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CUVÂNT ÎNAINTE

Stimaţi cititori !
Realizarea monografiei comunei Băiţa s-a născut din necesitatea de a avea o descriere de
ansamblu a trecutului şi prezentului ei, incluzând toate cele 11 sate care o compun în prezent,
localitatea Băiţa fiind reşedinţa comunei în componenţa căreia intră satele: Barbura, Căinelul de
Sus, Crăciuneşti, Fizeş, Hărţăgani, Lunca, Ormindea, Peştera, Sălişte şi Trestia, având o
suprafaţă de 11.140 ha şi o populaţie de 4.429 locuitori după ultimele date statistice.
Această monografie s-a dorit să prefaţeze şi festivităţile ce se vor organiza de către Consiliul
local şi Primăria comunei Băiţa, în data de 1 iulie 2007, cu prilejul împlinirii a 580 de ani (14272007) de la prima atestare documentară a localităţii reşedinţă a comunei, ţinând cont şi de faptul
că toate celelalte sate sunt atestate în perioada cuprinsă între 1330 şi 1453 cu excepţia satului
Barbura care este atestat abia din anul 1805.
Trebuie să precizăm că istoria comunei Băiţa şi a satelor sale componente începe din
vremuri imemoriale, aşa după cum o dovedesc descoperirile arheologice şi osteologice făcute în
peşterile din Măgurile Băiţa-Crăciuneşti, şi nu numai, mărturii păstrate la Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva şi alte muzee din ţară şi chiar străinătate. Există aici o continuitate de
locuire umană care începe din paleolitic, trecând prin toate perioadele istorice şi până în
contemporaneitate.
Vechimea aşezărilor umane ale acestei comune se datorează condiţiilor naturale de locuire,
de apărare şi de viaţă economică, comuna fiind situată în depresiunea cu acelaşi nume,
mărginită de lanţul Munţilor Metaliferi care fac parte, la rândul lor, din masivul Munţilor
Apuseni, aparţinând întregii zone a moţilor din care face parte, zonă încărcată de istorie, în care
străbunii noştri s-au identificat cu munţii falnici, plini de bogăţii, cu apele care izvorăsc de la
poalele lor şi cu dolinele, dealurile şi pădurile ce le înconjoară.
De la străbunii noştri ne-au rămas urmele unor comunităţi permanente şi ni s-a transmis, din
generaţie în generaţie, datini, obiceiuri, un mod de viaţă şi o anumită filozofie a muncii şi a
trăirii de zi cu zi. Comuna Băiţa a jucat un rol de frunte în istoria civilizaţiei umane din ţara
noastră, aici dezvoltându-se meşteşugul extragerii şi prelucrării metalelor preţioase. La Trestia a
fost, în secolul al XVIII-lea sediul protopopiatului ortodox, pentru ca Băiţa să devină, în
perioada interbelică, sediul Protopopiatului ortodox Băiţa. Trebuie să menţionăm că din
localităţile acestei comune s-au ridicat o serie de personalităţi care s-au impus în domeniul
ştiinţei, vieţii politice, vieţii spirituale, culturii şi învăţământului din ţara noastră.
Este suficient să amintim numele lui Ioan Stoica (1861-1921) din Ormindea, fotograf şi
autor al unui model de aparat de zburat, Lazăr Petco (1835-1895), avocat, director al
Despărţământului Deva al Astrei, Silviu Moldovan (1862-1943), avocat, publicist, doctor în
drept, fost ministru, Ioan Radu (1866-1936), profesor, doctor în ştiinţe matematice, Ioan Ignaton
(1888-1973), profesor, dirijor şi culegător de folclor, Mircea Sântimbrean (1926-1999), scriitor,
Ovidiu Mârşu, profesor universitar, doctor inginer, Miron Valer Trufaş (1931-1997), profesor
universitar, hidrolog şi geograf şi înşiruirea de personalităţi ale comunei Băiţa ar putea continua.
De altfel monografia are darul de a prezenta cititorului aspecte privind aşezarea geografică,
istoria, viaţa cultural-spirituală, viaţa economică, politico-administrativă, obiceiurile şi datinile
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care vin din moşi-strămoşi. De aceea apreciem că elaborarea acestei lucrări despre comuna
Băiţa şi oamenii ei a necesitat o muncă laborioasă de cercetare, investigare şi informare din
documentele vremii, a transmiterii orale şi scrise a tradiţiilor, obiceiurilor, îndeletnicirilor şi
vieţii spirituale derulate de-a lungul vremii şi până în prezent.
De aceea s-ar putea ca ea să nu fi cuprins toate aspectele vieţii comunităţilor de aici, însă
considerăm că prin bogăţia şi varietatea de date şi aspecte, aşa cum a fost concepută şi redactată,
reprezintă o lucrare prestigioasă, utilă şi atractivă, cu rol de documentare, în primul rând pentru
tânăra generaţie, dornică să-şi cunoască obârşia şi trecutul strămoşesc, dar şi intuiţia perspectivei
de viitor ce cade în sarcina sa.
Credem de asemenea că această lucrare va constitui şi o interesantă şi plăcută lectură pentru
orice doritor de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre geografia, istoria şi viaţa social culturală şi
spirituală a unora dintre localităţile judeţului Hunedoara, comuna Băiţa având un bogat potenţial
de resurse naturale mineraliere, turistice, de frumuseţi naturale şi drumeţii, de regăsiri spirituale,
de ospitalitate a locuitorilor săi şi nu în ultimul rând de posibile iniţiative de investiţii şi busines.
Pentru toate acestea trebuie să aducem cele mai alese şi calde mulţumiri d-lui cercetător
ştiinţific gr. I, Dr. Ioachim Lazăr, de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva care şi-a
asumat răspunderea şi a realizat această monografie într-un timp optim. Aducem de asemenea
mulţumiri doamnei director şi editor Paulina Popa, patroana Editurii „Emia” din Deva şi
colaboratorilor săi, care a asigurat tehnoredactarea şi tipărirea monografiei într-o ţinută grafică de
excepţie. Mulţumiri se cuvin a fi aduse şi unor cetăţeni ai comunei care au furnizat date şi
informaţii pentru alcătuirea lucrării, în mod deosebit doamnei prof. Maria Toma Damşa, din satul
Hărţăgani, d-lui ing. Cornel-Nicolae Nicşa din Băiţa, d-lui ing. Cornel Popa din satul Lunca, d-lui
învăţător Gheorghe Duma din satul Sălişte, d-lor preoţi Ioan Stoia din satul Căinelul de Sus şi
Petru Popa din satul Hărţăgani, cât şi d-lui consilier juridic al Primăriei comunei Băiţa, Petru Iacob
din satul Crăciuneşti, care s-a preocupat de culegerea şi furnizarea unor date şi documente şi a ţinut
o permanentă legătură cu autorul şi editura pentru realizarea acestei lucrări.
Şi nu în ultimul rând trebuie să aducem mulţumirile cele mai călduroase sponsorilor care
ne-au oferit sprijin financiar pentru realizarea monografiei şi a manifestărilor prilejuite de
împlinirea a 580 de ani se la atestarea localităţii Băiţa, prin ing. Mircea Moga - patron S.C.
Porcelain Manufactures S.R.L. – Cluj, dir. gen. Mircea-Flavius Bobora de la Carpatcement
Holding Chişcădaga, ing. Nicolae Stanca de la Deva Gold S.A., ing. Gabriel Doda, de la S.C.
DRUPO Deva, ing. Petru Pascu de la S.C. Utilaj Rural – Serv S.R.L. Şoimuş, Dr. ing. Tripa
Eusebiu – S.C. Tripexpert S.R.L. Deva, Oltean Iosif – S.C. Ergoform SRL Luncoiu de Jos,
Luduşan Gheorghe şi Dumitru Constantin – Vasile – S.C. O.G.E. S.R.L. Deva, Bozan Maria –
S.C. Sanex-Com S.R.L. Deva şi domnilor Creţ Traian, Marius Crăciun şi Bolcu Marcel.
Toate mulţumirile noastre celor care n-au fost menţionaţi aici dar care au contribuit într-un
fel sau altul la realizarea acestei lucrări.
Tuturor cele mai alese mulţumiri.
Primarul comunei Băiţa
Jurist Damian Diniş
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ÎN LOC DE PREFAŢĂ

Localităţile componente ale comunei Băiţa în cea mai mare parte se află situate în
depresiunea cu acelaşi nume, o zonă prielnică dezvoltării societăţii omeneşti din cele mai vechi
timpuri. Depresiunea Băiţa este o zonă depresionară cu direcţia nord-vest-sud-est şi uneşte valea
Crişului Alb cu valea Mureşului. Spaţiu prin excelenţă rural, comuna Băiţa se constituie într-o
unitate geografică de o remarcabilă forţă de atracţie ştiinţifică, el constituind o adevărată matrice
a devenirii noastre naţionale.
Întocmirea unei monografii a comunei Băiţa este o întreprindere extrem de dificilă, având în
vedere numărul foarte mare de localităţi care o compun, precum şi diversitatea lor în ceea ce
priveşte specificul istoric, tradiţiile şi obiceiurile. Am consimţit însă la elaborarea acestei lucrări
din dorinţa de a face încă un pas pentru finalizarea unui proiect mai vechi, dar ambiţios,
realizarea monografiei „Biserică şi şcoală în Zarand”.
Realizarea monografiei comunei se impune cu atât mai mult cu cât în acest an se împlinesc
580 de ani de la prima atestare documentară a centrului său administrativ, localitatea Băiţa. Neam asumat o asemenea responsabilitate temerară, dată fiind complexitatea, vastitatea şi
eforturile de investigaţie ştiinţifică solicitate de urmărirea cât mai fidelă a istoriei comunităţilor
de aici, din dorinţa de a aduce un pios omagiu zecilor de generaţii care au contribuit la
dezvoltarea unei civilizaţii umane complexe. Am consimţit şi din dorinţa de a aduce în atenţia
generaţiei de astăzi date, fapte şi evenimente, petrecute în aceste comunităţi din Zarand, în
măsură să explice dăinuirea neîntreruptă a acestor comunităţi omeneşti, aflate în continuă
confruntare cu vicisitudinile istoriei specifice locului.
Dorim ca realizarea monografiei comunei Băiţa să constituie un imbold şi pentru
conducerile altor comune din Zarand de a-şi întocmi astfel de lucrări, pentru eliminarea unor
pete albe din istoria acestor comunităţi din această zonă încărcată de istorie. Dar am mai
acceptat realizarea acestei lucrări şi din dorinţa de a continua eforturile unor înaintaşi de a realiza
monografii zărăndene, între care amintim numele lui Traian Mager, Ioan Radu, Vasile Netea,
Silviu Dragomir, Vlaicu Bârna, Viorel Brana, cărora le adăugăm numele lui Romulus Neag,
Ioan Pârva şi Aron Pârva.
Băiţa a avut permanente legături cu marile centre ale Zarandului: Brad şi Baia de Criş, la
care se adaugă Săcărâmb sau Zlatna, care au reprezentat tot atâtea centre de exploatare şi
prelucrare a metalelor neferoase, în special a aurului şi argintului. La începutul secolului al XVIlea Băiţa, împreună cu celelalte sate din depresiune, făcea parte din marele domeniu al cetăţii
Şiria, ea însăşi constituind una dintre aşezările cele mai importante ale domeniului.
Băiţa s-a dezvoltat în funcţie de exploatarea bogăţiei principale a subsolului (metalele auroargentifere) transformându-se şi apoi evoluând de la statutul de aşezare rurală la statutul de târg
cum este amintită în anul 1444. În jurul ei se grupaseră o serie de sate, ceea ce a dus la formarea
unui district amintit în anul 1436, adăugându-se celorlalte opt districte româneşti din Ţara
Zarandului: Cladova, Arăneag, Căpruţa, Vârfurile, Baia de Criş, Hălmagiu, Obârşia Crişului şi
Ribiţa.
Prin Băiţa trecea, până în epoca modernă, drumul care constituia principala cale de legătură
între valea Mureşului şi valea Crişului Alb şi care lega Băiţa de principale centre orăşeneşti şi
economice din zonă. Coroborând observaţiile din teren cu materialele arhivistice şi ilustrative,
am încercat să punem în evidenţă, mai întâi structurile prin care poate fi descifrată organizarea
spaţiului rural al Băiţei, insistând cu preponderenţă asupra unor domenii prioritare, cum sunt
evenimentele istorice, aspectele demografice, învăţământul şi şcoala, biserica şi viaţa spirituală
etc. Lucrarea s-a dorit a fi şi o prezentare a drumului parcurs de aceste comunităţi până în
timpurile noastre.
7

În realizarea lucrării am fost încurajat în efortul nostru de către actualele autorităţi ale Băiţei,
de către Consiliul local şi Primăria comunei, în frunte cu primarul Damian Diniş şi consilierul
juridic Petru Iacob. O contribuţie deosebită la apariţia lucrării a avut-o doamna Paulina Popa,
directorul Editurii Emia din Deva, care împreună cu salariaţii săi au făcut posibilă apariţia cărţii
într-un timp record.
De asemenea se cuvin a fi aduse mulţumiri d-lui Vasile Ionaş, directorul Direcţiei Judeţene
Hunedoara a Arhivelor Naţionale şi personalului din subordine pentru punerea la dispoziţie a
documentelor folosite la elaborarea monografiei.
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ASPECTE FIZICO-GEOGRAFICE ALE COMUNEI BĂIŢA
Aşezarea geografică
Dintre localităţile componente ale comunei Băiţa (Băiţa, Barbura, Căinelul de Sus,
Crăciuneşti, Fizeş, Hărţăgani, Lunca, Ormindea, Sălişte, Trestia, Peştera) doar 8 (Băiţa, Căinelul
de Sus, Crăciuneşti, Hărţăgani, Sălişte, Trestia, Peştera şi Ormindea) sunt situate în depresiunea
cu acelaşi nume. Depresiunea Băiţa constituie legătura dintre Depresiunea Bradului şi valea
Mureşului, pe aici trecând drumul care făcea această legătură, încă din perioada daco-romană
până în timpurile moderne. Această depresiune este situată în partea centrală a munţilor
Metaliferi, care constituie din punct de vedere economic şi geologic o subunitate a munţilor
Mureşului.
Depresiunea Băiţa rămâne una dintre cele mai pitoreşti zone din cuprinsul pământului
românesc. Ea constituie un areal geografic cu oameni harnici, locuitori din vechime, prin al
căror efort s-au pus în valoare bogăţiile solului şi subsolului, amenajându-se un mediu ambiant
în beneficiul locuitorilor săi.
Dar zona Băiţei constituie, în acelaşi timp, spaţiul unor puternice instituţii medievale
româneşti, cum sunt districtele. Între cele 9 districte din Zarand, amintite în documentele
medievale din secolul al XV-lea, Băiţa ocupa un loc privilegiat. Aici se aflau importante mine
de aur şi argint, care a dus la dezvoltarea timpurie a zonei.
Comuna Băiţa este încadrată, la sud de comuna Şoimuş, la vest de Vălişoara, la nord de
comunele Crişcior şi Bucuresci, la est de Balşa şi la sud-est de comuna Certeju de Sus.
Căile de acces
Comuna Băiţa este accesibilă atât dinspre valea Mureşului cât şi dinspre Brad. Părăsind
municipiul Deva, după ieşirea din cartierul Viile Noi, se desprinde din şoseaua Naţională Deva Arad, o altă şosea modernizată Deva - Brad. În satul Bejan şoseaua urmează pârâul Căianului şi
după ce trecem prin localităţile Păuliş, Chişcădaga, intrăm în comuna Băiţa. Primul sat întâlnit
este Lunca (fostă Nevoieş) şi după ce vizitatorul parcurge satele Lunca, Fizeş şi Crăciuneşti,
ajungem în centrul de comună Băiţa, aflată la o distanţă de 24 de km de centrul de reşedinţă al
judeţului Hunedoara1. Din Băiţa şoseaua principală trece prin localităţile Ormindea şi Căinelul
de Sus, şi în dreptul comunei Vălişoara, intersectează din nou şoseaua Deva - Brad. Distanţa de
la Brad la Băiţa este de 24 km. Pe un drum vicinal, accesul în comuna Băiţa se poate face şi
dinspre Crişcior, Bucuresci, Şesuri, Hărţăgani. Un alt acces în comună se poate face şi dinspre
şoseaua Geoagiu – Zlatna, pe un drum vicinal ce trece prin Voia şi Porcurea, pe lângă vârful
Duba şi ajunge în localitatea Hărţăgani.
Relieful
Depresiunea Băiţa se suprapune unei porţiuni a bazinului terţiar Brad – Săcărâmb, care se
traduce în relief printr-o zonă depresionară cu direcţia NV-SE, unind Valea Mureşului cu Valea
Crişului Alb şi se prezintă cu caractere de unitate naturală bine definite, ca o individualitate
geografică precisă faţă de regiunile înconjurătoare care o domină 2. Are forma unei potcoave, cu
deschiderea spre vest şi apare ca o înşiruire de vârfuri conice eruptive, rotunjite, asemenea unor
clăi despărţite prin înşeuări.

Oct. Floca, V.Şuiaga, Ghidul judeţului Hunedoara , Deva, 1936, p. 134-136
Valer Trufaş, Depresiunea Băiţa – Observaţiuni geomorfologice preliminare, în Analele Univ. C.I.ParhonBucureşti, Seria St.Naturii, nr. 17/1958, p.169-182
1
2
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Spre nord, depresiunea este străjuită de vârfurile Muncelul (776 m), Cireşata (741 m),
Costernicu (752 m), Mugla (713 m), Cordurea (754 m) şi Cerburea (902 m ). Partea de est este
stăpânită de vârfurile Duba (964 m), Setraş (1084 m), Gemenea (972 m), Stogu (904 m),
Zâmbriţa (722 m) şi Draica. Spre sud se află vârfurile Lelea (749 m), Mialu şi Runcu (645),
rama depresiunii fiind completată de măgurile calcaroase ale Săliştei, Băiţei (665 m) şi
Feredeului (556 m) 3.
Depresiunea are o lungime de circa 9 km şi o lăţime de peste 5 km. Limitele depresiunii se
conturează fără nici o dificultate în partea de N, E şi S, unde versanţii ramei muntoase indică o
bruscă schimbare a pantei. În partea de vest limita depresiunii este mai greu de trasat, totuşi ea
se poate urmări începând de la Muncel (776 m) până în Măgura Feredeului pe o culme joasă cu
direcţia N-S, pe sub cumpăna apelor dintre valea Bobii şi valea Orminzii 4. În limitele descrise,
depresiunea are o suprafaţă de aproximativ 54 km şi adăposteşte 8 localităţi: Ormindea, Căinel,
Băiţa, Săliştea, Hărţăgani, Trestia,Crăciuneşti şi Peştera, dintre care Băiţa este cea mai
importantă împrumutând numele şi depresiunii5. Din punct de vedere geologic, conform
cercetărilor întreprinse de T. P. Ghiţulescu şi M. Socolescu şi concretizate în „Harta geologică a
Munţilor Metaliferi”, rezultă următoarea repartiţie a formaţiunilor:
„Fundamentul depresiunii este alcătuit dintr-un complex efusiv prejurasic peste care stau
petece de calcare jurasice, depozite sedimentare şi formaţiuni eruptive terţiare. Calcarele jurasice
formează înălţimile Măgura Feredeului, Măgura Băiţei, Măgulicea, Măgura Săliştei, Hulpuş,
apoi se mai întâlnesc în petece de dimensiuni mai mici la Greleşti, Pleaşa şi în bazinul pârâului
Trestia”6.
Cretacicul este prezent la Greleşti şi bazinul văii Carpenului şi este constituit din gresii,
marne, gresii calcaroase. Depozitele badeniene au cea mai mare repartiţie în cuprinsul
depresiunii şi sunt constituite din pietrişuri, alternând cu gresii şi argile nisipoase de culoare
roşie. Sarmaţianul ocupă suprafeţe mai mici la Hărţăgani, Căinel, Ormindea şi este reprezentat
prin argile marnoase cu intercalaţii de gresii fine şi roci piroclastice 7.
Între masivele calcaroase Măgura Băiţei, Măgulicea şi Măgura Feredeului s-au dezvoltat
două chei: una pe valea Căianului şi alta pe valea Orminzii. Cheile Orminzii au versanţii abrupţi
până la verticală iar la baza lor sunt îngropaţi aproape pe toată lungimea lor de grohotişuri vii
sau fixate8. Cheile Băiţei (Între Pietri) prezintă versanţi prăpăstioşi şi câteva lărgituri (hornuri) şi
strâmtori, fiind mai mari decât precedentele9.
Peşterile din comuna Băiţa
O varietate în morfologia de amănunt este dată de formele carstice dezvoltate mai ales în
SV şi în afara depresiunii. Lapiezuri se întâlnesc aproape pretutindeni unde apar calcare Măgulicea, Măgura Băiţei, Piatra Goleşe etc, cele mai multe fiind însă îngropate. Totuşi câteva
dintre ele au fost puse în evidenţă. Vârful Măgura Crăciuneştilor (429 m), în punctul „Dosul
Vârfului”, cu o platformă mare, care oferă o privelişte deschisă către Valea Mureşului şi a
Crişului. Aici se află peştera „Groapa lupului”, de 20 m lungime şi a „Balogului” de 81 m
lungime şi 22 lăţime la intrare, cu stalagmite şi stalactite. Peştera „Zidul de Sus” are 76 m
lungime, accesul la ea fiind foarte anevoios. Peştera „Zidul cel de Jos”, are o lungime de 20 m 10.
Pe dealul Măgura Băiţei, se află de asemenea câteva peşteri săpate în roca calcaroasă. „Şura

3

Ibidem
Ibidem
5
Ibidem
6
Ibidem
7
Ibidem
8
Ibidem
9
Ibidem
10
Oct.Floca, V.Şuiaga, op.cit. , p.132
4
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mare de Jos” e lată de 12 m, înaltă de 9 m şi lungă de 37 m. O deschidere, prin bolta peşterii
până la suprafaţă, permite iluminarea ei parţială.
Peştera „Şura de mijloc” are coridorul principal lung de 23 m şi este bine luminată. A treia
peşteră poartă numele de „Şura de Sus”, are o lungime de 63 m şi un coridor, care pe unele
locuri, se strâmtează extrem de mult, are stalagmite şi stalactite, iar pe traseu se întâlnesc
cascade de apă11. În partea de sus a Măgurii Băiţei se află a patra peşteră, foarte mică, numită
Vârtop12.
Tot la Băiţa, sub stâncile Cornet, se află o peşteră mică numită „Peştera Lotrului”13. La
Ormindea, în apropiere de biserica ortodoxă se află peştera „Găunoasa Ormindei”, cu două
deschizături. Un pârâu dispare la intrarea peşterii, pentru ca înăuntru să curgă pe o mică porţiune
şi apoi să dispară din nou până în Valea Babii14. La sud de Ormindea, în Măgura Băiţei, se vede
„Peştera Dracului”, care nu este recomandată spre vizitare decât turiştilor experimentaţi.
Peşterile şi cheile strâmte, frumoase şi sălbatice ca şi priveliştile largi pe care le oferă
înălţimile, fac excursiile organizate aici deosebit de interesante.
Hidrografia
Colectorul hidrografic principal este Căianul care îşi adună apele printr-o reţea convergentă
din cea mai mare parte a depresiunii, excepţie făcând doar pârâul Orminzii care confluează cu
Căianul la ieşirea din depresiune15. Pârâul Căian ia naştere în partea sudică a localităţii
Hărţăgani prin confluenţa pâraielor Dubii, Carpenului şi Racăşului, fiecare dintre acestea având
alţi afluenţi. În aval de punctul său de formare, Căianul face un cot larg, orientat E–V, până la
ieşirea din depresiune, de unde direcţia lui de curgere devine sudică.
Pe partea stângă cei mai importanţi afluenţi sunt : Pârâul Zâmbreţ, Pârâul Trestii, Pârâul
Lalului, iar pe dreapta Pârâul Căinel şi Pârâul Orminzii, care la ieşirea din depresiune taie chei
pitoreşti într-un masiv calcaros şi pe care îl compartimentează în trei părţi.
Valea Orminzii este formată din mai multe pâraie care confluează în vatra localităţii
Ormindea.
Pârâul Căinelului izvorăşte din Forfeze şi curge spre sud printre înălţimile Măgura Băii,
Măgureaua, Mănăuşu, Ursoi, Ceru şi Grui pe stânga, iar pe dreapta Afăn, Brăneasa, Goron,
Băieşu şi Stria, traversând rocile eruptive ale dealurilor Afăn şi Mănăuş în care valea îmbracă
aspectul unui defileu, apoi se lărgeşte şi formează o luncă largă până la 500 m.
Celelalte văi afluente Căianului, Racăş, Carpan, Duba, Zâmbraţ, Trestia, au versanţi în
formă de V mai mult sau mai puţin deschis, cu caracter torenţial, în cursul superior cu lunci
înguste, chiar dacă sunt desfăşurate pe mai mulţi kilometri (Racăş, Carpen) sau dezvoltate
numai în apropierea zonelor de confluenţă (Zâmbreţ, Trestia).
Clima
Analiza termospaţială a elementelor climatice (temperatura, umiditatea aerului,
precipitaţiile) sunt considerate esenţiale în definirea aspectelor bioclimatice ale unui teritoriu. La
baza acestei analize stau datele de observaţie înregistrate în intervalul 1980-1994 la staţia
meteorologică Ţebea (Baia de Criş)16.
Temperaturile medii anuale marchează o scădere treptată de la vest la est, concomitent cu
creşterea altitudinii. Temperaturile medii anuale de 8,5-9o C se plasează în jurul izohipsei de
300-350 m. Urmărind şirul temperaturilor medii anuale se constată că de la un an la altul au loc
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abateri sensibile faţă de media multianuală. Astfel, în câţiva ani, mediile anuale au depăşit l0o C,
pe când în unii ani au coborât la 9o C şi chiar 7,7o C, în 1985.
În timpul anului, temperaturile medii lunare au un mers normal, cu un minim în ianuarie şi
un maxim în iulie, urmărind fidel distribuţia cantitativă a radiaţiei solare, faţă de care prezintă un
paralelism aproape identic. Temperaturile medii lunare sunt cuprinse între -3,6 o C şi 19,4 o C.
Mediile lunare, anotimpuale şi anuale ale temperaturii; amplitudinile anuale (0C) (19801994)17 :
Staţia : Ţebea; Altititudinea (m): 260
Luna

I

Media

- 3,6

II

III

IV

V

VI

- 0,3 4,1 9,8 14,7

17,9

VII

VIII

IX

X

XI

XII

19,4 18,5 14,3 8,7 4,2

- 0,6

Anuală : 8,9
Anotimp

Iarnă

Primăvară

Vară

Toamnă

- 1,4

9,5

18,6

9,0

Amplitudinea anuală : 22,9
În luna ianuarie, temperaturile sunt negative pe întreg teritoriul zonei, iar valorile cuprinse
între -0,60C şi -30C. Se remarcă o slabă diferenţiere a temperaturilor, impusă de treptele de relief,
deoarece gradienţii termici verticali scad mult sub valoarea medie, apropiindu-se de zero. Mai
mult chiar, apare fenomenul inversiunilor termice, generat de cantonarea maselor de aer reci în
culoarul relativ îngust şi bine închis al Crişului; astfel se explică valoarea medie de -3,60C
la Ţebea, mai coborâtă ca în zona deluroasă înconjurătoare. Fenomenul se produce mult mai rar
în golful Zarandului, unde stagnarea aerului şi răcirea sa prin radiaţie sunt determinate, în mare
măsură, de curenţii de aer canalizaţi de-a lungul văii Crişului, dinspre munte spre şesul Crişanei.
Cea mai mare parte a zonei se caracterizează însă prin ierni blânde. Explicaţia fenomenului
trebuie pusă pe seama frecvenţei maselor de aer vestice şi sud-vestice şi a faptului că regiunea
are o poziţie mai adăpostită faţă de invaziile aerului polar-continental dinspre est şi nord-est.
Sub influenţa circulaţiei vestice şi a extinderii dorsalei anticiclonului azoric peste partea
sudică a Europei, desprimăvărarea se face mai repede decât în partea estică a ţării. Astfel,
temperatura medie în luna martie la Ţebea (4,10C) este cu circa 20C mai mare ca la Huşi (2,50C)
sau Vaslui (2,70C).
Datorită predominanţei maselor de aer vestice, în lunile de vară, temperatura aerului nu este
prea ridicată, media anotimpului fiind cuprinsă între 18,50C şi 19,40C. In ceea ce priveşte situaţia
decadică a temperaturilor din lunile extreme, se constată că valorile maxime se produc, de
obicei, în ultima decadă a lunii ianuarie, iar cele maxime în a doua jumătate a lunii iulie,
continuându-se şi în prima decadă a lunii august.
Din prezentarea evoluţiei temperaturilor medii lunare şi anotimpuale se poate trage
concluzia că din punct de vedere termic, teritoriul comunei Băiţa împreună cu satele
componente, se caracterizează printr-un continentalism atenuat de existenţa iernilor blânde şi a
verilor moderate (amplitudinea termică medie anuală este relativ mică şi uniformă pe tot
cuprinsul acestei zone (22,90C), cu primăveri şi toamne a căror temperatură depăşeşte cu puţin
media multianuală. Umezeala aerului în zonă este influenţată de frecvenţa ridicată a maselor de
aer de origine atlantică sau mediteraneană, ca urmare umiditatea relativă medie anuală atinge
valori mari, respectiv 79-82%, fiind uniform distribuită în spaţiu.
17
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Aşezarea geografică a Munţilor Metaliferi şi configuraţia reliefului determină unele
particularităţi pluviometrice proprii acestei regiuni. Datele obţinute în urma observaţiilor
efectuate scot în evidenţă creşterea cantităţilor de precipitaţii cu circa 100 mm în unităţile de
relief din latura nordică a zonei. Mediile lunare, anotimpuale şi anuale ale precipitaţiilor
atmosferice (mm); suma precipitaţiilor în perioada cu temperaturi medii zilnice >= 10oC (19801994)18:
Staţia : Ţebea; Altititudinea (m) : 260
Luna
I
Media 39,7

