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Mulţumire>

Se cuvine să mulţumesc celor care au sprijinit financiar tipărirea 

acestei cărţi: John Sinitean, Petru Lucaciu, Nelu Lucaciu şi poate 

altora despre care nu ştiu.
Mulţumesc de asemenea celei care a făcut corectura acestei

cărţi: Rodica Tudur.»
Mulţumesc soţie mele şi copiilor mei care au avut răbdare şi 

mi-au dăruit pur şi simplu acest timp de câteva săptămâni în care a
trebuit să scriu şi să cercetez, aproape non-stop.

Mai presus de toţi, îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru părinţii
am crescut; îi mulţumescmei, pentru biserica şi pentru satul în care

că... M-am născut în Zărand!



Măreţia unui sat nu stă în monumentele lui, ci în frumuseţea 

caracterului oamenilor care îl locuiesc.

O carte, dacă atunci când o vedem într-o librărie sau pe raftul 
unei biblioteci, şi nu rezistăm a nu o lua în mână, dacă dorim să 

o recitim, dacă încercăm să avem încă un exemplar al ei, dacă o 

recomandăm şi altora, dacă o dăruim prietenilor şi dacă nu putem 

să nu-i subliniem paginile, atunci acea carte a meritat să fie scrisă. 
Mi-aş dori ca M-am născut în 7,ărand să fie o astfel de carte.

Autorul

i

Dumnezeu, după hotărârea sa de nepătruns, m-a lăsat fără 

copii', este voinţa mea fermă de a adopta un număr oarecare de inşi ajunşi 
la maturitate şi de tineri pentru ca ei să satisfacă mai bine, prin educaţie 

şi principiifundamentale, pe Dumnezeu, patria şi înaltele cerinţe regale. 
Eu le las moştenire întreaga mea avere mobilă şi imobilă pe care, cu 

ajutorul atotputernicului har, am obţinut-o prin modestul meu mod de 

viaţă şi chibzuiala mea măsurată. ...Trupulmeu, însă, care este luat din 

pământ, să fie redat pământului şi înmormântat în cripta bisericii din 

Sântana. Vreau, dar, săfiu înmormântată conform rangului meu, totuşi, 
nu cu mare risipă de lux şi pompă, pe care în timpul vieţii mele, oricum, 
nu le-am iubit. *

..cum» •

i

i

Margaretha deTomyan -Bibics (i7oo?-i78i)
BARONESA CARE A LOCUIT ÎN ZĂRAND

i

O carte este asemenea vieţii: are părţile ei reuşite şi părţile ei 
mai puţin reuşite. Aşteptaţi-vă ca şi această carte să fie la fel.

Dacă nu căutăm adevărul, lăsăm loc liber minciunii, iar într-o zi 
ne va căuta ea pe noi.
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Cuvânt înainte

M-am născut în Zărand. nu e tocmai o monografie, este un 

album cu amintiri pe care sperăm că îl veţi răsfoi cu plăcere. E o 

adevărată aventură în a te apuca să scrii istoria unei localităţi. Aşa a 

fost şi de această dată. S-ar putea scrie o carte despre felul cum s-a 

scris această carte!

Idcea scrierii unei cărţi despre Zărand s-a născut cu mulţi ani 
în urmă, pe când eram în anul IV de liceu, mai precis la data de 

10 noiembrie 1976, ora 22 şi 10 minute! Aşa am găsit scris într-un 

caiet din acea vreme.

Acum, când încep să scriu, nu aş putea să vă spun întocmai 
cum va arăta această carte, atunci când va ieşi de sub tipar. Pot să vă 

asigur însă că veţi găsi în ea lucruri pe care nu le-aţi ştiut cu privire 

la Zărand. Veţi fi surprinşi ce lucruri impresionante s-au petrecut 
aici, şi ce fel de oameni au trăit pe aceste meleaguri.

Am încercat să clădesc totul pe un schelet cât mai solid: datele 

istorice consemnate în diferite documente sau imortalizate în ceea 

ce ne-a mai rămas de la înaintaşi, în diferite vestigii şi măruria unor 

oameni care au trăit aici. Răsfoind nenumărate pagini ale unor cărţi, 
ziare sau documente mai vechi şi mai noi, îmi dau seama cât de 

mult depindem unii de alţii, în reconstituirea trecutului. Ar trebui 
să-i respectăm mai mult pe cei care îşi dau osteneala în a consemna 

ceea ce văd şi ceea ce simt. Când aşternem pe hârtie ceva, devenim 

vulerabili. Dar în acelaşi timp, nădăjduim că ceea ce am scris poate
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folosi semenilor noştri. Merită să ne asumăm riscul de a scrie, dar să 

o facem cu responsabilitate şi dragoste.

Pornim aşadar într-o călătorie în timp, într-o lume ce parcă 

refuză să apună, cel puţin în inimile celor ce ne-am născut în Zărand. 
Nume ca Locu Târgului, Dalbină, Liporhaz sau La Goron, pot suna 

ciudat pentru un străin, dar pentru un zărăndan, ele stârnesc emoţii 
şi nostalgie după un trecut ce ne aparţine; un tărâm al amintirilor şi 
viselor. Există în fiecare dintre noi un refren pe care inima refuză să 

îl uite: refrenul copilăriei. Iar acesta se aude cel mai bine atunci când 

ne reîntoarcem în locul unde ne-am născut şi am copilărit sau când 

vorbim sau citim despre acele meleaguri.

!

E moda şi e vremea monografiilor. In tumultul vieţii ce o trăim, oamenii caută 
repere privind înspre trecut, unde speră să-şi regăsească rădăcinile, identitatea pierdută 
printr-o globalizare galopantă, ce trece cu tăvălugul peste „acest neam de oameni”.

Dar nu aveţi în faţă o monografie... e mai mult, însă şi mai puţin decât atât. Nu e 
nici memorialistică, nici jurnal, nici carte de istorie, ci câte ceva din toate astea.

Stilul voit fragmentat, reluând istorisiri şi mărturii, ţine cititorul treaz silindu-1 
aproape să parcurgă pagină după pagină pentru a vedea sfârşitul unei poveşti sau 
întâmplări. De aceea şi această mică introducere nu e una convenţională, c doar un 
cuvânt, un îndemn...Dar pentru un sat nu există un sfârşit, ci doar un început, fiindcă 
„veşnicia s-a născut la sat”, după cum zicea poetul cuvintelor bine şlefuite, pentru a nu 
fi uitate vreodată, Lucian Blaga.

Amintirile, povestirile de viaţă, aerul de legendă al unor persoane ce au trăit 
aievea, devenind personaje, toate acestea reluate într-un vârtej calcidoscopic, fac din 
satul din Câmpia de Vest, dinspre Munţii Apuseni, Zărandul, un loc unic, cu o istorie 
irepetabilă, ce se doreşte şi merită a nu fi uitată niciodată, de-a lungul multor generaţii.

Strădania, visul şi munca de cercetare a lui Florin Lucaci de a fixa într-o carte 
pentru viitorime povestea satului în care a văzut lumina zilei se împlineşte acum. 
Citiţi-o cu bucuria şi cu dorinţa de a nu vă uita niciodată locurile, satele în care aţi 
făcut primii paşi în viaţă, chiar dacă ei v-au purtat mai apoi pe multe meridiane...

Rodica Tudur.
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1. Zărandul: o cetate uitată

Cetatea Zărandului sau castrul TLarand este una dintre cele mai 
vechi cetăţi din vestul României. Fiind însă o cetate de câmpie, a fost 
mai uşor de cucerit decât cetăţile de mai târziu, construite pe vârful 
dealurilor saii al munţilor, cum este cea din apropiere: cea de la Siria. 
Aşa se explică faptul că, această cetate de la Zărand, nu a rămas în 

picioare prea multă vreme. Apoi, probabil şi materialul din care era 

zidită a facut-o să nu reziste în faţa vicistitudinilor vremii. Pe de altă 

parte, mai e şi poziţia ei; cetatea Zărandului se afla în calea celor dornici 
de a cuceri sau a jefuitorilor. Aceştia nu trebuiau să se abată din drum 

prea mult, fiindcă cetatea nu era ascunsă privirilor celor ce intrau în 

această câmpie, pe care noi o numim, astăzi, Câmpia Aradului.

Cum arăta această cetate? Nu ştim. Nu avem vreo pictură sau 

gravură a ei sau poate este undeva, dar ascunsă acum ochilor noştri! 

Nu ne-au rămas ruine, pentru a ne face cât de cât o imagine a 

cetăţii. Avem doar movile de pământ, şi nişte şanţuri, dar şi acestea
11



au fost doar puţin cercetate. Ştim despre existenţa ei mai mult din 

documente şi monografii.

Gheorghe Ciuhandu, citându-1 pe Marki, scrie că „în hotarul 
localităţii se mai vedeau, în 1840', nişte ruine, pe cari se mai putea 

descifra prezenţa unorfrescouri (Marki; o.c, 1, 253).1

Atunci când au fost înălţate ultima dată digurile Cigherului şi 
ale Crişului Alb (1971-1973), după inundaţiile din 1970, un localnic 

l-a provocat pe unul dintre cei ce conduceau un utilaj cu lamă să 

intre într-o movilă căreia oamenii îi spun La Bisericuţă. Un an mai 
târziu, trecând pe-acolo am văzut câteva cărămizi de aproximativ 

20/20 cm, cu o grosime de 5 cm. Erau şi ceva cioburi dintr-un vas 

ce avea o formă interesantă.

Nicolaus Olahus (1493-1568), umanistul român, născut la 

Sibiu, fost secretar al regelui Ungariei, Ludovic al II-lea, pomeneşte 

mai multe cetăţi în diferite regiuni ale Transilvaniei. In opera sa 

Ungaria, Olahus scrie: „Aici, spre piscul Makra unde se produc vinuri 
delicioase, se află cetăţile Solymos [Şoimoş], Lippa, Vilagoş, apoi pe malul 
Crişului, Pankota [Pâncota], Zarand, Kerek.2

Ştefan Pascu, în Voievodatul Transilvaniei, menţionează şi 
el cetatea Zărandului: „... în această perioadă este pomenită cetatea 

omonimă (castrum Zarand 1232). Dar cetatea Zarandului nu-şi 
validează însemnătatea după marea invazie tătaro-mongolă din 1241. 
Va fi fost distrusă, împreună cu numeroase alte cetăţi şi oraşe cu acest 

prilej, iar oficialitatea n-a socotit necesară refacerea ei? O întrebare la 

care nu se poate răspunde cu certitudine deocamdată. ”3

Vasile Faur, vorbind despre cetatea Zărandului îl citează pe 

Anonymus, notarul regelui Bela al III-lea. Iată ce scrie acest autor 

necunoscut, care a trăit prin secolul al XH-lea, despre castrum
1 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului, Diecezana Arad, 1940, pag. 206.
2 Nicolaus Olahus, Ungaria, Atila, Institutul European, laţi, pag. 109.
3 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, pag. 251.
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Zarand: „era una dintre cele mai vechi cetăţi ale Ţării Ungariei pe 

care înaintaşii noştri [ungurii n.n.] au găsit-o aici stand în picioare."4 
Anonymus când scrie aceasta, se referă la perioada dinainte de anul 
900 d. Cr.

Acelaşi autor (Vasile Faur) susţine că domeniile ce aparţineau 

de cetatea Zărandului se întindeau până în apropiere de Gyula. 
Iată cuvintele lui: ”Teritoriile cetăţi Zărand se întindeau până în 

pământurile care mai târziu vor forma o parte a Comitatului Bekes şi 
vor deveni penitenţe ale viitoarei cetăţi Gyula (care în vremea luiArpad 

nu era construită). De cetatea Zărandului aparţineau în acele vremuri 
aşezările Szerhet, Karakov, Alba, Varo şi Vâri... "5

Mărturia documentelor ar putea fi confirmată sau infirmată de 

nişte săpături arheologice serioase în locul numit de zărăndani, aşa 

cum am mai spus, La Bisericuţă. Acolo se presupune că ar fi fost 
acest castru. Se mai spune că cetatea Zărandului ar fi fost una dintre 

cetăţile lui Menumorut. Au fost efectuate săpături arheologice acolo 

în anii 1982-1983, despre care s-a zis însă, că nu au fost concludente.6 
Discutând odată cu unul dintre membrii echipei care a participat la 

acest sondaj arheologic de la Bisericuţă, mi-a spus că săpăturile ar 

trebui continuate...

Ne putem întreba cum e posibil ca dintr-o cetate de o importanţă
istorică atât de mare să nu fi rămas decât nişte movile si şanţuri> > > >
nebăgate în seamă? Oare nu este aceasta o dovadă că Cetatea 

Zărandului nu a fost chiar aşa de faimoasă precum se spune? 

Dispariţia ei nu este un argument solid împotriva însemnătăţii 
ei. Putem lua exemplul pădurilor din zona noastră. Mii de copaci 
seculari creşteau până acum 150 de ani pe aceste meleaguri. Acum

4 Vasile Faur, Ţara Zărandului, Conscripţii, Cronică, Documente, Imagini, Editura Tiparniţa, Arad, 2014, 
pag-12^
5 Vasile Faur, Ţara Zărandului, Conscripţii, Cronică, Documente, Imagini, Editura Tiparniţa, Arad, 2014, 
pag 12.
® Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad,2000, pag. 154.
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nu mai e niciunul măcar. Documente din secolele trecute, mărturia 
oamenilor în vârstă şi hărţile vechi vorbesc despre prezenţa lor. Oare 

faptul, că nu mai avem astăzi nici măcar un copac din aceste întinse 

păduri, poate fi un argument că ele nu au existat niciodată? Desigur 

că nu! Dorinţa sinceră de a cunoaşte trecutul, dublată de o cercetare 

asiduă, vor aduce la lumină lucruri necunoscute nouă acum despre 

Zărandul secolelor trecute.

Acum aproape 100 de ani mai erau pietre din zidurile cetăţii, 
dar primarul de atunci Coste Gligor {Ghiguţa) i-a pus pe oameni să 

care aceste pietre cu caru’ cu boi şi să ”paveze” cu ele trecerea dintre 

uliţi (străzi) (mărturia unor oameni mai în vârstă din Zărand). Cea 

ce a mai rămas din cetate, sunt doar acele movile tăcute, ce să văd şi 
astăzi pe malul drept al Cigherului.

Am trecut de multe ori peste acele movile şi prin acele şanţuri, 
ca şi copil, când mergeam la pescuit sau la scaldă, la râul Cigher, 
fără a mă gândi că păşesc peste aşezământul strămoşilor noştri. Dar 

istoria se descoperă celor ce o cercetează cu seriozitate. Pământul 
aşteaptă să fie scormonit înainte de a-şi dezvălui secretele.

i
!

2. Un nume ce nu a putut fi şters: Zărand

Stând în sala de cercetare a Arhivelor Statului din Arad şi ţinând 

în mână acele sigilii, am avut sentimentul că am în mîinile mele o 

bucăţică din trecutul locului unde m-am născut. Făcute dintr-un aliaj 
ce a rezistat vremii, acele sigilii aveau încrustate numele localităţii: 
ZARAND, care era numit când varos, {oraş în limba maghiară), 
când petsetje {târg în limba maghiară) sau oppidum, (oraş în limba 

latină). Sigiliile erau şase de toate, unele rotunde altele ovale. Nu 

putut decât să le fotografiez. M-am grăbit să o fac, fiind conştient
am

14



că am o comoară în mâinile mele! Mi s-a spus că pot să le imprim 

pe o bucată de plastelină.

Aşa că mi-am cumpărat lutul modelabil de diferite culori. 
Aceasta mi-a amintit de vremea când eram la grădiniţa din Zărand. 
Să fi fost prin anii 1963,1964. Grădiniţa era lângă biserica ortodoxă, 
îmi amintesc că într-o zi, doamna educatoare (se numea Veturica), 
ne-a dat acea „imală colorata ' şi ne-a spus să facem ce vrem noi din 

ea. Veturica a fost impresionată când a venit la mine şi a văzut că am 

modelat o girafa. Chiar semăna bine cu o girafa! Graţie fraţilor mei 
mai mari, care faceau tot felul de figurine din lut galben, şi mamei 
mele, de la care am primit talentul de a desena. Eu doar îi imitam 

pe ei. Doamna de la grădiniţă era uimită nu doar fiindcă semăna aşa
15



de bine cu o girafa, ci şi de faptul că eu ştiam despre acel animal la 

vârsta mea. (Pe vremea aceea nu ştiu dacă era vreun televizor prin 
Zărand şi nici cărţi de colorat cu animale, pentru copii). Noi copiii 
învăţam unii de la alţii, mai ales acolo unde erau mai mulţi fraţi în 

casă. Iar dacă mai aveai şi părinţi mai umblaţi prin lume, şi care 

încurajau învăţătura, aveai şansa să prinzi uşor toate aceste lucruri.
*

];;:

Epoca modernă a însemnat pătrunderea până la unităţile 
administrative de bază a actelor oficiale întocmite de reprezentanţii 
legali ai ordinii statale. Dar; pentru autentificarea înscrisurilor era 

necesar; pe lângă semnătura persoanei oficiale îndrituită a elibera actul\
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notarul în speţă, si un semn care să fie aplicat pe actul eliberat, ca semn 
de autoritate. Aceasta s-a făcut cu ajutorul sigiliului,...

Să revenim la sigiliile noastre. în căutarea mea după alte dovezi, 
care să-mi confirme că Zărandul a fost mai mult decât o simplă 
comună, am dat peste o carte despre sigilii. în ea se află fotografia 

unui sigiliu al târgului din Zărand de la 1838. Avem şi o descriere 

a sigiliului. „Sigiliu rotund (30 mm). In câmpul sigilar un cerb orientat 
spre dextra, având capul întors, privind spre un copac. Totul pe o terasă. 
Legenda: ZARAND M: VAROS. PETSETJE. 1838 (SIGILIUL 
TÂRGULUI ZARAND 1838) Semnificaţia: pădurea şi fauna specifică 

din zonă. ”8

Posibil, însă, ca acel copac încrustat în sigiliu să fie faimosul 
goron (stejar) secular de la marginea Zărandului, despre care vom 

vorbi mai târziu.

Sigiliile vin să ne aducă aminte că numele ZĂRAND nu a putut 
fi şters sau schimbat, asemenea însemnelor gravate pe un sigiliu. 
Deşi pe aici s-au perindat mai multe popoare, numele localităţii a 

rămas. Au fost mai multe stăpâniri şi s-au vorbit mai multe limbi 
de-a lungul secolelor, cel puţin în actele oficiale: română, maghiară, 
latină, germană, folosind alfabetul chirilic sau cel latin., şi or mai fi 
fost şi altele. Numele aşezării, cu mici "fluctuaţii” privind accentul şi 
pronunţia, a rămas acelaşi, indiferent de stăpânire: zarand.

Orice nume are o semnificaţie. Ce o fi însemnând cuvântul 
„zărand”? Depinde pe cine întrebăm! Dacă l-am putea întreba pe 

cel care a folosit prima dată acest cuvânt! Unele nume au o logică, 
un înţeles, altele nu. Uneori te miri în ce împrejurare a apărut un 

nou cuvânt! Dar se merită să aflăm ce spun specialiştii: istoricii, 
arheologii sau lingviştii, dar nu numai ei.
7 loan Valeriu Tuleu, Seleuş: nouă secole de istorie. Editura Mirador, Arad, 2018, pag. 95. 
x Augustiu Mureşan, Sigilii de târguri şi oraşe din Comitatul Arad şi împrejurimi (Secolele XVIII-XIX), Ed. 
Gutcnberg Univers, Arad, 2010, pag. 57.

”7
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Cunoscutul istoric Constantin C. Giurescu vorbind despre 

originea numelui zărand spune: „Spre mizânoapte, comitatul Aradului 
se învecinează cu acela al Zărandului, al cărui nume pare a fi iranian, 
poatesarmatic. într-adevăr, în limba ossetă, din Caucaz, limbă iraniană, 
cuvântul „zaranya” înseamnă: aur S-ar potrivi, deci, dacă ţinem seama 

de minele de aur din această regiune; certitudine însă nu există.)V

Acelaşi lucru îl susţine lingvistul N. Drăgan şi anume că, numele 

zărand vine de la cuvântul zoland, ce înseamnă aur, după bogăţia 

specifică zonei.

Sunt însă cercetători care vorbesc despre un alt înţeles al acestui
cuvânt. Indo-europenistul Verner, susţine că numele ar fi de origine
indo-europeană, nume dat de agatârşi - un trib care ar fi migrat în
zonă în secolul al V-lea înaintea erei creştine - si ar însemna bătrân.) >
De aceeaşi părere sunt şi alţi cercetători, că zărand ar însemna bătrân, 
doar că aceştia spun că el ar veni din limba persană.

Zarand, în limba maghiară, susţin oameni din zonă, înseamnă 

pelerin. Aproape de confluenţa Crişului Alb cu Cigherul se afla o 

biserică (un fel de mănăstire), ce era un loc de pelerinaj. Pelerinii veneau 

la acea biserică. Aşa s-a ajuns să i se spună locului vizitat, zarand.

Unii spun că ar fi vorba despre un prinţ cu numele de Zarand,
care ar fi stăpânit aceste locuri, şi că de la el avem numele cetăţii şi a
localităţii de mai târziu.>

Vecinii noştri, seleuşenii, şi numai ei, îi zic Zărandului, Sărând. 
Oricum numele contează mai puţin, renumele sau reputaţia contează 

mai mult; dar şi mai mult decât ele, contează caracterul - ce fel de 

oameni suntem! Nu demult cineva din Chişineu-Criş îmi spunea 

că circula o vorbă prin părţile astea, pe vremea când era tânăr: ”Să 

nu-ţi iei nevastă din Sintea Mare, pământ de lucrat de la Dohangie şi

9 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, II, Bucureşti, 1943, pag. 420.
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vacă din Zărand!” Şi totuşi Zărandul avea un târg renumit şi căutat! 

Despre târg vom vorbi mai târziu.

La întrebarea ce înseamnă cuvântul zarand, aşa cum s-a văzut 
mai sus, s-au dat mai multe răspunsuri. Poate însemna aur; bătrăn> 

pelerin, sau poate fi vorba de numele unui prinţ. Cert e că numele 

a fost suficient de important pentru a rămâne peste secole. El este 

folosit mai târziu cu referire la un comitat, la o depresiune, la o ţară 

sau ţinut şi pentru a numi nişte munţi din partea de vest a ţării: 
Munţii Zărandului.

i

3. Pământul strămoşilor>

Istoria poate fi spusă în câteva minute, dar au trebuit secole 

pentru ca evenimentele ce o compun, să se desfăşoare. Niciodată, 
aici pe pământ nu vom şti cu siguranţă cât adevăr şi câte inexactităţi 
se află în istorie, aşa cum ni s-a transmis prin documente sau prin 

viu grai. Insă aceasta nu trebuie să fie o scuză pentru a nu căuta să 

cunoaştem cât mai bine adevărul cu privire la trecutul nostru.

Simplificând lucrurile, putem spune că aici, pe aceste meleaguri, 
s-au perindat multe popoare, iar noi cei de astăzi suntem un fel de 

aliaj al cărei compoziţie o cunoaştem doar în parte. Dacii, romanii, 
o serie de popoare migratoare, unguri, tătari, turcii, austrieci... Apoi 
ce să mai spunem despre credinţe, tradiţii, limbi şi obiceiuri. Toate 

acestea, într-o măsură mai mică sau mai mare, şi-au pus pecetea pe 

viaţa noastră, conturându-ne identitatea.

Tindem prea uşor să ne conformăm istoriei scrisă de alţii. Asta 

nu ne cere prea mult efort şi nu ne pune pe umeri o responsabilitate 

prea mare, aceea de a o cerceta şi a o scrie noi înşine.
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Dacă alţii au făurit istoria scriind-o cu sudoare şi sânge, atunci
nici noi nu putem cunoaşte adevărul despre noi înşine şi despre
locurile unde vieţuim, fără trudă si fără sacrificii.> > >

Dar de ce ar trebui să ne cunoaştem trecutul? Doar din curiozitate>
sau pentru ca cineva să nu revendice cândva casele sau pământul pe 

care păşim? Convingerea mea este că în visele şi aspiraţiile noastre se 

oglindesc visele şi aspiraţiile strămoşilor noştri. Greşelile lor nu sunt 
doar ale lor, şi nici greşelile noastre nu vor fi doar ale noastre.Tot aşa 

realizările lor sunt şi ale noastre, iar realizările noastre vor fi şi ale 

copiilor şi nepoţilor noştri. Dumnezeu ne încredinţează chemarea 

nu doar de a scrie istoria, ci şi de a o modela - pe cea prezentă şi 
a o pregăti pe cea care urmează. Asta în măsura în care lucrurile 

atârnă de noi. Când modelăm însă - conştienţi sau nu — vom folosi 
întotdeauna un model.

Biblia este singura carte, ce ne arată nu doar ce a fost în trecut, 
ci şi ce va fi în viitor. Dacă nu ne este dat să schimbăm unele lucruri 
ce vor urma, putem schimba, însă, ce-i mai important pentru noi 
fiinţele omeneşti: vieţile noastre.

Vatra actuală a satului este de 144 de hectare. Strămoşii ne-au 

lăsat suficient pământ în jurul satului, pe care să-l lucrăm. Era şi 
o pădure întinsă, între Cigher şi Crişul Alb, peste tot erau numai 
copaci. Pădurea oamenilor era în partea ce noi o numim astăzi 
Pădurea satului, iar pădurea "domnilor” era în Târsăli, spre Podii 
Sânicii. Ei ne-au lăsat pământ, pădure şi trei curgeri de apă. Datoria 

noastră este să le folosim în mod înţelept şi să descoperim adevărul 
cu privire la aceste locuri şi la trecutul nostru, şi să-l dăm mai departe 
celor ce vin după noi.

Fiecare dintre numele pe care îl purtau hotarele Zărandului aveau 

un înţeles şi o istorie a lor. Câţi dintre noi mai suntem familiarizaţi
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cu nume ca: Nimas, Moroţ, La Păr,; Besăneu, Birt, Krali (La conac), 
Kindărat, Lorăt, Cănipisci (Vitâlărie), Târsăli, Kerepţăl\ Gălăsău, 
Fântâna prostului, Fântâna lu German, Pustă, Ciutărie, Saci, Prunişce, 
Ciumătăleci, Ogrcada vântului, La Goron, Botkos, La Bisericuţă, La 

Pâr, La Râtu cu jâceii, Podu dâ la Hârcai, Liporhaz, La Dudă, Podu 

Sânicii, Grăgină (Ţelină), JJstăleciu, Orezâria. Cu lista asta de nume, 
parcă am intrat într-o altă lume: o lume nouă şi totuşi veche!

în 1977 după ce am terminat liceul, şi am ratat examenul la 

facultate, am ajuns tehnician zootehnist la Zărand. Preşedintele 

CAP-ului din vremea aceea şi inginerul agronom şi-au dat repede 

seama că nu eram făcut pentru agricultură sau creşterea animalelor, 
deşi absolvisem un liceu agricol, secţia zootehnie! înainte de a 

termina liceul m-am hotărât că nu-mi voi continua studiile într-o 

facultate ce nu mi se potriveşte. Aşa că am decis că voi studia istoria, 
arheologia şi filosofia. Am găsit o facultate cu un astfel de profil. Dar 

surpiză: aveam nevoie de o recomandare de la secretarul de partid 

pe liceu! Dar tovarăşa secretară nu a vrut să-mi dea recomandarea, 
pentru că... eram pocăit!

Revenind la proaspătul tehnician zootehnist, pasionat de artă 

şi arheologie, am avut şansa şi bucuria să mi se dea a face lucruri 
care-mi plăceau. De exemplu: mi-au dat să fac o hartă a Zărandului. 
Aşa că am pornit pe străzi cu un carneţel în mână, am măsurat 
cu pasul distanţele, am notat numerele de casă şi obiectivele mai 
importante. Apoi am făcut rost de o coală mare de hârtie şi m-am 

pus pe treabă. Pe hartă apărea satul nostru cu fiecare stradă, fiecare 

casă... muncă multă, dar mă pasiona ce făceam! Era un desen 

tehnico-artistic. Domnul preşedinte a fost încântat de harta mea! 

Diriginta de la poştă auzind de hartă, m-a rugat să le fac şi lor una, 
celor de la poştă. Aşa că am ajuns un fel de cartograf.
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Apoi, înt-o zi, trebuia semnată urgent o hârtie de către 
preşedintele CAP-ului. Numai că tovarăşul (eu îi spunam domnu!) 
preşedinte era plecat departe şi nu era chip să se întoarcă la timp 

pentru a semna. Dar hârtia trebuia semnată atunci şi trimisă, 
probabil la vreun for superior. Aşa că am 
şi, fiindcă ştiau că am talent la desen, mi-au cerut, m-au rugat mi-au 

ordonat - nu ştiu care dintre acestea - să semnez... cu semnătura 

preşedintelui. M-am concentrat şi mi-am pus talentul la bătaie şi 
am semnat, cred chiar mai bine decât preşedintele! Mă gândesc 

acuma câte semnături si scrisuri în istorie au fost imitate. Aşa au
j

apărut... semnăturile apocrife!

In urmă cu vreo trei ani am trecut pe la fostul sediu al CAP-ului, 
acum în paragină, sperând că poate, undeva prin pod, voi găsi harta 

mea; dar se pare că am ajuns prea târziu!

fost chemat într-un birou

însă, în acest capitol vorbim despre pământul strămoşilor. 
Oamenii numesc ridicătura din partea de vest a satului drumul lui 
Traian. Drumul acesta vine dinspre Siria şi merge spre Sintea Mare. 
Se susţine că aceasta este o dovadă că Zărandul era aici pe vremea 

romanilor (referindu-ne la satul vechi, de pe malul Cigherului). Tot 
în anul când lucram la CAP Zărand (1977), un zărăndan în vârstă 

mi-a spus că nu cu mult timp în urmă găsise o monedă de pe vremea 

romanilor, pe hotarul Zărandului, în partea de nord-est a satului. 
Mi-a promis că mi-o dă, dar între timp eu am plecat în armată,.

Dacă din perioada daco-romană avem prea puţine evidenţe, 
epocile ce au urmat oferă câteva dovezi cu privire la aceste locuri, ce 

ar justifica presupunerea că Zărandul sau mai precis castrul Zărand 
ar fi aparţinut lui Mcnumorut.

Istoricii ne spun totuşi că dacii, romanii, diferite 
migratoare, slavii, tătarii, turcii, ungurii, austriecii

popoare 
au trecut sau au

22



fost pentr-o perioadă mai lungă sau mai scurtă pe aceste meleaguri. 
Avem de la fiecare câte puţin şi în grai şi în obiceiuri şi în năravuri. 
Aşa că se cere să fim prietenoşi cu toţi, că nu ştim ce şi cât le datorăm 

din ceea ce suntem si ceea ce avem.
t

4. Opidum şi capitală de comitat

în unele documente şi monografii mai vechi, unde este amintit 
şi satul nostru, el este numit oppidum. Acelaşi nume l-am găsit 
pentru Zărand încrustat şi pe unele sigilii.

în vechiul regat al Ungariei, deci şi în părţile noastre, în perioada 

medievală, găsim des acest cuvânt cu referire la unele localităţi. 
Oppidum (în maghiară mezovăros) era termenul oficial pentru a 

denumi „oraşe-târguri”, care aveau un statut inferior oraşelor regale 

libere, dar superior satelor.

Să fi fost Zărandul cândva mai mult decât un modest sat de
câmpie? Noi, ăştia mai tineri, cât şi părinţii noştri îl ştiu tot aşa,
dar bunicii ne contrazic. Iar istoria le dă dreptate lor. Având acces
la mai multe surse ce vorbesc despre Zărandul de altădată, îmi dau
seama că nu tot ce se vede la un moment dat reprezintă realitatea
în deplinătatea ei. Aici nu doar că a fost cândva o cetate, ce avea un
domeniu care se întindea până în Ungaria, dar localitatea Zărand
era renumită. Spre exemplu: în 1744. găsim scris: n Congregaţia
din comitatul Zărandului se întruneşte în localitatea Zărand\ la> *
29 octombrie, unde se întocmeşte un catalog al militarilor care urmau afi 

trimişi la oaste. ”10 E vorba de oastea unui imperiu: cel Habsburgic.

Tot aici ţineau uneori cei din conducerea comitatului "şedinţele”. 
Până pe la mijlocul secolului al XVIITlea, Zărandul, satul nostru
10 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului, Diecezana, Arad, 1940, pag. 108.
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1
era capitala, reşedinţa comitatului Zărandului. Tocmai de aceea s-a 

propus în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, ca linia ferată 

Arad-Brad, să treacă prin Zărand, datorită importanţei lui. Alegerea 

nefericită a conducerii localităţii din aceea vreme, a fost unul dintre 

factorii ce au dus la decăderea de mai târziu a localităţii noastre. 
Numărul mare de sigilii ce le găsim în Arhiva Statului din Arad, 
târgul vizitat de mii şi mii de oameni veniţi din toate părţile, baronii 
care care şi-au dorit aceste locuri, iar mai târziu campaniile electorale 

ţinute aici de către unii candidaţi ce erau personalităţi marcante la 

acea vremere (Octavian Goga, Ioan Rusu Şirianu); toate confirmă 

importanţa localităţii noastre.

Zărandul: cetate, orăşel, capitală de comitat şi un centru spiritual, 
unde s-au născut şi s-au format oameni, care mai târziu au ajuns 

în mai multe localităţi ale ţării, în mai multe ţări şi pe mai multe 

continente ducând cu ei credinţa şi valorile creştine pe care le-au 

primit de la părinţii şi bunicii lor pe când locuiau în acest sat.

I
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5. între râuri: Crişul Alb, Cigherul, Canalul Morilor

în vechime oamenii se aşezau în apropierea râurilor. Aveau 

nevoie de o sursă de apă pentru ei şi animalele lor. Unde era apă, era 

şi viaţă, era vegetaţie abundenă, iar animalele sălbatice veneau să se 

adape devenind o uşoară pradă pentru vânători.

t
*
i-

F
ţ.

Prin apropierea Zărandului trec două râuri şi un canal. Deşi 
aceste curgeri de apă erau o binecuvântare în cea mai mare perioadă a 

anului, ele puneau uneori în pericol recoltele, casele, viaţa animalelor 

şi chiar pe aceea a oamenilor. Asta i-a determinat pe stăpânitorii 
vremii (imperiului Austro-Ungar) să facă două lucruri: 1) satul, care

£
t
f

până atunci fusese pe malul stâng al Cigherului, a fost mutat pe 

locul unde se află astăzi, şi 2) înălţat diguri de o parte şi des-au
24
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cealaltă a celor două râuri; Cigherul şi Crişul Alb. Primele diguri 
era mai joase şi urmau cursul şerpuit al celor două râuri. Mai târziu 

digurile au fost îndreptate, consolidate şi înălţate. De când s-au făcut 
aceste lucrări până astăzi, Zărandul nu a mai avut parte de inundaţii, 
exceptând hotarul dintre doalme.

Crişul Alb (Taşnicut)

Crisul Alb - are 212 kilometri. Izvorăşte din nordul munţilor > > ’

Metaliferi, străbate depresiunea Zărandului. Trece prin Brad, Sebiş, 
Ineu şi Chişineu-Criş. El a purtat diferite nume, după limba vorbită 

de către cei ce stăpâneau aceste locuri.

în cartea lui Nicolaus Olahus, ce poartă titlul Ungaria, el 
aminteşte Crişul Alb, când vorbeşte despre cetatea Zărandului. 
Numele Crişului Alb în opera lui Olahus scrisă în latină fiind Album 

Kewres - ”... inter Album Kcwres et Mar os fiuvios... tum ad Kerewsii 
ripam... Zarand” - (”... în te râurile Crisul Alb si Mureş... pe malul 
Crişului... Zarand”) 11

Mai întâlnim o altă forma a numelui Crişului în 1075 (într-un 

document al regelui Geza) şi la Anonymus, în Gest a Hungarorum, 
unde Crişul Alb este numit Crysius. Milton G. Lehrer spune: 
”Or, de acum în 1075 cursul de apă este numit într-un document al 
Cancelariei Regelui Geza sub numele Crysy numire pe care o întâlnim si 
în Anonymus, precum si într-un document din anul 1590} de data acesta 

sub forma latinizată de Crysius. ”

Milton G. Lehrer, spune în contiuare că: nDar în toponimia 

română răul păstrează numele neschimbat de Cris (de unde si numele 

provinciei Crisana)pe câtă vreme ungurii cunosc forma fonologică Koros. ”

11 Nicolaus Olahus, Ungaria, Institutul European, pag. 108-109.

25



în urmă cu doi ani, fratele meu mai mare, Nelu Lucaciu, a făcut 
o călătorie cu o barcă pneumatică pe Tajnic (Crişul Alb) împreună 

cu un verişor venit din America, Florin (Nelu) Selegean. Au pornit 
de la cotitura Crişului, dinspre Seleuş şi au ajuns până la Podu 

Sânicii. La un moment dat, povestesc exploratorii noştri, au dat peste 

nişte stâlpi (piloni) "împlântaţi” în râu, despre care ei credeau că 

sunt rămăşiţele unei mori pe apă. Dar documentele vorbesc despre 

punct de vămuire pe Crişul Alb, la Zărand. In urmă cu două sute 

de ani şi mai bine, se transporta sare pe Taşnic (Crişul Alb) în bărci 
sau cu plutele; sare ce mergea spre Ungaria. Aici la Zărand erau 

vămuiţi transportatorii de sare. Nelu şi Florin au scăpat de vămuire! 

Oricum ei transportau ... peşte! (totul era legal: cu undiţa şi permis 

în regulă - cel puţin aşa mi-au spus ei!).

Vorbind despre existenţa acestor piloni, acelaşi lucru mi l-a spus 

şi domnul Teodor Ardelean, care a făcut cercetări şi a scris despre 

Zărand. Acolo, la aproximativ două sute de metri de întâlnirea 

Taşnicului cu Cigherul, era locul unde se facea vămuirea bărcilor 

plutelor cu sare ce mergeau spre Ungaria.

De fapt, avem documente ce confirmă lucrul acesta. "Mai 
It faptul că Ahtum vămuia transporturile pe apă şi pe uscat atestă 

dezvoltarea acestora pe Mureş şi pe Crişul Alb. Existenţa porturilor 

pentru odihnă şi vămuire deşi nenominalizate în izvoare poate fi 

stabilită pe baza documentelor din secolele următoare care le atestă pe 

Mureş... şi pe Crişul Alb la Pil\ ...şi Zărand"12

Tot în legătură cu Crişul Alb se vorbeşte, în 1232, despre nişte 

sălaşe ale unor pescari. Se pare că aceste sălaşe (cinci la număr) erau 

pe locul unde se afla până nu demult casa dolmaşului de la Taşnic.

De-a lungul anilor Crişul Alb a fost speranţa şi bucuria multor 

pescari. Tot la Taşnic am prins şi eu un peşte mare (!) pe când eram

12 Aradul, permanenţă in istoria patriei, Editura Politică, 1978, pag. 96.
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de vreo zece ani. Nu am uitat momentul! Pescarii nu au nevoie de 

ochelari, ei întotdeauna văd peştii mai mari decăt sunt în realitate! Aşa 

că nu mă întrebaţi cât de mare a fost peştele! Dar, chiar a fost mare! 

Cel puţin pentru mine - micul pescar de atunci.

Crisul Alb traversează hotarul Zărandului de la est la vest în 

hotarul localităţii 5,4 kilometri. Albia lui variază între 8 şi 12 metri.

De ce i s-a spus alb? El era de fapt alb ...astru. Intram în apă 

până la brâu şi se vedeau degetele de la picioare. Apa era curată, 
nisipul fin şi suficient. Era şi un loc unde Taşnicul avea un fel de 

brod ( o barcă legată pe un cablu. Era fascinantă traversarea râului 
cu acea barcă!)

Cigherul

Cigherul se varsă în Crişul Alb la nord-vest de Zărand. 
Lungimea în hotarul localităşii e de 6,5 kilometri. Albia variază 

între 5-8 metri.

Spre deosebire de Crişul Alb, Cigherul avea apa mai închisă la 

culoare, uneori cafenie. Asta de la lutul galben pe unde era albia lui. 
Aici, pe malul lui, era locul unde se odihneau şi se "îmbăiau” porcii 
satului. Acestor animale, cărora le place la nebunie "curăţenia” se 

tăvăleau în mocirla de pe marginea Cigherului.Tot aici aproape de



Cigher erau "atelierele” de facere a văiugurilor. Ţiganii din sat, care 

în general erau muncitori, făceau văiuguri din pământul galben de 
pe malul Cigherului. împreună cu pleava, care vara era din belşug, 
în urma treierării grâului, era amestecat acest lut, ce era frământat cu 

picioarele şi apoi turnat în nişte forme dreptunghiulare, făcute din 

scândură. Văiugurile erau scoase apoi din formă şi lăsate să se usuce. 
Aşezate, în soare, frumos pe rânduri, arătau ca şi armatele marilor 
imperii! în acele gropi imense, din care se scotea pământul galben, 
materia primă pentru văiuguri, astăzi sunt pline cu apă, iar în ele 

cresc ceea ce eu numesc "nuferi de Zărand”.

"Nuferi” de Zărand

Pe malul stâng al Cigherului, lânăgă Dudă, se află acele movile 

şi şanţuri, unde a fost cetatea, loc cunoscut sub numele La Bisericuţă. 
Istoria ei este însă puţin cunoscută, deşi aşa cum am mai spus, după 

unii cercetători, ea avea mare însemnătate, cu secole în urmă.

Cam pe vremea când, satul s-a mutat pe actuala vatră, s-au făcut 
şi digurile. După ce stăpânirea (austro-ungară) a terminat ridicarea 

unor diguri la Tisa, s-au mutat aici la Zărand. Se spune că s-a lucrat 
cu robii. Unii erau din Italia. Posibil, ca prezenţa italienilor să fie 

legată de Rinaldo de Modena, care avea ca domeniu şi părţile acesta,
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de unde facea parte şi Zărandul. La construirea digurilor s-a lucrat 
cu hârleţu, lopata şi cu roaba. Primele diguri au fost mai mici şi 
urmau cursul şerpuit al celor două râuri: Cigherul şi Crişul Alb.

Digurile Cigherului erau pentru noi un fel de deal. De acolo 

de sus vedeam mai bine satul şi hotarele, iar la orizont se vedeau 

dealurile Pâncotei, cel de la Mocrea şi capătul munţilor Zărandului 
cu vestitul Coş al lu Vilagoş, adică cetatea Siriei. Acolo, pe digul 
Cigherului, mergeam primăvara după măcriş.

în Doalmă, fiindcă aşa-i spun zărăndanii digului, erau sute de 

găuri, din care ieşeau greieri, hârciogi şi nevăstuici. Dacă am fi ştiut 
atunci că ncvăstuica (mustela nivalis) este duşmanul de moarte al 
şobolanilor, am fi prins una să o aducem acasă! (se spune că prind 

între 2000 şi 3000 de şoareci şi şobolani pe an!) Erau însă atât de 

rapide, şi se mai spunea că sunt agresive!

Canalul Morilor

Moara cu noroc era pe acest canal săpat cu arşău (hârleţu’) > lopata 

şi budacu, iar pământul a fost cărat cu roaba şi carul cu boi! S-a 

săpat timp de 8 ani!

Sarcina construirii acestui canal i-a fost încredinţată unui 
inginer pe nume Beszedes Josef (1787-1852).

