul reapare tot la 
Budapesta în 8/21 octombrie 1917, dar începând cu 2/15 dec 1918 
redacţia se mută la sibiu. După reapariţie, tirajul gazetei ajunge 
repede la 18 mii de exemplare, un număr foarte mare pentru acea 
vreme. În ziarul său, ioan Fluieraş promovează, pe lângă revendicări 
sociale în favoarea lucrătorilor salariali, şi idei naţionale româneşti 
cum o dovedeşte articolul apărut în 5 mai 1918: „Începând cu 
reapariţia gazetei „adevărul”, mişcarea noastră a luat avânt. lupta 
noastră pentru dezrobirea poporului român şi pentru ridicarea sa 

ioan Fluieraş
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culturală devine din zi în zi tot mai aprigă şi numărul luptătorilor 
se îngroaşe. Gazeta sa răspândit deja prin toate părţile locuite de 
români, iar numărul cititorilor ei întrece orice aşteptare a noastră”. 
Şi tot în acelaşi număr se arată că: „Poporul muncitor român din 
Ungaria nu este exploatat şi subjugat numai ca o parte a clasei 
muncitoare din ţară, el este neîndreptăţit şi pe teren naţional”.

Prin urmare, nu este de mirare că ioan Fluieraş, alături de alţi 
fruntaşi români socialdemocraţi, susţine lupta pentru unitatea 
naţională a românilor şi se alătură, din această perspectivă, Par
tidului naţional român. astfel, sa ajuns la constituirea, la 30 oc
tombrie 1918, a Consiliului naţional român Central, alcătuit din 
6 reprezentanţi ai Pnr şi 6 ai PsD, între aceştia din urmă figurând 
şi ioan Fluieraş. el se alătură astfel celorlalţi doi arădeni: Vasile 
Goldiş şi Ştefan Cicio Pop. ioan Fluieraş sa arătat a fi unul din
tre cei mai fervenţi susţinători ai despărţirii de Ungaria, bunăoară, 
când delegaţii P. n. r. au propus în şedinţa CnrC din 9 noiembrie 
1918 întocmirea unui memorandum către guvernul ungar el de
clara că : „odată cu moartea lui Frantz iosef sa terminat cu memo
randumurile. suntem stăpâni pe situaţie şi trebuie să vorbim de la 
egal la egal cu ungurii” şi a propus trimiterea unei note ultimative 
guvernului ungar. aceeaşi atitudine o va dovedi şi la tratativele de la 
arad, din 1314 noiembrie, cu guvernul ungar unde ioan Fluieraş 
cerea „nu să ni se dea puterea, ci recunoaşterea preluării de către 
noi a teritoriilor româneşti”. 

lui ioan Fluieraş i sa recunoscut importanţa în activitatea 
desfăşurată în pregătirea Marii Uniri, fiind ales vicepreşedinte al 
Marii adunări de la alba iulia, iar apoi a intrat în Consiliul Diri
gent, ca şef al resortului ocotiri sociale şi igienă. tot la alba iulia 
a fost ales ca secretar general al PsD din transilvania. Între anii 
19211926 a funcţionat şi ca redactor responsabil al gazetei „tri
buna socialistă” din Cluj.

În anul 1920, ioan Fluieraş a participat, împreună cu iosif Ju
manca, la Conferinţa de Pace de la Paris, exprimând adeziunea 
socialdemocraţilor români la unirea transilvaniei cu românia. 
În acelaşi an a plecat la Congresul internaţionalei a iiia de la 
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Moscova, unde nu a fost însă admis la lucrări din motivul „trădării 
clasei muncitoare” prin faptul că făcea parte din Consiliul Dire
gent al transilvaniei. Din acest moment, traseul lui ioan Fluieraş 
în mişcarea socialistă se definitivează prin distanţarea de ideile 
comuniste, rămânând fidel mişcării socialdemocrate tradiţionale. 
aceasta ia dat prilejul să reprezinte, în 1924, sindicatele din româ
nia la Conferinţa internaţională a Muncii de la Paris. 

Din 1922 sa stabilit definitiv la Bucureşti, lucrând în cadrul 
ministerului muncii, la resortul ocrotiri sociale, până în anul 1938. 
a continuat şi activitatea politică în cadrul socialdemocraţiei, 
participând la alegerile din 12 decembrie 1928 pe listele cartelului 
PnŢPsD– Partidul German, fiind ales deputat. la alegerile din 
1 iunie 1931 este ales din nou deputat din partea judeţului sălaj, 
iar la alegerile din 1932 intră din nou în parlamentul româniei ca 
reprezentant al socialdemocraţiei. 

După septembrie 1944 a participat, alături de titel Petrescu, 
la reorganizarea PsD, dar nu a acceptat colaborarea cu PCr din 
care cauză va avea mari neplăceri mai târziu. a activat până în 
1948 în PsD independent, condus de Constantin titel Petrescu, 
care nu a acceptat fuziunea cu PCr. atitudinea sa de menţinere 
a independenţei PsD, prin păstrarea politicii tradiţionale a par
lamentarismului pluripartid, îi va atrage mari necazuri: „nu pot 
colabora niciodată cu un guvern impus de ocupantul sovietic. nu 
pot schimba o dictatură cu alta. nu pot”. iată crezul politic al lui 
ioan Fluieraş pentru care a şi fost arestat în 1948, fiind supus tor
turii, presat să se desolidarizeze de titel Petrescu. În închisoare 
ioan Fluieraş îşi va găsi alinarea şi speranţa în credinţă, devenind 
un credincios umil şi blând, el care a fost intransigent în ide
ile sale socialiste şi internaţionaliste. această transformare a sa o 
povesteşte Dumitru Bordeianu în cartea de memorii „Mărturisiri 
din mlaştina speranţei”, el însuşi deţinut la închisoarea din sighet: 
„la sfârşitul primăverii lui 1952, eu ieşeam la muncă, fiind bolnav; 
eram scos din celulă de gardian să mătur prin curtea închisorii şi, 
împreună cu alţi deţinuţi în situaţia mea, să aduc apă de băut cu 
tinetele, din curte. Şefii biroului organizatoric, la acea vreme, erau 
Jubereanu şi rek.
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Întro bună zi, fiind scos în curte la măturat, inginerul Cristes
cu, invalid de război, responsabil cu curăţenia curţii, mă trimite să 
iau o mătură din clădirea de mijloc a închisorii. aceasta era situată 
în partea de sud, visavis de bucătărie, unde se găsea capela; acolo 
fuseseră aduse icoanele şi tot mobilierul din biserica de la parterul 
de nord al clădirii mari.

am rămas înmărmurit zărind acolo un bătrânel, în genunchi 
şi cu mâinile încleştate. se ruga în faţa unei icoane.

la zgomotul de saboţi al paşilor mei, a întors capul şi văzând 
că sunt un deţinut ca şi el mia făcut semn să viu aproape. Mam 
apropiat cu sfială şi am îngenunchiat şi eu. atunci bătrânul mia 
şoptit că este socialistul Fluieraş.

După ce şia terminat rugăciunea, lam întrebat nedumerit, 
cum se face că el, care prin concepţie ar fi trebuit să fie ateu, se 
roagă totuşi lui Dumnezeu? Bătrânul, cu o voce care mia încălzit 
inima, mia spus că aceasta a fost în tinereţe, că totul na fost decât 
o minciună, iar acum se roagă lui Dumnezeu săl ierte”. 

o schimbare fundamentală în concepţii, dar care nu ia 
ameliorat regimul de detenţie pentru că, iată, în urma terorii la 
care a fost supus de către torţionarii rek şi Jubereanu, care lau 
maltratat în mod sălbatec, a decedat în închisoarea din sighet, în 
1952. această schimbare vine să infirme neîncrederea lui nicolae 
iorga în includerea socialistului ioan Fluieraş între conducătorii 
politici ai românilor din transilvania. iar dacă tovarăşii lui în lupta 
naţională, pomeniţi mai sus, au trecut la cele veşnice în patul lor, 
având parte de funeralii naţionale, ioan Fluieraş sa sfârşit întro 
închisoare, ignorat de semenii lui, îngropat la margine de cimitir. 

ioan Fluieraş, prin întreaga sa viaţă a dovedit consecvenţă 
politică şi solidaritate cu cei nevoiaşi, din rândurile cărora sa 
ridicat, menifestânduse în acelaşi timp ca un fiu fidel al naţiei 
sale pentru care a sacrificat totul. temperamentul său de luptător, 
ţinuta lui de o moralitate exemplară, credinţa la care sa întors cu 
supramăsură, nu sar fi manifestat dacă în satul natal nu ar fi avut 
parte de o educaţie exemplară, dacă nu sar fi format în mijlocul 
unor oameni cinstiţi, harnici, de neînfrând în faţa vicisitudinilor 
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vremilor.  Meritele lui nu sunt suficient recunoscute de istoriogra
fia actuală, dar şiculanii şi chereluşenii trebuie săi cinstească nu
mele, ioan Fluieraş fiind personalitatea politică cea mai marcantă 
a acestor locuri de pe malul Crişului alb.

  
(Bibliografie: Prof univ. alexandru roz – noiembrie 1918. aradul – capi

tala transilvaniei, arad 2002; alexandru roz, arădeni, corifei ai marii Uniri, 
arad 1995; Marius ioan Grec, 95 de ani de la marea Unire, editura University 
Press, arad 2013; Dumitru Bordeianu, Mărturisiri din mlaştina disperării, edi
tura scara, Bucureşti 2001, pg 352)
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 Grec, Pavel – inginerul dramaturg 

Viorel Roman

Ceea ce a rămas în urma lui Pavel Grec, sunt amintirile 
plăcute celor care lau cunoscut, realizările din cadrul 
staţiunii de maşini şi tractoare Şicula pe care a conduso 
şi care a deservit mai multe CaPuri din jur, dar şi cartea 
„Şantaj sentimental”. 

(Viorel roman)

Grec Pavel sa născut la 17 martie 1947, în Şicula, ca fiul lui Pavel 
şi Viorica, oameni ai satului cunoscuţi drept harnici şi serioşi. 

elevul şi apoi studentul Grec Pavel încă din primii ani de şcoală 
sa simţit atras de carte, astfel şcoala generală de 7 ani o urmează 
la Şicula, liceul la ineu (cel mai apropiat de casa părintească), 
iar Facultatea de Mecanică agricolă la timişoara.  În toţi anii de 
şcoală sa dovedit a fi un om bine crescut, disciplinat, sârguincios, 
obţinând rezultate foarte bune. tocmai aceste rezultate îi aduc o 
mare bucurie cu ocazia repartizării, tocmai în comuna natală, ca 
inginer stagiar la sMt Şicula. 

  la terminarea stagiaturii este numit inginer şef, post pe carel 
deţine până în 1990, când, din cauza anarhiei care domnea atunci 
în românia, majoritatea conducătorilor de unităţi eonomice au 
fost schimbaţi, între care şi inginerul Grec Pavel. Primăria comu
nei Şicula, fiind preocupată de situaţia inginerului Grec Pavel, ia 
oferit ca loc de muncă postul de director al căminului cultural, pe 
care îl deţine până la moarte, la 2 mai 2001, când este înmormântat 
lângă părinţii lui în cimitirul din Şicula.
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De menţionat că inginerul Grec Pavel a primit postul de la 
Căminul cultural pentru că era apreciat de conducerea Primăriei, 
cunoscânduise şi preocupările, încă din tinereţe, în ale scrierii 
unor piese de teatru, pe care lea şi publicat întro carte, intitulată 
„Şantaj sentimental”, apărută la editura „Viaţa arădeană” în 1999.

Piesele de teatru, scrise de el au fost jucate pe scena căminului 
cultural din Şicula şi din alte localităţi din judeţul arad, bucurân
duse de bune aprecieri.

În perioada concediilor de odihnă anuale, precum şi în zilele 
libere prefera anturajul unor persoane apropiate cum au fost: ing 
Mircea Morariu, unchiul său, fratele tatălui dinspre mamă, cunos
cut ca director la fosta Întreprindere de Metale rare (la început în 
Bihor la Dr, Petru Groza, fosta Ştei, iar apoi la Centrala Metalelor 
rare din Bucureşti); filozoful Ciurdariu Mihaiu, tot şiculan, re
dactor şef adjunct al revistei de filozofie şi psihologie a academiei 
române; vărul său primar, Viorel roman, fost cadru la i. J. arad şi 

Pavel Grec, poză de la nunta sa
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i. J. Hunedoara ale Mai, apoi consilier juridic la sC Piscicola s. a. 
arad, timiş şi Bihor, cu care se vedea mai des, fie la Şicula, fie la 
arad (ca rude apropiate şi de vârste apropiate).

a participat la activităţile culturalsportive organizate de con
sătenii săi şiculani (renunţând doar la fotbal, după ce sa acciden
tat la un picior, fracturânduşil în 1985).

În comuna Şicula, localitatea sa de baştină, precum şi în cele
lalte în care îşi făcea deseori prezenţa pe linie de serviciu, a fost 
apreciat de cunoscuţi ca fiind bine pregătit profesional, respectuos, 
ştiind să se întreţină întotdeauna, cu o bună dispoziţie. nu a fost 
niciodată stăpânit de vicii, ci în permanenţă dădea dovadă de un 
autocontrol carel făcea să se bucure, în toate situaţiile, de mult 
respect (atât din partea consătenilor cât şi din partea subalternilor 
pe care îi avea în zona sa de responsabilitate). 

Bunicul inginerului Grec Pavel se numea Matei Foltean şi ocu
pa locul 2 în topul bogătaşilor din Şicula. locul i fiind ocupat de 
Petru Berariu tot din Şicula. De la acesta inginerul Pavel Grec a 
moştenit după revoluţie 4,6 hectare de pământ arabil.  

Pavel Grec sa căsătorit relativ târziu, dar a avut o căsnicie 
reuşită cu Grec ileana, născută Ursoiu, la data de 31 mai 1960 în 
Chereluş, comuna Şicula, absolventă a Facultăţii de Comerţ exte
rior din Bucureşti, care avea un copil din prima căsătorie.

ileana Grec mai avea de susţinut masteratul după absolvi
rea Facultăţii de Comerţ exterior, dar na mai putut săl susţină, 
îmbolnăvinduse de cancer, decedând la 13 decembrie 2000. 
Moartea soţiei la afectat foarte mult pe Pavel Grec care nu ia 
supravieţuit decât câteva luni, până la 2 mai 2001. 

Menţionăm că după moartea inginerului, în biblioteca pe care 
o avea în apartamentul deţinut în blocul din centrul comunei a 
fost găsit „Jurământul lui avram iancu”, care ulterior a fost donat 
Cultului eroilor de la Brad (Ţebea), jud Hunedoara (care până la 
acea dată nu lau avut în dotare). 

având o comportarea lăudabilă faţă de consăteni cât şi faţă de 
subalterni sa bucurat de respect deosebit fiind propus primăriei 
din Şicula să i se confere postmortem titlul de cetăţean de onoare 
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al comunei Şicula, ceea ce sa şi întâmplat la 16 aprilie 2012 cu 
ocazia zilei „Fiii satului”, ediţia a iiia, când i sa conferit titlul sus 
menţionat. 

Ceea ce a rămas în urma lui Pavel Grec, sunt amintirile plăcute 
celor care lau cunoscut, realizările din cadrul staţiunii de maşini 
şi tractoare Şicula pe care a conduso şi care a deservit mai multe 
CaPuri din jur, dar şi cartea pomenită mai sus „Şantaj sentimen
tal”. Merită să spun câteva cuvinte despre această carte pentru că 
dezvăluie simţul artistic al autorului. „Şantaj sentimental” este o 
piesă a cărei acţiune se desfăşoară în două camere de spital şi cu
prinde şapte tablouri cu mai multe acte fiecare. Piesa este scrisă 
întro manieră uşor ironică, o putem încadra la genul comedie. 
este o piesă mai ales de situaţii dar şi de limbaj, autorul mânu
ind cu uşurinţă dialogurile personajelor, altfel bine conturate. 
Piesa este critică la adresa unor năravuri vechi, moştenite după 
revoluţie, şi, care, a crezut autorul trebuie biciuite. Din păcate deşi 
a fost scrisă mai ales pentru a fi jucată pe scena căminelor comu
nale ea nu prezintă aspecte din viaţa satului chiar şi limbajul fiind 
inadecvat unor spectatori din lumea satului. totuşi autorul vădeşte 
real talent, apreciat şi la conducerea inspectoratului judeţean arad 
de cultură, de teodor Uiuiu, de la Centrul de Îndrumare a Creaţiei 
populare care spunea că este surprinzător cum un inginer, director 
de cămin popular, mânuieşte cu atâta uşurinţă dialogul şi cunoaşte 
intimităţile desfăşurării unui spectacol teatral, prevăzândui un 
viitor şi în literatura cultă nu numai în cea amatoare. Din păcate 
viitorul nu a mai existat pentru Pavel Grec!
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 Hanc, Pavel – omul providenţial 
pentru melosul şiculan 

Ioan Codău

a notat zeci de melodii de joc şi de petrecere, de colinde 
vechi, adesea încercând să descifreze şi înţelesul unor cuvinte 
sau sintagme greu de descifrat, pentru că – în trecerea tim
pului – cuvintele erau alterate şi păreau fără nici o noimă. 

(ioan Codău)

Păstrând proporţiile, voi sub
linia cu tărie, fără teama de a 

greşi, că profesorul Pavel (Palea 
– în conştiinţa consătenilor săi) 
Hanc a realizat – pentru satul său 
natal, Şicula – ceea ce a făcut Con
stantin Brăiloiu (18931958), muzi
colog, folclorist şi compozitor, 
întemeietorul arhivei de Folclor 
din Bucureşti, pentru ţara sa, dar 
şi pentru europa, iniţiind arhivele 
internaţionale de muzică populară 
(Geneva, 1944), ca şi etnomuzico
logul ioan t. Florea, pentru pod
goria aradului. Ca emil Monţia, 
la început de secol al XXlea, con
ştient de valoarea tezaurului fol
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cloric muzical al vestitului lăutar 
din zilele sale, Duduianu, pe care 
la preluat şi valorificat în creaţia 
sa muzicală originală, valorificând 
inspirat melosul popular, Pavel 
Hanc a salvat, prin înregistrare 
pe suport electronic sau chiar pe 
portativ, bogăţia de jocuri, cân
tece de pahar, colinde pe care nu 
mai puţin celebrul lăutar şiculan 
al zilelor noastre, emil ardelean 
(nenea), lea nemurit cu arcuşul 
său fermecat.

Pavel Hanc sa născut în anul 
1937, fiind cel mai mic dintre co
piii familiei, alături de ana – căsătorită şi stabilită în arad – şi de 
Floare, rămasă în satul natal, la care trăgea când revenea acasă – 
după stabilirea în arad, pentru aşi împlini dorinţa dea cunoaşte 
şi tezauriza valorile inestimabile pe care lăutarii Briştea şi fiul său, 
nenea, le deţineau.

la absolvirea celor 7 clase elementare (1951), la sugestia 
dascălilor şiculani, îşi îndreaptă paşii spre străvechea citadelă a 
românismului – Preparandia arădeană a lui Dimitrie Ţichindeal. 
Prima probă – eliminatorie – pentru admitere era muzica, profe
sorul examinator verificând auzul muzical şi vocea candidatului, 
examen pe care îl trece cu brio, ca şi celelalte două – limba română 
şi matematica, scris şi oral.

aici, chemarea sa spre tainele muzicii îi va fi susţinută de alţi 
doi maeştri: profesorii Dumitru staroste (muzică vocală) şi Dumi
tru emandi (muzică instrumentală – vioară), fiind favorizat şi de 
faptul că în planul de învăţământ al şcolilor pedagogice ale timpu
lui era înscrisă obligativitatea studiului viorii (argument irefutabil: 
„Vocea viorii este zgomotul pe carel face, deschizânduse, poarta 
paradisului.” – emil Cioran).
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Mai mult, de voie, de nevoie (pentru unii), lunar – duminica 
dimineaţa – elevii şcolii participau la concertelelecţii organizate 
de Filarmonica de stat din arad la Palatul Cultural, prilej dea in
tra – conduşi de oameni competenţi – în universul capodoperelor 
muzicii naţionale şi universale.