II
III IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
39,2 40,2 49,1 71,4 78,0 57,9 57,7 49,0 48,3 50,2 50,7
Anuală : 613,4

Anotimp

Iarnă
129,6

Primăvară
Vară
160,7
193,6
0
P (mm) t > 10 C : 362,6

Toamnă
147,5

Mediile lunare şi anuale ale precipitaţiilor atmosferice (1980-1994) (mm):
Staţia : Ţebea; Altititudinea (m) : 260
Luna
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Media 44,7 55,5 33,0 62,1 72,5 96,4 91,3 81,2 41,7 48,6 54,3 58,7
Anuală : 740,0
Staţia : Blăjeni; Altititudinea (m) : 541
Luna
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI XII
Media 44,2 81,7 60,8 100,1 93,8 129,2 120,3 82,2 50,0 76,8 87,6 86,9
Anuală : 1013,6
Cunoaşterea particularităţilor stratului de zăpadă are o mare importanţă practică, deoarece
zăpada acţionează ca suprafaţă activă, în perioada rece a anului, reflectând o mare parte a
radiaţiei solare. Totodată, zăpada împiedică pierderea căldurii din sol, formând un înveliş
protector pentru plantele ierboase şi constituie, de asemenea, o importantă rezervă de apă.
În această zonă numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este destul de scăzut, datorită
pătrunderii maselor de aer atlantic sau mediteraneean, relativ mai calde, care determină
frecvente precipitaţii lichide, chiar şi iarna. Astfel la Ţebea (Baia de Criş), în perioada 19801994, numărul mediu al zilelor cu ninsoare a fost de 21,8.
În zona depresiunii Băiţa primele ninsori se semnalează, în medie, în jur de 1 decembrie, în
vestul zonei şi în jur de 25 noiembrie în est, iar ultimele ninsori cad în preajma datei de 12
martie. Stratul de zăpadă stabil apare, în medie, în prima decadă a lunii decembrie şi dispare în
prima parte a lunii martie, cu un decalaj de 4-5 zile între partea estică şi cea vestică.
Grosimea stratului de zăpadă variază în limite largi . În cursul anului, valorile cele mai
scăzute ale grosimii stratului de zăpadă se întâlnesc în ultima decadă a lunii ianuarie, coincizând
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cu perioada celor mai scăzute temperaturi, care reduc -practic- la zero, posibilitatea diminuării
stratului de zăpadă prin topire sau sublimare.
Din analiza principalelor elemente climatice rezultă că: suma ridicată a temperaturilor medii
zilnice mai mari de 10oC, durata şi intensitatea mai redusă a fenomenelor de iarnă (-2,2° – 3,6o
C media lunii celei mai reci; 30-40 zile durata medie a stratului de zăpadă; circa 180 de zile
durata perioadei fără îngheţ) împreună cu volumul sporit al precipitaţiilor (650-800 mm/an), dar
cu o destul de pronunţată variabilitate interanuală) şi distribuţia lor în proporţie de 55-60% în
perioada caldă a anului reprezintă factorii ecologici dominanţi ai combinărilor bioclimatice din
zona depresiunii Băiţa.
Soluri
Diversitatea factorilor de solificare, determinată de specificitatea condiţiilor naturale ale
depresiunii Băiţa, a imprimat învelişului de sol, pe lângă o zonalitate altitudinală fitoclimatică,
un caracter mozaicat privind direcţiile de solificare, răspândirea spaţială a solurilor, stadiul şi
nivelul de dezvoltare a profilelor de sol, în care substratul litologic a avut un rol preponderent. În
această zonă prin acţiunea concomitentă şi interdependentă a factorilor şi condiţiilor naturale de
solificare, procesele pedogenetice au generat soluri litomorfe mollice şi pe argile, soluri argiloiluviale cu orizont eluvial, soluri cambice eu-mezobazice şi oligobazice şi litosoluri19.
Rendzinele20 sunt legate genetic de prezenţa calcarelor şi a depozitelor calcaroase care
aflorează la zi. Sunt mult răspândite, mai puţin ca formaţiuni compacte, cel mai adesea, în
asociaţie cu alte soluri. Astfel, ele se asociază cu litosolurile rendzinice, cu soluri eumezobazice, cu terra rossa şi chiar cu solurile brune acide. Sunt soluri superficiale, slab acide
până la alcaline eu-mezobazice şi bogate în humus.
Terra rossa21 formează o asociaţie de soluri specifice carstului prin componenţa solurilor
care o compun (soluri roşii de tip terra rossa cu rendzine). Aceste soluri apar sub pajişti cât şi
sub păduri.
Litosolurile22 sunt soluri slab evoluate, dezvoltate pe pante repezi sau abrupte, direct pe
fundamentul litologic, slab dezagregat şi alterat. Se întâlnesc de obicei în zonele cu grohotişuri,
pe versanţii cheilor, ai crestelor calcaroase. Profilul de sol este îngust, deseori cu discontinuităţi
în răspândire, cu o succesiune simplă de orizonturi, în care orizontul humifer nu depăşeşte 10
cm grosime şi sunt foarte bogate în schelet. Carstul din Munţii Metaliferi este dezvoltat pe roci
carbonatate de vârstă jurasică şi cretacică. Majoritatea calcarelor în care s-a dezvoltat carstul
munţilor dintre Mureş şi Barcău conţin cantităţi extrem de ridicate de CaCO3 (G. Pârvu şi
colab., 1977). Calcarele cristaline ale Platoului Poieni conţin între 86,6 şi 98% CaCO3 iar cele
din zona Băiţa ajung la 98,25% CaCO3.
Flora şi fauna
Evidenţierea particularităţilor ecologice ale tuturor speciilor de plante din cuprinsul unei
regiuni geografice bine delimitate este foarte utilă pentru stabilirea specificului ecologic al
ecosistemelor ce populează acea zonă, în contextul complexului de factori pedoclimatici locali.
S-au luat în studiu următorii factori climatici : temperatura, umiditatea şi reacţia solului, în
strânsă legătură între ei şi, de asemenea, în strânsă legătură cu elementele edafice şi de vegetaţie.
Organismele vegetale şi comunităţile de organisme vegetale resimt nemijlocit acţiunile
climatice, iar în funcţie de presiunea acestor factori, ele realizează, între anumite limite, o
modelare a valorii acestora spre optimul lor ecologic sau funcţional. Fitoclimatul asociaţiilor
rezultă din interacţiunea fitocenozelor cu factorii climatului local şi cu cei ai staţiunii. La rândul
Ghe. Lupaşcu, M. Parichi, N. Florea, Ştiinţa şi ecologia solului, Iaşi, 1998
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său fiecare grupare vegetală prezintă anumite cerinţe particulare faţă de parametrii staţionali, şi
întrucât structura calitativă şi cantitativă este, de asemenea, specifică, rezultă că şi fitoclimatul,
determinat de multiplele interacţiuni, va fi specific pentru fitocenozele unei asociaţii. Prin
cunoaşterea acestui fitoclimat, se poate obţine un indicator concludent în caracterizarea
ecologică a unui teritoriu.
În zona Băiţa flora se caracterizează prin numărul mare al elementelor termofile – de
origine sudică – prezente atât pe stâncile calcaroase, cât şi în asociaţiile ierboase şi lemnoase.
Abundenţa plantelor termofile este justificată de climatul blând, favorizat de poziţia geografică,
de altitudinea relativ mică a dealurilor cât şi de substratul calcaros 23. Dintre speciile rare, citate
pentru prima dată în Munţii Metaliferi amintim pe Ceterach officinarum, Minuartia setacea şi
Taraxacum hoppeanum.
Pe lângă rarităţile floristice menţionate, în zona Crăciuneşti s-a descoperit o varietate nouă
pentru ţara noastră, o varietate şi două forme noi pentru ştiinţă şi anume Centaurea atropurpurea
varietatea crassifolia, Centaurea atropurpurea varietatea crassifolia forma integrifolia, Festuca
valesiaca varietatea pseudodalmatica forma angulosa24.
În flora cheilor calcaroase din zona Băiţa sunt prezente numeroase specii autohtone,
endemice, carpatice şi carpato-balcanice, cu importanţă fitocenotică şi fitogeografică
deosebită25. Dintre speciile endemice şi subendemice întâlnite în zonele calcaroase amintim:
Silene nutans ssp. dubia, Dianthus petraeus ssp. petraeus, Aconitum licoctonium ssp.
moldavicum, Cardamine glanduligera, Symphytum cordatum, Thymus comosus, Helictotrichon
decorum. Flora cheilor calcaroase deţine şi un contingent, destul de mare, de specii carpatobalcanice: Silene heuffelli, Sempervivum marmoreum, Helleborus purpurascens, Waldsteinia
geoides, Galium kitaibelianum, Taraxacum hoppeanum, Crocus vernus ssp. heuffelianus,
Sesleria rigida.
Elementele carpato-balcanice evidenţiază conexiunile florogenetice strânse dintre flora
acestui spaţiu carpatic, strict delimitat goemorfologic, şi cea a Munţilor Balcani, existente,
probabil, încă din terţiar. Existenţa unor interferenţe floroistorice, în trecutul îndepărtat cu
peninsula Balcanică, Anatolia şi Munţii Caucaz, este atestată de prezenţa speciilor balcanice:
Quercus frainetto, Quercus pubescens, Dianthus puberulus, Alyssum murale, Hypericum
rochelii, Cephalaria laevigata, Campanula grossekii, Fritilaria orientalis, şi mai ales a celor dacobalcanice: Lathyrus hallersteinii, Seseli rigidum, Ferulago silvatica, Galium flavescens, Scabiosa
banatica, Centaurea atropurpurea şi a celor carpato-balcano-caucazice, ca: Telekia speciosa.
În flora zonelor calcaroase din împrejurimile comunei Băiţa s-au identificat şi o serie de
taxoni atlanto mediteraneeni : Asplenium ceterach, Thlaspi alliaceum, Primula vulgaris, Crepis
setosa, Tamus communis. Speciile ponto-mediteraneene (Cerastium dubium, Petrorhagia
prolifera, Trifolium pannonicum, Lathyrus venetus, Odontites lutea, Stachys germanica, Allium
flavum) se alătură celor ponto-panonice (Minuartia setacea ssp. banatica, Isatis tinctoria,
Thymus glabrescens ssp. glabrescens, Iris pumila) şi celor mediteraneene (Silene armeria,
Silene viridiflora, Aristolochia pallida, Lunaria annua, Rosa gallica, Bifora radians, Fraxinus
ornus, Piptatherum virescens).
Toate aceste specii carpatice şi carpato-balcanice, alături de cele alpic-carpato-balcanice
(Silene italica var.nemoralis, Euphorbia carniolica, Doronicum columnae, Echinops
commutatus) sau de alt tip, conferă fitocenozelor studiate un colorit regional, şi permit, de multe
ori, delimitarea sintaxonilor vicarianţi faţă de cenozele similare din alte zone.
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Dealurile sunt caracterizate printr-o vegetaţie ierboasă constituită din pajişti şi păduri, zona
Băiţa fiind situată în etajul gorunului care formează păduri aproape pure sau în amestec cu cerul,
gârniţa, fagul şi mojdreanul 26 .
Pajiştile mezofile colinare sunt edificate de fitocenoze aparţinând asociaţiilor: Festuco
rubrae-Agrostietum capillaris Horv., (1951) 1952. Pajiştile sunt în cea mai mare parte
modificate semnificativ de către om. Covorul ierbos al pajiştilor are în structura lui
hemicriptofite perene care asigură o structură complexă. În cadrul florei are loc o
întrepătrundere a sinuziilor pe orizontală şi a straturilor de plante cu înălţimi diferite pe verticală.
Altitudinal, pajiştile mezofile sunt distribuite între 300-400 m, pe dealurile din zona depresiunii
Băiţa , unde ocupă culmile domoale sau versanţii slab înclinaţi. În aceste tipuri de pajişti,
instalate secundar în urma defrişării terenurilor forestiere (făgeto-cărpinete), se întâlnesc tufe
izolate de Rosa canina (măceş), Crataegus monogyna (păducel), Viburnum opulus (dârmoz).
Pajiştile xerotermofile colinare sunt cele mai extinse în sectorul zonei Băiţa. În regiunile
calcaroase pajiştile xerotermofile şi mezoxerofile sunt edificate de asociaţia Thymetum comosi
Pop et Hodişan 1963.
Fitocenozele acestei asociaţii, exclusiv calcicole, ocupă stâncăriile însorite şi mai puţin
înclinate, la altitudini cuprinse între 300-550 m.
Pajişti higrofile colinare se dezvoltă în zona văii Căianului şi sunt edificate de asociaţia
Agrostetum stoloniferae Ujvárosi 1941 şi constituie pajişti instalate secundar în urma tăierii
sălcetelor şi arinişurilor colinar-submontane.
Stâncării colinar-montane cu vegetaţie mezofilă şi xerotermofilă. În habitatele calcaroase
din zona Băiţa vegetaţia stâncăriilor este edificată de asociaţiile: Thymetum comosi Pop et
Hodişan 1963, subas. teucrietosum montani (Csuros 1958) Coldea 1991 (pe versanţii cu
expoziţie vestică şi sud-vestică, pe roci calcaroase), Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd.
(1939) 1949 (pe versanţii cu expunere N-NE), Melico-Phleetum montani Boşcaiu et al. 1966 şi
Asperulo capitatae-Seslerietum rigidae (Zoly 1939) Coldea 1991, pe versanţii calcaroşi cu
expoziţie sudică, sud-estică.
Tufărişurile (asociaţii arbustive) şi liziera pădurilor de foioase colinare. Asociaţiile arbustive
cele mai frecvente în zona pădurilor de foioase colinar-montane sunt Prunus spinosaeCrataegetum (Soó 1927, Hueck 193l), Sambucetum racemosae (Noirf. 1999) Oberd. 1973),
Rubetum idaei (Pfeiff. 1936 em Oberd. 1973).
Condiţiile ecologice variate din zona de interpătrundere a ecosistemelor existente (păduri de
foioase, păduri de luncă colinar-montane, pajişti mezofile) favorizează dezvoltarea unei
lepidopterofaune bogate şi variate.
Cărpinetele din depresiunea Băiţa sunt edificate de asociaţia Lathyro-halersteiniiCarpinetum Coldea 1975 quercetosum cerris Coldea 1975. Făgetele sunt edificate de asociaţia
Fageto-Carpinetum. Ele sunt răspândite mai ales pe versanţii vestici şi sudici, la altitudini de
550-580 m.
La liziera făgetelor sunt dominante Sambucus racemosa (boz), Rosa canina(măceş), Rubus
idaeus (smeur), Crataegus monogyna (păducel).
Pe versanţii estici, sud-estici şi sudici ai dealurilor din zona Băiţa sunt răspândite asociaţiile
termofile de Quercus pubescens (stejar pufos) şi Quercus cerris (cer).
În lungul văii Căianului, pădurile de luncă din zonele colinare sunt edificate în special de
asociaţiile: Alnetum glutinosae-incanae (Br.-Bl. 1915, 1930) şi Salicetum albae-fragilis Issler
1924 em Soó 1957.
În zona vegetaţiei înalte de la marginea arinişurilor, pot fi zărite mai ales în zilele călduroase
de vară, numeroase specii de lepidoptere diurne. Adulţii acestor specii vizitează florile de
26

Idem, Les Associations Saxicoles des Gorges Calcareuses des Monts Métallifères, în Sargetia, Ser. Sci.
Nat., XVIII, Deva, 1999, p. 91-139
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Telekia speciosa (lăptucul oii, brustan), Carduus nutans (ciulin), Cirsium arvense (pălămidă),
Epilobium angustifolium (pufuliţă), Mentha longifolia (izmă), Eupatorium cannabinum (cânepa
codrului, cânepă de apă), în căutarea nectarului.
Calcarele din Dealul Măgura (Cheile Crăciuneşti), cunoscute sub numele de Măgura Băiţei
au fost declarate rezervaţie naturală din anul 1988 şi ele adăpostesc 535 specii de plante
vasculare27. În habitatele oferite de stâncării, formaţiuni arborescente şi liziera pădurii au fost
identificate specii de un real interes ştiinţific, fitocenotic şi fitogeografic: Thymus comosus,
Helictotrichon decorum, Sempervivum marmoreum, Helleborus purpurascens, Taraxacum
hoppeanum, Sesleria rigida, Seseli rigidum, Centaurea atropurpurea, Asplenium ceterach, Silene
viridiflora, Piptatherum virescens, Allium flavum, Dictamnus albus, Orchis coriophora,
Anacamptis pyramidalis, Fritilaria orientalis, Stipa pennata ssp. eriocaulis, majoritatea dintre ele
fiind elemente autohtone, endemice, carpatice şi carpato-balcanice.
Aceste specii găsesc în habitatele zonelor calcaroase ale Cheilor Crăciuneşti condiţii optime
de dezvoltare, ele nefiind deocamdată afectate de poluarea atmosferică, pe de o parte datorită
poziţiei lor la o distanţă relativ mare faţă de sursa poluantă, predominării curenţilor de aer
dinspre N şi NE spre S şi SV, geomorfologiei zonei, rolului ecoprotector al formaţiunilor
arborescente.
În zona Băiţa se întâlnesc şi o serie de specii de amfibieni şi reptile, dintre care amintim:
 Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - salamandra - În păduri de fag
 Rana dalmatina (Bonaparte, 1839) - Frecventă, pe pantele împădurite.
 Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) - şopârlă - Frecventă în zona tufărişurilor.
 Lacerta viridis viridis (Laurenti, 1768) - guşter - Frecventă, în zona tufărişurilor.
 Lacerta muralis (Laurenti, 1768) - şopârla de ziduri - Frecventă în zona
grohotişurilor.
 Coronella austriaca (Laurenti, 1768) - şarpele de alun - Rar, la liziera pădurilor.
 Vipera ammodytes ammodytes (Linnaeus, 1758) - vipera cu corn - Frecventă pe
stâncării, grohotişuri. Specie ocrotită de lege.
 În zonă trăiesc de asemenea o serie de specii de păsări, dintre care menţionăm:
 Accipiter gentilis L. - uliu porumbar - Cuibăreşte în păduri din zonă.
 Aquila pomarina (Ch. L. Brehm) - acvilă ţipătoare mică – Rară. Ocrotită de lege.
 Falco tinnunculus L. - vânturel roşu - Cuibăreşte în zonă.
 Cuculus canorus L. - cuc - Frecvent în timpul cuibăritului.
 Asio otus L. - cuif de pădure - Cuibăreşte în zonă.
 Strix aluco L. - huhurez mic - Cuibăreşte în zonă.
 Alcedo atthis ispida L. - pescăruş albastru - Observat pe malul râului.
 Picus viridis L. - cicănitoarea verde - Este întâlnită tot anul în zonă.
 Dendrocopos major L.- ciocănitoarea pestriţă mare - În păduri de foioase.
 Delichon urbica L. - lăstun de casă - Cuibăreşte în localităţile din împrejurimile
comunei Băiţa şi pe stâncării.
 Oriolus oriolus L. - grangur - Cuibăreşte în zonă.
 Garrulus glandarius L. - gaiţă - Specie frecventă.
 Sylvia atricapilla L. - silvie cu cap negru - Frecventă în păduri.
 Corvus corax L. - corb - Frecventă în zonă.
 Parus caeruleus L. - piţigoi - Observat în tot cursul anului.
27

Idem, La caractérisation de la flore des gorges calcarifères des monts Métallifères. Des aspects
phytocoenologiques,în Sargetia, Ser. Sci. Nat., XVII, Deva, 1997, p. 49-107.
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 Passer domesticus L. - vrabie - Comună tot anul, pe lângă case.
 Motacilla alba L. - codobatură - Frecventă la baza stâncăriilor.
 Carduelis carduelis L. - sticlete - Frecvent în pădurile de foioase.
Alături de acestea în zona Băiţa găsesc condiţii optime de viaţă şi o serie de specii de
mamifere dintre care amintim : Sciurus vulgaris (veveriţa), Martes foina (jderul de piatră, beica),
Vulpes vulpes (vulpea), Canis lupus (lup), Martes martes (jder), Putorius putorius (dihor),
Mustela nivalis, Sus scrofa (mistreţ), Lepus capensis (iepure), Capreolus capreolus (căprioară),
Oryctogalus cuniculus, Sylvaemus sylvaticus (şoarece de pădure).

18

DE LA ÎNCEPUTURILE CIVILIZAŢIEI OMENEŞTI,
LA PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE
ALE LOCALITĂŢILOR COMUNEI BĂIŢA
Depresiunea Băiţei cunoscută pentru zăcămintele sale aurifere, deşi avea un relief frământat
şi acoperit în mare parte de păduri a constituit o zonă favorabilă subzistenţei unor comunităţi
umane preistorice din valea Mureşului, ci şi un teritoriu care a oferit condiţii relativ favorabile
unei locuiri, cu intensităţi diferite, în unele etape istorice 28. Aici s-a dezvoltat de-a lungul erelor
geologice sectorul carstic Băiţa-Crăciuneşti. Endocarstul din Măgura Băiţei şi Măgura
Feredeului este reprezentat prin mai multe peşteri fosile, favorabile locuirii umane. Primele
urme de locuire umană aflate în sectorul carstic Băiţa-Crăciuneşti, în peşterile „Balogu”, „Gropa
Lupului” şi „Şura de Jos” aparţin epocii paleolitice 29.
Peştera „Balogu”, cunoscută şi sub denumirile de peştera de la Balogu sau Peştera Szabo
Iosef, reprezintă o cavitate naturală cu trei intrări. Ea este amplasată la altitudinea absolută 450
m şi relativă de 150 m iar lungimea reţelei de galerii, hornuri etc. atinge lungimea de 180 m.
Conformaţia şi poziţia peşterii, căile facile de acces, legătura cu platoul superior care reprezenta
o bună zonă de păşunat pentru turmele de animale, ca şi existenţa surselor de apă, constituie
condiţii favorabilă pentru locuirea peşterii de către omul preistoric.
Peştera a fost cercetată pentru prima dată în anul 1884 de către E. A. Bielz. În această
peşteră, arheologul devean Teglás G. a găsit la sfârşitul secolului, oase ale ursului de peşteră
(Ursus spelaeus). El a publicat un studiu detaliat al peşterilor din zonă în anul 1902. Cu această
ocazie Teglás G. semnala existenţa, în galeria principală a peşterii a unor urme consistente de
locuire postpaleolitică.
În anul 1924, Roska M. şi H. Breuil au efectuat un sondaj de verificare stratigrafică, adâncit
până la 0,55 m. Au fost descoperite o serie de materiale constând din cărbuni, ceramică
eneolitică, resturi osteologice. În ultimile cercetări efectuate în peştera „Balogu” pentru
realizarea studiului de impact s-au soldat cu descoperirea de noi materiale, printre care şi o
râşniţă primitivă, preistorică30.
Succesiunea locuirilor din peştera „Balogu” cuprinde următoarele perioade istorice:
paleolitic, neolitic timpuriu, eneolitic final, epoca timpurie şi mijlocie a bronzului 31.
Descoperirile paleolitice au constat din bucăţi de cărbune de lemn, oase sparte, unele retuşate
prin folosire şi aşchii de calcar dur, probabil utilizate. Deşi abatele Breuil avea anumite rezerve
asupra încadrării lor cultuale, M. Roska afirma că ele reprezintă urme de locuire musteriene 32.
Descoperirile neolitice constau din fragmente ceramice aparţinând unor vase specifice
neoliticului timpuriu ce s-au păstrat în colecţia veche a muzeului din Deva şi au fost încadrate
complexului cultural Starčevo Criş, faza a II-a. Pentru eneoliticul final (perioada de tranziţie spre
epoca bronzului) în colecţiile Muzeului din Deva se află o importantă cantitate de materiale
arheologice. Acestea aparţin culturii Coţofeni şi constau din artefacte din piatră şi os, vetre de foc.

28
Ioan Andriţoiu, Descoperiri din epoca metalelor în zona Săcărâmb (jud. Hunedoara), manuscris în curs de
publicare.
29
Ibidem.
30
Cătălin Rişcuţa, Cristina Mitar, Ionuţ Codrea, Silvia Burnaz, Marcela Balazs, Evaluarea impactului asupra
activităţii de exploatare a calcarului din cariera Măgura Feredeului asupra siturilor arheologice din arealul
protejat al cheilor Crăciuneşti şi zonele limitrofe. Studiu aflat în arhiva Muzeului Civilizaţiei Dacice şi
Romane din Deva.
31
Ibidem.
32
Roska M., Paleoliticul judeţului Hunedoara, în Publicaţiile Muzeului Judeţului Hunedoara, 1, 23, 1924, p.
11-15.
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Din epoca bronzului timpuriu s-au descoperit câteva vase întregi, între care şi o ceaşcă de
mici dimensiuni, având marginea răsfrântă, îngroşată, cu toarta supraînălţată33. Din aceeaşi
perioadă în colecţia muzeului devean se mai păstrează şi o strachină cu torţi asimetrice 34. Alături
de cele două vase întregi s-au mai identificat şi câteva fragmente ceramice care au acelaşi loc de
provenienţă şi pot fi încadrate bronzului timpuriu.
Peştera „Groapa Lupului” este o cavitate naturală constituită dintr-o singură încăpere, cu o
lungime de circa 15 m, lăţimea între 9,40 m la intrare şi 6,75 m în interior şi înălţimea de 1,5 m.
Peştera „Groapa Lupului” prin orientarea sa oferă o bună vizibilitate spre valea Căianului. În
anul 1924, M. Roska şi H. Breuil au efectuat un sondaj de verificare stratigrafică. Resturile de
cărbune din lemn şi mici aşchii de cioplire au fost atribuite paleoliticului 35. Cercetările din anul
1999 efectuate de către Al. Păunescu şi A. Doboş, ce au constat din efectuarea unui sondaj,
surprind existenţa a două niveluri de locuire aparţinând paleoliticului mijlociu şi superior 36.
Vestigii aparţinând epocii paleolitice s-au descoperit şi în peştera „Şura de Jos”. Peştera se
află la 115 m de talvegul văii Căianului. Sondajul arheologic întreprins de Roska M., H. Breuil,
M.M. Jeanel şi P. A. Chappuis, a dus la descoperirea unor vestigii (oase de animale, un grator,
cărbune de lemn şi aşchii de japs roşu) şi au fost considerate ca urme de locuire paleolitice.
Dintr-o descoperire de la Crăciuneşti provine un topor eneolitic de cupru cu braţele „în cruce”
încadrat de către arheologul Al. Vulpe tipului Târgu Ocna 37.
Din peştera „Şura de Mijloc” de la Crăciuneşti mai provine şi un pumnal de cupru cu lama
foliacee, având secţiunea lenticulară. Partea superioară a lamei pumnalului avea laturile rotunjite
ce se îngustau spre mânerul cu secţiune dreptunghiulară, alungită, din care se păstrează o mică
porţiune prevăzută cu un orificiu de prindere. Alte două orificii plasate lateral şi simetric pe
partea superioară a lamei, facilitau fixarea prin nituri a mânerului din os sau lemn al pumnalului.
Pumnalul descoperit aici ar putea fi încadrat epocii bronzului timpuriu38. Din aceeaşi peşteră
sunt cunoscute şi materiale ceramice de tip Wietenberg, specifice bronzului, specifice bronzului
mijlociu, Hallstattului timpuriu şi evului mediu timpuriu 39.
Încă din preistorie metalele cele mai căutate de către comunităţile umane au fost arama,
aurul şi argintul, primul utilizat mai cu seamă pentru confecţionarea uneltelor şi a armelor, dar şi
pentru piese de podoabă. Apoi în amestec cu alte metale s-a obţinut bronzul. Metalele nobile –
aurul şi argintul – au fost căutate pentru strălucirea şi stabilitatea lor, fiind utilizate pentru
confecţionarea obiectelor de podoabă40. Descoperirea unor obiecte preistorice din aur în zona
zăcămintelor aurifere de la Săcărâmb – Băiţa poate fi considerată ca un argument indirect al
existenţei unor exploatări miniere pre- sau protoistorice. Asemenea descoperiri s-au făcut şi pe
teritoriul comunei Băiţa, la Crăciuneşti (verigă de aur) 41, Fizeş (lanţ format din 9 zale)42 şi
Lunca (lanţ format tot din 9 zale) 43.
Aceste descoperiri permit susţinerea ipotezei că pe lângă extragerea aurului nativ prin
spălarea nisipurilor aurifere, ca sursă primară pentru procurarea metalului nobil, încă din
perioada bronzului târziu continuând în Hallstatt şi La Tène, s-a practicat şi exploatarea
zăcămintelor aurifere sau a filoanelor aflate la suprafaţa solului sau la mică adâncime44.
Nicolae Cătălin Rişcuţa, Materiale arheologice aparţinând bronzului timpuriu în colecţia Muzeului din
Deva, în Sargetia, XXVII/1, 1997-1998, p. 102-128.
34
Ibidem.
35
Ioan Andriţoiu, op. cit., p. 2.
36
Ibidem.
37
Ibidem, p. 2.
38
Ibidem, p. 3.
39
Ibidem.
40
Ibidem, p. 4.
41
M. Rusu, Consideraţii asupra metalurgiei aurului în Transilvania în Bronz D şi Hallstatt A, în Acta MN, 9,
1972, p. 45.
42
Ibidem, p. 46.
43
Ibidem.
44
Ibidem, p. 31-32.
33
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Analizând probele de zăcământ recoltat din 11 mine transilvănene s-a constatat că ele conţineau
între 18-30 % argint, între care se înscriau şi cele de la Băiţa care aveau un conţinut de 27,5%.
Amploarea exploatării metalelor preţioase poate fi argumentată şi prin cantitatea de metal
preţios încorporată în monedele de argint descoperite în Dacia, datând din sec. III î.Chr. - I d.
Chr., estimată la 400 kg45. Amploarea exploatărilor romane din zona Munţilor Apuseni de după
cucerirea romană nu ar fi fost posibilă fără o cunoaştere cât mai precisă a zăcămintelor aurifere
din partea localnicilor în perioada premergătoare. Marea cantitate de aur capturată de către
Traian nu putea proveni doar din spălarea nisipului aurifer. Absenţa unor indicii privitaore la
mineritul aurifer din perioada preromană oferă câmp liber unor supoziţii. Probabil că dacii
asemenea predecesorilor lor din epocile bronzului şi a fierului nu au dezvoltat lucrări miniere de
proporţii, nu au realizat amenajări complexe – acumulări, aducţiuni de apă – pentru prelucrarea
minereului aurifer. Urmele unor activităţi miniere din epoca dacică în zona Săcărâmb – Băiţa nu
au putut fi identificate şi datorită activităţilor ulterioare. Dar unele descoperiri monetare,
atribuite epocii dacice, care provin din această zonă au o importanţă deosebită.
Astfel de la Băiţa provine un tezaur format din 14 denari republicani romani şi doi de la
începutul imperiului46. De la poalele dealului Cetraş, de la Măgura Topliţa este amintită
descoperirea, în anul 1860, a unui vas ceramic ce conţinea denari republicani şi un lanţ de bronz.
Într-o localitate minieră situată la vest de Săcărâmb, între Certej şi Băiţa, în anul 1860, un porc a
scurmat şi a scos o oală cu monede şi un lanţ de bronz47. De pe teritoriul localităţii Sălişte sunt
cunoscute două monede, un denar republican şi altul imperial 48. Deşi puţine la număr aceste
descoperiri ne atestă existenţa unei importante activităţi miniere în această zonă ceea ce permite
comunităţilor de aici să se antreneze în schimburile comerciale cu lumea romană.
Îndată după cucerirea Daciei de către romani, aceştia au început organizarea exploatării
minelor de aur ale noii provincii. Minele sau exploatările de suprafaţă din zona Săcărîmb-Băiţa,
conţinând minereu cu un conţinut mai redus de sulf se pretau la o mai uşoară prelucrare.
Mărturii ale exploatării aurului din zona Băiţa sunt tot mai numeroase. Cele mai multe sunt
cunoscute de la Băiţa, considerată de către arheologul Teglás G. ca fiind un centru al
administraţiei miniere49.
Tot aici au fost identificate şi urmele unui drum roman. Reşedinţa districtului minier Băiţa
cuprindea şi alte exploatări din zonă, precum cele de la Fizeş, Măgura, Troiţa, Hărtăgani etc 50.
Aceste urme au fost identificate pe o şa ce făcea legătura între masivele Măgura şi Cornet, unde
se observă vestigiile a circa 20 de construcţii romane din piatră şi cărămidă. Unele dintre
construcţii erau prevăzute cu sisteme de hypocaustum, având pavimentul realizat din mozaicuri
din ceramică, iar pereţii păstrând urme de pictură murală 51. Dintre materialele descoperite în
această zonă amintim conducte de lut, un mojar din piatră, 2 râşniţe, o coloană cu inscripţie,
dispărută între timp, şi o fibulă de aur 52.
Galeriile de la Băiţa au fost descrise de Teglás G. ca având 2 m înălţime, iar lăţimea de
0,56-0,65 m. În subteran unde filonul se ramifică, erau executate unele nişe în peretele galeriei.
În dealul „Măgura” exista o galerie numită „galeria romană” în care s-a înaintat cu dalta şi