Construirea canalului a durat din toamna anului 1833 şi s-a 

terminat în 5 noiembrie 1840. zărăndanii îi spuneau Criş. Până la 

urmă era justificat acest nume, fiindcă acest canal ieşea din Crişul 
Alb, la Buteni. Străbătea o distanţă de peste 92 de kilometri, mergea 

oarecum în paralel cu rîul de unde a ieşit (Crişul Alb), ca în final să 

se verse tot în el, la Vârşand.

Pe Canalul Morilor funcţionau 15 mori. La Zărand nu a fost 
moară, dar aici apa canalului era folosită la cultivarea orezului. Din 

el pornea acea reţea de canale ce duceau apa la Orezărie. Pe o listă
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a celor ce formau un fel de comitet al celor ce se ocupau de orezării 
apare şi Cismaru Mihai din Zărand.

Iova Gheorghe, din Zărand îşi aminteşte că "am curăţat Canalii 
Morilor cu lopeţâle, prin 1955. Era numai noroi! Are cam un metru şi 
iumătace lăţime. Era numa zbeg sî trestie. Peşci? Erau în el, da mici."J

6. Zărăndanii şi trăznetul

Până la inventarea paratrăznetului de către Benjamin Franklin, 
oamenii au fost loviţi de această săgeată de lumină necruţătoare. 
Dar şi după inventarea paratrăznetului au mai fost destule victime. 
Pe vreme de vară când se dezlăunţuiau acele ploi torenţiale, însoţite 

de descărcări electrice (să folosim terminologia meteorologilor), ne 

refiigiam în casă. Eram sfătuiţi să nu stăm lângă geam, şi ni se spunea 

că a lu... nu ştiu cui... a fost trăznită în casă lângă geam.

Era un trasformator electric, lângă a lu Blăgău, în care a trăznit 
de mai multe ori în decursul anilor. A mai trăznit şi în câţiva pomi, 
şi în casa unui om. Au fost cazuri când oameni aflaţi la câmp, prinşi 
de ploaie, s-au adăpostit sub un copac şi au fost loviţi de trăznet. 
Iată un caz pe care l-am găsit consemnat într-o revistă creştină. "în 

comuna Zărand, judeţul Arad a fost ucis de trăznet păstorul unor vite 

cu cari se afla pe câmp şi pe când se adăpostea sub un copac. ”;JAsta s-a 

întîmplat în 1934.

Voi mai relata încă două întâmplări legate de trăznet ce s-au 

petrecut în Zărand, şi care cred că merită să fie cunoscute.

Prima, am auzit-o povestită de tatăl meu. ”Ploua -ne povestea 

tata - şi a început să trăznească. La duceanul din colţ a cărui proprietar 

era un neamţ, pe nume Ioani, erau mai mulţi oameni care s-au
13 Revista "Pacea”, Anul 11, nr. 12,15 iuniel934,pag. 8.
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adăpostit în faţa prăvăliei. Ioani a spus tare să-l audă toţi: "Dacă există 
Dumnezeu, să trăznească acuma aici!" în momentul următor un trăznet 
a lovit foarte aproape! Ioani a înlemnit... tot era alb ca varu!”

A doua întâmplare mi-a povestit-o recent Maria Lăcătiş (Nană 

Mărie a Iu Poştaşu, acum în vîrstă de 90 de ani). "Lucram la postă si 
o-nceput să ploaie tare. O trăznit odată foarte aproape ( în stălpu dăn 

faţa poştei) şi-o ieşit foc din fişele de la telefoane. Am scos repige tăce fişele 

şi-am fugit spre sfat (primărie). Când am ieşit afară ploua, şi-l văd pe 

şefu dă post (postul de miliţie) că stă ud în ocoluprimării, în ploaie. Am 

fugit repige în primărie şi i-am întrebat de ce stă şefu dă post în ploaie ? 

Oamenii mi-au spus că ei l-au dat afară, pentru că, pe când era în lontru 

o spus: "Dacă există Dumnezeu să mă trăznească pă mine amu, aci!" 

Şi oamenii l-au scos imediat afară!" Nu l-a trăznit, dar trăznetul a 

lovit foarte aproape de el. Se poate să fi fost mai degrabă o dovadă 

a îndurării lui Dumnezeu sau poate un avertisment pentru el şi o 

dovadă pentru cei ce l-au auzit spunând acele cuvinte!

Şi animalelor, chiar şi celor mai curajoase, le e teribil de frică de 

trăznet. Lucram la staţia meteo Izoi, vreo şapte kilometri distanţă de 

Moneasa. Asta în vara lui 1983. Eram într-o zonă unde nu aveam
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nici curent electric, nicio sursă de apă. Era doar un izvor la vreo sută 

de metri de noi. Eu stăteam singur într-o cameră mare. A-nceput o 

ploaie torenţială de vară cu tunete şi trăznete. Aveam atunci, la staţie, 
un câine, rasa Saint Bernard. Era cât un viţel! Câinele era blând şi 
ascultător. Nu vă spun cât mânca! Cum au început trăznetele, unul 
după altul, Bernardul a intrat la mine în cameră şi pur şi simplu nu 

l-am mai putut scoate afară! Am încercat să-l ridic, să-l târăsc, dar fără 

rezultat.Trăznetele s-au oprit, dar cui să-i explici? Era aşa de speriat...

7. La scăldat în Tasnic

Crişului Alb la noi, la Zărand, i se spune Tasnic. Pe o hartă mai 
veche, de prin 1830, apare cuvântul Tasnik. Tasnic, însă, pe harta 

respectivă era un teren, cam de mărimea Zărandului, înspre Seleuş. 
Era un fel de pustă. Pusta era un teren fără pomi. Posibil de aici vine 

cuvântulpustuşag, folosit de zărăndani, cu referire la un loc pustiu.

Unchiul Iacob, fratele mai mic al tatălui meu, povesteşte cum 

s-a dus la scăldat, la Tasnic. Era un loc cu mult nisip fin, o adevărată 

plajă, pe malul dinspre Zărand. Locului i se spunea Rătu cu jâceii, 
pentru că pe malul celălalt, spre Chereluş, creşteau jâcei, adică şovar, 
un fel de papură. Unchiul împreună cu alţi patru sau cinci băieţi de 

vârsta lui, au ajuns acolo la Rât s-au dezbrăcat şi au rămas doar în 

„costumul lui Adam”. Hainele au rămas pe mal. Au intrat în apă 

unde se simţeau foarte bine şi în siguranţă. Numai că nu l-a mult 
timp după ce au început scalda, au venit la plajă fiicele preotului 
Luca cu nişte rude de la oraş, toţi echipaţi cu costume de baie. Trupa 

Iu’ unchiu a trebuit să stea vreme îndelungată în apă, până cei de pe 

plajă s-au hotărât... în sfârşit să plece! Când au ieşit în final pe uscat, 
după vreo două sau trei ore de stat în apă, degetele de la mâini şi
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de la picioare arătau ca nişte prune uscate! Erau flămânzi, departe 

de casă şi supra... scăldaţi! Au ieşit din apă şi fiindcă erau lihniţi de 

foame, s-au pus să mănânce cârcei de la via sălbatică de pe malul 
Taşnicului. Ajunşi în sat au început să mănânce prune verzi de prin 

pomii întâlniţi în cale. Când să mănânce mâncare acasă nu mai 
puteau, fiindcă li se sterpeziseră dinţii! Se pare că Ion Creangă nu a 

fost singurul care a păţit-o cu scalda!

8. Târgul din Zărand

Carul mergea agale. Omul trebuia să se scoale cu noapte-n cap 

pentru a ajunge la timp în târgul de la Zărand. Ajungea acolo pe 
când se crăpa de ziuă. începea să se lumineze, când boii treceau 

păşind apăsat peste podul dintre Seleuş şi Zărand, pod făcut din 

palănci groase de stejar. I se spunea podul de la Usărind. Pe sub el 
curgea Canalul Matcă, ce venea tocmai de la Păuliş, aducând spre 

apa cafenie a râului Cigher, apa mai curată a Murăşului, cum îi 
spuneau oamenii de pe aceste meleaguri.

Bătând drumul acesta pe jos de multe ori (între Zărand şi Seleuş 

- 6 km), mă opream pe pod să privesc peştii. Nu-i speria prezenţa 

mea. Mă fascinau mişcările lor graţioase în apa curată, la suprafaţa 

căreia zburau libelulele de un albastru sau verde sidefiu. Dar... 
lăsându-mă purtat de amintirile acelor vremuri, am uitat de omul 
care se apropiase deja de locul unde urma să-şi vândă marfa, şi de 

unde spera să cumpere lucruri cât mai trainice, şi dacă s-o putea să 
nu fie prea scumpe. Nu trecuse bine podul Uşărindului, că privirea îi 
este atrasă de acel uriaş pom de la marginea satului: Goronu\ cum îi 
spuneau zărăndanii. Despre acest pom vom vorbi mai târziu.

La marginea dinspre Seleuş, Zărandul era străjuit de un rând de 

plopi, asemenea zidului unei cetăţi. Odată intrat în sat, omul nostru
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mai avea de mers aproape un kilometru, până să ajungă la târgul din 

mijlocul satului. Ajungând în târg trebuia să-şi găsească loc unde să 

tragă pe margine carul. Parcarea era şi pe vremea aceea o problemă 

serioasă! Uliţele ce dădeau înspre piaţă erau pline, iar dacă nu veneai 
cu o zi înainte sau dimineaţă pe când era întuneric, riscai să-ţi laşi carul 
la mare distanţă de târg. Dar să intrăm în lumea târgului din Zărand.

i

Târgul era mare, era vestit. Veneau oameni de departe, din toate 

părţile. Erau de toate: îmbrăcăminte, jucării, dulciuri, unelte, oale 

de pământ, animale, pomi de plantat. Târgul începea dimineaţă 

tare. Locul era împărţit în două: partea dinspre drumul mare şi spre 

Biserica Ortodoxă (unde astăzi este şoseaua) era târgul de animale: 
cai, vaci, boi, porci, păsări, animale mici. Şi mai era partea dinspre 

căminul cultural, unde se vindeau haine, jucării, dulciuri. Partea de 

târg cu animale era împrejmuită cu aşa numitele zăvoare. Erau nişte 

stâlpi uniţi într ei cu nişte ruzi (bârne) lungi şi cu leaţuri. Din loc 

în loc erau nişte pari de care îşi legau oamenii animalele. Pe vremea 

aceea nu erau deloc pomi pe Locul Târgului. De la Băltoi până la drum 

erau animalele. Sâmbăta era târg de animale în partea spre drum şi 
spre biserică. Duminica dimineaţa era târg, dar fără animale; cei cu

t:
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animalele erau plecaţi. Către şcoală erau oile. Pe terenul de fotbal 
de acum, către Răguş, erau vacile. Porcii erau în faţa Grădiniţei, spre 

biserică. Caii în faţa şcolii, către drum, iar mai încoace, spre Curte, 
era piaţa de păsări.

Către sfat (primărie) mai erau cei ce vindeau fel şi fel de unelte. 
Dacă aveai nevoie, îţi ascuţeau pe loc sape, securi.

Se trecea dint-o piaţă în alta - de la animale la dulciuri şi îm
brăcăminte - pe un pod peste Băltoi—un podeţ de scânduri cu zăvoare. 
Era o baltă mare cu sălcii, ce se îngusta, iar acolo era acest podeţ.

Dar să trecem podul. Dacă erai localnic, să intri în oricare parte 

a parcului nu te costa nimic. Străinii însă trebuiau să plătească. 
Taxele au fost diferite, după cum şi banii erau diferiţi, în funcţie de 

stăpânire sau perioada din istorie. Dincoace erau şătri. Misir: pânză 

subţire din cânepă - îl ţeseau la război femeile. In piaţă mai erau 

procoviţe de pus pe paturi, făcute tot din cânepă.

Către Fio rea Pocăi tu erau moţii cu oalile(vase de pământ). în rând 

cu ”târziana” (aterziana) erau dulciurile: ţucur-rudă, ţucur-croampă, 
turcele, mărgele făcute din aluat. Mursă, adică suc făcut din apă 

cu lămâie. ”Nană Lena dă la Pâncota (avea ginţi dă aur!). Era mare 

comerciantă; ea vingea mursă dulce". De lângă târziană până lângă 

biserică erau numai şătri.

"Când eram la şcoală târgul era şi mai mare. Era pe tot Locul 
Târgului, peste tot era plin de căruţe. Moţi cu lemne, cu scânduri, 
cu scări. Mare târg, şătri cu haine. Şătrile erau ca un cort, cele mai 
multe erau de haine. Erau dulciuri, jucării. Oameni mulţi! Noi ne 

uitam pă geam, nu ne lăsa duminica la târg!" (unchiu Flore Lucaci 
-din Gai)

"Târgul se ţinea de 4 ori pe an: primăvara, vara, toamna şi iarna. 
Erau zăvoare. La uşa de intrare în parc se plătea. Erau mai multe uşi:
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una la Pucerea (la animale), alta la Sfat (Primărie) Pandurii, pe petliţe 

aveau iniţialele K.B. (kis-birău=birău-mic). Cel care batea duba, a 

lu P/oieşu, era tot un fel de păndur. Primăria, străjile, poliţierii erau 

cei care luau taxele. Veneau oameni din Bihor, din Valea lui Mihai. 
Duceau animale cei din Bihor, şi veneau să cumpere aice animale - 

de prăsilă.” (Coste Gheorghe)

Şcoala veche (unde e astăzi poşta) a fost birt (han). Acolo 

trăgeau drumeţii şi oamenii care veneau mai de departe la piaţă. 
Erau acolo şi nişte grajduri pentru adăpostirea animalelor celor ce 

se cazau peste noapte la birt (han).

*Birturile sau hanurile (educilla) încă încăpuseră, unele măcar; pe 

mâini româneşti. In general birturile intrau pe mâinile domnilor de 
pământ... în conscripţia dinspre districtul Zărandului, se face menţiune 

numai în trei cazuri speciale, despre birturi de ale unor localităţi: Cinteiul 
şi opidul Zărand\ ...şi Socodorul

*La Fior ea Lucaci (Pocăitu) era o groapă mare (şanţ mare) cu apă. 
Era la piaţă unu cu cloape (pălării). ”Pă tăce cloapile le-o dus vântu în 

gropoi la Fior ea Pocăitul” - (Coste Gheorghe)

nEra 2 lei cutia de chibrite. (Mama tăia în 4 un băţ de chibrit!” — 

(unchiu Ştefan Pocrişer — a luDrenu).
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14 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului, Diecezana, Arad, 1940, pag. 172.
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”Târgurile erau trecute in cărindare şi intr-un Almanah: Târgurile 

din Ardeal şi Zărand. Era împărţit cu zăvoare numai unde erau 

animalele. Sâmbăta se ţinea tărgid de animale, duminica cel de 

îmbrăcăminte şi alimente (dulciuri). Veneau fetele pe jos, prin Taşnic 

(Crişul Alb), din Chereluş la piaţă. La târgpoliţerii luau taxe. * (unchiu 

Ignat Selegean — a lu Chizu)

Târgul a ţinut până prin 1939. Când a început războiul au venit mi
litarii români si au săpat tranşee. Erau soldaţi din Oltenia si Moldova.

Pin 1941 au început să planteze pomi. Pomii au fost duşi din 

altă parte.

Mai târziu, prin 1948, s-au dat parcele oamenilor pentru a 
cultiva legume. însă, după o vreme, majoritatea au început să samene 

pepeni şi lebeniţe. De aceea locul s-a numit, mai târziu, Pepenişci. 
Pavel Lucaci era cios (paznic) plătit să păzească lubeniţele oamenilor.

Cei din generaţia mea nu au ajuns nici Târgul, nici Pepenişcile. 
Pe vremea noastră, ca şi acuma de altfel, i se spune Locu Târgului. E 

un teren dreptunghiular cu o suprafaţă de 14,15 hectare, având în 

interiorul lui un alt dreptunghi mai mic înconjurat de jur împrejur 

de un şanţ, căruia i se spune Parc. Era de fapt un parc. Şi a fost foarte 

frumos! Cu acel centru rotund şi cele opt alei ce pornesc din el; toate 

străjuite de pomi. Pe margine, parcul sub formă de dreptunghi, era 

încadrat de un şanţ destul de adânc, iar spre interior, imediat lângă 

şanţ, era o dolmiţă. Probabil pământul ce a fost scos atunci când s-a 

săpat şanţul. Dincolo de dolmiţă, de jur-împrejur, parcul era străjuit 
de pomi mari: castani şi plopi. Prin aprilie, când înfloreau castanii, 
iar mai târziu teii de pe marginea aleielor interioare, totul era numai 
un zumzet: albinele ieşeau la "cules”! Eram copii atunci, şi totul ni se 

părea firesc şi frumos. Şi cu toate că pe vremea aceea nu auzisem de
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reclame, tot ce ne înconjura era o reclamă pentru Cineva despre care 

auzeam vorbindu-se duminica la Adunare, unde eram învăţaţi că El 
a creat toate aceste frumuseţi.

Locul Târgului era locul nostru dejoacă: ”da războiu”,”tri ŞÎ fuga”, 
fotbal, tenis de câmp. Primăvara, pe la începutul lunii mai, ieşeam 

seara la prins de bongari. (cărăbuşul de mai — melolontha melolontha) 

Ne întreceam care prinde mai mulţi. Ca să-i vedem mai bine ne 

puneam pe burtă, şi cum îi "interceptam”, ne ridicam repede, fugeam 

după ei şi-i loveam cu basca. Băştile erau la modă pe vremea aceea, 
mai ales la copii. Cu o generaţie înaintea mea, se purta mult chipiul. 
Fraţii mei mai mari toţi au avut chipiu. Eu m-am născut în anul 
când Romania se demilitariza (1958), cel puţin de trupele sovietice, 
care au părăsit ţara noastră în acel an. Iarna însă purtam nişte căciuli 
din piele de oaie cu urechi care se legau cu nişte gălange sub barbă.

Tot pe Locul Târgului, mai ales, în Parc, primăvara, se ouau
gâştele. Să găseşti un ou de gâscă şi să-l aduci acasă era mare bucurie,
era ca o pradă de război, chiar dacă oul nu era de la gâscă familiei
tale. Sau poate mai ales atunci! Iată o întâmplare care mi-a rămas
în minte peste ani. Un prunc, nu spun al cui... a venit după apă la
târziană (fântâna aterziană din mijlocul satului) şi a văzut o gâscă
cuibărită, care urma să facă un ou. Băiatul a aşeptat să se umple
canta cu apa, ce curgea foarte încet. Canta s-a umplut, dar gâscă n-a
făcut încă oul! Atunci el şi-a pierdut răbdarea, s-a dus la gâscă, a
apăsat-o cu genunchii vrând să o ajute să se ouă mai repede... După
câte îmi amintesc a reuşit. Gâscă însă era a noastră! Poate ăsta-i>
motivul că nu am uitat această întâmplare!

Mă duceam deseori primăvara în parc căutând ouă de gâscă. Nu 

o dată, mi s-a întâmplat să închid ochii... mă rugam să găsesc un ou! 

Uneori se întâmpla, alteori, nu! Astea au fost printre primele mele 

rugăciuni mai serioase.
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Mai e o întâmplare hazlie cu ouăle de gâscă. Mi-a povestit-o 

un unchi. Era în Zărand un copil mai dărănat (neastâmpărat), care 

căuta primăvara ouă de gâscă pe Locul Târgului, pentru a le vinde. 
Odată, din lipsă de ouă de gâscă, s-a urcat pe şură unde-şi avea 

cuib un cocostârg, adică o barză, proaspăt venită din ţările calde, 
care s-a străduit să-şi perpetueze specia. Băiatul nostru luă ouăle de 

cocostârg şi le vându unei femei, care le-a pus sub gâscă ei. Femeia 

s-a mirat, fiindcă ouăle erau mai mari ca cele de gâscă, dar i s-a spus 

că e un soi mai bun de gâşte. Când au ieşit puii, ce să vezi... nişte 

arătănii cu un cioc lung şi cu nişte picioare de două ori mai lungi 
decât corpul lor! într-adevăr era un soi deosebit!

Despre târgul din Zărand vorbeşte şi Ioan Slavici în bine
cunoscutul său roman Moara cu noroc. Slavici scrie: „...jandarmii, care 

umblaseră să-l prindă pe Lică, şi aduseră ştirea că el trebuie să fie chiar în Ineu, 
unde venise, precum se zicea, încă marţi dimineaţa, ca să aştepte pe o doamnă 

de la Arad, căreia avea să-i dea preţul unei turme vândute la târgul de la Zărand, 
unde-i întâlnise pe Săilă şi pe Buză-Ruptă.”

Ioan Slavici, conform mărturiei lui, pe când era ajutor de notar 

la Comlăus, venea vara la scaldă în Crisul Alb, la Podu Sânicii. El o 

fi fost şi în Tâgul din Zărand, care sper că v-am convins că era un 

târg renumit!

O dovadă în plus, dacă ar mai fi nevoie, că în mijlocul Zărandului 
a fost un târg sunt şi amintirile lui Nelu Lucaciu, din Oradea. El îţi 
aminteşte, că era elev în primele clase, pe când li s-a încredinţat 
fiecărui elev câte un pom pentru a-1 planta în Parc, pe Locu Târgului. 
în timp ce faceau gropile găseau diferite monede vechi. O dovadă 

clară că, în ultimele secole, pe acel loc s-a vândut şi s-a cumpărat.

Mai adaug doar atât cu privire la Târgul din Zărand: Gh. 
Ciuhandu îl aminteşte în cunoscuta lui lucrare, Românii din Câmpia 
Aradului. Iată ce spune el: “în privinţa vieţii economice din judeţ, este
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■ w
concludentă împrejurarea, că târgurile sporesc, ca număr,; m veacul XVIII. 
Dăm aici seria târgurilor,; era ea stabilită şipracticată ea în anul1746.
Trebuie specificat că sunt dovezi că la data pe care Ciuhandu o dă 
aici, anul 1746, Zărandul avea deja târg de ceva vreme. în continuare 

el dă lista şi orarul târgurilor. "Târgurile se ţineau în seria următoare: In 

luna Ianuarie: la Şiclău (obţinuse târguri din 1746) şi Ineu; în Februarie: 
Siria, Zărand, şi Chişineu; în Martie: Ghioroc şi Arad; în April: Radna 

şi Şiclău; în Mai: Siria şi Şimand; în Iunie: Zărand şi Chişineu; în Iulie: 
Şiclău, Arad şi Ineu; în August: Chişineu, Siria şi Zărand; în Septemvrie: 

Şimand şi Ghioroc; in Octomvrie: Radna, Ineu şi Şiclău; în Noemvrie: 

Arad şi Şiria; în Decemvrie: Zărand şi Chişineu.

•.

■
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9. Goronu

Nu se ştie sigur, dacă a fost stejar (Quercus robur) sau gorun 

(Quercuspetraea). Mai de grabă, uriaşul din Zărand era stejar, pentru 

că gorunii, spre deosebire de stejari, cresc de obicei pe deal, nu la 

câmpie. Oricum oamenii ii spuneau goron. Era rămas din vechile 

păduri seculare ce se întindeau cândva pe sute de hectare, aici în 

zona unde se afla astăzi Zărandul. Copacul acesta avea câteva sute 

de ani. Mi s-a spus că era trecui ca monument al naturii pe hărţile 

vechi (probabil cete militare). Nu l puteau cuprinde 6 copii - o fi 
având diametru) de vreo doi metri, lacob Lucaci, pe când era de 

vreo 10 ani, s a âm m Uttă trei prieteni, şi ţinându-se de mâini au 

încercat $6.4 m m reuşit. Ar mai li trebuit, spunea el,
\\H:Â mo (Mm mi (k mtâtmtft, pentru ca cercul să se închidă. 
\Aitp. Gutoft $ f iW pădureţ, dar şi el a avut aceeaşi soartă 

ta C'YpXC jVfâr $? #iţ) goruni mai mici în sat, probabil
rămaşi' diW îrttţ'rtsdiâ- pădhvî de affftdaUb 

,y /fete (:Mprt/UMuh Oimum ,M

■
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Goronul era faima zărăndanilor din vremea aceea. sau cel puţin
a unora! Maria Lăcătiş, acum în vârstă de 90 de ani, povesteşte, că 

atunci când mergeau la sureci (la cules de struguri) pe deal la Mâsca, 
de-acolo de sus, se vedea goronul. Uneori era aşa de frumos, mai ales 

atunci când razele soarelui treceau prin coroana lui! Ei se lăudau cu 

el la mâscani.

Cojocarii din sat au început să-l "jupoaie” de coajă, pe care o 

foloseau la tăbăcitul pieilor de oaie, din care se făcea călduroasele 

cojoace. Odată descojit,goronul nostru a început să se usuce. Goronul 
avea o scorbură în trunchi, cam la un metru şi jumătate de la nivelul 
pământului. Prin 1960, cineva a băgat paie în scorbură şi apoi i-a 

dat foc. Florica Deac, care stătea la marginea satului, era fetiţă de 

vreo 6 ani când - povesteşte ea - se uita din casă pe geam, cum ardea 

goronul. Aşa s-a sfârşit povestea falnicului copac din Zărand!

Goronul de la Zărand a fost un punct de reper şi pentru militari 
şi pentru oamenii care veneau la Târgul din satul nostru. Era însă 

şi locul de întâlnire dintre copiii ce veneau să se joace la adăpostul
lui. învăţătorii de la scoală îsi aduceau uneori elevii aici sub bătrânul> > >
copac, pentru a ţine ore în aer liber. Cei ce păşteau oile stăteau şi 
se odihneau la umbra lui. Teodor Ardelean, spune că a auzit de la 

bătrâni, că atunci când revoluţionarii maghiari, care capitulaseră



la Şiria şi au fost dezarmaţi la intrarea în Seleuş, au poposit în 

acea noapte la Zărand, ocolo lângă Goron. Un lucru e sigur, că 

revoluţionarii maghiari, escortaţi de trupele ruseşti şi cele austriece 

au rămas o noapte în Zărand. E foarte probabil că ei nu au fost lăsaţi 
peste noapte în sat, ci în marginea satului, în preajma goronului.

Trebuie să recunoaştem cu regret că cel ce a fost martor al atâtor 

evenimente ce s-au petrecut de-a lungul secolelor pe meleaguri
le noastre, a fost făcut scrum într-o singură zi! Aceeaşi soartă au 

avut-o castelul din mijlocul satului, al baronului şi conacele lui 
Edelsheim de la Liporhaz, pe locul unde era satul înainte de a se 

muta pe actuala vatră.

Au rămas doar amintirile frumoase si numele La Goron, si
> ’ >

poate vreun desen sau vreo fotografie al uriaşului din Zărand, ce se 

aşteaptă încă a fi căutate.

10. Crâmpeie din copilărie

Aproape de mijlocul ogrezii (grădinii) aveam un păr timpuriu: 
„turnul nostru de la Pisa”. Era mai înclinat decât renumitul turn 

italian. Să fi fost aproape de 45 de grade de la pământ! Aşa îl ştiu 

dintotdeauna. Să urcăm în el, ne luam avânt, şi aşa din fugă, cât ai 
zice peşte, eram sus în păr! Făcea nişte pere mici, gustoase, ce nu 

apucau să se coacă, pe cum le mâneam. Se coceau cam în acelaşi 
timp cu vişinele. Aveam şi trei mocrani. Erau un fel de vişine mai 
mari şi mai acre. Nu prea apuca mama să pună prea multe borcane 

cu compot pe iarnă, că veneau lăcustele, adică noi, şi le mătrăşuiam 

pe toate.

Dacă tot am amintit de compot; fratele mai mare, Nelu, era 

mare amator de compot. Dar cum să poţi mânca pe îndestulate

i

I

I
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dintr-un borcan, şase guri, câţi eram noi? Aşa că se mai mânca şi pe 

de-ascunsu! Odată, el a şterpelit un compot din cuptor, dar care s-a 

descoperit mai târziu că nu era al nostru... era al unei mătuşi! Dar ce 

căuta compotul mătuşii în cuptorul nostru de pâine?

Tot întâiul născut (Nelu) avea marea onoare de a declara puii de 

găină "eroi”. Cum se întâmpla asta? Nelu prindea câte un pui mic de 

găină, îl apuca de picioare, îl rotea în aer, şi-apoi îl azvârlea pe casa 

vecinului. Asta facea cu mai mulţi pui (evident pe rând!). Puiul care 

rezista la cât mai multe aruncături — era declarat erou! Era îngropat 
şi, ca bun creştin, îi punea şi o cruce. Tot ritualul a durat până a 

fost descoperit... şi asta datorită faptului că mama a observat că tot 
dispăreau din puii de găină.

Al doilea ca vârstă era Petru (Pedro). Pedro se simţea neîmplinit, 
pentru că nu putea niciodată să mănânce de unul singur o Eugenia 

întreagă! E vorba despre biscuiţii aceia cu cremă de cacao la mijloc, 
şi care pe vremea noastră costau 65 de bani. Dacă aveam o "eugenia” 

trebuia întotdeauna împărţită cu ceilalţi. Numai că a găsit el soluţia: 
într-o zi a sustras din buzunarul hainei tatălui nostru o bacnotă, ce 

avea pe ca o cifră deloc neglijabilă. Apoi s-a dus la magazin şi şi-a 

cupărat de toţi banii eugenia. în urmă a căutat un loc sigur, unde s-a 

ascuns, şi a mâncat de unul singur toate eugeniile. Acelea au fost şi 
ultimele eugenii pe care le-a mâncat Pedro în viaţa lui. Asta să se fi 
întâmplat cu vreo 60 de ani în urmă!

Dorel Bulz, care locuieşte acum în Chişineu-Criş, şi care mi-a 

fost un foarte bun prieten în copilărie, mi-a amintit, nu demult, că 

aveam vreo 10 ani, pe când ne-am furişat în Biserica ortodoxă şi am
43



tras clopotele. Problema era, că era o oră nepotrivită pentru aşa ceva! 
Oamenii din sat nu ştiau despre ce e vorba! Era si un tras de clopot 
original! Nu era nici de amiază, nici după mort, nici de sărbătoare...

*

ii

:•

În spatele casei, între noi şi Baci Grăvilă, vecinul nostru, era 

un gard de cărămidă de vreo doi metri. Acolo era locul pe unde 

„evadam” de acasă, şi nu mă mai întorceam uneori, decât seara târziu, 
când, după o sfăgeală (ceartă) bună, mi se dădea să mănânc, apoi 
mergeam la culcare. Uneori veneam târziu, era întuneric bine, după 

ce se termina filmul de la Căminul cultural. Eram mare amator de 

filme. Pe unele le vedeam de mai multe ori. Cele mai bune rulau 

câte o săptămână sau chiar două. Tatăl meu mă ameninţa adeseori 
că, dacă mai merg seara la film, o să vină cu mâncare acolo. O să 

aprindă becul şi o să întrebe: „Unde-i Florin, că am venit să-i aduc 

mâncare!”Nu a venit niciodată, cel puţin... nu cu mâncare. Şi dacă 

a venit după mine, parcă o singură dată, a venit fără mâncare. Dar 

fiindcă era un film din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
a rămas şi el să-l vadă. Tatăl meu a luptat pe front în acel război, şi 
îl captivau filmele din acea perioadă. Cred că aş fi putut eu de data 

aceasta să-i aduc mâncare, fiindcă tata nu-şi mai deslipea ochii de 

pe ecran!

}
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11. „Vin tătarii!,,

S-o fi auzit strigătul ăsta şi pe melegurile noastre? Rogerius 

(1201-1266) a fost un călugăr italian, ce ajunge cardinal în Oradea. 
Un cartier de astăzi din Oradea îi poartă numele. Am locuit acolo, 

35 de ani, pe strada Italiană, timp de trei ani şi jumătate.
Pe-atunci nu ştiam de unde vine numele cartierului în care locuiam,)
şi nici că cel al cărui nume-1 purta acest cartier, a scris şi despre 

cetatea Zărandului.

Carmen Miserabile sau sub titlul ei întreg (pentru iubitorii de 

limbă latină): Carmen miserabile super destructione regni Hungariae 

temporibus Belae IV regis per Tartaros fada, este cartea pe care a 
scris-o Rogerius. în ea, el vorbeşte despre năvălirea tătarilor din 

1241-1242. Aici aminteşte el de momentul în care tătarii au asediat 
cetatea Zărandului, apoi au cucerit-o şi au distrus-o.

De la tătari spun unii avem totarca sau tătarca, din care se fac 

mături şi nume cum ar fi Bălăban, care înseamnă mare.

Despre conducătorii tătarilor se spune, că în mod intenţionat 
i-ar fi îndemnat pe unii cronicari să scrie despre cruzimea lor, pentru 

a-i înfricoşa pe toţi cei care aud despre ei şi năvălirile lor. Cu toate 

acestea, tătarii au fost deseori şi înfrânţi şi aproape să dispară cu 

totul din istorie. (Cei blânzi vor moşteni pământul, nu cei agresivi)!

acum



12. Turcii pe meleagurile noastre

Când eram copil şi mergeam la Podu Sânicii să culegem măcriş, 
ne urcam întotdeauna şi pe zidul de la căpătui dinspre Tipări al 
podului. De-acolo, de sus, priveam cu frică spre "prăpastia” de la 

baza acelui zid plin de buruieni şi mărăciniş, unde ni se spunea că 

sunt şerpi! Acel zid, spun bătrânii că a fost înălţat de turci.

Turcii au zăbovit prea mulţi ani pe meleagurile noastre, pentru 

a nu lăsa urme. De la ziceri cum ar fi: "Mă, tu eşti turc?' sau ”Cum îi 
tur cu îi si pistolu” la cuvinte şi obiceiuri. Unii spun că am dus-o mai 
bine sub turci decât sub alte stăpâniri.

Turcii au fost şi în Zărand atunci când aveau un sangeac în 

Ineu (Yanova Sancagi) - formă administrativă şi politico-militară, 
ce facea parte din paşalâcul Timişoarei.16 Ioan Motorca scrie fără să 

dea sursa: ”Turcii cuceresc pe la 1565-1566 Siria, Zărandul şi Incul." 

1'Acelaşi autor spune însă, că: ”Turcii locuiau numai în oraşe, fără 

să se amestece cu localnicii creştini. Nu aveau voie să se căsătorească cu
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17 Ioan Motorca, Cercetări fi date monografice, Gutenberg, Arad, 1984, pag 21.
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creştinii. Femeile lor purtau voal si trăiau separat. în localităţile cucerite 

îsi aduceau familiile numai conducătorii lor.

Cu toate acestea, deducem din cele de mai sus, că nu am avut 
turci în Zărand, ci că ei chiar dacă au cucerit Zărandul, probabil 
veneau doar din când în când să ia un fel de bir. Sediul lor cel mai 
apropiat era sangeacul de la Ineu.

»18

13. Mihai Viteazul în părţile noastre

Vă mai amintiţi cum începe filmul Mihai Viteazul, în regia 

lui Sergiu Nicolaescu? Un oştean se ridică din mlaştină strigând: 
Victorieee! Apoi trei săgeţi îi străpung pieptul. El a fost martorul 
victoriei, dar nu s-a mai putut bucura de ea. Un film al anilor ’70, 
apreciat în ţară şi în străinătate. Insă, aşa cum era numele unei 
emisiuni TV, Viaţa batefilmul!”

Mihai Viteazul a rămas în istorie ca cel care a reuşit pentru 

prima dată să unească cele trei Principate române: Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova. Făcând asta el a creat un precedent, 
dovedind astfel că visul poate deveni realitate. Orice vis, cât de 

neînsemnat sau măreţ poate părea el, prin realizarea lui, el crează un

'* Ioau Motorca, Cercetări şi date monografice, Gutenberg, Arad, 1984, pag. 21.
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precedent întărind convingerea altora că visele pot ajunge realitate. 
Şi scrierea acestei cărţi despre Zărand, a fost un astfel de vis.

A fost Mihai Viteazul prin părţile noastre? Sunt documente 
ce ar putea confirma acest lucru? Iată un citat dintr-o monografie 

a satului Moroda: „Atunci când turcii 
Sinan Pasa la Călugăreni, el se retrage la Timişoara, 
şi Lipova. în 1595, locul turcilor este luat de organele comitasense din 

Zărand. în 1600, la Ineu vine ca şi comandant al cetăţii un căpitan 

român al lui Mihai Viteazul. El recrutează în oastea lui Mihai bărbaţi 
din satele dimprejur.19

Aproape sigur că au fost recrutaţi şi oameni din Zărand, chiar 

dacă nu este menţionat lucrul acesta. Găsim scris, cu 150 de ani 
mai târziu, că Zărandul era un centru unde se recrutau oameni 
pentru oastea împăratului. „Congregaţia comitatului, întrunită la 29 

Oct. 1744 în localitatea Zărand, stabileşte un catalog despre militarii pe 
cari îi trimitea la oaste. ”20

it despre înfrângerea lui 
părăsind Incul

au auz

Mihai Viteazul în drumul său 
spre Tokay, a trecut şi prin apropierea 

Zărandului. Asta ae întâmplă după 

înfrângerea lui de la Mirăslău, când 

împreună cu o mică ceată pleacă spre 

Viena pe Valea Mureşului, trece prin 
Siria şi se opreşte la Ineu. De aici 
pleacă să se întâlnească cu împăratul 
Rudolf al II-lea. Voievodul român a 

trecut prin apropierea Zărandului, 
probabil traversând Cigherul pe la 
Seleuş sau Moroda.

19 loan Motorca, Cercetări fi date monografice privitoare la comuna Seleuf cu satele aparţinătoare: Seleuf, 
Cigherel, Moroda, lermata, S. C. GutenbergArad, pag. 21.
20 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului, Diecezana Arad, 1940, pag. 108.
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Papa de la Roma îl numeşte pe Mihai Viteazul "atletul lui 
Hristos”21

La domnitorii noştri din trecut exista o anumită frică de 

Dumnezeu şi o recunoaştere a Lui. Victoriile şi stăpânirea lor erau 

recunoscute ca venind din mâna lui Dumnezeu. Formule ca "prin 

mila Domnului” deşi par a veni doar de pe buze, sunt mărturii ale 

acestor oameni ajunşi la strâmtorare, ce vin să confirme credinţa 

lor, chiar dacă nu întotdeauna faptele lor au sprijinit-o! Dar acelaşi 
lucru se poate spune uneori şi despre noi: nu întodeauna ceea ce 

facem se potriveşte cu ceea ce credem.

Mihai Viteazul folosea şi el formula de mai sus când se declară 

pe sine n din mila lui Dumnezeu, domn alŢării Româneşti, al Ardealului 
si al toată Ţara Moldovei. *

Mihai Viteazul când se arunca în luptă, ne spune C. Giurescu în 
Istoria românilor - striga: ”în Numele lui Isus!” Nu trebuie să judecăm 

acele vremuri prin prisma legilor pe care le avem astăzi. Aşa după 

cum nu putem judeca ceea ce s-a întâmplat în vremurle Vechiului 
Testament, după standardele pe care le avem în Noul Testament.

14. O părticică din Imperiul Habsburgic

Zărandul a făcut cândva parte dintr-un imperiu: cel Habsburgic. 
Ani buni aici a fost Austro-Ungaria. Aici, în Zărand, se stabilea 

cândva numărul oamenilor care erau trimis la război în armată 

austriacă. ”în decursul aceluiaş războiu de succesiune, contribuţia 

ţăranilor din comitat era cu totul alt\ de caracter personal\ mergând ei 
înşişi în luptă. Congregaţia comitatului, întrunită la 29 Oct. 1744

31 Milion G. Lebrer; Ardealul pământ românesc, Ed. Vatra românească, Cluj-Napoca, 1991,pag. 393.
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în localitatea Zărandy Stabileşte un catalog despre militarii pe cari îi 
trimitea la oaste.

Nicio stăpânire nu exploatează fără să lase şi ceva bun în urma 

ei, atunci când se retrage sau dispare. Dacă suntem sinceri cu noi 
înşine si suficient de informaţi, vom recunoaşte că Zărandul, care 

a făcut parte cândva din Imperiul Habsburgic, a avut şi de câştigat. 
Imperiul s-a destrămat, austriecii şi ungurii au plecat. Dar ce a rămas 

bun în urma lor, ce moştenire ne-au lăsat ei, bineînţeles fără să vrea? 

Dar Dumnezeu face ca istoria să funcţioneze în felul acesta, fiindcă 

El are controlul ultim a tot ceea ce se întâmplă. Acel popor este 

înţelept, care ştie ce să facă, după ce explotatorii sau dictatorii au 

plecat. Cu ceea ce ne-alegem este "zestrea” sau "prada de război”, ce 

ne-a rămas. Trebuie să ştim ce să facem cu aceasta si să ne bucurăm
i >

de ea, nu să o distrugem.

Zărandul a fost cândva o părticică din Imperiul Habsburgic, 
şi nu una neînsemnată. Numele Zărand se păstrează şi astăzi în 

arhivele din Budapesta şi Viena. Zărandul a fost un orăşel de câmpie, 
oppidum, având un târg renumit, Satul nostru pentru o vreme - asta 

însemnând secole - a fost capitală de comitat sau judeţ, cum i-am 

spune noi astăzi. Cum ar fi fost astăzi să avem un castel în mijlocul 
satului? Poate unul transformat într-un muzeu, care să adăpostească 

"istoria” acestor meleaguri. O atracţie pentru turişti. Cât de bine ar 

fi fost să ne putem încă adăposti la umbra unuia dintre cei mai mari 
copaci din zonă: falnicul Goron!

Ce ne-a lăsat Austro-Ungaria? Nume ca Maria Tereza, Iosif al 
II-lea, că ne dăm seama sau nu, ei fac parte şi din istoria Zărandului. 
De la ei ne-a rămas un sat cu străzi drepte, diguri care să ne protejeze 

de inundaţii, canale, poduri, un canal: Canalul Morilor, şcoli şi limbi 
cu ajutorul cărora să putem comunica cu Europa civilizată: germană,

”22
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|22 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului, Diecezana Arad, 1940, pag. 108.
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latină, maghiară. Nu este scopul acestei lucrări de a aduce argumente 
în sprijinul afirmaţiei anterioare, dar cred că e uşor de înţeles că ea 
este adevărată.

Am fost cândva parte, o părticică, dintr-un Imperiu, şi asta şi-a 

pus într-un fel pecetea pe locurile acestea. Să vedem şi partea bună 
a acelei perioade din istoria Zărandului şi să o folosim spre binele 
nostru şi spre binele celor ce vor veni după noi.

15. Baronii si zărăndanii
i

Eram copil şi auzeam vorbindu-se despre baronul din Zărand. 
Mi-1 imaginam ca pe un om zdravăn, având colo la 150 de kilograme, 
şi care se mişcă greu şi care se poartă rău cu ceilalţi. La fel ca el, mă 

gândeam că arăta şi baroneasa.

Să fi avut vreo 16, 17 ani, când imaginea mea despre baronu’ 
a început să se schimbe. Bunicul verişorilor mei, Moşu’ Miculaie 

(Sinitean Nicolae) mi-a povestit că el a lucrat la baronu’. Baronu’ 
avea un castel în mijlocul satului, pe domeniul lui era o mare livadă 
de pomi. Avea pomii aranjaţi, pe rânduri şi categorii: meri, peri, 
gutui, pruni... Toţi erau plantaţi pe rânduri drepte, „ca la aţă!” (Aşa 
era Zărandul, străzile lui, aşa era şi domeniul baronului). Moşu 

Miculaie mergea primăvara la curăţat pomii de crengile uscate, 
vara la cules de omizi, iar toamna - iar asta era cea mai plăcută 
dintre munci - la culesul poamelor! Moşu Miculaie, însă, mi-a cam 
schimbat imaginea pe care am avut-o până atunci despre baronu. 
Baronul nostru, cel din jurul anului 1900, se purta frumos cu oamenii 
şi nu părea că zărăndanii ar fi fost exploataţi de el. Oamenii din sat 
mergeau să cumpere fructe de la baronu.