În 1955, diriginte fiindui prof.dr.Vasile Popeangă, carei va fi 
şi naş de cununie, absolvă şcoala pedagogică şi obţine diploma de 
învăţător.

Prin anii ’60, datorită penuriei de personal didactic calificat 
pentru învăţământul gimnazial, care începuse să devină obligatoriu, 
sa luat decizia înfiinţării învăţământului superior fără frecvenţă 
pentru cadrele didactice necalificate (condiţia admiterii era să fie 
înadrate în specialitatea pentru care optau). Mulţi învăţători şi 
profesori suplinitori, absolvenţi de liceu, şiau desăvârşit studiile 
pentru obţinerea licenţei în diferite specialităţi. De la Şicula au 
procedat în consecinţă: aurel andra – matematică, Pavel Caba 
– educaţie fizică, subsemnatul şi soţia – filologie.

interesul pentru muzică îl determină pe învăţătorul Pavel Hanc 
să se înscrie la Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din 
Clujnapoca, obţinând licenţa şi dreptul dea împărtăşi elevilor 
câte ceva din tainele acestui limbaj universal care este muzica.
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Va profesa un timp la şcolile generale din Şicula, Gurba şi 
Chereluş. ambiţios din fire, nu sa mulţumit săşi împlinească sar
cinile stabilite prin fişa postului şi conţinutul programelor şcolare, 
ci a năzuit la mai mult. o realizare de excepţie a fost alcătuirea – la 
şcoala din Şicula – a unei orchestre de mandoline cu care a repur
tat succese deosebite la tradiţionalele concursuri interşcolare ce se 
organizau.

După căsătorie, sa stabilit la arad, norma de bază avândo la 
Palatul Copiilor, completată cu ore de muzică la alte şcoli din mu
nicipiu. Şi aici a muncit cu aceeaşi pasiune şi dăruire, mai ales pe 
linia constituirii unor formaţii de instrumentişti.

Ceea ce a făcut să rămână în conştiinţa consătenilor săi a fost 
faptul că prof. Pavel Hanc a înţeles că lăutarii satelor sunt un de
pozit extraordinar de melodii care riscă – prin dispariţia lor fizică 
– să se piardă odată cu ei pentru totdeauna. De aceea, sa apucat 
cu migală să asculte şi să încerce să încredinţeze colii cu porta
tive nestematele scoase de arcuşul măiestru al lăutarului emil 
ardelean (nenea – pronunţat cu consoanele muiate, can graiul 
şiculan!) şi să salveze de pecinginea uitării nestemate muzicale de 
o inestimabilă valoare. Venea special din arad, conştient că timpul 
îi este duşman, să asculte melosul venit din veacuri, născut din 
durere şi bucurii, ieşit din cutia miraculoasă, cu rezonanţă magică, 
a viorii lăutarului din sat. adesea, întâlnindune, îmi fredona câte 
o frază muzicală care i se părea – şi era cu adevărat – nestemată, 
ţinândumi adevărate prelegeri de armonie, cu tonuri şi semito
nuri, cu diezi şi bemoli, încercând să mă convingă de un lucru de 
care însumi eram convins de mult – că nenea este un virtuoz al 
viorii. 

era transfigurat de plăcerea dea fi descoperit asemenea pietre 
preţioase ce riscau să se piardă odată cu dispariţia fizică a celui ce 
le deţinea. a notat zeci de melodii de joc şi de petrecere, de colinde 
vechi, adesea încercând să descifreze şi înţelesul unor cuvinte 
sau sintagme greu de descifrat, pentru că – în trecerea timpului 
– cuvintele erau alterate şi păreau fără nici o noimă. se angajau 
lungi dezbateri lingvistice, dar şi filologice, cu largi volute în cărţile 
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patristice, când era vorba de colinde.. se bucura ca un copil când 
ajungea la sensul cuvântului sau la semnificaţia exactă a textului, 
mai ales în cazul colindelor, pe care mia solicitat să i le transcriu 
fonetic, pentru a păstra şi farmecul zicerii populare, dulceaţa graiu
lui – prin sincretism cu melodia – asigurând valoarea creaţiei.

Puţini ştiu că prof. Pavel Hanc – cu un simţ al umorului, carel 
caracteriza, şi al graiului matern – a creat şi câteva zeci de poe
zii în graiul popular şiculănesc. Miamintesc că întro asemenea 
creaţie evoca – cu un haz incontestabil – întregul „ceremonial” al 
tăierii porcului de Crăciun (diznotorul – în spusa şiculanilor), de 
la paharul de ţuică pentru încurajare, urmat de toate operaţiile de 
preparare a cărnii, până la „pomana porcului”, seara – când, nu o 
dată – erau prezenţi şi lăutarii satului, Briştea, nenea şi cu Guşa...  

Distinsul profesor sa stins din viaţă în anul 2005.
Dacă potentaţii zilei – din motive pe care navem cum le 

şti – nu lau ajutat să încredinţeze hârtiei cu portative melodiile 
notate – prin tipărire, va trebui ca – măcar în al doisprezecelea 
ceas – ele să fie adunate întro carte, altfel bătrânul şi virtuozul 
nenea va muri pentru a doua oară, iar pierderea acestor valori 
care au definit – alături de port, obiceiuri, tradiţii şi producţii li
terare – spiritualitatea şiculanului nostru va fi – pentru totdeauna 
– irecuperabilă!...
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Monţia, emil  
– artistul muzicolog, de valoare naţională

Mircea Grec

,,Cel mai preţios dascăl mia fost 
  poporul român cu cântecele sale”.
                                           (emil Monţia)

emil Monţia a fost, cu siguranţă, cea mai importanta persoţia a fost, cu siguranţă, cea mai importanta persoa a fost, cu siguranţă, cea mai importanta perso
nalitate pe care Şicula, această străveche vatră românească, a 

dato neamului romanesc. Compozitor, culegător de folclor, avo
cat, luptător pentru drepturile românilor din monarhia austro
Ungară, emil Monţia ,,va purta cu sine măsura unui destin îm
plinit ca dimensiune individuală şi colectivă, lăsând posterităţii o 
preţioasă operă de creaţie”.

sa născut la data de 25 decembrie 1881, după stilul vechi, sau 
6 ianuarie 1882, după stilul nou, ca fiu din a doua căsătorie al pre
otului paroh din Şicula, Florian Monţia, membru al unei adevărate 
dinastii de preoţi pe care o reprezenta familia Montia. satul este o 
aşezare străveche, aşezat la caţiva kilometri vest de ineu, pe drumul 
de istorică însemnătate, care coboară, odată cu Crişul alb, prin 
poarta de piatră a transilvaniei, străjuită de culmile Zărandului 
şi Codrului Moma. Casa natală era situată pe uliţa bisericii, pe 
locul unde acum se află casa lui Monţia Florea (Florea lui Mon
tau). Prima soţie a preotului Florian Monţia a fost Maria Monţia, 
născută Cure, sora lui ioan Cure, preotul paroh din Covăsânţ, 
mare luptător pentru emanciparea naţională a românilor din ar
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deal. aceasta trece la cele veşnice 
încă de tânără, părintele Monţia 
trebuind saşi crească singur copi
lul, Cornel isaia Monţia. Urmând 
rânduielile bisericeşti, cu apro
barea episcopiei aradului, preotul 
Florian Monţia se recăsătoreşte 
cu Maria Demetrovici din arad, 
căsătorie binecuvântată de Dum
nezeu cu alţi cinci copii, între care 
şi viitorul muzician emil Monţia.

De mic copil, cum era de aş
teptat pentru un fiu de preot, a 
primit o educaţie cu puternice in
fluenţe religioase, fiind prezent în 
fiecare duminică şi la sărbători în 

strana bisericii alături de cantori, în
curajat de aceştia săi insoţească în răspunsurile liturgice. De la 
această vârstă încearcă să armonizeze răspunsurile stranei, pe care 
apoi le prezintă tatălui său care îşi dă seama că are înclinaţii spre 
domeniul muzical.

Şcoala primară o urmează în satul natal, clădirea şcolii fiind 
situată pe locul actualului dispensar medical. Şicula a reprezentat 
dintotdeauna o extraordinară vatră folclorică, unde cântecele, jo
curile populare, datinile şi obiceiurile au fost păstrate cu sfinţenie. 
satul îşi avea horele sale tradiţionale din zilele de duminica şi de 
sărbători, când instrumentişti locali îşi dovedeau talentul în inter
pretarea melodiilor populare de joc. În acel timp la Şicula trăia fai
mosul lăutar Didianu, cunoscut în satele din jur datorită frumuseţii 
melodiilor de joc pe care acesta şi formaţia lui le interpreta. După 
dispariţia acestuia, au apărut alţi lăutari, la fel de pricepuţi, cum au 
fost Jingardi (răzăilă Petru) sau Bristea (ardelean avram), tatăl nu 
mai puţin renumitului în zonă, emil ardelean, zis nenea. Văzând 
înclinaţiile muzicale ale copilului emil, tatăl lui îl dă pe mâna 
lăutarului Didianu pentru a învăţa cântatul la vioară. De la acest 

emil Monţia
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Didianu, un ţigan analfabet, fără cunoştinţe de teorie muzicală, 
învaţă emil Monţia tainele viorii.

După absolvirea şcolii primare din satul natal, emil Monţia 
urmează primii doi ani de liceu la gimnaziul regesc din arad, astăzi 
Colegiul national Moise nicoară, continuând apoi la gimnaziul 
similar din timişoara, astăzi Colegiul naţional Constantin Diaco
novici loga, unde îşi ia bacalaureatul în anul 1899. la timişoara, 
în anii de liceu, a aprofundat vioara si violoncelul, iar în particular 
şi pianul, pasiunea pentru muzică evidenţiinduse tot mai mult.

Dar, dorinţa cea mai mare a tatălui său a fost aceea de aşi ve
dea băiatul licenţiat în drept şi la insistenţele acestuia se înscrie în 
anul 1899 la academia de Drept din oradea, unde studiază primii 
trei ani această specialitate, ultimul continuândul la Cluj, unde 
îşi va lua şi doctoratul. Peste ani, în 1936, tot la Cluj, îşi va lua 
doctoratul în drept nepotul lui emil Montia, octavian Monţia, fiul 
preotului iustin Monţia din sicula, fratele compozitorului.

in toată perioada studenţiei pasiunea pentru muzică se ma
nifestă cu putere. la oradea, emil Monţia înfiinţează în anul 
1903 o orchestră de cameră, în repertoriul căreia introduce piese 
ale compozitorilor români ai vremii: iacob Mureşanu şi Ciprian 
Porumbescu, precum şi din creaţia universală. tot în această 
perioadă tânărul student în drept îşi descoperă talentul de com
pozitor. aranjamentele instrumentale, în cea mai mare parte de 
inspiratie folclorică, precum ,,Doina codrului” sau ,,Doina cioba
nului”, sunt orchestrate şi dirijate de către studentul de la oradea, 
emil Monţia. intre anii 1903 – 1904, în timp ce îşi satisfăcea sta
giul militar la Viena, studiază compoziţia folclorului şi pianul cu 
renumitul profesor eusebiu Mandicevschi, contemporan şi prieten 
cu Brahms, care va avea o influenţă hotăratoare în formarea vii
torului compozitor. Mandicevschi se trăgea dintro veche familie 
de preoţi ortodocşi români şi ruteni din Bucovina, şi în acel timp 
era membru al comisiei pentru cântece populare din Ministerul 
instrucţiunii din Viena. În lucrările sale sa inspirat din izvorul 
nesecat al folclorului muzical al diferitelor etnii care populau zona 
de vest a româniei, publicând mai multe volume de prelucrări fol
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clorice româneşti, germane, maghiare şi rutene pentru diferite in
strumente. tot în perioada stagiului militar la Viena, emil Monţia 
ia contact cu un alt mare muzician român, ion scărlătescu, tânăr 
absolvent al Conservatorului din Bucureşti şi al celui din Viena, şi 
care va ajunge pentru doi ani dirijor al Capelei române din Paris. 
influenţa acestor doi muzicieni si profesori îi vor spori admiraţia şi 
orientarea spre creaţia populară, emil Monţia convingânduse tot 
mai mult că neamul românesc are o zestre folclorică inestimabilă.

intre anii 19051906 îşi face debutul în avocatură la tinca, 
arad şi lipova. Însă pasiunea pentru muzică face să o întâlnească 
pe tânara Mărioara Dojec din lipova, o talentată pianistă, care îi va 
deveni soţie. Viaţa de familie îi dă posibilitatea săşi îmbogăţească 
cunoştiinţele muzicale. soţia sa remarcă puterea de creaţie în do
meniul muzical al lui emil Monţia şil îndeamna să facă o pun
te de legătura între stilul clasic, pe care îl invăţase de la mentorii 
săi, şi stilul autentic al creaţiilor muzicale folclorice de care era 
indrăgostit încă din copilărie.

anul 1907 devine unul semnificativ pentru cariera lui emil 
Monţia, fiind anul în care îşi deschide propria sa ,,Cancela
rie advocaţială” în frumoasa reşedinţa de plasă – Şiria – care va 
fi apoi localitatea sa adoptivă până la sfârşitul vieţii. aici găseşte 
o harnică şi înstărită populaţie ţărănească şi de meşteşugari ro
mâni, nemţi, maghiari, slovaci şi evrei, era, în acelaşi timp, o lo
calitate cu efervescenţă culturală, în care se remarcă corul de ţă
rani si meşteşugari români, cu repertoriu din creaţia naţională 
românească. În această perioadă participă activ alături de intelec
tualii arădeni la lupta românilor ardeleni pentru afirmarea naţiunii 
române, fiind prezent, ca membru de frunte al Partidului naţional 
roman, la toate evenimentele politice locale organizate mai ales la 
Casa naţională din Pârneava.

la orizont apar norii grei ai războiului şi, în anul 1914, emil 
Monţia, este mobilizat şi trimis pe frontul din Galiţia, căzând 
prizonier la ruşi în anul următor, 1915. aici face parte din Cor
pul voluntarilor români, concentraţi în lagărul de la Darniţa, de 
lângă Kiev, care va lupta alături de armata română pentru dezro
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birea ardealului şi unirea cu românia. În timpul petrecut la 
Kiev, cântă în orchestra operei de aici şi va lua lecţii de muzică 
rusească de la directorul conservatorului, profesorul Kanevtov. Pe 
baza cunoştintelor dobândite şi a materialului folcloric adunat din 
zonă, scrie ,,suita rusească” pentru orchestră, care sa prezentat în 
concerte, chiar atunci, de câteva ori.

Din martie si până în noiembrie 1918, emil Monţia se află 
la iaşi, pe atunci capitala vremelnică a româniei, timp în care a 
studiat compoziţia cu eduard Caudella, directorul conservato
rului din acest oraş. În 14 noiembrie 1918, conform ordinului, 
emis de serviciul central al Corpului voluntarilor români, pleacă 
în transilvania pentru a participa la lucrările de pregătire a Ma
rii adunări de la alba iulia, de la 1 Decembrie 1918, unde emil 
Monţia, împreună cu avram Borcuţa din Şicula şi ioan Flueraş 
din Chereluş sunt aleşi în Marele sfat naţional român, care avea 
menirea sa reprezinte naţiunea română din transilvania, Banat şi 
Părţile Ungurene (comitatele din vestul ardealului). În data de 19 
martie 1919, este numit de către Consiliul Dirigent, forul suprem 
parlamentar care va conduce transilvania până la unirea definitivă 
cu ţara, consilier pe lângă Ministerul agriculturii şi Comerţului. 
această funcţie şio va păstra şi în Bucureşti după constituirea pri
mului guvern al româniei întregite.

in perioada 1919–1924 emil Monţia sa stabilit în Bucuresti, 
unde îl reîntâlneşte pe ion scărlătescu, care ţinea cursuri muzica
le în casa doamnei alice ionescu Mihăieşti şi pe care le audiază 
împreună cu muzicieni de seamă ai timpului. În această perioadă 
Monţia intră în cercurile marilor muzicieni români, luând parte, 
împreună cu aceştia, la fondarea unor instituţii culturale cum a 
fost opera din Bucuresti, iar mai târziu şi a celei din timişoara. in 
decembrie 1920 ia fiinţă societatea Compozitorilor români, avân
dul în fruntea Comitetului de conducere pe George enescu, prin
tre membrii fondatori găsinduse şi emil Monţia, alaturi de savan
tul Constantin Brăiloiu, cunoscut în întreaga lume ca ,,părinte al 
etnomuzicologiei”.
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După acel periplu în Bucuresti, emil Montia se întoarce la 
Şiria, în anul 1927, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii sale. iată 
cum descrie marele folclorist arădean, ioan t. Florea, originar din 
Covăsânţ, care la cunoscut personal pe marele compozitor, locul 
în care emil Monţia a hotărât să se stabilească şi săşi urmeze des
tinul:

,,Din câmpia întinsă şi mănoasă a aradului, apare pe cerul 
însorit caligrafia mirifică a culmilor zărăndene. Cu cât te apropii, 
apar detalii. sub majuscula dealului cu cetatea Vilagosului, de pe o 
pantă cu vii, priveşte tăcută peste Şiria casa cu pridvor, unde a trăit, 
a visat şi a scris, sfârşinduşi singurătatea, printro vasta creaţie 
muzicală, avocatul, folcloristul, compozitorul, militantul pentru 
unitatea naţională a tuturor românilor şi omul cu merite ctitoriale 
ale unor importante instituţii de cultură din tară, emil Monţia.”

Dublânduşi laborios profesia de avocat cu pasiunea culegerii 
folclorice şi compoziţiei, emil Monţia scrie de aici de la Şiria pagini 
valoroase în istoria muzicii românesti. În timpul liber pe care il 

Pianul şi biroul la care compunea, aflate în muzeul de la Şiria
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permite profesia de avocat, pornea în călătorie prin satele crişene 
şi bănăţene, notând sute şi sute de melodii populare. Profesia de 
folclorist este una de dată recentă. În perioada primelor începuturi 
ale culegerilor folclorice, sfinţită cu mireasma de ceară a cilindrilor 
de fonograf, a existat doar profesia de credinţă a pasionaţilor. Din
tre aceştia făcea parte cu aleasă demnitate şi emil Monţia, alături de 
Gheorghe Dima, Dumitru Kiriac, ion Vidu din Mânerău,tiberiu 
Brediceanu, sabin Drăgoi din selişte sau nicolae Ursu.

Din timpul copilăriei în Şicula natală – unde în mijlocul ţă
ranilor a învăţat multe din cântecele poporului, mai târziu şi vioara 
– până în anii senectuţii înaintate şi înţelepte, acolo la Şiria, Monţia 
a iubit şi cultivat cu pasiune muzica folclorică – ,,această iubită 
care nu ma părăsit de aproape 80 de ani”– cum mărturisea întrun 
interviu acordat unui poet cu câteva zile inainte de moarte.

emil Monţia nu a urmat ca elev sau student înscris şcoli de 
specialitate muzicală. Dar, pe unde valurile vieţii lau purtat, încă 
din fragedă tinereţe, vrăjit de dragostea faţă de lumea mirifică a 
muzicii, el sa străduit să înveţe acolo unde a avut sau şia pu
tut crea ocazia. Muzicianul Monţia a apărut în lume la cumpăna 
a două veacuri de hotărâtoare emancipare politică şi culturală a 
românilor din ardeal şi Bucovina, în care îşi are izvoarele şcoala 
noastră de muzică naţională, printre ctitorii căreia se numără, con
tinuând strădaniile unor vrednici înaintaşi.