Fl. Medeleţ, În legătură cu marea spirală dacică din argint aflată la Muzeul Naţional din Belgrad, în Analele
Banatului, 3, 1994, p. 192-230.
46
Ioan Andriţoiu, Descoperiri din epoca metalelor,…p. 8.
47
Ibidem, nota 58.
48
I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj Napoca, 1974, p. 292.
49
Ioan Andriţoiu, Descoperiri din epoca metalelor,…p. 8.
50
Ibidem, nota 61.
51
Ibidem, p. 8.
52
Ibidem.
45
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ciocanul53. Pe o hartă minieră a unei exploatări de argint de pe masivul „Măgura Băiţei” din
anul 1766, este menţionat un puţ foarte vechi, care ar putea fi de epocă romană 54.
La Băiţa au mai fost semnalate urmele unor amenajări hidrotehnice – un bazin şi un sistem
de canale – care aduceau apa ce a servit la prelucrarea şi spălarea minereurilor aurifere. De
asemenea au fost descoperite mojare şi pietre pentru zdrobirea minereului. Tot aici s-au mai
descoperit unelte de lucru ale minerilor, râşniţe, ciocane, dălţi, ruinele unor edificii precum şi
unele inscripţii. Au fost puse în evidenţă şi grămezi de zgură ceea ce indică existenţa unor
cuptoare pentru topit minereul aurifer55. Vestigii ale exploatărilor romane s-au mai observat şi în
galeria „Ana” unde s-au descoperit urmele unei exploatări în trepte 56. Administraţia minelor din
zonă fiind amplasată la Băiţa, ea dispunea şi de un grup de soldaţi, afectaţi nevoilor de apărare a
minerilor ce locuiau în edificiile ale căror urme s-au descoperit în apropiere.
La sud-est de Băiţa, pe cursul superior al văii Fizeşului, la Trestia au fost sesizate urmele
vechilor galerii romane prăbuşite într-un spaţiu ocupat în epoca modernă de exploatările
„Sibilla”, „Maria Victoria” şi „Istvan”57. În una dintre galerii s-au descoperit mai multe schelete
umane, din care cauză a fost botezată „Baia de oase”58. Mai mult, la unele schelete s-au găsit şi
lanţuri din fier, fiind atribuite foştilor lucrători sclavi din minele provinciei Dacia.
Pe înălţimile „Măgura Băii” şi pe „Dealul Cărbunarilor” din satul Hărţăgani existau mai
multe exploatări miniere în antichitate. Din perioada romană sunt cele existente în jurul galeriei
„Sf. Andrei” de unde provine şi o monedă de la Antoninus Pius 59. În partea estică a bazinului
minier Băiţa, V. Wollmann aminteşte de un loc numit „Draika” (dispărut în secolul XIX) unde
ar fi existat o exploatare argentiferă, cunoscută probabil şi în antichitate 60.
O altă localitate de pe raza comunei Băiţa, Căinelul de Sus, apare în literatura arheologică
cu urme ale unor exploatări miniere şi o aşezare romană aflată sub vatra actuală a satului, unde
s-au găsit cărămizi, monede romane etc61. De asemenea, la Fizeş, între dealurile „Cornet” şi
„Sfredel” au fost localizate urme de exploatări miniere şi ale unei aşezări romane 62. Dintr-o
exploatare au fost recuperate, la 1882, mai multe vase, opaiţe şi alte obiecte romane 63. Tot de la
Fizeş provine şi un opaiţ cu ştampila MVRRI 64.
Descoperirea câtorva categorii de obiecte amintesc de activităţi specifice mineritului. În
cadrul Muzeului din Deva se păstrează un butuc de roată hidraulică, provenind de la o
exploatare minieră romană de la Fizeş, şi care a fost folosită la evacuarea apei din galerii sau în
alte activităţi65. De la Băiţa provin şi câteva pisăloage şi râşniţe din piatră66.
Intensificarea exploatării metalelor preţioase din zona Băiţa este confirmată şi prin
descoperirea unor tezaure monetare. În anul 1887, la Băiţa, la poalele dealului „Sfredel” a fost
descoperit un tezaur monetar compus din câteva sute de piese. O parte din acest tezaur ar fi fost
văzută de arheologul Teglás G., conţinând monede ce se înşiră pe o perioadă de timp, ce merge
de la Traianus (98-117) până la Septimius Severus67.
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O altă descoperire provine din hotarul satului Barbura, de unde a fost recuperat un tezaur
compus dintr-un număr neprecizat de piese. Cele 83 de monede recuperate şi determinate se
desfăşoară de la triumviratul lui Marcus Antonius la domnia împăratului Marcus Aurelius 68.
Şi în perioada cuprinsă între retragerea aureliană şi începutul evului mediu sau mai precis în
cazul nostru până la primele atestări documentare ale localităţilor din depresiunea Băiţa a fost
marcată de câteva descoperiri. Astfel s-a descoperit la Fizeş un mic tezaur compus din 11 monede
datate din a doua jumătate sau de la sfârşitul secolului IV69. Descoperirea aceasta argumentează
continuitatea unor comunităţi de mineri care utilizează moneda ca mijloc de schimb.
În peştera „Şura de Mijloc” de la Crăciuneşti s-a descoperit ceramică datând din secolele
X-XI. Mai mult, însăşi denumirea uneia dintre peşterile de la Crăciuneşti „Zidul de Sus” este
legată de o intervenţie umană. Poziţia ei strategică şi larga vizibilitate asupra văii Căianului a
făcut din aceasta un loc ideal de observaţie şi apărare. Este cert că în cadrul acestor cavităţi au
fost fortificate în evul mediu când a fost barat accesul în peşteră cu un zid rudimentar din blocuri
de calcar, legate cu pământ.
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DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ
A LOCALITĂŢILOR COMUNEI BĂIŢA
LA RĂSCOALA LUI HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN
Societatea transilvăneană la începuturile mileniului al II-lea era reprezentată prin obştile
săteşti care au constituit un factor de permanenţă şi o verigă de legătură între mileniul I şi
structurile societăţii medievale. Obştea sătească, temelia organizării vieţii societăţii omeneşti de
la începutul evului mediu, ca şi instituţia născută în cadrul ei, a cnezilor şi voievozilor, au dat
dovada, pe parcursul a mai multor veacuri, de putere şi vitalitate şi în părţile Hunedoarei şi
Zarandului.
De altfel, depresiunea Zarandului constituia o zonă istorică bine individualizată. În
documentele medievale de mai multe ori denumirea de sat echivalează, cu puţine excepţii, cu
aceea de obşte sătească70, deoarece la începutul evului mediu a existat semnul de egalitate între
sat şi obştea sătească. Evoluţia societăţii transilvănene este demonstrată şi prin stratificarea în
pături sociale deosebite din punct de vedere economic: o pătură subţire alcătuită din cnezi, juzi,
„oameni buni şi bătrâni”, care îndeplinind anumite dregătorii vreme mai îndelungată au avut
posibilitatea să se ridice pe o treaptă superioară faţă de restul membrilor obştii, care reprezintă
majoritatea populaţiei comunităţii respective 71.
Puternicele uniuni de obşti din Ţara Zarandului, apoi districtele româneşti medievale, ce li
s-au suprapus în condiţiile create, voievodatele şi cnezatele, reprezintă realităţi istorice a căror
menţiune documentară se confirmă prin numeroase ctitorii din piatră. Deşi cucerită de către
statul feudal maghiar care a organizat în Transilvania formele administrative specifice Europei
apusene (comitatele), instituţiile anterioare româneşti (districtele) continuă să se menţină încă
mult timp. Deşi districtele sunt amintite documentar abia din secolul al XIV-lea, vechimea lor
ajunge până cel puţin la începutul secolului al XIII-lea72.
În Ţara Zarandului sunt pomenite opt districte româneşti dintre care şase într-o diplomă din
anul 1390: Hălmagiu, Căpâlna, Vârfurile, Izvorul Crişului, Arăneag şi Cladova, urmate, în
secolul următor de atestarea districtelor Crişul Alb (1404) şi Ribiţa (1444) 73. În cadrul acestor
realităţi istorice specifice Ţării Zarandului, cu subdiviziunea sa „ţinutul Băiţei”, sunt amintite în
documentele evului mediu pentru prima dată localităţile componente ale actualei comune Băiţa.
Căinelul de Sus este prima localitate pomenită în documentele medievale. Într-un act din
anul 1330 se vorbeşte despre un sat cu numele „Kayanthw”, „Kayantheu” sau „Kayanfew”, care
nu este altul decât Căinelul de Sus74. Documentele ulteriore amintesc satul sub acest nume cu
foarte mici deosebiri. În anul 1439, documentele vorbesc despre „Kayany”, iar la 1465 despre
„poss. Kayan”75. În anul 1499 localitatea este menţionată cu numele Kayanthew” iar la 1506
purta numele „Kayanwelgye”76.
La începutul secolului al XVI-lea (1525) Căinelul de Sus făcea parte din marele domeniu al
cetăţii Şiria şi este înscris cu numele „Keynelesth”77. Satul este înscris cu un număr de 13
supuşi, între care şi Michael crainic, care locuia împreună cu Criste care îndeplinea aceeaşi
funcţie78.
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Localitatea Băiţa este cea de-a doua în ordine cronologică, amintită fiind într-un document
din anul 1427. Documentul din acest an o menţionează sub numele german de Pernseyfen. Încă
de la primele sale menţiuni documentare Băiţa apare ca o localitate privilegiată, datorită
bogăţiilor subsolului său ceea ce a dus la o dezvoltare accelerată a sa. Astfel în anul 1441 şi
1444 Băiţa apare cu statutul de târg (oppidum) şi poartă şi două denumiri – Kysbanyah alio
nomine Medwepataka 79. În urbariul domeniului cetăţii Şiria, de la 1525, este consemnată sub
numele Kysbanyah80. Acum Băiţa avea 13 supuşi, între care 11 iobagi şi 2 jeleri, dar avea şi
două sesii părăsite81.
Satul Crăciuneşti apare menţionat în documentele medievale pentru prima dată în anul
143982 în acelaşi an cu alte patru sate ale comunei. Prima menţiune documentară menţionează
satul cu numele maghiarizat de Karachonfalva83. Numele satului provine de la antroponimul
Crăciun căruia i s-a adăugat sufixul – eşti 84. În urbariul cetăţii Şiria, satul apare înscris cu
acelaşi nume maghiarizat, ca şi cel de la prima atestare „Karachon Falva” 85. Cu această ocazie
conscriptorii înregistrează la Crăciuneşti un număr de 8 iobagi care trăiau pe 4 sesii, cea de a 5-a
fiind părăsită. Apare între supuşii cetăţii şi un „Michael Cyudely”86, care probabil îndeplinea
funcţia de jude al satului.
Satul Hărţăgani apare înscris pentru prima dată în documentele medievale, tot în anul 1439
când purta numele de „Harczegfalva”87. Numele său provine de la antroponimul Harţag. De
altfel un cnez Herczeg este menţionat ca locuind în sat chiar cu ocazia înscrierilor supuşilor săi
în urbariul domeniului cetăţii Şiria. Conscripţia înregistrează un număr de 25 de iobagi care
locuiesc pe 9 sesii. În cadrul domeniului satul Hărţăgani aparţinea unei subdiviziuni şi anume
voievodatului lui Ştefan Moga, care număra 48 de sate 88.
Localitatea Ormindea este înscrisă în documentele evului mediu pentru prima dată, tot în
anul 1439, când numele său apare sub forma „Germend”89. Numele său cunoaşte de-a lungul
anilor diverse forme: Germend (1441)90, Hormendefalva (1444)91, Erwendfalva, Kurmendfalva
(1464)92, pentru ca în anul 1525 să se apropie de forma numelui actual Ormynde 93. În anul 1525
satul Ormindea număra 17 supuşi, între care 13 iobagi şi 4 libertini. O persoană posedă
½ sesie,
iar ceilalţi numărând câte 2, 3 sau 4 capi de familiei posedau câte o sesie întreagă. Cei 4 libertini
posedă tot 1 sesie. Cu această ocazie se mai înscriu şi 2 sesii pustii şi 1 arsă94.
Satul Sălişte face parte din grupul celor 5 localităţi ale comunei menţionate în anul 1439. În
anul 1439 satul purta numele Szelistafalva 95. În decursul anilor numele satului înregistrează
diferite forme ale numelui: Zelisteh (1574), Szeliste (1601), Zelistie, Also-Szelistye, FelsoSzelistye (1597), Sziliste (1601), Zelistie (1613), Szilisztie (1619), Zelistie (1633), Szelistye
(1648), Selestie (1850) şi Sălişte (1854)96.
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Localitatea Trestia este menţionată în documente tot în anul 1439, când purta numele de
Trestyefalva97. Numele satului îmbracă mai multe forme în decursul vremii: Terchye (1441),
Tresthe (1464), Trezthe (1525), Trestye (1733) şi Trestia (1854)98. Numele satului provine de la
apelativul „trestie”99. În urbariul domeniului cetăţii Şiria, din anul 1525, localitatea Trestia apare
înscrisă cu 14 supuşi, care folosesc 5 sesii iobăgeşti100. Mai exista în sat şi o sesie părăsită. Doi
dintre iobagi, Surka (probabil Jurca) şi Johanes Bokor, sunt săraci (pauper), neavând nici vite,
nici vie101.
Satul Peştera, este consemnată în documentele medievale în anul 1534, sub numele
Pesthere102. Şi numele său cunoaşte diferite forme în decursul evului mediu. Satul aparţinea
totuşi domeniului cetăţii Şiria când avea 1 iobag şi 1 sesie părăsită103.
Localitatea Fizeş este menţionată pentru prima dată în documente în anul 1453 când purta
numele Fyzesd104. În decursul existenţei numele satului a suferit unele modificări neînsemnate
de formă. În anul 1473 purta numele de „Fyzesth”, în 1733, Füzets, în 1750, Fizedzsi, pentru ca
în anul 1850 să se numească Fizesd 105. Ultima localitatea din comuna Băiţa menţionată în
documente este Barbura. Ea apare înscrisă în Conscripţia religioasă din anul 1805, purtând
numele actual şi aparţinând protopopiatului Geoagiu, şi avea 51 de familii ortodoxe 106. În
decursul evului mediu populaţia dependentă a satelor avea o serie de obligaţii faţă de stăpânii
feudali. La 1451 Iancu de Hunedoara, luând în considerare meritele lui Moga de Hălmagiu l-a
întărit în voievodatul Kapolna, Hălmagiu şi Băiţa 107.
Obligaţiile feudale ale locuitorilor din Băiţa şi satele din jurul ei reveneau voievodului
Moga. Localităţile din depresiunea Băiţa care aparţineau la 1525 domeniului cetăţii Şiria sunt:
Băiţa, Hărţăgani, Trestia, Crăciuneşti, Peştera, Ormindea, Căinelul de Sus şi Călimăneşti
(localitate azi dispărută), iar locuitorii lor sunt obligaţi la îndeplinirea obligaţiilor feudale
practicate pe acest domeniu.
Iobagii constituie marea masă a populaţiei supuse reprezentând peste 90 %. O altă categorie
de locuitori de pe domeniu sunt jelerii, menţionaţi cu termenul de „inquilinus” 108. Această
categorie de populaţie este mai redusă sau chiar lipseşte din unele localităţi. În urma răscoalei
din 1514 şi a legiuirii din acest an, care reduce la şerbie şi leagă de glie aproape întreaga
populaţie iobăgească şi categoria jelerilor aproape că a dispărut, jelerul şi iobagul contopindu-se
într-o masă unică iobăgească.
Din cuprinsul urbariului se desprind câteva obligaţii deşi ele sunt destul de sumar precizate.
Astfel în localitatea Ormindea apar înscrişi 4 păsărari şi 1 libertin călări 109. Cei 4 păsărari aveau
obligaţia să prindă păsări pentru stăpânul feudal şi curtea sa. Caracteristic pentru satele
româneşti ale zonei Băiţa este faptul că ele se disting după numele locuitorilor, după crainicii,
cnejii şi după sarcinile lor feudale distinctive.
Băiţa, deşi este înscrisă cu numai 11 iobagi şi 2 jeleri, totuşi are statutul de târg 110. Toate
satele din zona Băiţei sunt considerate mici deoarece aveau cu mult sub 30 de familii. Doar satul
Hărţăgani se apropie de satele considerate mijlocii care aveau peste 30 de familii. Statutul
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târgului Băiţa este legat de meşteşugul exploatării şi prelucrării aurului şi argintului,
continuându-se un meşteşug practicat aici încă din antichitate.
Băiţa aducea un venit anual important din urbură. În anii dinainte de 1525 urbura obţinută
de la Băiţa era luată întotdeauna de urburariul instituit la Baia de Criş, dar prin hotărârea lui
Ştefan Bathory, din anul 1522, urbura este luată de la acela şi a instituit şi aici la Băiţa un
urburar, care în acelaşi an a plătit drept venit al urburei suma de 68,28 florini 111. În anul 1523,
venitul stăpânului feudal provenit din urbura încasată la Băiţa a scăzut la 29 florini112. Urbura se
încasa nu numai de la Baia de Criş sau Băiţa ci şi din ţinuturile româneşti 113. Şi referirile din anii
următori menţionează practicarea activităţii de minerit în zona Băiţa.
Raportul întocmit de către comisarii, Wernher şi Bornemisza în primăvara anului 1552,
trimişi în mod special să analizeze situaţia îngrijorătoare în care se aflau minele din
Transilvania, este deosebit de concludent. Cei doi comisari arată în raportul lor că aşa-numita
cămară pentru topirea şi schimbul aurului a fost totdeauna arendată de regi, pe o anumită sumă
de bani, principalilor orăşeni din Sibiu114.
Referindu-se la locurile de minerit cei doi comisari notează că „în Transilvania se găseşte
mult aur şi se obţine mai ales prin spălare. Aproape că nu este loc în Transilvania în care să nu
fie bogate spălătorii de aur. Sunt totuşi minereuri de aur care se extrag în târgurile Abrud, Baia
de Arieş, Baia de Criş şi Băişoara (autorii raportului se referă la Băiţa) 115. Însă din atâta belşug
de aur nici chiar a patra parte, sau o parte chiar mai mică decât aceasta, nu e înfăţişată la
cămară116.
Referindu-se la cauzele acestui fenomen cei doi comisari spun că „acum, la mijlocul anului
se face o singură topire, pe când sub regele Mateiaş (1458-1490) şi apoi Vladislav (1490-1516)
în fiecare an se făceau două topiri. Referiri foarte interesante fac cei doi comisari şi în ceea ce
priveşte naţionalitatea minerilor din exploatările aurifere din Transilvania. „Iar băieşii aurului
sunt aproape toţi români” 117.
Ei mai spun că Transilvania „e mai bogată în aur decât în argint. Iar aurul provine mai mult
din spălătorii decât din mine. Minereuri de aur există doar în patru locuri şi din aceste locuri
unul singur aparţine regelui, anume Baia de Arieş, din care se extrag doar minereuri de argint.
Totuşi se găsesc minereuri de argint şi la Băişoara şi la Baia de Criş, care locuri amândouă sunt
supuse cetăţii Şiria”118. Obligaţiile locuitorilor Băiţei, care se ocupă cu extragerea metalelor
preţioase, către stăpânul domeniului, durează până la desfiinţarea domeniului la începutul
secolului al XVII-lea.
La sărbătoarea Sf. Gheorghe fiecare cnez din aceste sate era dator cu câte o oaie. Satele,
toate împreună, pentru aducerea de lemne la cetate, erau datoare cu câte o bute de vin. Cele care
nu aveau vin îl puteau răscumpăra în bani. De Sânmărtin se plătea câte un florin drept cens de
fiecare sesie locuită. Toţi iobagii care aveau peste 10 porci erau obligaţi să dea unul. Pentru ceea
ce trecea peste 10 se răscumpărau în bani. Iobagii mai dădeau o serie de daruri: La Paşti câte
patru ouă şi două pâini, la Sânmărtin, un pui şi două pâini iar la Crăciun tot un pui şi două pâini
care erau predate castelanilor119.
Veniturile feudale obişnuite ale domeniului erau censul, daturile sau darurile, dijma şi nona.
Censul pe întreg domeniul, deci şi în satele comunei Băiţa era de 1 florin şi se plătea la
sărbătoarea Sânmihai (29 septembrie). Un florin se plătea de sesia iobăgească întreagă, obligaţia
subdivizându-se în funcţie de subdivizarea sesiei. Conform legii din 1514 trebuie să se plătească
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1 florin de iobag sau jeler indiferent de starea sa. Dar la 1525 încă nu se generalizase legislaţia
peste tot, obligaţia de cens achitându-se încă după vechiul obicei.
Daturile sau darurile nici ele nu se plătesc conform legii din 1514. Ele sunt diferite şi
variază tot în funcţie de vechile obiceiuri. Cele mai importante daturi sau daruri sunt vitele de
tăiat, care se achitau anual stăpânului feudal. Dijma din semănături nu se plătea stăpânului
feudal ci bisericii din care cauză nici nu este menţionată în urbariu.
Nona era obligaţia iobagului către stăpânul feudal şi se dădea din grâne. Acolo unde existau
vii se da şi din vin. Se putea achita în natură dar se putea răscumpăra şi în bani. Dijmele din miei
sau oi, porci şi stupi erau de asemenea obligaţii către stăpânul feudal. Din porci era obligaţia de
a se da unul din zece, iar ce trecea peste cifra de zece se răscumpărau în bani. Iobagii dau boi de
tăiat, boi de cărat lemne, porci, miei, banii păturilor, banii cercurilor, veveriţe. Cnejii însăşi îşi
aveau daturile lor, fiind obligaţi să dea câte o oaie, câte un iepure. Preoţii români care ţineau
biserică erau obligaţi să dea câte un bou de trei ani tot la al treilea an 120.
La obligaţiile în natură se adăugau cele de lucru. Fiecare om cu plug ară şi seamănă
castelanilor un iugăr de pământ, toamna şi primăvara. Iobagul participa la strânsul recoltei, adică
la secerat, cosit, strâns şi cărat. Muncile sunt stabilite în funcţie de întinderea economiei proprii a
stăpânului feudal şi sunt făcute la timpul cerut121.
Există şi o categorie de locuitori de pe domeniu, libertinii care sunt scutiţi de sarcinile
obişnuite iobăgeşti. Ei sunt ridicaţi dintre iobagi. Libertinii sunt obligaţi să facă servicii militare,
fie la paza cetăţii sau la nevoile interne de braţe armate ale domeniului, fie la război, sau
practicau slujbe obişnuite de curieri sau însoţitori 122. Numărul lor este mic, reprezentând doar 34 % din populaţia domeniului. Conform unei evaluări a veniturilor domeniului cetăţii Şiria 123 se
ajunge la următoarele cifre:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Categoria venitului domeniului Şiria
Cens, după 833,5 sesii locuite
Venituri în natură, nonă etc.
Venit alodial valorând
Valoarea robotei prestate
Solda libertinilor, călăreţilor şi familiarilor cetăţii
Venitul urburei (legal)
Venitul urburei (ilegal)

Valoarea
811 fl.
1.599 fl.
35 fl.
103 fl
1.653 fl
512 fl.
350 fl.