Mai târziu a trebuit să renunţ, nu doar la acel portret al omului 
rău, ci şi la a vorbi despre baronu la singular. Am aflat că în istoria
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Zărandului au fost mai mulţi baroni şi grofi. Cineva, mai citit, mi-a 
explicat că baronii aveau o coroană cu 5 colţuri, grofi aveau coroana 

cu 7 colţuri, iar coroana prinţilor era cu 9 colţuri.

Cam din 1700, până la 1918, teritoriul acesta, al Zăranului, 
era in stăpânirea a cel puţin şase „baroni,,: ducele Rinaldo de 

Modena, lakob Bibics, Georg Fekete, Janos Fekete, Ferenc Gvulai, 
Edelsheim-Gyulai Lipot. Se pare că fiecare dintre ei era de altă 

naţionalitate. Unul era italian, altul bulgar de origine, celălalt 
austriac, un altul evreu de origine şi ultimul austriac sau ncarnţ.

16. Rinaldo de Modena (1655-1737)

Un italian în părţile noastre, dar despre care se spune că nu 

si-a vizitat domeniul niciodată! Era prea întins pentru a putea 

să*) străbată. în anul 1.726 împăratul Carol al Vl-lea dăruieşte lui 
Rinaldo de Modena, pentru servicii credincioase, un vast domeniu 

în care este cuprins şi Zărandul.

După o vreme, pentru 

că nu a sprijinit-o pe 

împărăteasa Maria Tereza, 
lui Rinaldo i s-au luat o 

parte din moşii. Pământul 
luat a trecut în stăpânirea 
împăratului, adică a 

statului. Dar Imperiul 
habsburgic a pierdut multe 

bătălii şi a sărăcit. Astfel 
a început să-şi vândă din 

pământuri. Aşa se face că

'
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pământuri întinse cu sate cu tot au ajuns în proprietatea unor nobili, 
a unor baroni. Unii dintre aceştia i-au exploatat cât au putut de mult 
pe cei peste care stăpâneau. Alţii erau mai omenoşi.

Despre Rinaldo de Modena nu avem niciun document în care 

să apară şi numele Zărand, deşi teritoriul pe care se afla şi satul 
nostru, i-a aparţinut pentru o vreme acestui "baron” vorbitor de 

limbă latinică.

17. Jakob şi Margaretha Bibics

Prima dată l-am "întâlnit” pe Iakob Bibics pe un site unde 

scria despre istoria Comlăuşului. Am fost surprins să văd că, la un 

moment dat, apare acolo şi numele localităţii în care m-am născut: 
Zărandul! Aşa că am început să o iau pe urmele lui Bibics şi am aflat 
că era căsătorit cu Margaretha Tomianin. Prima soţie a lui Iakob se 

pare că murise; o chema Martha. El s-a recăsătorit cu Margareta 

pe care a dus-o la Zărand, unde-şi avea conacul. In 1745 Iakob 

Bibics a cumpărat Comlăuşul, Olariul şi Zărandul şi patru puste 

de la administaţia funciară austriacă. Familia Bibics însă prefera să 

stea mai mult la Zărand decât în alte locuri pe unde se întindea 

domeniul lor.

Patru ani mai târziu, în 1749, Bibics finanţează construirea 

primei biserici catolice, pentru cele 69 de familii ale coloniştilor 

şvabi, ce au fost aduse în Sântana, o localitate înfiinţată nu cu mult 
timp în urmă. Anul următor, 1750, Iakob Bibics donează bisericii 
catolice din Comlăuş clopotul şi potirul cu inscripţia "Donat Iac. 
Bibich Anno 1750”, banii provenind din fundaţia familiei Bibics, 

capital de 15.000 de florini. în 1751, Iakob Bibics îi 
aduce la Sântana pe călugării piarişti (Ordo Scholarium Piarium).
ce avea un
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La 25 martie, 1754, pe când era la Budapesta, Iakob Bibics 

îmbolnăvindu-se, moare pe neaşteptate.
După moartea lui averea îi este pusă sub sechestru. Iar în 

1760-domeniul lui Bibics este transformat în domeniu erarial (al 
statului). Până în 1773 , Margareta Bibics reuşeşte să plătească 

răscumpărarea proprietăţilor soţului ei, Iacob Bibics. După aproape 
două decenii de strădanii, în anul 1773, contele Gheorghe Fekete de 

Galantha a reuşit să intre în posesia averii lui Jakob Bibics, devenind 

astfel noul proprietar al aşezărilor Sântana şi Comlăuş, (şi Zărandul).

în 1774 Margareta Bibics, născută Tomianin, văduva judecătoru
murindu-i si cel de-al doilealui Marku Kaciamagov, iar acuma 

soţ, Iakob Bibics, îşi întocmeşte testamentul. în 1776-Testamentul 
Margaretei Bibics este confirmat de Maria Tereza. Tot în acest 
an (1776), ea înfiinţează fundaţia „Margareta Tomianin”, cea mai 

fundaţie a Imperiului Austro-Ungar. La 28 martie, 1781, pe
fiind

mare
când era la Timişoara, Margaeta Bibics de Tomejan moare, 
înmormântată în cripta Domului din Timişoara, alături de episcopul 
Niko la Stanislavich, canonicii Blasius Mili si Paul de Vuko et
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Branko. Deşi, Margaretha, pe când era în viaţă, ceruse ca trupul ei să 

fie înhumat la Sântana, ea a fost înmormântată la Timişoara.

Personalitate strălucitoare, aparţiănd castei nobiliare a vremii si 
având legături solide până la înalta curte imperială\ Margareta Bibics s-a 

evidenţiat prin contribuţia sa însemnată la dezvoltarea învăţământului 
de pe meleagurile arădene, în a doua jumătate a secolului al XVJII-lea.n23

Din donaţiile făcute de Margaretha Bibics, în 1855, la Sântana, 
în vecinătatea bisericii, a fost construită clădirea gimnaziului, iar un 

an mai târziu convictul-căminul în care erau cazaţi doar fiii nobililor.

Căutând să aflu mai multe despre soţii Bibics, care au locuit 
în Zărand, pe la mijlocul secolului al XVIITlea, am aflat că din 

banii lăsaţi de Margaretha, o parte însemnată au fost folosiţi pentru 

construirea clădirii Liceului Moise Nicoară din Arad. Mi-am luat 
aparatul foto şi carneţelul de notiţe şi am păşit pentru prima oară în 

clădirea liceului din Arad. înainte i se spunea Liceul Ioan Slavici, şi 
era cotat ca fiind cel mai bun liceu din oraşul de pe Mureş. Am deschis 

hotărât uşa masivă de la intrare şi... am rămas uimit de acest adevărat
palat, construit în stil 
renaissance, cu aproape un 

secol şi jumătate în urmă! 

M-a întâmpinat portarul, 
si când a luat cunoştinţă
> i >

de scopul vizitei mele, a 

stat puţin măsurându-mă 

din priviri, apoi mi-a dat 
cale liberă, ridicându-si 
mâna şi arătând înspre 

scările ce duceau la etaj, 
el m-a sfătuit să merg la

23 Dan Roman, Oameni de seamă ai Aradului, "Vasile Go/dif* University Press, Arad, 2011, pag. 263.
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biblioteca liceului: „Poate că bibliotecara vă poate ajuta. “Negăsind-o 

pe bibliotecară, am revenit la portar, care văzând-mă hotărât, mi-a 
spus: "Bine, atunci mergeţi la secretariat!" Secretara ştia despre ce 

vorbesc, şi arătându-mi o uşă ce era deschisă, mi-a spus: ”Puteţi să 

mergeţi la doamna directoare" Km fost surprins de felul în care am 

fost primit de doamna directoare, care s-a arătat încântată de dorinţa 
mea de a scrie despre cea care a sponsorizat, dând o sumă deloc 
neglijabilă, pentru a se ridica acest locaş de cultură arădean. Am fost 
bucuros să aflu că în clădire au un bust şi un tablou al Margaretei 
Bibics! Mi s-a dat voie să fotografiez bustul şi tabloul. Dacă acestea 
sunt fidele personajului, şi sunt convins că sunt, atunci Margareta 

noastră, a zărăndanilor, era o femeie frumoasă, arătând mai degrabă 
a actriţă. Nici vorbă de acea baronesă de peste 150 de kilograme, 
ursuză şi nesportivă. încă odată imaginea 

primit o lovitură de moarte. E bine să ne hrănim imaginaţia cu 
cât mai multe date reale, înainte de a o lăsa să modeleze chipuri şi 
întâmplări. Altfel, nu noi o vom controla pe ea, ci ea pe noi.

între timp mai fusesem şi la Sântana, unde am mai aflat şi alte 

lucruri despre Margareta şi Iakob. Dar ştiam că nu trebuie să mă

I
H

despre baronesă amea
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opresc aici. Eram curios şi voiam să ştiu cum şi unde a sfârşit-o 

Margaretha? Curiozitatea nu ne este întotdeauna răsplătită, însă 

căutarea sinceră, insistentă: da!

în acel moment, mi-am amintit că în urmă cu vreo 10 ani am fost 
la Arhiva Statului din Arad, unde printre altele, am dat şi peste un 

registru din Zărand,unde erau consemnate toate naşterile şi decesele 

ce au avut loc în satul nostru, la acea vreme. Registrul acoperea 

perioada 1725-1753. Era scris în limba latină. Am fotocopiat mai 
multe pagini din el. Problema era că nu mai găseam CD-ul! Pe 

atunci era epoca CD-urilor. Spuneam adineauri că într-un fel sau 
altul, căutarea este răsplătită întotdeauna. într-o zi am găsit CD-ul! 

Aşa că am putut verifica dacă în acea perioadă în acel registru apare 

şi vreunul dintre Bibicsi. Apar toţi trei: Jakob, Margaretha şi Martha! 

Ei locuiau în acei ani la Zărand şi participau la viaţa satului. Aveam 

numele lor şi uneori şi semnătura lor în acel registru. întrebarea 

era de ce dintre toate registrele pe care le-am studiat, doar acela 

era în limba latină? Răspunsul la această întrebarea avea să aducă 

la lumină un alt adevăr cu privire la satul nostru: Zărandul a fost 
pentru o perioadă scurtă de timp catolic! între anii 1725-1753, era 

o parohie catolică, cu preoţi catolici. De aici se nasc şi alte întrebări 
pe care le lăsăm pentru altădată.

Deci aveam de-acuma confirmarea că familia Bibics a locuit 
în Zărand. Aveam şi perioada când ei au fost aici. Dar tot nu mă 

lăsa în pace o întrebare: Unde a murit si unde este înmormântată 

Margaretha? Am început să navighez pe net şi am găsit un ziar 

vechi unde era scris că Margaretha Bibcs a murit în Timişoara şi 
ea este înmormântată în Domul Catedralei Catolice de acolo. Aşa 

că mi-am scotocit buzunarele să văd dacă rezistă la un drum de 

Timişoara. De câte ori merg la Timişoara îmi amintesc că am fost 
acolo în după-masa de 17 decembrie 1989. Este o dată reper. Acolo
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am făcut şi armată în perioada 1978-1979. Ţin foarte bine minte 

şi astăzi unitatea (indicativul), ofiţerii şi camarazii, dar nu am să-l 
divulg: e secret militar!

■ VW

Printre marii binefăcători ai mănăstirii şi spitalului mizericordicnilor, se 
runarca şi nobila Margarciha Bibics, născută de Thomejan. soţiu defunctului 
consilier Jacob Bibics de Deva, care lăsa prin testamentul ci din 2 decembrie : 
suma de 2000 de florini renani drept fundaţie pentru infirmeria mfmâsnru 
mizericordicnilor din Timişoara. Documentul era redactat în limba latina şi asca 
caracter public. fiind păstrat în original la registratura consiliului 
administraţiei provincial, din Timi5oara. Sanjna.ari,
Iarosch - cancelar al administraţiei Cwtata»*^-“ptovincul.
Swoboda -şcolar al adron«trat.ci,Joannas Thomejan ţi Fr^tcv..

tSA
..oAtivitălilox medicale ''î

Ajuns la Timişoara m-am îndreptat direct spre Catedrală. Nu mi 
s-a părut niciodată înainte atât de mare si de misterioasă! Catedrala
era în renovare, şi cineva care semăna a paznic, mi-a spus că nu mă 

poate lăsa înăuntru. Am venit la Timişoara şi nu puteam pleca fără 

nimic. L-am întrebat pe "paznic” unde este episcopia catolică. Nu era 

departe. Haide la episcopie! Ajuns la episcopie, îi spun portarului de 

ce am venit, dar îmi spune că nu mă poate ajuta. Nu scapă el aşa uşor 
de mine! II întreb dacă nu

ii

au şi o arhivă pe-acolo. Văzându-mă că 
mă dau bătut, mă roagă să aştept puţin că merge la arhivă să facă 

întrebare. Zăboveşte un pic acolo, între timp am rămas eu pe post de 
portar! îl văd că se întoarce în sfârşit şi-mi face semn de la distanţă 

să vin că cel de la arhivă mă primeşte. E o clădire veche impunătoare, 
se potriveşte unei arhive. Intru şi salut politicos; mi se răspunde 
politicos. Cel care părea a fi arhivarul stătea de vorbă cu o călugăriţă 

tânără, care mă privea binevoitoare. I-am spus domnului de la arhivă 
de ce am venit şi m-a rugat să aştept puţin până rezolvă problema 

cu călugăriţa. I-am spus că nu era nicio grabă, doar că i-am cerut 
permisiunea să mă uit pe pereţi. De ce pe pereţi? Deoarece acolo

nu
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erau nişte poze şi două hărţi vechi. în amândouă hărţile era trecut 
şi Zărandul. Vedeam Zărand peste tot! Vedem ceea ce căutăm, ceea 

ce ne pasionează! Mai era un domn acolo cu un aparat foto special, 
fixat de un braţ metalic. Făcea nişte fotocopii dintr-un registru. Mai 
târziu am aflat că este profesor, locuieşte în Pecica şi că tocmai are 

în geantă două exemplare din monografia oraşului Pecica. îmi oferă 

şi mie un exemplar. Până la urmă am considerat că este corect să i-o 

plătesc (mă refer la carte!).

După ce a plecat călugăriţa, domnul de la arhivă mă întreabă
ce anume mă interesează şi cu ce mă poate ajuta? Mă interesa
Margaretha Bibics şi dacă pot să ajung în catedrală; dar nu s-a
putut. Atunci doream să ştiu mai multe despre ea. Mi-a spus că era
un tablou al ci în Vinga, parcă într-un gimnaziu catolic de acolo, dar
a fost furat după 1989! Şansa a fost că cineva a avut ideea să facă o
poză a acestui tablou înaine ca el să fie furat. Istoria începe să capete
nuanţe de film: Margareta din Zărand! Mona Lisa zărandanilor:
povestea unui tablou furat. Oricum m-am ales cu poza! Dar am
început să-l întreb despre catolicii din Zărand de acum 250 de
ani. Răspunsul lui a fost că nu crede că o localitate mică asemenea
Zărandului ar fi avut vreodată o parohie catolică. Mi-a rănit orgoliul
meu de cercetător şi de zărăndan! Dar, dar.... - spunea el - staţi să
mă uit totuşi într-o carte mai veche. S-a uitat... si acolo era scris că > >
Zărandul a avut parohie catolică! Din acel moment domnul de la 

arhivă (despre care mai târziu am aflat că este mai tânăr decât mine, 
că ştie mai multe limbi, şi că e doctor în arhivistică, şi că se numeşte 

Claudiu Călin, arhivist diecezan) mi-a dus mai multe registre şi 
cărţi în care am găsit destule informaţii despre cele ce mă interesau. 
Domnul Călin a fost foarte amabil, şi începusem să ne împrietenim.

Am plecat din Timişoara mulţumit că ştiu mai multe despre 

Margareta Bibics şi despre satul unde am copilărit şi oarecum 

mândru că M-am născut în Zărand!
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18. Contele George Fekete de Galantha (1711-1788)

După moartea neaşteptată a lui Jakob Bibics, fiindcă acesta 
avea urmaşi, toată averea lui este pusă sub sechestru, iar în 1760 
trecută în proprietatea statului. Câţiva ani s-a luptat soţia lui Jakob 

să plătească răscumpărarea proprietăţilor soţului ei, printre care era 
si Zărandul. Câţi dintre zărăndani au fost oare conştienţi în acea 
perioadă, că cineva plăteşte o răscumpărare pentru ca ei să rămână sub 
acelaşi stăpân. O schimbare însemna ceva nou, imprevizibil pentru 
cei din Zărand. Margareta Bibics reuşeşte să plătească răscumpărarea 
proprietăţilor până în anul 1773. Dacă Zărandul ar mai fi rămas în 
proprietatea Margaretei, poate viitorul lui ar fi fost altul.

După aproape două decenii de strădanii, în anul 1773, contele 
Gheorghe Fekete de Galantha a reuşit să intre în posesia averii lui 
Jakob Bibics, devenind astfel noul proprietar al aşezărilor Sântana, 
Comlăus si Zărand.

i »

George venea din- 
tr-o familie slovacă din 

Galanta, un orăşel nu 
departe de Bratislava. A 

fost advocat. La 26.11.
1758 i se acordă rangul 
de baron si blazon. A

i

fost comite suprem 
al Comitatului Arad.
Proprietăţi: Zărand,
Comlăus, Olari, pusta 
Alatka (între Olari 
şi Zărand), Morocz 
praedium (în prezent 
înglobat în localitatea 
Sântana), Nyek (în prezent înglobat în localitatea Şimandul de jos)
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1

60

Jk



Nu avem dovezi că Fekete a stat în Zărand şi nici nu ştim cât 
de des venea în zonă. Nu ştim cât de benefică a fost stăpânirea lui 
pentru zărăndani. Ştim doar că după el a urmat Fiul său, Janos 

Fekete, care însă nu a fost la înălţimea tatălui său. Se spune despre 

Janos că ar fi irosit o bună parte din moştenirea lăsată de tatăl său.

19. Zărand: vechi si nou>

Unde a fost satul înainte? Cum arăta el? Când, de către cine, şi 
de ce a fost mutat pe actuala vatră? Sunt întrebări la care ne-ar place 

să avem răspuns sigur. Nu ar trebui să ne-o dorim doar din simplă 

curiozitate, ci pentru că din asta am avea de învăţat.

Unul dintre primii apropiaţi ai familiei noastre care a reuşit să 

meargă în Statele Unite ale Americii, şi să se stabilească acolo, a fost 
verişorul nostru primar, George Sinitean (Ghiţă sau Gill). Ajuns în 

Chicago, îmi amintesc că o spunea cu încântare: ”Chicago are străzi 
drepte ca Zărandul!"

Zărandul însă arăta cu totul altfel în urmă cu 250 de ani. Au fost 
interese ale stăpânitorilor, dar să nu privim numai partea negativă 

a poveştii. Acei stăpânitori nu au avut doar interese egoiste, ci unii 
dintre ei au avut şi viziune, iar unora chiar le-a păsat de semenii lor, 
şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a le îmbunătăţi viaţa.

Autorităţile austriece au adus oameni din alte părţi pentru a putea 

realiza ceea ce şi-au propus. Cei care au făcut măsurători, pentru 

sistematizarea satului, care au înălţat digurile, care au zidit castelul 
şi conacele, care au săpat fântânile, au ridicat biserica ortodoxă şi 
au forat târziana, au venit în contact cu oamenii locului. Ei au avut 
nevoie de braţe de lucru şi de mâncare. Astfel au apelat la oamenii 
din sat, care la rândul lor, au putut să vadă meşteri veniţi din alte părţi
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ale lumii. Să vadă şi să înveţe câte ceva din meşteşugurile şi măiestria 

lor. într-un cuvânt relaţii cu oameni care vorbeau o altă limbă, erau 

îmbrăcaţi altfel, aveau o cerdinţă diferită, şi altfel de obiceiuri.

înţelepciunea unei comunităţi de oameni stă în capacitatea ei 
de a alege ce este bun din ceea ce este vechi, şi ce este bun din 

ceea ce este nou. Vechiul şi noul nu se exclud în astfel de situaţii; 
ele se completeză şi pot fi puse împreună. Sunt lucruri pe care le 

dezaprobăm privind stăpânirile ce au fost în părţile acestea în trecut, 
dar sunt lucruri ce ar trebui apreciate şi pentru care ar trebui să-I fim
mulţumitori lui Dumnezeu.>

20. Au trecut pe aici 
Avram Iancu si Bălcescu?

Să fie legendă sau adevăr? 

Se spune că Aram Iancu ar 

fi poposit şi el cu oamenii lui 
sub Goronul de la Zărand. Ne 

place uneori să ne identificăm 

cu faptele şi idealurile unor 

eroi, dar poate puţini dintre noi 
suntem dispuşi să plătim preţul pe care-1 plătesc astfel de oameni. 
Deşi unul dintre cei mai în vârstă oameni care a locuit în Zărand 

mi-a spus, că Avram Iancu a trecut prin Zărand. Spunea ca el la 

rândul lui a auzit asta de la cei mai bătrâni, dar nu putem să o 

dovedim deocamdată!

ii

Nicolae Bălcescu (1819-1852)

Vă mai amintiţi de bancnota de 100 de lei de dinainte de >
1990? Avea chipul lui Nicolae Bălcescu imprimat pe ea. Bălcescu
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a fost un istoric, scriitor şi revoluţionar român. La vârsta de 21 

de ani participă la o conspiraţie alături de Eftimie Murgu. Sunt 
descoperiţi, iar Bălcescu este închis la mănăstirea de la Mărgineni. 
Era mai mult decât un domiciliu forţat. Mănăstirea devenise în acea 

vreme un loc unde erau închişi cei care se împotriveau regimului, 
în fosta mănăstire era o mare bibliotecă. Timp de aproape trei ani, 
Bălcescu a avut ocazia să studieze şi să mediteze asupra mersului 
acestei lumi şi în special a istoriei românilor. Datorită condiţiilor 

mizere de la Mărgineni, el se îmbolnăveşte de tuberculoză, boală 

de care va muri zece ani mai târziu. ”A străbătut întreaga Europă, 
din pusta maghiară până pe Tamisa, din biroul lui Lamartines de 

la Paris, pe malurile Bosforului în condiţiile vitrege ale secolului al 
XlX-lea, sacrificându-şi averea, sănătatea şi în cele din urmă hristica

sa viaţă, la doar 33 de ani.”24

Nicolae Bălcescu a fost 
considerat de comunişti ca un 
fel de precursor al ideologiei lor. 
Aceasta, pentru că Marx scrisese 
despre Bălcescu în lucrarea sa, 
însemnări despre români. Nicolae 

Bălcescu însă n-a fost ateu. El 
considera că o cauză dreaptă vine 
de la Dumnezeu şi este sprijinită 

de El. E de-ajuns să citatăm doar 

câteva rânduri din opera cea mai 
importantă a lui, Românii supt IWibai-Voievod Viteazul, scrisă în 

Italia, dar neterminată: "Timpuri de credinţă şi jertfire! Când părinţii 
noştri, credincioşi sublimi, îngenunchiaupe câmpul bătăliilor; cerând de 
la Dumnezeul armatelor laurii biruinţei sau cununa martirilor\ şi astfel 
îmbărbătaţi, ei năvăleau unul împotriva a zeceprin mijlocul vrăjmaşilor; 
şi Dumnezeu le da biruinţa, căci el e sprijinitorulpricinilor drepte., căci el
34 http://memorialulbalcescu.ro/nicolae-balcescn/accesat 12..IV. 2019.
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a lăsat libertatea  pentru popoare si cel ce se luptă pentru libertate, se luptă 
pentru Dumnezeu. ” 25 Citatul este din cartea istoricilor Constantin 
Giurescu şi Dinu Giurescu, Istoria Românilor, tipărită în 1971, o 
perioadă comunistă mai relaxată, când mai treceau de cenzură şi 
astfel de texte, ce incomodau ideologia de stat din acea vreme!

Despre Nicolae Bălcescu, Ioan Motorca în "Cercetări şi date 

monografice” scrie: nNicolae Bălcescu, după ce îl întâlneşte pe Kosuth 

la 14 august la Seghedin, se duce în munţi la Avram lancu. El stă aici 
o perioadă si îşi dă seama de situaţie, se travesteşte în moţ si însoţeşte o 
căruţă de moţi care vindea ciubere. Trece pe la Seleus, Pâncota si trece 
Mureşul pe podul de la Lipova. Prin Şiştarovăţ se îndreaptă spre Dunăre 

şi apoi în străinătate. ”26

Niclae Bălcescu a trecut prin apropierea Zărandului, şi un pic 

din spiritul său revoluţionar a rămas şi prin aceste locuri.

21. Revoluţionarii maghiari din 1848 au dormit o noapte
în Zărand

•:

i

în Muzeul de la Arad am fost impresionat citind scrisoarea pe 

care a trimis-o unul dintre cei 13 generali condamnaţi la Arad, cu o 

noapte înainte de a fi executat. E emoţionantă! Apoi m-am gândit 
că acel om a dormit o noapte în Zărand, asta dacă a putut să doarmă!

în muzeul Ioan Slavici din Siria, am stat o vreme în faţa tablou
lui ce prezintă momentul capitulării revoluţionarilor maghiari, aici 
la Siria.

i

;
;

i!t

j

11

După ce revoluţionarii maghiari au capitulat la Siria, au predat 
armele la intrarea în Seleus (între moară şi marginea Seleuşului.
25 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuripinâ astăzi, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1971, pag. 523.
26 Ioan Motorca, Cercetări şi date monografice, Gutenberg, Arad, 1984, pag. 42.
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Apoi escortaţi de soldaţi ruşi au pornit spre Zărand, unde şi-au 

petrecut noaptea de 13 spre 14 August 1849. Se spune că au dormit 
în apropierea goronului. Câţiva au reuşit să fugă!

I
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22.1873: Atenţie, holeră!

Am crezut la început că e o greşeală! Am luat din nou registrul 
cu numele decedaţilor, i-am numărat şi erau peste 200! Mai precis 
215. Apoi mi-a sărit în ochi cuvântul, coleră. în Zărand, în acel an, în 

mai puţin de şase luni, au fost peste 200 de înmormântări!

Din familia Lucaciu au mai rămas doar doi: o fată şi un băiat. 
Dacă ar fi murit şi băiatul, familia, neamul nostru s-ar fi stins odată 

cu el! Băiatul purta numele Milentie şi avea 15 ani când au murit 
ambii părinţi, la doar trei zile diferenţă unul de celălalt (tatăl său a 
murit luni, iar mama miercuri). înainte muriseră mai mulţi fraţi şi 
mai multe surori ai familiei Lucaciu. Milentie a fost tatăl bunicului 
meu, care a fost dus prizonier într-un lagăr din Siberia. Cineva, care 

l-a cunoscut, îmi spunea că Moşu Milente era un om aspru, dur. 
După ce am aflat din acel registru, că aproape toţi ai lui au murit 
de holeră, am început să pricep de unde venea acea duritate. Uneori
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suntem gata să-i judecăm pe oameni înainte de a-i cunoaşte, înainte
de a sti ce au avut de îndurat în viată.> >

Nu toţi oamenii au parte de timpuri de pace, de sănătate, de un 
mediu familial bun sau dc o educaţie aleasă. Un creştin - mai ales un 
creştin - ar trebui să fie înţelegător cu semenii, şi să nu fie grabnic în 
a-i judeca pe ceilalţi, fără a le cunoaşte mediul din care vin.

Holeră sau coleră cum i se spunea în acea vreme a fost în mai 
multe localităţi în acel an tragic: 1873. Citim în biografia lui Mihaly 
Kornya: ”în Salonta, în anul 1873, era epidemie de holeră şi foarte 

mulţi oameni mureau zilnic. Duceau morţi aproape de pe fiecare 
stradă. Şi Kornya a fost bolnăvicios în acea vreme, da Domul l-a 
păstrat fiindcă avea un scop cu el.

2
! între hotarele Zărandului este unul ce se numeşte Ciumătăleci.

y

Să fie oare vreo legătură între epidemia de holeră din 1873 şi numele 
acelui loc? Ciumă, holeră sunt aproape sinonime în înţelegerea 
oamenilor din acea vreme.

Holera în Zărand are de-a face şi cu arborele genealogic al unor 
familii, ce trăiau în localitate de mai mulţi ani. Unele familii, ce aveau 
câteva generaţii în spate, pur şi simplu s-au sfârşit, atunci în anul 
holerei. Altele au rămas într-un fir de aţă, totul atârnând de o singură

27 Bertalan A. Kimcr, Viaţa misionarului Mihaly Kornya, Editura Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din 
România, Bucureşti, 2009, pag. 131.
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persoană, de viaţa căreia depindea destinul urmaşilor. Putem doar să 
punem întrebări. Dar putem şi să învăţăm ceva: că sunt lucruri care 

nu depind de noi şi care nu sunt sub stăpânirea noastră.

23.Gâştele si trenul> >

Şansa a trecut ca trenul, pe lângă noi zărăndanii. Până să ne trezim 

au trecut câteva generaţii. Zărandul era un orăşel, fusese capitală 

de comitat, şi pe deasupra mai avea şi un târg vestit. Vremurile se

* m . r
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schimbaseră, iar în loc de carul tras de boi sau de cai ori de călăreţii ce 

străbăteau câmpul sau pădurea dintre râuri, se cerea ceva mai mult. 
Şi acel ceva se inventase — era trenul. Era marea şansa ce i se acorda 

acestei milenare aşezări. Conform mărturiei unui zărandan, toate 
erau pregătite, se aştepta doar acordul oamenilor. Insă conducerea 

Zărandului din acea vreme nu a putut să vadă importanţa unei 
căi ferate la Zărand. în 1877 Zărandul ar fi putut avea cale ferată. 
Primarul de atunci i-a convins pe cei din sfatul bătrânilor satului, că 

trenul pune în pericol viaţa animalelor. Calea ferată urma să vină de 

la Sântana şi să treacă peste Nimaş, unde erau multe animale de-ale 

zărăndanilor. A rămas vorba din acea vreme, că dacă o fi cale ferată 

ne taie trenu gâşcile. Dar oare pe gâşte le-a întrebat cineva?!

24. Moara lu Ţeghi

Moara din Zărand a fost construită pe timpul Austro-Ungariei, 
în anul 1884. La început măcina cu pietre de moară. Ţeghi a 

venit de la Salonta în părţile astea doar cu o căruţă trasă de doi 
măgari. La început un simplu muncitor la moară. A fost îndrăzneţ 
şi intreprinzător. Mai târziu a mai avut şi alte mori la Tăşnad, la 
Felnac şi la Pâncota. în spre Pâncota avea 100 de hectare de teren.

în acea vremea, prin 1924- 

1925, pietrele de moară 

erau acţionate de o maşină 

cu aburi. Se mai păstrează 

astăzi un singur agregat de 

atunci. Celelalte agregate 

au fost aduse mai târziu, în 

1928. La început clădirea 

a fost mai mică si nu avea

1 ii

I
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etaj. Pe vremri la moară era o presă de ulei. In 1947 moara a fost 
preluată de unul dintre băieţii lui Ţeghi. In acel an a fost foamete 

mare în Moldova. Mulţi moldoveni au venit în părţile noastre să fie 

ajutaţi. Au mers la moară vreo 40 dintre ei şi Ţeghi le-a dat la toţi 
câte un sac de faină spunându-le dacă aveţi să plătiţi, daţi cât puteţi, 
dacă nu vă dau şi aşa faină. ”In 1948, la naţionalizare - povesteşte 

Gheorghe Cimpoieş (acum de 92 de ani), care în acea vreme lucra la 

Moara la Ţeghi — au venit nişte ruşi, au intrat în moară si m-au văzut 
pe mine acolo; eram plin de făină pe haine. Rusii au spus: nvedem că eşti 
harnic, uite aici un pistol, si când vine stăpânul tău să-l împusti, si apoi 
săfii tu şef Au lăsatpistolii pă masă şi au plecat. Cum să-mi împuşc io 

stăpânul”Ţeghi era un om generos. A ţinut la zărăndani.

nCând or vinit ungurii, în Zărand\ Ţeghi le-o spus: ”Staţi linişciţ că 

aici îs oamini dă treabă, io feleşc (?). Da ungurii orzăs: ”Dân turnu ăla 

(arătândspre turnul bisericii) garantezi că nu trage nimeni?” Şî Teghi o 

stat... Da nu s-o-ntâmplat nimic!” (Gyzela /Jori/ Covaci - Ghizi din 

Sicula, care în acea veme locuia în Zărand).

25. Baronu: Edelsheim-Gyulai Lipot (1826-1893)

Ferenc Jozsef Gyulai

(1798-1868)

Un alt baron care a „domnit” în Zărand, a fost Gyulai Ferenc 

Jozsef. Nu ştim prea multe lucruri depre el. Ştim că el, neavând 

copii, l-a adoptat pe Leopold Edelshime, cel mai cunoscut dintre 

baronii care au fost în Zărand.
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aici îs oamini dă treabă, iofeleşc (?). Da ungurii or zâs: ”Dân turnu ăla 

(arătândspre turnul bisericii) garantezi că nu trage nimeni?” Şî Teghi o 

stat... Da nu s-o-ntâmplat nimic!” (Gyzela /Jori/ Covaci - Ghizi din 

Şicula, care în acea veme locuia în Zărand).

25. Baronu: Edelsheim-Gyulai Lipot (1826-1893)

Ferenc Jozsef Gyulai

(1798-1868)

Un alt baron care a „domnit” în Zărand, a fost Gyulai Ferenc 

Jozsef. Nu ştim prea multe lucruri depre el. Ştim că el, neavând 

copii, l-a adoptat pe Leopold Edelshime, cel mai cunoscut dintre 

baronii care au fost în Zărand.
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Oamenii mai bătrâni din sat vorbeau mai mult despre ultimul 
dintre baroni: Lipot Edelheim-Gyulai, fără însă a-i şti numele 

(mă refer la vremea când încercam să aflu numele său, vorbind cu 

zărăndanii mai în vârstă). El a trăit între anii 1826-1893. Pe o hartă 

mai veche, din secolul al XlX-lea, apare la vest de Zărand, înspre 

întersecţia cu drumul ce merge spre Sintea Mică, o însemnare 

imporantă pentru noi astăzi: Edelsheim Gyulai Lipothaza.28 

„Lipothaza” însemnând „casa lui Lipof După cum apare pe hartă, nu 

era doar o simplă casă, pare a fi un un conac, de fapt, două conace. 
Acolo era şi un canal mare şi două fântâni. Zărăndanii i-au spus mai 
târziu locului unde au fost conacele lui Lipot, sau cum sunt trecute 

pe hărţile vechi Lipothaza, - Liporhaz.

m
într-un registru al Episcopiei catolice din Timişoara, din 

1892(?), am găsit într-o rubrică, alături de Zărand locul numit 
Lipothaza, unde conform cifrelor de aici, trăiau: 6 catolici, 10 

ortodocşi, 9 reformaţi şi 8 evrei.29Deci acest grof, care se pare că 

avea un castel în mijlocul Zărandului, mai avea şi acest domeniu pe 

locul numit Cânipişci. Acest domeniu era cam de aceeaşi mărime 

cu cel din sat, şi aşa cum s-a spus mai sus la vreo 2 kilometri vest

2t Harta
29 Arhiva Diecezană Romano-Catolică din Timişoara.
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de sat, pe marginea drumului ce duce spre Cintei, însă înainte de 

a ajunge la intersecţia cu drumul ce merge de la Sintea Mică spre 

Podul Sânyicii.

Dacă la început ştiam doar atât, că în centrul Zărandului era 

castelul baronului, fără a şti numele acestuia, acum aveam o listă cu 

cinci baroni! A trebuit să parcurg, însă, un drum lung până să aflu 

cine au fost aceştia. Dar am aflat cât de adevărate sunt cuvintele: 
„Căutaţi, şi veţi găsi!”

Aşa că am pornit în căutarea baronilor! I-am întrebat pe mai 
mulţi zărăndani în vârstă despre numele baronului, dar nu-1 ştiau. 
Mai târziu pe primul,dintre aceşti baroni (de fapt, ultimul cronologic 

vorbind - cel mai aproape de vremea noastră) l-am găsit într-o 

monografie scrisă de doamna Florica Lucaci, fosta mea profesoară 

de Istorie şi Geografie. Dânsa, de fapt, citează din revista Ziridava, 
citat pe care îl voi da în întregime aici. „Acelaşipretor îşi informează 

superiorul că a fost jefuită moşia lui Bohm Izidor din Zărand. Apoi 
ţăranii din Zărand participă alături de cei din Berechiu şi Cherechi la 

devastarea totală a fermei aparţinând 'întreprinderii n.Industria textilă 

centrală”. Atacul are loc în noaptea de 4 şi 5 noiembriey deşi în ziua 

precedentă, gărzile civile din Arad reuşiseră să-i împrăştie pe răsculaţi. 
Până la mijlocul lunii noiembrie au fost atacate conacele şi moşia 

lui Edelsheim din Zărand. De asemenea, în Zărand şi în multe alte 

localităţi, toate prăvăliile aufost jefuite.

Vom reveni mai târziu la Izidor Bohm. Acum să vedem cine este 
baronul Edelsheim. înainte de el, Zărandul a aparţinut lui Ferenc 

Gyulai. Gyulai a murit fără să aibă copii. El l-a adoptat pe baronul 
Leopold Wilhem von Edelsheim (1826-1893), nepotul soţiei lui, 
care i-a devenit fiu şi moştenitor. Leopold, care era general-maior, 
a devenit baron, iar mai târziu contele Lipot Vilmoş (Leopold

»J0

10 Florica Lucaci. Monografia localităţii Zărand, Zărand, 1982, pag. 12-13.
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Wilhem) Edelsheim-Gyulai, fon
datorul familiei Edelsheim-Gyulai.

Dacă adevărul nu este 

„canonizat” la timp, el tinde să 

devină legendă! Mi s-a spus de 

către mai mulţi bătrâni din Zărand 

$0 că. „Baronul toată viaţa lui a băut 
n umai vin şi sucuri din fructe, dar spre 

fc. : ; Rj sfârşitul vieţii, când s-a îmbolnăvit, 
““ a cerut apă. Atunci când a băut apă 

a spus: „Dacă ştiam că apa-i aşa de 

f IGL:7 bună, toată viaţa aşfi băut apă!n Cât 
adevăr se află în aceste cuvinte, nu 

ştim. Un lucru e sigur, că şi baronii s-au îmbolnăvit şi au murit!

Vorbind despre apă, oamenii mai în vârstă spun că baronul a 

făcut ”târziana” (aterziana) din mijlocul satului. Are mai bine de 100 

de ani. La început a curs mult mai tare. Curegeapă douăţăvi. Se crede 

ca este mai adâncă de 200 de metri. Baronul a avut gulea de vaci 
şi a făcut fântâna ca să adape vacile. Forarea târzienii a fost plătită 

jumătate de sat (zărăndanii),jumătate de baronu. Lângă târziană a 

fost înainte o fântână cu germ (cumpănă). Fântâna care este şi acuma 

în curtea casei părinteşti era înainte vreme cu cumpănă. Este din 
cărămidă. în acele vremuri nu erau „uoalele de ţimcnt”de mai târziu. 
Fântâna în interior este căptuşită cu cărămidă. Acuma îmi dau seama 

că acea cărămidă mare, ca dimensiune, de un roşu închis, era din 

gardul baronului. Am coborât, ca şi copil de mai multe ori în fântână 

pentru a o curăţa. Asta se întâmpla vara. După ce era scoasă toată 

apa din fântână cu găleata (însemnând zeci de găleţi trase cu mâna), 
coboram în fântâna adâncă de vreo 4 metri. Scoteam de acolo nămol, 
pietre, nisip, linguri, soaie (căni), cuţite şi te mai miri ce alte obiecte,

m
• .*■

} FTW iii •nit iiV' ' •

7
;-v

:
m -

i t

:

;

i

:
I

:

:

I
;(

i
!
.
;

72
;
:
;



scăpate sau aruncare de bună
voie şi nesiliţi de nimeni, de către
cei mai tineri membri ai familiei
Lucaci si nu numai! Astăzi mă >
înfior numai la gândul că, oricând 

era posibil ca acele pietre din 

care era zidită fântâna se puteau 

surpa peste mine! Atârzienele 

sau târzienile, cum li se spune 

la Zărand, au fost o noutate, cel 
puţin pentru zărăndanii din acea 

vreme. Plus că nu exista riscul să 

cazi în ele, cum s-a mai întâplat 
de câteva ori si la Zărand, ca cineva să cadă în fântână!

întorcându-ne la baroni, Baronul a murit înainte de Revoluţia 

din 1918, adică Unirea de la 1818. De fapt el a murit cu mult timp 

înainte de acel eveniment. Baronu’, spun oamenii din sat, nu a fost 
bogat de la început. El a ajuns 

baron fiindcă a făcut fapte de 

vitejie şi a fost recompensat 
de grof, de boierul mare sau 

hărţăgul, cum îi spuneau 

zărăndanii.

Baronu’ avea două fiice,
Zărăndanii le vedeau uneori 
călărind, şi tare se mirau pe 

ele. ”Cum, fetele călăresc?!” îşi 
ziceau oamenii din sat.

”Când treceau fetele lu 

baronu pe lângă şcoală, spune

73



Maria Lăcătis, învăţătoarea ne spunea: ”Sââât, linişte! Să nu vorbiţi 
româneşte, că nu le place!”
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Când a fost ars castelul lui Edelsheim, din mijlocul satului, 
la acea vreme, în castelul baronului nu mai erau decât baroneasa, 
bătrâna contesă, pe nume Dittfurta31, şi cele două fete ale ei. Mai 
era cu ele şi cel care se ocupa de castel şi moşie, un căpitan pe nume 

Izidor Bohm. De fapt, baronesa nu era în acel moment în castel, 
era la o prietenă a ei în sat. Au reuşit cu toţii să fugă. Se spune 

de către unii oameni mai în vârstă ca ar fi fost un tunel ce pornea 

din castel, tunel prin care au reuşit să fugă în acea noapte de 3 sau 

4 noiembrie 1918.

”Oamenii au intrat în castel şi au folosit cărţile ca torţe uşile s-au 

blocat, geamurile aveau gratii şi n—au mai putut ieşi. Au aprins ziare 

şi cărţi, aşa pană la urmă a luat foc castelu. Fiecare a luat ce a apucat. 
Unchiu Stoian a luat o sabie. ”

Pe lângă domeniul din mjlocul Zărandului, baronul a mai avut 
Nimaşul şi Pusta, Pruniştea - de la Moară până la drumul Sânicii — 

avere mare! Dar ce s-a ales de toate acestea?