Fără a se încadra în coordonatele unei muzici savante, creaţia 
lui emil Monţia este simplă, directă, având, prin sinceritatea sa, 
harul accesibilităţii. aceste atribute fac din muzica sa instrumentul 
spiritual care emoţioneaza ascultătorul, captivândul. nimbul me
lodiei folclorice esenţializează aproape întreaga creaţie muzicală 
a lui. Din anii adolescenţei, din Şicula natală, când a pus pe note 
cântecul ,,Mândră, mândruliţa mea”, până la sfârşitul vieţii, pre
lucrarea melodiei populare, sub forma cântecului propriuzis, al 
celui doinit, de joc, de nuntă, de cătănie, liedul, romanţei, colindei, 
au ocupat locul de seamă în creaţia sa muzicală. Cea mai mare 
parte a materialului cules a fost prelucrat pentru voce, pian şi cor, 
iar unele pentru vioară şi pian sau pentru orchestră.
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De la Şiria, emil Monţia ţinea o strânsă legătură cu societa
tea Compozitorilor români din Bucureşti, din care făcea parte ca 
membru fondator. societatea a organizat un concurs cu premii 
pentru culegeri folclorice, concurs la care participă cu o colecţie 
de 111 melodii populare din ardeal si Banat şi unde, deşi pre
miat, a renunţat la premiul în bani în favoarea altor participanţi. 
Următoarea colecţie de 121 doine şi cântece poporale românesti, 
aranjate pentru voce şi pian, ia dedicato prietenului său George 
enescu, în anul 1931, la împlinirea a cincizeci de ani de viaţă a 
acestuia. Dealtfel, din repertoriul concertelor lui George enescu 
făceau frecvent parte piese pentru vioară şi pian din compoziţiile 
lui emil Monţia.

Urmează colecţia ,,202 doine şi cântece poporale pentru voce şi 
pian”, deasemenea needitată. Piesele din aceste colecţii sunt scrise 
de Monţia pe versurile poeţilor Mihai eminescu, George Coşbuc, 
Şt.o.iosif, octavian Goga, Maria Cuntan, lucian Blaga, ion Pillat, 
Vintilă russu Şirianu, lucian emandi s.a.

Creaţia monţiană mai numără, fără să fie editate, colecţiile: ,,21 
bucăţi pentru vioară şi pian”; ,,10 suite de cântece poporale pentru 
orchestră mare „, muzica de balet ,,Frumoasa irina” pe versuri de 
Şt. o. iosif, precum şi cele cinci opere : ,,ileana”, ,,Fata de la Cozia”, 
,,Haiducul Cercel”, ,,Moştenitorul” şi ,,Peştera din munţi”. lista de 
mai sus a creaţiei sale se întregeşte cu multe coruri, miniaturi pen
tru vioară, violoncel cu acompaniament de pian sau de orchestră. 

Prima sa operă, ,,ileana”, a fost concepută de compozitor în 
timpul prizonieratului din rusia, când cânta ca violonist în orches
tra din Kiev şi lua lecţii de la directorul conservatorului de acolo 
şi a fost definitivată în ţară, după înfăptuirea Unirii Celei Mari. 
inspirată din viaţa satului transilvănean, opera ,,ileana” îşi ţese 
conflictul dramatic din poziţiile antagoniste a două familii, situaţie 
care frânge două iubiri: ileana e fiica omului bogat Petru Doria, iar 
ionel ,student, fiul ţăranului sărac, tudor Brusture. Deznodământul 
e fatal: ileana se căsătoreşte fără voia sa, cu cineva de rangul ei so
cial, iar ionel, deznădăjduit, se sinucide, aruncânduse întrun lac. 
opera ,,ileana” nu a fost prezentată în întregime pe scenă.
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 opera ,,Moştenitorii” este o operă comică în trei acte, inspirată 
din viaţa unui sat fruntaş din părţile aradului. Începută tot în tim
pul prizonieratului în rusia, a fost definitivată târziu, peste trei de
cenii.

,,Haiducul Cercel” este o dramă muzicală în trei acte şi îşi 
ţese acţiunea tot în mediul vieţii de la ţară, iar opera ,,Peştera din 
munţi” (sau ,,Minunea din efes”) în patru acte, dezvoltă dramatic
muzical o legenda de pe timpul împăratului roman Decius.

Dar, opera care se impune cel mai mult atenţiei publice este 
poemul liricodramatic în trei acte, ,,Fata de la Cozia”. libretul 
operei, scris de emil Monţia, are ca bază de inspiraţie poezia cu 
acelaşi nume a lui Dimitrie Bolintineanu. opera a fost transmisă 
în primă audiţie de postul de radio Bucureşti, în anul 1932, iar în 
anul 1936 a fost reprezentată pe scena operei din Cluj, spectacolul 
fiind deasemenea transmis de acelaşi post de radio.

Pentru a contribui la îmbunătăţirea învăţământului muzi
cal din şcolile noastre elementare cu cântece care conţin motivele 
principale ale specificului românesc, emil Monţia editează, în 
1941, împreună cu institutorul arădean i. D. Ungureanu, manu
alul ,,Cântul nostru”, pe care îl înzestrează cu 101 piese melodice şi 
corale, repartizate pe fiecare din cele 7 clase şcolare.

rezumând aprecierea asupra creaţiei monţiene îl cităm pe 
muzicologul ioan t.Florea care spunea urmatoarele: ,,romanţele 
şi cântecele sale, mult apropiate de firea melodiei populare, au une
ori o expansivitate duioasă, ca un zâmbet printre lacrimi, ca o lină 
ploaie cu soare.alteori, acestea au ţinuta expansivă a însoritelor 
cântece de birunţă”. 

Profesorul Marcel Priescu din Şiria, în volumul ,,Valori nepi
eritoare pe pământ şirian”, evoca o descriere a compozitorului 
făcută de octogenarul şirian ioan lasca, care a avut fericirea de al 
cunoaşte personal pe emil Monţia. acesta la prezentat ca pe ,,un 
om cu o generozitate ieşită din comun, cumpătat, ordonat şi gata 
oricând să dăruiască din înţelepciunea minţii şi căldura sufletului 
său pentru toţi cei care au nevoie de astfel de daruri folositoare”. 
referinduse la acea perioadă, octogenarul ioan lasca îşi aducea 
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aminte de ,,grădina mare cu vie şi pomi, de curtea lungă de circa 
100 de metri, plină de tot felul de frumuseţi, înconjurată de garduri 
cu trandafiri de toate culorile. la capătul de sus al grădinii, sub 
cetate, avea o filigorie unde ,seară de seară, emil Monţia stătea ore 
întregi şi asculta freamătul satului, cântatul păsărilor si tremurul 
frunzelor sub adierea vantului. Pe toate le fixa în minte si inimă şi 
apoi cobora cu grijă în faţa pianului şi a viorii şi le punea pe note. 
atunci când i se părea că nu a găsit exprimarea cea mai reuşită 
pentru cele simţite, se întorcea din nou să mai asculte cele reţinute 
şi cu un zâmbet pe faţă pleca din nou la vioară şi pian”.

Căutarea hranei sufleteşti în creaţiile folclorice şi prelucrarea 
acestora în compoziţii îi rămân cele mai folositoare momente ale 
vieţii. emil Monţia însuşi mărturiseşte: ,, nam avut nici un fel 
de post de profesiune muzicală, ocupândumă două treimi din 
timpul meu disponibil cu culegerea şi prelucrarea folclorului şi cu 
compoziţii, iar o treime cu avocatura, din care mam susţinut în 
Şiria”. arta de a crea a înţeleso ca pe o enormă responsabilitate, 
de aceea a continuato până la sfârşit, considerând că acesta ia 
fost destinul vieţii pe pământ. Cu câteva zile inainte de moarte îi 
mărturisea unui prieten că ,,muzica folclorică este iubita care nu 
ma părăsit de aproape 80 de ani şi de care nu pot să mă despart 
nici în somnul care mă caută”. lumea lui a fost lumea satului româ
nesc, în care sia petrecut toată viaţa, şi în care Şicula are locul său 
definitoriu iar crezul sau artistic poate fi pus sub semnul identităţii 
cu geniul artistic al poporului român, din arta căruia îşi trage 
toată substanţa. această lume, în frunte cu cei 50 de corişti şirieni, 
urmată de prieteni şi cunoscuţi din împrejurimi şi din marile oraşe, 
sub sunetele îndoliate ale clopotelor bisericilor din Şiria, lau con
dus pe ultimul drum pe călătorul plecat în veşnicie în anul 1965, 
la vârsta de 83 de ani. Fiinţa plăpândă care a aşternut un soare de 
amiază peste plaiurile şiriene, care a purtat în suflet pretutindeni 
nostalgia tinereţii din Şicula natală, traieşte şi astăzi prin puterea 
artei sale, în Muzeul Memorial ,,ioan slavici şi emil Monţia” din 
Şiria, iar Şcoala generală din Şicula poartă cu cinste numele ilus
trului artist.
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Monţia, iustin – preot ortodox şi luptător naţional 
 

Ioan Tuleu

 „Cariera preoţească a fost una de excepţie, slujind în biserică 
cu dragoste, participând la toate evenimentele personale şi 
colective ale credincioşilor, întreţinând flacăra vie a credinţei 
ortodoxe, fiind la înălţimea înaintaşilor care au salvat co
muna de la tentaţiile uniaţiei” (Unirea cu biserica romei).

 (Patricia Codău)

Şicula a beneficiat timp de aproape două secole de părinţi spiri
tuali (preoţi) înzestraţi cu harul lui Dumnezeu şi cu pregătire 

teologică în şcolile înalte de la oraş. Dar, pentru că Biserica era 
şi singura instituţie românească întrun imperiu asupritor şi 
deznaţionalizant (imperiul austriac şi austroUngar), preoţii din 
Şicula sau dovedit a fi şi buni români, luptători pentru dreptu
rile naţionale ale poporului românesc pravoslavnic. Între aceştia 
cel care avea să se afirme cu pregnanţă în lupta naţională avea să 
fie iustin Monţia, aparţinător unei adevărate dinastii de preoţi 
patrioţi şi oameni de cultură care îşi are ca prim reprezentant pe 
isaia Monţia care a absolvit institutul teologic de la arad în anul 
1829, fiind apoi hirotonisit preot, în 1830, la Şicula, el fiind urmat 
în 1842 de Monţia ambrosie; Monţia ioan – 1858; isaia Monţia 
– 1855, Monţia Florian – 1870; Monţia iustin – 1905; Monţia Co
riolan – 1908; Monţia Corneliu – 1895. secţia pedagogică a fost 
urmată de un alt Monţia, cu prenumele George, pe care a absolvito 
în 1875. 
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Florian Monţia, care avea 
să fie tatăl lui iustin Monţia, sa 
născut în anul 1846, a făcut 8 clase 
gimnaziale şi studii la institutul 
teologic de la arad. În 1871 a fost 
hirotonisit de episcopul Procopie 
ivaşcovici preot paroh la Şicula. 
adică exact atunci când la Şicula 
se construia actuala biserică de 
piatră, care a fost sfinţită în 1871, 
cu hramul adormirea Maicii Dom
nului. Încă în 1967 au început pre
gătirile pentru edificarea unui nou 
lăcaş de cult. Pentru a aduna ba
nii necesari, comuna a valorificat 
400 jugăre de pământ din pădurea 

comunală, ulterior desţelenit şi introdus în circuit arabil. Şantierul 
sa deschis în 1870, planurile fiind executate de arhitectul an
ton Zigler. Parohia era păstorită atunci de isaia Monţia şi George 
Dronca. sfinţirea a fost făcută în 1871 de delegatul chiriarhal P. C. 
nicolae Beldea (protopop de ineu între 18751881). În anul 1911 
a fost târnosită de P. s. ioan i. Papp, episcopul aradului, ienopolei 
şi Hălmagiului. 

Casa preotului era situată pe uliţa bisericii, pe locul unde acum 
se află casa lui Monţia Florea (Florea lui Montau). Prima soţie a 
preotului Florian Monţia a fost Maria Monţia, născută Cure, sora 
lui ioan Cure, preotul paroh din Covăsânt, mare luptător pen
tru emanciparea naţională a românilor din ardeal. aceasta trece 
la cele veşnice încă de tânără, părintele Monţia trebuind saşi 
crească singur copilul, Cornel isaia Monţia. Urmând rânduiel
ile bisericeşti, cu aprobarea episcopiei aradului, preotul Florian 
Monţia se recăsătoreşte cu Maria Demetrovici din arad, căsătorie 
binecuvântată de Dumnezeu cu alţi cinci copii. Cel mai cunoscut, 
emil Monţia, sa născut în 1882, a urmat dreptul şi a devenit apoi 
un celebru ca muzicolog iar doi dintre fiii săi au urmat preoţia, 

iustin Monţia
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Coriolan având parohie la Şiclău, iar iustin ia urmat tatălui la 
Şicula.

iustin sa născut în 1883 şi a absolvit institutul de teologie 
ortodoxă de la arad în 1905, fiind hirotonisit apoi preot orto
dox în comuna natală, unde a păstorit ani îndelungaţi, până în 
1957, trecând împreună cu credincioşii săi prin numeroase lupte 
naţionale, prin primul război mondial, apoi sa bucurat de împlini
rea visului naţional, Unirea de la alba iulia din 1 decembrie 1918, 
a urmat reconstrucţia naţională de după război, apoi noi nenoro
ciri: al Doilea război Mondial şi instalarea regimului comunist. 
au fost anii cei mai încărcaţi de bucurii dar şi de jale din istoria 
românilor. la toate răsturnările politice şi sociale a participat şi 
preotul iustin Monţia, dovedinduse la înălţimea misiunii sale de 
preot ortodox şi de român. 

Cariera preoţească a fost una de excepţie, slujind în biserică cu 
dragoste, participând la toate evenimentele personale şi colective 
ale credincioşilor, întreţinând vie flacăra credinţei ortodoxe, fiind 
la înălţimea înaintaşilor care, aşa cum arăta stareţa Patricia Codău, 
au salvat comuna de la tentaţiile uniaţiei (Unirea cu biserica ro
mei). a condus şi un cor cunoscut în toate comunele din jur, a 
făcut reparaţii la biserică, a dotato cu cele necesare etc. „iustin 
Monţia era şi popă şi doctor în Şicula Dacă ţiai rupt un deget sau 
ai păţit ceva imediat teo pansat. era foarte apropiat de oameni. el 
o avut o fată şi un băiat. o stat preot până la adânci bătrâneţi. este 
înmormântat în curtea bisericii. Despre părintele Monţia numai de 
bine. Chema şi corul la înmormântare. Cânta bine”. aşa îşi aduce 
aminte despre cel care a păstorit comuna mai bine de 50 de ani, 
veteranul Dumitru Şeran. Profesorul ioan Codău îl caracterizează 
pe preotul iustin Monţia ca pe un om cu o ţinută impunătoare, 
foarte bine organizat, dar cu multă popularitate. „spre deosebire 
de preotul Halic de exemplu el termina slujba de duminică la ora 
11,30 pentru că predica sa era mai esenţializată şi mai elevată. era 
apreciat în mod deosebit şi pentru trecutul său de luptător pentru 
cauza naţională”. 
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a fost în acelaşi timp şi un bun familist, având urmaş un fiu, 
pe nume octavian, care a urmat dreptul şi a ajuns avocat la ineu. 

el sa remarcat şi la nivelul episcopiei aradului, fiind ales în 
numeroase rânduri deputat consistorial, aşa cum sa întâmplat 
în 1925 când iustin Monţia este ales comisar consistorial pentru 
alegerea deputaţilor la sinodul eparhial arădean din partea cercu
lui Cermeiu.

Dar el a a avut o activitate remarcabilă şi în plan naţional, pre
luând de la înaintaşi sarcina de a cultiva sentimentele naţionale, 
de ai reprezenta pe concetăţenii săi în luptele politice din Un
garia începutului de secol XX. În primul deceniu al secolului s
au desfăşurat alegeri pentru parlamentul de la Budapesta în care 
a fost angrenat şi Partidul naţional român al cărui membru era 
şi iustin Monţia. toţi candidaţii români au poposit şi în casa lui 
iustin Monţia, care a organizat şi adunările naţionale electorale. 
iată cum descrie fiul său octavian atmosfera luptelor electorale cu 
reprezentanţii maghiari pentru alegerile din 1906:  „la 1906 vine 
Vasile Goldiş la Şicula şi spune tatălui meu: „iustine, mâne avem 
alegeri parlamentare, trebuie să răsturnăm pe baroni, să intrăm în 
Parlament, că vezi bine că ne sufocă. tatăl meu ia spus: Bine, dar 
cum să facem că drept de vot nu au decât cei bogaţi şi aceia sunt 
toţi angajaţii baronului, că de acolo au ce au. Faci cum ştii, a zis 
Vasile Goldiş, care era profesor şi secretar consistorial la episcopia 
ortodoxă.

tatăl meu avea 23 de ani, era un prunc. sa gândit el ce era de 
făcut. trimite după lotrul pe care îl cunoştea. era epoca de glorie a 
lotrilor, urmaşii lui lică sămădău. lotrul sa gândit: „oare ce vrea 
popa cu mine?” Şi după ce sa înserat a venit şi a zis lotrul: „ai 
trimis după mine părinte?”

„Da, am trimis baci Petre. a fost aici domnul Goldiş, mâne 
sunt alegeri, trebuie să băgăm şi noi românii noştri în Parlament, 
vezi dumneata ce greu o ducem”.

Bine părinte, a spus haiducul, dar eu sunt sărac, nu am drept 
de vot.
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 „nu aşa baci Petre, să te duci 
dumneata pe la aceia care au”. Şi 
lotrul sa luminat şi a zis: „Bine 
părinte, dacă aşai vorba lasăi pe 
mine” şi a plecat.

erau atât de temuţi lotri încât 
dacă ţia scos porcul din coteţ, te
ai făcut că nici nu ai observat. Dar 
ei nu se ocupau cu fleacuri din 
acestea. 

Şi sa dus lotrul acasă şi a 
luat în serios misiunea istorică ce 
căpătase. a umplut o sticlă cu pe
trol şi sa dus cu ea pe la bogătaşi. 
Şi lea ţinut şi el un discurs, cam 
aşa, cum auzise de la tânărul pre
ot: „Mâne sânt alegerile, trebuie 
să băgăm deputaţii noştri în Par
lamentul de la Budapesta, să apere 
acolo drepturile poporului român, aşa că, votezi mâine cu ai noştri. 
Şi omul repede sa grăbit să se declare de acord pentru că lotrul a 
scos şi sticla de petrol şi îi spunea omului vizitat: „Bine, aşa să faci 
că de nu pe când vii acasă tot ce ai ia foc!” Şi a reuşit candidatul 
român”. Candidatul român a fost dr. ioan suciu.

În 1910 au avut loc alte alegeri şi la Şicula a venit Vasile lu
caciu (leul de la siseşti), fiind întâmpinat de iustin Monţia care 
sa ocupat personal de organizarea adunării populare. Dar din 
păcate candidatul român a pierdut în faţa manevrelor şi represiunii 
dezlănţuite de autorităţile maghiare care lau declarat învingător 
pe baronul solymossy. 