Comentând aceste cifre ale istoricului maghiar N. Kiss István, istoricul David Prodan spune
că valoare robotei este mică, iar cea a veniturilor în natură, exagerată, mai ales că aici lipseşte
calculul venitului crâşmăritului, vămilor, gloabelor şi eventualelor „subsidii” care erau în
bani124. Fenomenul care începe să se cristalizeze tot mai mult este acela al feudalizării.
Voievozii se ridicau spre treapta nobilimii, iar alţii se degradau la organe administrative ale
domeniului feudal. Ridicarea în rândurile nobilimii ale unor voievozi de pe domeniul Şiriei se
datora faptului că aveau în subordine o masă mare de sate şi beneficiază înşişi de anumite
obligaţii pe care supuşii le prestau pentru ei.
La anul 1673, ţinutul Şoimuş sau Baniţa (desigur Băiţa) era compus din 9 localităţi şi
aparţinea domeniului cetăţii Deva:
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Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Localitate
Şoimuş
Buruiene
Chişcădaga
Nevoieş (Lunca)
Fizeş
Călimăneşti
Baniţa (Băiţa)
Certej
Topliţa

Iobagi
5
1
4
6
4
5
4
11
1

Fii
11
4
9
9
16
10
9
2

Pribegi
3
6
2
-

Domeniul cetăţii Deva cuprindea la 1673 un număr de 35 de localităţi. Satele sunt din
ţinutul Devei, Dobrei, Şoimuşului şi din domeniul de pe Criş. Urbariul nu face distincţia clară
între iobagi şi jeleri. Din cei 92 de pribegi 11 sunt din satele Nevoieş, Fizeş şi Călimăneşti 125.
Între supuşii domeniului apar înscrişi şi 3 drabanţi, dintre care unul în Nevoieş şi 2 în Băniţa
(Băiţa)126.
Unii dintre supuşi au un număr relativ mare de animale cum e cazul lui Topor Ion din
Nevoieş, care are 10 boi, 4 junci, 7 vaci, 7 porci şi 4 stupi 127. Din acest punct de vedere el se
numără printre oamenii cei mai bine situaţi de pe domeniu stând alături de juzii din Certej şi
Lăpugiu de Jos.
Satul Nevoieş este înscris cu 6 iobagi: Dinis Opra (Dineş Oprea) cu 2 fii, Rusz Peter (Rus
Petru), Rosul Mihaly (Roşu Mihai) cu 3 fii, Csula Pervul (Ciula Pârvul) cu 1 fiu, Topor Janos
(Topor Ioan) cu 2 fii şi Rusz Juon (Rus Iuon) cu 1 fiu128. Cei trei pribegi sunt Faur Juon cu fiul
Urszul, Faur Thoma cu fiul Mihaly şi Faur Jstvan 129. În dreptul satului Fizeş sunt înscrişi
iobagii: Bogdan Mihalj (Bogdan Mihai) cu 1 fiu, Kracson Petru (Crăciun Petru) cu 3 fii, Matjas
Peter (Matieş Petru) cu 3 fii şi Mark Juoanna (Marc Ioana) cu 2 fii 130. Între cei fugiţi sunt Matjas
Mihaly cu trei fii, Tyegar Kosztin Trisztian, Mark Vaszju cu fii Nikore şi Juon şi Bogdan
Mihaly131
Satul Călimăneşti are înscrişi pe : Drăgan Triff cu 5 fii, Beksze Juon (Bexe Iuon) cu 2 fii,
Mihulcz Janos (Mihuţ Ioan) cu 5 fii, Csurle Juon (Ţurle Iuon) cu 2 fii şi Achim Munty cu 2
fii132. Cei doi pribegi sunt Achim Mihalt şi Drăgan Janost133. Ne referim şi la această localitate
întrucât în şedinţa Consiliului comunal al Băiţei clasează „drumul la Călimăneşti, care începea
din drumul judeţean Bejan – Vălişoara, în direcţia apus – nord şi se sfârşeşte la locuitorul Luca
Nicolae”134.
Comunitatea Băiţa este înregistrată cu iobagii Fuyfa Geörgy cu 4 fii, Achim Andre cu 1 fiu,
Gabor Juon cu 3 fii şi Oprian Juon cu 2 fii135. Numărul relativ mare al pribegilor este cauzat de

125

Idem, Urbariu domeniului Devei la 1673, în Sargetia, XV/1981, p. 125-152.
Ibidem, p. 125.
127
Ibidem, p. 127.
128
Ibidem, p. 143-144.
129
Ibidem, p. 144.
130
Ibidem, p. 144.
131
Ibidem,
132
Ibidem, p. 145.
133
Ibidem.
134
DJHAN, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 3/1928, f. 95-97.
135
David Prodan, Urbariul domeniului Devei,… p.145.
126

29

intensificarea exploatării iobăgeşti. Fiind mai departe de graniţa cu Ţara Românească, iobagii de
aici fug mai ales pe alte domenii sau chiar în unele oraşe.
În ceea ce priveşte starea materială a iobagilor din Nevoieş, Fizeş, Călimăneşti şi Băiţa
prezintă următorul tablou:
Numele
Satul
supusului
Dineş Oprea
Nevoieş
Rus Petru
"
Roşu Mihai
"
Ciula Pârvul
"
Topor Ioan
"
Rus Ioan
"
Total
Bogdan Mihai
Fizeş
Crăciun Petru
"
Matieş Petru
"
Marc Ioana
"
Total
Drăgan Trif
Călimăneşti
Becse Ioan
"
Mihulţ Ioan
"
Ciurle Iuon
"
Achim Munti
"
Total
Fuifa George Băniţa-Băiţa
Achim
"
Andrei
Gabor Iuon
"
Oprean Iuon
"
Total
Total general

Cai

Boi

Junci

Vaci

Oi

Porci Stupi

1
1
1
1
1
1
1
3
-

8
10
3
21
6
6
12
8
8
16
-

1
6
4
11
2
4
2
8
2
2
1
4
9
-

8
3
5
7
6
29
4
5
4
13
4
4
2
6
7
23
3

6
7
3
16
6
6
5

7
7
14
2
7
5
14
5
3
1
1
4
14
-

4
2
4
5
15
5
6
8
19
-

-

2

2

4

-

3

-

5

6
8
57

4
6
34

5
12
77

5
27

6
9
51

3
3
37

Deci fără vite sunt Dineş Oprea din Nevoieş, Marc Ioana din Fizeş şi Oprian Iuon din Băiţa.
Obligaţiile faţă de stăpânul feudal consta dintr-o găină de casă, 1 cupă de unt la 2 case şi 1 cupă
de miere la trei case 136. În şapte sate ale ţinutului Şoimuş slujba către stăpânii feudali e continuă.
Dar fiindcă locuiesc departe, din dispoziţia prefectului domeniului, li se dă câte 3 pâinişoare pe
zi când se află la lucru137.
Ţinutul Şoimuş crâşmărea 3 buţi dar de când au fost rupte de el câteva sate, crâşmăreşte
numai două. Privind înzestrarea cu vite a oamenilor domeniului se poate trage concluzia că e
vorba de o populaţie agricolă, în general înzestrată cu vite de tracţiune, mai bună decât în alte
părţi ale Transilvaniei. Avem aici o populaţie care chiar în condiţiile vitrege ale iobăgiei, chiar
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sub apăsarea noianului de sarcini urbariale şi publice, mereu în creştere, prin muncă, prin
hărnicie poate ajunge la asemenea situaţie 138.
Chiar autorităţile comitatului Zarand se plângeau comitatului Hunedoara despre „abuzurile
săvârşite cu ocazia adunării produselor pe seama militarilor”. În 22 august 1771, Guberniul
Transilvaniei din Sibiu transmitea comitatului Hunedoara Ordinul „privitor la desfiinţarea
zeciuielii de oi şi capre” 139. Un alt ordin al aceluiaşi guberniu, din 17 octombrie 1771, către
autorităţile comitatului Hunedoara, vorbea despre „scutirea de iobăgie a celor recrutaţi în
armată”140.
Iobăgia din Transilvania era una dintre cele mai grave iobăgii cunoscute. Ea era cu atât mai
gravă pentru ţăranul român care constituia majoritatea covârşitoare a iobăgimii ţării, şi cu cât
poporul român era exclus din rândul cetăţenilor ei.
Posibilităţile noi economice au adus cu sine o sporire a pământului alodial şi deci o nouă
sporire a sarcinilor iobăgeşti, iar actul fundamental care era diploma leopoldină, o nouă sporire a
puterii discreţionare a stăpânului, pe care şi-o poate lua acum în schimbul puterii politice cedate.
Regimul politic încearcă să limiteze obligaţiile iobăgeşti de muncă. Articolul de lege din
1714 menit să reglementeze şi să limiteze aceste obligaţii îşi găseşte motivaţia că răul vine de
acolo că unii încărcându-şi peste măsură cu muncă iobagii, ceea ce duce la pustiirea satelor, la
migraţia sărăcimii dintr-un loc în altul sau la fuga ei. Iobagii ereditari să slujească patru zile,
jelerii trei zile pe săptămână, rămânând la voia stăpânului dacă vrea munca iobagului sau
jelerului său cu vitele sau cu braţele141.
În secolul al XVIII-lea lupta românilor transilvăneni va lua un caracter tot mai pronunţat
culminând cu răscoala ţăranilor condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
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ISTORIA COMUNEI BĂIŢA
DE LA MOMENTUL RĂSCOALEI CONDUSE DE HOREA,
CLOŞCA ŞI CRIŞAN LA REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1848
Răscoala lui Horea a avut cauze adânci social-economice şi raporturile sociale dintre iobagi
şi nobili. Şerbia era originea răului, ea este povara cea mai apăsătoare, ea face pentru supus aerul
înăbuşitor, patria nesuferită – e teza enunţată de generalul Hadik, într-un memoriu din 1768142.
Ţăranul român era extenuat prin muncile nesfârşite, arat, semănat, cărat, treierat, cărat la târg, la
moară, lucru la vie, cărături de vin, cosit, cărat de fân, tăiat, cărat de lemne, lucru la grajd, în
pivniţă, în casă etc.
Om şi vite trebuie să îndure în slujbele iobăgeşti, în timp ce economia lui suferă, iar familia
flămânzeşte acasă. Se mai adaugă cărăuşiile lungi, mai ales când stăpânul călătoreşte în treburi
oficiale, la comitat, la scaun, la Guvern, la Tabla regească. De multe ori supusul trebuia să
meargă şi 10-12 mile, peste două sau trei comitate cu vitele şi cu carul său143.
Chiar şi unii generali austrieci fac rapoarte în care este descrisă situaţia de nesuportat a
ţăranului iobag din Transilvania. Memoriul amplu al generalului Preiss, relata următoarele: „De
fapt supusul transilvănean sau iobagul, este în ceea ce priveşte starea sa, cel mai nenorocit ţăran
ce poate fi găsit pe lume. În afară de viaţa sa, pe care şi-o ţine cu sudoare şi în cea mai neagră
mizerie, nu are nimic ce să-şi aparţină personal. El poate fi privit ca un adevărat sclav al
domnului său pământesc.
În afară de robotele nesfârşite, pe care trebuie să le presteze cu vitele sau cu palmele
săptămâni de-a rândul, trebuie să facă şi alte servicii fără cea mai mică retribuţie, ba uneori fără
nici o hrană. Dacă domnul său lipseşte, stă în capitală sau altundeva, trebuie să-i strângă victualii
pe şase, opt sau mai multe zile, să-şi ruineze vitele, carul, să-şi neglijeze mica sa economie de
casă, să-şi lase totul baltă. La cea mai mică abatere e aruncat de domnul său în aşa-numita
temniţă, care nu e decât o scobitură sub pământ, întunecoasă şi respingătoare, de unde nu mai
vede lumina zilei până la eliberarea sa, care se întâmplă foarte târziu. Pus în libertate nu-şi duce
viaţa mai bine decât o vită, cu un cuvânt, necazurile şi poverile impuse supuşilor de domnii lor
pământeşti sunt fără sfârşit, iar excesele la care sunt supuşi pur şi simplu de necrezut” 144.
Într-adevăr „mâinile românilor întreţin drumurile şi căile, ei aduc locuitorilor produse de
folosinţă din cei mai îndepărtaşi munţi, ei cultivă partea cea mai mare a câmpurilor, viilor, ei
sunt principalul temei al cărăuşitului, de la ei curge cea mai mare parte a dărilor în casieriile
principelui, din aceste mâini vin cele mai multe venituri camerale, din creşterea vitelor şi
păşunatul cerut de ele, din rândul românilor se recrutează soldatul, din rândul lor se asigură
considerabilele transporturi de sare. Acest popor este cel care scormoneşte munţii şi prăpăstiile
pentru a scoate din inima pământului preţioase minereuri spre folosul statului şi al principelui.
Este cu totul neîndoielnic că tocmai acest popor care îndură atâtea chinuri e cel mai indicat
pentru utilizarea în scopul bunăstării generale şi tocmai de aceea merită o atenţie cu totul
deosebită grijă, pentru el în viitor”145.
Imaginea ţăranului şi a gospodăriei sale arăta în felul următor: „Casă mizeră care prea puţin
apără de frig, îmbrăcăminte tot atât de mizeră, o femeie uscată de sărăcie, copii nevoiaşi,

David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, 1984, p. 245.
Ibidem, p. 246.
144
Ibidem, p. 247.
145
Ibidem, p. 246-247.
142
143

32

câmpuri pe jumătate pustii, cămări goale, vite vlăguite, sunt o privelişte de chin şi nicidecum de
speranţă în vreo schimbare a ororii vieţii”146.
Chiar împăratul Iosif al II-lea găsea în Transilvania cu prilejul vizitelor sale că „iobagul este
un sclav al domnului său, el n-are nici mijloc de existenţă, trebuie să slujească mult sau puţin,
după bunul plac, cum şi unde vrea domnul său”147. Iosif al II-lea care străbătea Transilvania în
anul 1773 comunică cele văzute într-un raport înaintat Consiliului de stat din Viena, în care scrie
„Ţara este fără îndoială frumoasă şi bună, numai trebuie ajutor, paleativele sunt desigur
neîndestulătoare, dat fiindcă sunt şi suflete aşa de corupte. Este aici atâta neîncredere, bănuială,
spirit de intrigă, care domină cu desăvârşire; nobilimea ungurească nu se îngrijeşte de nimic mai
mult pe lume decât de veniturile ei şi de aceea ce poate să-i îngusteze dreptul. Ce-i pasă de ce
este drept sau de ce este nedrept ! Merge atât de departe cât se poate întinde, şi prin urmare suge
pe supuşii ei şi vrea să dispună de dânşii după plac; de aceea ar face orice alta decât să-şi
recunoască o scădere; acest lucru este mai ales la unguri un obiect de groază ! Iobagul este un
sclav al domnului său, el nu are vreo resursă, el trebuie să servească după plac, mult sau puţin,
unde şi cum vrea stăpânul său. Această ţară – şi-mi fac o conştiinţă din aceasta – trebuie să fie
cercetată şi să i se dea o reglementare” 148.
Despre români împăratul se exprima în termenii următori: „Aceşti săraci supuşi români,
care sunt fără îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi locuitori ai Transilvaniei, aceştia sunt
maltrataţi de fiecare, aşa încât într-adevăr soarta lor, când se uită cineva bine, este vrednică de
toată mila, şi este de mirare că totuşi aşa de mulţi dintre oamenii aceştia există acolo şi n-au fugit
cu toţii.
Nu mă mir că pământurile lor sunt lucrate prost, dar cum poate să fie altfel, când omul de pe
o zi pe alta nu este sigur de stăpânire şi când în fiecare zi şi în fiecare ceas el poate să fie la
munca stăpânului său ? Nu este de mirare că în astfel de împrejurări el se grăbeşte să facă ce
poate pe acest ogor al lui rău lucrat. Naţiunea este, de altminteri, cu adevărat isteaţă, şi
nestatornicia ei vine desigur numai din nenorocirea pe care o suferă. Că ea se ocupă mai mult de
cultivarea vitelor, aceasta se explică prin singura perspectivă de libertate pe care o are de a fugi
mai repede. Părăseşte cineva mai curând turma decât ogorul pe care l-a lucrat”149.
Împăratul Iosif al II-lea semnează un decret, la 31 ianuarie 1784, în vederea reorganizării
regimentelor de graniţă din Transilvania. La mijlocul verii a început conscrierea satelor pentru
regimentele de graniţă. Îndemnaţi de promisiunea de a scăpa de iobăgie, ţăranii se îndreaptă cu
miile spre locurile de conscriere. Cei înscrişi socotindu-se oameni liberi şi refuză îndeplinirea
sarcinilor iobăgeşti.
Înscrierea masivă a satelor alarmează autorităţile. Tulburările cresc şi Guvernul
Transilvaniei ia primele măsuri. Decretul Guvernului, din 26 august 1784, cere
comandamentului militar să sisteze conscripţia: Se cere de asemenea protopopilor să liniştească
populaţia satelor. Episcopul ortodox Nichitici a scris protopopului Iosif din Trestia şi preoţilor
neuniţi din Zarand să nu se amestece în nici un fel în acea conscripţie ci dimpotrivă să cheme
plebea la obligaţiile sale şi la supunere, să mişte toate pietrele instruind norodul să ducă o viaţă
paşnică, morală şi liniştită, făcându-şi serviciile domnilor pământeşti 150. În Căinel şi satele
vecine publicarea dispoziţiilor Guvernului s-a făcut cu asistenţa a 40 de soldaţi din legiunea
ecvestră secuiască comandaţi de locotenentul din Dobra, Ioan Simen, dar locuitorii erau ascunşi
în păduri nevrând să apară la publicare151.
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Relatând despre tulburările şi nesupunerile din satele Bulbuc, Cerbu, Mada, Fizeş şi altele,
vicecomitele Ioan Zejk, în 16 octombrie, arăta că publicarea anulării conscripţiei plebea a
primit-o cu vorbe ireverenţioase, obraznice, maliţioase, cutezătoare, cu ameninţări.
Ziua de 28 octombrie era zi de târg la Brad unde soseşte şi Crişan. Pentru a nu fi observat de
autorităţi s-a ascuns sub podul de peste Criş, şi de aici chema rând pe rând la sine pe români,
încredinţându-i că Horea ar fi adus de la împăratul poruncă să li se dea arme. De asemenea îi
chema pentru Duminica următoare, românii să se adune în număr cât mai mare cu putinţă la
biserica din Mesteacăn, să asculte porunca împărătească152.
La adunarea de la Biserica din Mesteacăn, unde erau adunaţi vreo 600 de ţărani, Crişan le-a
arătat o cruce şi o scrisoare pe care Horea le-ar fi primit de la împăratul, drept dovadă a
încuviinţării imperiale pentru înscrierea ţăranilor ca militari. „Voi v-aţi înscris militari, acum
veniţi cu mine la Alba Iulia, să ne dea arme, să ne dea drepturile noastre” 153. A doua zi la 1
noiembrie, mulţimea condusă de Crişan, porneşte spre Alba Iulia. De la Mesteacăn au trecut
peste satele Vaca, Valea Bradului şi Zdrapţi pentru a evita Bradul şi Crişciorul unde puteau fi
opriţi de către autorităţi.
La Curechi ţăranii s-au oprit pentru popasul de peste noapte şi pentru a aştepta sosirea altor
cete. Spre seară doi juzi ai Zarandului, împreună cu un grup de soldaţi, conduşi de gornicul
Petru Cara din Crişcior, încearcă să-l aresteze pe Crişan şi să împrăştie ţăranii adunaţi. „Prevenit
de o femeie despre sosirea juzilor şi a soldaţilor, Crişan scapă încercuirii, dar soldaţii trag câteva
focuri de armă în urma sa. Atunci oamenii din apropiere dau chiote de alarmă, traseră clopotele
bisericii. Mulţimea se adună numaidecât, cu bâte, cu pietre şi cu ce apucă şi tăbărâră asupra
celor doi juzi şi îi ucise pe loc, iar soldaţii au fost bătuţi, dezarmaţi, apoi lăsaţi să plece goi” 154.
În urma acestui incident, în dimineaţa zilei de marţi, 2 noiembrie, are loc o adunare a
mulţimii la locul numit „la Cruce”. Crişan insistă să meargă mai departe la Alba Iulia să
primească arme. Dar la această cerinţă „o parte s-au împotrivit, mai ales cei din Brad, susţinând
că dacă ei pleacă la Alba Iulia „atunci maghiarii se răscoală şi le ucid femeile şi copiii pentru
treaba de la Curechi”155.
Atunci Crişan îi conduce la Biserica satului unde le comunică porunca cea nouă, după ce
noaptea trecută s-a întâmplat tăbărârea asupra lor şi au fost omorâţi cei doi juzi ai nobililor şi un
gornic, poporul să-l urmeze pe el să ucidă pe toţi domnii, nobilii şi ungurii şi să le prade toate
averile şi bunurile. „Nu vă speriaţi, fiindcă eu am poruncă de la împăratul de a prăda şi omorî pe
toţi ungurii” i-a mai vorbit el poporului îngrijorat de omorurile din acea noapte 156.
La noua poruncă mulţimea se îndreaptă cu iuţeală spre Crişcior, unde sosi încă înainte de
amiază. Luată prin surprindere nobilimea din Crişcior a căzut victimă furiei dezlănţuite a
răsculaţilor. Curţile nobiliare au fost prădate şi incendiate, iar numărul celor ucişi s-a ridicat la
17, cei mai mulţi fiind din familia Kristsori157. A urmat atacul asupra târgului Brad, apoi a
Ribiţei şi de la Mihăileni. În câteva zile întreg Zarandul era în flăcările răscoalei.
După atacul asupra curţilor nobiliare din Ribiţa, din 4 noiembrie „când au început din nou
să bată clopotele s-au pus în mişcare, o parte sub căpitănia lui Ioan Goltsa (Golcea) din Brad şi-a
luat drumul spre Şoimuş, din comitatul Hunedoara” 158. Un alt grup al răsculaţilor, sub
conducerea lui Ioan Suciu şi Dănilă Tudoran din Brad s-a îndreptat tot spre valea Mureşului,
acţionând spre Ilia.
Grupul răsculaţilor de sub conducerea lui Ioan Golcea a urmat şoseaua principală Brad –
Băiţa - Şoimuş, răsculând satele întâlnite în cale. În 3 noiembrie după prădarea Crişciorului şi
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Bradului, ţăranii din Hărţăgani şi Sălişte se îndreaptă spre Trestia să lovească curţile generalului
conte Francisc Gyulay. Când ajunseră la şteampurile de lângă drumul Săliştii, ştemparul Ioan
Sorbată îi opri, întrebându-i ce vreau ? După ce îi spuseră ştemparul le zise: Aici nu veniţi, căci
aici fiind loc băieşesc (minier) faceţi pagubă împăratului159. Se întoarseră la aceasta în satele lor.
Dar iobagii generalului, Anghel Perian şi Petru Jorza din Trestia, auzind ce s-a întâmplat,
numaidecât se duseră în cele două sate, îi cheamă înapoi la Trestia.
Tăbărâră astfel mai întâi asupra curţii generalului, sparseră uşa pivniţei, din cele nouă buţi
de vin ales, deschiseră patru, din care cât au putut au băut, restul îl vărsară. Se duseră apoi
asupra casei dregătorului, o sparseră şi o prădară. După aceea se duseră să prade palatul şi casele
generalului. Prădară lada, stofele, aurul, toate lucrurile mai scumpe le luară. Sparseră şi
încăperea prafului de puşcă, din care luară vreo jumătate de majă. Cei din Hărţăgani şi Săliste se
duseră apoi acasă.
A doua zi cei din Trestia se duseră din nou asupra curţii să prade ceea ce nu s-a prădat în
ziua dinainte. Prădară 1.459 vedre de vin, vreo 402 vedre de rachiu şi tot ce găsiră în pivniţă, le
cărară pentru ei. Tăiară caferii acoperişului aşa fel ca la un vânt mai tare să se prăbuşească. Au
prădat tot ce a fost de valoare, n-a mai rămas în curte nimic, nici măcar de doi-trei florini160. În
Lunca ţăranii au omorât pe Anton Gentsi, provizorul generalului. Pe două fete tinere crescute la
curtea generalului le măritară cu sila, pe una cu un soldat în concediu, pe cealaltă cu un iobag
din sat161.
În memoriul său către Comisie, generalul referindu-se la prădarea bunurilor sale din Lunca,
Luncoi, Trestia şi Biscaria, spune că întârzie cu lista pagubelor, care e greu de întocmit. Cu atât
mai greu, cu cât au fost distruse scripte, protocoale, socoteli şi altele, toate au fost prădate, arse,
rupte, aruncate în fântână162. Generalul Francisc Gyulay reclamă comisiei cele mai mari pagube
din întreg Zarandul. Şi în alte memorii el se plânge pentru dezastrul suferit: „Iată încă în viaţă
prăpădul întregii munci, ostenelile de o viaţă. Românimea mai păgână decât păgânii, a devastat,
a prădat, pustiit totul, a ruinat toate clădirile, le-a făcut de nelocuit”163.
Răscoala a cuprins şi târgul Băiţa. Aici devastară pe arendaşul Francisc Ignatz şi pe Iosif
Ferentzi. Conducători ai răsculaţilor în acţiunea de la Băiţa au fost Ion Rus şi Iosif Mathias164.
Iosif Bukovai de la minele din Băiţa, în 3 noiembrie, la 2 noaptea, alarmează despre răscoala
supuşilor români oficiul superior minier. Ştirile le-a adus la 12 noaptea nobilul Ştefan Kristyori,
care a reuşit să fugă cu doi fii ai săi, ascunzându-se în pădure. După spusele acestuia, mai mult
de 5.000 au năvălit pe neaşteptate în Crişcior165.
Nu e siguranţă nici în Băiţa, unde vor năvăli înainte de toate pentru pulbere, iar oamenii din
toate satele învecinate ar putea trece uşor de partea răsculaţilor, şi aici nu e nici o puşcă pentru
apărare. Cere o acoperire urgentă cu forţă armată166. Judele nobililor Rácz având de făcut o
investigaţie pe Valea Căianului, auzind de la trei români din Băiţa că în satele din jur se trag
clopotele, s-a întors la Şoimuş, de unde s-a dus împreună cu Ludovic Bartsai la Deva 167.
După prădarea curţilor din Trestia ţăranii înaintează pe Valea Căianului unde pradă alte
curţi nobiliare întâlnite în cale. În Sulighete prădară pe Iosif Magulitsi, în Chişcădaga pe Nicolae
şi Iosif Markotsan şi pe încă doi168. Pentru atacul asupra Şoimuşului oastea răsculaţilor s-a
completat cu ţăranii din satele întâlnite în cale. Aici au luat parte ţăranii din Vălişoara, Căinel,
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Crăciuneşti, Stoieneasa, Fornădia, Nevoieş, Buruiene, Nojag şi altele 169. Participarea masivă a
locuitorilor din zona Băiţa este dovedită şi prin declaraţiile celor prinşi de către nobili sau
armată.
Prinşi la 7 noiembrie de către străjile cetăţeneşti din Alba Iulia, Mihai Lupaş din Căinel,
Mihai Lupaş din Nevoieş şi Luca Lupu din Sulighete, fiind interogaţi la 9 noiembrie,
mărturisesc lucruri şi fapte petrecute în cadrul răscoalei în comitatul Hunedoarei. „Răsculaţii
venind în Căinel au dat poruncă din fiecare casă să se ridice alături de ei unul şi să le urmeze
porunca: să omoare, să stârpească pe toţi magnaţii şi nobilii, tot neamul unguresc din
Transilvania şi să le prade toate averile, aşa poruncind înălţatul împărat”170.
Ei mai declară că „i-au ameninţat cu arderea caselor, zicând că cine nu li se alătură
păcătuieşte împotriva poruncii împăratului, căci împăratul a trimis doi conducători, unul cu
numele Horea, cum se numeşte celălalt nu ştiu, să-i conducă la Alba Iulia şi apoi să prade şi să
stârpească toată flamia magnaţilor, nobililor şi ungurilor. Venind din Vurpăr au prădat cu totul
nu numai pe nobili ci şi pe libertinii unguri, căci aveau porunca de la conducători să-i stârpească
din rădăcini pe toţi din neamul lor, cu iobagi cu tot. Pe unii i-au şi omorât”. Cei trei ţărani prinşi
amintesc şi nume de conducători „din Ormindea, Hărţăgani, Mintia, Vălişoara, unii soldaţi
licenţiaţi, îmbrăcaţi chiar în haina militară” 171.
La atacul asupra Devei, unii răsculaţi prinşi declară că i-a trimis „un diac român din Sălişte,
de lângă Băiţa”172. Autorităţile comitatului Hunedoara cer Guvernului să aprobe măsuri
excepţionale pentru a pune capăt răscoalei. Raportul comitatului Hunedoara a fost trimis prin
curier la Sibiu unde ajunge în 4 noiembrie, pe la orele 10 înainte de amiazi. În aceeaşi zi de 4
noiembrie, Guvernul cere Tezaurariatului să asigure paza minelor şi a prafului de puşcă.
Tezaurariatul să ceară de la Prefectura armelor 100 de soldaţi pentru Domeniul Zlatnei şi 50 de
pedeştri pentru minele din Băiţa173.
Vicarul din Hondol comunica episcopului, la 13 noiembrie 1784, despre situaţia nesigură
din zonă: „nici nu mai îndrăzneşte să iasă undeva, abia îşi ţine cu ajutorul lui Dumnezeu viaţa,
fără ajutorul miliţiei e cu neputinţă să vină, pentru că ofiţerii împărăteşti au puţini soldaţi, nu pot
să-i rânduiască soldaţi ca să vină. Episcopul să intervină să i se dea cel puţin 3 soldaţi cu care să
poată veni, altfel e cu neputinţă din pricina răutăţii hoţilor şi a fricii”174.
Episcopul Ghedeon Nichitici trimite pastorale preoţilor şi protopopilor din subordinea sa. În
15 noiembrie s-au trimis pastorale protopopilor din Trestia şi Dobra şi la toţi preoţii din
subordine175. În pastorală el cere clerului să spună „tuturor celorlalţi prietini aici ai noştri fraţi, şi
împreună lăcuitori, a-i dojăni, ca niciodată să nu se înşele, nici să se răzvrătească, nici să se
turbure, ci fieşte care, preoţi şi mireni să fie plecaţi, după cum poftesc legile şi poruncile
împărăteşti prin Înălţatul Crăescul Gubernium date înainte de multe ori, ca să fie fieşte care în
pace şi linişte şi fără mare lipsă să nu umble din loc în loc, ca aceia care vor plini acestea vor
căpăta totdeauna apărare în direptate şi încuviinţate trebile sale. Dară aceia care se vor împotrivi
acestei porunci, tot răul şi nenorocirea în care vor cădea, lor să şi-o scutească”176. Între timp
oficiul suprem minier din Zlatna, prin raportul său din 18 noiembrie, semnat de baronul Gerlitzi,
de notarul Zelenkai şi alţi trei funcţionari superiori insistă pentru primirea de ajutor armat.
Ţinutul acesta de munte, şi mai ales minele din Săcărâmb, Certej, Băiţa, Abrud şi Baia de Arieş
să fie asigurate cu pedestrime suficientă şi atunci n-ar mai fi expuse pericolului de a fi
invadat177.
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Comitele suprem al Hunedoarei, baronul Ioan Bornemisza scrie Guvernului, la 18
noiembrie, că mulţi din răsculaţi în loc să revină la ascultare, s-au retras în munţi şi se sfătuiesc
de noi ridicări. În satul Bozeş, din cercul Geoagiului, mai mulţi ţărani fac lănci şi alte
instrumente de război. Nu îndrăznesc să se întoarcă la locurile lor nici domnii pământeşti
refugiaţi, nici dregătorii.
Mare parte a ţăranilor comitatului trăiesc fără lege, fără supunere. În întreg cercul
Zarandului nici un dregător, nici un nobil prezent, unii au fost omorâţi, alţii între viaţă şi moarte
abia au putut fugi, care la deva, care în Ungaria. Armata abia e suficientă pentru securitatea
târgurilor Deva, Hunedoara şi Haţeg.
Pentru apărarea comitatului e nevoie să ierneze aici cel puţin două regimente178. Unii care
au sosit din Zarand vorbesc că, crişenii, în fiecare sat, cu soţii, cu copii sunt în arme. Pagube
serioase au loc la minele din zonă şi la şteampuri. La 24 noiembrie, judele minier Andrei
Zelenkai se arăta îngrijorat iarăşi de decăderea mineritului, multe şteampuri au fost prădate de
fierăria lor, altele au fost părăsite. A chemat la el pe rând hutmanii săteşti, poruncindu-le să
liniştească cu puterea plebea minieră răsculată, să o îndemne să nu mai facă pagube şi să
reînceapă munca în mine şi la şteampuri, iar pe cei ce se vor împotrivi să-i noteze şi să-i
denunţe179.
După armistiţiile încheiate între trupele imperiale şi conducătorii răsculaţilor la Tibru şi Valea
Bradului, nobilimea începe să se organizeze şi sub pretextul propriei apărări şi a colaborării cu
armata se înarmează. Acum ea putea să-şi verse furia asupra supuşilor pacificaţi, să-şi răzbune
loviturile îndurate la începutul răscoalei, să caute să se despăgubească cu de la sine putere.
Comitele suprem al comitatului Hunedoara, baronul Ioan Bornemisza se adresa din nou, la
26 noiembrie, Guvernului, evocând prăzile, omorurile, botezurile din Zarand solicitând
intervenţie pentru ajutor armat180. În paralel cu acţiunile armatei şi nobililor, episcopul continua
misiunea sa de lămurire a preoţilor pentru liniştirea poporului.
Protopopul din Trestia, Iosif Sânziana, îi comunica episcopului „că a primit îndrumările sale
şi a lucrat destul în sensul lor, dar poporul e peste măsură de tulburat. E greu să împace poporul
căci conducătorii lui l-au înşelat zicând că el protopopul, a primit două mierţe de galbeni de la
nobili ca să nu estrădeze cartea împăratului.
Au venit până acum de două ori unii din Crişcior, de i-au cerut cartea pe care ar fi ascuns-o.
Dacă mila lui Dumnezeu nu-l va ocroti, nu ştie ce trebuie să facă. Roagă prea plecat pe episcop
să-i vină în ajutor cât va fi cu putinţă, căci el n-are unde să-şi plece capul, decât doar dacă fuge,
altfel în casă îl vor ucide oamenii, căci tulburarea zi de zi creşte” 181.
După încheierea termenelor de armistiţiu, răsculaţii aşteaptă în zadar răspuns la cererile lor.
Guvernatorul Transilvaniei se arată contrariat de cutezanţa ţăranilor. În raportul trimis
împăratului, în ziua de 25 noiembrie, menţiona că a trimis la faţa locului un comisar însoţit de
episcopul Nichitici. Cu comandantul general a căzut de acord ca prin generalul Pfefferkorn şi
comisarul gubernial să aducă la cunoştinţa ţăranilor că dacă s-ar linişti şi şi-ar preda armele şi pe
căpeteniile răscoalei, guvernul ar solicita de la împăratul milă şi iertare pentru ei182.
Ordinul împăratului, emis în 15 noiembrie, a sosit la Sibiu în 22 noiembrie şi era categoric
pentru reprimarea răscoalei prin forţa armelor. De acum începe un nou proces, procesul grav
dintre ţărani şi armată. Trupele imperiale sunt puse în mişcare pentru încercuirea munţilor. Chiar
înainte de dispunerea finală a trupelor, generalul întreabă dacă nu trebuie să procedeze
duşmănos împotriva răsculaţilor, cu „deosebire a celor care după raportul căpitanului Richard,
se adună din nou în ţinutul Băiţa, Săcărâmb şi Certej, ameninţând minele imperiale 183.
178