î

!!

l!
ii

31 loan-Valeriu Tuleu, Ciutei - satul dintre bălţi, Ed. "Viaţa arădeană”. Arad, 2008, pag. 77.
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Acum vreo două săptămâni
m-am dus să văd locul unde erau
conacele Iu’ baronu Edelsheim. Nu
mai fîisusem niciodată pe-acolo. Am
vrut să mă conving dacă mai sunt
acolo ceva urme si mai ales dacă mai
există acele canale si acea fântână>
despre care am auzit de la oamenii 
mai bătrâni. Am luat-o peste câmp, 
pe jos. Era o zi însorită de primăvară. 
Câmpul mi se părea ca o filă uriaşă 

a unui manual de istorie deschis, pe 

care cu păşeam, încercând să dezleg misterele trecutului. Câte lucruri 
se leagă de aceste locuri acoperite de iarba scurtă, ”tunsă” de oile ce 

pasc pe aceste meleaguri. In depărtare văd un cioban care-şi păzea 

turma: una mare. Mă îndrept spre el şi-i fac semn de la distanţă să 

vină înspre mine. Ne întâlnim, îi întind mâna. Cu o uşoară uimire 

mi-o întinde pe al lui, iar privirile noastre se întâlnesc. Mă uit la faţa 

lui bătută de vânt si-1 întreb dacă e din Zărand. Nu era zărăndan. 
îmi îndrept mâna arătând spre un loc, şi-l întreb dacă e acolo vreo 

fântână. îmi spune că e una probabil veche; c mai largă şi-i zidită din 

cărămidă. Asta o fi fântâna lu’baronu’! Ne despărţim, şi curiozitatea 

mă zoreşte spre acel loc. Da, e o fântână veche: să aibă cel puţin 

150 de ani?! O inspectez, o fotografiez. Lângă ea şi la o anumită 

distanţă de ea se află nişte cărămizi, ce par tot aşa de vechi ca cele 

din peretele fântânii.

3

Oamenii îl respectau pe baron (Edelsheim). Coste Gheorghe 

povesteşte: „Moşu Iosâv lucra la baronu, era paznic. El când vorbea 

despre baronu zace „Măria sa!”într-o noapee —poveste mosu — o bătut
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văntu foarce tare şi căgeu nucile dăn nucpă acoperiş la castelu lu baronu 

şi făceu mare gălăgie. Baronu o ieşăt afară spăriet şi l-o strâgatpă moşu: 
„Ce să-ntămplă, Iosâve?” Moşu i-o esplicat că pică nucile pă acoperişy 
să doarmă linişcit. A doua zî> baronu l-o recompensat pă moşu păntru 

asta!n Probabil, că în urma unor răscoale în care oamenii au dat foc 

castelelor, exista această frică în rândul nobilior. Orice zgomot îi 
facea să se simtă în nesiguranţă. Aşa că nu-i deajuns să fii baron, 
pentru a te simţi în siguranţă!

26. Podu’ Sânicii

Un pod prea îndepărtat. Aşa a fost Podu’ Sânicii pentru noi 
cei mai mici. Cu toate astea, de câteva ori pe vară, tot mergeam 

până acolo. Podul cu pricina a fost construit probabil pe vremea 

Austro-Ungariei, odată cu ridicarea digurilor. Este vorba de primele 

diguri cele ce urmau cursul sinuos al Crişului Alb şi al Cigherului. 
Asta să fi fost prin 1830, în perioada când a avut loc mutarea şi 
sistematizarea satului. Digurile noi au fost înălţate, după inundaţiile 

din anii 70. Digurile noi, cele actuale, sunt mai departe de râuri, sunt 
drepte şi mai înalte. De fapt, ele au mai suportat o întărire, o înălţare 

o consolidare, prin anii 80.

Podul construit din bârne groase de stejar (stejarul era din 

abundenţă în acea vreme!) era aşa de lung... ! Ca şi copil, când 

treceam peste el, mi se părea că are 100 de metri! Acuma, când 

podul nu mai e, şi nici copilăria - doar în amintirile mele -, ştiu că 

putea fi mai lung de 50 de metri, dar mai puţin de 100 de metri.. 
Podul se afla imediat după întâlnirea dintre cele două râuri: Crişul 
Alb şi Cigherul. Un lucru pe care nu-1 voi uita niciodată (sper!), 
este acela că acolo unde Cigherul se vărsa în Crişul Alb, apa avea
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două culori. Crişul Alb, în acele vremuri, era curat, apa lui era de 

un albastru deschis, iar apa Cigherul era spre cafeniu. Abia înspre 

pod apa avea peste tot aceeaşi culoare. Acuma toate-s o apă şi-un 

pământ! Iar podul nu mai este!

Podul Sânicii, se mai numea si Podul de la Hârcai. Traian Hord 

(88 de ani), din Chişineu-Criş, cunoscător al limbii maghiare, spune 

că acest cuvânt Hârcai vine din expresia maghiară Hirkas-hid. Asta 

s-ar traduce cu Podul vestitorului. Lângă pod, la doalmă, era un 

observator din lem, înalt de vreo 12 metri. Atunci când veneau tătarii 
sau alţi năvălitori, omul care era în turn suna din goarnă, iar în Zărand 

începeau să tragă clopotele, anunţând oamenii să se pregătească să-şi 
apere satul sau să se refugieze în pădurea dintre râuri.

nPodu Sănicii s-o distrus la Război. Or rămas numa grinzăle fără 

zăvoară. Când treceam cu mama, ne lua întotdeauna cu ea, nu voia să 

treacă singură, îi era frică să nu pice în Tajnic! Ne făceam cruce încoace 

si după ce treceam. Mergeam încetpă grinda, care era îngustă! Podu era 

înalt! Era distanţă mare pânăjos la apă! Dâncolo dă pod erau hodăile lu 

Filimon sî Ferenti. ” Sora Ghizi
j y

De partea cealaltă a podului, înspre Sintea Mare şi Ligegi 
(Ţipari), pe partea dreaptă, se află un zi de cărămidă. Se spune ca ar



fi fost constuit de turci. Alţii spun că acel zid e ceea ce a mai rămas 

din castelui altui baron ce locuia acolo pe malul Taşnicului.

Era o plaja de nisip fin pe ambele părţi ale Crişului Alb, 
de-acuma unit cu Cigherul. Mulţi veneau din satele dimprejur să 

facă baie la Podu Sânicii. Ioan Slavici, în Amintirile sale spune că pe 

când era ajutor de notar la Comlăuş, venea şi el aici la scaldă.

27. Haiducii din Zărand

Cine oare din generaţia mea nu-si mai aminteşte seria filmelor 

cu haiduci, avândul la început ca actor principal pe Ion Besoiu, iar 

mai târziu pe îndrăgitul Florin Piersic, alias Şapte-cai}\ Din ce s-au 

inspirat regizorii şi scenariştii, cei care au făcut aceste filme, dacă 

nu din realitatea unor vremuri nu de mult apuse. Dar, s-a ţesut şi 
multă legendă în jurul unor întâmplări şi personaje ca acestea. însă, 
în unele împrejurări nici realitatea nu a fost mai prejos.

Poate că răscoalele, cum au fost cele ale lui Horea, Cloşca şi 
Crişan, poate rezistenţa partizanilor din munţi, de după instalarea 

comunismului, au fost inspirate tocmai de această formă de luptă 

pentru dreptate: haiducia.

Cuvântul haiduc a intrat în limbajul poporului, iar mai târziu 

în operele unor scriitori. Termenul de haiduc vine din maghiarul 
„hajduk“ şi înseamnă „hăitaş"32 Alţii susţin a ajuns la noi prin limba 

bulgară, din sârbo-croată. Conform DEX-lui, haiducul este ”Un 

om, care răzvrătindu-se împotriva asupririi, îşi părăsea casa şi trăia 

în păduri, singur sau în cete, jefuind pe bogaţi şi ajutând pe săraci.”33
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32https^/www.historia.ro/sectiune/gcneral/articol/cine-au-fost-cu-adevarat-haiducii-ca-terentc-sau-popa- 

• sapca-banditii-mercenari-pe-care-istoria-i-a-transformal- accesat 17.IV.2019.
33 Academia Republicii Socialiste România, Institutul de lingvistică din Bucureşti, Dicţionarul explicativ al 
limbii române, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1975, pag. 389.
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Haiducul era văzut de unii ca un personaj mesianic, aşteptat de 

către omul de rând, împovărat de nedreptăţile şi poverile pe care 

stăpânirea le punea pe umerii lui. Apoi personajul acesta, când a 

apărut şi după ce a trecut, a fost idealizat şi rămas în povestirile 

oamenilor sau în operele unor scriitori. In părţile noastre, un astfel 
de scriitor a fost Ioan Slavici. Poate că cel mai popular personaj al 
operelor lui Slavici, a fost Lică Sămădău, despre care Ion Slavici scrie 

că fusese în târg la Zărand, înainte de a fi prins.

însă, cuvântul folosit de stăpânirea din vremea aceea în părţile 

noastre era lotru. Lotru vine din limba latină: lotrones care înseam
nă hoţi.

Zărandul şi-a avut şi el lotrii lui. După cum povestesc bătrânii, 
unii dintre aceştia erau renumiţi. Unul dintre lotri a fost aşa numitul 
Căzmănaş-bătrânul. A fost numit tata lotrilor. Fura cai, avea legături 
cu hoţi din Ungaria. Se ducea cu caii până la Diosig, avea un loc 

unde se întâlnea cu partenerii lui unguri. Caii erau vânduţi apoi 
în Ungaria. Căzmănaş era recunoscut ca lotru, dar greu de prins. 
Pe mulţi i-a păgubit el. în final a fost prins şi arestat de jandarmi, 
în Zărand, şi reţinut pentru o vreme. Când i-au dat drumul într-o 

noapte, un grup dintre cei păgubiţi (probabil în înţelegere cu 

jăndarii), l-au aşteptat, i-au pus un căluş în gură, l-au legat bot şi
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l-au dus la Podu’ Sânicii, şi de acolo de sus, l-au aruncat în Crişul 
Alb. Acesta a fost sfârşitul tatălui lotrilor. (Mărturia lui Branc Ioan, 
din Zărand, 90 de ani)

Un alt lotru renumit din Zărand a fost bunicul bunicii mele 

dinspre tată. Oamenii îi spuneau: Lică. Cine ştie, poate că de aici 
şi-a luat Ioan Slavici numele personajului său din nuvela Moara cu 

noroc? Lică zărăndanul printre multele isprăvi pe care le-a făcut, a 

fost si aceea că a furat seiful cu banii dintr-o bancă. L-au dus într-o
i

pădure şi cu chiu cu vai l-au spart! Câţi bani or fi fost în el? Oricum 

lotri nu s-au bucurat prea multă vreme nici de bani, nici de libertate.

Poate că cea mai senzaţională dintre toate faptele lotrilor de 

prin părţile Zărandului, a fost furtul unei mirese. Din nou ceva legat 
de familia mea. Bunica (mama tatălui meu: Paraschiva Lucaciu, 
Crişan -numele de fată) împreună cu alte două surori ale ei au 

rămas orfane de mici. Prescurăriţa34 din acea vreme, fiind o femeie 

singură şi poate ceva rudenie cu familia bunicii, le-a crescut pe cele 

trei fetiţe orfane. Prescurăriţa (numele ei nu am reuşit să-l aflu) are 
o istorie interesantă. în seara nunţii ei, pe când era mireasă, a venit 
un haiduc, a tras focuri de armă lumea s-a speriat, şi nuntaşii au 

fugit, iar el a forat mireasa! A luat-o cu el, i-a fost soţie o vreme. Dar 

haiducul mai târziu a fost prins şi închis. Prescurăriţa mergea mereu 

la el la închisoare. După o vreme haiducul a murit, probabil în urma 

regimului din închisoare, iar femeia nu s-a mai căsătorit niciodată. 
A ajuns prescurăriţă la Biserica Ortodoxă din Zărand. Ce bine ar 

fi fost dacă am fi avut într-un registru numele prescurăriţelor de-a 

lungul anilor al Bisericii Ortodoxe din Zărand!

Chiar dacă haiducii au dispărut, vorba cântecului ”Unde s-au 

dus, unde-au apus caii şi flintele haiducilor?”, haiducia ca formă 

de lupă a rămas. Astăzi haiducii nu mai sunt prin codrii, venind

M Femeia careface prescura pentru anafură
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pe neaşteptate şi salvând pe cei fără apărare; ei pot fi oameni ai 
condeiului sau mai ştii ce alte forme de luptă! Fiecare perioadă din 

istorie şi-a avut haiducii ei. Legendele ascund mult adevăr, uneori 
mai mult decât rapoarele sau statisticile oficiale!

28. Castelul în flăcări

Sfârşit de toamnă. Vara anului 1918 a fost o vară fierbinte.7

Războiului a lăsat în urmă-i multe familii îndurerate. Mizeria, ura, 
deznădejdea hrănea furia oamenilor împotriva stăpânirii. Veneau 

veşti din toate părţile cum că Austro-Ungaria a fost înfrântă şi se 

cerea unirea Transilvaniei cu Romania.

Atât oamenii de la conacele lui Edelshime, de la marginea 

Zărandului şi cei din castelul din mijlocul satului, erau îngrijoraţi 
de veştile ce se răspândeau ca focul pe mirişte. Nu doar cei de la 

domnie, dar şi oamenii din sat erau într-o stare de continuă nelinişte, 
parcă simţind că ceva urmează să se întâmple. Era agitaţie mare: 
veştile bune se amestecau cu cele rele, si oamenii erau într-un fel de 

aşteptare, pregătiţi ca la un semnal să facă ceva..., dar nu ştiau nici ei 
ce anume! Aceasta era starea de spirit înainte de Revoluţie, aşa cum 

au numit-o ei mai târziu. Acel moment a devenit mai târziu un punct 
de reper în istoria acestor locuri. Oamenii mai în vârstă din Zărand 

când îi întrebai ceva despre acele vremuri ei îşi începeau povestea cu: 
”La Revoluţie...” vorbind de fapt despre sfârşitul Primului Război 
Mondial, şi evenimentele ce au precedat Unirea.

Am să dau mai jos câteva crâmpeie din acele mărturii, auzite de 

la unii oameni care-şi amintesc ce povesteau părinţii sau bunicii lor. 
Ele seamănă mai mult cu nişte cioburi dintr-un vas spart, ce se cere
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reconstituit, măcar în parte, de noi cei de astăzi. Nu întotdeauna am 

reuşit să consemnez sursa, adică numele povestitorului.

Sâmbăta (2 noiembrie), tulburări în piaţa de la Pâncota.

„Mama povestea — spune Iacob Lucaci — că oamenii au intrat în 

castel si fiindcă era întuneric, şi-au făcut torţe din cărţile pe care le-au 

găsit în biblioteca lu baronul S-au blocat uşile şi n-au mai putut ieşi 
afară. Geamurile aveau gratii. Femeile strigau! Au început să spargă, să 

distrugă, să dea foc. Fiecare punea mâna pe ce apuca. ”

„Pogelile or fost cu cătran şî or luat foc!”

„Unciu Stoian, era prunc pe vremea aceea, o găsit şî o luat şî el o 

sabie dă la castelu ars de oaminii din sat”

„s-o blocat uşa... oamenii orforţat-o cu o uăsie de la cocie. Hăţăupe 

muierile care erau în lontru şî zberau, să le scoatăpântr-o crepătură!”

”Moşu o apucat şî el să ieie on gemantan. Nu era greu. O crezut 
că-iplin cu bani! Gând lo dăsfăcut, ce să vezi..
(Lăcătiş Maria)

plin cu ţigherii!”. era
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29. Roagă-te mai fierbinte!35

Era la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, ce a 

venit ca un tăvălug scăpat de sub control măturând miloane de 

vieţi. Intr-un sat de câmpie, pe valea Crişului Alb, o tânără mamă, 
înconjurată de şase copii, îşi jelea soţul răpus prea devreme de o 

boală ce nu avea leac în vremea aceea: tuberculoza. Rămasă singură: 
Babă-Vetă - căci aşa aveau să-i spună mai târziu toţi ce 23 de 

nepoţi, şi nu numai ei - se îmbolnăveşte. Ce şanse ar fi putut avea o 

tânără văduvă, mică de statură, firavă şi încovoiată de ulcer, în faţa 

provocărilor vieţii? Ce mijloace îi stăteau la dispoziţie acestei femei 
care, privită de la distanţă, nu avea deloc alura unui luptător? Cum 

ar fi putut ea răzbate prin hăţişul vieţii? Văduvă, având şase guri de 

hrănit, bolnavă; toate acestea puse alături de iminenţa unui război 
de durată, îi dădeau sanse foarte mici de reuşită acestei femei. Babă 

Vetă avea, însă, cea mai puternică armă pe care o poate avea cineva 

în viaţă: credinţa în Dumnezeu.Viaţa megea înainte, copiii creşteau, 
şi problemele odată cu ei, dar Babă-Vetă le înfrunta de pe genunchi. 
Se ruga mereu. într-o zi, mergând la holda, ce era la o distanţă bună 

de sat, se ruga întruna. Deschidea ochii din când în când, pentru a 

ţine direcţia bună şi pentru a nu se împiedica. Deschizând ochii, la 

un moment dat, observă în faţa ei o hârtie împăturită. Se aplecă şi 
o ridică de jos. O deschise şi... nu-i venea să creadă! Acolo era scris: 
”Roagă-te mai fierbinte!” N-am aflat niciodată (nici Babă-Vetă şi 
nici noi) cine a scris acele cuvinte pe bucăţica de hârtie. Dar toţi 
ştiam de unde venea mesajul!

Babă-Vetă a plecat dintre noi, dar cele mai importante lucruri 
au rămas. Moartea nu poate şterge ceea ce a imortalizat viaţa: un 

caracter frumos. Faptele şi rugăciunile înaintaşilor sunt zestrea şi 
însoţitorii noştri. Adevărata moştenire, şi cea mai valoroasă, pe care

JS Adaptare după Florin Lucaci, Când gândul devine cugetare. Cârmei Prinţ, Arad, 2005, pag. 33-34.
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o putem lăsa urmaşilor, este caracterul şi exemplul nostru, însoţite 

de rugăciunile pe care le-am rostit sau şoptit în viaţă. Cât de 

vrea să fie moştenirea pe care o laşi copiilor tăi? Depinde de cum îţi 
trăieşti viaţa, şi cât de mult timp petreci pe genunchi.

Dacă ne luăm după Darwin, Babă-Vetă nu avea nicio şansă la 

supravieţuire. Ea însă a refuzat să se supună unor astfel de legi. A 

plecat dintre noi după 90 de ani de luptă; plecând nu ca o învinsă, 
învingătoare. Am cunoscut-o şi mă consider binecuvântat, 

fiindcă am avut o astfel de bunică.

mare ai

ci ca o

Selegean Elisaveta (Babă- 

Vetă) (1901-1991), cu numele de 

fată - Iacob. S-a născut şi a locuit 
în Zărand toată viaţa ei.I
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30. Din Siberia pe jos până în Zărand36

In luna iulie 1914 începe Primul Război Mondial. Pentru cei 
din Zărand, războiul a început mai repede decât pentru românii 
de dincolo de Carpaţi, pentru că noi făceam parte din Ungaria în 

acea vreme. Zărandul a plătit şi el tribut în vieţi omeneşti: în Primul 
Război Mondial, au murit pe front 78 de zărăndani, în diferite locuri 
pe unde s-a întins frontul: în Galiţia, Serbia, Italia. Printre ei a fost şi 
fratele bunicii melc dinspre tată; se numea Crişan Partenie. El a murit 
în Muntencgru. Au fost şi câţiva zărăndani, daţi dispăruţi, unii fiind 

prizonieri, dar nu s-a ştiut la început nimic despre ei. Florea Lucaci, 
bunicul meu dinspre tată, a luptat în armata austro-ungară, pe frontul 
din Galiţia. A căzut prizonier la ruşi şi a fost dus într-un lagăr din 

Siberia, la Irkutzk. S-a crezut că este mort, dar mare a fost mirarea, la 

aproape şase ani de la plecarea lui pe front, se întoarce acasă!

începuse Primul Război Mondial, când un tânăr soldat român 

din Zărand, a fost luat prizonier de trupele ruseşti şi dus într-un 

lagăr din Siberia, tocmai la Irkutsk, la aproape 7.000 de kilometri 
depărtare de casă. Durerea era cu atât mai mare, cu cât alături de 

pierderea libertăţii şi a posibiliăţii de a nu-şi mai vedea familia şi 
locurile unde s-a născut şi a copilărit, în urmă i-a rămas o tânără 

soţie, care tocmai aştepta să nască.

în acel sat de câmpie din vestul ţării, cineva se hrănea cu 

speranţa, că într-o zi cel mult aşteptat va bate la uşa neunsă, al cărei 
scârţâit suna ca un cânte de jale. Câteodată chiar şi rugăciunile cele 

mai sincere, plămădite din lacrimi şi suferinţă, par a nu fi ascultate.

Timpul se scurgea tăcut spre un viitor fără orizont, în timp ce 

tânărul îşi depăna din ce în ce mai rar amintirile. După o zi grea 

de muncă, - tăind copaci, la temperaturi de -40 de grade Cesius, 
prizonierul cădea seara rupt de oboseală. Ar fi putut să scrie acasă,
36 Adaptare după Florin Lucaci, Când {rândul devine cugetare. Cârmei Prinţ, Arad, 2005, pag 133-138.
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dar nu ştia să o facă, pentru că pe când era copil şi începuse să meargă 

la şcoală iată ce s-a întâmplat: mersese la şcoală mai târziu, poate să 

fi avut vreo 13-14 ani, iar în clasă mai erau încă vreo trei elevi cam 

de aceeaşi vârstă cu el. Colegii lor toţi erau mai mici, ca vârstă, decât, 
acest grup de vlăjgani, ce adeseori tulburau liniştea clasei. Intr-o 

zi dascălul i-a pedepsit facându-i de ruşine în faţa colegilor mai 
mici. Atunci grupul ”vesel” şi-a pus în gând să se răzbune pe domnu 
învăţător. într-o seară târziu l-au pândit, şi l-au snopit în bătaie! 

Din acel moment legătura lor cu şcoala s-a rupt definitiv. Aşa se 

face că, bunicul meu, Florea Lucaciu, a rămas analfaet, neştiid să 

scrie şi să citească. Acum stând culcat, într-un pat de prizonier, în 

inima Siberiei, îsi dă seama cât de bine ar fi fost să nu-1 fi bătut 
în acea seară pe domnu dascăl! Dar sunt lucruri ce nu se mai pot 
repara... sau se mai pot oare? Gândul i-a zburat spre locurile unde 

şi-a petrecut viaţa până la momentul când a plecat pe front. Era 

un flăcău foarte curajos. Pe acele vremuri, băieţii se adunau în mici 
grupuri şi mergeau seara târziu pe uliţă. Nu o dată se auzea că iarăşi 
s-au încăierat două astfel de grupuri. Uneori bătăile erau sângeroase! 

Florea nu facea parte din niciun astfel de grup. El îşi lua furca cu el 
şi hoinărea de unul singur; nu se temea de nimeni. De fapt, noaptea 

îi era mai familiară ca ziua, fiindcă multe nopţi, până la vârsta 

aceea, şi le-a petrecut păzind caii pe care-i ducea pe Nimaş. Aşa-i 
ziceau zărăndanii păşunii dintre Zărand şi Cireci (Caporal Alexa), 
satul vecin. Nimaşu era la câţiva kilometri distanţă de sat. Acolo, 
Milentie, tatăl lui Florea, îşi trimetea feciorul mai mare cu mânjii. 
Pe câmp stătea câteva luni, până mânjii se faceau cai frumoşi. Apoi 
venea acasă cu ei, după care se ducea la piaţă la Gyula să-i vândă. 
Când ducea caii în sat - povesteşte unul dintre fiii lui - Florea intra 

călare în Zărand, asemenea unui cowboy. Călare pe un cal frumos, în 

fruntea hergheliei. Oamenii strigau: ”Băgaţi-vă hoarăle în lontru, că 

vine Florea Iu Milentie!” Hoarăle fiind păsările de curte. Nu ştia să
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scrie si să citească, dar cunoştea
limba vorbită de animale, mai
ales pe cea a cailor, pe care-i
iubea mult, iar ei îl ascultau.
Uneori se despărţea greu de unii
cai pe care-i crescuse de mici
şi pe care trebuia să-i vândă.
Nu ştia ce soartă şi ce stăpân
vor avea acei cai. Unii dintre ei
ajungeau pe front unde mureau
nevinovaţi. Pentru că aceste
animale, ce se ataşau de stăpân
ascultânu-1 întru-totul până la

moarte, nu înţelegeau ura oamenilor, care se luptau şi se ucideau
între ei, facându-le părtaşe la aceste acte crude şi pe nevinovatele
animale. Stând acolo la mii de kilometri depărtare de locurile unde
şi-a trăit viaţa, cu bune şi cu rele, se gândea cum n-a ştiut el că
lumea nu-i doar acel petec de pământ din jurul Zărandului, şi acele
pieţe dinprejur unde mergea din când în când. Lumea nu ea doar
acel petec de pământ pe care-1 scormonea an de an, amestecându-şi
sudoarea cu speanţele. Iată însă că lumea era mult mai mare decât
o cunoscuse el. Avea să mai afle si alt lucruri noi. Dar dintr-odată>
cineva îl trezeşte din visările lui: era un ceh, care încearcă să-i explice 

că este un grup, acolo în lagăr, ce se întâlneşte în fiecare seară, pentru 

a vorbi despre Dumnezeu şi a se ruga Lui. Apoi îl invită să ia parte şi 
el la o astfel de întâlnire ce avea loc în acea seară. Dumnezeu?! Florea, 
vădit deranjat de întrerupere, şi mai ales de ceea ce i se propusese, îl 
înjură şi-l apostrofează pe ceh. Cum îndrăzneşte să-i vorbească cineva 

despre Cel ce n-a mişcat un deget si a permis ca oameni nevinovaţi să 

ajungă aici, despărţiţi si departe de cei dragi?! Şi-apoi să nu mai vorbim 

de grozăviile ce le-a văzut în timpul războiului! Dumnezeu? Nu!
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Toată noaptea aceea însă nu a mai putut dormi. Aşa după 

lumea pe care a cunoscut-o el pe când trăia în Zărand era mult mai 
mare şi atât de diferită, tot aşa se poate ca planurile lui Dumnezeu 

să fie mult deasupra înţelegerii noastre. A început să-l chinuie 

remuşcarea. Cum a putut el să-l înjure pe acel om care nu i-a făcut 
niciun rău? Obosit de atâta frământare si nesomn, s-a hotărât 
să-i caute pe aceşti oameni ciudaţi. Aşa a ajuns el să se întoarcă 

la Dumnezeu. Din acel moment viaţa i-a fost total schimbată, iar 

sufletul i-a fost inundat de bucurie şi speranţă.

Viaţa prizonierului sa schimbat în aşa măsură că era de 

nerecunoscut! El încă era într-un lagăr, dar de-acum era liber! Trăia 

în aceeaşi lume, aceleaşi condiţii, departe de casă, şi totuşi parcă 

era altă lume: nu se mai simţea singur, disperat şi fără speranţă! Şi 
într-adevăr curând avea să-si de-a seama că Dumnezeu nu doar

y

că există, ci şi că Lui îi pasă de noi şi că are un plan cu privire la
viata noastră.>

După o vreme a venit un ordin ce spunea să li se dea voie 

prizonierilor să se întoarcă fiecare în ţara lui. Bucurie mare! Pentru 

un fiu de ţăran fără şcoală însă nu era uşor de găsit drumul spre 

casă. Din Siberia până în Zărand urma un drum necunoscut plin de 

peripeţii şi speranţă. Dumnezeu era de-acum tot atât de real pentru 

el, pe cât de reale erau locurile spre care se îndrepta, cu nerăbdare 

şi emoţie, chiar dacă încă nu le vedea. Ele însă erau vii în inima lui. 
Pelerinul s-a maturizat mult în cei patru ani petrecuţi în lagărul din 

Irkutsk din Siberia, şi în timpul cât a durat călătoria înspre casă, mai 
mult decât în cei aproape 30 de ani pe care-i petrecuse înainte de 

război, acasă în Zărand.

Un an şi ceva, a durat călătoria până să ajungă Florea acasă la 

Zărand! Cea mai mare parte din drum a străbătut-o cu pasul. Uneori 
se mai urca, fără să fie văzut în vreun tren mărfar. Pe vremea aceea

cum
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era primejdios să umbli străbătând Rusia, care era încă tulburată 

de Revoluţia bolşevică. La un moment dat, Florea Lucaciu vede 

o mare mulţime ce-1 asculta vorbind pe un om, chel, cu mustaţă 

şi cioc: era Lenin! Avea să audă mai târziu, şi să "guste” el însuşi, 
din "binefacerile ” aduse de ideologia acestui om, unei bune părţi 
din omenire! L-a văzut în carne şi oase pe unul dintre părinţii 
comunismului, dar de-acum el, Florea, L-a întâlnit pe Cel Nevăzut; 
pe Mântuitorul a milioane şi milioane de oameni.

Mergea kilometri pe jos, dar din când în când trebuia să caute 

vreun om mai înstărit unde să lucreze câteva zile pentru a-şi face 

rost de mâncare şi bani. Odată lucrând la un astfel de om, acesta 

văzându-1 că e foarte harnic, l-a încercat pentru a vedea dacă e şi 
cinstit. Omul a lăsat intenţionat nişte bani într-un loc, pentru a 

vedea dacă Florea o să-i ia. Florea însă nu mai era cel din trecut, el 
ştia că-L vede Dumnezeu... şi nu s-a atins de bani. Mirat, stăpânul 
casei, care avea o fiică frumosă, i-a propus lui Florea să rămână la 

el si să se căsătorească cu fiică-sa. El însă a refuzat, ştiind că acasă îl 
aşteaptă o soţie şi poate un băiat sau o fetiţă de vreo 5 ani.

A străbătut Rusia, a intrat în ţară prin Moldova. Dar mai era un 

pic până să ajungă în vestul ţării, la Zărand. Era robust, era curajos, 
dar inima îi bătea din ce în ce mai tare pe măsură ce se apropia de 

satul unde s-a născut şi în care şi-a petrecut cei mai frumoşi ani ai 
copilăriei. Locul în care s-a îndrăgostit, iar mai apoi s-a căsătorit, visâd 

să aibă casa şi pământul lui şi o droaie de copii, pe care să-i crească 

împreună cu cea pe care o iubea, şi... deodată a fost trezit din visare! 
A văzut goronul, acel pom falnic, ce se vedea de la mare distanţă. în 

sfârşit a ajuns acasă! în cimitir era o cruce pe care scria numele lui! 
Mormintele nu deţin adevărul: Adevărul ne-a fost lăsat într-o carte: 
Biblia. Florea Lucaciu ştia de-acuma care este adevărul. El era viu, 
mai viu ca oricând! Odată intrat în sat, oamenii întâlniţi în cale îl
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privesc ca pe un străin ciudat (era îmbrăcat altfel decât ei, purtând 

o barbă forte lungă, până la brâu, ascuţită înspre capăt). Se-ndreaptă 

spre casa unde locuiau socrii lui. Intră în curte şi întreabă de soţie. 
Părinţii soţiei îi spune că ea a murit si murise si fiul ei... La auzirea 

acestei veşti, ceva înlăuntrul lui parcă s-a frânt. Pentr-un moment a 

simţit că totul se prăbuşeşte, dar şi-a revenit repede. In astfel de clipe 

Dumnezeu dă mângâierea şi tăria promisă. De-acum ştia că Acela 

care l-a ţinut în viaţă şi l-a ajutat să ajungă acasă, îşi are planurile Lui, 
care sunt diferite de planurile pe care şi le-a făcut el pe tot parcursul 
acestei călătorii din Siberia până în Zărand.

S-a îndreptat spre casa părintească. în curte era zarvă mare, se 

treiera grâul. Cu emoţie deschise uşa apoi intră în curte, moment în 

care toate privirile s-au aţintit asupra lui. ”Cine-o fi şi ce-o fi vrând 

străinul ăsta?” Nimeni nu-1 recunoaşte! El se prezentă ca fiind un 

străin, ce caută un loc de găzduire. Stăpânul casei, tatăl său, vădit 
deranjat de prezenţa străinului, şi pentru că lucrul a fost întrerupt, îi 
răspunde că nu au loc pentru el şi nici vreme de vorbă. Apoi strigă 

supărat celui
zdrobite, pentru a ajunge la boabele de care atârna speranţa de a 

avea pâinea cea de toate zilele. Calul porni scurmând pământul, în 

timp ce străinul dă să iasă din curte

în momentul în care se întoarce din profil, o vecină, care era 

acolo să-i ajute la treierat, strigă: ”Este Florea! Este Florea vost’! 
Toţi rămân înmărmuriţi! Timpul parcă s-a oprit în loc. Florea este 

viu! N-a murit! Toţi l-au crezut mort. Pentru familie şi pentru sat, 
Florea nu mai era. Toate planurile erau făcute fără să se mai ţină 

cont de el. Li se părea firesc să fie aşa. Toţi trăiau cu gândul că nu 

se mai poate face nimic pentru el, şi nici el nu mai poate face nimic 

pentru ei. Câteva amintiri şi o cruce în cimitir, asta era toată zestrea 
celor plecaţi dintre cei vii. în cimitirul satului era o cruce pe care 

stătea scris: Lucaciu Florea! Dar mai era o cruce pe care o purta

purta calul peste spicele de grâu, ce trebuiaucare

'
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Florea cel viu în sufletul său, cruce a cărei prezenţă urma să se facă
simtită curând.>

S-a aşezat la masă ca să mănânce. înainte de a mânca a făcut 
un lucru ce i-a surprins pe ceilalţi: şi-a împreunat mâinile, a închis 

ochii şi s-a rugat! Tatăl său iritat de acest lucru, îi spuse apăsat: "Văd 
că ce-aifăcut besericos! Atunci să ce duci duminică la beserică!"

A sosit duminica. Oamenii erau mai curioşi să-l vadă pe Florea 

lui Milentie, care s-a întors acasă din Rusia, decât să-l asculte pe 

preot spunând Evanghelia. Florea însă purta el însuşi Evaghelia în 

viaţa-i de pe-acum schimbată. Dar mirare mare, noul venit nu se mai 
închină înaintea icoanelor, nu mai sărută mâna preotului şi nu-şi 
mai face cruce! El crede că noi oamenii trebui să ne închinăm doar 

lui Dumnezeu. Dar de unde ştia el acest lucru? 1-a auzit pe oamenii 
aceia din lagăr citindu-i asta din Biblie. Satul începe să vuiască! 
Oamenii ziceau: "O bolânzât Florea Iu Milentie!” Bucuria revederii 
s-a preschimbat repede în dispreţ şi ură! Tatăl său îl ameninţă că-1 

va dezmoşteni, dacă nu va renunţa la noua credinţă. Florea a ajuns 

din nou străin schimbând o suferinţă (cea de prizonier) cu alta (cea 

de pocăit). De-atunci oamenii au început să-i spună, poreclindu-1 

Florea Pocăitu’. Nu după mult timp, însă, unii oameni au început 
să-şi de-a seama, că noua credinţă nu te face mai rău, ci mi bun! Apoi 
li s-a arătat că ea se potriveşte cu ce scrie în Biblie. Prizonierul de 

altădată era acuma liber într-un sat în care mulţi erau robii păcatului 
şi ai religiei. Astfel că prin viaţa şi prin cuvintele lui începe să le 

vorbească şi altora despre Cel ce l-a făcut liber. Merge şi prin satele 

de prinprejur, acolo unde sunt adunări ale pocăiţilor, vorbind despre 

Dumnezeu, pe care-L cunoştea din Biblie şi din experienţa zilnică.

Printr-un mare efort, el reuşeşte să înveţe să citească flosindu-se 
doar de Biblie. Unul dintre fiii săi, ce-i poartă numele (Florea 

Lucaci - notarul a uitat să mai pună un u final), îi citea în fiecare 
seară, din Biblia de la Iaşi. în mod ciudat Florea, învaţă să citească
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memorând cuvintele, nu literele. De aceea, mai târziu, când citea 

de la amvon din Biblie, el nu folosea decât Biblia de Iaşi. Când 

au început să fie folosite Biblia Cornilescu, ediţia din 1923, Lucaci 
Florea, a continuat să citească şi să predice doar din cea de Iaşi. Un 

lucru interesant, el n-a citit la viaţa lui alte cărţi, decât Biblia!

S-a căsătorit cu Paraschiva Partenie, care i-a dăruit zece copii. 
Cel mai mare dintre ei fiind Ioan, tatăl meu, cel care a fost trimis 

în Rusia într-un batalion de sacrificiu, în cel de-Al Doilea Război 
Mondial (despre el veţi putea citi în capitolul 32 al acestei cărţi).

Se pricepea foarte bine la animale. Când erau bolnave ştia ce 

trebuie făcut, mai bine decât medicul veterinar din sat. Asta i-a 

atras ura veterinarului, Oamenii însă îl preţuiau foarte mult. La 

foarte mulţi oameni le-a salvat animalele. Era trezit uneori noaptea 
cerându-i-se ajutorul. întotdeauna o facea, fără să pretindă nimic în 

schimb! Odată un cal l-a lovit putrenic în piept cu copita. Fiind însă 

un om rezistent a supravieţuit.

Se pricepea bine şi la oameni. Pe la Biserica Baptistă din Zărand 

venea din când în când, un evanghelist, care avea mesaje puternice. 
Fusese dascăl, era citit, şi era foarte îndrăzneţ. Odată după un astfel 
de mesaj l-a întrebat pe Moşu Florea (Lucaciu Florea - bunicul 
meu): Ce părere ai frate Flore (referindu-se la predica de succes pe 

care tocmai o avusese)? Moşu Flore l-a privit ţintă şi i-a spus: ”Să 

vigem cum o fi păstă zece ani!” Dar peste zece ani omul nu mai avea 

aceeaşi credinţă si înflăcărare.
j > i

Toţi copiii lui, cei 24 de nepoţi, strănepoţii şi stră-strănepoţii 
lui stau astăzi drept mărturie că suferinţele tânărului prizonier de 

altădată au avut un rost. Mă întreb câte dintre binecuvântările de 

care am avut parte în viaţă le datorez lui Florea Pocăitu - bunicul 
meu?! Suferinţele noastre nu sunt zadarnice, chiar dacă acum sunt 
greu de purtat şi nu le înţelegem rostul. Tatăl nostru din cer poate

!

'
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să facă în aşa fel încât, în final - conform promisiunii Sale - toate 

lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru - cu condiţia ca noi 
să-L iubim, trăind aşa cum ne cere El.

31. Persecuţia religioasă: Legionarii, Antonescu şi
comuniştii>

între două războaie

Perioada interbelică a fost o perioadă deosebită pentru ţara 
noastră. Romania a fost numită grânarul Europei. în acea perioadă a 

trăit acea pleiadă de intelectuali care au ajuns cunoscuţi şi recunoscuţi 
în Europa şi în lume. Nume ca Emil Cioran, Constantin Noica, Nae 

Ionescu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga, etc.

Dar să vedem ce s-a întâmplat între cele două războaie mondiale 

în Zărand?

Printre victimele legionarilor şi ale planurilor lui Antonescu,
a fost si familia de evrei >
din Zărand. Baptiştilor şi 
penticostalilor li s-au sigilat 
casele de rugăciune şi se 

auzea şi despre o acţiune 

de ridicare a bibliilor de la 

casele credincioşilor.

Viorel Achim în lucrarea 

Politica regimului Antonescu 

faţă de cultele neoprotestante 

- documente., spune că la un 

moment dat autorităţile au
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cerut ca localul Bisericii Baptiste din Zărand să fie folosit ca sală de 

clasă pentru elevi, care, spuneau ei, nu au unde să înveţe. A fost un 

astfel de ordin, dar se pare că nu a mai apucat să fie pus în aplicare.

Am putea vorbi despre două perioade ale persecuţiei religioase 

ce a avut loc în timpul comunismului din România; asta în funcţie 

de cine a fost la conducerea ţării în acel moment: Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, iar apoi Nicolae Ceauşescu.

în timpul lui Gheorghiu-Dej persecuţia a fost mai cruntă din
cel puţin trei motive. Primul, pentru că era perioada de instalare
si consolidare a comunismului în tara noastră. Lucrul acesta s-a > >
făcut fortat, uneori folosindu-se metode foarte dure. Rezistenţa 

românilor la noul sistem politic s-a manifestat la toate nivelele şi 
în toate categoriile sociale. Dar comuniştii şi-au dat seama că cel 
mai greu de convins şi de îngenuncheat vor fi oamenii care cred în 

Dumnezeu şi Ii sunt loiali. La început s-a încercat o subordonare 

al tuturor cultelor din România, prin acel faimos congres din 1945, 
unde pastorul luteran Richard Wurmbrand a fost singurul care 

a luat poziţie, în mod public, faţă de această încercare mascată a 

noului regim de a-şi subordona cultele. Faptul acesta l-a costat 
pe Wurmbrand 14 ani de închisoare! Al doilea motiv, pentru care 

persecuţia creştinilor era mai cruntă pe vremea lui Gheorghiu- 

Dej, a fost faptul că la Moscova era Stalin, iar în România, în acea
perioadă, erau aproape un milion de soldaţi sovietici. Aceştia au 

părăsit România, abia în 1958. A fost un proces ce purta pecetea 

caracterului acestui crud dictator, proces numit stalinizare. Perioada 

a fost numită perioada stalinistă. Erau folosite metodele extrem 

de dure, ce au fost folosite nu doar în Uniunea Sovietică, ci şi în 

celelalte ţări unde s-a instalat comunismul. Un al treilea motiv, 
ce a determinat persecuţia împotriva creştinilor (în mod special 

protestanţilor) din Romania de către noul regim proaspăta neo-
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instalat, a fost faptul că aceştia, prin învăţătura lor, în biserici şi
familii, contraziceau ideologia comunistă. Comuniştii încercau să
convingă populaţia că nu există Dumnezeu, că Biblia este o colecţie
de legende, pe când creştinii învăţau tocmai contrariul. Dintre toţi
creştinii, neoprotestanţii erau văzuţi ca cei mai periculoşi, ei fiind
văzuţi şi ca un fel de ’cap de pod” al imperialiştilor în România. Se
spunea că pocăiţii au venit din afară, din ţările capitaliste, că sunt
sprijiniţi de ei. Astfel comuniştii încercau să dea un caracter politic
acţiunilor lor.>

Unul dintre oamenii care au suferit în acea perioadă, care a locuit 
pentru o vreme în Zărand, a fost pastorul baptist Samuiel Borlea. 
El a fost ordinat ca pastor în Zărand în 1958. A fost persecutat şi 
bătut. A murit în urma bătăilor. Despre aceasta veţi găsi mai multe 

în capitolul 46 al acestei cărţi.

A ajuns şi în Zărand mişcarea din sânul Bisericii Ortodoxe, 
mişcare de reînnoire numită Oastea Domnului. Preotul din acea 

vreme, Voia Virgil, după mărturia mai multor ostaşi, a fost tolerant 
cu ei, ba chiar i-a protejat. Cu ajutorul lui, cunoscutul poet creştin 

Traian Dorz a reuşit să predice de mai multe ori în Biserica Ortodoxă 

din Zărand.

Se faceau presiuni şi asupra elevilor în şcoli, licee, facultăţi. Asta 

depindea şi de conducerea şcolilor respective, şi de unii profesori. La 

fel se întâmpla la locul de muncă. Au fos destui creştini neo protestanţi, 
care ar fi trebuit puşi în posturi cheie, erau calificaţi pentru acestea 

- şi profesional şi moral, oameni muncitori, competenţi, cinstiţi, dar 

cărora li se refuza acest lucru, pentru că nu voiau să devină membri 
de partid. Am avut ocazia să stau de vorbă cu astfel de oameni şi în 

acea perioadă, şi după evenimentele din decembrie 1989.