Pentru că făcea parte din structurile de conducere ale Pnr, 
iustin Monţia a participat la multe activităţi organizate de acesta 
fiind prezent, spre exemplu, şi la adunarea poporală din 1 aprilie 
1907, din faţa catedralei grecoortodoxe de la arad, unde sa 
dezbătut proiectul de lege appony privind învăţământul, el fiind 

Crucea de pe mormântul lui 
 iustin Monţia din curtea bisericii 

din Şicula
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în comitetul de organizare. la fel, în calitate de membru în Clu
bul Comitatens arad al Partinului naţional român a participat la 
şedinţa din 16 iunie 1914, ţinută în scopul reorganizării Clubului 
şi alegerea Comitetului, el făcând parte din comisia de validare a 
alegerilor. După alegeri a fost ales în Comiteul Central Comitatens 
al Pnr. (românul din 30 iunie 1914) alături de Vasile Goldiş, Ştefan 
Cicio Pop, Cornel iancu etc. este o activitate remarcabilă şi va avea 
ca şi consecinţă alegerea lui iustin Monţia (de către adunarea 
alegătorilor cercului electoral ineu), ca delegat la Marea adunare 
naţională de la alba iulia din 1 Decembrie 1918: „subsemnaţii 
adeverim că în cercul electoral al Boroşineului din Comitatul 
arad sau ales azi ca delegaţi ai acestui cerc electoral domnii: dr. 
ioan suciu, advocat în Boroşineu, iustin Monţia, preot în Şicula, 
Patriciu Covaci, învăţător BoroşŞebiş, Dumitru nica, econom în 
Moroda, teodor Hălmăjan, econom în răpsig, cu unanimitate”.

activitatea politică a lui iustin Monţia nu încetează nici 
după împlinirea idealului naţional de unire cu românia. astfel, 
el participă din partea Partidului Poporului, condus de alexan
dru averescu, la alegerile parlamentare din 25 mai 1926. „După 
numărarea voturilor au fost validaţi următorii deputaţi de arad: 
Vasile Goldiş, Cornel iancu, Petru Marşieu, Bela Parecz, ius
tin Montza, Dimitrie apătean, Hans Beller, eugen spinanţiu din 
partea Partidului Poporului şi iustin Marşieu dinpartea Partidului 
naţional român. Partidul Poporului a obţinut 52,09 la sută din 
voturi”, aflăm din ziarul românul.  Parlamentarii arădeni ai acestei 
legislaturi şiau adus contribuţia la adoptarea mai multor acte nor
mative: „legea pentru împroprietărirea fără plată a ofiţerilor ordi
nului Mihai Viteazul”, „legea armonizării retribuţiilor bugetarilor”, 
„legea Camerelor de muncă” etc. Pentru că Partidul Poporului a 
intrat în conflict cu liberalii, la 4 iunie 1927, alexandru averescu a 
fost nevoit săşi prezinte demisia. Din însărcinarea regelui Ferdi
nand, Barbu Ştirbei a format un nou guvern (420 iunie 1927). Prin 
decret regal parlamentul a fost dizolvat şi sau anunţat noi alegeri. 
În alegerile organizate Partidul Poporului a obţinut un scor foarte 
mic şi nu a mai intrat în Parlament. activitatea de parlamentar a 
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preotului de Şicula sa încheiat aici şi a fost, cei drept, scurtă dar 
ea a încununat lupta de decenii a preotului din Şicula pentru cauza 
poporului pentru care şia dedicat întreaga viaţă. 

De aici încolo, preocuparea politică slăbeşte, fiind tot mai 
dezamăgit de formele şi accentele pe care le ia lupta politică, şi 
nu subscrie la manifestările extremiste, fapt ce se va dovedi be
nefic. se dedică tot mai mult pastoraţiei, pentru care va şi primi 
recunoştinţa consătenilor care îi vor păstra o vie amintire. Putem 
spune că iustin Monţia a fost una dintre marile personalităţi ale 
comunei Şicula, remarcat şi în plan naţional şi binemerită a fi tre
cut în cartea ei de aur.

  

Bibliografie: (e. Gluck, al. roz – „Documente din istoria mişcării mun
citoreşti; ioan tomole – „românii din Crişana, sălaj, sătmar în luptele naţional
electorale de la începutul secolul al XXlea”; Pavel Vesa – „episcopia aradului, 
istorie cultură, mentalităţi”; octavian Monţia – „amintiri de demult” (manu
scris); Ziarele adevărul şi tribuna; administraţie românească arădeană, vol 3; 
ioan Codău – Şicula, grai şi poezie).
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Monţia, octavian – avocatul din ineu 

Ioan Tuleu

Manuscrisul lăsat de octavian Monţia musteşte de 
naţionalism, dar cu toate acestea nu există sentimente 
revanşarde, antimaghiare, ci, am zice, totul se reazămă pe 
bunul simţ al românului. 

(ioan tuleu)

iustin, fratele lui emil Monţia a avut un fiu pe nume octavian, 
născut în 1906, care a devenit la rândul său avocat, precum un

chiul şi sa stabilit la ineu. Şi avocatul de ineu a avut preocupări 
culturale, încercând diverse scrieri, mai ales de istorie, de la el au 
rămas, spre exemplu, două caiete manuscrise de 360 de pagini, 
puse la dispoziţia noastră cu multă amabilitate de familia Muntea
nu, Pavel şi Geta, care nau văzut însă lumina tiparului, fiind scrise 
între 19821984, întro perioadă în care anumite scrieri nu cores
pundeau exigenţelor regimului. 

 În aceste caiete el face referiri autobiografice dar şi la întâmplări 
povestite de părintele său Preotul iustin Monţia şi de unchiul, 
fratele tatălui, emil Monţia:

„eram pe ultimele clase de liceu şi am avut ocazia să petrec 
zile plăcute cu unchiul meu, emil Monţia, la staţiunea stâna de 
Vale, prilej cu care am aflat multe întâmplări deale sale necunos
cute încă. Mia povestit că a participat la războiul întâi mondial în 
armata austromaghiară în calitate de ofiţer, fiind trimis pe frontul 
de est, în Galiţia. Mia mai spus că în toată perioada cât a fost pe 
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front nu a tras nici un singur glonţ, deşi era dotat cu pistol. aco
lo a căzut prizonier la ruşi şi aşa a ajuns de a cântat în orchestra 
operei din Kiev. Între timp a învăţat şi ruseşte. Dar gândul lui a fost 
la românia şi, ca urmare, a trecut frontiera românorusă cu cor
pul de voluntari transilvăneni şi sa dus la iaşi unde era guvernul 
român în retragere. În acele zile, când se pregătea Marea Unire şi 
armata română urma să treacă graniţa în transilvania, căpitanul 
emil Monţia a fost trimis de ionel Brătianu cu o scrisoare pen
tru Vasile Goldiş. Vasile Goldiş trebuia pus la curent cu situaţia 
politică şi militară şi intenţiile guvernului român. 

trece aşadar căpitanul Monţia emil frontul german prin 
ascunzişurile Carpaţilor şi odată ajuns în ardeal trimite acasă la 
tatăl meu şi fratele lui, părintele iustin Monţia din Şicula, vorbă să 
vină unul din fraţi la el.

Cei de acasă au înţeles că este o misiune secretă şi periculoasă, 
pentru că se întrebau ei, ce căuta căpitanul austriac, prizonier în 
rusia, voluntar în armata română în ardeal. tatăl meu ia spus 
fratelui său mai mic, Coriolan Monţia, preot în Şiclău: „eu am trei 
copii, mama lor ştii bine ca murit când erau mici, tu nu ai decât 
o fată, te duci să te întâlneşti cu fratele tău în nordul ardealului”. 
Şi omul sa dus. Când sa înapoiat a adus cu el şi plicul cu vestea 
unirii tuturor românilor. emil Monţia sa înapoiat după îndeplini
rea misiunii înapoi la iaşi. el nu putea rămâne încă în transilva
nia pentru că era condamnat la moarte de curtea marţială austro
ungară pentru înaltă trădare. spre exemplu, în 1944 când armata 
ungară sa apropiat de Şiria el a fugit de acasă pentru că şia amintit 
că are o condamnare la moarte neexecutată. După unire unchiul 
meu a fost numit consilier la Ministerul agriculturii, post pe care 
a stat ani de zile.”

Manuscrisul lăsat de octavian Monţia musteşte de naţionalism, 
permis de altfel în deceniul 9 al secolului trecut, dar cu toate aces
tea nu există sentimente revanşarde, antimaghiare, ci, am zice, 
totul se reazămă pe bunul simţ al românului. Următoarele două 
episoade tocmai asta vor să scoată în evidenţă, relaţiile bune care 
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sau stabilit între românii şi maghiarii din zonă, care şiau văzut de 
interesele comune trecând peste vechi litigii naţionale.

„Baronul solymoşi tibor (proprietarul moşiei şi castelului de 
la Mocrea n. n.) pleca adesea la Budapesta. la sărbători aducea 
cadouri la fetele şi feciorii maghiari din conac: mătăsuri şi bati
curi, pantofi, ciorapi şi alte hăineturi. Făceau baluri cu dansurile 
şi cântecele lor naţionale, la conac, şi nu se supăra nimeni pentru 
că era plăcerea lor, în intimitatea lor, fără zgomot. nevasta doc
torului Balogh ernest, un distins medic maghiar, umbla des la Bu
dapesta. odată, femeia, ca orice femeie, a cumpărat la mătăsuri şi 
lea înfăşurat după corp şi nu lea declarat la vamă. Vameşul cam 
şmecher a observat că doamna aceasta îi cam grasă şi a desbrăcato 
şi ia tras un proces verbal de contravenţie de clasa întâia, care era 
cu consecinţe. 

Doctorul Balogh când a venit în sat ia povestit tatălui meu. Şi 
cum el era deputat de arad a luat procesul verbal de la doctor şi 
ajuns la Bucureşti, a participat la un mic banchet la atene Palace 
cu domnii miniştri, că acolo se adunau seara şi a arătat procesul 
verbal ministrului de finanţe şi ia expus cazul. Ministrul a băgat 
în buzunar hârtia şi a doua zi a anulat contravenţia”.

la un alt episod de acest gen a participat chiar autorul 
însemnărilor şi el sa consumat în zilele fierbinţi din septemb
rie 1944, atunci când în zona ineului au avut loc lupte cu trupele 
maghiare care au încercat să pătrundă pe valea Crişului alb în în
cercarea de a ajunge la Brad. la ineu au şi avut loc aprige lupte cu 
invadatorul.

„Când războiul înainta spre vest trupele au trecut pe şosea fix 
pe lângă conacul lui solymosy. Doctorul Balogh ma întâlnit pe 
stradă şi ma rugat să merg să văd cei acolo la conac, şi a coborât 
de pe bicicletă şi mia dato să merg cu ea. Şi mam dus şi am în
trebat pe administratorul baronului: „Ce aveţi aici?” Câteva sute 
de porci şi câteva sute de oi merinos. la oi le daţi drumul pe câmp, 
iam spus. Pentru porci merg şi vorbesc cu colonelul, săi ducă 
la ineu, la regiment. Pot sta acolo în pivniţele de sub cazărmi, iar 
jumătate îi bagă la cazan pentru soldaţi. 



131Personalităţi şiculane

altă întâmplare: „ineul a fost o noapte sub ocupaţie maghiară. 
atunci au fost sparte locuinţele ofiţereşti, care erau încuiate findcă 
soţiile lor au plecat în refugiu. atunci când armata română a reve
nit în oraş ofiţerii au văzut locuinţele sparte şi devastate. atunci au 
arestat pe toţi maghiarii din localitate şi iau băgat în curtea cetăţii 
turceşti. eu am auzit, mam dus la colonel şi iam spus: „Domnule 
colonel, vă puneţi gradul în discuţie, de ce iaţi arestat pe maghi
ari”. „am vrut săi duc la curtea marţială”.

Dumneavoastră aveţi treabă cu hoţii, iam spus, cu cine a spart 
locuinţele, nu cu maghiarii. Faceţi percheziţii, găsiţi lucrurile şi pe 
făptaşi, oricine ar fi.„Şi cei de făcut?” Daţi chestia şefului de post 
şi drumul la maghiari acasă. atunci colonelul a apăsat pe un bu
ton, a venit un maior şi ia spus: „te duci cu octavian la cetate şi 
daţi drumul la maghiari”.

sunt doar câteva rânduri din însemnările avocatului din ineu 
care, îmbibat de educaţia naţionalistă dintre cele două războaie 
mondiale şi de atmosfera creată spre finalul epocii comuniste a 
ţinut să facă o pledoarie bine argumentată pentru statul naţional 
unitar român unitar, dar fără a cultiva sentimente xenofobe.
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  Morariu, Mircea  
– inginer de excepţie şi un şiculan adevărat

Viorel Roman

„era un profesionist desăvârşit al sistemului şi cu o probitate 
morală deosebită, altfel nici nu ar fi putut ocupa un post 
foarte important întro firmă de categoria zero în ceea ce 
priveşte securitatea naţională”. 

(Puiu emilian Valea)

Pe inginerul Mircea Morariu lam cunoscut foarte bine, fiind 
rudă cu el întâlnindune des, mai ales pe când funcţiona pe 

un post important în Centrala Metalelor rare din Bucureşti. era 
o instituţie de importanţă deosebită, supusă unui regim special 
de protecţie informativă. Fiind consăteni şi rude, relaţia stabilită 
între noi în perioada bucureşteană a fost deosebit de apropiată. 
Îmi amintesc că atunci când, student fiind, veneam de acasă, din 
Şicula, mă întreba totdeauna ce mai este prin sat, ce mai fac foştii 
lui colegi, vecinii etc. Dar mă provoca să îi spun şi ultimul banc 
sau anecdotă auzite, pentru că îi plăcea în mod deosebit umorul 
de calitate. 

inginerul Mircea Morariu a făcut parte din elita intelectuală 
tehnică din Şicula, fiind printre primii ingineri proveniţi din satul 
de pe Crişul alb, cunoscut mai ales ca vatră folclorică şi un loc în 
care sau născut mai ales personalităţi culturalartistice.

Mircea Morariu sa născut la 4 aprilie 1931, în comuna 
Şicula „subliniată cu roşu, asta însemnând – după legendă – zonă 



133Personalităţi şiculane

folclorică”, după cum subliniază 
chiar el întro autobiografie. Pă
rinţii lui au fost plugari înstăriţi, 
harnici şi credincioşi. tatăl a fost 
cantor bisericesc şi câţiva ani pri
mar al comunei. se trăgea prin 
urmare dintro familie bună, îns
tărită, capabilă să trimită copilul 
la şcoli înalte, la oraş. aşa că, în 
toamna anului 1942, după absolvi
rea a şapte clase, a fost luat de un
chiul său, fratele tatălui, cântăreţ 
de operă şi dus la timişoara, un
de a dat examenul de admitere 
la renumitul colegiu al Banatului 
„Constantin Diaconovici loga”. e
rau vremuri grele. Țara se afla în 
plin război, tatăl era pe frontul de 
răsărit. necazurile deasemeni au fost numeroase şi în cazul liceu
lui C.D. loga

Dar, cum se spune, în tot răul şi un bine, după nefastul Dictat 
de la Viena, din 30 septembrie 1940, liceul sa întărit prin trans
ferarea de la liceul „emanoil Gojdu” din oradea a profesorilor 
augustin Cosma şi aurel Pop, împreună cu revista lor „Țara visu
rilor noastre”, care a fost primită cu mare entuziasm de directorul 
liceului timişorean, Vasile Mioc. nu era doar un titlu ales la întâm
plare, el răspundea acelui sentiment nobil, naţional ce răzbătea 
din adâncul sufletelor dascălilor luminaţi ai liceului, dascăli care 
căutau zi de zi să insufle şi elevilor dragostea de neam şi Țară. Dar 
săl lăsăm pe Mircea Morariu să descrie atmosfera din liceul pe 
care la apreciat atât de mult, care ia întreţinut dragostea de carte 
şi ia cultivat patriotismul luminat: „De fapt, dascălii noştri gân
deau aidoma marilor cărturari ai vremii, care au simţit şi intuit 
pericolele ce ne pândeau; pe de o parte bolşevizarea româniei, iar 
pe de alta reichul german expansionist visa şi el ocuparea noastră. 

Mircea Morariu
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Cu germanii riscam să ne pierdem libertatea iar cu ruşii să ne 
pierdem sufletul”! sunt reflecţii peste timp dar atât de adevărate! 
Întâmplările din liceu povestite de el refac întrun fel atmosfera 
care domnea în oraşul de pe Bega, în mare parte germanizat: „În
tre liceul german din timişoara, „Banaţia”, şi colegiul C. D. loga 
era o continuă întrecere şi o ură mocnită! „Banaţia” avea 300 de 
elevi iar loga 1500 elevi. la toate serbările naţionale (româneşti şi 
nemţeşti) elevii de la „Banaţia”, în uniforme din culorile luate de la 
drapelul german (pantaloni negri şi cămăşi de un maronroşiatic), 
defilau milităreşte prin faţa tribunei oficiale şi erau cotaţi de presa 
vremii tot primii. Profund marcat de eternul succes al nemţilor, 
directorul C. D. loga, Vasile Mioc, în iarna anului 1943, a adus la 
liceu, în cursul orelor de program, câteva echipe de croitori care au 
luat măsura fiecărui elev pentru ţinută, replică la cea a nemţilor: 
pantaloni bleumarin, cămaşă de un albastrucerului, cu epoleţi şi 
cravată albastră închis, trecută printrun inel alb din piele iar pe 
cap o bonetă de culoarea cămăşii, care avea în frunte un romb tri
color cu însemnele liceului, câte o literă pe fiecare culoare.

Din luna februarie 1944, în fiecare dimineaţă (orele 78) 
înaintea începerii cursurilor aveam program de defilare în ju
rul liceului loga şi Carmen silva (liceul de fete), cu fanfara în 
faţă. În sfârşit visul directorului sa împlinit. Cu ocazia tuturor 
manifestaţiilor la care participam în frumoasa uniformă, cu fan
fara întro cadenţă impecabilă, publicul privitor se entuziasma şi 
scanda: „Unai loga şi aiai prima”.

numai că această manifestaţie, devenită regulă, avea să le aducă 
elevilor şi conducerii şcolii şi mari necazuri. „imediat după închei
erea războiului, cu prilejul manifestaţiei de 10 mai, ziua naţională a 
româniei din acea vreme. „În 10 mai 1945 se preconiza ca prin faţa 
catedralei, unde se afla tribuna oficială, să defileze numai armata. 
Dar, în mod surprinzător, după defilarea armatei apar încolonaţi în 
faţa tribunei elevii de la C.D. loga.

În frunte, directorul Vasile Mioc, în costum alb şi baston, după 
el un grup portdrapel, urmat de un alt grup de biciclişti ce purtau 
portretul regelui Mihai, apoi fanfara şi cei 1500 de elevi în pas de 
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defilare, îmbrăcaţi în uniformele amintite mai sus, fiecare având în 
dreptul inimii, prins pe cămaşă, portretul regelui Mihai.

După terminarea defilării are loc o manifestaţie spontană a ele
vilor din clasele mai mari (eu eram clasa a iiia), la care sau alăturat 
şi mii de participanţi ce au parcurs centrul oraşului timişoara, 
scandând. „regele şi Patria”. 

 Din nefericire manifestaţia spontană a dus numai la necazuri. 
au fost arestaţi atunci 28 de elevi, directorul Vasile Mioc, subdi
rectorul iuliu ilca şi profesorul de religie teodor nădăban, dirigin
tele meu.

elevii au stat în detenţie între 4 şi 30 de zile, unde au suportat 
interminabile interogatorii, ameninţări şi înjurături şi chiar câte 
o palmă. Directorul şi subdirectorul au fost duşi în lagărul de la 
Caracal unde au stat 3 luni”! am reluat pe larg din însemnările lui 
Mircea Morariu pentru a ne da seama atmosfera în care sa for
mat personalitatea celui care avea să devină inginerul şi omul de 
cultură Mircea Morariu. 

După absolvirea liceului şi obţinerea diplomei de bacalaureat, 
în vara lui 1950, Mircea Morariu a dat examen de admitere la Fa
cultatea de electrotehnică a institutului Politehnic din timişoara. 
a terminat studiile universitare în 5 februarie 1955, obţinând di
ploma de inginer energetic. imediat după examenul de stat sau 
prezentat la decanul facultăţii doi directori de la societatea „sov
rom Kvarţit” (minele de uraniu din oraşul Petru Groza), unul so
vietic şi altul român şi iau cerut să le recomande 10 absolvenţi 
pentru întreprinderea lor.

Între cei 10 a fost ales şi Mircea Morariu, care, din 25 februarie, 
a devenit inginer stagiar în Bihor, aproape de satul natal. stagiatura 
a durat doar 3 luni după care a trecut pe funcţie de răspundere, 
ajungând în scurt timp energeticul şef al întreprinderii. sa in
tegrat bine în acest loc de muncă, deşi condiţiile erau grele iar 
răspunderea deosebită, mai ales în condiţiile supravegherii sovie
tice. 