Ibidem, p. 531.
Ibidem, p. 532.
180
Ibidem, p. 559.
181
Ibidem, p. 618.
182
Ibidem, II, p. 41.
183
Ibidem.
179

37

Dregătorii minelor din Hondol şi Certej, refugiaţi la Deva, aduceau şi ei vestea că rebelii români
pregătesc o nouă izbucnire”184. Funcţionarii minieri din Băiţa, la 29 noiembrie, alarmează
superiorii că „nu mai pot rămâne acolo căci toate satele se ridică, ameninţă cu moartea. Paza e
prea mică, nesupusă când e vorba să înfrunte pe săteni, nu se pot ajuta cu ea, mai curând îşi fac
numai noi duşmani.
Trebuie acoperire suficientă altfel sunt cu toţii pierduţi. La Brad s-a adunat mulţime de
ţărani care ameninţă să vină asupra lor. Să li se trimită măcar atâta pază, cât să-i escorteze pe ei,
femeile şi copii, până la Zlatna, căci aici nu-şi simt viaţa în siguranţă nici până mâine. Rebelii
aflând că din nici o parte nu le vine ajutor, se pregătesc să-i atace. Să-i salveze până nu e prea
târziu”185.
Dregătorii care au mai rămas la minele din Băiţa, fiindu-le ameninţată viaţa de oastea
răsculaţilor de la Brad, s-au văzut siliţi să plece şi ei, şi aşa în ţinut stagnează şi mineritul şi
strângerea dării, ca şi toată administraţia şi justiţia186. Apar însă şi o serie de agitaţii şi în
rândurile minerilor români.
În Băiţa, unde lucrau vreo 300 de mineri, izbucnind răscoala, munca a trebuit să fie oprită
numaidecât, afară de cea de la şteampuri. Din 3 decembrie se lucrează normal, totuşi exista
primejdia ca în primăvară să înceteze lucrul la şteampuri, căci minerii români nu se înduplecă la
căratul minereului din galerii nici în urma avertismentelor nici după promisiunea că vor fi plătiţi
în fiecare săptămână187.
La 6 decembrie, deci cu o zi înainte de înfrângerea ţăranilor la Mihăileni, administratorul
minei, Bukovay, se plânge că minerii români l-au ameninţat cu moartea, şi că la 3 decembrie pe
sameşul minei Iosif Molitor, l-au silit să meargă la Certej să le aducă salariile188. „Nici un neamţ
şi cu atât mai puţin un şef de mină nu poate trăi în siguranţă” 189, scria acelaşi Bukovay. Pentru
liniştirea şi apoi înfrângerea răscoalei la armata lui Kray se ataşează şi episcopul Nichitici cu
preoţii săi. Guvernul aprobă propunerea episcopului neunit „care se oferă să meargă personal
între răsculaţi şi cu preoţii săi să-i îndemne la mai sănătoase gânduri”190.
În vederea călătoriei la Brad, a convocat la Deva, pe protopopul din Trestia, cu un preot din
Zarand. „A venit şi protopopul din Trestia, Iosif Sânziana, relatând şi în scris că în câteva sate
pastoralele sale (ale episcopului) şi-au dat roadele şi s-a restabilit liniştea. Din mai multe sate
însă ţăranii s-au ridicat din nou şi au plecat pe urma conducătorilor la Hălmagiu 191.
Din relatarea protopopului din Trestia, despre care vorbeşte episcopul, se precizează că
satele Trestia, Sălişte, Hărţăgani, Căinel, Crăciuneşti sunt în pace, ascultă poruncile. Celelalte,
vreo 20, s-au ridicat a doua oară, au plecat spre Hălmagiu la corifeii aţâţători şi la rebeli. După
câte înţelege, oamenii cer răspuns la punctele date la mâna domnului Molnar şi spun „că şi
Molnar i-a înşelat, nu le-a adus răspuns cum le-a făgăduit”192.
Guvernul se mărgineşte să îndrume pe episcop în continuare să arate poporului răsculat
gravitatea nelegiuirilor sale, să-i pună în faţa ochilor urmările lor prea triste, să instruiască pe
răsculaţi să se conformeze ordinelor guberniale, să se întoarcă în linişte la casele lor, să-şi
depună armele, ca astfel să se arate vrednici de binefacerea amnistiei şi de o dreaptă tămăduire a
plângerilor lor din partea Guvernului iar în semn de căinţă să dea ascultarea cuvenită
superiorilor şi dregătorilor lor şi să restituie lucrurile luate193. Nimic despre ce va răspunde
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episcopul ţăranilor care vor cere răspuns la revendicările lor prezentate prin Schultz şi prin
Molnar.
Episcopul pleacă, în 3 decembrie, din Deva către Zarand. În drum spre Zarand s-a oprit la
Şoimuş, îndrumând şi aici la linişte şi supunere. S-a mai oprit apoi într-una din localităţile
comunei Băiţa, probabil chiar la Trestia unde era sediul protopopiatului ortodox. Aici i-au ieşit
în cale, cu preoţii lor şi cu câte 10-15 şi chiar mai mulţi oameni, din Vălişoara, Luncoi, Trestia,
Ormindea, Sălişte, Băiţa, Crăciuneşti, Brad. Le-a dat şi acestora învăţătură să se întoarcă la
linişte şi pace, ceea ce înţelegând, au făgăduit şi ele să se ferească de orice mişcare 194.
După lupta de la Mihăileni, din 7 decembrie, dintre ţăranii răsculaţi conduşi de Micula
Bibarţ din Blăjeni şi trupele imperiale, soldată cu 85 de morţi din rândul răsculaţilor, se publică
amnistia generală. Eficienţa acţiunii episcopului şi a preoţilor pe lângă trupele imperiale,
determină numirea pe lângă fiecare comandant militar câte unui preot capabil şi a şi trimis câte
unul pe lângă comandanţii din Ilia, Crişcior şi Brad, cărora le-a şi încredinţat spre publicare
amnistia generală pe care a trimis-o şi protopopului din Trestia195. „Ţăranii în ciuda amnistiei
generale nu depun armele şi aşa la primăvară cu armele în mâini vor cuteza să stârnească noi
furtuni spre pustiirea nobilimii funestissime, nenorociri peste nenorociri”196, scria la 6
decembrie comitele Hunedoarei Guvernului, El insistă ca trupele să fie lăsate pentru asigurarea
văii Căianului, a domeniilor Ilia şi Brănişca, unde mulţimea oamenilor înarmaţi cu felurite
instrumente e gata de noi omoruri şi tulburări197.
De asemenea şoseaua care făcea legătura între Zarand şi valea Mureşului trebuia asigurată
cu forţe militare. În planurile comandamentului militar se considera că „Băiţa ar trebui să
primească un detaşament pentru a asigura comunicaţia cu Zarandul şi a acoperi minele
regale198.
Comisia imperială de investigaţie a evenimentelor din timpul răscoalei ascultă pe ţăranii
prinşi şi închişi. Numai la Deva au fost ascultaţi 195 de ţărani, fiind şi din Fizeş 7 prinşi, între
care şi un miner199. Aceştia sunt întrebaţi de ce sunt prinşi, apoi interogaţi asupra faptelor,
făptaşilor, conducătorilor răscoalei şi dacă li s-a făcut vreo nedreptate din partea stăpânilor sau
dregătorilor200. Majoritatea neagă participarea lor la răscoală. Vlad Mariş din Curechiu spune că
în momentul izbucnirii răscoalei era cu plugul în câmp în hotarul satului Hărţăgani 201.
Ţăranii anchetaţi se plâng de numeroase abuzuri săvârşite asupra lor de către nobili şi
soldaţii împărăteşti. Mihail Magareci, cărbunar la mina din Băiţa „se plânge că de şapte ani e
maltratat de trei nobili din Deva, l-au bătut, i-au tăiat o mână, pe minciuna unui miner
Constantin Poienar, către nobili din oraş, că el o să-i omoare. Are cinci copii şi nu mai are soţie.
Cere ocrotirea Comisiei” 202.
Ştefan Bosnyak se plânge comitelui suprem împotriva locotenentului Grüsz. Când şi-a
trimis pe fiul său Anton, în Băiţa, să strângă de la iobagi taxa şi datoriile, l-a legat, l-a arestat, l-a
băgat în beci şi a dat ordin soldaţilor săi să-l urineze, în faţa iobagilor datornici. Îl înjură pe el şi
pe fratele său făcându-i hoţi şi autori ai vrajbei românilor” 203.
Funcţionarii minieri din Săcărâmb, Băiţa şi Certej, Daniel Castellano, Iosif Bukovay şi alţii,
la 10 ianuarie 1785, sunt alarmaţi de vestea plecării armatei când doar capii răscoalei din nici un
sat n-au fost prinşi încă, când aceştia rătăcesc ameninţând că „Dumnezeu să le ajute numai să

194

Ibidem.
Ibidem, p. 95.
196
Ibidem, p. 163.
197
Ibidem.
198
Ibidem, p. 126.
199
Ibidem, p. 233.
200
Ibidem, p. 233-234.
201
Ibidem, p. 250.
202
Ibidem, p. 267.
203
Ibidem, p. 371.
195

39

ajungă primăvara atunci vor prinde din nou aripi, dar Dumnezeu să aibă milă şi de cei care li sar pune în cale204.
„Ei, administraţia trebuie să ţină în fiecare sat câte o casierie, unde se păstrează aurul,
minereul, pulberea şi alte materiale necesare mineritului care nu pot fi în siguranţă şi nici să
funcţioneze mult timp fără a cădea pe mâna hoţilor, dacă nu are acoperire militară. Şi pe
deasupra e în primejdie averea şi viaţa lor. Şi atunci cum să se pretindă de la ei să se achite de
obligaţiile lor, când ei zi şi noapte stau de veghe sub primejdia de a fi invadaţi ? Cum va putea
prospera mineritul fără o adevărată linişte ? Când nici cu rugăminţi nu pot acoperi cu aceşti
români îndărătnici nevoile de transport şi altele. Cum să fie lăsate aurul, pulberea şi alte
materiale să fie jefuite de acest popor, fără să poată fi pedepsit ? Cum să-l pedepsească, când
nici ei înşişi nu sunt în siguranţă ?
Cum să întreprindă vizitarea minelor din afara razei lor, peste munţi şi prin păduri, când
ţinutul e lipsit de armată ? Ceea ce-i face pe aceşti oameni duri mai îndrăzneţi şi mai obraznici,
mai gata a se năpusti asupra lor şi în nemăsurata lor ură a-i nimici după bunul lor plac. Oficiul
minier să intervină pentru pază armată în fiecare sat, măcar până când trece pericolul”205.
Oficiul minier, la 10 ianuarie 1785, se adresează Tezaurariatului cerând să intervină pentru
„a se da câte un subofiţer cu 20 pedestraşi şi un subofiţer cu 10 cavalerişti, deci 32 de oameni
pentru Săcărâmb, Băiţa şi Certej”206. La rândul său Bukovay, administratorul minei Băiţa se
plânge, la 30 ianuarie 1785, că „răsculaţii l-au ameninţat că îşi va pierde capul, dacă nu le dă
pulbere şi arme”207. De altfel, la 30 ianuarie 1785, inspectorul de şteampuri din Băiţa, Iosif
Biperger raportând despre starea minelor din Băiţa, îl prezenta pe minerul Ioan Matieş (Matias
Ianos) drept unul dintre căpitanii răsculaţilor208.
După înfrângerea răscoalei, minele au devenit un loc de refugiu pentru cei urmăriţi. Alarmat
de acest fenomen care tinde să ia proporţii vicecomitele Hunedoarei, Alexe Noptsa, îi scria la 27
ianuarie 1785, Tezaurariatului: „mulţi dintre răsculaţi, cu deosebire ucigaşi, incendiatori,
sacrilegi şi alţi delicvenţi de seamă s-au refugiat în mine şi acolo se ascund în dispreţul
amnistiei”209. Printre condamnaţii la moarte de Tabla comitatului Alba sunt şi participanţi din
comitatul Hunedoarei: Mihai Lupaş din Căinel, Mihail Lupaş din Nevoieş (alias Vajdeiel), Lupu
Lucaci din Sulighete şi Ilie Dăncuţ din Ociu 210. Mihail Lupaş din Nevoieş era iobag al lui
Ludovic Bartsai, având vârsta de 30 de ani, de religie ortodoxă.
El a fost acuzat „că a fost cu turma prădătorilor în Sulighet, Brănişca, Şoimuş, Hărău,
Chimindia, Banpotoc, Rapolt, Bobâlna, Folt, Geoagiu, Băcâia, Vurpăr şi Vinţ, unde au prădat
curţile nobililor şi ale unor contribuabili unguri. În Şoimuş împreună cu ceilalţi, a pus foc
gardurilor, paielor, bucătăriei. În Băcâia au omorât un nobil, în Vurpăr altul. Să i se taie capul,
care să fie înfipt în ţeapă, iar corpul să-i fie pus pe roată”211.
La aceeaşi pedeapsă sunt condamnaţi şi Lupu Lucaci din Sulighet, Mihail Lupaş din Căinel
şi Ilie Dăncuţ din Ociu. Totuşi, în 7 august, Mihail Lupaş din Nevoieş încă nu era executat, el
aflându-se bolnav în spital212. Tributul de sânge al ţăranilor români în timpul răscoalei şi după
înfrângerea ei a fost important. Cei mai mulţi au căzut din protopopiatul ortodox Trestia. Dar
iată numărul celor căzuţi în răscoală:

204

Ibidem, p. 428.
Ibidem, p. 428-429.
206
Ibidem, p. 420.
207
Ibidem.
208
Al. Neamţu, Frământări în rândurile minerilor din Transilvania la începutul sec. XIX. Greva minerilor de
la Băiţa, din anul 1804, în Studii şi cercetări de istorie, anul VIII, nr. 1-4, 1957, p. 127, nota 35.
209
David Prodan, Răscoala lui Horea, II, p. 420.
210
Ibidem, p. 500.
211
Ibidem.
212
Ibidem, p. 508.
205