Studenţii au fost mai activi în lupta pentru apărarea drepturilor 

celor persecutaţi, decât alte categorii de oameni din România. ALRC
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(Apărarea Libertăţii Religioase şi de Conştiinţă) a fost o formă de
apărare în faţa încălcărilor drepturilor religioase ale statului român.
Acestă mişcare organizată de către un grup de lideri neo-protestanţi,
a reuşit să mobilizeze şi un anumit număr de studenţi creştini din
câteva centre universitare din acea vreme. Lista celor care au aderat
la ALRC a fost citită la Radio Europa Liberă. Vasile Lucaci din
Zărand, care pe acea vreme era student la Cluj, a fost unul dintre
semnatari. Lucrul acesta nu a rămas fără repercusiuni din partea
autorităţilor comuniste.>

32. Batalionul de sacrificiu37

L-am ascultat povestind despre acele vremuri de nenumărate
ori de-a lungul anilor. întotdeauna o facea cu acel entuziasm ce
stârnea interesul celor care-1 ascultau. Licărirea-i din ochi, în timp
ce povestea, te convingea că ceea ce spunea nu era doar adevărat, ci
si merita să fie auzit.>

Tatăl meu, căci despre el este vorba, a plecat dintre noi la 

onorabila vârstă de 86 de ani. Era trecut de 80 de ani când, încă 

se scula dis de dimineaţă, muncea cât era ziua de lungă şi mergea 

cu bicicleta. Atunci când nepoţii voiau să-l aibă printre amintirile 

lor, imortalizând-1 în vreo fotografie, ochiul magic îl surprindea 

întotdeauna în poziţia soldatului sobru şi disciplinat.

Merită să citiţi şi dumneavoastră câteva dintre amintirile acestui 
bărbat, căruia oamenii din Zărand (localitatea unde s-a născut şi a 

locuit toată viaţa) îi spuneau ”Iuăn Pocăi tu”.

Nu avea decât 20 de ani, şi a ales de bună voie să meargă 

mai devreme în armată, pentru a scăpa cât mai repede de această
37 Adaptare după Florin Lucaci, Când gândul devine cugetare, Cârmei Prinţ, Arad, 2005, pag. 122-128.
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"şcoală” a vieţii. Pe drumul de 18 kilometri, de la Zărand la Sântana,
străbătut într-un car tras de boi, aude ultimele sfaturi de la tatăl său,
care-1 însoţea. Se roagă apoi împreună, tatăl încredinţându-şi fiul
în mâinile Lui Dumnezeu, fiindcă de aici încolo numai rugăciunile
celor de acasă si din biserică aveau să-l ocrotească...>

După câteva luni de instrucţie în unitatea din Turnu-Severin, 
începe războiul şi pentru ţara noastră. Tânărul soldat, instruit doar 

pe jumătate, este trimis împreună cu Regimentul de Infanterie 

Marină 95, direct pe front, în Rusia. Azvârlit parcă din ţeava unui 
tun, ajunge fără să i se mai acorde niciun răgaz, direct pe linia întâi, 
unde-şi va petrece următoarele 22 de luni.

în timp ce se îndrepta spre locul unde urma să primească 

"botezul focului”, o voce îi spune: ”T« să nu ucizi pe nimeni, să nu iei 
pâinea de la gura copiiilory să nu batjocoreşti femei si să nu iei nimic din 

ce nu este al tău. ”în cei aproape doi ani de zile cât a petrecut pe front, 
el a ascultat întru totul de acea voce.

Experienţele pe care le-a avut pe front sunt demne de un film 

de acţiune! Ele au fost "filmate” pe viu, fără ca el să fi fost vreodată 

"dublat” de vreun cascador! Cornelius Ryan cred că ar fi scris încă o 

carte despre război, dacă l-ar fi cunoscut pe tatăl meu!

Odată ajunşi în Caucaz, începe ofensiva. Ruşii, luaţi prin 

surprindere de dârzenia românilor, sunt obligaţi să se retragă. 
Urmează o perioadă de calm, timp în care nu se trage. Fiind o zi 
călduroasă, soldatul Lucaciu Ioan îşi dă cămaşa jos şi începe să-şi 
cureţe arma. Liniştit, în timp ce razele soarelui îi mânghie umerii 
obosiţi de reculul armei, îl încearcă un sentiment ciudat... Dintr-o 

dată, un vâjâit familiar îl ia prin surprindere: un obuz străpunge 

pământul la doar un metru distanţă de soldatul care nu mai are nici 
timpul, nici puterea să se sperie. Rămâne pentru o clipă nemişcat; 
clipă ce putea să se preschimbe în veşnicie! Nemişcat rămâne şi
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bolidul din metal, ce s-a ascuns parcă în pământ, pentru a nu-şi 
privi victima în ochi. Obuzul n-a explodat. El a fost făcut pentru 

aşa ceva; doar acesta îi era rostul: să curme vieţi şi să mutileze 

oameni! Cei ce l-au trimis în ziua aceea au ales însă direcţia greşită. 
Pentru tânărul soldat de doar 20 de ani, ale cărui zile erau scrise 

dinainte-ceasul nu sosise. El si-a dat seama că ”Cineva acolo sus îl
j

iubeşte!” Cum ar fi putut să uite acest moment? I se părea drept şi 
de folos să-l împărtăşească şi altora. De ce să vorbim doar despre 

ororile războiului? De ce, când spunem război, să ne gândim numai 
la duşmani, victime, sânge, suferiţă şi ură? Sunt prezente pe câmpul 
de bătălie şi altfel de lucruri: camarazi apropiaţi, eroii, spiritul 
de sacrificiu, valoarea vieţii, şi mai presus de toate, ocrotirea lui 
Dumnezeu! Lucrurile asupra cărora vom zăbovi cu privirea ne vor 

marca viaţa, Cu timpul devenim şi ceea ce privim.

Timpul trecea şi acest monstru numit război, înghiţea victimă 

după victimă, în aparenţă nefiindu-i interzis nimic. Soarta răboiului 
însă a început să se schimbe; ruşii au preluat controlul, iar nemţii, 
împreună cu aliaţii lor, printre care erau şi românii, au fost împinşi 
înspre Peninsula Crimeea.

O zi obişnuită pentru soldaţii din linia întâi. Ei se obişnuiseră cu 

exploziile, cu rafalele de mitralieră sau cu gemetele răniţilor. Alături 
de toate acestea se auzeau ordinele, clare sau confuze, strigate sau 

ţipate, ce se schimbau mereu, în funcţie de situaţie. Toate acestea 

ducând uneori la o adevărată isterie, care nu mai speria pe nimeni. 
Pentru ca un ordin să aibă autoritate si să fie ascultat, trebuia să fie 

repetat, strigat, iar uneori însoţit de ameninţări. Dar la un moment 
dat, s-a dat un ordin neobişnuit. Căpitanul a venit la grupa de unde 

făcea parte şi tatăl meu aducând un ordin din partea comandantului; 
”Soldatul Lucaciu Ioan să fie schimbat de la brand şi trecut la 

aprovizionare.” Unii dintre camarazii lui protestează. La fel face şi 
soldatul Lucaciu, motivând în fel şi chip: ba că el nu se pricepe la
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cai (cel cu aprovizionarea avea un cal şi o căruţă, cărând muniţia 

din spatele frontului la cei angajaţi în luptă), ba că-i prea tânăr 

şi că e necăsătorit. Acolo era pus de obicei cineva care era mai în 

vârstă şi care avea familie, pentru că riscul de a fi omorât era mai 
mic. Căpitanul merge înapoi la comandantul care a dat ordinul, 
spunându-i că soldatul refuză să se supună. Comandantul foarte 

ferm cere ca ordinul să fie executat imediat! Fără voia lui, şi cu toată 

opoziţia, soldatul este trecut la aprovizionare. Ziua următoare, un 

obuz, îl spintecă, realmente, pe cel care tocmai îl înlocuise pe tatăl 
meu la brand. Toţi si-au dat seama că dacă soldatul Lucaciu nu ar

y j

fi fost schimbat nu ar mai fi fost în viaţa. Ordinul venea, de fapt, 
de sus, de dincolo de comandant! După câteva zile, tatăl meu este 

mutat înapoi la brand.

Unii dintre soldaţii români, ca de altfel şi alţi soldaţi (mai ales
cei sovietici), nu se dădeau în lături de la acte ce nu se potrivesc deloc
cu onoarea dc ostaş şi, cu atât mai puţin, cu credinţa lor. Soldatul
Lucaciu Ioan rămâne însă credincios vocii care i-a vorbit. Unul
dintre camarazi îi spune: Tu nu iei nimic? Toţi iau! Sunt lucruri de
valoare care-ţi vor folosi mai târziu. De ce eşti prost?!”Tatăl meu a
înţeles însă că nimic nu e mai de folos decât o conştiinţă curată şi
ascultarea de vocea divină. Toţi luau lucruri de valoare sau care li>
se păreau lor că au valoare: de la ceasuri, pânză de paraşută, până la 

maşini de cusut! Apoi cărau aceste lucruri zeci de kilometri, ca pe o 

pradă de război. Nu erau ale lor, iar unele au fost luate cu forţa, sub 

ameninţarea armei. Erai puternic atâta timp cât aveai arma asupra 

ta, dar adevărata tărie era cea interioară, ce te facea să rezişti în faţa 

unor astfel de tentaţii. Civilii, femeile, copiii şi bătrânii, pe lângă 

pierderile şi rănile provocate de bombardamente, aveau parte şi de 

rănile pricinuite de luarea abuzivă a ceea ce le mai rămăsese pentru 

a trăi.
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Răutatea şi bunătatea, laşitatea şi curajul, cruzimea şi mila, 
animalicul şi divinul din om, sunt lucruri ce se fac văzute într-un 

război mai mult ca oricând, aducând la lumină porniri nebănuite 

nici măcar de cel care le poartă în suflet. Războiul, printre altele, este 

şi un test al caracterului, dezvăluind natura umană.

Soarta războiului începe să se schimbe: nemţii vor pierde, şi 
alături de ei toţi cei care le erau aliaţi. Ruşii împingeau inamicul 
înspre Marea Neagră. Românii şi nemţii au fost obligaţi să se retragă, 
ajungând astfel la malul mării. Comandanţii le strigau soldaţilor: 
”Nu vă mai dăm ordine; fiecare să se descurce cum poate!” Tatăl 
meu împreună cu un camarad, au intrat într-o cisternă uriaşă de 

petrol, ce era goală, pentru a se adăposti de schijele provenite de la 

bombele aruncate din avioanele ruseşti. Stând acolo, după o vreme, 
aud pe cineva strigând în limba germană: ”Rumanisch Schiff!” 

împreună cu prietenul său au ieşit repede afară din cisternă să vadă 

ce se întâmplă, şi au văzut un vapor românesc ce se apropia de ţărm. 
Cineva de pe vas, a strigat, la o portavoce: "Suntem vapor românesc 

şi luăm numai români!” Erau acolo, retraşi în Peninsula Crimeea, 
zeci de mii de soldaţi: nemţi, polonezi, unguri, români. Un general 
german le-a cerut nemţilor să se retragă şi să le facă loc românilor 

ca să treacă pentru a se urca pe vas.

Vaporul s-a apropiat cât mai mult de ţărm, până a ajuns la vreo 

5 metri de acesta; tocmai în zona unde se afla tatăl meu! A fost pusă 

o scândură groasă şi îngustă de la vapor la ţărm, asemenea unui pod. 
Apoi li s-a cerut celor care urcau la bord să arunce orice obiect ce-1 

aveau asupra lor, inclusiv arma. Vasul nu era prea mare şi s-a încercat 
salvarea a cât mai multor oameni. Pentru tatăl meu a fost foarte 

simplu, el nu avea niciun bagaj, doar arma. Astfel că, fiind exact în 

dreptul scândurii, a urcat pe puntea vasului, după ce mai înainte 

aruncase arma, fără nicio ezitare.
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Faptul că a scăpat fără nicio zgârietură, după 22 de luni petrecute 

pe linia întâi, în bătaia aproape permanentă a mitralierelor, şi sub 

ploaia de bombe, confirmă că acea voce nu a fost o simplă iluzie, ci o 

realitate, care se află dincolo de realitatea percepută de noi, cu ajutorul 
celor cinci simţuri. Ascultarea de acea vocea i-a fost răsplătită. Nu s-a 

înşelat atunci când şi-a pus toată încrederea în Dumnezeu.

Soldatul a aruncat arma păşind pe podul improvizat. Erau 

camarazi de-ai lui, care încercau doar-doar li s-o permite să urce pe 

vas cu bagajul pe care-1 purtaseră kilometri întregi în spinare, dar 

care erau respinşi. Astfel că, după ce vaporul s-a umplut de oameni, 
cei care ezitau să se despartă de "comorile” lor, au rămas acolo pe 

insulă. Unii nu s-au mai întos niciodată.

Vaporul a pornit încet îndreptându-se spre tărâmul unde se 

aflau adevăratele comori ale celor care erau îmbarcaţi pe el: familia 

şi ţara, coarnele plugului şi pământul, ce îi aştepta să-l lucreze, ca 

apoi să lc dea cu generozitate pâinea. Pâinea despre, care tatăl meu 

spunea, că şi-a dorit-o de multe ori, pe când se aflau acolo pe linia 

întâi. Acum însă se îndreptau spre casă unde urmau să o mănânce 

în linişte alături de cei dragi, şi cu mulţumire faţă de Cel în ale cărui 
mâini ar trebui să ne punem viaţa fiecare dintre noi.

Mai pe urmă însă a urmat o altă încercare: un avion inamic s-a 

apropiat în viteză de vas, zburând razant cu suprafaţa apei. Marinarii 
au început să ţipe înspăimântaţi, înţelegând că nu mai au nicio şansă 

de scăpare. Tatăl me îl privea cum se apropia de vapor, şi... dintr-o 

dată, ajuns doar la câţiva zeci de metri de vapor, căzu în apă şi se 

scufundă! Un strigăt de bucurie izbucneşte din sutele de piepturi, în 

care, cu doar câteva secunde înainte, inima se făcuse cât un purice.

După ce au ajuns cu bine la Constanţa, soldatul care-i spusese 

tatălui meu că este prost fiindcă nu ia nimic cu el din locurile prin
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care treceau, i-a strigat din mulţime: ”Lucaciule, eu am zis despre tine 

că eşti prost, fiindcă nu ai luat nimic, dar eu amfost prost cărând în spate 

acea maşină de cusut, pe care, până la urmă a trebuit să o arunc!”

Citind acese rânduri poate vă daţi seama că şi noi îi dispreţuim 

pe unii care refuză ”să care lucruri de valoare” în spate, iar atunci 
când vor ajunge în faţa ultimei ”punţi”, ajungem să ne dăm seama 

că niciunul dintre noi nu duce nimic cu el dincolo, ci - aşa cum ne 

spune Biblia - doar faptele noastre ne vor urma.

Soldatul de atunci a înţeles că această lume este un câmp de 

bătălie minat, în care, la orice pas, avem nevoie de călăuzire şi de 

protecţie divină. Odată întors de pe front se căsătoreşte întemeind 

o familie în care se nasc opt copii, dintre care doi au murit pe când 

erau mici. El reuşeşte să pună în mintea celorlalţi şase care au rămas 

în viaţă, respectul pentru adevăr şi dreptate, arătându-le că trebuie 

să se încreadă întotdeauna în Dumnezeu şi în Cuvântul Său lăsat 
nouă în Biblie.

Astăzi tatăl meu nu mai este printre noi. El a pecat la Cel pe 

care-L iubea, convins că a făcut cea mai bună alegere, atunci când 

s-a hotărât să asculte întru totul de vocea Lui.

Abia mai târziu am aflat că batalionul din care făcea parte şi tatăl 
meu era unul dintre acele batolioane aşa numite de sacrificiu. Se spune 

că unii dintre copiii pocăiţilor (cum li se zicea neo-protestanţilor), 
au fost trimişi în mod intenţionat spre moarte. Dumnezeu însă nu a 

îngăduit ca tatăl meu să moară pe front, ci să se pregătească pentru 

lupta spirituală pe care a trebuit să o poarte toată viaţa lui. De aceea 

pe piatra lui funerară sunt scrise aceste cuvinte din Biblie: M-am 

luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. ”
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33.Rusii în Zărand

In 1944, România este ocupată de armata sovietică „eliberatoare”. 
Un milion de ruşi sunt trimis pentru a-i ajuta pe comunişti să pună 

mâna pe putere.

Clădirea actuală a Căminului cultural, în acea vreme când 

ruşii au ajuns şi în Zărand, era un fel de grajd pentru animalele 

de prăsilă. Acolo erau ţinuţi armăsarii, taurii, verii, ţapii. La taur, 
zărăndanii îi spun bică. Aşa că acelei clădiri i se spunea Bicărie. Mai 
târziu comuniştii au transformat Bicăria în Cămin cultural, destinat 
educării maselor populare! I-au dat şi un nume: Căminul cultural 
Horia. Erau nişte litere scoase în relief. Numai că într-o noapte 

cineva i-a mai adăugat un nume - Sima. Astfel că, dimineaţa căminul 
se numea Căminul cultural Horia Sima! După această întâmplare, 
autorităţile au şters (au ras) cuvântul Horia.

Dar, cum spuneam, pe vremea aceea când soldaţii sovietici au 

venit la Zărand, acolo era Bicăria cu tot soiul de animale de... soi! 
Un ofiţer rus a văzut un armăsar de rasă foarte frumos. L-a luat 
de căpăstru şi l-a scos afară. De aici îl las pe unchiu Iacob Lucaci 
(fratele mai mic al tatălui meu) să povestească, pentru că el a fost 
martor la ceea ce s-a întâmplat atunci. „Rusul a dus calul pe Locul' 
Târgului. Şi să se dea mare i-a sărit armăsarului în spinare. Numai că 

armăsarul nu era obişnuit săfie călărit. A-nceput să sară-n toate părţile, 
si a dat cu rusu de pământ! Supăraţi ceilalţi ruşi si-au pregătit armele să 

împuşte calul. Oamenii, si mai ales autorităţile comunei, le-au explicat 
că animalul nu e obişnuit cu călăria si că eu un animalfoarte valoros. 
Abia i-au convins pe ruşi să nu împuşte armăsarul. Ofiţerul rus, se 

vede că, nu a cunoscut fabula lui George Topârceanu Bivolul şi 
coţofana! Oricum prin această întâmplare, orgoliul sovietic a primit 
o puternică lovitură de copită tocmai în Zărand!
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Maria Lăcătiş povesteşte că atunci când au venit ruşii la noi în 

sat au intrat în casă la o femeie tânără, a cărui soţ era pe front, şi au 

vrut să o batjocorească, dar ea a scăpat cu fuga ieşind pe obloc!

Trupele sovietice au părăsit România în luna august 1958, exact 
anul şi luna în care veneam eu pe lume. A trebuit însă să aştept încă 

31 de ani până a căzut şi regimul pe care ruşii l-au adus la putere.

34. Convertirea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Charles Haddon Spurgeon, numit şi prinţul predicatorilor, 
spunea odată: ”în cer voi avea trei surprize: 1) îi voi vedea în cer pe unii 
la care nu m-aşfi aşteptat săfie acolo! 2) Nu vor fi acolo unii la care m-aş 

fi aşteptat să fie în cer. 3) Şi cea mai mare surpriză va fi, când voi vedea că 

eu însumi sunt acolo!n

în urmă cu vreun an am citit următoarele într-o carte a lui 
Richard Wurmbrad: „Biserica Secretă a reuşit să câştige guvernanţi 
comunişti pentru Hristos. Gheorghiu-Dej - secretarul de partid al 
României - a murit convertit, mărturisindu-şipăcatele şi schimbăndu- 

şi viaţa. ”38

Mi-am zis că poate este o exagerare sau o informaţie greşită. 
După o vreme am întâlnit pe cineva care mi-a spus că el a cunoscut 
o creştină din Bucureşti, ce a lucrat ca femeie de serviciu în biroul 
lui Gheorghiu-Dej.

Iată mărturia lui (într-o discuţie cu el):

”Mă numesc Viorel Hambaraş, bun prieten cu fratele Florin 

Lucaci şi la solicitarea dânsului prezint câteva aspecte legate de 

o lucrare a lui Dumnezeu desfăşurată prin femeia de servici a lui

J' Richard Wurmbrand, Strigătul Bisericii prigonite, Ed. Stepbanus, Bucureşti,1993, pag. 85.
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Gheorghiu-Dej. O soră, care 

de naţionalitate a fost rusoaică, 
fugită din cauza Revoluţiei din 

1917, ajunsă la Bucureşti, s-a 

căsătorit si lucra ca femeie ce
facea curăţenie în diverse familii, 
spălând rufe şi făcând alte treburi 
gospodăreşti. Ea a ajuns să fie 

femeia de serviciu a şoferului 
lui Gheorghiu-Dej. Şi într-o 

împrejurare, fostul conducător, 
Gheorghiu-Dej, l-a întrebat pe 

şoferul lui: „Nu ştii o femeie care
să fie vrednică să-mi facă curăţenie în birou, să nu se amestece în 
documente sau în alte treburi, şi în care să am încredere? Şoferul 

: „Femeia mea de serviciu, care-mi spală şi mie rufele”. Elî-a spus
solicita o femeie ca să aibă rufele curate, netratate cu substanţe
care l-ar fi putut îmbolnăvi. Şi Gheorghiu-Dej i-a spus şoferului:
„ Adu-o să o văd, să o cunosc.” Şi în câteva zile i-a adus-o. A stat
de vorbă în birou la el. Gheorghiu-Dej era un om isteţ şi a putut
să-si dea seama că femeia-i de încredere şi i-a solicitat sprijinul, i-a
acordat atenţie, era răsplătită, şi femeia îşi vedea de treabă în mod
foarte conştiincios. Dar faptul că a ajuns la Gheorghiu-Dej, el a pus
să se afle totul despre ea: unde locuieşte şi a aflat că trăia în cartierul
Bucureştii Noi. Ştia si cine îi era bărbat, că erau credincioşi şi că > > >
merg la Adunare. Gheorghiu-Dej 
cum lucra femeia.”

mulţumit de ea şi de felulera

Din ce cult neo-protestantfăcea parte femeia?

Ea facea parte din Biserica Creştinilor după Evanghelie, 

tudorişti cum li se spunea în Bucureşti.
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Vă ?nai amintiţi numele ei? Mi-aţi spus cu altă ocazie că aţi 
întâlnit-o perso?ial!

Eu atâta ştiu că era sora Domnica, mi se pare că celălalt nume 

era Sale, dar nu pot să garantez. Dar de Domnica o ştiam foarte 

bine. Am fost la ea acasă şi mi-a povestit cum a ajuns să fie femeia 

de serviciu a lui Gheorghiu-Dej: exact cum am relatat acuma. Intre 

timp frăţietatea a ajuns să aibă cunoştinţă că femeia de serviciu a lui 
Gheorghiu-Dej este credincioasă. Şi mi-a povestit cum fraţii i-au 

dat o scrisoare cu numele a 32 de profesori care au fost scoşi din 

serviciu din cauza faptului că erau slujitori ai Domnului, credincioşi.

Asta cam prin ce an a fost?

Asta s-ar fi putut întâmpla să fie prin 1956-57, cam aşa ceva. 
Şi Gheorghiu-Dej a dat dispoziţii ca toţi profesorii să fie reprimiţi 
şi să-şi îndeplinească funcţia de profesor în continuare. Şi a ajuns 

şi cu alte probleme: la un moment dat Gheorghiu-Dej i-a spus: 
„Adă-mi Biblia voastră să o văd şi eu, să o citesc”. Şi acest fapt l-a 

determinat să înţeleagă că dincolo de concepţiile lui de viaţă, există 

adevăruri dumnezeieşti de care trebuie să ţină seama. Şi exact în 

perioada aceea asupra României se exercitau presiuni destul de mari 
din partea comunistului numărul unu din Uniunea Sovietică: Nikita 

Sergheevici Hruşciov. Şi uneori îi spunea sorei Domnica, femeia de 

servicii „Hruşciov îmi cere să închid sectele. Dar eu - îmi mărturisea 

sora -îl rugam să n-o facă!” Şi asta s-a întâmplat de câteva ori în acea 

perioadă. La un moment dat în mod foarte energic Gheorghiu-Dej 
îi spune: „Hruşciov îmi cere să închid sectele! Şi eu - l-am rugat 
din nou să nu o facă. Dar el mi-a replicat - îmi mărturisea sora - 

dar Hruşciov îmi cere! Şi-atunci sora, sub călăuzirea Duhului Sfânt, 
i-a răspuns categoric: „Să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât 
de Hruşciov!” In acel moment, Gheorghiu-Dej, s-a uitat ţintă la 

ea, a rămas liniştit câteva momente, apoi s-a înseninat. Deja avea
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cunoştinţe biblice, şi a prins putere, şi aşa s-a opus multor ordine 

al lui Nikita Hruşciov, care ar fi vrut să dezmembreze Romania. 
Dar lucrurile au evoluat mai departe. A trebuit să meargă la 

Varşovia la o întrunire cu reprezentanţii statelor ce făceau parte din 

CAER-asociaţia care avea misiunea să coordoneze economic toate 

statele satelite ale Moscovei. Şi acolo, după câte ştiu eu, într-o seară 

nu a dormit la ambasada română din Varşovia. Lui i s-a rezervat 
o cameră într-o altă vilă. Dar acea vilă era specială pentru cei care 
trebiau neutralizaţi. în tocul uşii era instalată o reţea ce emitea raze 

care au atacat celulele albe şi roşii din organism (globulele albe din 

sânge). A fost iradiat şi s-a îmbolnăvit de leucemie. A fost tratat de 

diverşi medici şi simţindu-se bolnav timitea în fiecare seară maşina 

după sora Domnica la locuinţa ei din Bucureştii Noi şi împreună cu 

soţul ei se ducea la vila unde locuia Gheorghiu-Dej şi-mi spunea: 
„Acesta era întins pe pat. Fratele, soţul sorei Domnica, îi citea din 

Biblie şi apoi se plecau pe genunchi, şi se ruga şi Gheorghiu-Dej; şi 
sora l-a auzit cum se ruga lui Dumnezeu cerându-I iertare pentru 
toate nelegiuirile făcute împotriva poporului român. înseamnă că 

s-a pocăit profund. Restul vom şti în ceruri. Glorie lui Dumnezeu. 
Amin!”

Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a născut la 8 noiembrie 1901, în 

Bârlad. în 1930 a intrat în rândurile Partidului Comunist Român. 
A fost arestat în perioada: martie 1933, august 1944, pentru 

că a fost unul dintre cei care au organizat greva de la Atelierele 

Griviţa. Ca urmare a fost condamnat în acelaşi an, fiind înemniţat 
pentru ispăşirea pedepsei în închisoarea Doftana, iar ulterior a fost 
transferat în lagărul de la Târgu Jiu, unde a stat închis în aceeaşi 
celulă cu Nicolae Ceauşescu. în august 1944, a fost eliberat. A fost 
ales Secretar General al Partidului Comunist Român în 1945, însă 

nu a reuşit să deţină controlul partidului până în 1952. A început 
epurarea partidului de membrii fracţiunii moscovite în frunte cu
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Ana Pauker. Acesta se pare că la costat în final viaţa în perioada 

21 martie 1961 - 18 martie 1965, a fost preşedinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Române. A murit în 1965 de cancer.

35. Lideri religioşi şi oameni de cultură care au vizitat
Zărandul

Nu m-aş fi gândit vreodată că scriitori sau poeţi de care am 
învăţat la şcoală să fi trecut şi prin Zărand. M-am mirat când am 

descoperit că trei dintre ei au poposit în satul nostru: Octavian Goga, 
Ioan Slavici, Ştefan Augustin Doinaş. Iar dintre liderii creştini mai 
cunoscuţi care au vestit Evanghelia în Zărand au fost: Mihai Cornea, 
Traian Dorz, Liviu Olah.

Ioan Slavici era ajutor de notar la Comlăuş. Vara venea la Podu 

Sânicii să facă baie în Taşnic. Se pare că Slavici venea şi în Zărand 

când erau zile de târg. Am avut şi noi în Zărand un Lică. Era mare 

lotru, un fel de haiduc. Mare mi-a fost mirarea când cu mulţi ami în 

urmă ajungând pe o stradă mai puţin umblată de mine, m-am aşezat 
pă ori scauăn la uliţă. A venit un om în vârstă şi, după ce aflase cine 

sunt, mi-a povestit că acolo în casa aceea a stat cu mulţi ani în urmă 

Lică, iar acest lotru, nu era altcineva decât bunicul bunicii mele, a lu 

Babă Părăschie (Crişan Paraschiva soţia lui Florea Pocăitu)! Poate 

că acest Lică zărăndanu l-a inspirat pe Slavici când a scris despre 

Lică Sămădău din Moara cu noroc?

Un alt om al condeiului, care avea visele, căutările şi frământările 

lui ce se reflectă în opera rămasă de la el, a fost Octavian Goga.
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Poate vă mai amitiţi versurile lui Goga din poezia Rugăciune scrisă 
în 1905:

"Rătăcitor, cu ochii tulburi,
Cu trupul istovit de cale 

Eu cad neputincios, stăpâne, 
în faţa strălucirii tale.
In drum mi se desfac prăpăstii 
Şi-n negură se-mbracă zarea,
Eu în genunchi spre tine caut:
Părinte, -orâduie-mi cărarea!”39

Poetul pe când era ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice 

(1919) scrie un articol pe care-1 publică în revista Ţara noastră. Iată 

începutul acestui articol:

RĂSVRATIREA DE LA „CUIBUL CU BARZĂ" de D-l 

Octavian Goga, fost ministru al cultelor. "Acum doi ani, când eram la 

ministerul de Culte, mi-aduc aminte, în treacăt mi s-a atras atenţia 

asupra unui fenomen interesant ce se ivise la o biserică din Bucureşti, 
dintr-un cartier mai ferit. La biserica din mahalaua Cuibul cu barză, 
mi se spunea că un preot cuvântător adună lume multă care se agită pe 

probleme religioase si-al cărei număr creste necontenit.

Octavian Goga se duce să vadă ce se întâmplă la biserica lui 
Tudor Popcscu. Iată cum încheie el acest articol punând întrebări a 

căror ecou nu s-a stins nici până astăzi:

"Cazulpărintelui Tudor are darul de-a scormoni probleme şi de-a 

atrage luarea aminte asupra lor. Sfinţia sa rămâne pe planul al doilea, 
fie că va fi judecat ca înduşmănit cu preceptele bisericii ortodoxe, fie că 

se va găsi o formulă de împăciuire. De la Cuibul cu barză însă pleacă 

întrebările şi sefurişează în conştiinţa publică în toate colţurile, cum s-au

” 40

!

39 Octavian Goga, Poezii, Editura Vizual, 1999, Bucureşti, pag. 83.
40 https://dambovitaevanghelica. wordpress. com/biserica-evanghelica-romana/istoric-biserica-evanghelica/ ,
Accesta28.IV.2019.
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furişat şi la mine acum, când în preajma Crăciunului reînviind vechi 
amintiri de la ţară şi recente descoperiri, cu sufletul biruit de tristeţey mă 

gândesc la Hristos şi la biserică... Ce facem cu întrebările, prea sfinţiţilor 

arhierei, cefacem cu ele?"41

Octavian Goga ajunsese şi prin Zărand, dar nu ca poet, ci 
ca politician. El le-a vorbit zărăndanilor în timpul campaniei lui 
electorale din 1910, care l-au primit cu mare entuziasm. "Primirea 

ce i s-afăcut candidatului naţional român în Zărand afostfără pereche. 
La realizare ei rolul principal l-au avut preoţii Aurel lancu şi Cornel 
Pop şi învăţătorii George Rufu şi Petru Mara. ”42

De Ştefan Augustin-Doinaş am auzit pentru prima dată la 

liceu, în Arad. Mi-a plăcut Mistreţul lui, cel cu colţi de argint. Dar nu 

cred că mi-am dat seama atunci, că el s-a născut şi a copilărit atât 
de aproape de Zărand. Abia acum , recent, am aflat nu doar că s-a 

născut la o aruncătură de piatră de noi, dar şi că a fost de mai multe 

ori prin Zărand. Mai mult de-atât, a fost prieten foarte bun şi coleg 

de cameră cu doi zărăndani, pe când erau studenţi: cu fostul meu 

profesor de limba română, Pocrişer Şefan, la Cluj, şi cu medicul Ilie 

Ardelean, la Sibiu.

Lui Ştefan Augustin-Doinaş îi plăcea să vină călare peste Nimaş 

la Zărand. Mergea împreună cu prietenii săi zărăndani la scaldă sau 

la pescuit, în Crişul Alb. Doctoru dă la Şăbiş, Ilie a Iu Ciorganea, 
cum îi spuneau zărăndanii, adică medicul foarte cunoscut în zonă 

Ilie Ardelean, care era poate cel mai bun prieten al lui Doinaş. "Pe 

cei doi îi lega o lungă şi adâncă prietenie: copilăriseră împreună în sate 

învecinate, Ştefan născut la Cherechi şi Ilie, la Zărand, erau amândoi

41 httpsS/dambo’uitacvanghelica.wordpress.com/biserica-evangbclica-romana/istoric-biscrica-evanghelica/ , 
Accesta 28.IV.2019.
42 Ioan Tomole, Românii din Criţana, Sălaj ţi Sătmar in luptele naţional-electorale de la începutul secolului al- 
XX-lea, Editura ”Gutinul", Baia Mare, 1999, pag. 33.

110



absolvenţi ai liceului Moise Nicoară din Arad\ iar la Sibiu fuseseră colegi 
de cameră doi ani ca studenţi la medicină. ”43 Poetul compune o poveste 

în versuri scrisă special, pentru copiii prietenului său zărăndan, 
pentru Lavinica şi Dan (Povestea cu Fusulicapentru Dan si Lavinica 

dac-ascultă de mămica).

**

Dintre liderii religioşi cu influenţă care au trecut prin Zărand o 

singură dată sau numai de câteva ori, voi aminti doar trei dintre ei: 
Mihai Cornea, Traian Dorz şi Liviu Olah.

în părţile acestea era în urmă cu un secol un perdicator recunoscut, 
un om care nu avea studii teologice, dar care cunoştea foarte bine 

Biblia: Mihai Cornea sau Mihaly Kornya, cum i se spunea atunci, 
pentru că vestul ţării era parte din Ungaria. Cornea era prea curajos 

pentru a putea fî intimidat de ameninţări şi prigoane. El era prea 

devotat pentru a fi oprit şi descurajat de piedicile ce le întâlnea în 

cale. Era prea aproape de Dumnezeu pentru a nu avea o viziune 

măreaţă asupra lucrării pe care trebuia să o facă.

Câmpul său de lucru era larg, dar cel mai mult el predica în vestul 
ţării, ce a făcut parte din Ungaria până în 1918. Zărandul se afla şi 
el pe lista lui Cornea din 1893. Deşi nu ne-a rămas nicio mărturie 

a lucrării lui în Zărand, credem că el a fost în localitatea noastră şi 
nu a rămas fără roade prezenţa lui aici. Aşa după cum Mihai Cornea 

însuşi spunea, că roadele uneori se văd după zeci de ani!

Un alt om deosebit pe care l-a avut România în secolul de- 

acum trecut (secolul XX), a fost poetul creştin Traian Dorz. Iată
43 Ştefan Augustin Doinaş, Povestea cu Fusulica pentru Dan şi Lavinica dac-ascultă de mămica, Editura 
Nigredo, Arad, 2016, pag. 52.

111



ce spunea intemietorul Oastei Domnului, preotul Iosif Trifa despre 
Traian Dorz: “Sunt câţiva ani decănd un mic ostaş dintr-un umil sat al 
Bihorului a început să ne trimită poezii care mărturiseau despre un talent 
aşteptat sa fie dezgropat. Am ajutat la dezgroparea lui, chemăndu-l aici
la Sibiu şipunăndu-l în slujba Domnului. Fratele Traian Dorz care este 

încă tânăr (20 de ani) Şi
N-are nici o

mai putea da încă multe lucruri frumoase. 
’ 0 lcoală deosebită, decât şcoala din sat şi şcola 

Duhului Sfânt pe care şi-a făcut-o în Oastea Domnului. ”44

va

cea mare a

Traian Dorz a fost de mai multe ori la Zărand. Graţie abilităţii 
preotului din vremea aceea, Voia Virgil, care a ştiut cum să-l protejeze
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de autorităţile comuniste. La întâlnirile din Zărand unde predica 

iraian Dorz, veneau oameni din sat (ostaşi, ortodocşi, baptişti şi 
penticostali) şi veneau şi de prin alte părţi, cei care aflau că el va 
predica la Zărand, în Biserica Ortodoxă. în capitolul 40 al 
cărţi veţi afla cum a fos ascuns Traian D _
Securitate. Aceasta s-a petrecut în Zărand.

acestei
orz pentru a nu fi găsit de

Corne/iu Clop, In honorem Traian Dorz Omagiu la 100 de ani de la naţtere, Oradea, 2014, pag. 11.
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Vara trecută am avut ocazia să vizitez Casa memorială Traian
Dorz din Livada Beiuşului. Am fost impresionat de suferinţele pe
care le-a avut de îndurat acest om al lui Dumnezeu, si de cât de mult
a scris la viata lui, si în ce condiţii!> 1 > >

Un alt om deosebit pe care Dumnezeu l-a folosit pentru în-
—^ toarcerea multor 

români la El a 

fost evanghelistul
> Liviu

N

> Liviu Olah, după 

; ce a terminat
' Facultatea>

Drept, a înţeles 

s că

Olah.

de

Dumnezeu 

îl cheamă să le
vestească oamenilor Evanghelia. Nu era o simplă slujbă pastorală; era 

o chemare specială ce urma să ducă la o adevărată trezire spirituală. 
Aceasta a început în Timişoara şi a continuat în Oradea şi mai spre 

final în Arad.

J

Pe la începutul anilor ‘80, am locuit în Oradea, iar într-o 

zi am avut ocazia să o vizitez pe mama lui Liviu Olah. Locuia 

într-o casă modestă. Ea îi povestea unui prieten cum fiul ei, Liviu, 
pe când era la liceu, în Oradea, a ieşit într-o noapte în grădină. 
Ea a simţit că a ieşit din casă şi l-a aşteptat să se întoarcă, dar el 
zăbovea. După o vreme ea s-a dus în grădină şi, înainte de a apuca 

să-l strige, l-a auzit vorbind: şi-a dat seama că se roagă! S-a întors 

în casă, dar el a mai rămas multă vreme singur în grădină, unde 

se ruga. Asta l-a caracterizar pe acest mare om al lui Dumnezeu: 
rugăciunea. Uitându-mă prin dosarul de la Securitate al lui Liviu
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Olah, am văzut câte încercări au făcut autorităţile comuniste pentru 

al compromite, al declara fanatic, nebun, şi din nefericire nu doar 

ei... Dar el continua să cheme oamenii la Dumnezeu, la pocăinţă, 
în primul rând pe pocăiţi. într-o vreme în care părea într-adevăr o 

nebunie să-I ceri lui Dumnezeu aşa ceva, el se ruga ca Evanghelia 

să ajungă a fi vestită pe stadioane, la radio la televiziune! La mulţi 
ani după ce Liviu Olah se ruga în felul acesta, Dumnezeu a deschis 

"porţile ” pentru vestirea Evangheliei!

în Ianuarie 1990, fratele meu, Petru Lucaciu l-a sunat pe 

Evanghelistul Liviu Olah (amândoi locuiau la acea vreme în SUA) 

şi i-a propus să vină în România să vestească Evanghelia în locurile 

unde s-a rugat cândva să fie vesită. Printre primele locuri unde 

Liviu Olah a vestit Evanghelia când a venit în România, a fost 
Căminul cultural din Zărand. în acea seară sala Căminului cultural 
din Zărand a fost neîncăpătoare! Una dintre cele mai mari nevoi 
ale Creştinismului din România anului 2019, sunt oamenii care se 

roagă cu credinţă, cerând lucrui mari de la Dumnezeu!

36. Ortodocşii din Zărand>

Cazania lui Varlaam este printre primele cărţi din Zărand - 
cumpărată de Biserica Ortodoxă din Zărand,în 1659, cu 30 de florini.45

Actuala Biserică a fost sfinţită în 1855. Parohia din Zărand 

aparţine de Protopopiatul din Arad. Actualmente în Zărand este 

preot Pasca Nicolae Mircea.

în decursul anilor mi-am notat anumite lucruri, stând de vorbă 

cu oamenii sau găsindu-le prin unele cărţi, mai vechi sau mai noi. 
Din nefericire, în acele vremuri, nu întotdeauna mi-am notat şi
4S Florian Dudaş, Vechi cărfi româneşti călătoare, Sport-Turism, Bucureşti, 1987, pag. 43.
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sursa. Abia mai târziu am înţeles cât de important este să folosesc 

subsolul paginii unde cititorul poate vedea, şi eventual verifica sursa 

informaţiei. De aceea veţi găsi uneori în această carte şi unele lucruri 
interesante, dar fără să vi se spună şi de unde vine informaţia. Asta 

nu ar trebui să vă facă să credeţi că ceea ce scriu nu este demn de 

încredere.

Probabil că la o cercetare mai riguroasă, care cere mai mult timp
se poate face o listă cu preoţii ortodocşi care au slujit în Zărand.
Chiar dacă nu ar fi o listă completă, totuşi am avea mai multe nume
de câte deţinem în acest moment.

}

Prin 1332 şi apoi 1336, avem în Zărand un preot pe nume Ioan: 
"Zărand, localitate cu preotul Ioan plătitor de dijme papale, atestat în 

anul 1332 şi apoi în 1336.

Abia după mai bine de un secol şi jumătate, deşi atât localitatea 
cât şi cetatea, sunt atestate documentar, ”în anul 1499, ne întâlnim 

în documente cu [un alt preot] preotul Luca.

Avem din nou - cel puţin deocamdată - un gol în lista cronologică 

a preoţilor din Zărand. Următorul nume apare în 1746: Popa Petro.

1786 — ”Curatorul Bisericii Ortodoxe din Zărand, Cismaş Şoc, 
prezintă la 15 martie, la Arad, o plângere contra preotului Florea, datorită 

unor cuvinte de ocară pe care preotul i le-a adresat. Ca urmare, preotul 
Florea a fost scos din preoţie. ”48 Preotul se numea Florea Popovici.

Iar în 1793, preot era Petru Lucaci.

în 1816 Zărandul avea un preot pe nume Ioan Şerban, despre 

care se spune că i-a trimis o scrisoare lui Moise Nicoară.

” 46

” 47

46 Adrian Andrei Rusii, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad, 2000, pag. 153.
47 Adrian Andrei Rusu, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad, 2000, pag. 153.
491. Găvănesci, Mărturii româneşti din Eparhia Aradului in veacul al VUI-lea, Diecezana, Arad, 1940, pag. 
97-98.
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în registrele din Arhiva Statului din Arad, am găsit pe Ioane 

Tulcan betrenu, şi pe Ioane Tulcanu iunioru, probabil tată şi fiu. Asta 

prin 1866. Ioan Tulcan mai apare ca preot şi în anul 1836.

Cum rezultă din registrele vremi şi din spusele oamenilor mai 
bătrâni, în acea vreme, erau tot câte doi preoţi în Zărand: unul 
avea o parte a satului, celălalt, cealaltă parte a satului. Atunci trăiau 

mai mulţi oameni în Zărand şi nu era posibil ca un singur preot să 

slujească tot satul.