În anul 1962, şia dat măsura capacităţii sale de profesionist, 
atunci când sa produs un accident colectiv de muncă la maşina 
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de extracţie care acţiona pe un puţ 
de 400 de metri adâncime, maşină 
montată de el cu o grupă de elec
tricieni, dintre cei mai buni. Dintro 
manevrare nefericită a sistemu
lui de frânare, au fost schilodiţi 
9 mineri. oamenii nu mai aveau 
curajul să intre în mină. atunci, 
după 3 luni de studii şi încercări, 
ing. Morariu a reuşit introducerea 
pentru prima dată în românia a 
frânării dinamice la o maşină de 
extracţie, acţionată cu motor asin
cron de 400 kw şi 600 volţi, montat 
la un puţ de 400 m adâncime, cu o 
viteză a coliviei de 8 m pe secundă. 

În cazul eventualelor greşeli ale manipulantului, sau chiar în caz 
de deces al acestuia, colivia aflată în coborâre se oprea automat, la 
circa 23 m de fundul puţului, evitând astfel accidentele umane.

Performanţa profesională, calităţile de conducător, seriozi
tatea şi disciplina de care a dat dovadă au făcut ca, după 21 de ani 
de lucru la Petru Groza (Ştei), să fie transferat la „Centrala Meta
lelor rare” Bucureşti (forul tutelar), pe postul de energetic şef al 
Centralei. tot la Bucureşti şia împlinit un alt deziderat din viaţă, 
căsătoria, la 1 martie 1977, cu Mimi, prietenii lansând imediat 
dictonul: „Şi când Moraru sa însurat pământul sa cutremurat”! 
Geologul Puiu emilian Valea a fost şi el angajat la Centrală, pe 
un post important, şi la cunoscut bine pe inginerul Mircea Mo
rariu: „era un profesionist desăvârşit al sistemului şi cu o probitate 
morală deosebită, altfel nici nu ar fi putut ocupa un post foarte im
portant întro firmă de categoria zero în ceea ce priveşte securitatea 
naţională. trebuie săi mai remarc spiritul deschis, inteligenţa şi 
carisma, având mare trecere printre colegi. era, pot să spun, între 
primii trei oameni ai instituţiei, cu cunoştinţe bune manageriale, 
cum sar spune acum”.

soţia Mimi
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Dar Mircea Morariu nu a fost doar un inginer, sufletul lui de 
şiculan era impregnat cu folclorul şi tradiţiile şiculane, iar talentul 
artistic şi la valorificat după ce a fost ales, acolo la Petru Groza, 
în comitetul sindicatului, având în răspundere munca culturală. 
aşa că, în timpul liber a lucrat ca instructor cu brigăzile artis
tice, alcătuind şi texte pentru acestea, având uşurinţa versificării. 
Formaţiile artistice instruite de el au luat numeroase premii în 
cadrul festivalului „Cântarea româniei”.

Versurile sale ironizau anumite deprinderi, biciuiau moravuri 
învechite sau defecţiuni de caracter. Multe astfel de poezii au fost 
dedicate prietenilor şi colegilor de muncă:

La transferul lui Băbălău,
Director I.M. Bihor

trecură iute ca şi gândul
toţi anii de directorat
Cin se mai teme azi de dânsul?!
e Băbălău cel detronat

Din pruncie ştia mina
a tras din greu, cu necaz
De pe frunteşi da sudoarea 
Cu evantaiul de praz…
……………………..

                                   P. Groza – martie 1962

o altă poezie a fost dedicată împlinirii a 50 de ani de la absol
virea liceului loga

Semicentenar absolvire Loga
Dragă colega, astai soarta, 
De zeci de ani eşti om făcut
Dar cred că azi ţiai da averea 
so poţi lua de lanceput



13� Personalităţi şiculane

nici consătenii nu au fost uitaţi şi ilustrăm afirmaţia prin ver
surile dedicate comitetului de organizare a întâlnirii cu fii satului 
Şicula: 

iată că veni şi ziua 
Îndeobşte mult visată
Dupatîţia ani de zile
să ne mai vedem la vatră.
………………………..
sencepu cu redactarea
invitaţii la ospăţ
Unde se şi poticniră
Când să stabilea un preţ

eu propun să fieosută
Zice Mircea hotărât,
Când colo sare Borcuţa
eu zic să nu scriem cât… 

şi urmează modul în care a fost organizată petrecerea dar sunt 
scoase în evidenţă şi diferite realizări din sat

Şicula – 29 august 1971

soţia Mimi se bucura de o atenţie deosebită, dovada dragos
tei ce a purtat celei care ia fost alături până la sfârşitul zilelor. o 
poezie surprinde momentul cununării, după 1989, la biserică:

 „Cununie întârziată
Mircea-Mimi 1997”

 Târziu, dar veni şi ziua
Îndeobşte multă visată
Cu smerenia cuvenită
S-ascult şi-a popii povaţă

Ca un prost, de-atâta vreme
Nici nu am avut habar



13�Personalităţi şiculane

Că legea sacră-a familiei
Stă la popa în altar 

Versurile create în lungul anilor, cu diverse prilejuri, au fost 
adunate şi publicate în 2007, în volumul intitulat semnificativ. „o 
voce şiculană”, apărut la editura „amurg sentimental”, Bucureşti 
2007.

sentimentele pentru Şicula şi oamenii săi nu sau domolit 
niciodată, devenind parcă mai ardente spre sfârşitul vieţii. a par
ticipat şi la întâlnirile şiculanilor organizate cu diferite prilejuri 
când neam desfătat cu glumele, versurile şi vorbele de suflet ad
resate compatrioţilor şiculani. lam cunoscut foarte bine pe in
ginerul Mircea Morariu şi pot să mărturisesc că a fost legat trup 
şi suflet vatra originii şi copilăriei sale. Ca argument este şi faptul 
că în fiecare concediu de odihnă venea acasă, pe strada copilăriei, 
se întâlnea cu consătenii, cu care întreţinea lungi conversaţii, par
ticipa la activităţile culturale şi sportive cu o mare plăcere, şi multă 
relaxare îi provoca pescuitul în Crişul alb. Din toate punctele de 
vedere Mircea Morariu a fost un şiculan adevărat.

inginerul Mircea Morariu sa stins din viaţă la Bucureşti, în 
27 iulie 2007, şi a fost înmormântat la cimitirul Bellu. Din păcate 
nu a avut urmaşi, dar el ia considerat pe toţi tinerii Şiculei drept 
copiii săi!
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Şeran Pavel – specialistul în ingineria mecanică

  Carmen Birta

a fost primul care la acea vreme (anii 7080) a înfiinţat la 
Uzinele din Cugir un compartiment de proiectare armament, 
renunţând la proiectarea acestora de către institutul Militar 
de specialitate sau la aducerea de licenţe. În cadrul acestui 
serviciu a proiectat şi a omologat produse compatibile cu 
cele similare pe plan mondial.

(Carmen Birta). 

sa născut la data de 21 noiem
brie 1928, în comuna Şicula, 

judeţul arad, din părinţii Pavel şi 
Floarea.

Şcoala primară (şapte clase) a 
făcuto în Şicula. Cu toate că era 
bun la învăţătură, familia, care mai 
avea încă trei copii, nu a putut săl 
dea la şcoală mai departe. la ter
minarea şcolii primare, în 1943, 
auzind că la Cugir era o şcoală 
foarte bună, (Şcoala industrială 
CMC, Copşa Mică), care asigură 

întreţinerea gratuită a elevilor, sa înscris la examenul de admitere, 
pe care la luat cu bine. a terminat această şcoală în 1947. După 
terminarea şcolii a lucrat ca frezor la secţia MaşiniUnelte, până 

Pavel Şeran
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în anul 1949, când a fost promovat ca proiectant la Biroul de 
Construcţii MaşiniUnelte. În paralel cu această activitate a urmat 
cursurile Şcolii Medii tehnice din Cugir, pe care a absolvito în 
1951. sa înscris la cursurile institutului Politehnic Cluj, Facultatea 
de mecanică, pe care a fost nevoit să o întrerupă în 1955, pe motiv 
de boala. În 1958 îşi reia cursurile, iar în 1961 îşi ia examenul de 
licenţă ca inginer mecanic, specialitatea tehnologia Construcţiilor 
de maşini (tCM).

În anul 1966 sa înscris la Facultatea tehnicoeconomică 
din cadrul institutului Politehnic din Bucureşti, iar în anul 1970 
obţine cel deal doilea titlu de licenţă, ca inginereconomist, spe
cialitatea economia industriei Construcţiilor de Maşini. În anul 
1972 termină cursurile Universităţii serale Ml, secţia economie 
Politică. Urmează apoi mai multe cursuri de specializare în econo
mie în cadrul academiei Ştefan Gheorghiu. În perioada 19771978 
participă la lucrările de punere în funcţiune a Întreprinderii Meca
nice reşiţa şi sadu ii. În toamna anului 1951, ca urmare a separării 
uzinelor din Cugir, este transferat la Uzina 30 Decembrie Cugir, 
ca tehnolog, apoi ca Şef Cabinet tehnic şi sef Grupă tehnico
economică, iar din 1959 ca Şef serv. i, funcţie pe care a deţinuto 
până în 1968, când uzinele din Cugir se reunifică.

Din 1968 şi până la pensionare, în 1988, a deţinut funcţia de şef 
al serviciului ConstructorŞef cu probleme de produse speciale. În 
timpul acestei activităţi a fost primul care la acea vreme a înfiinţat 
un compartiment de proiectare armament, renunţând la proiectarea 
acestora de către institutul Militar de specialitate sau la aducerea 
de licenţe. În cadrul acestui serviciu a proiectat şi a omologat pro
duse compatibile cu cele similare pe plan mondial. Pentru munca 
depusă şi rezultatele obţinute a fost decorat cu mai multe distincţii 
ale româniei şi felicitat de conducerea MaPn şi MiCM. 

a fost solicitat de 18 ori să se deplaseze în străinătate pentru 
rezolvarea unor probleme de serviciu, în mai multe ţări: Urss, 
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Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, iugoslavia, rDG, irak, emiratele 
arabe Unite, Zimbabwe. toate aceste misiuni lea îndeplinit în 
mod exemplar.

În mai multe rânduri a făcut parte din grupe temporare de lu
cru din cadrul Caer şi a tratatului de la Varşovia, fiind reprezen
tant al româniei la aceste organisme.
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Veteranii Din ŞiCUla
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Cel de al doilea război Mondial a constituit cea mai trau
matizantă experienţă prin care au trecut românii în tot cur

sul istoriei lor. aproximativ 800.000 au murit, au fost răniţi sau au 
dispărut în cursul celei mai mari conflagraţii militare pe care a cu
noscuto omenirea iar alte sute de mii au pierit în bombardamente 
aeriene, deplasări forţate de populaţie, gencid contra evreilor etc. 
Din fiecare sat, din fiecare oraş au pierit zeci, sute şi mii dintre 
cei mai tineri şi viguroşi bărbaţi ai naţiei române. Mulţi dintre ei 
nu au avut parte de o slujbă creştinească sau un mormânt la care 
să se închine urmaşii. sute de oameni ai comunei Şicula au fost 
mobilizaţi şi ei să lupte pentru Ţară pe câmpiile nesfârşite ale rus
iei, pe dealurile Moldovei sau în Munţii slovaciei. Dintre aceştia, nu
mai din Şicula au pierit pe câmpurile de luptă 57 de bărbaţi – soldaţi, 
subofiţeri şi ofiţeri. Urmaşii îi plâng şi acuma, fără să ştie împrejurările 
în care sau sfârşit, cum au trăit viaţa de front, prin ce chinuri au tre
cut. iată de ce am ales să adăugăm acest capitol la cartea „Personalităţi 
şiculane”, tocmai ca prin experienţa trăită a patru dintre ei să cunoască 
ce a însemnat războiul pentru fiecare în parte. 

În fotografie: Şiculanii recruţi petrec înaintea plecării în armată.
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Corneliu Foltean, luptător pe două fronturi

 Ioan Tuleu

Personalitatea omului datorează foarte mult pentru reuşita în 
viaţă familiei şi mediului din care provine. Corneliu Foltean se 

supune şi el acestei axiome. Familia Foltean a fost una dintre cele 
mai cunoscute din Şicula prin hărnicia, spiritul întreprinzător şi 
îndârjirea membrilor ei. Cel care a ridicat familia între cele fruntaşe 
ale satului Şicula a fost Matei Foltean, care sa împământenit prin 
căsătorie, pentru că el sa născut în anul 1876, în localitatea Mo
roda, judeţul arad. sa stabilit în comuna Şicula prin căsătoria cu 
sofia Şeran. (decedată în dec 1948). Împreună au avut o fată şi trei 
băieţi: lena, Petru, Matei şi Corneliu. Dorinţa de a acumula cât 
mai mult pământ a făcut ca, împreună cu alţi şiculani, să emigreze, 
înainte de Primul război Mondial, în america unde a lucrat întro 
oţelărie şi în construcţii în oraşul Detroit. la câţiva ani după 1918 
sa întors acasă, iar cu banii economisiţi în america şia cumpărat 
mai multe hectare de pământ în Paisa şi terenuri de vie pe dealul 
Mocrii. În Paisa şia ridicat o hodaie (casă mare cu grajduri şi loc 
de depozitare a recoltei) şi o troiţă). a rămas de pomină în sat, 
povestinduse mulţi ani după aceea, petrecerea dată la sfinţirea 
troiţei şi a pământului din Paisa, la care a invitat tot satul, când 
sa mâncat, sa băut şi sa jucat până dimineaţa. Bătrânii satului 
spuneau că atunci au văzut şi au băut pentru prima dată bere în 
Şicula. se mai povestea că, noaptea târziu, Matei a trimis slugile cu 
căruţele prin sat să adune toţi oamenii căzuţi prin şanţuri de atâta 
băutură şi săi ducă la casele lor. Fiind un spirit comunitar, nu a 
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uitat de consătenii lui mai săraci, 
pe care ia ajutat atunci când a 
fost nevoie, cu cereale, unelte, şi 
chiar cu bani, implicânduse şi în 
„afacerile” comunei. Dar o boală 
necruţătoare îi grăbeşte sfârşitul, 
în ianuarie 1940, nu înainte însă de 
aşi împărţi bunurile şi pământul 
copiilor şi nepoţilor prin testa
ment. Cel mai mult a luat Foltean 
Petru, 14 iugăre; apoi Matei sa 
ales cu 12 iugăre iar cel mai puţin 
Cornel cu 10 iugăre. Şi, probabil, 
lena a primit la căsătorie şi ea 
zestrea cuvenită.  

Cornel a primit însă mult mai 
mult, pentru că fiind băiat cuminte 
şi silitor la învăţătură a fost trimis, după absolvirea şcolii elementare 
din Şicula, la Şcoala normală de Învăţători din arad. tatăl lui a 
procedat cu băiatul născut în 1908 la fel ca alţi consăteni bogaţi, 
care au ţinut săşi trimită odraslele la şcolile înalte din oraş pentru 
a deveni domni şi a scăpa de corvoada din gospodărie. Cornel a 
absolvit Şcoala normală, secţia învăţători, şi a ocupat în cursul 
vieţii mai multe funcţii: de învăţător, funcţionar public la primăria 
lipova, grefier şi arhivar la tribunalul din ineu, contabil la primăria 
Şicula.

Peste tot şia făcut treaba cu conştiinciozitate, fiind disciplinat 
şi deosebit de corect, primind aprecierile şefilor şi colegilor. Dar nu 
aceste însuşiri sunt cele care îl propulsează printre personalităţile 
comunei, ci „neşansa” de a participa, alături de atâţia zeci de şi
culani, în bătăliile pe care armata română avea să le ducă pe frontul 
de est împotriva ruşilor şi pe frontul de vest împotriva ungurilor 
şi germanilor. acolo, pe front, sau impus spiritul lui de sacrificiu, 
disciplina şi responsabilitatea. În timpul efectuării stagiului militar 
obligatoriu la regimentul 93 infanterie din aradCetate (noiemb

Cornel Foltean
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rie 1931aprilie 1933) sa specializat ca aruncător la aruncătoarele 
de 60,82 şi 120 mm, primind gradul de sergent major şi funcţia de 
ajutor comandant de pluton. nu sa bucurat prea mult de viaţa în 
civilie pentru aşi face meseria, pentru că fost mobilizat şi a ple
cat, în ziua de 4 septembrie 1941, cu regimentul 93 din Divizia 1 
infanterie pe front, la odesa, unde trupele române duceau lupte 
grele cu unităţile sovietice. În noaptea de 27 spre 28 septembrie 
Divizia 1 infanterie a înlocuit unităţile decimate ale Diviziei 13 
infanterie în confruntări deosebit de violente. Corneliu Foltean a 
luptat în calitatea de comandant de grupă în sectoarele simonovka, 
Kubanka, Kremidovka. În 16 octombrie, când a căzut fortăreaţa 
odesa, elementele înaintate ale diviziei au ajuns pe litoralul Mării 
negre. acolo a stat Corneliu Foltean, cu unitatea lui, până în de
cembrie 1941, pentru paza litoralului. a avut însă şansa de a fi tri
mis în ţară, evitând astfel participarea la luptele crâncene din iarna 
19411942 din apropiere de Harkov, în care au murit şi câţiva din
tre consătenii săi. 

numai că, războiul nu sa încheiat pentru învăţătorul din 
Şicula deoarece, iată, în vara anului 1942 a fost mobilizat din nou 
pentru a participa la ofensiva de vară, declanşată pe direcţia sta
lingrad şi Munţii Caucaz. De data aceasta a fost vărsat la Divizia 
3 Munte, Grupul 6, Batalionul 6 Vânători, în calitate de major de 
companie, care a început deplasarea pe front între 18 iulie, eşalonat 
pe unităţi, în 52 garnituri de tren până în Crimeea, unde a intrat 
între 4 şi 16 august. În noaptea de 9 pe 10 septembrie Batalionul 6 
a trecut strâmtoarea Kerci în Peninsula taman. Până în 16 septem
brie Batalionul mărşăluieşte, numai noaptea, circa 120 de kilome
tri, ajungând la poalele Caucazului. Despre ceea ce sa întâmplat 
acolo, despre amploarea şi duritatea luptelor prin care a trecut şi 
Corneliu Foltean îl lăsăm să povestească pe sublocotenentul ni
colescu, din acelaşi Batalion 6: „terenul este foarte accidentat şi 
acoperit cu păduri dese, din care cauză sprijinul artileriei noas
tre este prea puţin eficace. inamicul este bine organizat la teren, 
având cazemate şi exploatând la maximum avantajele oferite de 
teren. După 4 ore de lupte se produce un gol în dreapta Batalionului 
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6 vânători, unde ataca batalionul 11. Primesc ordin de la grupul 
6 Vânători de munte ca eu, cu plutonul cercetare şi grupa de mi
traliere să atac şi să fac legătura cu batalionul 11. Pornim la atac, dis
trugem două cazemate bine apărate de două grupe de puşcaşi ruşi 
şi fac legătura cu Compania 2 din stânga Batalionului şi împreună 
continuăm atacul. inamicul este puternic, având organizate ca
zemate şi lunetişti ascunşi în coroanele copacilor pentru vânarea 
comandanţilor ofiţeri”. În acele lupte pierderile forţelor româneşti 
au fost foarte mari, între 2045 la sută din forţele participante, în 
funcţie de subunitate. Divizia 3 Munte condusă de generalul leo
nard Mociulschi a dus lupte grele şi după începerea retragerii din 
Caucaz, în urma înfrângerii germanoromâneşti de la stalingrad, 
luptând mai multe luni în apărare, în Peninsula taman. Deşi aflat 
în rezervă, Batalionul 6 a suferit un puternic bombardament de 
aviaţie, în mai 1943, suferind pierderi foarte mari. Începând cu 16 
iulie 1943 Divizia 3 Munte a fost scoasă din Kuban peste strâm
toarea Kerci şi dispusă în Crimea pe coasta de nord a Peninsulei. 