40

Protopopiatul
Hunedoara
Hălmagiu
Roşcani
Trestia
Abrud
Orăştie
Hondol
Total

Ucişi
34
35
37
137
39
18
49
349

Văduve
18
30
22
97
26
16
34
243

Orfani
43
78
54
218
74
43
70
580

Trebuie să amintim că, în anul 1766, protopopiatul Trestia era alcătuit din 38 de parohii, cu
un număr total de 12.493 credincioşi ortodocşi213. Dar tragedia ţăranilor români n-a încetat
odată cu înfrângerea răscoalei. Satele au fost obligate la plata unor despăgubiri foarte mari după
pagubele reclamate de către nobilii prădaţi în timpul răscoalei. Numai pagubele generalului
conte Francisc Gyulay din Lunca, Trestia şi Luncoiul de Jos se ridicau la 37.806,23 florini din
care la suma de 12.631 florini au fost evaluate naturalele şi la 25.175,23 florini bunurile
preţioase şi clădirile214.
În Băiţa au fost păgubiţi arendaşul Francisc Ignatz cu 1.010,39 florini şi Iosif Ferentzi având
o pagubă de 496 florini215. O pagubă importantă reclama şi văduva baronului Ludovic Nalatzy a
cărei valoare se ridica la 31.280,56 florini, pagubă provocată de răsculaţi la proprietăţile sale din
Bobâlna, Hărţăgani, Ormindea, Zam şi Burjuc216.
Autorităţile continuă urmărirea celor fugiţi pentru a zădărnici reizbucnirea răscoalei. La
prinderea lor sunt mobilizaţi protopopi, preoţi şi chiar unii săteni. Ilie Fârţală din Hondol a fost
prins la 27 februarie 1785. Preotul neunit din Ţebea, pus pe urmele lui, l-a descoperit ascuns în
satul Tisa, într-o casă aproape de pădure. Luând cu sine, pentru o mai mare siguranţă, pe
protopopul din Trestia, pe locotenentul Török din regimentul ecvestru de Toscana cu 8 soldaţi şi
un caporal, l-au prins noaptea pe la zece ceasuri, pe el şi pe preotul care i se asociase şi l-au
trimis sub acoperire militară la Zlatna la vicecolonelul Kray 217. Alte relatări spun că la prinderea
lui au conlucrat Popa Petru, protopopul Iosif Sânziana din Trestia, preotul Ioan Mariş din Ţebea,
Clopotar Nistor din Ţebea, Anghel Părean din Trestia, Popa Nicola Muntean din Căzăneşti şi
fiul său Arsenie, Adam Sânzian din Trestia218. Preotul prins împreună cu Ilie Fârţală era Popa
Matei Romanovici din Sântandrei. Popa Petru din Trestia i-a scris că dacă va descoperi locul
unde se ascunde Fârţală, el şi episcopul se vor strădui să-i obţină graţierea sa. Aşa Popa Matei ia dezvăluit adevăratul adăpost numaidecât 219.
În închisoarea din Alba Iulia preotul Matei face noi dezvăluiri în legătură cu arestarea lui
Fârţală. „Împreună s-au ascuns în Bucuresci, apoi au plecat la Hondol şi la Buruiene, unde au
stat vreo trei zile la o rudă a dânsului: pe drum Fârţală i-a spus că are de gând să aprindă din nou
răscoala începută de Horea. Prin 17 sau 18 februarie simţind că armata vrea să-l prindă a fugit şi
de acolo.
Preotul Popa Matei arată împrejurările în care a fost prins, cum a scris armata protopopului
din Trestia şi cum l-a chemat acesta şi l-a jurat promiţându-i că-i va câştiga iertarea chiar dacă a
făcut moarte de om, dacă descoperă unde se află Fârţală, cum a aflat de la rudele lui din
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Buruiene că a fugit în satul Tisa, în casa lui Iosif Furdui din portul Mureşului, unde husarii, după
informaţiile lui, l-au prins220.
Comandamentul general din Transilvania raporta Consiliului de război „că preotul din
Ţebea a făcut mari servicii în timpul răscoalei şi deci merită o recompensă mai ales că de curând
prin ajutorul său a fost arestat, prin 8 husari din regimentul de Toscana sub comanda
locotenentului Török şi noul cap de răscoală Fârţală” 221. Împăratul trimite un bilet cancelarului
Palffy, în data de 22 martie 1785, în care sunt menţionaţi cei îndreptăţiţi la gratificaţii, alături de
locotenentul Török şi protopopul Iosif Sânziana, Pop Ioan din Ţebea, Clopotar Nistor din Ţebea,
Parcean Anghel din Trestia, Popa Nicola Muntean din Crăciuneşti cu fiul său Arsenie, Sânzian
Adam din Trestia, care toţi au conlucrat la descoperirea şi prinderea lui Fârţală222. Cancelaria
propusese pentru protopopul Sânziana o pensie anuală de 200 florini şi o medalie de aur cu lanţ,
pentru Popa din Ţebea pensie de 100 florini anual, iar pentru colaboratori gratificaţie de câte 30
ducaţi223. Împăratul hotărî însă pentru protopopul Sânziana o pensie de 100 florini şi o medalie,
pentru popa din Ţebea o pensie de 50 florini, iar pentru colaboratori câte 20 de ducaţi 224.
Cancelaria insistă însă pentru propunerea sa ceea ce şi împăratul a acceptat. După cum
comunica Von Ritter, comisarul lui Mihail Brukenthal, la 23 iunie, s-au distribuit câte 20 de
galbeni şi lui Nistor Clopotar din Ţebea, Băişean Anghel din Trestia, Popa Nicola Muntean din
Crăciuneşti, fiului său Arsenie şi lui Sânzian Adam din Trestia 225.
Deşi răscoala încetase de fapt iar conducătorii erau martirizaţi sau închişi, totuşi în diferite
locuri, mai ales în munţi au loc mişcări sporadice. Conform unui raport al vicecolonelului Kray,
din data de 6 mai 1785, 27 de locuitori de pe domeniul de sus al Zlatnei rătăcesc prin munţi, fac
hoţii şi au prădat satele Porcurea şi Băiţa 226. Cei închişi sunt supuşi la tot felul de tratamente
inumane. În închisoare se aflau şi 15 ţărani prinşi în lunile mai-iunie 1785, care erau din
localităţile Certej, Poiana, Crişcior şi Băiţa227.
O serie de nobili se plâng împotriva ţăranilor care nu-şi mai îndeplinesc obligaţiile
iobăgeşti. Supuşii orfanilor lui Ioan Zejk nu-şi îndeplinesc sarcinile, oamenii lor din Banpotoc,
Vărmaga, Bulbuc, Cibu, Săliştioara şi Ormindea „sunt atât de neascultători că nici măcar
semănatul nu l-a putut isprăvi, viile sunt netăiate, neîngropate, partea mai bună a fânului a pierit
pe afară”228.
În faţa morţii, împăratul Iosif al II-lea îşi revoca toate ordinele, cu excepţia Edictului de
toleranţă. După moartea împăratului, la 20 februarie 1790, valul nimicitor al reformelor sale,
ameninţă să anuleze nu numai reformele revocate, printre care şi pe cele privind iobăgimea.
Aceasta provoacă un nou val de agitaţii şi de teamă pentru nobilime. Circula printre nobili
groaza răscoalei, alarma că într-o noapte ţărănimea vrea să-şi ucidă stăpânii. Nobilimea din
comitatele Hunedoara, Zarand şi Arad lovită crunt de ţăranii lui Horea, îşi ia măsuri de
siguranţă, îşi caută loc de refugiu, îşi ascunde bunurile, se înarmează 229.
Răscoala lui Horea, din toamna anului1784, a fost o încercare disperată de a scutura jugul
iobăgiei şi de a elibera din robia feudală pe românii care de veacuri munciseră pentru binele şi
înflorirea unei clase de nobili, feudali şi patricieni fără suflet şi inimă, pentru traiul unui popor pe
care o soartă vitregă îi făcuse supuşii ei230.
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Răscoala lui Horea, în care minerii români au jucat un rol important, a zguduit societatea
feudală contribuind în mod substanţial la trecerea rapidă a Transilvaniei pe făgaşul
capitalismului prin creşterea ponderii muncii salariate faţă de cea iobăgească. Răscoala a zguduit
din temelie nobilimea şi orânduirea feudală a statului şi a dat în acelaşi timp o conştiinţă tot mai
clară a românilor că revendicările lor sociale şi naţionale sunt pe deplin justificate şi că ele vor
trebui satisfăcute. Mai mult, tot ce era român era urmărit chiar dacă erau nobili, cum este cazul
vicecomitelui Ladislau Pap.
Ladislau Pap, fiu de preot român, care, ridicat dintre nenobili, prin atitudinea şi cuvintele
sale s-ar fi arătat favorabil răsculaţilor lui Horea şi ar fi învinuit nobilimea. Este acuzat ca
„prigonitor al nobilimii, al ungurimii, părtinitor pe nedrept al ţărănimii române, găzduitor şi
tovarăş de hoţi, eliberator de hoţi osândiţi de lege, deţinător de nobili, acuzator fals de oameni de
omenie231.
Ţăranii români ameninţă că nu se vor lăsa dacă se întoarce iobăgia. Iobagul Banciu Costea
din Băiţa se exprima mai direct, el îi spune administratorului minier din Băiţa următoarele: „Am
auzit că iobăgia se va întoarce iar, dacă una ca asta se întâmplă, nu ne lăsăm. Ne-om răscula şi
încă şi mai rău decât pe vremea lui Horea” 232. Mai spectaculoase, mai primejdioase sunt
mişcările din Zarand, această ţară străbătută de cetele lui Horea. Mişcările pornite pe domeniul
Aciua a lui Anton Hollaki se propagă repede şi în satele vecine şi pe alte domenii nobiliare.
Anton Hollaki nu cunoştea limite în acaparările de pământ iobăgesc.
Robotele n-au nici număr, nici rânduială. În afară de Duminică şi sărbătorile mari îşi mână
iobagii la lucru în orice zi dată de Dumnezeu. Folosesc nu numai pe bărbaţi ci şi pe femei,
folosite la toate muncile, la fân, la meliţat, la pieptănatul cânepii, la tors. Din această cauză
oamenii nu-şi pot face propria muncă. Deosebite abuzuri făcea soţia lui Adam Kozma: răpire de
pământuri, brutalităţi. Dar în toiul nopţii necunoscuţi au ucis-o neridicându-se nimeni în
apărarea ei. Alte agitaţii au loc în Zarand în legătură cu sarcinile publice, obligaţiile militare,
migraţiile.
Lupta ţărănimii împotriva calamităţii vieţii iobăgeşti nu încetează nici un moment. Ea nu
mai izbucneşte spectaculos ca în răscoala lui Horea, nu se mai încheagă într-o acţiune generală,
programatică. Se fărâmiţează în acţiuni locale, mai mult sau mai puţin întinse, presărate de
subversiuni, violenţe, sancţiuni spectaculoase. În aceste acţiuni se remarcă solidaritatea în luptă,
în răspunderea acţiunii, participarea întregii comunităţi.
Din cauza sarcinilor excesive are loc o masivă emigrare a românilor în Ţara Românească şi
Moldova. Guvernul recheamă pe fugari, dându-le un termen de un an şi promiţându-le iertare de
pedeapsa meritată dacă se întorc, ameninţând cu procedura legală dacă în termenul rânduit nu se
întorc.
În noul secol, al XIX-lea, în loc ca problema reglementării dintre stăpâni şi iobagi să facă
paşi înainte, stă pe loc sau face paşii înapoi. Războaiele napoleoniene provoacă dări noi,
rechiziţii, recrutări, întreţinere de armate în staţionare, încartiruiri, construcţii de drumuri,
transporturi militare. Împăratul adresează cancelarului Transilvaniei un ordin, la 30 septembrie
1813, atrăgând atenţia asupra robotelor excesive de care se plânge iobagul şi e necesară o
conscripţie urbarială. Conscripţia s-a început în primăvara anului 1820 şi a fost încredinţată
preşedintelui cameral ungar Anton Cziraky 233.
Conscripţia s-a făcut în mod sistematic, sat de sat, sub mărturia judelui, juraţilor, bătrânilor
satului, adresându-se nouă întrebări. În cadrul Direcţiei Judeţene Hunedoara a Arhivelor
Naţionale, se păstrează conscripţia satului Ormindea, publicată în anul 1972 234. Activitatea
conscriptorilor a început la Ormindea în data de 1 august 1820.
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Sunt înregistrate 118 gospodării iobăgeşti care deţin o suprafaţă medie de pământ de 2,70
iugăre. Există mari diferenţe de la familie la familie, 4 familii deţin sub 1 iugăr ce reprezintă un
procent de 3,39 %, 86 au între 1-3 iugăre (72,88 %), 22 între 3-5 iugăre (18,64 %), 4 între 5-7
iugăre (3,39 %) iar 2 au peste 7 iugăre (1,61 %) 235.
Cea mai mare diferenţă de avere din Ormindea variază de la 6/8 de iugăr a lui Ştefan Dănilă
senior, la 11 2/8 iugăre de care dispun Oprean Mihai şi Mieluţ Lup a lui Toader, jude
domenial 236. Mărimea mijlocie a sesiilor pe domeniul lui Nalatzi Iosif e de 18 ferdele (2,25
iugăre) intravilan şi 16,52 iugăre teren arabil în hotarul satului237. Pe domeniul lui Nalatzi Ştefan
22,5 ferdele (2,8 iugăre) intravilan şi 18,62 iugăre arător 238. Pe domeniul lui Nalatzi Laszlo e de
12,65 ferdele (1,6 iugăre) intravilan şi 8,37 iugăre arător 239. Iobagii din Ormindea pe lângă o
sumă în bani au obligaţia de a da de Crăciun o găină şi 10 ouă de fiecare sesie şi în plus fiecare
iobag mai dădea un pui şi 10 ouă240. Robota pentru satul Ormindea era de 3 săptămâni pe an cu
palma, iar iobagii lui Nalatzi Ianos erau obligaţi la 5 săptămâni241. Pentru o informare cât mai
completă prezentăm textul conscripţiei din Ormindea:
1. N-avem nici un urbarium.
2. Nici o tomneală, nici contractuş cu domnii noştri despre sluşbă n-avem.
3. La domnu baron Nalatzi Iosif suntem 25 cu boi şi 15 fără boi, iobagi, care tot insu
pe un an facem 3 săptămâni de sluşbă cu brâncile. Ţinem cu toţii 6 moşii şi tătă
moşia dă o sumă de 36 Rhf., o găină de Crăciun; peste acestea, tăt iobagu câte un
pui de copănit şi 10 ouă şi tătă gazda 30 xr. pentru ţesut. Înainte de aceasta cu
câţiva ani de pe tăte moşiile am adus câte o bute de vin de Bobâlna.
La domnu Nalatzi Istvan 30 cu boi şi 10 fără boi, iobagi slujim şi tăt insu facem pe
an 3 săptămâni de şluşbă cu brâncile. Biruim 6 moşii. Plăteşte 34 Rhf. Şi dă câte o
găină de Crăciun tătă gazda pe an, dă un pui de copănit şi 10 ouă şi îi tertăzui un
font de fuior a toarce. Mai demult am făcut o săptămână de plug pe tătă moşia, da
acum nu facem.
Domnu Nalatzi Laszlo pe 4 moşii are 6 cu boi şi 8 fără boi, iobagi, care de demult
numai 3 săptămâni de sluşbă am făcut şi am dat câte 30 Rhf. Da acum de 14 ani
încoace pe lângă aciastă sluşbă tot insu 3 săptămâni şi 30 Rhf, încă ne-o dat o vie la
Şoimuş, care noi o lucrăm peste an şi dăm încă 400 de pari care cu greu ne cade a
cumpăra pe bani. Până acum torsura cu 30 xr. am descumpărat, acum 2 zloţi dau
tătă casa, o găină, un pui şi 10 ouă.
Domnu Nalatzi Ianos are 5/8 de moşie, 7 cu boi şi 7 fără boi, iobagi facem chilin,
chilin 5 săptămâni de sluşbă. Dăm cu toţi suma 40 zloţi; iarăşi cu tăţi pentru
cărăuşitură 60 Rhf. Tătă gazda dă 2 găini şi 10 ouă. Pentru torsură tot insu plătim
30 xr.
Domnu Tot Andras 2 ½ de moşie – are 3 cu boi, 7 fără boi, iobagi, care tăt insu
face peste an 3 săptămâni de sluşbă cu brânci. Plăteşte tătă moşia 34 Rhf şi o găină
de Crăciun. Dă tătă gazda câte un pui de copănit, 19 ouă – alte nimic.
Rămăşiţele lui Nalatzi Andras pe 5/8 de moşie are 3 cu boi şi 3 fără boi, iobagi. De
când ne ştim nici o sluşbă n-am făcut, numai împreună am plătit pe tăt anu 72 Rhf.,
alta nimic. Aşa a satului nostru dare pe anul întreg 2.112 zile de sluşbă, 737 Rhf.
Sumă 52 Rhf. De tors bani, 36 găini de Crăciun, 112 pui de copănit, 1.120 de ouă,
40 fonţi de torsură, 400 pari de vie şi 60 Rhf. de cărăuşitură stă.
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4. Hotaru nost 1/3 parte îi bun, 1/3 parte de mijloc. Sămănăm grâu, ovăz, cucuruz, 1/3
parte îi slab, pentru dialurile petroasă. Arăm cu 4 boi. Hotaru e împărţit în 2 părţi
care în tăt anu schimbând îl hăznuim.
Fânaţăle de acasă îs bune şi fac fân bun, câte o dată cosim şi otavă, care-s pe şes.
Târguri de săptămână se fac în Băiţa, unde pe jos într-o ½ de cias şi la Brad unde în
3 ciasuri pe cale bună merem, unde tăte cele putem vinde şi ce ni de lipsă putem
cumpăra.
Păşune de rându marhălor bunişoară avem.
Apă de adăparea marhălor îi bună şi în sat şi în câmp, destulă avem.
Pădure de foc destulă am avut, da s-o oprit de domnii pământului; de epulaturi de
la domnii noştri am avut şi acum căpătăm fără plată.
Vii nu-s de unde cu lucru am putea căpăta bani, da îs băi cu trudă şi cu lucrurile în
iele şerzuim bani.
Jirovină n-avem pentru că sânt tinere pădurile domnilor noştri în hotaru acesta.
Dijmă, nici a zecea, nici a noua, n-am dat nici nu dăm.
Pometuri, curechişte şi de legume grădini aproape de căşile noste bunişoară avem.
Trestie în hotaru nost n-avem, nici împrejur.
Băiţa, care numai de o jumătate de cias fiind de băieşit, unde lucrând şi la alte băi
mai multe care-s aproape de noi, cu căratu petrilor şi a şlicului căpătăm şi cu şlicu
şerzuim bani, de unde ne plătim de tăte trebile noaste.
Alte fabrici, fără şteampuri, în vecinătatea noastră nu-s.
Mai aproape apă de 3 ciasuri ar fi Murăşu, da nu umblăm cu luntrea, mai mult
lucrăm la băi.
Pe lângă Murăş, care este de 3 ciasuri departe, sunt dealuri cu vii.
Cărbuni şi var aici nu stingem în satul nostru.
Nici un venit satu nost n-are.
Topile de cânepă avem bune.
Mori le sama noastă avem destule.
Ploi multe şi mari la sămănăturile noastre, care-s multe pe dialuri, multă pagubă ne
fac.
Râturi de coasă avem puţine şi acelea pe puhoaiele mari să spală mai în tăt anu.
Păşunea marhălor îi puţină, numai pe al altora hotar putem paşte marhăle.
Pădure de foc n-avem, fără pe bani cumpărăm.
5. Cât ar trăbui să aibă un om care are o moşie întreagă de sămănătură şi de cosit şi
câtu-i măsura Beciului şi iugărum nu ştim. Pe râturile noaste putem cosi otavă.
Hotaru nost în a tria parte îi bun, 1/3 mai slab.
6. Precum am spus şi mai sus, sluşbă am făcut şi o facem şi mersu şi venitu ni să ţine în
ea.
7. Nici un fel de dijmă n-am dat, nici nu dăm.
8. Funduşi de căşi pustii în satu nost nu să află.
9. Nici de foc pădure n-avem, necum să avem de vindere. Pământurile să vindem
unul la altu nu este slobod.
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Conform conscripţiei din satul Ormindea aici erau stăpâni nobili Iosif Nalatzi (38 iobagi, 2
jeleri), Ştefan Nalatzi (40 iobagi), Ladislau Nalatzi (14 iobagi, 1 jeler), Ioan Nalatzi (8 iobagi),
Andrei Toth (10 iobagi), Andrei Nalatzi (8 iobagi), în total satul numărând 118 iobagi şi 3
jeleri242.
Cantităţile de muncă obligatorie cresc mereu. Prin robotă se cărăuşesc lemnele de foc
necesare cohurilor, oficiilor funcţionarilor, lemnele de construcţie sau pentru armarea galeriilor.
Tot prin robotă se cară minereul de la mine la cuptoare, vinul pentru pivniţele fiscale, orzul
pentru berăriile fiscale.
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GREVA MINERILOR DIN BĂIŢA DIN APRILIE 1804
Nici minerii de la minele fiscului din Băiţa nu sunt mulţumiţi de condiţiile de lucru şi
sistemul de salarizare. Minerii erau o categorie socială lipsiţi de mijloace de producţie şi siliţi să
trăiască din munca salariată. În galeriile minelor din Săcărâmb şi Băiţa minerii depun o muncă
extenuantă. În timpul războiului de 7 ani, administraţia minelor de la Baia Mare a primit din
partea Cămării sarcina să întocmească un raport asupra situaţiei şi a posibilităţilor de dezvoltare
a mineritului metalelor preţioase din întreaga Transilvanie. Cămara, în urma raportului depus, la
23 martie 1764, de către autoritatea administrativă a minelor Baia Mare, a desfiinţat „Oficiul
superior al minelor” şi în locul lui a înfiinţat „Direcţia minelor” căreia i-a subordonat toate
instituţiile legate de minerit 243.
Mineritul din Transilvania a fost împărţit în 8 sectoare. Inspectorii de mine români au fost
menţinuţi, fiind împuterniciţi să rezolve, ca judecători minieri ambulanţi, pricini miniere mai
mărunte. Fiscul, neavând posibilitatea să înceapă imediat o exploatare minieră intensă prin
investiţii de proporţii mai mari, metodele de lucru în mine învechite se mai menţin până către
sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Având în vedere propriile sale interese Curtea din Viena a căutat să amelioreze condiţiile
tehnice atât pentru exploatarea în adâncime cât şi în mineritul de suprafaţă. Prin noul regulament
al minelor, din 19 iulie 1771, s-a căutat să se dezvolte sistemul protecţionismului şi al
controlului de stat asupra mineritului particular. Tot prin acest regulament a luat fiinţă matricola
minelor în care se înregistrau şi se ţinea evidenţa condiţiile fiecărei mine244. Pentru a atrage noi
elemente în minerit şi pentru a pregăti cadre, s-a dispus înfiinţarea în fiecare sector minier a unei
mine fiscale după modelul celor din Săcărâmb, Băiţa, Abrud şi Rodna245.
La începutul secolului al XIX-lea greva este folosită ca un procedeu mult mai eficace decât
petiţia pentru obţinerea de revendicări. Şirul grevelor minerilor de pe domeniul Zlatnei începe în
secolul al XIX-lea cu greva minerilor din Băiţa din aprilie 1804 246. Minele din Băiţa au
cunoscut o dezvoltare accentuată începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
situându-se ca mărime şi importanţă imediat după minele din Săcărâmb. Minele din Băiţa erau
mine regale, în exploatarea directă a fiscului austriac. Conform statelor de plată ale muncitorilor
mineri, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, lucrau aici aproape 300 de mineri, în timp ce la
Săcărâmb numărul personalului depăşea cifra de 800247.
La începutul secolului al XIX-lea minele din Băiţa se dezvoltă, fenomen explicat şi prin
creşterea numărului de muncitori, care ajunge în lunile ianuarie – martie 1804 la 345248.
Numărul de muncitori mineri de la minele din Băiţa era recrutat din toate satele din apropiere. În
anul 1805 în localitatea Băiţa sunt consemnate 53 de familii ortodoxe249, la care se adaugă un
număr important de familii germane şi maghiare.
În mineritul de aur, ca urmare a introducerii unor noi maşini şi şteampuri, cu o capacitate mai
mare de prelucrare, dar care pentru funcţionarea lor permanentă reclamau scoaterea unei cantităţi
de minereu mai mare şi mai bogat în metal preţios. Acest fenomen ducea la o sporire a forţei de
muncă a minerului, care acum este pus în situaţia de a scoate mai mult minereu în acelaşi interval
de timp, în vreme ce plata i se făcea doar după cantitatea de metal preţios extrasă.
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Acest fapt făcea ca numai minerii mai norocoşi, care întâlneau filoane mai bogate în aur şi
argint, să obţină salarii corespunzătoare. De aceea nu este de mirare că încercarea forurilor
miniere de a generaliza acest sistem de salarizare a întâmpinat o dârză rezistenţă din partea
minerilor250.
Faptul că greva minerilor de la Băiţa, din aprilie 1804, a fost pusă la cale tocmai din această
categorie de muncitori. Sistemul de salarizare „haltakkord” a fost introdus la minele din Băiţa în
anul 1799. După numai 4 ani de la introducerea lui minerii din această categorie ajunseseră la o
situaţie de-a dreptul disperată. Astfel într-un raport din luna ianuarie 1804, Teodor Karatsoni,
administratorul minei făcând un bilanţ al rezultatelor obţinute după acest sistem, arăta că la
sfârşitul anului1803, din cele 11 echipe de „Halthaueri”, compuse din 8-10 mineri, 3 echipe
(echipele nr. III, IV şi VIII) au fost desfiinţate, rămânând în lucru numai 8 echipe. Ocupându-se
apoi de câştigul realizat de minerii din cele 8 echipe care mai rămăseseră, constata că 4 echipe
obţinuseră o plată neîndestulătoare – între 1-5 florini – lunar pe cap de miner251. În realitate abia
două echipe au obţinut salarii satisfăcătoare, între 14-17 florini lunar pe cap de miner.
Aprecierile administratorului de mină Karatsoni asupra valorii salariilor sunt cu atât mai
preţioase cu cât vin de la o autoritate care nu poate fi bănuită că ar avea interesul să pledeze
pentru mineri.
Salariile necorespunzătoare a majorităţii minerilor îi determină să apeleze tot mai des la
împrumuturi din Casa frăţiei (Bruderlad). Administraţia minelor s-a decis să reducă numărul
echipelor de mineri prin desfiinţarea a încă două echipe, pentru ca cei rămaşi în lucru să poată
câştiga mai mult iar restul minerilor să fie repartizaţi la minele din Săcărâmb şi Valea Mică,
urmând ca să li se reţină din salariu între 1-2 florini în contul împrumuturilor făcute din Casa
Frăţiei în timpul cât lucraseră la minele din Băiţa 252.
În felul acesta, potrivit dispoziţiilor Tezaurariatului din Sibiu, urma ca din cei 84 mineri de
categoria „Geding” şi „Halthaueri”, care se aflau la Băiţa, 7 să fie repartizaţi la minele din
Săcărâmb şi 2 la cele din Valea Mică253. La 29 februarie 1804, administratorul minei Băiţa, la
ordinul Tezaurariatului, înaintează lista datoriilor băneşti ale celor 7 mineri, care în urma noii
repartizări au rămas fără lucru şi care trebuiau să plece la minele din Săcărâmb.
Din această listă rezulta că cei 7 mineri aveau datorii în valoare de 944 florini, 3 creiţari şi 1
denar, sumă considerată extrem de mare254. Aceste datorii – după cum se arată în ordinul
Tezaurariatului – trebuiau amortizate lunar din salariile minerilor respectivi, lucru care devenea
cu atât mai apăsător cu cât reţinerile trebuiau făcute proporţional cu suma datorată 255.
Doi dintre mineri, care aveau o datorie de câte 41 de florini, recunoşteau, la 10 martie 1804,
că sunt în imposibilitate de a plăti „din cauza lipsei de câştig” 256. La câştigul mic realizat de
mineri se mai adaugă munca grea, istovitoare, precum şi lupta cu foamea. În faţa acestei situaţii
greve, la 10 aprilie 1804, 51 de mineri din Băiţa care lucrau după sistemul „Haltakkord” au
refuzat să mai lucreze după acest sistem257. Greva, la care participă mineri români, unguri, nemţi
şi slovaci, constituie o dovadă de unitate şi solidaritate muncitorească. Despre felul cum a
început şi s-a desfăşurat greva vorbeşte un raport oficial, din 11 aprilie 1804, întocmit de
inspectorul de şteampuri din Băiţa, Iosif Biperger, care a fost martor ocular al grevei:
„În ziua de 10 a acestei luni s-a făcut inspecţia lunară la mina principală din Băiţa prin mai
jos numitul administrator montanistic în colaborare cu hutmanul şef Dominic Bruszt şi cu
hutmanul Czar şi Rusznyak. S-au împărţit galeriile pe echipe şi în mod cuvenit a fost însemnat
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locul de muncă. Toţi minerii au lăsat şi li se cântărească uneltele, însă minerii <Halthauer> au
lăsat uneltele jos fără să spună un cuvânt.
La orele 3 după masă pomeniţii indivizi s-au dus la mai jos semnatul inspector şef regal de
şteampuri pentru a le nota, după obicei, locul de muncă şi a le face însemnarea. Însă, deoarece
pentru aceasta nu s-a înfăţişat nici măcar un singur „Halthauer”, au fost repartizaţi numai
„Gedinghauerii”. Apoi s-a mers la cancelarie şi minerii adunaţi au fost chemaţi unul câte unul în
cancelarie şi întrebaţi dacă ar fi hotărâţi sau nu să lucreze mai departe.
Horváth Gáspár, Michael Mühlmacher, Anton Schaffer, Ioan Abrudean, Mathias
Glasntzer, Johann Hoffer, Lehgyel Josi, Bede Pascu, Stoia Gheorghe, Heinrich Krotka, Tokáts
Ioan, Ioan Munteanu, Toader Iacob, Vasile Drăgan, Ioan Tămaş, Ioan Bexe, Johann Vaverka,
Franz Kern, Ioan Mătieş, Nicolae Kohi, Ioan Bocănici, Michael Holmok junior, Thomas
Tarmann, János György, Bulz Sim, Ioan Mihoc, Johann Csernuta, Michael Holmok senior,
Pusa Gheorghe, Simon Hermann, Johan Gyengyessi, Joseph Büchler, Iosif Stoia, Mathias
Schielmeyer, Gaspar Duch, Eperjessi István, Michael Wetka, Joseph Kern Ioan Drăgan,
Simandi Dani, Johann Ullrich, Ioan Bogdan, Szücs János, Zamfir Munteanu, Joseph Oswald,
Dănilă Popa, Peti Sándor şi Toma Grigoraş, împreună deci 51 de „Erzthaueri” au răspuns întrun glas că ei nu vor să lucreze în nici un fel şi chip după sistemul „Haltakkord” de atunci
deoarece ei văd prea bine că – deoarece filoanele de minereu sunt înguste şi nu se poate găsi şi
scoate de loc aur – ei nu-şi pot câştiga salariu din care să poată trăi, cu atât mai puţin cu cât
galeriile mari sunt sărace în conţinut de minereu iar cele înguste nu au în ele aur. Li s-a explicat
limpede că modificarea sistemului de plată a minereului nu stă în atribuţia acestei administraţii
şi au fost avertizaţi să renunţe la planul lor şi să reia lucrul, însă a fost zadarnic.
În felul acesta au rămas 7 mineri „Erzhaueri” capabili de muncă şi 2 bolnavi care n-au
părăsit lucrul şi care au mers la muncă. Apoi au pus jos uneltele de lucru în acelaşi timp şi
„Gedinghauerii” Szàsz Solomon şi Josif Matieş care mai înainte fuseseră „Halthaueri”, cu
răspunsul că ei sunt goi şi dezbrăcaţi şi că nu ar putea altfel să lucreze decât dacă vor fi asiguraţi
că li se va plăti salariul fără reţinerea vechilor datorii. Întrucât nu se putea face aceasta, au lipsit
şi ei de la lucru.
Deoarece acum doi „Halthaueri” zac bolnavi, a fost completat numărul amintit de
„Gedinghaueri”, cu unul nou şi cu un „Erzthauer”, însă ceilalţi 6 „Halthaueri”, deoarece toţi sunt
din echipa a 5-a, au fost lăsaţi să lucreze după sistemul „Haltakkord”. Aşa stând lucrurile nu ne
sfiim să cerem de la înaltul for dispoziţii despre felul cum să procedăm mai departe şi ca acest
caz să fie adus oficial la cunoştinţa înaltei comisii de inspecţie a minelor” 258.
Refuzul celor 51 de mineri români, unguri, nemţi şi slovaci de a continua lucrul după noul
sistem de salarizare a avut loc după o înţelegere pregătitoare între mineri deoarece chiar dacă au