Pe la 1883 erau ca preoţi în Zărand Iacob Varga şi Papp Cornel. 
Pe Iacob Varga l-am găsit printre elevii din perioada 1852-1853

de la Preparandia din Arad.49 Tot în 

această perioadă îi găsim în Zărand 

ca preoţi pe Iuliu Bragea şi pe Mircea 
Anghel. îi auzeam, când eram copil, 
pe oamenii mai în vârstă vorbind 
despre popa Mircea. în 1885, în 

registre, apare din nou Iacob Varga 

alături de Iuliu Bragea. Ioan Iercan 

şi Parteniu Laslov- 1890.

La început de secolului al 
XX-lea, dascălii şi preoţi au avut o 

mare influenţă şi contribuţie privind 

renaşterea spiritului naţional. La 
Zărand s-au remarcat preoţii Aurel Iancu (apare în registre încă din 
1891) şi Cornel Pop (Papp). în timpul campaniilor electorale ale 

candidaţilor români: cea a lui Ioan Russu-Şiriani, din 1905, 1906, 
a lui Octavian Goga, din 1910, cei doi preoţi au organizat 

întâlnirile şi i-au chemat pe zărăndani să-l voteze pe candidatul 
român, Octavian Goga.

49 Teodor Botiş, Istoria şcoalei normale (Preparandiei) şi a Institutului teologic ortodox-romăn din Arad, Editura 
Consistoru/ui, Arad, 1922, pag 443.
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După Unirea Transilvaniei cu România îi avem ca preoţi la 

Zărand pe Constantin Ungureanu, Aurel Ştefan Luca, preotul 
Usca,Virgil Voia şi Pasca Nicolae.

37. Catolicii din Zărand

De catolici nu prea am auzit când eram copil. Aveam însă în 

şcoala generală un coleg, care învăţa bine, un băiat conştiincios, 
căruia îi plăcea să citească. Noi îi spuneam Ionel a Iu Vraju. După 

ce am ajuns fiecare la liceu în Arad, ne-am mai întâlnit de câteva 

ori. Studiam la licee diferite, dar amândoi eram preocupaţi de cele 

religioase. Asta ne-a adus pe amândoi, mai târziu, la câte un institut 
Biblic: Ionel la unul greco-catolic, eu la unul baptist. L-am amintit 
pe Ionel Chişerău aici din câteva motive. întâi, pentru că de la el am 

auzit pentru prima dată despre catolici, mai precis greco-catolici. 
Apoi pentru că s-a născut şi a copilărit în Zărand, şi pentru că am 

fost colegi şi prieteni.

în Zărand bătrânii mai demult le spuneau catolicilor cătălici. Nu 

ştiu dacă, pur şi simplu, pentru că aşa era pe limba zărăndănească 

sau o spuneau din batjocură? în copilărie nu auzeam vorbindu-se 

despre catolici şi nici nu ştiu să fi avut vreo familie de catolici în
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alte surse cu privire la această vizită, dar nu am avea niciun motiv să 

credem că ea nu a avut loc. Se pare că a fost fără rezultate evidente 

şi imediate, dar nu înseamnă că ea nu a avut niciun rezultat peste 

ani. Poate să fi fost doar o pregătire a terenului pentru anii următori.

Următoarele încercări de pătrundere a învăţăturilor baptiste în 

Zărand, despre care avem cunoştinţă, din mărturia unor oameni mai 
în vârstă, au fost în jurul anului 1900, când un om care vindea var, le 

vormea consătenilor noştri despre nevoia de a se pocăi şi a se boteza 

ca adulţi, pentru a fi mântuiţi. El a stat de vorbă cu Sinitean Toader, 
care s-a arătat interesat de învăţătura acestuia. Când s-au despărţit, 
Sinitean Toader, ştiind să citească, i-a cerut vărarului cartea, adică

Noul Testament, ce era parte din Biblia 

ortodoxă. Acesta a început să-l citească cu 

interes,iar atunci când se întorcea duminica 

de la slujba ţinută la Biserica Ortodoxă din 

sat, verifica întotdeauna ceea ce s-a citit şi 
| ce a predicat preotul. Din când în când îşi 
j dădea seama că nu se potrivesc cele vîzute 

j şi auzite în Biserică cu cele scrise în Carte! 

j Acesta a fost un caz izoat ale cărui roade 

U s-au văzut ceva mai târziu.
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Alte încercări de pătrundere a învăţăturilor baptiste în Zărand 

s-au semnalat prin anii 1904-1905, când baptişti din Seleuş, 
localitatea vecină, au venit în Zărand şi vorbeau oamenilor despre 

Dumnezeu, pe străzi. Dar nimeni nu i-a primit în casele lor.

Un alt caz izolat, a fost acel al unei femei din Zărand (al cărei 
nume nu-1 cunoaştem), care prin 1910, s-a dus la Siria, unde a lucrat 
ca şi slujnică la o familie înstărită de credincioşi baptişti. După 

ce s-a întors în Zărand, ea a fost vizitată de un grup de baptişti 
din Siria, cărora la început li s-a dat voie să cânte şi se roage şi să 

predice în casă. Mai apoi însă nu vrea să-i mai primească nimeni, 
rămânând astfel în stradă unde continuă să vorbească oamenilor 

despre credinţa lor.

Au fost totuşi zărăndani, care în urma acestor vestiri ale 

pocăinţei, credinţei şi necesităţii botezului oamenilor maturi, şi-au 

pus serios întrebarea, dacă nu cumva oamenii aceştia au dreptate? 

Una dintre persoanele care şi-a pus această întrebare în mod foarte 

serios a fost şi prescurăriţa din acea vreme.

A urmat perioada Războiului (Primul Război Mondial) o 

perioadă grea şi de suferinţe pentru întreaga ţară. După terminarea 

Războiului, prin 1918, au început să vină din nou în Zărand grupuri 
de credincioşi baptişti din Seleuş şi din alte părţi. Aceştia la început
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au stat de vorbă cu oamenii pe stradă, apoi văzând un anumit interes 

din partea unora au continuat să vină şi să se adune în case. în 

propovăduirea lor ei ziceau că , pentru a fi mântuiţi, iertaţi, trebuie 

ca oamenii să se pocăiască, să creadă că Isus Cristos a murit pentru 

păcatele noastre ale tuturor, şi că trebui să făcut botezul atunci când 

omul este conştient de toate acestea. Botezul fiind o mărturie publică 

a recunoaşterii morţii lui Isus Cristos în locul nostru si o hotărâree 

de a-1 urma pe El până la sfârşitul vieţii. Datorită accentului pus pe 

pocăinţi, ei au fost numiţi pocăiţi.

Tot în această perioadă, imediat după sfârşitul războiului, se 

întoarce dintr-un lagăr din Rusia, după şase ani de zile, Lucaci 
Florea. In lagăr el s-a pocăit (istoria lui o puteţi citi în capitolul 30:) 

întoarcerea acasă a lui Florea Lucaci a fost ca un şoc dublu, atât 
pentru familie cât şi pentru consăteni: în primul rând, pentru că toţi 
îl credeau mort, iar în al doilea rând pentru că şi-a părăsit credinţa 

strămoşească. Florea s-a alăturat primilor convertiţi de credincioşi 
baptişti ce formau de-acum prima Biserica Baptistă din Zărand, chiar 

dacă nu aveau un local unde să se adune; ei se adunau într-o casă a 

unuia dintre ei. Mai târziu s-au mutat într-o cameră mai încăpătoare,
■j dar datorită faptului că 

■; numărul cedincioşilor 
I creştea, a apărut nevoia
■ unui locaş de închinăciune■ i

■ care să fie suficient de 

1 mare pentru a-i putea 

I; adăposti pe toţi.
V Astfel că în 1923, a

fost cumpărată o clădire 

£ care făcuse parte din fostul 
â domeniu al baronului din

I
. i
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Zârand, domeniu ce a trecut în proprietatea comunei, din momentul 
în care Transilvania s-a unit cu ţara în 1918. Clădirea cumpărată era 

cunoscută sub numele de ”Afumătoarea lu Baronu”, pentru că aici îşi 
afuma baronu slănia, carnea si mezelurile. Unii zărăndani îsi băteau 

joc de credincioşii baptişti spunând că ei se adună într-o afumătoare. 
Această clădire însă trebuia renovată, lucrare care cerea multă muncă 

şi bani. Credincioşii baptişti fiind foarte uniţi au reuşit împreună să 

schimbe faţa acestei afumători, iar în acelaşi timp, ei au determinat 
si schimbarea atitudinii unor oameni din sat, care au fost mişcaţi de 

spiritul de sacrificiu şi de solidaritatea acestor oameni ce îmbrăţişaseră 

noua credinţă. Aşa se face că Dumnezeu a răsplătit osteneala lor, iar
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în anul în care Afumătoarea lu Baronu a 

fost transformată în Casă de rugăciune, 
în 2 august, a avut loc un botez cu 22 

de suflete. Botezul a fost oficiat de Ioan 

Farcaş, din Siria. La botez au participat 
trei fanfare: cea din Măderat, din Siria şi 
din Arăneag.

Iacob Petru (a lu Piparcă) cânta la
clarinet în sala de dans (la joc) la Lena
Sălii. într-o duminică pe când era la
Lena Sălii a auzit fanfara cântând.
Imresionat de ceea ce aude, s-a dus să

vadă cine cântă. Era la două case de Sala dă gioc unde cânta el în
fiecare duminică la clarinet. A intrat în Adunare la pocăiţi să asculte
şi s-a pocăit. A fost o convertire despre care mulţi au auzit şi au
rămas uimiţi. Petru, după mai mulţi ani, a căzut pentru o perioadă,
dar înainte cu câţiva ani de a trece din lumea aceasta s-a reîntors la
Dumnezeu şi la Adunare, unde a fost foarte devotat până la sfârşitul
vieţii.>
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Păstori în decursul anilor au fost: Ioan Farcaş, Gheorghe 

Olteanu, Borlea Samuel, Gheorghe Cociş, Chiu Mihai, Marţian



Codan, Stancu Dragomir, Ioan Popovid, Teo Baltă, Vălean, 
Gheorghe Panda, Vali Julean.

39. Penticostalii din Zărand

Prin 1930 câţiva baptişti s-au desprins de biserică (Biserica 

Baptistă) şi se adunau separat într-o casă, la Căzmănaş. Mai târziu 

s-au mutat la Stăpân. Când numărul lor a crescut au cumpărat un 

teren în drumul mare şi acolo au zidit localul în care s-au întâlnit 
până după 1989, când cu ajutorul unor fraţi plecaţi în America s-a
construit actuala clădire din fata Primăriei.>

învăţătura fraţilor penticostali sublinia nevoia botezului cu 

Duhul Sfânt, iar ca semn al acestui botez era vorbirea în limbi. S-a 

pus un mai mare accent pe rugăciune (un lucru bun!), mai ales pe 
stăruinţa în rugăciune, pe spălarea picioarelor şi pe minuni. în general 
ei nedeosebindu-se de baptişti în ce priveşte alte practici, cum ar fi 
nevoia pocăinţei, a credinţei în jertfa lui Isus Cristos pe cruce, pentru a

fi mântuit, şi botezul ca alegere a 
Wd unei persoane suficient de mature 

pentru a înţelege implicaţiile 
* acestuia.
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Biserica Penticostaă din 

Zărand a crescut ca număr, 
adăugându-se şi alţi membri din 

sat. Dar şi datorită numărului 
mmare de copii ce se năşteau în 

familiile penticostale. Un lucru 

demn d remarcat: la şcoală copii 
penticostalilor şi ai baptiştilor:■##§
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erau printre cei mai buni din clasă: erau - cu unele excepţii 
premianţi.

Locul Târgului sau Sâciu era locul unde ne întâlneam şi jucam 
fotbal: pocăiţii erau buni şi la fotbal! îmi amintesc de Moise Gaode, 
care acum este pastor într-o biserică din Statele Unite, că juca foarte 

bine fotbal, era foarte tehnic. La fel şi ceilalţi fraţi ai lui, Vasile şi 
Petru. Acelaţi lucru se poate spune despre băieţii de la baptişti.

emigrat în America: familia 

Gaode, Cladovan,Trif,Tomuţa. Acum s-ar putea spune că sunt mai 
mulţi penticostali zărăndani în America decât în Zărand! Aproape 

că şi despre baptişti se poate spune acelaşi lucru!

Aş fi vrut să scriu mai multe despre Biserica Penticostală din 

Zărand, dar am primit prea puţine informaţii. Poate în viitor reuşesc 

să adun mai multe date şi mărturii.

Mai multe familii penticostale au

40. Oastea Domnului

O reîntâlnesc pe Maria Lăcătiş (Nană Mărie a Iu’Poştaşu, cum 
îi spuneam noi), de data aceasta la Vladimirescu, nu departe de 

Arad, Locuieşte la una dintre fiicele ei. Nu arată vârsta pe care o



are, 90 de ani! îşi aminteşte imediat de mine, şi faptul că am mai 
stat de vorbă în urmă cu vreo 3 ani. Am discutat şi atunci tot despre 

satul în care s-a născut, Zărand. Acum însă sunt mai specific, o rog 

să-mi spună câteva lucruri despre Oastea Domnului din Zărand. 
împreună încercăm să schiţăm o scurtă istorie a acestei mişcări 
ce s-a născut în sânului Bisericii Ortodoxe din Romania. Ştiu că 

soţului ei i se spunea în Zărand George Postaşu. Credeam că ei 
au fost primii ostaşi din Zărand. Dar ea îmi spune că au fost alţii 
înaintea lor. Mi-amintesc şi eu câteva nume: Selegean Moise, Varga 

Gheorghe, Ana Lina, ”a Iu Răncău”. Dar cei mai cunoscuţi erau 

Lăcătiş Gheorghe (oamenii îi spuneau "George Postaşu”) şi soţia 

dânsului Maria.Toţi copiii lor le-au urmat credinţa.

Iată ce se scria despre Oastea Domnului prin 1987, într-o carte 

tipărită în USA: "Oastea Domnului este o mişcare de înnoire evangelică 

în cadrul ortodoxiei române. Ea a început în anul 1923 prin preotul 
losifTrifa, la Sibiu şi, cu toate că a fost şi este violent persecutată, atât de 

ierarhia ortodoxă căt şi de regimul comunist, continuă să existe în toate 

părţile ţării. "51

în Zărand, primii ostaşi au fost prin 1930. Mai târziu numărul 
şi influenţa lor a crescut. Cei din Zărand au început să fie vizitaţi de 

unii dintre liderii cunoscuţi ai Oastei Domnului din ţară.

Ostaşii din Zărand, cu câţi am vorbit, toţi îl lăudau pe preotul 
din acea vreme: Virgil Voia. Enoriaşii spuneau despre el, că a ştiut 
să-i protejeze de încercările autorităţilor comuniste de a interzice 

Oastea Domnului în Zărand sau de a-1 opri pe Traian Dorz să vină 

să predice la Zărand.

Traian Dorz a fost de mai multe ori în Zărand. Venea multă 

lume din multe părţi ale ţării să-l asculte. Scriu aici o întâmplare 

pe care mi-a povestit-o Vasile Feier, ce a face parte din Oastea

51 IosifŢon, Credinţa adevărată. Societatea Misionară Romănă, 1988, pag. 141.

127



Domnlui, şi a locuit pentru o vreme în Zărand. El a auzit-o din 

gura preotului Voia Virgil şi a conducătorului Oastei Domnului din 

Zărand: Gheorghe Lăcătiş. Iată mărturia lui: ”Odată., pe când avea 

interdicţie, Traian Dorz a venit să predice la Zărand. Cineva a informat 
autorităţile. Au venit nişte domni de la Securitate, dar nu l-au găsit, 
pentru că fraţii l-au ascuns într-un dulap al arhivei bisericii. Preotul 
Voia Virgil mărturisea că în acea seară era acasă, dar la un moment dat 
a simţit un imboldputeric să meargă la biserică. Ajuns la biserică, unde 

erau mulţi oameni adunaţi, au venit acei *domni”, care s-au interesat: 

”Ce-i cu atâta lume aici?!n Preotul le-a spus că el ţine slujbă!”

41. Biblia si zărăndanii>

”Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat vreodată omului. Tot ce e 

bun de la Mântutorul lumii, ne este dat prin intermediul acestei cărţi, ”y2
Abraham Lincoln.

Când m-am născut, Biblia era în casa noastră. Ea avea un loc 

special în viaţa familiei Lucaci. Aşa după cum am spus, bunicul meu 

(Florea Lucaciu) a învăţat să citească pe Biblie. El nu putea să citească 

alte cărţi, dar citea bine Biblia, traducerea de Iaşi. Ca şi copil auzeam 

citindu-se în fiecare duminică din această carte. Mama ne povestea, 
nouă copiilor, în special iarna, stând lângă spohert (sobă), istoria lui 
Iosif, Moise, David, Daniel... Abia mai târziu, după ce crescusem, 
mi-am dat seama cât de mult mi-a influenţat viaţa această Carte 
şi povestirile mamei. învăţăturile şi exemplele din ea mă urmăreau 

peste tot pe unde mergeam.

Dacă am dori să vedem câte exemplare ale Bibliei se află în acest 
moment în Zărand, am constata uimiţi că este cea mai răspândită

52 Henry H. Halley, Manual biblic. Editura “Door o HoJ>e", Michigan, (traducere Dorii Motz),1983,pag. 18
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carte din satul nostru. în timp ce cărţile lui Lenin, Stalin, Ceauşescu 

sau teoria evoluţiei lui Darwin, au căzut în disgraţie, nu se mai citesc 

astăzi. Probabil că, în fiecare casă (sau aproape în fiecare casă) din 
Zărand se află cel puţin o Biblie. în ciuda faptului, că în trecutul nu 

prea îndepărtat, s-a încercat discreditarea acestei cărţi, ea este cea 

mai răspândită şi citită carte.

Vă mai amintiţi de Sinitean Toader şi de vărarul pocăit din 

Agrişul Mare? Un Nou Testament dăruit de acel vânzător de var, 
a schimbat total viaţa consăteanului nostru. Cine ar putea nega 

influenţa acestei Cărţi asupra oamenilor. Ar fi interesant să ştim 

ce s-a întâmplat după aceea cu acel Nou Testament ajuns în satul 
nostru la începutul secolului trecut.

Mioara Neţa, care s-a născut şi a copilărit în Zărand, mi-a 

povestit că mama ei a rămas orfană de mică. Ea şi cele două surori ale 

ei au fost crescute de o mătuşă, care mai târziu a ajuns prescurăriţă 

în Biserica Ortodoxă. Acestă mătuşă are o istorie interesantă, despre 

care voi scrie în ultimul capitol al acestei cărţi. Aici voi spune doar 

atât: prescurăriţă având acces la Biblie îl întreabă odată pe preotul 
de-atunci din Zărand: ”Părinte, cum ar fi dacă ne-am pocăi, aşa cum 

scrie în Biblie?" Răspunsul preotului a fost: "Doamne fereşte!” Ea 

însă a continuat să se gândească serios la ceea ce a citi în Biblie.

O altă Biblie ajunsă "celebră” a fost aceea a lui Selegean Ignat, 
fratele mamei. în timpul prigoanei pornite pe vremea lui Antonescu, 
printre măsurile luate de acel guvern în ce-i privea pe neoprotestanţi, 
a fost şi aceea de a le confisca bibliile (se pare însă că nu s-a pus în 

aplicare niciodată). Bineînţeles că cei care au pus la cale aceasta ştiau 

că Biblia este cartea de căpătâi a neoprotestanţilor.

Fratele mamei, care la acea vreme avea vreo 18 ani, a luat Biblia a 

împachetat-o bine în mai multe ziare, şi a pus-o în tălişcă la golumbi 
(porumbei)! Acum când scriu acest lucru îmi vin în minte cuvintele
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Apostolului Pavel, care-1 sfătuia pe tânărul Timotei: Lucrul acela bun
care ţi s-a încredinţat, păzeşte-lprin Duhul Sfânt...” In Biblie unul
dintre simbolurile Duhului Sfânt este porumbelul. Unchiu Ignat,
ascunzând Biblia în tăliscă, a încredinţat Biblia sa Porumbelului!> * >

La înmormântările pocăiţilor cei mai mulţi dintre zărăndani 
au auzit citindu-se din Biblie. Apoi în cimitir erau monumente 
funerare pe care era scris un verset din Bible: ”M-am luptat lupta cea 
bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.” - 2 Timotei 4:7. 
Cu toate că se dorea de către unii ca oamenii să nu vină în contact 
cu mesajul Bibliei, lucrul acesta nu putea fi evit!

La câtea săptămâni de la evenimentele din Decembrie 1989, în 

Căminul cultural din Zărand are o loc o întâlnire religioasă. Sala 
este plină până la refuz. A fost invitat evanghelistul Liviu Olah, 
proaspăt întors din SUA. El a citit un text din Biblie, apoi a predicat 
unei mulţimi venită să-l asculte. Majoritatea erau oameni din sat, 
dar veniseră mulţi şi din satele de prinprejur.

Căminul cultural din Zărand a fost construit prin anii ‘50 ai 
secolului trecut. Scopul lui era să-i înveţe pe oameni că Biblia nu este 
adevărată şi că religia este opium pentru popor. După aproximativ 
45 de ani de experiment comunist, ce învăţa oamenii, că nu există 
Dumnezeu şi că Biblia este o colecţie de legende, în sala căminului 
cultural din Zărand se citea şi se predica din Biblie unei mari mulţimi!

Biblia, în traducerea făcută de un fost călugăr ortodox - Dumitru
Cornilescu, acum aproape 100 de ani, a ajuns în mâinile mai multor
zărăndani, şi prin intermediul mişcării din sânul Bisericii Ortodoxe,
numită Oastea Domnului. Poetul creştin Traian Dorz a fost în>
Zărand de mai multe ori, unde a predicat şi a citit din Biblie. Biserica 
Ortodoxă a fost neîncăpătoare cu acele ocazii. Asta a dovedit, printre 

altele şi setea celor din Zărand, după adevărul biblic.

Pe timpul stagiului militar, pe care l-am satisfăcut (vă mai 
amintiţi termenul!) la Timişoara şi la Caransebeş, erau din când în
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când acele controale inopinate, când eram scoşi cu valizele afară la 

control. Ofiţerii, primind ordine de sus, voiau să se asigure că nu a 

intrat în cazarmă nicio Biblie. Această Carte era considerată, în acele 

timpuri, ca fiind o ”armă” periculoasă pentru soldatul român. Ei însă 

nu puteau percheziţiona şi inima mea, în care erau ascunse unele 
cuvinte din Biblie! în armata română de atunci era si un zărăndan 

care a dus Biblia în inima lui, cu el în cazarmă!

Prin anii ‘80, în fiecare duminică era o slujbă religioasă 

evanghelică transmisă prin radio. Ea începea cu citirea unui text din 

Biblie, de către pastorul baptist Iosif Ton. Nu ştim câţi zărăndani 
ascultau atunci postul de radio Europa Liberă, dar în casa noastră, 
apartul de radio era mereu deschis şi fixat pe acea frecvenţă. După 

câte am aflat atunci, si mai târziu, mai mulţi oameni din Zărand 

ascultau acea emisiune în care se citea din Biblie în fiecare duminică 

şi apoi se predica.

Un ultim exemplu al modului în care Dumnezeu a avut grijă 

ca Biblia, Cuvântul Său să ajungă şi la urechea zărăndanilor au fost 
colindele. în fiecare vacanţă de iarnă, un grup de tineri din Biserica 

Baptistă mergeam, în seara de Ajun a corinda. Eram bine primiţi în 

casele oamenilor. Corindatul începea în fiecare an la casa preotului 
din acea vreme, Virgil Voia. Primul colind era ”Veniţi astăzi 
credincioşii să serbăm!” Preotul cânta împreună cu noi acest colind. 
Apoi ne duceam la profesori, şi la alţi oameni din sat. A două seară 

mergeam la cei din Biserica baptistă.

Numai când vom ajunge dincolo vom înţelege pe deplin ce mari 
binecuvântări am primi noi cei din Zărand prin această Carte: Biblia
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42. Flori de castan si de mac>

Pe la sfârşitul lunii aprilie înfloreau castanii (Aesculus 

hippocastanum). Florile de castan mi se păreau nişte brăduleţi gata 

împodobiţi. Eram fascinat de combinaţia aceea de culori: alb cu 

nişte pete gabene, iar altele de un roşu aprins. Fiecare culoare mi 
se părea la locul ei, şi în măsura potrivită. Staminele, de culoare 

portocalie: acel căpşor oval cu un gât lung, curbate puţin în sus, erau 

asemenea unui deget ce păreau a mă chema să mă apropii. Toate 

acestea erau pentru mine ca o poezie nescrisă. Fondul muzical era 

susţinut de zumzetul albinelor ce mă ţineau la distanţa potrivită de 

aceste minunăţii lăsate de Dumnezeu pentru noi oamenii.

Poate că inocenţa este aceea ce îl face pe un copil să „citească” 

frumuseţea din jurul său, alfel decât o face un adult. Copilăria îşi are 

limbajul ei, pe care, păcat, că îl uităm atât de repede.

Apoi mai erau păpădiile. Acel covor de un galben intens. Şi nu 

pot să nu mă gândesc la această adevărată „risipă” de frumuseţe” şi 
mă întreb pentru cine şi de ce? Sunt întrebări serioase, şi pe care ar 

trebui să ni le punem.

Mă gândesc că nu întâmplător mi s-a pus numele Flori(n)! De 
fapt e o mică istorie a numelui pe care-1 port. în urmă cu vreo doi 
ani am întrebat-o pe mama (ea în momentul scrierii acestei cărţi, a 

trecut de 88 de ani) cum m-am născut, şi cum de mi-au pus numele 

Florin. Apoi cum se face că toţi fraţii mei mai mari s-au născut 
acasă, iar eu m-am năcut în Chişineu-Criş?
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Mama era însărcinată, urmând să nască al şaptelea copil. Cu 

toate că ziua era foarte aproape, ea continua să meargă la holdă, iar 

acasă lucra, făcea curăţenie, să fie totul pregătit, pe când vine noua 

făptură. Prietenele ei văzând-o la holdă cum nu mai stă locului, tot 
timpul trebăluind ceva, îi spuneau: „Trăbuie să ducem troaca cu noi, 
că tu o să naşei aici, că vigem că nu mai stai locului/” Până la urmă s-a 

şi îmbolnăvit de apringire la plămâni (pneumonie). Tătăl ei murise 

în urma unei boli de plămâni. Aşa că doctorul a trimis-o la spitalul 
din Chişineu-Criş. A plecat la Criş cu rata (autobusul), ambulanţa 

pe vremea aceea venea mai greu la sate. Oraşul Chişineu-Criş e la 

20 de kilometri depărtare de Zărand, înspre graniţa cu Ungaria. Pe 

când era internată şi sub tratament pentru pneumonie, a venit pe 

lume copilul: Era băiat! Cum să-i pună numele? Tata era cu asta. S-a 

dus la notar să facă hârciile (certificatul de naştere). Nu ştiu cât de 

entuziasmat o fi fost notarul că m-am născut eu! Iar când notarul l-a 

întrebat pe tatăl meu ce nume vrea să-i pună copilului, răspunsul a 

fost: Florea. Notarul cam nedumerit i-a răspuns: „Păi, tatăl tău a fost 
Fior ea, fratele tău îi tot Florea, ai mai avut un copil cu numele ăsta...F 

Atunci tata a spus: „Bine, atunci, săfie FlorinFŞi Florin a rămas.

De la mama am moştenit talentul la desen, pe acela de a povesti, 
şi, cred şi vocea. Cânta frumos! Atunci când compozitorul creştin 

Ioan Chişmorie din Măderat, a venit să facă la Zărand, la Biserica 

Baptistă, cor, el a ales-o pe mama să cânte solo la cântarea Eu n-am 

plâns, ca atunci.... Era una din compoziţiile proprii ale lui Chişmorie.

Alte flori, ce de-a dreptul mă cucereau, erau florile de mac. 
Acel joc de nuanţe, dinspre alb trecând prin roz până spre mov, ce 

ascundeau în mijlocul lor miraculoasa bociolie cu seminţele de mai 
târziu. Nu era an să nu avem un strat cu astfel de flori. In grădină 

totul era frumos, folositor şi suficient şi... gustos, dacă mă gândesc 

la plăcinta cu mac!
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în urmă cu vreo 20 de ani, un prieten american era la noi la 

Zărand în vizită; l-am văzut privind insistent şi nedumerit înspre 

grădină. Apoi cu o uşoară reţinere m-a întrebat, ce plantă-i aceea? 

I-am spus că e mac (papaver somniferum). „Şi ce faceţi cu el?" a venit 
inevitabila întrebare! „Prăjitură!" a fost răspunsul meu prompt. Ce 

o fi gândit săracul în acel moment: „Ăştia consumă droguri la masă, 
ca felul trei!”

43. Evenimente ce au schimbat soarta Zărandului

Ce s-a întâmplat cu Zărandul, ce în urmă cu 1000 de ani era o 

cetate însemnată a acestor ţinuturi, care cu aproape 300 de ani în urmă 

era capitală de judeţ (comitat), care avea un târg renumit şi era numit 
oppidum sau varos, adică oraş, acum 100 de ani? Şi dacă am vrea să o 

spunem în versuri tot nu s-ar potrivi: "La trrecutu-ţifalnic,... ?!"

Ne întrebăm dacă se putea altfel, şi ce ar fi trebuit să nu se 

întâmple pentru a fi altfel? Care au fost evenimentele ce au schimbat 
soarta Zărandului? încerc să schiţez câteva dintre cauzele ce au 

dus la decăderea localităţii noastre, aşa cum le înţeleg la momentul 
acesta.
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a. Popoare ce au trecut pe aici

Popoarele care au trecut pe aici şi stăpânirile ce au fost; unele 

ne-au ridicat, altele ne-au coborât. Un popor, întâi de toate, are 

nevoie de libertate, pentru a-şi putea croi drumul şi a-şi clădi 
viitorul. Ni s-a dat prea puţină libertate de a hotârî noi pentru noi 
înşine. Pământul, holdele erau si nu erau ale noastre. Cu toate acesta 

am fi putut însă beneficia de prezenţa în localitatea noastră a unor 

oameni veniţi din alte părţi ale Europei. Am fi putut coopera mai 
bine cu ei. S-ar fi putut învăţa multe de la cei care au stăpânit aceste 

locuri, iar după plecarea lor, să nu fi rămas doar cu nemulţumiri şi 
resentimente, ci cu lucruri folositoare învăţate de la ei.

b. Un NU căii ferate, a însemnat un NU progresului!

La un moment dat mi s-a spus că Zărandul a avut un primar
care nu ştia carte (nu ştia să scrie şi să citească). Au fost momente în
istoria localităţii noastre în care cel mai necesar lucru era un om cu >
viziune. Cam la 20 de ani după ce zărăndanii (mai bine zis o parte 

din conducere) au refuzat construirea unei căi ferate care să treacă 

şi pe la Zărand, au regretat acea decizie. Dar era prea târziu. Trenul 
deja şuiera pe alte meleaguri! A fost o cădere în lanţ: nu am avut 
gară, a dispărut şi Târgul; nemaiţinânu-se târg a scăzut interesul 
pentru o localitate care, parcă a început să fie tot mai izolată.

c. Distrugerea unor monumente

Goronul, castelul, arhiva, PodulSănicii, salcâmii din faţa primăriei 
plantaţi în cinstea celor căzuţi în Război, parcul, cetatea, drumul lui 
Traian, Târgul...

Cum ar fi arătat Zărandul dacă toate acestea ar fi fost şi astăzi?
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Trecutul neglijat s-a răzbunat pe pezent. E greu de spus ce se 

mai poate recupera astăzi. Măcar ce a mai rămas, dacă ar fi conservat 
şi păstrat cu "sfinţenie”. E încă o problemă serioasă în a înţelege ce 

valoare au toate acestea pentru noi cei de astăzi şi pentru cei ce vin 

după noi.

Zărandul, îmi spunea un nezărăndan, a fost un loc de pelerinaj 
în trecut! Nu ştiu dacă a fost sau nu, dar ar fi putut fi astăzi un astfel 
de loc!

d. încetarea Târgului

Războiul a dus la desfiinţarea Târgului; dar războiul s-a terminat! 

Oare, chiar nu s-a putut reveni la Târg? Târgul ar fi însemnat nu 

doar comerţ, ci si relaţii si cunoaşterea altor oameni, obiceiuri, valori. 
Neglijarea şi neînţelegerea importanţei Târgului pentru localitatea 

noastră, a fost una dintre cauzele majore ce au dus la marginalizarea 

Zărandului. Ne-am târguit cu soarta, iar astăzi culegem roadele!

e. Atitudinea fată de unii oameni de valoare

Neglijarea sau chiar înlăturarea unor oameni de valoare este 

o pierdere incalculabilă pentru o instituţie, pentru o localitate sau 

pentru o ţară. Trebuie să recunoaştem, că nici Zărandul nu a fost 
scutit de astfel de atitudini. Nu îmi propun să incriminez pe cineva, 
dar conştiinţa mă obligă să semnalez şi acest aspect negativ ce a dus 

la decăderea localităţii noastre.
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44. Dascălii noştri

Deşi nu avem o listă a dascălilor ce s-au ocupat de educaţia şi 
formarea copiilor din Zărand, câteva nume tot au ajuns până la noi 
prin intermediul unor lucrări scrise, cum ar fi cele ale domnului 
Vasile Popeangă. ”în localitate [Zărand] se aflau 2099 de locuitori în 

1842. învăţătorul Todoran Pascu avea 6 ani vechime în activitatea 

şcolară...în anul şcolar 1843-1844 învăţătorul Gheorghe Curta a 

asigurat şcolarizarea unui număr de 20 de copii. ”5J

Am avut şi noi, la şcoala din 

Zărand un ”Domnu Trandafir” al 
nostru. Se numea domnu Călinici. 
Nu este atât de greu să-i vedem 

pe aceşti oameni. Ne putem uita 

mk la ce iese din mâinile lor. Astfel de 

K oameni sunt aceia care văd valoarea
■ din copii, atunci când alţii spun că
■ acolo nu e nimic de luat în seamă. 
m\ Să-l cunoaşteţi mai bine pe domnul 
W Călinici, citiţi, vă rog, scrisoarea lui

\

&

Vasile Lucaci, de la pagina 163 din această carte.

Domnul Cismaru Mihai a fost un alt dascăl căruia zărăndanii
am scris în capitolul Oameni deîi datorează foarte mult. Despre el 

seamă ai Zărandului (pagina 148).

în ce mă priveşte, voi spune două vorbe despre familia Popa. 
Doamna Cornelia Popa mi-a fost învăţătoare în clasele TIV. Eu 

fiind stângaci am avut mari dificulţăţi în a învăţa să scriu cu mâna 
dreaptă. Desenam bine încă de la cinci ani, când mă ascundeam 

sub masă să nu fiu văzut şi oprit de părinţi, care
" V. Popeangă. Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XLX-lea: 1821-1867, Arad 1979, 
pag. 75.

nu mă lăsau să
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desenez cu stânga! Doamna Popa, 
mi-a dat voie să desenez cu mâna 

stângă! Ea şi-a dat seama de talentul 
. meu la desen, si a fost conştientă că 

acesta se afla în mâna mea stângă! 

Până la urmă, atunci când am scăpat 
de rigorile şcolii din acea vreme, am

/ j

1 ( început să scriu şi cu stânga, aşa cum 

scriu astăzi si o fac mult mai bine.
7

Este important să vedem că acel
ceva diferit la un copil, îl face să fie

deosebit în ochii lui si ai altora. Un bun dascăl va vedea lucrul acela. >

Domnul Emilian Popa, soţul doamnei Cornelia, un om foarte 

intelient, exigent şi ambiţios, mi-a fost diriginte.

în urmă cu câteva săptămâni am aflat adresa fiicei soţilor Popa, 
Cici, cum o ştiam toţi cei din Zărand. M-am bucurat să putem 

împărtăşi câteva lucruri şi să aflu că mama ei este în viaţă. Deşi am 

aflat mai multe lucruri interesante despre familia Popa, spaţiul şi 
timpul nu-mi permit să le scriu acum aici.
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Ciudate sunt sentimentele pe care le avem faţă de cei care s-au 

ocupat de formarea noastră în acei ani ai copilăriei. Atunci aveam 

mai multă frică şi puţin respect faţă de dascălii mei. Astăzi am mai 
mult respect şi, ciudat, uneori parcă mai simt încă o uşoară umbră a 

fricii, aproape instinctivă. Bineînţeles că nu durează: maturitatea îşi 
spune cuvântul.

Vreau doar să mai amintesc si alte nume de dascăli din Zărand,
j

cărora le datorăm poate mai mult decât ne dăm noi seama acum. 
Florica Lucaci, Nelu Lucaci, Eliza Cismariu, Victor Cismariu, 
doamna ”Fifi”, domnul Cismaru ”bătrânu”, Ştefan Pocrişer, doamna 

”Saşa” Pocrişer, Viorel Fluieraş, doamna Florica Varga. Lista nu este 

completă, poate o ediţie viitoare a cărţii acesteia să aducă mai multe 

nume şi mai multe informaţii despre cei care au fost dascălii noştri.
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45. Zărăndani la Preparandia

Preparandia era locul (şcoala) unde erau pregătiţi oamenii pentru 

viaţă şi pentru a-şi sluji semenii. De pe băncile acestei şcoli au ieşit 
mulţi dascăli şi preoţi din Comitatul sau Judeţul Arad, şi nu numai.
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Zărandul şi-a trimis şi el fiii dornici să înveţe carte. Asta nu 

înseamnă că oricine avea posibilitatea să ajugă la Preparandia. Erau 

în primul rând cei cu stare şi dorinţă de a învăţa. In general aceştia 

erau fii de preoţi, de dascăli sau de notari. Mai rar câte vreun copil 
de ţăran. Omul de rând avea nevoie de braţe de lucru pe lângă casă: 
cineva care să lucreze pământul şi să întreţină familia.

încă de la înfiinţarea acestui lăcaş al culturii arădene, în 

anul 1812, găsim în lista elevilor, la numărul 15, pe Curta Vasile. 
înscrierea a avut loc în luna noiembrie 1812, iar absolvirea a fost în 

mai 1814. în această primă clasă erau 67 de elevi, majoritatea din 

Comitatul Aradului.

Curta Vasile, pe care îl întâlnim ca învăţător la Zărand, a fost 
doar un deschizător de drum la această renumită şcoală din Arad. 
Anii următori mai întâlnim şi alţi tineri veniţi din Zărand să studieze 

aici la Preparandia.

Mai târziu, probabil vreun urmaş de-a lui Curta Vasile, pe nume 

Curta Gheorghe, apare în lista elevilor din anul şcolar 1839-1840.

în următorul an şcolar, 1840-1841, îl găsim ca elev aici peTulcan 

Ioan. în registrele Bisericii ortodoxe din anii următori, Tulcan apare 

ca preot pe o perioadă destul de lungă. El apare ca „paroh Tulcan 

Ioan betrenu”, adică bătrânul, fiindcă la un moment dar, alături de el 
slujeşte şi „Tulcan Ioan iunior”, juniorul, cel tânăr, probabil fiul său.

în 1843-1844, un alt zărăndan merge să studieze la Peparandia: 
Avrămuţ Axente.

Lista elevilor din anul şcolar 1846-1847 îl cuprinde şi pe Olar 

Blasiu. Credem că este vorba de Vasile Olariu pe care-1 întâlnim 

mai târziu ca învăţător la Zărand. Numele lui apare pe crucea din 

faţa Bisericii ortodoxe. El este străbunicul academicianului Teodor 

Ardelean.
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Curta Terenţiu, probabil din aceeaşi familie al „curceştilor”, este 
printre elevii din perioada 1852-1853. în aceaşi clasă cu el se mai 
află şi un alt zărăndan, Varga Iacob.

Urmează o pauză de şase ani, perioadă în care nu mai întâlnim 

în listele elevilor acestei scoli niciun zărandan.
1

I n 1859, anul în care România are primul domnitor, pe Alexandru 

Ioan Cuza, la Preparandia îl avem pe zărăndanul Crişan Teodor, 
alături de alţi 58 de elevi, veniţi din Bihor, Bichiş, Caraş-Severin, 
Timiş, si evident, si din Comiatul Aradului.

Să fie, oare, acest Crişan Teodor, rudă sau un înaintaş de-a lui 
Crişan Partenie, fratele bunicii mele dinspre tată? Crişan Partenie, 
despre care vom vorbi mi târziu, era singurul zărăndan, pe la 

1900, căruia îi venea acasă foaia, adică ziarul. El a scris poezii şi a 

corespondat cu Aurel Vlaicu.

Anul şcolar 1867-1868, aduce la studii un alt membru al familiei> '
Curta, pe Curta Dumitriu.

Urmează o perioadă în care pe listele acestei şcoli nu mai găsim 

pe nimeni din localitatea noastră. După o pauză de 12 ani, în anul 
şcolar 1880-1881. printre cei 52 de elevi ai Preparandiei, se află şi 
Olariu Miron. El, parc că este ultimul din şirul zărăndanilor care au 

studiat la această renumită şcoală din Arad în acea perioadă.

46. Oameni de seamă din Zărand

Astronomii ne spun că sunt mult mai multe stele pe cer decât 
vedem noi cu ochiul liber. Noi le vedem doar pe acelea ce sunt 
mai strălucitoare şi mai apropiate. Aşa este şi în cazul oamenilor: 
îi remarcăm doar pe aceia care ”stălucesc” mai tare prin caracterul,
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prin înzestrările şi realizările lor. Şi de ce să nu o recunoaştem, e 
firesc să fie aşa. Noi, în general, recunoaştem oamenii privindu-i 
în ordinea inversă de cum am scris în penultima frază: caracter, 
înzestrări, realizări. Noi oamenii, vedem mai întâi realizările cuiva, 
apoi recunoaştem înzestrările lui, şi puţini pot să aprecieze corect 
caracterul omului. Nu întotdeauna ne facem vinovaţi de rea credinţă, 
atunci când îi evaluăm pe semeni în felul acesta, ci pur şi simplu din 
incapacitatea noastră de privi mai adânc în om.

De aceea am folosit expresia ”de seamă”, rămânând ca fiecare 
dintre noi să hotărască pentru sine, care dintre ei, au fost cu adevărat 
mari ca oameni.

Lista putea fi mai lungă sau... poate mai scurtă! Insă, timpul a 
fost un factor ce nu mi-a permis să cercetez şi să adâncesc mai mult 
această problemă. Pot să nedreptăţesc pe cineva, dar cred că aceasta 
mi se va ierta de către cititor. Am scris mai mult despre unii dintre 
cei pe care îi cunosc mai bine - nu suficient de bine, în toate cazurile.

1. Ştefan Pocriser
> }

Mi-a fost profesor de limba română, iar o vreme şi de desen. Este
tatăl medicului Cristi Pocriser din Zărand. A fost un inelectual de>
marcă. A studiat filologia şi dreptul la Cluj. Prieten bun şi coleg de 
cameră cu Ştefan Augustin Doinaş, care-1 vizita uneori la Zărand. Un 
om deosebit de inteligent, citit şi ,după spusele fiulu său, ”încăpîţânat, 
pentru că ar fi putut să scrie, mai ales la bătrâneţe şi după 89, dar s-a 
încăpăţânat să o facăfiindcă nu voia săfie judecat de alţii. ”

In tinereţe, făcând parte din mişcarea legionară, a avut de suferit 
din partea autorităţilor de mai târziu. A fost "detaşat ” la Buzău, a 
fost urmărit şi deseori chemat la raport de oamenii securităţii.