În Crimeea trupele germane şi româneşti au rămas în apărare 
până în 10 mai 1944 când Divizia 3 Munte a fost evacuată în ţară, 
la Constanţa. În timpul campaniei din Crimeea Corneliu Foltean 
a făcut prizonier de război un rus, pentru care faptă a primit con
cediu o lună de permisie şi a fost decorat cu medalia „Bărbăţie şi 
credinţă”. „eram în tranşee când a căzut peste mine un zdrahon 
de rus. era slab, zdrenţuit şi probabil voia să se predea, mai ales că 
era şi mort de foame. lam luat prizonier şi lam dus la comanda 
unităţii. aşa că mam ales cu o lună de permisie. am fost trimis 
împreună cu alţi camarazi la un aeroport să ne îmbarcăm, dar nu 
am reuşit să urc în avion deoarece atunci când am ajuns eu la rând 
sa umplut şi am rămas pe dinafară. aşa că am fost trimis cu o navă 
militară pe mare. Dar nava fost bombardată de aviaţia sovietică şi a 
fost nimerită. era vreme de aprilie, înainte de Paşti. am sărit în apă 
cu mai mulţi camarazi pentru a ne salva, deşi în mare mai pluteau 
gheţurile iernii. Din fericire antiaeriana de pe navă a lovit un avion 
inamic şi celelalte două au părăsit lupta. am fost recuperaţi şi cu 
chiu cu vai am ajuns la Constanţa, care a fost şi ea bombardată de 
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aviaţia inamică. Până la urmă am ajuns acasă. Mai târziu am aflat 
că avionul în care trebuia să urc a fost bombardat şi sa prăbuşit, 
murind toţi pasagerii”. 

Ceea ce ia povestit Corneliu Foltean fiicei sale angela, proba
bil sa întâmplat în aprilie 1944, când a început ofensiva sovietică 
pentru eliberarea Crimeei. el a fost evacuat pe mare odată cu 
grosul forţelor româneşti dispuse în apărarea sevastopolului. Des
pre un episod aproape asemător nea relatat şi profesorul ioan 
Codău: „tatăl meu a fost evacuat pe nava „alba iulia”, care a fost 
bombardată de sovietici şi era gata să se scufunde, dar avioanele au 
plecat în urma ripostei artileriei antiaeriene şi nava a fost readusă 
pe linia de plutire, târânduse apoi până în portul Constanţa”. 

După retragerea în ţară, Divizia 3 Munte a revenit în garni
zoana de reşedinţă, respectiv la Beiuş, iar Corneliu Foltean şia pu
tut revedea familia după aproape doi ani. Dar nici de data aceasta 
nu a stat prea mult acasă pentru că, în august 1944, îl întâlnim 
din nou pe front la Debreţin, Mişkolţ, Munţii tatra etc, cu aceeaşi 
funcţie, major de companie şi luptă de data aceasta împotriva un
gurilor şi nemţilor pe frontul de vest. „Pe frontul de vest eram la 
aprovizionare, transportam hrană cu căruţele. Întro zi eram cu 
coloana întrun sat unguresc, adăpostiţi întro curte, când am fost 
anunţat că ne atacă ungurii. am auzit împuşcături şi repede am 
escaladat un zid de doi metri, nici eu nu ştiu cum am făcuto, şi am 
fugit printre tuleii din grădini, dar cei mai mulţi dintre noi au mu
rit împuşcaţi în cap de civilii din sat. am scăpat şi de data aceasta 
viu şi nevătămat”. tot din această perioadă a povestit fetei sale o 
întâmplare care ia pricinuit multă amărăciune, pentru că sa făcut 
asupra lui o mare nedreptate de către însuşi generalul Mociulschi: 
„eu eram la cartierul general al generalului Mociulski şi între altele 
a trebuit să am grijă şi de câinele lui. Întro zi a avut loc un bom
bardament şi a fost lovită maşina generalului, dar nu acesta a fost 
marele bai ci faptul că ia fost omorât câinele. Pentru acest motiv 
am fost trimis în linia întâi. sa făcut hârtia, dar între timp a avut 
loc un alt bombardament de aviaţie şi din cauza suflului explozi
ilor hârtiile cu trimiterea pe front şi alte acte au fost împrăştiate, 
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iar culmea, actul meu de trimitere a aterizat lângă mine. lam 
protejat şi am făcut în aşa fel încât să ajung pe linia întâi, numai 
să scap de general”. Şi din nou generalul Mociulschi întro nouă 
ipostază: „Generalul Mociulschi avea mania cuvântărilor lungi şi 
dese. Întro zi nea adunat pe un câmp, în careu, şi nea ţinut o 
lungă cuvântare. Între timp a avut loc un raid de aviaţie care pur şi 
simplu nea măcelărit, cei mai mulţi pierind atunci. eu mam as
cuns după o tufă de scaieţi, că altceva nu am găsit şi, camuflat cum 
eram, am scăpat”. Despre mania cuvântărilor lungi ale generalului 
nea povestit şi un alt veteran, prin urmare Corneliu Foltean avea 
multă dreptate. Din cele povestite de fiica angela am remarcat că 
tatăl ei nu sa lăudat cu faptele lui de vitejie, ci a reţinut întâmplări 
care poate răneau la fel de mult ca şi gloanţele. Pe frontul de vest 
participat la luptele grele pe care lea dat Grupul 6 Vânători, spre 
exemplu, pe valea râului szilivaş din Munţii Bukk, în cadrul ofen
sivei începută în 23 noiembrie 1944, la ora 10,30, efortul principal 
fiind făcut chiar de batalionul său. 

Despre luptele din această zonă, duse de unitatea lui Corneliu 
Foltean, avem o mărturie de la sublocotenentul iosif Damian, co
mandant de companie: „Batalionul din care am făcut parte primele 
zile ale lunii decembrie 1944, prin lupte grele a trecut mare parte 
din Munţii Bukk. rămăsese de trecut o ultimă creastă, aceea a cotei 
Balvany, misiune foarte grea gândindune la pierderile pe care le 
suferise unitatea noastră, escaladând prin lupte multiple înălţimi şi 
cote din Munţii Bukk. Conducerea diviziei a avut inspirata soluţie 
de a folosi călăuzele locale, ciobani şi pădurari, pe poteci numai de 
ei folosite şi cunoscute, astfel că dimineaţa neam pomenit că eram 
trecuţi de munte şi am ajuns în depresiunea szilivaşi. Drumul a 
fost parcurs în linişte mormântală, terenul fiind acoperit cu păduri 
de fag şi plin de zăpadă. nu ne venea să credem ochilor când ne
am aflat în loc deschis, unde întro mică vâlcea neam aşezat jos, 
frânţi de oboseală, dar bucuroşi de reuşită, a fost unicul caz de 
acest fel pe care lam trăit cât am fost pe front, doi ani şi jumătate”. 
Divizia 3 Munte a participat şi la „operaţia Praga” până la 12 mai 
1945, când a ajuns la e Polna, fiind una dintre unităţile care au 
luptat şi după semnarea armistiţiului la 9 mai 1945.
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eliberarea din armată sa produs abia în septembrie 1945 
după ce, în urma unui marş lung, pe jos, din Cehoslovacia, Divizia 
3 Munte a ajuns în garnizoana de reşedinţă. Pentru faptele sale de 
vitejie Corneliu Foltean a fost decorat şi medaliat cu „Bărbăţie şi 
credinţă” clasele 1, 2, 3; „serviciul Credincios cu spade” cls. a iia, 
„Crucea serviciul Credincios cu spade” cls. a 3a, „Medalia Victo
riei”, fiind din acest punct de vedere unul dintre cei mai decoraţi 
şiculani.

Pământul moştenit de la părinţi la făcut să se retragă în satul 
natal în 1948, dar nu peste mult timp a fost nevoit săl predea statu
lui şi la primit înapoi abia în 1991, când a fost prea târziu, pentru 
că a murit în 8 ianuarie 1992. stabilinduse definitiv în satul natal 
şia întemeiat şi o familie, căsătorinduse cu elena, cu care a avut 
două fete şi a mai apucat săl poarte în braţe şi pe nepotul Dacian. 

Corneliu Foltean nu a fost omul care să îşi dorească să iasă 
neapărat în evidenţă, a fost modest şi blând, dar frontul a potenţat 
în el energii nebănuite şi la făcut să se evidenţieze mult peste 
camarazii lui. Faptul că a supravieţuit după aproape patru ani 
petrecuţi pe linia întâi ne arată nu numai o rezistenţă neobişnuită 
dar şi inteligenţă, absolut necesare în lupta pentru supravieţuire.

  
Bibliografie. actele de stare civilă: informaţii din livretul militar eliberat la 

24. 06 1951; amintirile fiicei angelei toduţa (Foltean); alexandru Duţu, armata 
română în al Doilea război Mondial, editura enciclopedică, Bucureşti 1999; 
ioan Valeriu tuleu, războiul trăit, editura Viaţa arădeană, arad 2012.
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ioan Păşcoi – de la stalingrad la funcţia  
de primar în Şicula

 
 Mircea Grec

  

Între numeroşii şiculani care au participat pe fronturile celui 
de al Doilea război Mondial sa aflat şi bunicul meu dinspre 

mamă, ioan Păşcoi zis şi „Ploişelu”, o figură reprezentativă pentru 
un ,,ţăran mijlocaş” din Şicula, dacă am în vedere rolul avut în co
munitatea sătească. 

sa născut la 10 septembrie 1912, în sicula, ca singurul fiu al lui 
Păşcoi Petru si Păşcoi sara si nepot al lui Păşcoi Pavel zis Ploieşu. 
Din această cauza a fost poreclit Ploişelu.

tatăl său a fost mobilizat în 1914 şi a luptat pe frontul din ita
lia în Primul război Mondial pentru o cauză care nu era şi a lui, 
găsinduşi sfărşitul în 1918, la întoarcerea de pe front, în spitalul 
din Debrecen, fără aşi mai vedea familia. Şi astfel a rămas bu
nicul meu în grija bunicului său, trăind 95 de ani, trecând prin 
toate frământările secolului al XXlea, încărcat de atâtea războaie 
şi răsturnări sociale.

Şicula nu are mulţi bătrâni care să fi trecut „pragul” celor 90 
de ani. oameni care au prins monarhia, două războaie mondia
le, comunismul cu colectivizarea, democraţia şi, mai nou, să fie 
cetăţeni europeni. aceşti matusalemi au muncit o viaţă întreagă, 
şiau crescut cu greu copiii, ajungând să îşi numere triumfător 
străstrănepoţii. Între aceştia a fost bunicul meu, ioan Păşcoi, a 
cărui viaţă este şi povestea şiculanilor care au ajuns să adune în bu
letin atâţia ani câţi este greu săi numeri, dar săi treci prin atâtea 
furtuni iscate de vremea rea. Majoritatea îşi trăiesc şi şiau trăit 
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bătrâneţea în singurătate, printre lucruri vechi şi cutii cu medica
mente, pe care ştiau că nu trebuie nicicum să uite să le ia. Dacăi 
întrebai în urmă cu şase decenii, niciunul nu sar fi gândit că o să 
apuce 90 de ani. sau 95, ca bunicul meu, ioan Pascoi zis Ploişelu. 
 Bătrânul era încredinţat că viaţa lungă de care sa bucurat se da
tora şi ambiţiei de care a dat dovadă. a avut mai multe funcţii în 
administraţia locală, dar nu sa dat în lături nici de la munca câm
pului şi spunea că ia plăcut foarte mult să citească. a terminat 
şapte clase, dar spunea că experienţa sa de viaţă depăşeşte cu mult 
cele scrise în cărţi. Cu alcoolul nu sa împăcat niciodată şi crede că 
şi acest „aspect” la ajutat să poată „număra anii”. „nu am abuzat 
niciodată de semenii mei. am mâncat foarte rar carne şi nu mia 
plăcut alcoolul. sunt un om credincios şi mă rog la Dumnezeu în 
fiecare zi”, a dezvăluit moşu Ploişelu secretul longevităţii. 

a trăit mult dar nu a trecut uşor prin viaţă. a rămas orfan de 
tată încă de mic copil, nu şi la amintit niciodată pe părintele său, 
având doar doi ani când acesta a plecat pe front în primul război 
mondial. a absolvit şapte clase primare la şcoala din Şicula, avân
dul învăţator pe unul numit Şandor. acesta a remarcat inteligenţa 
deosebită a copilului ioan Paşcoi şi a insistat pe lângă bunicul lui 
săl trimită mai departe la şcoală, dar, deşi situaţia materială iar fi 
permis, a biruit acea concepţie ancestrală a ţăranului român de aşi 
ţine copiii acasă la munca pământului. sa căsătorit repede, la 18 
ani, şi a fost binecuvantat de Dumnezeu cu şase copii.

nu a fost scutit nici el de încercarea războiului pentru că a 
fost concentrat pe front cu regimentul 93 infanterie din arad şi a 
luptat la odesa, lozovaia aproape de rostov, în ajunul Crăciunului 
din 1941; la sud de stalingrad, în stepa Kalmâkă, în iarna 1942
1943.

avea 29 de ani când a păşit pe câmpul de luptă, primind „bote
zul focului„. anii sau scurs cu repeziciune, dar momentele trăite 
în bătaia focului au rămas vii în memoria lui. timpul nu a reuşit 
să şteargă nici măcar o clipă din faptele întâmplate pe câmpul de 
luptă. imaginile se derulau cu repeziciune în fiecare noapte în 
mintea comandantului de grupă şi apoi de pluton, ioan Păşcoi, 
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deşi erau impregnate cu ororile războiului, cu dorul de cei de 
acasă. am avut şansa de a înregistra pe aparatul de filmat o parte 
din aceste amintiri, care au apărut apoi întrun articol de ziar sub 
semnătura profesorului ioan tuleu, care a explicat, pentru mai 
buna înţelegere a evenimentelor şi contextul în care sau derulat. 
În continuare reluăm povestea frontului bunicului meu aşa cum a 
apărut ea: 

„În iarna anului 1941-1942 am ajuns comandant al unui pluton 
de mitraliere din cadrul batalionului, având în acel moment gradul 
de sergent. Am participat la Bătălia de la Lozovaia, unde ruşii au dat 
atacul. Atunci am avut noi multe pierderi. Îmi amintesc, de exemplu 
că, după un atac de-al nostru, batalionul s-a retras, dar comandanţii 
au uitat de noi. Norocul că ruşii nu ne-or bătut cu branduri că altfel 
era vai şi amar. Dar după asta iară am contraatacat iar din compa-
nia mea ştiu că atunci or murit trei şiculani: unul zis Corfa, altul 
a lui Bolcău şi a lui Culaia. De la celelalte companii au murit mai 
mulţi”. 

Bătălia de la lozovaia în care a fost implicat regimentul 93 in
fanterie din arad, în acea iarnă extrem de geroasă, cu temperaturi 
de minus 30 grade, a fost una dezastruoasă, nu numai prin prisma 
pierderilor suferit ci şi prin pedeapsa la care a fost supusă unitatea 
de către Marele Cartier Geneal român care ia retras drapelul de 
luptă, mulţi ofiţeri fiind deferiţi tribunalului militar. Câteva luni 
mai târziu sa revenit însă asupra pedepsei, în urma mai mul
tor inspecţii efectuate pe linia întâi de comandantul corpului de 
armată şi chiar a mareşalului ion antonescu. la una dintre aceste 
inspecţii a fost martor şi sergentul ioan Păşcoi din Şicula:

„După ofensiva aceasta am stat pe poziţii până în primăvară, 
acolo, lângă Harkov. Pe mine or vrut să mă ducă la punctul de 
comandă al regimentului dar căpitanul o zis că are nevoie de mine 
şi m-o luat la grupul lui de comandă. Într-o zi, când toţi ai noştri 
au plecat cu mitralierele în spate, pe poziţia întâia, în frunte cu 
căpitanul, eu am rămas la punctul de comandă. Am stat în adăpost 
unde era măturat şi udat, numai că m-am plictisit înăuntru şi am 
ieşit afară. Se desprimăvărase deja şi era plăcut afară. Dar stau eu ce 
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stau afară când văd că vine o maşină mare, neagră. Opreşte pădru 
mine şi ofiţerii din maşină mă cheamă la ei. Mă, da când mă duc.... 
salut regulamentar şi raportez. Ei bătutu-mo Dumnezeu, îmi zic, 
că nu putui sta înăuntru. Frontul era la cam trei kilometri. Na, zice 
către mine un general, sui aici pă scara de la maşină şi du-ne până 
unde se poate mai aproape de linia întâi. În satul acela, vai şi amar 
ce sat, era o şcoală acolo sus pe deal. Am mers până acolo, când le 
spun că „până aici se poate merge”. Eu mă temeam să mă duc cu ei 
mai departe. Dar s-or oprit acolo. Când am scăpat de ei am zis că 
nu mai ies din casă”

Din luna februarie 1942, când sau întâmplat acele episoade, 
Divizia 1 infanterie, implicit regimentul 93, a stat pe poziţii până 
în luna mai când a fost planificată o mare ofensivă spre nordest, 
pe direcţia stalingrad, care avea ca obiectiv pătrunderea armatelor 
germane până la câmpurile petrolifere de la Baku şi luarea stalin
gradului, un centru strategic de importanţă capitală în desfăşurarea 
ostilităţilor. Dacă ofensiva germanoromână începută la 2o mai a 
fost la început uşoară, pe parcurs rezistenţa sovietică a devenit tot 
mai acerbă, Divizia 1 infanterie suferind şi ea mari pierderi: 

„În primăvara anului 1942 am început ofensiva spre Stalin-
grad, am ajuns la Don, pe care l-am trecut uşor pe un pod de vase, 
după care am primit repaos de o zi. După ce ne-am odihnit puţin, 
dormind pe un câmp deschis, am mărşăluit pe marginea Donului 
ca unitate de avangardă. Mergeam în formaţie de marş, dar eu îi 
spun căpitanului meu de la comanda companiei: „Domnule căpitan, 
ce formaţie-i asta pe câmpul de luptă. „Batalionul în formaţie de 
marş?” Zice către mine: „Lasă că merg eu acolo în faţă să raportez 
comandantului de batalion”. Noi eram în spatele batalionului. Dar 
n-o plecat de la mine căpitanul 50 de metri, până începuseră ruşii să 
tragă spre noi cu toate armele automate. Jos cu noi. Vreo patru cea-
suri am stat către pământ până pe la 1-2 ceasuri după miezul nopţii. 
Acolo or murit iarăşi mulţi de la noi, inclusiv unul din Şicula. Vino-
vat o fost maiorul comandant de batalion. Să mergi tu în coloană 
de marş pe câmpul de luptă!? Executat trebuia! Dar nu i-o făcut 
nimeni nimic. Dar după aceea am mers numai înainte până lângă 
Stalingrad”. 
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Înaintarea Diviziei 1 infanterie şi a Corpului 6 armată român 
din care făcea parte sa oprit la sud de stalingrad, în stepa Kalmâkă, 
unde marea unitate a stat pe poziţii, în prima linie, din august până 
în 20 noiembrie 1942, când a avut loc o amplă ofensivă sovietică 
care avea ca obiectiv strategic nimicirea armatei 6 germane, 
comandată de feldmareşalul von Paulus. Din fericire pentru el, 
sergentul ioan Păşcoi nu era în linia întâi la 20 noiembrie 1942 
când sovieticii au dezlănţuit ofensiva pe frontul apărat de Divizia 
1 infanterie. a fost o şansă care poate că ia salvat viaţa, pentru că 
prea puţini sau mai întors acasă din infernul de la stalingrad. Dar 
iată cum sau petrecut faptele: „Acolo lângă Stalingrad am stat pe 
poziţii mai mult timp, eu fiind comandantul grupului de comandă 
de la Compania a 8-a. Era Postul Crăciunului când când o venit un 
batalion din ţară care să înlocuiască pe cei slabi şi bolnavi care au 
luptat încontinuu, de când o început războiul. Zice căpitanul către 
mine: „Transmite la plutoane să facă tabele cu cei slabi şi bolnavi că o 
venit un batalion din ţară ca să ne înlocuiască”. Am trimis sergenţii 
care or venit cu tabelele, pe care le-am dus căpitanului. Se uită la ele. 
Mă dar nu te-ai pus şi pe tine? „Domnule căpitan, da eu îs sănătos”. 
Şi eram într-adevăr sănătos. „Pune-te şi pe tine. Că îţi dau drumul 
acasă”. Şi am plecat cu ceilalţi trecuţi pe liste până la gara cea mai 
apropiată de front. Dar nu ne-or dat nemţii trenuri să ne îmbarcăm. 
Am stat acolo în nişte case până când ne pomenim că vin pe la noi 
nişte feciori noaptea şi ne spun că or rupt ruşii frontul. Mă sculai şi 
mă dusei la maiorul nostru, comandant de batalion, care mergea 
cu noi acasă. Domnule maior iacă care-i baiul. Trimite agenţi la 
regiment, îmi zice. Regimentul era de noi ca de aici (Şicula n.n.) la 
Iermata. Se duce agentul călări şi vine înapoi dar nu zăreşte nici 
urmă de soldaţi. Acolo era şi comanda Regimentului şi a Diviziei 
(Plodovitoie n.n.) Atunci vine un tren în gară. Eram comandant la 
compania a doua. Şi or intrat în tren care şi câţi au putut. Eu am 
spus ca restul să plece de acolo care cum poate. Cu cocii, pe jos, ori-
cum. Şi era frig, foarte frig... 

Şi am venit de acolo tot pe jos până într-un port de la Marea de 
Azov, unde am primit ordin să ne ducem fiecare la companie. Stau 
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acolo o zi, două şi mă duc la infirmerie şi îl caut pe domnul căpitan, 
dar nu îl găsesc. „L-or fi prins ruşii, nu l-or prins?!” Or zis să ieşim 
la instrucţie, dar mie după atâta război numa instrucţie nu mi-o 
trebuit”. 

aici se încheie povestea „războinică” a bunicului meu, ioan 
Păşcoi, pentru că,  după sosirea în ţară, în anul 1943, nu a mai par
ticipat la luptele din rusia şi nici pe frontul de vest, a rămas totuşi 
concentratat în ţară pe timpul războiului, la diverse munci.

În anul 1945, încă înainte de terminarea războiului, în atmos
fera de transformări profunde a societăţii româneşti, a fost ales 
subprimar de cetăţeni, nu prin alegeri locale, care nu sau ţinut 
decât în 1946, ci întro adunare cetăţenească, la propunerea pri
marului Pisica, tatăl lui Palea Pisichii. Peste câteva luni, în acelaşi 
an 1945, ioan Păşcoi este ales primar, tot în cadrul unei adunări 
cetăţeneşti, avândul subprimar pe Mitru lu rita.

,,Cine împarte parte îşi face” – zice un proverb românesc – şi 
aşa sa întâmplat şi în aplicarea reformei agrare, declanşată în mar
tie 1945. Graba cu care sa aplicat reforma agrară a creat condiţiile 
ideale pentru abuzuri în distribuţia loturilor expropriate. De multe 
ori, în comisiile locale au intrat ţărani care nu aveau dreptul să 
primească pământ în baza legii din martie 1945. apoi, şefii acesto
ra şiau distribuit loturile cele mai fertile. Păgubiţii acestui sistem 
au fost soldaţii aflaţi încă pe front sau văduvele de război, despre 
care legea spunea ca aveau întâietate în distribuirea pămânului. În 
martie 1948, guvernul a declarat că reforma agrară sa încheiat. 
Dar acel proverb românesc nu sa potrivit şi cu caracterul deosebit 
al lui ioan Păşcoi. Deşi subprimar si apoi primar al comunei, fi
ind, prin urmare, ,,în fruntea bucatelor”, nu sa împroprietărit şi pe 
el, chiar dacă participase pe frontul de răsărit în prima linie, deşi 
avea acasă patru copii şi al cincilea pe drum. În vremurile tulburi 
de după război, când se schimba o lume cu alta, poate mai bună, 
poate mai rea, el şia păstrat acel bun simţ şi acel spirit de dreptate 
care la caracterizat toata viaţa. a dat pământ altora, poate a asistat 
neputincios cum alţii se înfruptau din pământul cel mai bun, dar 
pentru el nu a luat nimic, pe când un altul şiar fi făcut avere!
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la reforma agrară din anul 1921, sa întâmplat acelaşi lu
cru, dar cu înaintaşii lui. acea reformă venea ca o răsplată faţă de 
spiritul de sacrificiu şi eroismul ţăranilor români, ajutândui astfel 
săşi reducă dependenţa faţă de marea proprietate. Şi totusi, deşi 
ioan Păşcoi care era orfan de război, nu a primit nici o palmă de 
pământ, probabil considerânduse că are destul, deşi mama lui se 
recăsătorise iar el a rămas în grija bunicului său, Pavel Păşcoi, zis 
Ploieşu.

În acei ani de după al Doilea război Mondial, în românia se 
instaura cu paşi repezi sistemul comunist. Primarul ioan Păşcoi 
a refuzat înscrierea în Partidul Comunist. el, ţăranul mijlocaş, 
cu ştiinţă de carte, nu putea să se asocieze cu ,,cei mai prăpădiţi 
oameni din sat”, cum mia relatat odată, săraci datorită lenei care 
ia caracterizat. nu se putea asocia, cum se spunea pe la noi cu 
,,culduşii satului”. Şi a fost schimbat din funcţie cu altul, care nu 
a avut nici o reţinere sau mustrări de conştiinţă în a se adapta 
,,vremurilor noi”.

Datorită ştiintei de carte, totuşi, a fost numit, în 1948, ca pre
şedinte al Cooperativei de Consum Şicula, funcţie în care a rămas 
patru ani. sediul cooperativei era în localul actualului birt şi maga
zin ,,Flora”, fost în proprietatea unui evreu şi naţionalizat în 1946. 
În această perioada a înfiinţat o grădină de legume, prin defrişarea 
unei porţiuni de păşune din Dilcos, lângă Crişul alb, numindul 
aici ca şef pe binecunoscutul Petrica vrăjitorul.

Deşi era un om cu profunde vederi de stânga, nu a fost niciodată 
de acord cu noul regim care se instaura cu ajutorul sovietic. nu a 
putut accepta nedreptatea care devenise politică de stat. se schim
ba o lume injustă cu alta şi mai injustă. Mulţi dintre cei care au trăit 
în acei ani au făcut compromisuri, dar au făcuto pentru parvenire, 
pentru bani, premii şi posturi. sunt atâtea exemple când unii sau 
făcut disidenţi, fără ca măcar să ridice atunci un deget împotriva 
regimului. i sau pus şi lui condiţii, dacă accepta ar fi putut avansa 
pe scara socială, ar fi putut avea un alt destin. a preferat să rămână 
cinstit şi curat în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor.
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in mod sigur, necolaborarea cu noul regim ia adus şi desti
tuirea, în anul 1952, din funcţia de preşedinte al cooperativei de 
consum, în locul lui fiind numit altul ,,mai orientat”, el fiind tre
cut ca şi casier. nu mă mir că el ca şi mulţi alţii sperau în venirea 
americanilor. Parcă şi acum îl văd cum stătea cu urechea lipită de 
aparatul de radio şi asculta ,,Vocea americii” şi ,,radio europa 
liberă”. americanii au venit dar prea târziu pentru el deoarece a 
trecut la cele veşnice în anul 2007.
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 Un erou din Şicula
 Moartea vitejească a lui Gheorghe oacheş 

Întro după amiază posomorâtă din octombrie soarele pogora în 
amurg sângeros peste pusta nesfârşită dinaintea noastră.

De pe şoseaua nădlacului, priveam tăcuţi împreună cu vechiul 
meu prieten Gheorghe oacheş, întinsul acesta nesfârşit, care se 
desfăşura monoton ca o pânză prăfuită în faţa privirii noastre.

Vorba prietenului meu Gheorghe oacheş se istovi în aer ca visul 
unei fecioare care se stinge. apoi gândurile ne fură iar în împărăţia 
lor fără de moarte. o frunză se rostogoli agale la picioarele noastre. 
Din coroana majestuoasă a arborilor, o alta se desprinde lin, făcu 
un număr de piruete elegante în aer şi sărută pământul. apoi alta 
şi alta pătau amurgul de trandafir al zilei, se înfrăţeau cu ţărâna. o 
rază palidă se smulse zglobie din mănunchiul de jăratec al soarelui, 
se împleti jucăuşe cu părul desfăcut în vânt a însoţitorului meu, ne 
sărută şăgalnic pe faţă, pe frunte, pe gură, ne îmbrăţişa întreaga 
făptură, se înlănţui cu frunzele toamnei mohorâte şi dispăru fără 
urme ca o caravană înghiţită de pustiu. apoi soarele se uită înapoi. 
ne privi trist, aşa duios, încât fără voia noastră argintul vorbelor 
se stinse de tot, ca un sunet de clopoţei în noaptea naşterii sfinte. 
atunci parcă şi gândurile parcă au încremenit. 

Veni apoi, lupta pe viaţă şi pe moarte între zi şi noapte, între 
lumină şi întuneric, între adevăr şi minciună, între viaţă şi moarte. 
În duelul acesta grandios, fără săbii, fără gloanţe, nu erau alţi mar
tori decât noi doi. nimeni nu lua parte la luptă. nimeni, afară de 
noi. Pământul era pustiu şi aşa de întins.

***
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au trecut luni. Zile şi săptămâni sau rostogolit zburdalnic 
în valuri aurii, portocalii, albastre şi verzi, în soare şi ninsoare, în 
vânt şi ploaie, zbenguinduse în suflete, ca mieii în razele palide de 
april, înşirânduse cuminte pe firul argintiu al vremii, ca boabele 
de mărgean în colierele de perle ale fecioarelor cu ochii de cer.

Florile albe au înflorit în promoroacă imaculată pe ramuri, în 
pomi, în grădini şi în cimitire, pe morminte.

Fiecare zi ne învolbura sufletele, ne agita simţurile, ne frământa 
gândul, ca în preajma momentelor supreme. apoi a venit ceasul cel 
mare dezlănţuind furtuna pe pământ.

Gheorghe oacheş a plecat liniştit la regimentul lui de infante
rie, împăcat cu el însuşi şi cu Dumnezeu. a plecat liniştit, senin, 
calm, înalt şi mândru, ca un munte, ca un brad. În vinele lui curgea 
şuvoaie sângele albastru al strămoşilor muncitori de pământ – pă
mântul acesta care te înobilează, te face mai bun, te apropie de 
Dumnezeu. se simţea implantat până în gât în pământul acela al 
aradului eroic şi, de aceea, înfrăţirea supremă cu pământul nul 
întrista, nici nul înfrica. el era un prieten al lutului, copilul lui. 
strămoşii lui au fost truditorii brazdei, fraţii ei. atunci de ce sar 
teme el de sărutul rece al gliei?

sublt. Gheorghe oacheş a împărţit pretutindeni zâmbete 
şi bună dispoziţie. trecea prin viaţă modest, fără gălăgie, dar cu 
fruntea sus şi cu inima deschisă. Prietenul tuturora, nu avea nici 
un duşman, după cum nu era copil cu care să nu stea de vorbă şi 
care să nu se apropie de el fără sfială. soldaţii din plutonul pe care îl 
comanda vedeau în el mai mult un frate decât un superior distant. 
Comandant prin excelenţă, prezenţa lui era prilej de îmbărbătare, 
în cele mai critice momente ale luptei. Durerile soldaţilor erau şi 
ale lui. a luptat cu arma în mână în limanurile estice ale odessei 
şi apoi rând pe rând, pe Bug, pe nistru, pe fronturile Doneţului, 
până la ecaterinograd, unde a căzut în 22 ianuarie şi unde a şi fost 
înmormântat.

la căpătâiul lui veghează de acuma florile albe ale primăverii 
şi dorul înlăcrămat al părinţilor şi prietenilor copilăriei, a soţiei.

suflet de o impresionantă sensibilitate, sublocotenent Gheor
ghe oacheş a trăit eroic şi a căzut eroic. a presimţit moartea cu 
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o lună înainte, dar a privito rece, senin, a sfidato, a cravaşato 
drept în faţă cu indiferenţa eroului predestinat, zdrobindo cu lu
minile liniştite al ochilor, priviri în care se oglindeau deopotrivă, 
dragostea părinţilor, a patriei şi a pământului natal.

Destinul a voit ca el să cadă primul din regimentul lui.
Înainte cu o lună de sfârşit slt. Gheorghe oacheş scrie părinţilor 

în termeni mişcători: „De mine să nu vă îngrijiţi, căci se îngrijeşte 
Dumnezeu”. apoi presimţinduşi moartea, aşterne pe hârtia mută 
rândurile profetice: „Să mâncaţi Crăciunul sănătos că eu nu ştiu 
dacă mă mai întorc printre voi”. 

Când tatăl lui Gheorghe oacheş mia adus plângând cartea 
poştală, în concediul Crăciunului, iam scris o scrisoare, dojenin
dul uşor, ca pe viitor să nu mai întristeze părinţii cu profeţii sinis
tre. Desigur, scrisoarea nu la mai ajuns în viaţă. eu credeam că un 
om ca acela care a fost Gheorghe oacheş nu putea să moară. era 
prea bun şi nu ştiam, atunci, că Dumnezeu cheamă la sine oamenii 
buni în locul celor răi.

Glonţul de mitralieră duşmană la lovit drept în piept, întrun 
atac de flanc, când avea ordinul să spargă punga bolşevică din mi
jlocul armatelor amice. a murit fulgerător, cu chipul puţin crispat, 
pe un frig siberian.

sublt. rez. Gheorghe oacheş sa născut în anul 1911, în co
muna Şicula, jud. arad, comuna care a mai dat, înainte de Crăciun, 
un alt erou, doctorandul în medicină Petru Bâru, mort în spita
lul de la Dimitriewka, în timpul când îşi îngrijea răniţii, cu preţul 
vieţii. În urma lui, Gheorghe oacheş lasă o mamă, un tată, o soţie 
şi un frate zdrobiţi de durere, precum şi întregul sat nemângâiat şi 
o mulţime de prieteni, înfioraţi de dăruirea lui eroică.

noi, consătenii şi vârstnicii lui, prietenii copilăriei şi ai jocu
rilor, implorăm Pronia Cerească, să se ridice la înălţimea jertfei 
subloc. Gheorghe oacheş, să fim demni de ea şi de sfârşitul lui 
eroic: cu arma în mână, în atac în linia întâi, în faţa duşmanului, 
pe pământul nesfârşit al rusiei, pentru o viaţă mai liniştită şi un 
trai mai bun.

Pavel Berariu
Moghilev, 26 iV 1942
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 articol scris de Pavel Berariu, reprodus întocmai din volumul 
„Corespondenţă de război – 19421943”, editura Gutenberg arad, 
1999.

P. s.  
Veteranul Dumitru Şeran (n. 1923) nea dezvăluit cine era 

Gheorghe oacheş, pe care la cunoscut foarte bine, fiind prieten 
cu fratele său Pavel, învăţător în Şicula. „Când oacheş o murit pe 
front era student. Provenea din familia Giuri labului. a lui labu 
care avea casă pe uliţa cu sfatul. era drept, înalt, cu ţinută, foarte 
cumsecade, păcat de el că o murit aşa de tânăr. Din câte îmi aduc 
aminte nu era însurat atunci când o plecat pe front”. 
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Dumitru Şeran

Dumitru Şeran, eroul din războiul cu ungurii. 

Ioan Tuleu

Între numeroşii şiculani care au 
fost mobilizaţi pe frontul celui 

de al doilea război mondial sa 
regăsit şi Dumitru Şeran, care a 
luptat împotriva ungurilor pentru 
apărarea teritoriului aradului şi 
împotriva Ungariei şi Germaniei. 
a avut şansa să supravieţuiască 
cumplitului măcel, să trăiască pâ
nă la adânci bătrâneţe şi să se 
menţină întro stare fizică şi mai 
ales psihică de invidiat, în aşa fel 
încât a putut să ne povestească e
venimentele prin care a trecut, la 
care a fost părtaş în calitate de os
taş al patriei. 

sa născut în 19 noiembrie 1923. Părinţii au fost agricultori, 
adică ţărani mijlocaşi. la şcoala din Şicula a făcut şapte clase pri
mare, fiind unul dintre cei mai buni la învăţătură. Pe vremea aceea 
foarte puţini copii reuşeau să termine şapte clase, doar aceia care 
urmau a fi trimişi la şcoli mai înalte la oraş. nu sa întâmplat aşa 
cu tânărul Dumitru, pentru că fratele mai mare, Pavel, era deja la 
Şcoala normal din arad şi o cheltuială în plus era peste măsură de 
suportat de părinţi. Prin urmare a lucrat încă de copil pe holdele 
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părinţilor, devenind agricultor. a intervenit însă războiul şi viaţa 
paşnică de ţăran harnic şi cuminte sa sfârşit, fiind recrutat şi apoi 
mobilizat pe front. Despre această experienţă lam lăsat pe el să ne 
povestească: 

„am fost recrutat în 20 mai 1944, la regimentul 1 roşiori 
din arad. instrucţia am făcuto la Glogovăţ, unde ne aflam retraşi 
pentru a evita bombardamentele din arad. am stat acolo până pe 
data de 23 august. (În acel moment fratele Pavel era prizonier în 
Uniunea sovietică unde a căzut în urma Bătăliei stalingradului, în 
noiembrie 1942)

la 23 august ni sa dat alarma, la 12 noaptea, când am primit 
muniţie de război şi neam deplasat în cetatea aradului. am stat 
acolo două zile iar ofiţerii neor spus că am făcut armistiţiul cu 
ruşii: „Mă băieţi, neo explicat un căpitan, sa făcut un pact cu ruşii, 
nu mai luptăm cu ei, acuma luptăm cu nemţii. ne facem frate şi cu 
dracu până trecem lacu”. După două zile neam dus la aeroport. 
nemţii bombardau de acolo aradul. la aeroport am mai stat două 
zile timp în care or început ai noştri să bată cu brandurile şi nu or 
mai putut nici ateriza nici decola nemţii de pe aeroport. După asta 
neor împărţit pe subunităţi pentru paza unor instituţii din oraş. 
De exemplu plutonul meu a fost repartizat la Poşta mare. am stat 
de pază două zile şi două nopţi. După aceea am fost trimişi de pază 
la Biserica catolică, unde era comandamentul german. acolo am 
stat iarăşi vreo câteva zile până când sa reuşit dezarmarea în între
gime a nemţilor, după care neam oprit în cazarma din arad. 

am mai stat doar o zi şi o noapte pentru că dimineaţa neor 
adunat şi neor spus să fim gata că ungurii or intrat în ţară. am 
stat în cazarmă până după masă după care am plecat cu maşinile 
şi am ieşit afară din oraş, prin Grădişte. Dar nu am fost ieşiţi bine 
din oraş că spre noi au apărut tancurile ungureşti. atunci am sărit 
din maşini şi neam adăpostit. Unii au luato pe stânga şoselei alţii 
spre dreapta. am stat acolo până or trecut tancurile de noi. la un 
metrudoi o trecut tancul pe lângă mine. eram culcat la pământ. 
am rămas acolo până so făcut seară. infanteria ungurească încă 
nu venise. După aceasta neam retras pe marginea oraşului până 
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la Glogovăţ. la Glogovăţ am avut un sergent major din ardealul 
cedat, Câmpean teodor, comandant de pluton, iar comandant de 
grupă am avut un sergent din apateu, Purtan aurel. sergentul ăsta 
neo trecut Mureşul cu compul, în Banat, şi am ieşit în şosea unde 
neam oprit şi neam întrebat ce facem, unde mergem, nu mai 
ştiam carei rostul nostru, nu mai eram decât vreo 15 rătăciţi de 
unitate. Pe şosea vedem că vin doi civili dinspre arad. era sergen
tul major şi încă unul, îmbrăcaţi în civil, că doar aşa or putut scăpa 
din oraş.