S-a mişcat în lumea oamenilor culţi din acea vreme, avându-1 ca 

profesor pe Lucian Blaga, care-1 considera ca pe unul dintre cei mai 
buni studenţi ai săi. Era un apropiat a lui Constantin Noica.
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în ce mă priveşte, mi-a rămas în minte un lucru de pe când 
îmi era profesor de limba română în clasele V-VIIL în fiecare an 

şcolar se organizau olimpiade la limba română, la care erau aleşi 
să participe primii doi dintre cei mai buni elevi ai fiecărei clase 

din ciclul doi. Cei aleşi trebuiau să scrie o compunere liberă ce era 
trimisă la Arad unui juriu. întotdeauna, domnul profesor Pocrişer 

venea la noi în clasă şi cerea ca pe listă să fiu trecut şi eu, deşi nu 

mă aflam printre primii la învăţătură! El citea compunera mea în 

cancelarie, iar profesorii care veneau în clasa noastră, în următoarele 

ore, aveau cuvinte de apreciere.

Ştefan Pocrişer a fost un profesor care a ştiut să privească 

dincolo de aparenţe şi, deşi era aspru, inransigent, avea momentele 

lui de căldură sufletească, pe care noi elevii o simţeam.

2. Crisan Partenie
}

Poate acest nume nu spune nimic unora dintre cei care s-au 

născut în Zărand. Se pare că nu a fost deosebit de apreciat nici
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pe vremea când locuia în satul nostru. Partenie a murit aproape 

de sfârşitul Primului Război Modial, după mărturia urmaşilor săi, 
undeva în Muntenegru. Intr-un moment de linişte el a ieşit din 

tranşee, şi în acel moment a fost ciuruit de gloanţele inamicului. 
Camarazii care-1 apreciau foarte mult, au ridicat mai târziu în acel 
loc un fel de monument din pietre, în cinstea lui.

Crisan Partenie a fost fratele bunicii mele, Paraschiva. Intr-o >
vreme în care nu mulţi ştiau să scrie si să citească în Zărand, el era> > >
pasionat de cărţi. Era singurul abonat la foaie, cum i se spunea atunci 
ziarului. îi veneau acasă trei ziare:, tipărite la Orăştie: Libertatea, 
Foaia interesantă si Bobârnace - un fel de Urzica sau Caţavencu al 
acelor vremuri.

în spatele casei avea un şopru cu multe cărţi, ziare. Dădea bani 
surorilor lui să lucreze în locul lui, iar el se retrăgea acolo şi studia, 
scria, cerceta şi inventa. A încercat să facă avion. A corespondat cu 

Aurel Vlaicu. A făcut un fel de batoză în miniatură. Scria poezii şi, se 

pare, şi unele articole pe care le trimetea la ziarele la care era abonat.

După spusele unuia dintre rudeniile lui a avut o soţie guralivă, 
care nu l-a înţeles şi nu l-a sprijinit. Tatăl său bea foarte mult şi a 

început să vândă lucruri de pe lângă casă. De teamă să nu vândă 

pământul şi casa, Partenie a fost obligat să pună totul pe el şi pe 

soţia lui. în final toată munca şi cercetările lui au fost întrerupte de 

începutul Primului Război Mondial. A fost luat pe front şi a ajuns în 

Italia. Spre finalul războiului a ajuns în Muntenegru, unde a murit.

S-a prăpădit toată munca lui făcută cu atâta dragoste şi pasiune? 

Aparent da. Toate cărţile, scrierile şi cercetările lui s-au pierdut. 
Omul are însă si o altă cale de a-si transmite valorile, si de a o lăsa 

urmaşilor: zestrea genetică. Câţi oare dintre noi, urmaşii lui am 

primit într-un mod neînţeles din ceea ce a adunat el în mintea şi 
în suflet lui? Talentul de a scrie versuri, pasiune pentru cercetare,
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dorinţa de a cunoaşte ale meleaguri şi visul de a zbura, oare chiar 
s-au pierdut?

3. Ioan Lucaciu



Poate v-aţi întrebat de ce am ales drept titlu al acestei cărţi 
M-am născut în Zărand? E momentul să mă explic. Tatăl meu, Ioan 

Lucaciu, într-un interviu pe care i l-a luat Ramona Lucaci nepoata 

lui, la prima întrebare a ei, el a început cu aceste cuvinte: M-am 
născut în Zărand... în cinstea lui, care a fost unul dintre cei mai 
respectaţi oameni din Zărand, am ales acest titlu.

Ioan Lucaciu a fost primul copil al lui Florea Lucaciu, cel care 

şi-a petrecut patru ani într-un lagăr din Siberia, şi s-a întors acasă, 
venind din Rusia până în Zărand pe jos! Ioan sau Iuăn cum îi spuneau 

consătenii a fost primul copil din sat care nu a fost botezat dc preot. 
El însă a fost binecuvântat pe când avea câteva săptămâni. Era ceva 

nou pentru Zărandul acelor vremuri. Ce era această binecuvântare? 

Copilaşul Iuăn (poate i-au spus Iuănuţ!) a fost luat în braţe şi adus 

la Adunare, unde pastorul bisericii a rostit o binecuvântare, citită din 

Biblie. Iată cuvintele acelei binecuvântări: "Domnulsă te binecuvânteze 

si să te păzească, Ioan! (cei prezenţi atunci, acolo, au spus cu toţii: Amin!); 

Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să se îndure de tina, 
Ioan (din nou toţi au spus: Amin!); Domnul să-şi înalţe Faţa peste tine şi 
să-ţi de-a pacea, Ioan! (din nou acel Amin!); Astfel să pună Numele Meu 

peste Israel, şi Eu îi voi binecuvânta. (Amin!) Apoi părinţii s-au rugat 
pentru el, iar în final a fost rugăciunea pastorului. Totul s-a încheiat 
cu acea cântare-rugăciune: Râul binecuvântării, revarsă-1...

A fost această Binecuvântare, doar un nou ritual al unei noi 
grupări creştine apărute nu demult în Zărand? A avut ea vreun rost 
şi vreun efect asupra lui Ioan în anii ce au urmat? L-a binecuvântat 
Dumnezeu în viaţă? L-a păzit El? A fost tatăl meu un om al păcii, pe 

care au cerut-o acel grup de credincioşi peste copilaşul Ioan, în acea 

duminică, în Biserica Baptistă din Zărand? Multele mărturii despre 

Ioan ale oamenilor din Zărand auzite adeseori vin să confirme că 

Ioan Lucaciu a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, şi el
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a fost o binecuvântare şi un exemplu pentru zărăndani, arătând ce 

înseamnă să fii binecuvântat şi pocăit. Tocmai de aceea oamenii l-au 

poreclit Iuăn Pocăitu.

Tatăl meu nu a avut o viaţă uşoară, dar a avut o viaţă frumoasă. 
Mulţi oameni caută să aibă o viaţă uşoară (acest lucru nu e rău, şi 
este de dorit), dar nu sunt atât de interesaţi ca viaţa să fie în primul 
rând frumoasă, mă refer aici la caracter. Ioan Lucaciu a avut de 

înfruntat încă de mic greutăţile vieţii. Pentru că Florea Lucaciu, tatăl 
său, a avut o familie numeroasă, Ioan a trebuit să fie trimis ca inaş 

(ucenic) la Siria. Avea doar 13 ani, când trebuia zilnic să se scoale 

la 5 dimineaţa şi să lucreze până noaptea târziu, la ora 23! Acea 
perioadă din viaţă l-a marcat. îl auzeam deseori povestind despre 

acele vremuri. Când a plecat de la stâpân (pentru că aşa-i spunea 

tatăl meu patronului din acea vreme - era prin anii 1934-1937), 
acesta i-a spus tătălui său, în prezenţa lui: ”Baci Flore, uite îţi spun 

aici de fată cu Iuăn, am avut mulţi inasi, dar niciunul ca Iuăn!” Si în 

acel moment, stăpânul a început să plângă, şi el şi soţia lui.

Mai târziu, tatăl meu, pe când avea doar 20 de ani, a fost trimis 

pe front în Rusia, făcând parte din batalionul de sacrificiu. Dar 

Dumnezeu nu a îngăduit ca el să fie sacrificat, fiindcă El mai avea 
încă planuri măreţe cu Ioan Lucaciu. întors de pe front a întemeiat 
o familie, a avut 8 copii, dintre care doi au murit pe când erau mici. 
Cei şase rămaşi (4 băieţi şi două fete) i-au urmat credinţa.

Tatăl meu era un om blând, dar cu o voinţă de fier. Avea mai 
bine de 40 de ani când s-a apucat din nou de şcoală, acolo de unde 

s-a oprit pe când era copil. Avea doar 4 clase şi le-a făcut şi pe 

celelalte 3. Pe vemea aceea se faceau 7 clase. La un moment dat era 

pe aceeaşi clasă cu unul dintre copiii lui!
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4. Mihai Cismaru

Mi-1 amintesc trecând adeseori pe strada noastră păşind calcu
care le ţinea în grădina delat mergând spre familiile de albine pe 

la Tişlărie. Era de-acum la pensie şi pe bună dreptate ar fi putut 
fi numit "patriarhul dascălilor” din Zărand. Nu doar vârsta, ci şi 
perioada cât a fost, pe rând: învăţător, director, iar mai apoi profesor 
într-o comună deloc lipsită de însemnătate, ne dă dreptul să-l
numim "patriarh al dascălilor”.

S-a născut în sudul României, în Oltenia, într-o comună nu 
departe de Dunăre: Valea Standului. Părinţii, oameni simpli de la 

ţară, cu stare materială destul de bună: mama casnică, tatăl agricultor. 
Vine pe lume în anul în care ţăranii se revoltă împotriva stăpânirii din 

vremea aceea nemaiputând suporta jugul sărăciei şi al mizeriei: 1907.

După ce termină şcoala primară în comună, la Valea Standului, 
continuă studiile la Liceul Pedagogic de băieţi din Craiova. După 
absolvire este repartizat la Tauţ, o comună din Judeţul Arad, unde 

predă timp doar de un an.

în 1929 vine ca învăţător la Zărand, unde râmâne până la 

sfârşitul vieţii, adică anul 2002. Se poate spune pe bună dreptate că 

a fost un zărăndan, chiar dacă primii ani, copilăria şi prima parte a 

tinerţii, şi i-a petrecut în sudul ţării. 95 de ani cât a trăit, înseamnă 
aproape un secol! Trei sferturi din viaţă şi-a petrecut-o în Zărand.

Se căsătoreşte când are aproape 30 de ani cu Iosefina. Noi, 
zărăndanii, o cunoaştem mai degrabă sub numele de "Doamna Fifi”. 
Li se nasc cei doi copii: Victor şi Victoria sau Stela ori Maria.

Zărandul pe vremea aceea nu avea medic. Domnul Cismaru 
era medicul şi farmacistul zărăndanilor; el era cel care facea rost de 

medicamente. Dacă era nevoie facea şi injecţii. Avea o rudă, care 

locuia în altă parte a ţării, care era medic şi prin Crucea Roşie acesta 

îi trimetea periodic medicamente.
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Eram mic, şi îmi amintesc, că fratele meu Vasile, tăind lemne, 
securea, i-a ajuns în picior. A fost destul de grav. îmi amintesc aşa, ca 

prin vis, cum domnul Cismaru, venea aproape zilnic la noi să vadă 

de el şi să-i schimbe pansamentul.

Autorul unei monografii scria că în acea vreme (cred că imediat 
după război) era un fel de comitet ce se ocupa de orezării, aşa li se 

spunea terenurilor unde se cultiva orezul. Preşedintele unui astfel 
de comitet era Cismaru Mihai din Zărand. Era implicat în multe 

lucrări dorind să-şi slujească semenii.

în faţa primăriei din Zărand era o mică pădure de salcâmi. 
Ca şi copii, ne jucam printre rugi - cum li se spune salcâmilor la 

Zărand - dar niciodată nu m-am întrebat de ce această pădurice 

de salcâmi este tocmai în faţa primăriei. Recent, stând de vorbă 

cu fiica domnului Cismaru, doamna Stela, mi-a spus că tatăl ei a 

plantat acei salcâmi, pentru a cinsti memoria zărăndanilor căzuţi în 

cele două războaie mondiale. Câţi zărăndani au căzut pe front sau 

au fost dispăruţi, atâţia salcâmi a plantat domnul Mihai Cismaru. 
Păcat că acei copaci-simbol au fost tăiaţi!



Copilărind într-o zonă ce s-ar putea numi ”ţara lubeniţelor”, 
copilul Mihail (aşa-i spuneau părinţii) a participat la o bătaie cu 

lubenite în cadrul familiei: frate contra frate. Mărul discordiei a fost 
carul tras de boi sau cel tras de cailîn urma acestui război, în care s-a 

folosit drept muniţie grea lubeniţele, pagubele au fost considerabile! 

Cei doi fraţi s-au ales cu o bătaie zdravănă din partea tatălui!

A luptat împotriva soldaţilor maghiari în perioada celui 
de-Al Doilea Război Mondial, atunci când aceştia au intrat pe 

teritoriul din vestul României şi încurajându-şi consătenii să nu 

părăsească satul. Mulţi zărăndani în vremea aceea s-au refugiat 
înspre Mocrea, Ineu sau mai departe. A dat dovadă de curaj şi 
prezenţă de spirit în astfel de momente.

"Directoru Cismaru era îmbrăcat elegant; era bun orator; ţinea 

la rege” (Lucaci Florea din Gai- Arad, 92 de ani)

Domnul Mihai Cismaru a scris o monografie a Zărandului.
Din nefericire aceasta s-a pierdut! Cu siguranţă acolo erau date,
informaţii ce ne-ar fi fost de un real folos în scrierea unei cărţi ca > »
aceasta despre locul unde ne-am născut şi am copilărit.

5. Aurel Luca

în ultimele luni am deschis uşi pe care nu le deschisesem 

până acum, am întâlnit oameni pe care nu-i cunoscusem înainte. 
Nu mă mulţumeam cu ceea ce găseam doar în cărţi şi în diferite 

documente. Adunarea materialului pentru această carte mi-a adus 
bucuria descoperirii unor lucruri noi, unele surprinzătoare. însă, 
mărturisesc, că bucurie şi mai mare am avut atunci când am întâlnit 
oameni pe care nu i-am văzut de foarte multă vreme şi pe unii pe 

care nu-i întâlnisem niciodată în viaţă până acum, deşi, unii dintre 

ei, se născuseră în Zărand.
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Intr-o zi cam ploioasă am intat în Diecezana din Arad. Doamna 

care era acolo a întrebat dacă mă poate ajuta cu ceva. Auzisem despre 

o carte ce mă interesa, dar... nu o aveau! Atunci am trecut printre 

cărţile expuse pe rafturi uitându-mă atent la titluri. Dintr-o dată 

privirea mi-a fost atrasă de imaginea de pe coperta unei cărţi de 

culoare neagră lucitoare. Era o uşă întredeschisă a unei închisori. 
Mi-am urcat privirea de la imagine la titlul ce se afla în partea de 

sus: Clerici şi teologi din eparhia Aradului în închisorile comuniste



(1945/1964).54 Mi-am zis: ”Ia să văd poate cunosc pe cineva dintre 

cei prezentaţi aici?” Numele celor închişi, despre care se vorbea în 

carte, erau aşezate în ordine alfabetică. Când am ajuns la litera ”L”, 
mi-a sărit în ochi un nume: Luca Ştefan Aurel. în al patrulea rând 

din text dau peste cuvântul Zărand: Asta-i ce căutam! Mi-am adus 

aminte că numele acesta l-am mai auzit de mai multe ori, dar nimeni 
nu mi-a spus că ar fi fost închis. Sau cel puţin aşa credeam eu în acel 
moment. Nu era un text prea lung, şi nici nu avea o poză în dreptul 
textului, ca la majoritatea dintre ceilalţi despre care se vorbea în 

această carte. Dar textul de 14 rânduri îmi dădea suficiente indicii 
pentru a face următorul pas, dacă voiam. Şi eu voiam!

După ce preotul Luca, a fost ridicat într-o noapte de la locuinţa 

lui din Zărand, au urmat 7 ani de închisoare: la Timişoara, Gherla, 
Caransebeş, iar în final este transferat în coloniile de muncă de la 

Canal. După ce este eliberat obţine cu greu o parohie: la Avram 

Iancu de Bihor. Dacă a slujit la Avram Iancu, îmi ziceam, atunci o 

fi murit acolo şi oamenii oricum îmi pot spune mai multe despre 

el. Aşa că itinerarul era deja stabilit: Zărand - Chişineu-Criş - 

Avram Iancu. Mi-am răsfoit caietele cu notiţele din anii trecuţi. 
Surprinzător: două dintre persoanele "intervievate” mi-au spus 

despre preotul Luca Aurel că a fost închis. Şi am scris eu cu mâna 

mea acel lucru! Aveau dreptate strămoşii noştri de la Roma sau... de 

unde-or fi fost, când ziceau: Verba volant, scripta manent. Numai că 

şi ceea ce-am scris mai trebuie consultat din când în când, pentru ca 

să rămână scrisul şi în memoria noastră, nu doar pe hârtie.

Ajuns la Avram Iancu, l-am întâlnit pe unul dintre cei mai buni 
prieteni ai preotului Luca. Am aflat multe despre el. Dar nu eram 

mulţumit! Cum aş fi putut să fiu? Aş numi-o nemulţumirea bună. 
Ea m-a ajutat de multe ori să merg mai departe în viaţă. Oricât ar

54 Adrian Nicolae Petcu, Clerici şi teoogi din eparhia Aradului in închisorile comuniste (1945-1964), Editura 
Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2017, pag. 114 -115.
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suna de paradoxal: Trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru 

nemulţumirea bună!

Voiam de-acum să întâlnesc pe cineva dintre urmaşii preotului 
Aurel Luca. Notiţele mele spuneau că preotul Aurel a avut două 

fiice. întreb pe prietenul preotului de fiice acestuia. îmi spune că 

nu mai ştie de ele. Intervine soţia prietenului şi-mi spune că ar fi o 

femeie în sat care l-a întâlnit nu de mult pe fiul uneia dintre fiicele 

preotului Luca. Aţi putea să mă duceţi, vă rog, la acea femeie, poate 

are numărul de telefon al fiului fiicei lui Luca? Nu mai stăm pe 

gânduri, plecăm în celălalt capăt de sat. Dar am uitat să vă spun: mai 
voiam şi o fotografie a preotului Aurel Luca. Trebuie să fie undeva 

cel puţin o fotografie. Problema nu este fotografia; problema e unde 

se afla ea? Femeia a fost încântată să ne ajute. Mi-a dat numărul de 

telefon al domnului Sorin Haiduc, nepotul preotului Luca şi mi-a 

mai dat şi o fotografie de-a preotului!

Ajuns acasă seara târziu, obosit, dar bucuros: aveam de-acum un 

număr de telefon, o fotografie şi ştiam câteva lucruri despre cel ce a 

fost preot în satul în care m-am născut. Tabloul însă nu era complet, 
iar informaţiile nu erau suficient verificate.

Aici trebuie să fac o pauză şi să las loc unei mediaţii personale: 
oricâtă libertate am avea nu avem suficientă, în aşa fel încât să putem 

spune tot adevărul! De mai multe ori, în timp ce adunam material 
pentru acestă carte, mi s-a spus: ”Vă spun lucrurile astea, dar vă 

rog să nu le scrieţi în carte!” Mă întreb dacă nu cumva în lumea 

secretelor se află mai mult adevăr decît în cea accesibilă tuturor? 

Cum putem face un puzzle, dacă lipsesc unele piese, şi poate dintre 

cele mai importante?!

Unele lucruri nu le pot scrie fiindcă am promis să nu le scriu; 
altele pentru că nu le-am verificat suficient, iar unele pentru că, pur
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şi simplu, nu mai am timp - cartea trebuie să meargă spre tipar în
câteva zile! O altă nemulţumire! Bună sau rea?)

L-am sunat pe domnul Haiduc, directorul liceului pedagogic 

din Arad. A fost încântat să mă ajute, dar spunea, că mai în drept să 

mă ajute este mama dânsului, Dora Luca. Mi-a dat numărul ei de 

telefon. Am sunat-o şi am stabilit când ne putem întâlni. Aş putea 

scrie un capitol întreg doar despre această întâlnire. Unii oameni 
în vîrstă au o frumuseţe aparte, venind din interior. Am aflat multe 

lucruri despre Zărandul anilor 1940-1950. Aici vreau să scriu acum 

doar un lucru ce m-a impresionat în acea discuţie. Doamna Dora 

spunea: "Când s-a întors tata de la închisoare, el a spus că a fost foarte 

greu, dar nu l-au torturt, si aceasta zicea el ’datorită rugăciunilor mamei 
mele” In acel moment, - continuă doamna Dora să-mi povestească — 

mi-a venit imediat în minte faptul că atunci când dormeam la bunica 

mea, la Sintea Mică, m-am trezit noaptea si am auzit-o murmurând în 

continuu ceva, şi am crezut că e bolnavă, dar ea... se ruga!"

Fiica preotului Aurel Luca mai spunea: Nu l-am uzit niciodată 

pe tatăl meu reproşându-i lui Dumnezeu de ce a îngăduit să treacă 

prin acei ani grei de închisoare. Ea mai spunea că tatăl ei era un om 

care ducea lucrurile până la capăt şi ajuta pe mulţi cât îi stătea în 

putinţă. Se regăsea mult lucrând singur în grădină, unde toate erau 

frumos semănate pe rânduri, săpate şi îngrijite. Grădinăritul era un 

fel de terapie spre vindecare: scormonind pământul, rănile din suflet 
său începeau să se tămăduiască.

6. Samuel Borlea

în spatele marilor realizări 
există întotdauna multă trudă şi mari sacrificii. Suntem prea puţin 

conştienţi de faptul acesta. Cineva a plătit un preţ, pentru a ne 

bucura de lucruri pentru care noi nu am luptat. Biserica Baptistă

bogatelor binecuvântărisau a
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din Zărand datorează mult unui om, care a luptat, a suferit şi, în 

final am putea spune că a plătit cu viaţa îndrăzneala de a-i rămâne 

credincios lui Dumnezeu până la capăt. Este vorba despre pastorul 
Samuel Borlea, care a fost ordinat (hirotonisit) ca pastor în Zărand, 
la data de 16 martie 1958.

Bunica dinspe mamă, Babă Vetă, cum îi spuneam noi nepoţii, 
îmi povestea că, pastorul Samuel, pe când stătea la ei în gazdă, îşi 
aminteşte că era un om al rugăciunii, şi foarte dedicat lucrării pe care 

o făcea în Biserica Baptistă din Zărand. Era în mijlocul oamenilor şi 
se ocupa de fiecare categorie în parte: copii, tineri, surori, fraţi. Aşa 

se explică faptul că Biserica Baptistă din Zărand, în timpul scurtei 
lui slujiri, a ajuns la 96 de membri, cu aparţinători ajungând aproape 

la 150 de suflete. Nicicând în istoria acestei biserici nu au fost mai 
mulţi oameni, care să frecventeze biserica. Câţi însă ştiau atunci, 
presiunile care se făceau asupra tânărului păstor Samuel?

Se pare că în acea perioadă el mergea uneori să predice şi în 

localitatea vecină Seleuş. Nu se ştie precis ce l-a determinat, la un 

moment dat pe Samuel Borlea să părăsească Zărandul într-un 

moment în care lucrarea mergea foarte bine! Să fi fost dorinţa de a se 

muta mai aproape de părinţi? El s-a născut la Dezna, iar părinţii lui 
care erau în viaţă, locuiau acolo. Să fi fost unele cauze necunoscute 

nouă — presiuni din partea autorităţilor din acea vreme, care nu
vedeau cu ochi buni prosperitatea 

spirituală a bisericii pe care o păstorea 

tânărul Samuel?

De la Zărand, după doi ani de 

slujire, el pleacă în zona Gurahonţului. 
în Monografia localităţii Bonţeşti este 

menţionat pastorul Samuel Borlea: *Al 

j patruleapăstor a fost fratele Borlea Teodor

£1CeMiţic^t dc 0\dinatiu**
(K.\ *. »..,j

!
ZArarul

Borlea Teodor
!
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Samuel. Afost ales ca păstor în data de 06.06.1960 ca păstor misionar 

pentru bisericile din Bonţesti, Gurahonţ, Io sas, Iosăsel, Fenis, Pescari si 
Zimbru. S-a născut în comuna Dezna judeţul Arad\ a slujit până în 

anul 1965 când îmbolnăvindu-se de o boală foarte grea, tumoare la cap, 
în urma operaţiei efectuate la un spital din Timişoara a decedat. Din 

unele informaţii tumoarea ar fi provenit în urma unei bătăi primite pe 

când se afla în misiune în drum spre Bonţesti. ” 55

Odată plecat din Zărand, Samuel Borlea este permanent hărţuit 
de autorităţile comuniste de atunci. Era vremea colectivizării, în 

care se încerca pe toate căile şi prin toate mijloacele două lucruri: 
1) să li se ia oamenilor suportul material: pământul, şi 2) să li se ia 

suportul spiritual: credinţa în Dumnezeu. Al doilea era mult mai 
greu: să-l iei pe Dumnezeu din inima oamenilor. Cei mai dificili 
şi "periculoşi” pentru noua ideologie atee, erau consideraţi pocăiţii 
sau sectanţii, adică credincioşii baptişti, penticostali, creştini după 

Evanghelie, adventişti, iar ceva mai târziu cei din Oastea Domnului 
- mişcare ce apăruse în sânul Bisericii Ortodoxe. In Zărand nu erau
decât: baptişti, penticostali şi ostaşi.
[T * 1T ? 1 T I î T ’ mi if iirffffjf*

55 Ioan-Toma Darâu, Bonţeşti: satul de pe dealul teşit, Ed. Multimedia International Arad, Arad, 2017, pag. 
111.
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După ce este ales păstor la Bonţeşti, urmând să păstorească şi alte 

şase biserici, se pare că în urma presiunilor autorităţilor, conducerea 

Cultului îl scoate din lucrare, pentru o vreme, şi este trimis să lucreze 

într-o tâmplărie la Brad. Dar de fapt, ajunge să împrăştie criblură 

pe drumurile din zonă! Revine mai târziu la amvon. I se dau cele 7 

biserici amintite mai sus, unde slujeşte ca pastor în 1963 şi prima 

parte a anului 1964.

Erau atunci acele vestite întâlniri din sate, ce aveau loc în 

căminele culturale, unde oamenii trebuiau convinşi că religia era 

opium pentru popor, iar aceptarea comunismului era drumul spre 
raiul aici pe pământ. într-o astfel de şedinţă ţinută în căminul cultural 
din Gurahonţ, secretarul de partid pe raionul Gurahonţ (regiunea 

Crişana), îi cere pastorului Samuel Borlea să urce pe scenă şi să le 

spună oamenilor că nu există Dumnezeu. El refuză categoric să facă 

acest lucru! In următoarele zile, într-o seară târziu, este urmărit şi 
bătut crunt de către oamenii regimului, undeva pe un drum, dintre 

bisericile pe care le păstorea. Se pare că a fost ameninţat şi bătut de 

mai multe ori. In urma loviturilor puternice la cap, tânărul pastor 

face o tumoare. Este internat în spital şi urmează operaţiile: la Cluj 
şi la Oradea.

Familia lui, părinţii şi cei doi copii: Mirela şi Pit (Petru) au fost
foarte afectaţi si au suferit alături de el. Dar în amintirea lor a rămas» »
acea imagine a unui om deosebit. Am avut ocazia să mă întâlnesc 

cu Pit, în urmă cu două săptămâni de la scrierea acestor rânduri. Nu 

ne-am mai văzut de când eram copii în clasele primare. Au trecut 
de-atunci aproape 50 de ani! Obişnuia să vină, în vacanţele de vară 

la Zărand unde se născuse mama lui. Pit îmi spunea acum despre 

tatăl său că "era un om sincer.; dedicat; a crezut din toată inima în ceea 

ce a făcut. Eram mic, dar îmi amintesc că mă ducea în grădină şi-mi 
vorbea despre florile şi pomii de-acolo!n
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Tot în această perioadă, de persecuţie, este internat într-un 

ospiciu. Nu se ştie de ce fel de tratament a avut parte acolo? 

Comportamentul şi reacţiile lui de după acea internare, confirmă că 

şi acolo au fost implicate autorităţile comuniste.

în perioada cât a locuit în Zărand, pastorul Samuel Borlea a fost 
o binecuvântare pentru mulţi. Am fost binecuvântat, la propriu, de 

acest om deosebit al lui Dumnezeu, undeva în toamna anului 1958, 
când părinţii m-au dus, după cum se obişnuia, să îndeplinească acel. 
act al binecuvântării. N-am de unde să ştiu acum ce a cerut pastorul 
Samuel, în rugăciunea lui pentru mine de la Dumnezeu în acea 

duminică specială. Am însă sentimentul că Dumnezeu l-a ascultat! •

7. Neumann Geza

Hai să schimbăm puţin zicala: ”Cine n-are un evreu, să-şi 
cumpere!” Zărandul în ultimul secol a fost un sat aproape 100% 

românesc. Dacă pun mâna deasupra ochilor şi scrutez orizontul 
vieţii mele; în toată această perioadă de 60 de ani, nu-mi amintesc 

să fi auzit că ar fi fost vreo familie de evrei în Zărand. Auzeam în 

fiecare duminică citindu-se dintr-o Carte şi amintindu-se despre 

evrei. Ştiam că sunt evrei peste tot în lume, dar nu la noi în sat. 
într-o zi, acum 9 ani, în căutare mea după poze vechi din Zărand, am y 

ajuns la familia Cismaru. Mă interesau poze cu dascălii de altădată. 
Dar fusesm deja informat că la Domnul Cismaru, acum câţiva ani, 
venise în vizită o familie de evrei, care cândva a locuit în Zărand;' 
Da, mi-au spus cei din familia Cismaru, au fost, şi avem şi un plic 
cu adresa lor şi două poze. în acel moment nici nu-mi trebuia mai 
mult! I-am scris domnului Geza Neumann, care locuia în Israel: 
Vă dau două citate din acea scrisoare: Stimate domnule Neumann.,. 
ar fi cel puţin două lucrui pe care le avem în comun: am locuit si eu, ca 

si dumneavoastră, în Zărand, numai că eu m-am născut în 1958 si,
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admiraţia pentru acelaşi popor — poporul evreu (din care dumneavoastră 

faceţi parte, iar eu îl admir si-i studiez istoria si cultura). ”

Apoi i-am arătat scopul scrisorii mele: ”Ce mă determină să vă 

scriu aceste rânduri? Lucrez la o carte despre Zărand... vă consider una 

dintre personalităţile ce au locuit în Zărand. Vă rog, dacă binevoiţi, 
să mă ajutaţi în privinţa aceasta scriindu-mi câteva lucruri despre 

dumneavoastră si despre părinţi, amintiri din perioada cât aţi stat în 

Zărand. Poate aveţi poze (vechi sau mai recente) şi eventual dacă aveţi 
cunoştinţă despre alţi evrei care au locuit în satul nostru, în trecut. ”

Ce credeţi mi-a răspuns? Sigur că da! Am primit o scrisoare, 
iar mai apoi un telefon. Pe mine mă miră faptul că sunt oameni 
care spun că ei caută adevărul despre Dumnezeu şi nu l-au aflat! 
Dumnezeu ne-a lăsat o lege; aş numi-o legea căutării. Ea spune ceva 

foarte simplu: "Căutaţi şi veţi găsi!” sau poate un pic mai detaliată şi 
mai specifică: ”Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă mă veţi căuta cu 

toată inima. Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul,” Responsabiliatea 

noastră este să căutăm sincer din toată inima. E o lege, la fel ca cea 

a gravitaţiei. Poate vi se pare o exagerare, dar nu e!

Scrioarea pe care am primit-o din Israel era scrisă de doamna 

Neumann. Din această scrisoare aflu că Domnul Geza nu mai este 

în viată. Murise cu câteva luni în urmă din cauza unui cancer. Iată 

istoria lui.

Familia lui venise în Zărand pe când era el copil. La şcoală 

fusese în clasă cu un unchi de-al meu: Florea Lucaci. Era bun la 
învăţătură. Zărăndanii îl apreciau. îi spuneau evreuţu nost\ Tatăl 
său avea un ducean, o prăvălie spre marginea satului, înspre Seleuş. 
Mulţi mergeau să cumpere de la magazinul său, fiindcă ave dă tăce 
sau altfel spus era bine aprovizionat. în plus, atunci când mamele 

mergeau la ducean cu copilul, tatăl lui Geza le dădea copiilor câte o 

bomboană gratis! Afară, avea o tablă pe care scria numele şi probabil
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orarul. Pentru a intra în magazin trebuia să cobori pe nişte trepte. La 

intrare avea un clopoţel, care anunţa intrarea în prăvălie a clienţilor.

"Şt păNaimon (Neumann) bătrănu îl ccrna tot ca pa fiul lui, Geza. 
Elvingea marfa ceva mai lesnă decât la ce le laice prăvălii dăn sat, şî dăgea 

gratis celor ce cumpărau dă la el căce o bombonă. Aşa îşi făcea clienţi!"
(Cimpoieş Gheorghe, 92 de ani)

După ce au ajuns legionarii la putere, evreii au fost vânaţi. 
Zărăndanii au vrut să-l protejeze pe Geza şi familia lui. Au plecat 
sau au fost ridicaţi de autorităţi, nu am aflat. Doar atât se ştie că la un 

moment dat a fost văzut printre evreii care săpau canalul Matca ce 

vine de la Păuliş, din Mureş, şi se varsă în Cigher, aproape de Zărand.

Ce am aflat de la doamna Neumann este, că soţul dânsei a reuşit
să fugă din România, ajungând în Italia, iar în final în Israel. A
intrat în armata israeliană ca ofiţer. Au doi fii care de asemenea sunt>
ofiţeri în armata israeliană.

Zărăndanii l-au iubit şi de asemenea el pe ei. A venit de două 

ori în satul în care a copilărit şi spunea că îl leagă multe amintiri 
frumoase de aceste locuri.

8. Gheorghe Tudor

Mai mulţi zărăndani mai în vârstă pe care i-am întâlnit şi cu 

care am stat de vorbă despre vremurile trecute ale satului nostru, 
aminteau un nume: Tudor. Zărandul, după cunoştinţa mea, nu a 

avut nicio familie cu numele acesta, dar poate greşesc! Am aflat mai 
târziu că Tudor era un dascăl venit din Covăsânţ, care a predat în 

Zărand, înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial.

” Tudor de la Covăsănp era legionar; era isteţ. Să-mbrăca frumos; 

era elegant. A fost odată o adunare a legionarilor în Zărand\ la care a 

luat cuvântul învăţătorul Tudor. A vorbit foarte frumos!"
i
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*Nu era ca ceilalţi dascăli, el nu ne bătea; dacă nu ai ştiut tabla 

mul ţâr ii, ce punea să o scrii de 50 de ori; asa o învăţai! Dacă nu stiei o 

lecţie, ce punea să scrii tătă lecţia, si îţi rămânea în mince!"

"Dascălu Tudor ne ducea sar apă Locu Târgului sî ne arăta stelile si
constelaţiile. Asa ne învăţa el! Sî lucruile ascea nu le uitî!n > > » > > >

"Mergea cu noi în Pădurea Satului sî ne învăţa cum să cunoscem 

pomii, plancile,păsările..."

Tot căutând, am dat peste o listă cu dascălii din Zărand unde 

l-am găsit şi pe învăţătorul Gheorghe Tudor. Acum aveam, nu doar 

mărturia unor zărăndani, ci şi un document scris. Dar asta era prea 

puţin pentru a şti ce fel de om a fost dascălul Tudor. Aflasem între 

timp că Gheorghe Tudor a fost de origine din Covăsânţ.

Am ajuns şi în posesia unor poze de prin acea perioadă. Aveam 

nevoie de cineva care l-a cunoscut şi care putea să-l identifice pe 

acest dascăl, ce a predat câţiva ani în Zărand, şi care a fost aşa de 

îndrăgit de elevii săi. Imediat m-am gândit la o persoană cuoscută, 
care era din Covăsânţ, şi care, curios, avea acelaşi nume de famlie: 
Rodia Tudur. Când am întâlnit-o pe Rodica, am aflat că-1 cunoştea 

pe dascălul Tudor destul de bine, dar că nu erau rude. Am mai aflat 
şi că numele nu erau tocmai la fel. El era Tudor, ea este Tudur. O 

literă poate schimba istoria şi poate salva vieţi. Cunoaşteţi istoria lui 
şibolet? O puteţi găsi în cartea Judecători capitolul 12, versetele 5 

si 6.

Cine a fost învăţătorul Tudor? Covăsânţenii îi spuneau 

Cosmonautul Era fascinat de zborul spre stele. S-a născut în 

Covăsânţ. Fiu de ţăran. Scria poezii. Covăsânţenii îl ştiau că este ”a 

lu Moisa Lungului”

A terminat şcoala de institutori la Cluj sau în Craiova. A studiat 
la Şcoala de băieţi, la Preparandia în Arad. A venit în sat ca institutor
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şi ca învăţător. învăţător clasele 1-4: institutor clasele 1-6, şcoala de
stat de sase ani.)

A venit la Covăsânţ prin anul 1930. A vrut să facă un gimnaziu, 
dar care nu a funcţionat decât vreo doi ani.

Mai târziu a terminat două facultăţi: Chimia şi Psihologia. A 
cunoscut-o pe soţia lui la Cluj. Ea avea un defect de vorbire. Era 

jumătate evreică, jumătate nemţoaică, o femeie tenace, capabilă şi
extrem de muncitoare.Terminase facultatea de Stiinte administrative> >
şi financiare. Au fost închişi amândoi ca deţinuţi politici. A făcut 
vreo 15 ani de închisoare. A ieşit de acolo parcă alt om.

După ce s-a întors în Covăsânţ s-a aşezat la casa părintească, ce 

mai dăinuia şi unde trăise sora lui, Floriţa, care avea un fiu, Giuri. 
Şi-a pus casa la punct; şi-a reconstruit-o pur şi simplu. Scria, dar 
scria doar pentru sertarul lui, nu pentru alţii.

Era întreprinzător: a făcut o cultură de cartofi într-un loc unde 

nimeni nu se gândea că s-ar putea obţine ceva. A avut o recoltă 

foarte bună. S-a îmbogăţit! Era un om ce-şi ducea ideile până la 
capăt. Era tenace, ambiţios.

Rodica Tudor mi-a spus că a stat un an în gazdă la ei, pe când 

era studentă la Cluj. In acea perioadă a reuşit să-l cunoască mai 
bine. La Cluj Gheorghe Tudor avea o bibliotecă mare.

în ultimii ani din viaţă căzuse într-un fel de misticism. Mergea 

periodic la Feredeu, la călugări, să le aducă mâncare. Mergând aşa, 
prin pădure, peste deal, într-o iarnă, la întoarcere, a căzut pe drum. 
Stând acolo în frig i-au degerat mâinile şi picioarele. Medicii au 

vrut să i le amputeze, dar el a refuzat amputarea. A murit de foame, 
fiindcă nu a mai vrut să fie hrănit! A murit într-un spital, prin 1998. 
Avea vreo 80 de ani.

Pare un sfârşit tragic. Zilele trecute am vorbit cu unul dintre 

foştii lui elevi de la Zărand, Gheorghe Cimpoieş, de 92 de ani, care
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vorbea cu încântare despre fostul lui dascăl. Oricum oamenii mor, 
dar amintirea lor rămâne multă vreme asemenea unui ecou.

9. Vasile Lucaci

Una dintre verişoarele primare, de origine din Şiclău, Neli 
Lucaci, (acum stabilită în Australia) îi spunea fratelui meu, că 

seamănă cu actorul american Gregory Peck. Poate că de aia s-a şi 
stabilit Vasile până la urmă în America, ţara lui Gregory.

Eliza Cismaru, doamna Tita, cum îi spuneam noi, diriginta lui 
Vasile, l-a întrebat odată în faţa colegilor: Vasile, spune tu colegilor 

tăi de câte ori citeşti lecţia acasă?” (Doamna dirigintă se aştepta, ca 

Vasile să spună, de mai multe ori!). Răspunsul lui a fost: „O dată în 

pauză!” Nici nu avea nevoie să o citească de mai multe ori!

A fost citit la Europa Liberă. A semnat Memoriul pentru apărarea 

drepturilor omului, ale A.L.R.C. A dus mai multe exemplare din 
acel memoriu acasă şi le-a ascuns în ceia-casă, (camera noastră de 

oaspeţi), după hârtia de pat. Dar semnând acel memoriu l-a costat, 
printre altele, la absolvirea facultăţii, şi o repartiţie tocmai în Oltenia, 
la Slatina.

Avea cap de matematician: Vasile nu învăţa formulele la 

matematică, el le deducea! In plus era şi foarte ambiţios. Asta l-a 

ajutat să reuşească a cânta duet duminica, în Biserică, deşi nu era 

foarte talentat (adică, nu prea avea voce), a reuşit să cânte bine, mai 
târziu, chiar foarte bine!

Ce am admirat întotdeauna la el, ca om, a fost sinceritatea modestia 

şi încercarea lui de a fii drept, atât cu prietenii cât şi cu duşmanii. Mă 
simţeam în siguranţă atunci când Vasile trebuia să judece un om, o 

situaţie sau o predică a cuiva. A fi nepărtinitor e un lucru destul de 

rar întâlnit, deşi ca si creştini suntem avertizaţi că nu avem voie să fim 

părtinitori cu oamenii indiferent despre cine este vorba.
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Spuneam că Vasile e foarte ambiţios. Am să dau doar trei exemple, 
două din din copilăria lui. Pe când era de vreo 10 ani, şi-a propus 

el într-o toamnă, să culeagă nucile. Aveam la intrarea în grădină 

un nuc mare. A legat troaca de tablă cu o sfoară imaginându-şi că 

e o remorcă, pe care şi-a propus să o umple cu nuci. Un lucru ce 

m-a impresionat la el întotdeauna e că nu se lăsa până nu ducea 

lucruile până la capăt. Dar să urmărim filmul evenimentelor: troaca 

a fost parcată sub nuc şi fratele meu a adunat câte nuci erau deja 

căzute pe jos. Dar „remorca” nu s-a umplut. Aşa că Vasile, s-a urcat 
în vârful nucului să scuture nuci pentru a-şi duce visul la îndeplinire, 
„întâmplarea” a făcut ca Babă Părăschie (bunica noastră) să treacă 

pe sub nuc. Văzând ea troacă plină pe jumătate cu nuci, a pus mâna 

pe sfoară şi trăgea de troaca să o ducă în iştălău. Vasile căruia i s-a 

luat satifacţia de a umple troaca cu nuci, a început să strige disperat: 
„Babă, lasă troaca!” Baba nu prea auzea (sau poate că s-a făcut că nu 

aude. Nu se ştie sigur!). Oricum, ea nu s-a oprit la prima somaţie. 
Aşa că Vasile a început să strige cât îl ţinea gura: „Babăăă, lasă troacă 

că ce omor!” Babă Părăschie a supravieţuit totuşi acestei întâmplări.

Al doilea exemplu. Ca mulţi dintre copiii din Biserica Baptistă 

a acelor vremuri (şi erau mulţi!), Vasile a spus şi el într-o duminică 

o poezie, una lungă. După ce a recitat câteva strofe s-a oprit (nu mai 
ştia continuarea!) Stând aşa câteva momente, pastorul de la amvon, 
pentru a salva situaţia, a spus:”Amin!” Vasile întorcându-se spre el, i-a 

răspuns hotărât: ”Nu-i Amin!”. Apoi aducându-şi aminte versurile, a 

continuat să recite. După alte câteva strofe, Vasile se oreşte din nou, 
neamintindu-si versurile ce urmează. Stă câteva momente. Pastorul

i

intervine iarăşi salvator: ”Amin!”. Vasile îl corectează pentru a doua 
oară: ”Nu-i Amin!”. îşi aduce aminte următoarea strofa şi merge 

cu recitarea până la capăt, după care spune el Amin! Ăsta fiind 

adevăratul Amin, la care au trebuit să se conformeze toţi: şi păstorul 
şi ceilalţi din Adunare!
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Dar pentru a nu crede că această voinţă l-a carcterizat pe fratele 

meu, doar atunci, când era copil, am să vă dau un exemplu din viaţa 

lui Vasile de pe vremea când se pregătea pentru admiterea la facultate 

la Cluj. Rezolvau exerciţii şi probleme la matematică, împreună cu 

un verişor, până noaptea târziu. Unele dintre acestea însă nu se lăsau 

rezolvate aşa uşor. Conform, mărturiei verişorului nostru, el obosit 
fiind renunţa şi se culca, pe când Vasile nu adormea până când nu 

rezolva problema!

L-am întrebat odată pe Vasile cum îşi explică el această trăsătură 

de caracter atât de evidentă în cazul său? El o pune în legătură şi cu 

faptul că atunci când era mic a trebuit să stea multă vreme imobilizat 
în gips. Mă gândesc că în acea perioadă mama s-a rugat foarte mult 
petru el, ca Dumnezeu să-i dea răbdare şi voinţă să lupte cu boala.

în ce mă priveşte, pot spune că unul dintre factorii ce au dus la 

convertirea mea, a fost şi exemplul lui Vasile, care fiind în acea vreme 

student, era un exemplu de modestie şi corectitudine pentru mine. 
Nu ştim câţi oameni ne privesc în viaţa de zi cu zi, şi ce impact are 

ceea ce văd în noi, asupra deciziilor pe care le vor lua în momentele 

cruciale din viaţă. Acum poate înţelegeţi de ce am hotărât să-l pun 

şi pe Vasile între oamenii de seamă ai Zărandului, călcînd, după unii 
"normele”, pe care trebuie să recunosc, nu le iau în seamă, atunci 
când constat că nu sunt cele mai bune.

Vasile s-a stabilit în Statele Unite; locuieşte la Chicago. Zilele 

trecute l-am rugat să scrie câteva rânduri pentru această carte, despre 

copilăria lui petrecută în Zărand. Iată mai jos scrisoarea lui:

”Am văzut lumina zilei la 15 August 1953, în Zărand, ca al 
treilea băiat al lui Ioan şi Maria. Primii trei am primit aceleaşi nume 

ca şi tata şi fraţii săi, în aceeaşi ordine. De la mine încolo s-a trecut
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la partea mamei. Dintre multele amintiri din copilărie, aş vrea să
deapăn câteva legate de şcoală. Mi-amintesc prima zi de şcoală.
Am plecat cu entuziasm spre şcoală. Ne-am adunat toţi în curtea
şcolii. O mulţime de copii. Fiecare clasă la locul ei, înşiraţi pe două
rânduri. După “cuvântarea” de deschidere, am intrat în clase unde
ne-a întâmpinat mirosul de podea dată cu păcură, iar pe bănci cărţile
noi: abecedarul si aritmetica. Am făcut cunoştinţă cu tovarăşul » > > >
învăţător, domnul Călinici. Am primit cărţile, şi am plecat acasă. A 

doua zi mi-a pierit tot entuziasmul! Cu greu mă sculam dimineaţa 

şi mereu întârziam, ajungeam pe la 8.30-9 la şcoală. Mersul la şcoală 

a devenit un chin, dar bine că mergeam!

După un timp am descoperit o şmecherie: stăteam ascuns în 

şanţul de la Pepenişte, vizavi cu Căminul cultural, şi când vedeam 

că mama şi tata treceau, cu sapele pe umăr spre holdă, ieşeam tiptil 
şi înapoi spre casă, unde cu baba rezolvam eu!

Cam în aceeaşi perioadă aveam un plan măreţ: aflasem că 

pământul este rotund şi că în partea cealaltă sunt americanii. Aşa 

că am început să sap o groapă cu gândul să străpung pământul ca să 

ajung la americani. Planul însă mi-1 ruina tata când, toamna târziu 

ara ograda. Asta s-a întâmplat câţiva ani la rând. Până la urmă am 

reuşit, însă nu săpând în jos, ci zburând în sus!

Cu fuga mea de la şcoală lucrurile s-au complicat, când într-o zi 
împreună cu mama ne-am întâlnit cu domnul Călinici.

-Cum merge Vasile cu şcoala? a întrebat mama.

-Ehei!!! nu prea vine.

-Cum se poate, ca noi îl trimitem în fiecare dimineaţa.

-Voi îl trimiteţi, dar el nu ajunge;dar lăsaţi că-i vine lui mintea
la cap!!!

Asta fost perioada de “îndurare”.
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Alt chin la şcoală a fost scrisul după dictare. Scriam atât de încet
şi rău că domnul învăţător m-a ameninţat c-o să mă lase corigent.
Am fost atât de convins că e adevărat încât la sfârşitul anului şcolar> >
nu m-am dus la serbarea de sfârşit de an. In clasa a patra însă mi-a 

venit mintea la cap. Au început problemele de matematică; îmi 
plăceau foarte mult. Aşa că am avansat până pe locul zece. în clasa 

a patra însă mi-a venit mintea la cap! Dar n-a fost aşa uşor. S-a 

întâmplat cam aşa : Prin a treia am fost la un prieten să ma joc. Tatăl 
lui m-a întrebat:

-Tu ştii tabla înmulţirii? Cât e 8x8?

Nu ştiam. Aşa că în mintea mea am început: 8+8=16+8=24 

Intr-un târziu am zis: ”64”.

O mu’ uitase de întrebare, aşa că a început să râdă şi a zis:

- Ăştia a lui Ioan Lucaciu is cam încuiaţi la minte. Asta m-a 

afectat foarte tare.

Apoi... l-am auzit pe tata zicând :

- Eu nu am fost foarte bun la şcoală, dar la matematică, atunci 
când aveam vreo problemă nu mă lăsam până n-o rezolvam! Asta 

mi-a antrenat ambiţia.
y

Apoi, a fost baci Vasile de la cooperativă: când ma vedea îmi 
dădea câte o problemă de perspicacitate. Asta mi-a antrenat mintea.

Apoi a fost baci Grăvilă vecinu, care când mă vedea mă întreba 

despre oraşele lumii.Asta mi-a alimentat curiozitatea.

Şi aşa prin clasa a IV-a, vorba domnului Călinici “mi-a venit 
mintea la cap”. Totuşi, punctul de cotitură s-a produs în clasa a 
cincea: domnul Călinici a hotărât să ne predea limba romană. Intr-o 

zi, când dânsul era la noi la ora, a intrat în clasă domnu Cismaru 

(bătrânu).Atunci domnul Călinici i-a spus in şoaptă arătând spre 

mine: ”Uite vezi baiatul acela, din banca a treia, o să fie un elev
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foarte bun!” Nu ştiu dacă dânsul a dorit să aud eu; dar eu am auzit...
si am crezut!>

Mai era nevoie însă şi ....de un moment de corecţie pentru că 

începusem să învăţ bine, dar încă fugeam de la şcoală (domnul Popa 

Emilian mă poreclise ”dezertorul 2”)

Acest moment mi l-a administrat tot domnul Calinici; într-o 

după amiază când la magazin era foarte multă lume. Tata era 

vânzător la textile; domnul Călinici a intrat în magazin şi când m-a 

văzut mi-a făcut o muştruială în public, că m-am lecuit definitiv de 

a fugi de la şcoală.

E minunat să ai astfel de învăţători!
9

Dânsul a fost una din “uneltele “pe care Dumnezeu le-a folosit 
pentru redresarea mea.”

Cu această ocazie aş vrea să mulţumesc tuturor profesorilor mei 
din Zărand.

Vreau s-o amintesc şi pe “tovarăşa dirigintă” (doamnaTita), care 

în zilele de Crăciun şi Paşti, când autorităţile cereau ca noi copiii să 

fim chemaţi la şcoală, ea ne ducea la şcoală dis de dimineaţă, ca să ne 

poată drumul pe când începea biserica. A fost, cred, un mod înţelept 
de a împlini cuvântul Domnului care zice: "Daţi Cezarului ce este al 
Cezaruluiy si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!"

10. Giigor Coste

La întrebarea mea: ”Puteţi să-mi spuneţi câţiva dintre 

zărăndanii care au plecat în America înainte de Primul Război 
Mondial?”, şi-a dres vocea şi vădit satisfăcut de întrebarea pusă, a 

început să-mi povestească. Siguranţa din glasul lui şi detaliile de 

care-şi amintea m-au asigurat că ştie ce spune. Discuţia noastră a 

avut loc la 11 iulie 2008. Mi-a povestit că-i murise soţia cu ceva
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vreme în urmă; acum era singur, copiii erau la casele lor, fiecare cu 
familia lui, în Arad. Dar mi s-a părut ceva surprinzător, mai ales 
când mi-a spus că ”îi on cip aici în Zărand, lung d-on metru, făcut în 
America, spunea Gheorghe Coste (căci cu el stăteam de vorbă), în 
care-i cipărit Gligor a lu’ Copilaşu, care-o agiuns popă în America!”

Iată povestea acestui tânăr din Zărand (Gligor Coste), care s-a 
dus să muncească în America, prin 1905, pentru a face bani. Visul 
lui a fost acela de a avea destui bani pentru a-şi cumpăra pământ 
aici în hotarul strămoşilor si astfel să poată duce o viată mai uşoară.

Ajuns în Lumea Nouă, a început să muncească şi să adune bani,
dar nu era atât de uşor pe cum crezuse. Intr-o zi, pe când era grevă
şi nu se lucra, s-a auzit că murise un român în apropiere de unde
locuia el. S-a dus şi Gligor la înmormântare. Era un preot acolo, dar
nu era cine să cânte. Cineva a zis: ”Avem aici unul care ştie să cânte.>
Era cu şuba pă el. Popa l-o întrebat: ”Ştii să cânţi?” Când o-nceput 
să cânce, tătă lumea s-o-ndăluit să cânce cu el!” I-or dat bani şî măi 
târzâu l-or trimăs la seminari!”

Asta s-a întâmpat în California, în apropiere de Los Angeles. 
După ce a terminat seminarul, a slujit ca preot. A trimis după fiica 
lui, căreia i-a spus: !Eu te aştept în port, o să mă recunoşti, pentru că 

o să fiu îmbrăcat cu subă.”t

în aceeaşi după-masă, imediat ce am vorbit cu baci Ghiţă Coste, 
m-am dus să caut poza, cea de un metru. Am găsit-o! Era într-adevăr 
aşa cum mi s-a spus, numai că aparatul meu de fotografiat era prea 

mic pentru o poză atât de mare! Am fotografiat-o pe bucăţi. Aşa 
este şi cu viaţa, trebuie să o luăm pe bucăţi, cu răbdare, şi să încercăm 

să punem cu înţelepciune toate bucăţile împreună.

Cu mare părere de rău, dar sunt obligat să întrerup lista 
oamenilor de seamă din Zărand în acest moment. Poate o viitoare 
ediţie a acestei cărţi, una adăugită să-mi dea posibilitatea să adaug 

şi materialul ce a rămas pe dinafară (mai erau încă vreo 15 nume!).
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Meditând la ceea ce s-a spus despre aceşti oameni se impune o
scurtă concluzie: Măreţia unui sat nu stă în monumentele lui, ci în
frumuseţea caracterului oamenilor care îl locuiesc. Iar Zărandul a >
avut si are astfel de oameni.*

47. Zărăndanii din Diaspora

Zărăndanii din Diaspora sunt suficient de mulţi, aşa încât dacă 

s-ar aduna toţi la un loc, ar putea întemeia o localitate, un alt Zărand. 
Unii se află prin Europa, alţii pe continentul nord-american sau 

în Australia. Dacă am avea o hartă pe care să împlântăm câte un 

steguleţ în fiecare loc, din ţara asta sau din lume, unde se află cineva 

care are rădăcini în Zărand, am fi uimiţi ce pădure mare de steaguri 
ar fi! Umblând prin mai multe locuri, nu o dată mi s-a întâmplat 
să întâlnesc pe cineva care să-mi spună entuziasmat: ”Şi eu M-am 

născut în Zărand sau am locuit în Zărand!”

La începutul secolului trecut (secolul douăzeci), au fost mai 
mulţi zărăndani care au plecat în America să lucreze, dar s-au întors 
după o vreme. La fel a fost şi în perioda interbelică. în general, 
motivul acestor plecări a fost să facă un ban, să poată cumpăra 

pământ. Tragedia a fost, că mai târziu, a venit un regim care a luat 
pământul de la oameni.

După instalarea comunismului, mulţi au plecat, datorită 

persecuţiei sau pur şi simplu din dorinţa de mai multă libertate.

Din Zărand, în perioada comunismului au plecat câţiva, dar mai 
mult ilegal, fugind peste graniţă sau reuşind să meargă în excursii 
afară din ţară şi cerând apoi azil politic în ţările care-1 acordau. Urma 

apoi lupta cu autorităţile din România, pentru a permite reîtregirea 

familiilor celor stabiliţi în lumea liberă.
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Printre primii care au reuşit să fugă din ţară şi să ajungă în final 
în America, a fost Ioan Gaode. Mai târziu după multe lupte cu 

autorităţile române el a reuşit să-i aducă în SUA şi pe ceilalţi din 

familie: părinţii şi fraţii. George (Gill) Sinitean a reuşit prin anii 
‘80 să plece legal, împreună cu soţia şi să ajungă în Chicago. Şi Gill 
mai târziu a reuşit să-i aducă în Chicago pe toţi ceilalţi din familia 

lui. Nelu (Florin) Selegean împreună cu sora lui Lavinia, au reuşit 
să fugă peste graniţă, iar după mai multe peripeţii au ajuns cu bine 

într-un lagăr din Iugoslavia, iar de acolo în America. Aş vrut să 

am mai multe "istorii” ale zărăndanilor care actualmente locuiesc în 

America. Poate după ce această carte va ieşi de sub tipar, ea va fi o 

provocare pentru unii dintre cei plecaţi din Zărand, deteminându-i 
să-şi spună povestea lor.

Zărăndani sunt în multe biserici din SUA, răspândiţi pe tot 
întinsul Americii.

După evenimentele din decembrie 1989, au mai plecat şi alţii 
cu rădăcini în Zărand. De data aceasta legal, cu paşaport în mână, 
direct, fără să mai treacă prin lagăre cu emoţia şi nesiguranţa că vor 

fi daţi înapoi pe mâna autorităţilor române.

Majoritatea dintre cei care au ajuns acolo s-au realizat nu doar 

pe plan material, ci şi familial şi spiritual. Petru Lucaciu împreună 

cu un grup de americani au fondat o organizaţi prin care, începând 

cu anul 1990, i-a ajutat pe mulţi din România. Alţii au intrat în 

slujirea pastorală, cum este cazul lui Moise Gaode. Vasile Lucaci 
a reuşit să obţină o oră de transmisie radio pe săptămână pentru 

românii din Chicago pentru o vreme. Ioan Sinitean s-a implicat 
în ţinerea şi conceperea unor lecţii pentru orele de studiul bibilc 

dintr-o biserică baptistă din Chicago. Alţii, cum e cazul lui John 

Sinitean, Gill Sinitean sau Pavel Lungu, având un job bine plătit, au 

sprijinit financiar lucrarea misionară din România.
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Zărăndanii din America au finanţat ridicarea a două clădiri în
f

Zărand: cea a bisericii penticostale şi cea baptistă. Printre cei ce au 
sprijinit această lucrare au fost: familia Gaode, Cladovan,Trif, Deac, 
Sinitean, Selegean, Lucaci şi probabil şi alţii.

Zărăndanii din diaspora ne-au primit întotdeauna bine pe 
noi cei de-acasă atunci când i-am vizitat în America. Răspunsul la 
întrebarea: ”De ce unii a trebuit să plece, iar alţii a trebuit să rămână 
aici, îl vom avea atunci când vom ajunge dincolo/"

48. Cuvince dân bătrâni

E doar o mostră, numai câteva cuvinte şi expresii din vastul 
vocabular folosit de zărăndani. Le scriu aici, doar să ne delectăm 
puţin cu limba ce am vorbit-o şi noi până mai ieri. Poate în viitor 
va alcătui cineva un dicţionar al limbii vorbite în Zărand, explicând 
originea şi pronunţia cuvintelor! Până atunci încercaţi să le citiţi pe 
acestea cu voce tare, amintindu-vă de vremea copilăriei petrecută 
în acel sat de pe malurile Cigherului. M-am tot gândit de ce copiii 
plecaţi de prin sate la şcolile de la oraş sunt uneori mai isteţi. Fiindcă 
ei întotdeauna trebuie să cunoască două limbi: cea din sat şi pe cea 
de la oraş! Cuvintele de mai jos nu le-am aşezat în ordine alfabetică 
şi nici în una logică, considerând că aşa au un mai mare farmec!

tălişcă - cuşca sau casa porumbeilor

nătrăfos - dezordonat, îmbrăcat neglijent

ţâţâni - balamale

hârges - copil neastâmpărat sau om rău 

jab - buzunar 

bolănd- nebun 

ceglă - cărămidă
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bociolic - capsula seminţelor de mac 

mula — prost, prostănac, nătâng 

ciuble - oale, vase

ţăngălău - clopoţel 

croampe - cartofi 

motocosât - încurcat 

scătulâ - cutie de carton
j

bodoancă — cutie din tablă 

pojar - rujeolă, infecţie virotică. Apare la vârsta copilăriei. 

ciripă — ţiglă 

doboleauă — grasă

ştcrţ - ’sursă de lumină” (într-o farfurie punea său şi aţă)

ciufuli - a lua peste picior, a-şi bate joc

răruncc - rinichi

cuglc — popice, bowling

a piţăra — cu ”bună dimineaţa!”

ccujări— cumpăra animale dintr-un loc şi mergea şi le vindea în 

alt loc

ţucurripa — sfeclă de zahăr 

misărnită - măcelărie
i

cicernă - cetârnă 

tocorman - fân uscat 

urlap — concediu militar

mursă - suc făcut din apă cu lămâie, un fel de limonadă
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dărănat - neastâmpărat, care nu mai stă locului!

cocostârg — barză

abge - abia

moscolit - murdărit

apţigui -a lovi

sfărmuri - firimituri

aclo - acolo

cioarice - şoarece

amu — acuma

cucuruz - porumb

atunci - atunci

mai - ficat

afund - adânc

vădră - găleată

ca noroanca — portocaliu

mâţă - pisică

cip - fotografie

arsău - hârlet > »

strujauă — bucată, felie 

alboiet — albastru 

cucăi — a moţăi 

asudat - transpirat 

rujă - floarea-soarelui 

spârdăit - certăreţ
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mi hei - atelier

asemima - aemenea 

pită - pâine 

cureci- varză 

asară - aseară

scărtoagă - (cineva) foarte slab 

tărziană - fântână aterziană 

şoroflu - şurub 

ai - usturoi

apringere dă plămâni — pneumonie 

cărărabă - gulie

alinat - liniştit, aşezat, la casa lui 

furchiţă - furculiţă 

agi că, agicace - adică 

părădaică — roşie 

azmuţă- întărâtă 

nălăut - murdar 

spohert - sobă 

zoală — muncă istovitoare 

peştănac — păstârnac 

tri - trei

săra spinării - coloana vertebrală 

grumaz — gât 

năloagă - înghesuială
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uăci - ochi

zdrantă - zdreanţă > >

istălău -grajd 

piparcă dă rântaş - boia 

sfregel - burghiu 

măţuţ - pisoi

lilicuţă -pui mic de gâscă, boboc de gâscă

cionoacă — polonic

măşcihoi - tată vitreg

lapce acru - iaurt

păpărugă - buburuză, mămăruţă

glugă - bolnăvicios, retras, fără chef

gălbănare - hepatită

rânză - pipotă (stomacul la păsări)

beceag - bolnav !
!
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sogor - cumnat 

sfirang - draperie 

gial— deal

maroc - mare, uriaş, solid 

românyit — fardat 

sâşorcă - pănuşă 

făvli - a striga tare 

văndroc - vagabond 

mereu — încet 

bogilarăş - portofel 

măndule - amigdale 

riscaş — orez

ogărsăl - pipernicit, slab

piţiga - a pişcă, a ciupi

soaie7 — cană

bură - ceată >

perneu - cenuşă

s-o-nciet -s-a terminat, s-a sfârsit7 >

49. Răscumpărarea amintirilor

Ascundem în noi o comoară a cărei valoare nu o cunoaştem: 
amintirile. Atunci când ne vom da seama că amintirile noastre au un 

mai mare impact asupra celor ce ne ascultă, decât un roman sau decât
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un film de la Hollywood, vom începe să povestim sau să scriem ceea 

ce am trăit. Dumnezeu le-a poruncit evreilor în vechime: "Spuneţi 
copiilor voştri...” Am convingerea că autobiografiile sunt o zestre 

pe care, prea puţini oameni s-au străduit să o lase urmaşilor. Sunt 
mulţi oameni pe care îi admirăm, şi care mărturisesc că realizările 

lor se datorează în mare parte biografiilor şi autobiografiilor pe care 

le-au citit.

Dincolo de bucuria şi pasiunea cu care am scris această carte, 
se află sentimentul că eram dator să o fac. Dumnezeu mi-a dăruit 
ceva, iar eu trebuia să-l dau mai departe. Dator în primul rând faţă 

de familia mea, faţă de consătenii mei şi faţă de oricine ajunge să 

citească aceste rânduri.

50. Topografia unui vis - dar visele nu se măsoară cu
sublerul.>

Când visele noastre vin de la Dumnezeu, dacă le luăm în serios, 
ele ajung realizări măreţe. Unii oameni vor vedea şi vor recunoaşte, 
că acele vise nu au fost doar simple aspiraţii omeneşti.

Nu voi uita niciodată cuvintele învăţătoarei mele, doamna 

Cornelia Popa. Când am terminat clasa a IV-a (1969), posibil să 

fi fost ultima noastră oră cu ea, mi-a spus: "Florine, tu vei ajunge 

departe în viaţă, vom mai auzi despre tine!” M-au urmărit mereu 

cuvintele ei. Doamna Popa a pus degetul pe visele mele. Dascălii 
sunt cei care ne pot încuraja să urcăm trambulina vieţii. Ei ne pot 
inspira dorinţa şi curajul de a sări cât mai departe, şi uneori cât mai 
acrobatic, în lupta cu visele noastre. Binecuvântat este satul care are 

astfel de dascăli: si Zărandul a avut asa ceva!
' i i

}

i

!
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Visele nu se măsoară cu şublerul. Ai vise mari? Nu te speria 

de propriile-ţi vise! Ai nevoie de credinţă şi curaj pentru a le 

transforma în realitate. Dacă în spatele viselor noastre măreţe stă o 

credinţă într-un Dumnezeu mare, atunci... Facă-ţi-se după credinţa 

ta! Verifică-ţi visele cu ajutorul promisiunilor lui Dumnezeu lăsate 

celor credincioşi. Păstrează aceste vise curate, şi fa tot ce atârnă de 

tine pentru realizarea lor.

Vă amintiţi cum la începutul acestei cărţi spuneam, că ideea scrierii 
unei cărţi despre Zărand s-a născut cu mulţi ani în urmă, pe când eram 

în anul III de liceu, mai precis la data de 10 noiembrie 1976, ora 22 şi 
10 minute! Aşa am găsit scris într-un caiet din acea vreme.

După 43 de ani, de când s-a născut în inima mea acel vis, iese 

de sub tipar această carte!
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Tabel cronologic:

1. 1203 - Potrivit unui document ce vorbeşte despre o donaţie 

primită de episcopul de la Oradea, localitatea Zărand facea 

parte din comitatul Bihorului.

2. 1214 - prima menţionare a comitatului Zărand într-un 

document. Comitatul era condus de către Dionisie fiul lui 
Ompund.

3. 1232 - prima menţionare într-un document a castrului sau 

cetătii Zărandului.

4. 1241 - cetatea Zărandului este asediată şi mai apoi distrusă 

de tătari.

5. 1318 - Localitate atestată documentar. Zărandul avea un 

mic port la Crişul Alb.

6. 1332 - Zărandul este subordonat centrului eclesiastic de la 

Pâncota Preotul Ioan din Zărand plăteşte dijmă papală.
- 26 noiembrie - Regele Ungariei, Karol Robert îl 

răspşăteşte pe corniţele Laurenţiu de Zărand pentru vitejia 

lui în lupta de la Posada din 1330.

7. 1336 - Preotul Ioan din Zărand menţionat din nou ca 

plătind dijmă papală.

8. 1375 - Regele Ludovic acordă familiei Losontzi domeniile 

Pâncota si Zărand.
i

9. 1404 - un act de donaţie al lui Sigismund, prin care i se 

dădeau mai multe proprietăţi voievodului Bolia din Zărand.
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10. 1443 - în ziua de 5 iunie are loc un mare cutremur de pământ
ce afectează şi Zărandul. S-a resimţit de la Oradea până la
Timişoara.>

11. 1464 — este menţionată cetatea Moroţ din apropierea 

Zărandului.

12. 1499 - este menţionat într-un document preotul Luca din 

Zărand

13. 1514 - un căpitan al lui Gheorghe Doja, cucereşte satele de 

pe valea Crişului Alb şi cetatea Zărandului.

14. 1526 - Bătălia de la Mohaci, în urma căreia au loc schimbări 
importante în Regatul Ungariei. Ungaria încetează ca stat 
până în 1920. Comitatul Zărandului, care până la această 

dată aparţinuse Ungariei, a fost alipit Transilvaniei.

15. 1536 - până la această dată este atestată documentar cetatea 

Zărandului.

16. 1541 - Transilvania devine principat autonom sub 

suzeranitate otomană. Comitatele Arad şi Zărand sunt 
încorporate în Transilvania.

17. 1566 — Ineul şi Zărandul sunt ocupate de turci.

18. 1590 — Crişul Alb apare într-un document sub numele latin 

de Crysius.

19. 1600 - Zărandul sub domnia lui Mihai Viteazul.

20. 1656 - este cumpărat cu 30 de florini, un exemplar din 

Cazania lui Varlaam, de către Biserica Ortodoxă din Zărand.

21. 1695 — izgonirea turcilor din părţile Zărandului.

22. 1706 - se mută Episcopia Ortodoxă de la Ineu la Arad.

23. 1715 - în Zărand trăiau 47 de familii: 265 de locuitori

182



24. 1720 - Zărand: 220 locuitori.

25. 1725 — este înfiinţată parohia Romano-Catolică în Zărand. 
Această parohie fiinţează (funcţionează) în perioada 

1725-1753.

26. 1726 - împăratul Carol al Vl-lea dăruieşte lui Rinaldo de 

Modena, pentru servicii credincioase, un vast domeniu, ce 

cuprinde şi Zărandul.

27. 1741 - începe războiul de succesiune, care durează până în 

1748. ("Congregaţia comitatului întrunită la 29 octombrie 1744 

în localitatea Zărand, stabileşte un un catalog despre militarii pe 

cari îi trimetea la oaste. ” 56). Printre ei au fost şi zărăndani.

28. 1744. - Congregaţia din comitatul Zărandului se întruneşte 

în localitatea Zărand, la 29 octombrie, unde se întocmeşte 

un catalog al militarilor care urmau a fi trimişi la oaste.

29. 1745 - Iakob Bibics, fost consilier regal şi viceprefect al
Aradului în perioada 1735-1746, cumpără de la nobilul 
Comlăuşului, Sigismund Edelspacher, Olariul, Comlăuşul şi 
Zărandul şi alte patru puste din zonă. Iakob Bibics împreună 

cu soţia lui, Margaretha Bibics, au locuit câţiva ani în castelul 
din Zărand. - la 16 mai - hotărârea comitasensă, 
privind impozitele pentru iobagi, luată în oppidul Zărand.

30. 1746 - găsim consemnate pentru prima dată lunile în 

care se ţine târgul din Zărand: Februarie, Iunie, August şi
- catastiful din acest an numeşte Zărandul

î

oppidum, ce are: ”lignatio”, păşunat, pescărit, terenuri arabile, 
şi birt (educillum), adică han, ce se afla unde a fost şcoala 

veche.

31. 1746-1749 - perioada în care se efectuează conscripţia de 

către autorităţile austriece, urmată de sistematizarea satelor.
56 Ghcorghc Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradu/ui, Diecezana, Arad, 1940, pag. 108.

Decembrie.
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32. 1752 - 885 de locuitori

33. 1767 - a fost introdus urbariul (reglementările urbariale): 
registru oficial în care erau trecute proprietăţile funciare. Noi 
îi spunem astăzi carte funciară, cadastru. I se mai spune şi 
carte funduară.Termenul vine din limba germană - urbarium.

34. 1771 - în Zărand 193 de familii, 965 locuitori.

35. 1786 - curatorul Bisericii Ortodoxe din Zărand, Cismaş Şoc, 
prezintă la 15 martie, la Arad, o plângere contra preotului 
Florea, datorită unor cuvinte de ocară pe care preotul i le-a 
adresat. Ca urmare, preotul Florea a fost scos din preoţie.

36. 1787 - 1226 de locuitori.

37. 1816 - preotul Ioan Şerban din Zărand îi scrie lui Moise 
Nicoară, printre altele spunându-i că târgul din Zărand ţine 
5 zile.

38. 1823 - învăţător în Zărand era Vasile Curta, primul zărăndan 
care a studiat la Preparandia din Arad, începând chiar din 
anul în care această şcoală şi-a deschis porţile (1812). Şcoala 

avea atunci 25 de elevi.

39. 1835 - A dispărut obiceiul "Târgului de fete” din Zărand, 
asemănător cu cel de pe Muntele Găina. Asta şi datorită 

faptului că, în acei ani, satul a fost mutat pe actuala vatră.

40. 1837 - şcoala nu a funcţionat, pentru că a murit învăţătorul.

41. 1838 - sigiliul Târgului din Zărand are încrustat pe el un 

copac, un cerb şi un râu.

42. 1840 - în 5 mai se dă drumul apei pe Canalul Morilor. 
Lucrările au început în 1833.

43. 1842 - Zărand: 2099 de locuitori. - învăţătorul Todoran
Pascu avea 6 ani vechime în activitatea şcolară. Şcoala avea> >
20 de copii.
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44. 1843 - învăţător în Zărand era Gheorghe Curta. Erau 20 de
elevi la scoală.)

45. 1845 - sunt finalizate lucrările de îndiguire ale Cigherului şi 
Crişului Alb; lucrări începute în 1835.

46. 1848 - un plugar din Zărand (nu-i ştim numele), le cere 

consătenilor să se înarmeze şi să pornească spre Nădab. Peste 

300 de ţărani din Zărand si Cintei, înarmaţi cu coase şi cu 

furci, pornesc ”foarte înfocaţi” spre Nădab.

47. 1849 - în noaptea de 13 spre 14 august, revoluţionarii 
maghiari dezarmaţi la Seleuş, escortaţi de trupe ruseşti, 
ajung în Zărand, unde rămân peste noapte. Se spune că au 

stat sub Goronul din Zărand.- plan de învăţământ cu 25 de 

ore pe săptămână. învăţător era Vasile Olariu.

48. 1851 - Zărand: 2155 locuitori.

49. 1852 - este demolată biserica ortodoxă de lemn şi începe 
construirea actualei biserici. în Zărand erau 2154 locui
tori români. Erau 48 de elevi la şcoală, iar învăţător era 

Vasile Olariu.

50. 1855 - la 30 octombrie este sfinţită noua biserică ortodoxă.

51. 1866 - 4 august, se naşte Moşu Chizu (Selegean Pavel). 
Moare în 19 octombrie 1957. La 1 decembrie 1918 participă 

la Adunarea de la Alba Iulia (avea 52 de ani). A făcut parte 

din Consiliul comunal român din Zărand, ce era format din 

20 de oameni.

52. 1867 - este anexat Ardealul la Ungaria. - actele din acea 

perioadă sunt în limba maghiar - maghiarizarea numelor 

(toate numele zărăndanilor sunt scrise în limba maghiară).

53. 1868 - se construieşte localul ”şcolii vechi din Zărand”, 
clădirea în care se află acum Poşta.
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54. 1870 - alfabetul chirilic este înlocuit cu cel latin în registrele
din Zărand. - pe o hartă din acest an apare la nord-vest 
de Zărand următorul înscris: ”Psz. Edelsheim Gyulai-

locul numitLipothaza”. Se pare că baronul avea şi aici pe 

astăzi Cânipişci, o pustă cam de mărimea Zărandului, unde 

două conace, o fântână şi două canale. Oamenii îi 
spuneau locului: Liporhaz.

55. 1871 - în registre apar doi parohi (preoţi ) cu numele de 

Tulcan: Ioane Tulcan betrenu şi Ioane Tulcan iunioru 

(probabil tată şi fiu).
56. 1872 — directorul şcolii din Zărand era Lazăr Lucaci; 

învăţător era Vasile Olariu.

erau

57. 1873 - anul holerei în Zărand. Zărăndanii îi spuneau coleră. 
Din 15 iunie până în 25 noiembrie, au 

215 oameni!
58. 1874 - moare Vasile Crişan (Lică) - lotru (haiduc; lotru 

lotrones = hoţi din limba latină) din Zărand, bunicul bunicii 
mele dispre tată! Se spune despre el, printre altele că a furat 
un seif dintr-o bancă pe care l-au dus într-un loc ascuns, 
unde l-au spart şi au luat banii.

59. 1876 - este desfiinţat, prin lege ungurească, Comitatul 
Zărandului.

60. 1877 - se naşte Grăvilă Iacob (tata Iu Babă Vetă). Moare 

în 1940.
61. 1878 - Milentie Lucaciu împreună cu Ştefan Deacu sunt 

martori la cununia lui Florea Gaode.

62. 1880 - Zărandul avea 2720 locuitori.

murit în Zărand
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63. 1884 -a fost construită moara din Zărand. Mai târziu i s-a 

se spunea Moara lu Ţeghi. Se mai păstrează astăzi un singur 

agregat din acea vreme.

64. 1887 - într-un extras din registrul comitatului Arad sunt 
consemnate mişcări cu caracter naţional ce au avut loc în 

Zărand şi Buteni. - inundaţii în părţile Zărandului.

65. 1890 - cam în această perioadă, baronul Edelsheim împreună 

cu zărăndanii au forat târziana (fântâna arteziană) din 

mijlocul satului. Jumătate din cheltuieli le-a plătit baronu, 
jumătate satul.

66. 1895 - în Transilvania apar registrele de stare civilă, unde sunt 
consemnate naşterile, cununiile şi decesele. Până la această 

dată toate acestea erau scrise în registrele bisericii ortodoxe. 
In Moldova şi Ţara Românească, registrele civile, se foloseau 

încă din 1865. - Ministerul Culturii şi Instrucţiunii publice 
înfiinţează o scoală de stat în Zărand.

i >

67. 1896 - 8 martie, se naşte Ioan Selegean, soţul lui Babă Vetă,
fiul lui Mosu Chizu. Moare la 25 februarie 1942.*

68. 1897 - cam prin această perioadă, vestitul predicator baptist, 
Mihaly Kornea (Mihai Cornea) a fost în Zărand.

69. 1900 - a venit un om din Arisu’Mare cu var de vânzare. El 
a stat de vorbă cu Sinitean Toader care s-a aflat interesat de 

învăţătura şi credinţa acestuia. La plecare, Sinitean Toader i-a 

cerut vărarului Cartea (Noul Testament). Duminica, atunci 
când se întorcea de la biserica ortodoxă, Toader cerceta ceea 

ce a citit preotul şi era uimit că unele lucruri din predica 

preotului nu se potriveau cu ceea ce scrie în Noul Testament!

70. 1902 - 10 februarie, se naşte Babă Vetă (Saveta Selegean). 
Moare la 15 aprilie 1992.
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71. 1904-în Zărand erau 3168 de locuitori - a izbucnit o 

răzmeliţă în Zărand împotriva asupririi sociale şi naţionale.

72. 1905 — credincioşi baptişti din Seleuş au venit la Zărand şi 
le vorbeau oamenilor pe stradă despre Isus Cristos şi nevoia 

de pocăinţă şi botez, pentru a fi mântuiţi. - 20 ianuarie, 
Ioan Russu-Şirianu ajunge la Zărand. începuse campania 

electorală pentru alegerile deputaţilor parlamentari. 
Vorbeşte o oră în faţa casei satului la peste 3000 de oameni.
- în 4 mai s-a ţinut la Zărand Conferinţa de primăvară a 

învăţătorilor.
i

73. 1906 - 22 aprilie, Ioan Russu-Şirianu din nou la Zărand. 
Campanie electorală în faţa Bisericiii Ortodoxe, pentru noi
le alegeri.

74. 1908 - oamenii din Zărand şi împrejurimi îşi manifestă 

nemulţumirea faţă de stăpânire.

75. 1909 - Zărandul avea 3168 de locuitori - Dicţionarul 
numirilor de localităţi cu poporaţiune română din Ungaria, 
1909, pag. 252-253.

76. 1910 — Zărand: 3479 locuitori - 15 mai, Octavian Goga 

vine la Zărand pentru alegerile din 1 iunie. Participă peste 

4000 de oameni, veniţi din mai multe localităţi. - la sfâ
rşitul lunii octombrie s-a discutat despre o donaţie făcută de 

familia Gyulai zărăndanilor. Conducerea localităţii a propus 

ca pe acest teren să fie construită o grădiniţă maghiară.
Zărăndanii au fost nemulţumiţi de această hotărâre.) >

77. 1918 - în noaptea de 2 sau 3 noiembrie, zărăndanii dau foc 

castelului contelui Edelsheim. Bătrâna contesă Dittfurta, 
împreună cu cele două fiice şi cu un căpitan numit Izidor 

Bohm, reuşesc să fugă. - între cei 1228 de deputaţi ai Marii
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Adunări de la Alba Iulia era şi Bogdan Ignat din Zărand 

(facea parte din Consiliul comunal român din Zărand).

78. 1919 - După terminarea războiului (Primul Război 
Mondial), Florea Lucaciu se întoarce acasă din Rusia. Fusese 

luat prizonier şi dus într-un lagăr din Siberia la Irkutzk. 
Acolo el se pocăieşte şi se întoarce acasă pe jos. Din lagăr 

până acasă face un an şi câteva luni.

79. 1921 - copiii baptiştilor sunt obligaţi a fi catehizaţi în şcoli 
de către preoţi (să fie educaţi în religia ortodoxă).

80. 1923 - a fost cumpărată Afumătoare Iu baronu, de către 

credincioşii baptişti din Zărand, care au transformat-o în 

casă de rugăciune. Unii consăteni îşi băteau joc de pocăiţi 
spunând că se adună în Afiimătoarea lu baronu. - pe data 

de 2 august a avut loc un botez cu 22 de suflete, oficiat de 

Ioan Farcaş. Au participat trei fanfare: din Măderat, din Siria 

şi cea din Arăneag.

81. 1925 - inundaţii în judeţul Arad

82. 1926 - din 1926 până în 1933, Biserica Baptistă din Zărand 

a aparţinut de Cercul bisericilor baptiste din Siria.

83. 1927 - moare Gârbovan Ioan din Zărand: a trăit 103 ani!
- mare furtună şi grindină în Zărand: au fost descoperite 

case, scoşi pomi din rădăcini şi distruse recolte. = până în 

acest an baptiştii din Ardeal au făcut parte din Comunitatea 

Baptistă din Budapesta.

84. 1930 - populaţia Zărandului era de 3481 locuitori.

85. 1932 - mari inundaţii. Crisul Alb se revarsă. Hotarele
i i

Zărandului grav afectate de ape.

86. 1933 - mare secetă. Invazie musca columbacă — au murit 
multe animale. Pestă porcină.
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87. 1934 - este ucis de trăznet un om din Zărand, în timp ce 
păştea vitele pe câmp. Se adăpostise de ploaie sub un copac.

88. 1935 - 3,4 şi 5 mai, un val de frig.Temperatura ajunge la - 7 

grade Celsius.

89. 1939 - Au venit în Zărand militari români şi au săpat tranşee 
pe Locul Târgului. După plecarea lor nu s-a mai ţinut târgul 
în Zărand. - secetă mare.

90. 1941 — au fost plantaţi primii pomi în Parc, pe Locul Târgului. 
Mai târziu, prin 1955 au fost plantaţi şi alţi pomi de către 
copiii de la şcoală. Fiecare copil avea un pom de care trebuia 
să aibă grijă.

91. 1948 - Locul Târgului a fost împărţit în parcele, care au fost 
date oamenilor. La început fiecare a semănat legume. Mai 
târziu oamenii au semănat lubeniţe şi pepeni. De aceea mai 
târziu zărăndanii i-au spus Parcului, Pepenişci.

92. 1957 - a început electrificarea Zărandului.

93. 1970 - mari inundaţii în judeţul Arad. Zărandul a fost în 
pericol de a fi inundat de apele Cigherului şi ale Crişului Alb.

94. 1971 - au început lucrările de înălţare a digurilor pentru a 

preveni pe viitor pericolul inundării localităţii.

95. 1973 - sfârşitul lucrării de înălţare a digurilor.

96. 1978 - au fost săpate mai multe canale pe hotarul din jurul 
Zărandului, în locurile mai joase, pentru a împiedica apa să 

stagneze pe aceste terenuri.

97. 1980 — Zărand: 2004 locuitori.

98. 1982 - în Cherepţăl, pe malul drept al Cigherului se fac 

săpături arheologice, în urma cărora s-a descoperit ceramică 

şi urme ale unor construcţii din piatră şi cărămidă din secolul 
al Xll-lea şi al XlII-lea. *

190



Mircea Barbu, cel care a făcut săpături99. 2004 - moare
arheologice în Zarand, în 1982.

100. 2006. - Zărand: 1430 locuitori.
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Citind această carte veţi afla:

a fost patru ani prizonier într-un lagăr din Siberia şi care• despre un zărăndan care
s-a întors acasă pe jos.

despre un copac uriaş care a străjuit localitatea noastră timp de câteva secole

• despre o carte deosebită, care pentru a nu fi confiscată, a fost ascunsă într-o tăliscă 
(cuşcă) de porumbei.

• despre o mireasă din Zărand, care a fost furată de către un haiduc în

• despre o baronesă care a locuit în satul nostru şi care a finanţat construirea 

clădiri din Sântana, Timişoara şi a liceului Moise Nicoară din Arad.

• despre poetul creştin Traian Dorz care, deşi i se interzisese de către autorităţile 

comuniste să vorbească în public, in Zărand a reuşit să predice de mai multe ori 
multor oameni, în Biserica Ortodoxă.

seara nunţii ei.

unor

£
Povestea unui sat este asemenea unui râu: îi admirăm^ 

cursul, îi cercetăm izvoarele, dâr nu ştim când a
început şi când se va sfârşi^
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