Între timp sor mai adunat şi alţii până neam făcut vreo 150 
şi am mers împreună până la Gutenbrunn (Zăbrani). acolo o venit 
un maior cu alte trupe, Grecescu îl chema, care neo spus: „Mă 
băieţi, de aici nu mai mergem înapoi nici un pas, ori murim ori 
rezistăm pe poziţii, dar înapoi nu mai mergem. la marginea satu
lui neam făcut amplasamente, şi am stat pe poziţii alte câteva zile, 
până or ajuns ungurii la noi. Şi or început să ne bată cu brandu
rile. apoi neor atacat, iam respins, de trei ori neor atacat în ziua 
aceea, dar de fiecare dată iam respins. la un moment zice către 
mine sergentul Purtan: „Măi Şerane, mutăte în groapa mea că io 
merg la tine, că vreau să trag eu cu puşca ta mitralieră, dacă ne 
mai atacă ungurii. erau vreo doi metri între noi. Şi aşa am făcut. Şi 
începură brandurile iară să bată dar sor oprit, iară el zice: „acuma 
precis vin ungurii”. numai că or mai tras trei proiectile şi la ultimul 
aud o bubuitură şi numai praf şi pulbere. ridic capul şi mă uit spre 
groapa unde era sergentul şi îl văd răsturnat pe spate, numa căsca 
din gură. am sărit repede şi lam tras în groapa mea şi am văzut 
căi lovit în piept şi io ieşit schija prin spate. nici au no spus. 
atunci miam zis că nu mă mai tem de moarte. Dumnezeu mo 
ferit şi moartea mio murit. aşa am zis către toţi colegii. lam scos 
apoi din groapă, dar ungurii se apropiau de noi şi atunci o minune, 
fără comandă, am ieşit toţi din adăposturi, cu armele la noi, şi am 
fugit spre unguri trăgând din mers şi iam respins.

În cealaltă zi, cam pe la trei după masă, or venit tovarăşii ruşi, 
dinspre lipova. Zice către mine un prieten : „Măi Şerane, aşa aş 
bea nişte apă”. „stai că parcă mai am io”. Dar când mă uit în bidon, 
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nu mai era nimic. Dar atunci pentru că nu voia să meargă nimeni 
după apă leam spus celorlalţi sămi dea bidoanele lor şi am co
borât şi mam dus la o fântână ce se afla la marginea satului, spre 
arad. nam ajuns bine la fântână şi numai ce văd cum coboară 
ruşii dinspre sat, veneau ca trei turme mari de oi. Veneau grămadă. 
io eram la fântână. or ajuns şi ei şi prima întrebare care mior puso 
o fost: „Vino est”. am spus că nu. apoi mam întors la poziţie cu 
ei. Dar cei cu mitraliere sor dus 50 metri mai în faţă, ceilalţi or 
rămas în tranşeele noastre. noi aveam un vas cu răchie luată cu 
gândul să facem de pomană pentru sergentul Purtan şi pentru că 
nu aveam în ce goli răchia am puso în cască, iar ruşii au băut cu 
noi şi neor dat în schimb pâine de război şi marmeladă. era însă 
un sergent major care so tras deoparte şi mio spus româneşte 
că el nu iubeşte răchia. Dimineaţa ruşii or plecat către arad şi noi 
către lipova, unde am stat două zile şi atâta armată rusească cu 
tancuri, cu tunuri am văzut, cu atâtea arme, de am zis că ăştia îs 
pentru război, nu noi. noi eram 17 soldaţi la o puşcă mitralieră. 

După încă două zile hai cu noi către arad, dar când am ajuns 
la drumul spre Cladova o luăm pe el până în sat, vreo 4 kilometri. 
acolo sor adunat şi unităţi de la regimentul 11 Călăraşi, aşa că 
neam înmulţit şi de acolo am trecut dealul spre arăneag. Când 
am ajuns în vârful dealului sa dat ordin ca regimentul 11 Călăraşi 
să o ia spre stânga iar noi spre dreapta şi neam pus să facem un 
repaos de două ore. neam lungit pe pământ şi neam apucat să 
mâncăm hrană rece. După care am primit ordin de plecare. După 
ce am coborât puţin în josul dealului neor atacat ungurii. or tras 
nişte rafale şi or rănit câţiva. atunci am schimbat tactica, călăraşii 
or mers pe drum, direct către agriş, iar noi am luato prin pădure 
pe unde am fost conduşi de unul care era din partea locurilor. Pe 
mine mor pus vârf de avangardă. eram cu 20 de metri înainte. 
atunci mam îngrozit puţin. Dar am coborât, fără alte probleme 
în vale, care era plină de căruţe şi de refugiaţi. Şi din Şicula erau 
oameni care sor bucurat când mor văzut. Între timp katiuşele 
ruşilor, care erau amplasate jos pe valea Cladovei, or bătut spre 
Pâncota. noi din arăneag am trecut prin agriş şi apoi am luato 
spre Pâncota.



1��Personalităţi şiculane

În Pâncota neam făcut poziţie spre partea dinspre seleuş. ni 
sa spus că stăm vreo două zile acolo. atunci miam zis că seara 
dau o fugă până acasă, la Şicula, dar ce să vezi că am luato imediat 
spre Caporal alexa. ardeau acolo vreo 6 case. am auzit că leor 
bombardat ruşii cu katiuşele. De acolo am pornit spre olari, unde 
am stat toată seara şi toată noaptea. În timpul acesta am mâncat 
mai mult hrană rece dar mai primeam şi de la populaţie. Ştiu că 
la olari unul o furat clisa de la popă şi neo împărţit la toţi. De 
la olari din nou în marş, la Chişineu Criş, unde iară am stat vreo 
două zile, apoi am plecat la colonia „regina Maria”, astăzi avram 
iancu. 

Mai departe am trecut în Ungaria şi am ocupat satul Kotigean 
şi Micherechiul, unde sunt numai români, care neor primit cu 
steaguri. Însă sergentul din apateu o dus înapoi la un pod grupa 
noastră. neam instalat acolo, neam culcat, care cum am putut, 
dar dimineaţa neor atacat ungurii, or bombardat pe sat şi neor 
respins o venit un sergent de legătură să mergem şi noi în sat să 
luptăm dar nu am înaintat prea mult, poate 500 de metri, că vedem 
că se retrag ai noştri. neam retras toţi pe digul Crişului negru 
până la Boiu. seara so făcut apelul. Comandant de escadron era 
un locotenent Butnaru, om foarte cumsecade.

Pe tot parcursul ăsta am avut cinci ofiţeri la comandă. niţescu 
era comandanul divizionului. Şi mai era un sublocotenent Jianu 
şi alţii doi, veniţi de la partea operativă, pe care nu mai ştiu cum 
io chemat dar care neor lăsat în noaptea aceea, adică or dezertat. 
acolo ni sa spus că stăm 4 zile. atunci mam dus la comandantul 
de pluton şi am zis: „Domn sergent major, io nu am de aici până 
acasă numa 7 kilometri, dacă stăm patru zile lăsaţimă să mă duc 
să stau acasă două zile şi mă întorc”. „Mă, da să te întorci”. „Mă 
întorc”. „Bine, dute”. apoi merg la un caporal din Ţipari şi îi zic: 
„Mă George, io mă duc acasă”. „Cum te duci acasă?”. „aşa bine, 
am primit învoire, dute şi tu să ceri învoire”. se duce şi el dar se 
întoarce şimi spune că nu îl lasă. lasămă că merg să îi cer io voie 
pentru tine. Merg şi îi spun să îi dea drumul, că ştii cum îi, mergem 
noaptea şi îi mai bine să fim doi. Promit că ne întoarcem odată. 
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„Bine, spunei să meargă şi el”. Şi am venit direct peste holde, până 
în sintea, unde am băut apă la artezie.  el so oprit acasă la Ţipari 
iar eu direct către Şicula, pă dulee.

aveam armă, cartuşe, 2 grenade. Când mam băgat în sat, mă 
da ces aici atâtea fire de telefoane, şi plină Şicula de ruşi, aero
portul pe câmp. Doară de zece ori mor opri ruşii până am ajuns 
acasă. Şi am stat două zile acasă. Chiar înapoia casei noastre o fost 
comandamentul rusesc. În sat îmi găsesc un prieten, plecase şi el 
de la regiment şi mio spus că vine şi el cu mine. Bine, vină, îi 
spun. negru ioan, săracu. Şi am plecat împreună cu el. Dar când 
am ajuns în mijlocul hotarului el zice: Mă, hai să ne culcăm vreun 
ceas. erau cruci de grâu pe hotar, ne culcăm şi când să ne sculăm 
era sus soarele. ajungem la George în Ţipari, şi iese mama lui care 
ne spune că el nu neo mai aşteptat. am plecat, dar nu am mai găsit 
unitatea şi nu neo putut spune nimeni unde o putem găsi. Între 
timp neam mai întâlnit cu doi inşi. 

Ce facem. ieşim din Chişineu şi o luăm către Ungaria. ajun
gem la un sălaş de unde luăm o cocie cu doi cai şi tot acolo am tăiat 
un porc. nu era nimeni acasă. am găsit şi două pite la o unguroaică 
şi hai pe drum şi neam dus până am ajuns la Bekescsaba. acolo 
neam întâlnit cu un jăndar pe care lam întrebat dacă ştie undei 
regimentul. Mergeţi numai înainte, ne spune. Şi trecem de Bekeş şi 
ajungem întrun sat unde ne cantonăm. Dimineaţa, când am ieşit 
la uliţă, la celaltă casă era postul de jandarmi români şi unul era 
afară. Mă vede şi vine către mine. atunci am crezut că ne duce cu 
escorta până la unitate. Dar neam cunoscut. Când eram copil mă 
jucam cu el, fiind la postul de jndarmi în comuna mea. iam spus 
despre ce era vorba. atunci el o zis: „staţi aci vreo trei zile, apoi mai 
mergeţi o zi, mai staţi trei, nu vă grăbiţi să ajungeţi unitatea. „aveţi 
de mâncare?” „avem”. „Vin aveţi?” „Vin nu avem”. „ia o găleată şi 
hai cu mine”. Merg, umplu găleata cu vin dar neo spus să nu ne 
îmbătăm, să nu facem prostii. am stat trei zile. Şi numai bine am 
ajuns la unitate după trei săptămâni. 

tot încet. am ajuns întrun sat la malul tisei. Faină pământ 
acolo, nagy Halas. Şi am stat o săptămână. atunci o venit şi baza 
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regimentului, era călări. Şi nor dat şi nouă cai. Când neam întâl
nit cu colegii neor spus că am fost proşti că neam mai întors. 
aşa o zis comandantul de pluton. am trecut tisa pe la tiszalok, 
pe un pod făcut de armata noastră. am ajuns la tokay, acolo so 
oprit regimentul şi neor spus ca din fiecare grupă trei soldaţi să 
adune bidoanele şi neor dat vin. acolo în deal erau făcute crame 
şi aveau un vin tare bun. De acolo neam dus până la Miskolc. la 
Miskolc neo ţinut iară două zile, că era ziua de Crăciun. În ajunul 
de Crăciun am primit câte un pahar de vin, o bucată de plăcintă şi 
mâncare bună. În cealaltă noapte neor trimis pe poziţii. 

iam schimbat pe ruşi în timpul nopţii. am avut noroc că nu 
o mai trebuit să ne facem gropi, că am intrat în gropile lor. numai 
că am luat şi păduchii rămaşi de la ruşi. După patru zile or trebuit 
să ne scoată afară să ne ducă la deparazitare, tot câte o grupă. am 
avut o poziţie proastă acolo După ce neor băgat pe poziţie neor 
spus, la fiecare în parte, să nu scoatem capul afară ziua. Faceţivă 
necesităţile noaptea. Cum scoţi capul cum ai murit. Şi ştiţi cum îi 
omul, curios să vadă cei în faţa lui. Dimineaţa, până nu so făcut 
bine ziuă am ridicat capul şi mam grozăvit. atâţia ruşi morţi or 
fost în faţa noastră, de ferească Dumnezeu. ai putut călca de pe 
unul pe altul. Da şi poziţia era proastă, că numai 100 de metri erau 
până la nemţi. nemţii erau amplasaţi sub fundaţiile caselor de la 
marginea satului. erau bine aşzaţi. În 11 ianuarie escadronul care 
era în dreapta noastră de trei ori o atacat întro zi. Îi lăsa până 
ajungeau la jumătatea dealului, atunci îi lua nemţii. Mulţi or mu
rit. noi nu am atacat până în noptea de 12 pe 13 ianuarie, la ora 
9 seara, fără pregătire de artilerie. o rachetă albă şi înainte toată 
lumea. sergentul major care era foarte viteaz şi îndrăzneţ dă or
dinul: „Înainte băieţi”. Şi am plecat şi neor lăsat nemţii până am 
ajuns aproape de ruşii morţi. atunci or început să tragă în noi. or 
lansat rachete luminoase cu paraşută, care luminau aşa că nu pu
teau să nu te vadă. neam culcat. sor oprit ei, noi înainte.

atunci mor rănit pe mine. eu am fost printre primii răniţi. 
În picior. nu mo durut până după aceea. Îi spun sergentului ma
jor că îs rănit. stai acolo. o venit lângă mine şimi spune: Unde 
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îţi sunt picioarele să îţi fie capul. te întorci şi mergi târâş, să nu 
ridici capul. nemţii nu or mai tras. Mam dus până la o groapă 
unde mam uitat să văd ce am, pentru că am zis: Cum mă duc de 
pe poziţie când nu mă doare nimic. am avut pâslari, iam tras şi 
când am băgat mâna, plin de sânge. taci Şeran îmi zice unul. , Îs 
rănit îi răspund. Hai că te ajut să mergi până la postul de prim aju
tor. Şi mo ajutat, dar cum mergeam mă durea tot mai tare. am 
ajuns la postul de prim ajutor, sunt pansat şi mă ia un bătrân de 
acolo, dar abia mai pot merge. am ajuns la un pod, pe un canal, 
eram pe margine de sat, unde ne opresc santinelele, un rus şi un 
român. rănit? rănit. românul către mine: „Mă băiete, eşti rănit, 
mulţumeşte la Dumnezeu”. io mam mâniat, ce să mulţumesc, că 
mă ustura dă nu mai puteam.

Merg la infirmerie, mo pansat, mio dat apă, de mâncat nam 
mâncat nimic şi mam culcat. Când mam sculat dimineaţa or fost 
trei clase pline de răniţi iar seara eram numai şase. Un moldovean 
grav rănit mio spus că de la noi din pluton or mai rămas doar 7, 
din 40, restul morţi şi răniţi. la infirmerie am stat două zile şi de 
acolo am plecat cu căruţele până întrun sat, lângă Mişcolţ, sajo
senpeter, la spitalul 5 campanie. am stat acolo vreo 2 săptămâni. 
Între timp so făcut o fişă pentru fiecare, iar care o fost notat eva
cuabil, între care şi eu, o fost trimis cu trenul sanitar în ţară, unde 
am intrat pe la Vadul Crişului. Pe drum un furier neo notat care 
unde vrea să meargă: la Cisnădie, sibiu sau Blaj. io am zis Blaj şi 
la Blaj am rămas. acolo am stat până în 10 martie când mio dat 
drumul acasă, în concediu medical, pe 60 de zile.

exact pe 10 mai când so oprit războiul o trebuit să mă prezint 
la unitate. Mam prezentat la Cercul Militar de la arad de unde 
mi sa spus să merg acasă, că voi fi chemat când o fi nevoie. am 
stat acasă o lună, o lună şi jumătate, ştiu că o ajuns şi aici tifosul 
exantematic şi or murit şi din Şicula o grămadă. Şi o făcut doctorul 
din sat o echipă de deparazitare şi când mam dus la unitate mam 
prezentat cu hârtia. Unitatea era deja sosită de pe front şi acolo am 
făcut mai departe instrucţie. 
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or vrut să mă bage în şcoala de cadre dar nu am vrut. iam 
zis la major: „Domn major, io am făcut război, nu îmi mai trebuie 
armată. Şi îs şchiop”. am avut un locţiitor politic cumsecade, care 
io spus majorului să mă lase în pace. Pe mine mo dat la cai, îi 
ţesălam, îi îngrijeam. am stat până primăvara după care neo dat 
la regimentul 5 roşiori de la lugoj, apoi la Ministerul de război. 
la Bucureşti. Mam liberat în 6 decembrie 1946 şi am venit acasă 
şi mam apucat de lucru. acasă eram cinci fraţi şi so împărţit 
pământul la cinci. Mam însurat în 47, am avut o fetiţă în 48, o 
murit după un an şi zece luni, apoi am avut o altă fată Viorica şi 
un băiat, Pavel, născut, în 1956. am făcut agricultură din 1960, la 
colectiv. am fost şef de echipă, brigadier zootehnist, casier iar din 
65 mam angajat la fabrica de tutun, îndrumător pe teren, şi de 
acolo am ieşit în pensie”. 

omul, veteranul din faţa noastră, cu vocea slabă, molcomă, 
şia terminat povestea cu privirea pierdută undeva pe câmpurile 
tisei. În casă, căldura din sobă alunga parcă fantomele războiului 
care au răpit atâţia tineri din Şicula, care nu au avut norocul lui 
Dumitru Şeran, iar fiul şi nora îl priveau cu dragoste pe bătrânul 
părinte. Despre tata socru nora spunea că: „Îl iubesc ca pe tatăl 
meu. tatăl meu o murit la 60 ani, mama la 13 ani şi am dobândit în 
această casă alţi părinţi care mau iubit şi pe care iam iubit şi eu”. 
Dumitru Şeran a muncit, aşa cum a făcut toată viaţa, până după 
90 de ani, pentru că nu concepea altfel. Casa în care stătea a fost, 
de altfel, construită de el, a început lucrul în 1955 şi la terminat în 
1960. Şi trăieşte (sept. 2014 n.n.) împăcat cu viaţa de la care nu a 
cerut mai mult decât i sar fi cuvenit. Marea lui durere care apasă 
pe sufletul lui Dumitru Şeran este pricinuită de pierderea camara
zilor, în special a consătenilor, tot timpul întrebânduse cine a ales 
ca el să trăiască iar atâţia alţii să piară. 

 



1�4

Veşnică aducere aminte

al doilea Război mondial a însemnat numeroase jertfe pen-
tru satul Şicula, mulţi dintre cei trimişi pe fronturi au rămas 

îngropaţi în pământ străin, prea puţini dintre urmaşi cunoscându-le 
mormântul. Dar pentru toţi şiculanii ei sunt Eroii Neamului şi ai 
Satului, iar pentru că despre ei nu am putut scrie îi consemnăm ca 
atare, aşa cum apar ei în lucrarea de licenţă a profesorului Morariu 
M. Radu Ioan, pentru veşnică aducere aminte: 

lt. rez. Dr. Monţia emil, lt.rez. oacheş Gheorghe, plt. rez 
Borlea Petru, serg. Bădâi ilie, serg. raţiu Dumitru, serg Filimon 
Florea, serg. Balint avram, serg. andea avram, cap. Bar Dumi
tru, cap. oniţa Pavel, cap. Bâr Pavel, cap. Jurjiţa Petru, cap. Şeran 
avram, fruntaş Şeran Petru, sold. fr. andra Petru, sold. Crişan 
Florian, sold. Feieş ioan, sold. Bodea ioan, sold. Şeran Gheorghe, 
sold. negru Petru, sold Crai ioan, sold. Feieş Gheorghe, sold. Gru
ia teodor, sold iovuţ Petru, sold. Feieş Pavel, sold. Belean teodor, 
sold. oală ioan, sold Feieş ioan, sold. Codău avram, sold. Mateiaş 
Gavrilă, sold. andea avram, sold. sas Pavel, sold. Berar ioan, sold. 
Moise teodor, sold. Vlad Pavel, sold. Balint ioan, sold. Panda 
Florian, sold. lasc Zenovie, sold. andea ioan, sold. Hălmăgean 
avram, sold. Grec simion, sold. Feieş Petru, sold. Juncan Pavel, 
sold. raţiu toma, sold. Dehelean Petru, sold. albiş avram, sold. 
Baliţa avram, sold. Jurjiţa avram, sold. Gag Florea, sold oniţa 
avram, sold. Puşcaş avram, sold. Deznan Petru, sold. Ciurdar Pe
tru, sold. Ciurdar ioan, sold Deznan ioan, sold. Şeran Florea. 
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