fost chestionaţi unul câte unul ei au răspuns solidar că nu mai vor să lucreze „în nici un fel şi
chip” după sistemul „Haltakkord”. Pretextul folosit de autorităţi potrivit căruia „modificarea
sistemului de plată a minereului nu ar fi de competinţa lor”, nu a reuşit să-i înduplece pe mineri
să renunţe la pretenţiile lor şi să reia lucrul.
Din condiţiile pe care minerii le pun pentru încetarea grevei – atunci când declară „că ei
sunt goi şi dezbrăcaţi şi că nu ar putea altfel să lucreze decât dacă vor fi asiguraţi că li se va plăti
salariul fără reţinerea datoriilor vechi – se desprinde adevărata cauză a grevei. Aceasta însemna
insuficienţa salariului şi datoriile mari şi grele care apăsau pe umerii lor constituie cauza
principală a grevei din 10 aprilie 1804259.
În faţa acestei situaţii, pentru autorităţile miniere se punea problema luării de măsuri pentru
a-i determina pe grevişti să reia lucrul în mină. În acest scop s-a cerut concursul tuturor forurilor
miniere, conflictul fiind adus şi la cunoştinţa Curţii din Viena. După numai două zile de la
izbucnirea grevei, la 13 aprilie 1804, forurile miniere din Zlatna considerau greva minerilor din
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Băiţa drept „un caz foarte neplăcut”260. Forurile miniere din Zlatna recunoşteau în acelaşi timp
„situaţia grea în care se aflau aceşti mineri vrednici de compătimire” 261.
În acelaşi act, din 13 aprilie 1804 se menţiona faptul că aceşti mineri „de mult timp sufăr
lipsuri amare şi care nu pot să îndure mai departe nenorocirea deoarece nu au primit nici un
ajutor atunci când de mai multe ori şi-au arătat necazurile”262. Această menţiune ne permite să
constatăm ineficacitatea petiţiilor şi a jalbelor, singurul mod de rezolvare a cererilor lor fiind
declanşarea grevei.
Reprezentantul Tezaurariatului din Sibiu cere luarea unor măsuri grabnice prin mediatori şi
a se pune capăt conflictului „sperându-se înlăturarea consecinţelor neplăcute pentru
întreprindere şi pentru minerii descurajaţi, consecinţe care s-ar agrava prin pierderea fără folos a
fiecărei zile de lucru”263.
Rolul de mediator între mineri şi autorităţile miniere este încredinţat administratorului de
mine din Săcărâmb, Felix Franzenau, precum şi autorităţilor de la Băiţa care primesc prin
Tezaurariat instrucţiuni precise cum trebuie să procedeze 264. Prin instrucţiunile date
Tezaurariatul din Sibiu era dispus să cerceteze cauzele nemulţumirilor minerilor şi să ia măsuri
pentru îndreptarea lor. Printre măsurile preconizate era întocmirea unei liste despre câştigul şi
datoriile minerilor începând cu luna octombrie 1803, precum şi despre reţinerile de salariu în
contul acestor datorii.
Se dau instrucţiuni pentru fixarea retribuţiei în funcţie de greutăţile familiare, până la
modificarea sistemului de plată. În acelaşi timp se preconizează o nouă repartizare a galeriilor şi o
reducere a numărului echipelor de mineri pentru ca cei rămaşi la lucru să poată obţine un salariu
mai bun, urmând ca restul minerilor să fie trimişi la minele din Baia de Arieş265. Se mai preconiza
ca în eventualitatea îmbunătăţirii situaţiei minelor din Băiţa să se dea un supliment de salariu.
Îngrijorarea forurilor montanistice privind refuzul minerilor de a relua lucrul rezultă şi din
scrisoarea lui Lotka, reprezentantul Tezaurariatului, trimisă tot în 13 aprilie 1804, administratorului
de mină din Săcărâmb, Felix Franzenau, căruia i se adresează în modul următor: „Vă rog să veniţi
imediat la Băiţa şi să îndepliniţi în prealabil împreună cu administraţia minelor din Băiţa ceea ce eu
am recomandat, pentru că se speră să se pună capăt mai repede, prin tratative, prejudiciilor
pricinuite minei principale şi minerilor căzuţi în disperare”266.
La 16 aprilie 1804, Felix Franzenau comunica Tezaurariatului că din cauză de boală n-a
putut să se deplaseze la Băiţa, însă a făcut tot ce a putut şi a transmis minerilor o scrisoare prin
care îi îndeamnă să reia lucrul. „Mi-am dat osteneala – preciza Franzenau – şi cu ochii legaţi pe
jumătate am scris minerilor din Băiţa şi am căutat să-i înduplec să reia lucrul cât mai repede şi
după cum am auzit scrisoarea mea a avut un rezultat bun, deoarece minerii an reluat lucrul bun
luni în 16 a acestei luni”267.
Conform unui act din 16 aprilie 1804, trimis de administraţia minelor din Băiţa către
Tezaurariatului din Sibiu se preconizează că „minerii au reluat în întregime uneltele şi munca lor
numai cu condiţia ca forurile miniere superioare sau să le aprobe un alt „Haltakkord” prin care
să poată să ajungă la un câştig mai îndestulător sau să le îngăduie să lucreze după sistemul
„Gedingarbeit”, deoarece ei văd prea bine ca prin „Hartakkord-ul” existent este o adevărată
imposibilitate să ajungă la câştiguri îndestulătoare şi ca în caz contrar şi anume dacă nu se va
face modificarea acordului, ei vor fi siliţi să-şi părăsească lucrul împreună cu o dovadă despre
datoriile fiecăruia dintre aceştia, pe care le are la mină, la Casa Frăţiei şi la magazia de cereale,
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pentru care va trebui să fie depusă o garanţie corespunzătoare. Între timp minele de acolo să fie
lucrate cu voluntari268.
Situaţia minelor din Băiţa se va agrava şi mai mult prin decretul din 22 mai 1804, prin care
s-a hotărât ca aceştia să nu primească mai multe cereale decât atâtea cât pot să plătească din
câştigul lor din luna respectivă269. Chiar autorităţile miniere comentând acest decret scot în
evidenţă situaţia grea care s-a creat pentru mineri prin aplicarea acestei dispoziţii dată de Curtea
din Viena. „Deoarece în fiecare echipă de mineri – constata conducerea minelor din Băiţa –
primeşte atâta leafă din care să se poată reţine costul pentru cerealele necesare pe luna
respectivă, fără să mai vorbim de datoriile vechi pentru grânele din vremea când o mierţă de
grâu a costat peste 2 fiorini… minerii nu primesc nici carne, nici băutură pe împrumut ci
administraţia se crede obligată să le dea numai atâtea bucate ca să nu moară de foame” 270.
Acest lucru este confirmat de înşişi trimisul Tezaurariatului, Lotka von Zmâslov, care a
constatat că „minerii care adeseori rămân fără leafă nu pot să mai trăiască şi că din experienţă s-a
văzut că actualele galerii sunt mult mai sărace în minereu decât înainte cu 5 ani, când a fost
introdus „Haltsystemul” şi în consecinţă trebuie să se procure un alt ajutor minerilor” 271.
Forurile montanistice ajungeau la concluzia că trebuie luate măsuri urgente pentru
îmbunătăţirea situaţiei deoarece – concluziona un raport oficial – în caz contrar va fi nevoie să
se concedieze întreg personalul minier iar datoriile acestuia pentru cereale vor trebui să fie
plătite şi suportate de întreprindere”272.
Singura soluţie pentru remedierea situaţiei, autorităţile miniere locale o vedeau în
îmbunătăţirea salariilor. „În felul acesta – subliniau autorităţile miniere din Băiţa – trebuie să
urmeze necesitatea ca şi plata muncii sau acordul muncitorilor să fie hotărât în aşa fel încât
salariul câştigat să le ajungă acestora să se întreţină cu soţiile şi copii lor”273.
Anchetele care s-au întreprins pentru a cerceta cauzele care i-au determinat pe minerii din
Băiţa să înceteze lucrul, au stabilit ca în trimestrul al treilea şi al patrulea al anului 1802, potrivit
sistemului de salarizare introdus în anul 1799 „muncitorii mineri nu puteau să-şi procure un
salariu îndestulător din care să poată trăi” 274.
În acelaşi timp anchetatorii oficiali constatau că situaţia minerilor se menţinea la fel de grea
şi în primul trimestru al anului 1804, când numai două echipe din totalul de 6 echipe de mineri
au obţinut un câştig lunar între 10-18 florini, în timp ce restul de patru echipe n-a putut să
depăşească salariul derizoriu de 2-4 florini”275.
De fapt raportul ţinea să sublinieze că numai o singură echipă, a V-a care a obţinut un câştig
lunar de 18 florini şi 4 creiţari pe cap de miner, poate să trăiască din această sumă, din cauza
scumpetei”276. În această situaţie Tezaurariatul se vede nevoit să preconizeze „acordarea, atunci
când este cazul, a unui supliment de salariu”277.
Între 25-26 aprilie 1804, reprezentantul Tezaurariatului din Sibiu, Lotka, a făcut o amplă
anchetă la faţa locului căutând să stabilească cauzele care au dus la greva minerilor din Băiţa 278.
Rezultatele anchetei le-a făcut cunoscute printr-un raport înaintat Tezaurariatului la 6 mai
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1804279. În raport se „recunoaşte că în nici una din localităţile miniere, minerii nu duc lipsuri aşa
de mari şi nu suferă atâtea nedreptăţi ca la Băiţa” 280.
Trimisul Tezaurariatului, Lotka, crede că principalele cauze ale „nemulţumirii minerilor
constau în abuzurile şi tratamentul neomenos la care erau supuşi minerii din partea slujbaşilor
minei, precum şi în datoriile mari care apăsau pe umerii acestora datorită noului sistem de
salarizare şi de repartizare a cerealelor şi alimentelor”281.
Un rol pacificator în medierea conflictului l-a îndeplinit preotul minei, Orban, misiune
îndeplinită cu succes în această perioadă când biserica avea o influenţă covârşitoare în aparatul
de stat282.
„În sfârşit – se adresează Lotka Tezaurariatului – trebuie să vă mai asigur că săracii mineri
din Băiţa au fost tot timpul cât de poate de bine îndrumaţi de excelentul lor duhovnic, preotul
Orban, şi au fost răbdători într-un mod vrednic de admirat, îndurând de atâta vreme o mizerie
foarte mare şi împotrivindu-se numai prin aceea că n-au voit să ia uneltele de muncă nou
pregătite pentru a-şi continua munca, până când nu li se vor asigura mijloacele de trai
cuvenite”283. Procesul verbal al anchetei asupra cauzelor grevei din 1804 nu se mai păstrează 284.
Dar un referat al Tezaurariatului pe marginea acestui proces verbal dezvăluie o serie de
abuzuri săvârşite la minele din Băiţa. Astfel în referat se precizează că o mierţă de cereale din
magazia minelor era vândută minerilor cu preţul de 2 florini, ceea ce era extrem de scump
„deoarece în nici o altă regiune cerealele nu se vând pe un preţ atât de ridicat” 285. Acelaşi referat
dă şi valoarea la care se ridică şi datoriile minerilor pentru cereale care ating cifra de 7.000
florini. Potrivit însă unei alte anchete valoarea datoriilor se ridica numai la 5.802 florini şi 12
creiţari286. Pentru a afla care este cauza diferenţei se cere să se întocmească un tabel nominal al
minerilor „Gedinghaueri”, începând de la sfârşitul lunii octombrie 1803 şi până la sfârşitul lunii
aprilie 1804.
De asemenea se cere întocmirea unui tabel şi despre situaţia datoriilor minerilor „Halthauer”
începând cu sfârşitul trimestrului al doilea al anului 1802 precum şi un tabel despre câştigurile
acestor mineri până la sfârşitul trimestrul al doilea al anului 1804287. Nu se cunoaşte rezultatul
acestor demersuri, dar e sigur că minerii de la Băiţa se îndatorau tot mai mult societăţii.
La 24 mai 1804, Tezaurariatul din Sibiu, printr-o adresă trimisă administraţiei minelor din
Băiţa se vede silit să consimtă la amortizarea din Casa minelor a sumei de 210 florini, 10 ½
creiţari reprezentând datoriile insolvabile pentru cereale ale minerilor decedaţi Mirna Urs,
Gaspar Csuk şi Adam Ganga, în cazul în care se va constata că aceste datorii provin din cauza
câştigului neîndestulător şi că urmaşii celor decedaţi nu sunt în stare să le achite 288.
În continuare acelaşi Tezaurariat atrage atenţia pentru viitor ca să „nu mai dea minerilor
cereale pe credit decât în măsura în care aceştia sunt în stare să le plătească din venitul lor lunar,
deoarece în caz contrar ei se fac direct răspunzători de plata la timp a datoriilor” 289. La 14 iunie
1804, Tezaurariatul aprobă o propunere a administraţiei minelor din Băiţa prin care se acorda un
spor de salariu pentru minerii care câştigă puţin, precum şi o repartizare a cerealelor la un preţ
mai redus290.
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Mişcarea minerilor de la Băiţa a încurajat acţiuni ale muncitorilor mineri din celelalte
întreprinderi ale statului precum cele de la topitoriile din Zlatna, Baia de Arieş, Ghelar şi
Govăjdia. Greva minerilor de la Băiţa, din aprilie 1804, este una dintre primele acţiuni de luptă
ale muncitorilor din Transilvania pentru obţinerea unor revendicări economice.
În acţiunea de la Băiţa s-au solidarizat minerii de toate naţionalităţile, români, germani, slovaci
şi unguri. Printre minerii români amintim pe Abrudean Iuon, Munteanu Ianos, Iacob Toader,
Drăgan Vaselie, Ioan Tămaş, Bexa Iuon, Bocănici Iuon, Bulz Sim, Mihoc Iuon, Puşa George,
Rogoşan Jurca, Stoia Iosif, Bogdan Iuon, Suciu Ionos, Muntean Zamfir, Popa Dănilă şi alţii291.
În anul 1827, minele din Băiţa au trecut în proprietatea familiilor Moldovan şi Petca care au
fondat asociaţia minieră „Rudolf de Băiţa”, care apoi au trecut în proprietatea bavarezului Klein,
a unui grup financiar englez şi apoi în anul 1889 au fost cumpărate de Prima Societate Anonimă
Auriferă Ardeleană292
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DE LA REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1848-1849
LA MAREA UNIRE DIN 1918
Declanşarea revoluţiei europene şi primele mişcări social-politice din Imperiul habsburgic iau luat prin surprindere pe românii din Transilvania. Nepregătiţi, fără un program preexistent,
fără un nucleu de lideri gata să-şi asume conducerea revoluţiei, asistăm vreme de câteva
săptămâni la ezitări, la exprimarea unor opţiuni politice divergente, formulate sub imperiul
şocului produs de explozia revoluţionară europeană 293.
Treptat sub impulsul revoluţiei europene se înfiripă dialogul între tineretul studios de la Tg.
Mureş, Blaj, Cluj, Braşov şi Sibiu, care încep să se afirme ca lideri de opinie. Iancu, Buteanu,
Papiu, Balint şi alţi tineri realizează imediat importanţa evenimentelor din capitala Ungariei,
programul de modernizare pe care şi-l propun ungurii având ca prioritate refacerea statului, prin
încorporarea la început a comitatelor vestice – Partium-ul – şi apoi Transilvania.
Românii sub autoritatea liderului de necontestat al generaţiei paşoptiste, Simion Bărnuţiu,
îşi elaborează un program în formulă românească, alternativă la programul maghiar din 15
martie, reacţie firească faţă de intenţiile revoluţionarilor maghiari de anexare a Transilvaniei.
Programul revoluţionarilor români avea trăsături identice cu cel european, intelectualii români
fiind la înălţimea colegilor lor din ţările dezvoltate ale Europei. Revoluţia de la 1848 din partea
orientală a Europei a pus pe prim-plan problema abolirii relaţiilor feudale a trei mari imperii:
Habsburgic, Rus şi Otoman.
În anii 1848-1849 Zarandul şi Munţii Apuseni au fost scena unor furtuni dezlănţuite de
lupta dintre robie şi libertate, dintre întuneric şi lumină, dintre viaţă şi moarte. Dieta din Cluj,
sub deviza „Unio vagy Halál” (Unire sau moarte) a votat la 30 mai 1848 unirea proiectată fără a
lua în considerare doleanţele românilor.
Împăratul a sancţionat uniunea votată de Dieta din Cluj şi a răspuns la 10 iunie, petiţiei de
la Blaj, că rugarea supuşilor săi de origine română s-a rezolvat prin „unirea Ardealului cu
Ungaria” care va asigura locuitorilor „aceleaşi libertăţi şi aceleaşi îndreptăţiri” 294. Prin
semnătura împăratului se confirma punctul de vedere al guvernului maghiar „că în Ungaria nu
există decât o singură naţiune, cea maghiară, şi o singură limbă de stat, cea a naţiunii” 295. Nici la
Cluj, nici la Viena şi nici la Budapesta delegaţiile românilor n-au obţinut rezultatele dorite şi
anume recunoaşterea juridică şi politică a naţiunii române şi a unui teritoriu naţional românesc,
fiind respinse pretutindeni.
Combătând uniunea Simion Bărnuţiu spunea: „Naţia română nu mai poate fi roabă
ungurilor, secuilor şi saşilor, limba noastră trebuie să aibă cinste cuviincioasă înaintea statului şi
a legilor care le-am apărat şi le vom apăra cu sângele nostru”296.
O cruntă teroare s-a dezlănţuit împotriva tuturor adversarilor români. Ameninţările presei
maghiare, ale nobililor şi funcţionarilor, manipularea opiniei publice maghiare împotriva
mişcării revoluţionare româneşti, erau semne ale instituirii unei terori organizate. La 2 iunie
1848 s-a produs măcelul de la Mihalţ, unde au fost ucişi 14 ţărani români şi 50 răniţi, dintre care
mulţi au murit ulterior297.
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„Acesta – avea să scrie George Bariţiu – a fost botezul de sânge al uniunii cu Ungaria”298.
Peste tot pe unde putreziseră şi dispăruseră spânzurătorile ridicate la 1784, au fost ridicate altele
noi, în mijlocul satelor sau pe culmile din apropierea lor. Indignat de aceste măsuri represive,
George Bariţiu comenta: „Nu se poate descrie şi doară nici a se crede gradul de ruşine însoţită
de mânie produs de acea măsură barbară, ba poporaţiunea rurală şi mai vârtos la junime de a voi
să inspire cu furci teroare şi spaimă 299.
Legea recrutării propusă de Lajos Kosuth, la 11 iulie 1848, prevedea mobilizarea unui
contingent de 200.000 ostaşi, destinaţi a înfrânge aspiraţiile de eliberare naţională a sârbocroaţilor şi a celorlalte naţionalităţi nemaghiare şi apărarea noilor frontiere lărgite prin înghiţirea
Partium-ului şi a Transilvaniei300.
Legea avea şi un puternic rol deznaţionalizator, în baza ei toată activitatea în noua armată
urmând a se desfăşura exclusiv în limba maghiară. Dar peste tot se înregistrează rezistenţa dârză
a românilor la recrutări, iar în unele localităţi au loc adevărate masacre. Violenţele împotriva
populaţiei româneşti au atins cote insuportabile, cum au fost cele de la Mihalţ (2 iunie),
Marghita (iunie), Bara, Nădab, şi Luna 8septembrie). Ziarul maghiar „Ellenor” pretindea
deschis, ca în caz de necesitate să se „omoare o mie din bărbaţii inteligenţei române, ca poporul
să nu mai poată avea conducători”301.
În aceste condiţii românii se adună pentru a treia Adunare de la Blaj, care îşi desfăşoară
lucrările între 15-28 septembrie 1848. Prin foaia volantă „Spre cunoştinţă”, se dă de ştire tuturor
că poporul adunat în Blaj a hotărât a lua armele în mâini şi a forma o gardă naţională. S-au ales
prefecţi, tribuni centurioni etc, şi s-a schiţat planul militar al Transilvaniei, împărţită în 15
prefecturi, fiecare dispunând de legiunea ei. Satele din Zarand au format o prefectură, în fruntea
căreia a fost numit Ioan Buteanu.
În faţa rezistenţei românilor la recrutări şi a refuzului de a mai presta robota, gărzile
maghiare trec la atrocităţi contra lor. În 10 octombrie 18848, la Brad, 9 bărbaţi, 3 femei şi 1
copil au fost ucişi în casele lor302. Românii se pregătesc pentru răzbunare şi locuitorii satelor din
jurul Bradului şi Mesteacănului se ridică împotriva proprietarilor unguri. În dimineaţa zilei de 26
octombrie 1848, mulţimea de români ucise între Brad şi Mesteacăn „toată familia Brady,
proprietarii unguri care i-au împilat în modul cel mai odios” 303.
Întrucât prefectul Zarandului, Ioan Buteanu era în campanie alături de Avram Iancu şi
trupele austriece pentru asigurarea şoselei Alba Iulia – Cluj, în Zarand au fost trimişi tribunii
Aviron Telechi, Alexandru Chendi şi Ioan Nemeş Nobili, în vederea restabilirii ordinii şi a opri
astfel de excese304. Ei pleacă de îndată la Brad, restabilesc ordinea în zonă şi iau sub protecţia
lor familiile proprietarilor maghiari din zonă.
Dinspre Arad pătrunde spre Zarand trupa maiorului Gaal care reuşeşte să împrăştie tabăra
românilor de la Gura Văii şi se îndreaptă spre Hălmagiu. Tribunul Chendi îi iese în întâmpinare
cu vreo 300 de lăncieri. Lupta a fost inegală, tribunul român este prins, după ce trupa sa a fost
împrăştiată. Timp de 2 zile maiorul Gaal şi comisarii săi s-au răfuit cu populaţia românească
semănând teroare şi spaimă. În cursul zile de 6 noiembrie, cei luaţi prizonieri au fost condamnaţi
la moarte şi executaţi. Apoi trupa maiorului Gaal înaintează spre Baia de Criş. El a surprins
oastea lăncierilor români şi a grănicerilor comandaţi de locotenentul Klima, în 8 noiembrie,
provocându-le o gravă înfrângere. În raportul său asupra revoluţiei întocmit de Simion Balint se
scrie că „poporul ajuns într-o vale la satul Târnava, dintr-o dată se vede înconjurat şi atacat de
către insurgenţi din toate părţile; cavaleria tăia înfricoşat prin liniile poporului înmărmurit, dar şi
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artileria insurgenţilor au adus mult la pierderea luptei. Aproape 800 de români au fost măcelăriţi,
iar restul s-au răspândit în fugă sălbatecă către Baia de Criş, unde a doua zi tribunul Telechi,
care şi el scăpase cu fuga, numai cu mare greutate a fost în stare a-i readuna, iar celălalt tribun a
căzut în captivitate.
Locotenentul Klima încercase cu 7 grăniceri a-şi salva viaţa într-o casă de economia din sat,
îşi pierdu însă viaţa tot acolo în flăcările acelui edificiu, pentru ca vrăjmaşul a şi dat foc satului şi
l-a prefăcut întreg în cenuşă”305. Înfrângerea s-a datorat neglijenţei locotenentului Klima care a
uitat să ia obişnuitele măsuri de precauţiune pentru asigurarea taberei, de trădarea lui Tobias
Mihailovici, un ofiţer sau subofiţer din tabăra imperială, care a trădat poziţiile şi planul de luptă
al românilor, dar mai ales de lipsa totală de arme şi muniţie a moţilor noştri 306.
În bătălia de la Târnava de Criş au căzut şi revoluţionari români din satele comunei Băiţa.
Din Trestia a căzut Kinda Nicu de 50 de ani, din Hărţăgani, Mariţa (probabil Nariţă) Iuon de
40 de ani307. Din satul Crăciuneşti au fost ucişi Lupats Dănilă de 35 de ani şi Ohlar Iacob de
20 de ani308. Şi satul Sălişte şi-a dat tributul de sânge pentru libertatea naţională prin cei 8 eroi
căzuţi în bătălia de la Târnava de Criş din 8 noiembrie 1848 şi anume: Ischinie Duma (30 ani),
Todja Mihăille (50 ani), Iozef Tepi (45 ani), Todika Mihaille (35 ani), Iuon Medre (25 ani),
Nicolay Marina (30 ani), Ioanos Dan ( 30 ani) şi Samson Iuon (40 ani)309. Din Băiţa au căzut
în luptă Rusznak Anton (38 ani), Altman Johan (42 ani) şi Anton Uhlrich, mort la 5
noiembrie 1848310. Alături de aceştia au mai fost ucişi în timpul raidului trupei lui Gaal, fiind
surprinşi în Zarand, locuitorul Fauer Nicolay, de 33 de ani, din Băiţa, mort la Brad311. După
bătălia de la Târnava de Criş armata maghiară ocupă Baia de Criş şi apoi se îndreaptă spre Brad.
Tribunul Aviron Telechi încearcă a-l opri în apropierea imediată a oraşului. Dar tunul de care
dispunea explodează, omorând pe servanţi şi astfel se văzu nevoit să se retragă spre Valea
Bradului.
După eliberarea ungurilor aflaţi în captivitate în oraş, trupa lui Gaal se întoarse grăbită spre
Baia de Criş. Aici, în 10 noiembrie 1848, procedează la noi execuţii. Tribunul Nobili e
condamnat la moarte, împreună cu un fost plutonier, Filip Francisc Zelenkay, care a instruit
trupele din Zarand şi cu soldatul Rabonhuber, din trupa lui Klima, ajuns prizonier.
În acest scop s-a constituit un tribunal statarial care i-a condamnat după un simulacru de
judecată. Tribunul Ioan Nemeş Nobili avea vârsta de 29 de ani şi era născut la Armeni,
comitatul Albei. Cel de-al doilea condamnat Filip Francisc Zelenkay, de 42 de ani, era născut
la Zlatna, de religie romano-catolică, şi era controlor în Băiţa. El a declarat că a fost împotriva
ungurilor, lângă Târnova (Târnava) şi Vaţa. A luat parte la conducerea armatei româneşti,
deoarece în sensul proclamaţiei lui Puchner, Transilvania se află în stare de război 312.
„Întrebându-se, Nobili, numit mai înainte în lumea ungurească, Ioan Nemeş, Zelenkay
Francisc Filip şi Rabenhauer, prinşi ca duşmani din tabăra românească, răsculată şi împrăştiată
la meşgea din Târnava şi Vaţa, prin biruinţa strălucită din ziua de 8 l. c. a armatei ungureşti,
pornite să salveze pe ungurii închişi în Baia de Criş şi în Brad.
1. Ioan Nobili, mai înainte Nemeş, de 29 ani, de confesiune unită, născut în Armeni,
comitatul Albei, învăţător în Abrud şi maior ales de românii răsculaţi, în urma proclamaţiei lui
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Avram Iancu declară, că el a condus tabăra organizată din români, în hotarul dintre Târnova şi
Vaţa, el s-a ocupat de aprovizionarea ei, el a prins pe ungurii din Brad şi regiunea sa, precum şi
pe cei din Baia de Criş, a dispus dezarmarea maghiarilor, familia Brady a fost prinsă la porunca
sa, aşezarea în tabără a românilor din comitatul Zarandului, începând de la marginea comitatului
Arad, a rânduit-o mai întâi la Gura Văii, după aceea între Târnova şi Vaţa, împreună cu maiorul
Aviron Telechi, Petru Micluţa şi Alexandru Chendi. Toate acestea le-a îndeplinit în temeiul
proclamaţiei lui Puchner, găsită asupra lui, a mai multor manifeste româneşti, a ordinului dat de
Récsey şi a scrisorii de împuternicire date de Avram Iancu.
La somaţia să descopere scopul rebeliunii româneşti, a răspuns, că în baza proclamaţiei lui
Avram Iancu şi a lui Buteanu, cum şi în baza hotărârii Comitetului permanent al românilor, toţi
ungurii trebuie dezarmaţi, iar românii toţi trebuie înarmaţi; ungurii au să fie exterminaţi, iar în
funcţiile militare sau civile urmează să fie aplicaţi exclusiv români.
Se va încerca totul pentru restabilirea „Imperiului daco-român”. Declară că înainte de toate
de a duce la îndeplinire acest scop, românii, împreună cu ungurii care au fost constrânşi, au fost
juraţi să ţină credinţă împăratului Ferdinand întâiul al Austriei. Administraţia comitatului a fost
desfiinţată şi în locul ei s-au înfiinţat pretutindeni, în comitatul Zarandului, legiuni de ale
românilor înzestrate cu putere militară.
Ungurii au fost dezarmaţi şi după ce au fost jefuiţi, cea mai mare parte au fost aruncaţi în
închisori. Declară că toate acestea s-au făcut din ordinul împăratului, conform unui ordin al
împăratului care îl posedă Iancu şi Buteanu, ce se întitulează generali. În fine, declară că scopul
răscoalei româneşti, după ce va fi reuşit să întărească tabăra română, era invadarea comitatului
Arad şi instalarea aici a puterii militare. La întrebarea de ce nu a căutat să împiedice execuţia
cruntă a familiei Brady, a răspuns, că aceasta nu i-a stat în putinţă.
Al 2-lea: Filip Francisc Zelenkay, de 42 de ani, născut în Zlatna, romano-catolic, contabil
controlor în Băiţa, declară, că a fost în tabăra română, conducătorul avantrupei din armata
organizată împotriva ungurilor, lângă Târnova şi Vaţa. A luat parte la conducerea armatei
româneşti, deoarece în sensul proclamaţiei lui Puchner Transilvania se află în stare de război.
Al 3-lea: Francisc Rabenhuber, de 33 de ani, rom. catolic, născut în Târgul Mureşului, cu
locuinţa permanentă în Brad, mai înainte negustor şi crâşmar, actualmente plutonier angajat pe 3
luni cu jurământ la honvezi, declară că a luat parte ca doboşar în tabăra românească organizată
la Târnova-Vaţa împotriva forţei de război a maghiarilor, fiind obligat prin jurământ de fidelitate
depus pentru împăratul Austriei, Ferdinand întâiul.
Pentru condamnarea la moarte dinainte stabilită a tribunului Ioan Nemeş Nobili, tribunalul
de sânge îl acuză de fapte la care nu a luat parte, printre care şi uciderea familiei Brady,
eveniment întâmplat înainte de a fi trimis în Zarand. De altfel, acţiunea lui de luare sub protecţie
a familiilor maghiare din Zarand sunt socotite de către membrii tribunalului ca o arestare a lor.
Referindu-se în general la represaliile la care au fost supuşi românii, George Bariţiu scria:
„Partida kossuthiană a fost decisă din capul locului ca să poarte război de exterminare, de
stingere totală a unor popoare de pe teritoriul acestor ţări” 313.
„Românii – continua Bariţiu – au început a se convinge despre scopurile partidei teroristice
numai după ce au văzut că precum funcţiona odată ghilotina în Franţa, aşa acum furcile” în
Transilvania funcţionează în permanenţă, „că la nici un adversar nu se dă pardonul cerut, că sute
de comune se dau flăcărilor, tot numai pentru a extermina pe locuitorii de altă naţionalitate” 314.
Împotriva lui Ioan Nobili-Nemeş, Filip Francisc Zelenkay şi Francisc Rahenhuber tribunalul
statarial pronunţă următoarea sentinţă:

313
314

Ibidem, p. 23.
Ibidem.

57

„SENTINŢĂ
Ioan Nobili, fost Nemeş, Filip Francisc Zelenkay şi Francisc Rabenhuber, care au activat în
răscoala românilor împotriva independenţei patriei şi neatârnării naţionale ungare şi în
conducerea armatei româneşti în contra puterii înarmate a naţiunii maghiare, îndreptate spre
Baia de Criş, respective spre Brad, pentru a asigura pacea tulburată, averea şi securitatea
personală, fiind, după mărturisirea şi recunoaşterea lor proprie, părtaşi activi ai conjuraţiei ţesute
împotriva constituţiei: ca trădători notorii, se condamnă, în conformitate cu art. 5 al legii
marţiale, potrivit votului unanim al membrilor tribunalului de judecată exprimat prin scoaterea
săbiei, şi în temeiul motivelor cuprinse mai sus, la moarte prin ştreang, pe spânzurătoare.
Această sentinţă s-a şi executat imediat în furcile improvizate pe un dâmb de lângă Baia de
Criş, în ordinea gradului de vinovăţie asupra lui Francisc Rabenhuber, Filip Francisc Zelenkay
şi Ioan Nobili numit mai înainte Nemeş” 315.
Acelaşi tribunal marţial din Baia de Criş a mai condamnat pe Dumitru Pascu din Brad,
Petru Drăgan din Baia de Criş, Ioan Tisu din Ţebea, Aron Birta din Baia de Criş, Adam Goleş şi
Nicolae Petrovici din Brad, ca agitatori şi rebeli 316. La acţiunile teroriste din Zarand a luat parte
şi notarul Ianos din Băiţa317.
La mijlocul lunii ianuarie 1849 în Zarand a pătruns trupa maiorului Beke cu o armată bine
echipată şi dotată cu 6 tunuri. Totuşi nu îndrăzneşte să forţeze intrarea în Munţii Apuseni. După
o luptă grea între oastea maghiară şi legionarii lui Buteanu la Hălmagiu, prefectul român se
retrase către Buceş unde-şi avea tabăra. Ungurii n-au îndrăznit să atace tabăra lui Buteanu, ci sau aşezat în apărare la Brad de unde trimiteau patrule pe sate care s-au dedat la tot felul de jafuri
şi crime şi a devasta casele românilor318.
O patrulă ungurească a năvălit în Crişcior de unde au capturat o turmă de 600 de oi.
Românii au reuşit să-l captureze pe nemeşul Kristyori Elek un proprietar odios, care se refugiase
în vară şi acum se întorcea cu armata ungurească. Alte patrule de husari circulau pe şoseaua
Brad-Deva până către Luncoi şi Vălişoara. La Vălişoara au reuşit să prindă pe Adam Laslo, tatăl
preotului român pe care l-au escortat la Brad împreună cu alţi doi români319. Referitor la aceste
atacuri inspectorul român, Avram Suciu, îi scria lui Antonie Grigorescu următoarea scrisoare:
„MULT ONORATE DOMNULE
INSPECTOR ANTON GRIGORESCU
Noi fiindcă am plecat noi toţi trei către Arad şi văd că eu am fost fără de noroc dintr-înşii, că
au fost să mă prindă, fiindcă al meu cal a fost mai moale decât ai lor. Aşa dară eu am lăsat calul
şi am ţipat toate hainele, numai în laibărul cel mai mic am rămas şi am apucat peste păduri şi aşa
m-am aflat acasă, a 2-a zi, mai mort fiind.
Iar despre unguri să ştii că au venit până la Dealu Mare şi până la Vălişoară. Şi la Dealu
Mare n-au strica nimic. Iar la Vălişoară au luat 2 oameni şi au spart uşi, fereşti şi au luat unturi şi
slănini de la oameni. Iar fiind într-o casă un om mort l-au luat şi l-au tăiat cu săbii şi au ţipat apă
rece pe el şi mai multe au făcut. Şi acum vrea a călca către Băiţa şi către Deva, iar până la noi au
venit numai 40 de călăraşi. Şi astăzi vreau să vină mai mulţi. Şi acum nu-i glumă. Fără de poţi
Domnia ta ajuta, să vină cătane ca să nu ne apune şi pe noi ca pe cei din Zarand.
Rămân al Domniei tale bun voitor
Avram Suciu, inspectorul locului.
Dealu Mare, 13 ianuar 1849”320.
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Comisarul guvernamental al Zarandului, Daniel Boczkö a adresat o proclamaţie către
populaţia românească invitând-o „să recunoască şi să se supună, în termen de 20 de zile,
guvernului unguresc, să denunţe în scris pe conducătorii românilor rebeli şi pe cei ce s-au
refugiat la moţi, a căror avere se confiscă, dându-se celor ce au rămas credincioşi ungurilor”321.
Moţii împărţiţi în cete mici îi hărţuiau atât pe şoseaua din Valea Crişului cât şi pe cea care
ducea la Deva pe care s-au produs dese încăierări. În defileul de la Dealul Mare au căzut acolo
mai mult de 200 de unguri surprinşi şi bătuţi de legionari322. Trupa maiorului Beke s-a retras din
Zarand la 8 februarie 1849. După bătălia victorioasă de la Simeria (9 februarie) balanţa
strategică s-a înclinat în favoarea lui Bem.
La 20 februarie sosea la Hălmagiu maiorul Coloman Csutak cu o trupă considerabilă
formată din honvezi bine instruiţi, împreună cu o companie din legiunea germană şi o jumătate
companie de husari. Câteva companii de gardişti de la Salonta şi Oradea completau contingentul
înarmat de sub comanda maiorului Csutak. Efectivul armatei ungureşti era la sfârşitul lunii
februarie 1849 de 2.603 soldaţi, 5 tunuri, 20 de cai şi 56 cai de călărit 323.
La 17 martie maiorul Csutak ocupă Baia de Criş şi Bradul, în timp ce Buteanu se retrage în
tabăra de la Buceş. Războiul de guerilă se înstăpâni în tot Zarandul şi în urma lui sate devastate,
case prădate, oameni spânzuraţi fără nici o judecată, care atârnau pe furcile improvizate zile
întregi, vesteau marea mizerie din acest colţ de ţară românească 324.
Un pretor maghiar din Brad raporta distrugerea de către maiorul Csutak a satului Podele.
„Maiorul Coloman Csutak transportând ieri dimineaţă o trupă mai considerabilă a armatei sale
în localitatea Podele ce se opunea cu îndărătnicie, a ars până la pământ casele, după ce oamenii
s-au refugiat şi şi-au dus cu sine averea, pedepsindu-i după merit pentru crimele lor; ce
consecinţe va avea aceasta pentru viitor este o taină, dar atâta e adevărat, că în comitatul nostru a
sporit numele bandiţilor cu 600, ceea ce nu se întâmpla dacă localitatea ar fi fost încercuită,
conform planului, după miezul nopţii şi atunci s-ar fi exterminat locuitorii, ian nu casele lor.
De altminteri mă bucur, că Podelele au fost arse, deoarece erau un straşnic cuib de
criminali. Eu din parte-mi nu aş mai permite niciodată, dar niciodată, foştilor locuitori să se mai
aşeze acolo, ci cu o vânătoare de goană i-aş extermina în câteva săptămâni”325. Au fost surprinşi
în casele lor şi ucişi 4 bărbaţi, 2 femei şi 3 prunci326.
Aceste mărturii ne dezvăluie operaţiunile de exterminare duse de către unguri împotriva
românilor. La sfârşitul campaniei din munţi 75 de sate româneşti arse şi devastate complet,
dădeau Zarandului imaginea unui ţinut distrus de barbari. Maiorul Csutak raporta că „sălaşurile
de căpetenie ale bandelor valahe sunt în comitatele Zarand şi Hunedoara. În aceste două
comitate românii sunt fanatizaţi împotriva noastră a ungurilor şi omul nu poate concepe
ostilitatea josnică, prin care e turbată rasa valahă în această regiune. În fiecare tufă, pe culmea
fiecărui deal unul sau mai mulţi valahi ne pândesc paşii; dacă observă că avem forţă, fug laşi
dinaintea noastră, iar dacă dau peste oameni singuratici sau peste forţe mai mici, îi atacă cu
strigăte sălbatice şi bunul călător sângerează de mâini asasine” 327.
„În săptămâna trecută – continuă maiorul Csutak raportul - a venit din Deva la mine, la Baia
de Criş, sub comanda domnului maior Iaşici două companii din batalionul 27, o jumătate
companie infanteriei Máriási şi 40 husari secui. Abia plecată această trupă din Deva, a fost
nevoită să înainteze, toată ziulica, pretutindeni, printr-un foc necontenit şi a scăpat-o de
primejdie mai mare numai norocul întâmplător, că s-a întâlnit cu mine şi mi s-a ataşat în valea
Căianului unde mă dusesem cu armata mea, pentru a privi şi cerceta regiunea. Ieri, pe când mă
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întorceam cu armata de la Băiţa şi călăream la o depărtate de vreo 4-5000 de paşi, un ofiţer
neînarmat (?!) voind să mă ajungă, pentru a-mi face un raport, îndată ce a părăsit armata, fu
atacat de moţi şi nu scăpă decât prin fugă.
Tot în zilele acestea un curier de-al meu călărind cu un tovarăş încoace de la Debreţin fură
atacaţi şi izbutiră a-şi salva viaţa numai graţie iuţimei cailor. E de observat că deşi acest ţinut
dispune de garnizoană proprie, totuşi li-se îmbie la cea mai mică ocazie, valahii se răscoală şi
atacă siguranţa publică şi constituţia”328.
„Eu declar numai atâta, că ar fi foarte de dorit, ca stimata Comisiune pentru apărarea ţării,
să-şi îndrepte cât mai mult luarea aminte asupra acestui ţinut şi să nu cruţe nimic ce ar reclama
împrejurările pentru menţinerea siguranţei, suprimarea răscoalei şi înăbuşirea mişcării
revoluţionarilor”329.
Prin deplasarea armatei lui Csutak pe valea Căianului n-a scăpat de represiuni nici Băiţa şi
satele din jur. Mai întâi Cszutak a atacat la 2 aprilie tabăra lui Buteanu de la Buceş dar nu i-a
reuşit străpungerea apărării lui Buteanu. În zilele următoare comandantul ungur a fost atras de
faima oraşului Băiţa. În raportul maiorului Csutak se relatează campania sa asupra centrului
minier Băiţa.
„Aripa stângă a armatei mele am întins-o până la Abrud (deşi nu a reuşit să treacă de
Buceş) iar cu aripa dreaptă am de gând ca izolând de Abrud minele şi cuptoarele de topit aur de
la Băiţa, să le restitui în cel mult cinci zile; de asemenea şi Abrudul de unde voi elibera pe
prizonierii maghiari”330. „În ziua de 2 a lunii curente (aprilie n.n.) în zori am atacat lângă
comuna Luncoi oarda valahă amestecată cu grăniceri. Armata de o mie de oameni pe care am
scos-o pentru atac am împărţit-o în trei cete care urmau să se împreune la Băiţa”.
„După ce i-am fugărit am înaintat până pe culmile dealurilor dintre Băiţa şi Brănicica
(Brănişca n.n.) unde soldaţii s-au obosit aşa de tare, de aceea le-am dat un ceas de odihnă. Pe
urmă am aranjat armata cu faţa spre Băiţa, de asemenea şi cele trei tunuri le-am îndreptat spre
Băiţa, deşi drumul până acolo pe unde am venit ar fi ţinut nouă ceasuri de marş, deoarece direct
peste dealuri nu se putea merge”.
„Armele oastei erau încă aşezate în piramidă şi tunurile încă demontate când oraşul şi
districtul Băiţa au trimis la mine doi delegaţi, ca să mă facă să retrag proclamaţia ce am dat-o.
Totodată mi-au adus la cunoştinţă că dacă îi voi primi de concetăţeni paşnici, ei sunt gata să
primească condiţiile mele şi să se supună” 331.
„Primind propunerea lor le-am răspuns în modul următor: le promit pe onoarea naţiunii
maghiare că nu li se va întâmpla nici cea mai mică supărare, iar condiţiile mele sunt foarte
reduse pentru un ţinut minier atât de bogat adică:
 Pentru a acoperi cheltuielile expediţiei să aducă 3000 bucăţi de galbeni şi 1000 de
galbeni în schimbul bancnotelor. În caz contrar ocup ţinutul până seara şi
considerându-i de duşmani pe ei îi voi face puzderie.
 Să-mi predea toate armele ce le au şi pe agitatori.
 Să dezgroape toate comorile îngropate în ţinut cum şi obiectele aparţinătoare
ungurilor. Dacă vor îndeplini aceste atunci pot conta la prietenia naţiunii maghiare.
Delegaţia a plecat peste dealuri şi văi, după obiceiul lor şi când am încheiat ceasul de odihnă
acordat armatei şi am plecat să cuceresc Băiţa, delegaţia sporită de la doi la patru a venit departe
pentru a mă întâmpina şi pentru a-mi aduce răspunsul că băiţenii s-au învoit, mă roagă însă să le
conced cel puţin cinci zile pentru a strânge aurul pe care ei îl vor aduce peste cinci zile la
cartierul meu împreună cu lista celorlalte condiţii. Astfel am lăsat Băiţa fără să o atac şi încă în
aceeaşi noapte am apucat calea în stânga spre Abrud peste văile înalte.
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Dar îngâmfatul comandant nu s-a mulţumit cu promisiunile făcute de locuitorii Băiţei.
Atacul asupra Băiţei este motivat de Csutak în modul următor: Termenul fixat a trecut de mai
multe ori şi băiţenii n-au plătit nimic ci mi-au trimis vorbă: să vină ungurii că-i aşteptăm gata.
Astfel în 14 a lunii curente m-am dus la acest cuib duşman”332.
„Am dispus atacul din trei părţi împotriva Băiţei şi deşi locuitorii ştiau bine că sunt
încercuiţi totuşi au tras clopotele într-o dungă şi au atârnat steagul negru-galben în turnul
bisericii româneşti, iar corifeii s-au adunat la marginea oraşului. Armata mea se apropia tot mai
mult de oraş. Înspăimântându-se cei adunaţi, în parte au fugit, în parte au ridicat steaguri albe şi
venind la mine au predat oraşul în chip solemn”333.
„Atunci am intrat cu toată armata mea în oraş, am arestat pe vinovaţii principali şi am
dispus ca oraşul Băiţa să plătească 2000, iar ţinutul 3000 de galbeni. Din această contribuţie de
război am ridicat deja 1214 galbeni şi anume 660 bucăţi monedă de aur şi 554 bucăţi de aur crud
în pizzete pe care am onoarea a-i trimite înaltului oficiu; pentru plata restului am fixat termen de
15 zile”334.
„Am început să caut obiectele ascunse în băi şi care au fost probabil furate, deşi aveam mult
de lucru. Am găsit o sabie împodobită cu pietre scumpe şi o decoraţie a cavalerilor de Malta pe
care am onoarea a le trimite înaltului oficiu. Continuarea şi terminarea acestei operaţiuni am
lăsat-o locotenentului Edmond Matta pe care l-am pus comandant militar şi în care am deplină
încredere. Cele câteva arme culese le-am dăruit trupelor libere ale lui Hatvani care s-au purtat
totdeauna demni de recunoştinţa mea şi au cea mai mare nevoie de arme 335”.
„După ce am recunoscut împrejurările vinovaţilor principali care au fost arestaţi cum şi a
acelora care părăsindu-şi vetrele s-au sălăşluit în banda răsculaţilor le-am acordat amnistie
declarând că vor fi judecaţi nu de puterea militară, ci de o comisie numită de guvernul ţării.
După două zile lăsând pentru siguranţa oraşului două companii am ieşit cu armata din Băiţa şi
astăzi am sosit la cartierul meu general, pe care din Baia de Criş l-am mutat la Brad”336.
Sângerosul comandant militar este lipsit de sinceritate când relatează episodul Băiţa. În
timpul expediţiilor maghiare alţi locuitori din zona Băiţei sunt ucişi. Din Ormindea au fost
omorâţi Opran Ioan şi Lazăr Mihai337. În iulie 1849 un bărbat din Lunca este împuşcat de rebelii
unguri care au călcat comuna338.
Maiorul Csutak este denunţat printr-o scrisoare trimisă lui Kossuth chiar de conaţionalii săi
din Zarand care spuneau următoarele: „Un nou blestem a căzut asupra comitatului Zarand,
deoarece a venit aici un comandant, care neţinând seama nici de guvernul civil, nici de
ungurimea ce a mai rămas în viaţă, despoiată de tot ce a avut, în mod samavolnic a hotărât şi a
proclamat, că dacă nu va izbuti să extermine populaţia de limbă românească, din comitatul
Zarandului, îi va arde avutul şi va duce la sapă de lemn pământul ce s-a sporit cu nenumăraţi
tâlhari şi criminali şi mai mari. A uitat că prin aceasta nu face decât rău naţiunii maghiare”339.
La sfârşitul lui iunie Farkas Kemeny trimite câteva companii de armată teritorială care, între
Băiţa şi Bucuresci, au dat foc la o mulţime de case, au răpit vitele cornute şi au omorât 8 femei
şi copii340. Preotul Simion Groza, tribunul celor şapte sate zărăndene, atacă acele companii
ungureşti de miliţie cu un despărţământ al gloatelor sale înarmate şi omorându-le 12 oameni le
puse pe fugă341. În acţiunea sa preotul Simion Groza a fost sprijinit de către preotul din
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Stoeneasa342. Al. Papiu Ilarian menţionează că în acţiunea de la Băiţa au fost omorâţi 40 de
soldaţi şi alţi 40 au fost răniţi343.
În anul 1934 protopopul Băiţei, Dumitru Secărea, se adresa parohiilor din subordine pentru
a ridica un monument în memoria locuitorilor asasinaţi de trupele conduse de Coloman Csaky
în timpul revoluţiei paşoptiste. Iată conţinutul acestui apel primit de către comunitatea
Hărţăgani:
„ONOR[ATULUI] OFICIU PAROHIAL
Urgia vremii, cu noianul de umiliri şi îngenunchieri de tot felul a înaintaşilor noştri,
culminând cu măcelul din 1848, au lăsat urme adânci în conştiinţa neamului românesc ce nu se
vor şterge nicicând. În Băiţa au fost împuşcaţi iar unii spânzuraţi de o salcă – 7 din înaintaşii
noştri. Recunoştinţa cu care trebuie să înconjurăm sufletul acestor mucenici ai acestui ţinut ne
îndeamnă la eternizarea jertfei lor prin ridicarea unui monument pe care-l vom înălţa falnic în
ziua de 10 mai, a. c. înlocuind troiţa de lemn, care stă ca o mărturie vie şi luminoasă a tăriei lor
sufleteşti, pe locul unde se afla salcea de care au fost spânzuraţi.
Facem un apel călduros la toţi aceia care simt că e o datorie elementară şi de recunoştinţă a
ne închina în faţa memoriei lor, ajutându-ne în realizarea scopului ce urmărim. Recomandăm
Onor[atului] Oficiu Par[ohial] să poarte un disc în Sf. Biserică fie Duminică în 22 IV, fie în 29
IV, iar suma realizată să o administreze acestui oficiu protopopesc imediat.
Băiţa la 21 aprilie 1934
Prot[opop] Dumitru Secărea
Preşedintele Comitetului de Iniţiativă şi Construcţie” 344.
După sfârşitul revoluţiei delegaţii ale românilor solicită din partea Curţii din Viena drepturi
pe seama românilor deoarece ei au luptat alături de trupele imperiale. Ei reclamau faptul că prin
Constituţia din 4 martie 1849 „toate popoarele Ungariei şi Transilvaniei au primit, în felul
acesta, o existenţă naţională independentă, reprezentanţă şi administraţie proprie, numai
naţiunea română a rămas în serviciu la alte naţiuni şi anume la unguri, la sârbi şi la saşi, prin
urmare degradată şi desconsiderată din partea acestora, fără a primi existenţa naţională, ba chiar
fără a se face pomenire despre ea în constituţia imperială măcar cu un cuvânt” 345.
La 13 octombrie 1849 episcopul, Andrei Şaguna trimitea o circulară către protopopii şi
preoţimea ortodoxă din Transilvania prin care cerea următoarele: “În decursul acum de curând
săvârşitei revoluţii, mulţi inşi din naţiunea română care a rămas credincioasă Preaînaltei Dinastii
şi cauzei cei drepte, fuseseră parte ucişi de insurgenţi, parte i-au chilăvit şi au rămas
neputincioşi”346. Pentru a fi sprijinite familiile celor ucişi cât şi cei neputincioşi, episcopul cere
liste cu „numele, locul vieţuirii şi starea averii şi a subzistenţei unor asemenea oameni, aşa şi
modul, unde ?, cum ? şi când s-au întâmplat astfel de nenorociri”347.
În anul 1850 a izbucnit în Transilvania ciuma pentru vite. La 7 octombrie guvernul civil al
Transilvaniei trimitea o circulară către organele administrative locale prin care preciza grija care
trebuie avută în legătură cu transportul vitelor de tăiat. „Transportul vitelor de tăiere, care se abat
de la drumul stabilit, are voie şi datoria oricine a le opri şi a le arăta la cea mai apropiată
dregătorie locală. Alesul satului este îndatorat a pune un asemenea transport sub strânsă
priveghere, la un loc separat, făcând imediat arătare la cea mai apropiată staţiune de cercetare.
Anul 1848 a reprezentat momentul decisiv în procesul de modernizare a economiei Europei
centrale, inclusiv a Transilvaniei. Problema agrară a fost ridicată cu acuitate în spaţiul centralMircea Păcurariu,Revoluţia românească din Transilvania şi Banat în anii 1848-1849. Contribuţia bisericii,
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european. Legile din 1848 au declarat ţărănimea eliberată de obligaţiile faţă de proprietari şi a
intrat formal în posesia pământurilor folosite de către aceştia 348. În procesul de realizare a
reformei agrare rolul decisiv l-a avut statul austriac, prin adoptarea patentelor imperiale din anii
1853-1854.
Eliberarea iobagilor şi împroprietărirea lor nu au constituit elemente suficiente în crearea
premiselor pentru o agricultură modernă orientată spre relaţii capitaliste. În procesul de
elaborare a Legii agrare de la 1854, autorităţile austriece au plecat de la o studiere atentă a
premiselor, a fondului şi a realităţilor pe care se putea elabora şi aplica o legislaţie agrară în
cazul Transilvaniei349.
Patenta din 21 iunie 1854 recunoştea dreptul de proprietate al ţăranilor iobagi eliberaţi şi
dreptul de a dispune liber de pământurile lor, statua prevederi ce împiedecau fărâmiţarea
proprietăţilor ţărăneşti. În proprietatea iobagilor a trecut şi partea ce le revenea din păşunea şi
stufărişul aflate în stăpânire comună. Patenta a dispus organizarea judecătoriilor urbariale pentru
reglementarea diferendelor dintre foştii proprietari şi ţărani.. Stăpânirea vrea – explica Ioan
Puşcariu – ca o moşie ţărănească să o capete numai un copil harnic, iar ceilalţi fraţi ai lui să-şi
capete părţile moştenire în zestre mişcătoare sau în bani350.
Pentru români regimul noului absolutism a însemnat un incontestabil progres faţă de
perioada anterioară revoluţiei. În perioada 1855-1865 a avut loc extinderea maximă a
„pământului de hrană”. Creşterea demografică a contribuit şi la dezagregarea organizării
tradiţionale a terenului arabil şi a producţiei, provocând creşterea suprafeţei cultivabile şi
trecerea de la agricultura alternativă la agricultura continuă 351. Deşi jefuiţi în timpul revoluţiei
locuitorii satelor au reuşit să-şi refacă în parte efectivul de animale.
Astfel, în anul 1850, la cei 1.054 locuitori din Băiţa reveneau 32 de cai şi 145 bovine352.
Desigur că această cifră pentru Băiţa nu este semnificativă, având în vedere statutul său de târg.
În satul Barbura la cei 670 de locuitori reveneau 10 cai şi 283 bovine353. Cei 329 locuitori din
Căinelul de Sus erau proprietarii a 169 bovine. În Crăciuneşti cei 399 locuitori aveau 2 cai şi
160 bovine354. Ceva mai slab în ceea ce priveşte numărul de animale stă comunitatea Fizeş,
unde cei 168 de locuitori aveau un cal şi 40 de bovine355, revenind unei familii în medie doar un
singur animal.
Cei mai bogaţi în animale sunt locuitorii din Hărţăgani unde la 275 de locuinţe revin 9 cai
şi 534 de bovine356. Celelalte sate ale comunei se prezintă din punct de vedere al efectivului de
animale în felul următor: Lunca (140 locuinţe) are 2 cai şi 167 bovine, Ormindea (185
locuinţe) dispune de 7 cai şi 231 bovine, Peştera (93 locuinţe) , 8 cai şi 190 bovine, Sălişte (84
locuinţe) are 2 cai şi 124 bovine, Trestia (127 locuinţe) are 2 cai şi 144 bovine357.
Împroprietărirea ţăranilor la 1854 şi evoluţia progresivă a agriculturii, ca urmare a
efectivului de animale de tracţiune şi a procurării de unelte de producţie mai perfecţionate, a
determinat ridicarea unui număr important de instalaţii pentru măcinat. Valea Căianului care
străbate depresiunea Băiţa oferă posibilitatea punerii în mişcare a câtorva mori. Conform unui
tabel întocmit de către Pretura Plasei Brad, în anul 1947, în câteva localităţi ale comunei Băiţa
existau următoarele mori ridicate înainte de anul 1918358:
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele
proprietarului
David Ioan
Tod Petru
Moga Nicolae Luţ
Rad Andronic
Jula Ioan
Muntean Nicolae
Stanca Anghel

Comuna

Anul
înfiinţării

Număr
pietre

Grâu în
24 ore

Porumb în
24 ore

Băiţa
Ormindea
Hărţăgani
Hărţăgani
Crăciuneşti
Sălişte
Trestia

1916
1900
1900
1905
1915
1910
1905

1 piatră
2 pietre
1 piatră
1 piatră
1 piatră
1 piatră
1 piatră

1.000
2.000
50
50
50
50
50

1.000
2.000
50
50
50
50
50

Morile lui Jula Ioan din Crăciuneşti, Moga Nicolae Luţ din Hărţăgani, Muntian Nicolae din
Sălişte şi Stanca Anghel din Trestia au câte o singură piatră cu diametru de 20 ţoli şi sunt puse în
mişcare de forţa apei, ceea ce explică capacitatea mică de măcinat. Acestea trebuie luate în
considerare ca reprezentând tipul de mori existente în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
O amploare deosebită a înregistrat-o pomicultura. Sunt cultivaţi în grădinile localităţilor
comunei Băiţa un număr mare şi variat de pomi fructiferi după cum se poate vedea şi din datele
recensământului agricol din anul 1895359.
Localitatea Meri
Băiţa
430
Barbura
287
Căinelul
131
de Sus
Crăciuneşti 166
Fizeş
558
Hărţăgani
834
Lunca
664
Ormindea
640
Peştera
272
Sălişte
200
Trestia
274
Total
4.436

Peri
191
132

Cireşi
109
103

Vişini
177
19

Piersici Caişi
298
124
112
2

97

124

65

24

61
236
529
172
388
129
110
151
2.196

73
169
416
232
321
176
68
166
1.957

21
71
371
80
174
60
73
44
1.155

39
238
244
358
378
54
90
180
2.015

Pruni
9.943
3.915

Nuci
113
176

Duzi
348
43

-

3.888

100

27

5
2
270
6
12
80
501

2.966
8.164
22.283
12.243
17.728
8.769
4.605
9.964
104.468

115
137
423
214
428
232
49
329
2316

66
53
75
72
122
65
25
53
849

Analizând tabelul de mai sus putem trage câteva concluzii interesante. Producţia de mere,
pere, cireşe, vişine, piersici, caise şi nuci era folosită atât pentru consumul propriu dar rămânea
un surplus important şi pentru vânzare. Pe lângă soiurile de fructe din tabelul de mai sus s-au
mai înregistrat şi migdali, la Băiţa 4, la Căinelul de Sus, 2 şi unul la Trestia. Un alt soi de pomi
fructiferi cultivaţi în număr restrâns sunt castanii, înregistrându-se unul la Băiţa şi trei la
Ormindea360.
Nu ne surprinde numărul mare de pruni cultivaţi în satele comunei având în vedere zona
prielnică din punct de vedere climatic. Dar producţia mare de prune ducea la fabricarea unor
importante cantităţi de ţuică, folosite mai ales în gospodăria proprie. De aici şi o dezvoltare a
359
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alcoolismului pentru combaterea căruia atât preoţii cât şi reprezentanţii Astrei duc o permanentă
luptă. În ianuarie 1879 s-au completat trei posturi de cârciumari, la Ormindea, lângă şoseaua
naţională, la Podele şi Sălişte 361.
În cârciuma comunală din Hărţăgani are loc un conflict cu jandarmii unguri. În cârciumă
are loc o încăierare între oamenii ce petreceau aici şi un jandarm intră în cârciumă să facă
ordine. Petrecăreţii au închis uşa cârciumii şi au pornit asaltul asupra jandarmului, dar cel de
afară trage prin fereastra deschisă doborând doi dintre eroii încăierării din care unul şi-a dat
sfârşitul362.
Deşi viaţa locuitorilor satelor înregistrează o îmbunătăţire în urma împroprietăririi cu
pământ, nu se poate vorbi despre un nivel de trai îndestulător, care să-i ferească de numeroasele
boli sau chiar de molimele ce se declanşează la intervale de timp.
Legea LIII din anul 1871 a anulat restricţiile asupra repartizării păşunilor, dar a menţinut şi
pe mai departe principiul indiviziunii pădurilor ţărăneşti. Lipsa unor suprafeţe întinse de păşune
a dus la lipsa unor islazuri comunale, ceea ce a îngreunat mult ocupaţia creşterii animalelor.
Până la sfârşitul secolului al XIX-lea numărul de animale din localităţile comunei Băiţa
înregistrează o creştere spectaculoasă. Conform recensământului din 1895 pe localităţile
comunei se înregistrează următoarea situaţie statistică363:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Localitatea
Băiţa
Barbura
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Fizeş
Hărţăgani
Lunca
Ormindea
Peştera
Sălişte
Trestia
Total

Bovine
204
116
242
196
234
822
354
627
205
278
226
3.504

Cabaline Caprine
37
20
2
97
14
83
13
102
17
56
30
289
8
129
7
93
1
35
11
77
13
76
153
1.057

Porcine
450
99
151
70
132
438
257
439
104
146
168
2.454

Ovine
36
4
14
41
4
492
202
77
24
83
120
1.097

Păsări
2.682
293
768
800
605
1.753
1033
1.830
697
461
681
11.603

Numărul mare şi variat de animale înseamnă şi o creştere a nivelului de trai al populaţiei.
Produsele obţinute, carne, lapte, brânzeturi erau consumate atât în gospodăria proprie dar se mai
înregistra şi un surplus destinat vânzării, atât în cadrul târgurilor săptămânale de la Băiţa, Brad şi
Deva, cât mai ales cu ocazia bâlciurilor din aceleaşi localităţi.
Legea naţionalităţilor din 1868 anunţa o serie de principii liberale generale, dar acorda tot
mai puţine drepturi popoarelor nemaghiare din regatul ungar. Legea din 1868 proclama „din
punct de vedere politic” existenţa unei singure naţiuni, cea maghiară, „unitară şi indivizibilă”.
Etapa post 1867 constituie o etapă care îşi va pune amprenta în mod determinant asupra vieţii
economice a Transilvaniei şi anume influenţarea politicii economice de considerente de natură
etnico-religioasă. Astfel, politica economică a guvernelor de la Budapesta tinde să rămână mai
mult politică decât economie 364.
361
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Târgurile au cunoscut o expansiune numerică şi demografică cum este cazul şi al Băiţei. De
la 1056 de locuitori în anul 1850365 ajunge 1760 de locuitori în anul 1900366. Aici are loc o
dezvoltarea a meşteşugurilor şi comerţului şi aici se desfăşoară târg săptămânal în care se desfac
o serie de mărfuri din hinterlandul pre-urban apropiat. Băiţa deţine dreptul de târg începând din
anul 1886367.
În anul 1892 are loc reforma monetară prin care se introduce etalonul aur în sistemul
monetar din Austro-Ungaria. Noua monedă a imperiului era florinul, unitate etalon ce echivala
cu 500 gr. argint368. Vechiul florin austriac de argint era echivalent cu două coroane aur.
Problema introducerii noii monede consta în procurarea rezervelor de aur necesare şi a vânzării
stocurilor disponibilizate de argint.
Soluţia de fond a acoperirii în aur a noii monede a fost găsită în spaţiul românesc al
Transilvaniei, prin extinderea fără precedent şi modernizarea extracţiei aurifere din Munţii
Apuseni. Şi astfel românii din zona Bradului, Abrudului, Roşiei Montane, Băiţei şi
Săcărâmbului intrau în vârtejul marii reforme monetare din Imperiul austro-ungar de la 1892369.
Tehnica tradiţională a mineritului ţărănesc şi acea practicată în secolele al XVIII-lea şi al XIXlea de către statul austriac implicau săparea de galerii şi abataje pentru scoaterea rocilor aurifere
şi zdrobirea lor cu şteampurile de lemn amplasate pe cursul văilor cu ape curgătoare, iar
concentrarea şi separarea aurului se făcea cu şaitrocul, trocuţa şi vălăul de către minerii ţărani,
din tată în fiu370.
De abia în contextul iniţierii reformei monetare din imperiu, ce generează „febra aurului
transilvănean” din anii 80-90 ai secolului al XIX-lea, se inaugurează marea exploatare minieră
în Bazinul Crişului Alb prin importuri masive de tehnologie şi capital străin 371. În anul 1888
firma Landau din Berlin cumpără, în Măgura, Topliţa şi Fizeş, minele „Sf. Treime”, „Franz
Joseph”, „Emilia”, „Barbara” şi „Loboda”372.
Zăcămintele de la Băiţa sunt situate la sud de Căinelul de Sus, între Băiţa, Trestia şi
Crăciuneşti. Filoanele principale din acest zăcământ, a cărui exploatare a început în anul 1895,
sunt: Şuhaida, Mihai, Carol I, Emma, Carol II, Venceslav, Ladislau, Antoniu etc. Unele filoane
(Şuhaida, Carol I, Mihai), din care se ramifică o serie de alte filoane, sunt de-a lungul graniţei
dintre riolit şi tufurile melafirice373.
Alte zăcăminte sunt cele de la Trestia care sunt situate la est de Băiţa şi la sud de Sălişte.
Aici au fost deschise câteva galerii din Valea şi Dealul Dumbrăvii, Dealul Lelei, pâraiele Tălpii
şi Roşiori, Dealul Runcului, Valea Ursului etc 374. În hotarul comunei Hărţăgani s-a descoperit
un filon în pârâul Şuvarului şi un altul pe o galerie veche, părăsită şi redeschisă în pârâul
Cordurei375. La Căinelul de Sus filoanele principale sunt în cele două cratere Mănăuşa şi
Afânul376. În secolul al XIX-lea pentru exploatarea perimetrului minier s-au constituit trei
asociaţii miniere, care se lichidează treptat şi concesiunile sunt preluate de un cetăţean german,
Heinrich Klein377. În anul 1884. bavarezul Klein Heinrich din Pfaltz (Germania) a cumpărat
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minele preluându-le de la Societatea „Rudolf de Băiţa” împreună cu galeria Daniel (Valea
Mică) făcând investiţii mari378.
Lucrările mai sistematice pentru extragerea minereului aurifer din mina Băiţa- Crăciuneşti
au început prin anul 1887, când a fost săpată galeria Heinrich, în lungime de 2000 m379. Cu
această galerie au fost traversate mai multe filoane, dintre care cel mai important a fost filonul
Suhaida. Zăcământul din această mină a fost deschis în adâncime, printr-un puţ numit Hartman,
care a ajuns până la 210 m sub nivelul galeriei Hartman.
Heinric Klein vinde perimetrul minier achiziţionat unei bănci din Dresda, de la care le
cumpără, în anul 1904, J. F. Zeibig din Sibiu380. După exploatarea filoanelor de suprafaţă cu un
conţinut bogat în aur, lucrările de adâncime n-au mai dat rezultate satisfăcătoare, astfel că în
anul 1908 ele au fost sistate381. În anul 1918, minele de aici devin proprietatea lui Leo
Goetzlingler, Igmatz Grunbaum şi Oskar Svhwartz382.
La începutul secolului al XIX-lea, minele de la Căinelul de Sus au fost lucrate de stat, apoi
trecute particularilor. În anul 1879, minele de aici sunt cumpărate de către Dr. Deinhard Frigyes
Andrei, care creează în anul 1884 Asociaţia minieră „Kajanelli ércbányatársulat (Mina de
minereuri din Căinelul de Sus), formată din 100 de cuxe. Asociaţia minieră este vândută în anul
1890 Societăţii germane „Berliner Handelsgesellschaft”, care la rândul său o vinde în anul 1904
lui J. F. Zeibig, din Sibiu. La 16 iunie 1918 cuxele Asociaţiei miniere sunt vândute lui Leo
Goetzlinger, Ignatz Grunbaum şi Oskar Schwarty 383.
În anii guvernării liberale e convocată Dieta de la Sibiu, pe baza unei legi electorale
modernă, care extindea drepturile politice şi asupra categoriilor nenobile. În vederea alegerilor
pentru Dieta de la Sibiu, din anul 1863, teritoriul comitatului Hunedoara, având 376 de localităţi
şi168.225 locuitori a fost împărţit în trei districte (al Mureşului de Sus, al Mureşului de Jos şi al
Haţegului), iar aceste districte în 19 cercuri.
Trei localităţi din actuala comună Băiţa făceau parte din cercul Şoimuş: Barbura, Fizeşti şi
Nevoieş (azi Lunca)384. Satul Barbura nu avea nici un locuitor care să plătească un cens de 8
florini, deci nu avea nici un alegător pentru dietă. În schimb în Fizeş sunt 31 de alegători după
statistica de la Sibiu, iar în Lunca (Nevoieş) 37 alegători după statistica de la Sibiu şi 38 după
statistica comitatului Hunedoara, toţi provenind din cadrul iobagilor eliberaţi 385. Aceştia plăteau
un impozit de minim 8 florini ceea ce le oferea dreptul să voteze.
La adunarea comitetului comitatului Zarand din anul 1865 este ales preotul din Băiţa,
Simion Băcilă, membru în adunarea comitatului în locul lui Nicolae Petco care decedase între
timp 386. Comitatul Zarand avea dreptul de a trimite doi deputaţi în dietă şi s-a hotărât ca el să se
împartă în 2 cercuri de alegere: Brad şi Hălmagiu 387.
Cercul de alegere Brad era împărţit la rândul său în 3 cercuri de jude: Băiţa, Brad şi Baia de
Criş. Din cercul de jude Băiţa făceau parte comunităţile Băiţa, Bucuresci, Hărţăgani, Căinel,
Crăciuneşti, Curechiu, Luncoiu de Jos, Luncoriu de Sus, Ormindea, Peştera, Podele, Rovina,
Ruda, Scroafa, Sălişte, Şesuri şi Trestia388.
Schimbarea conducerii româneşti a comitatului Zarand provoacă o reacţie deosebită a
comunelor româneşti care înaintează o serie de memorii, între care se numără Orminea, Băiţa,
Nichitean Minele Băiţa-Crăciuneşti, repere de istorie, lucrare în manuscris.
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Căinel, Trestia, Peştera, Crăciuneşti, Hărţăgani, Sălişte389. Prezentăm memoriul întocmit de
comunitatea Ormindea:
„1867, martie 6, Ormindea
Ilustrissime domnule baron, ministru de interne !
Este cunoscut în comun că comitatul nostru al Zarandului este locuit puramente de români.
Românii sunt peste 60.000 şi celelalte naţiuni sunt laolaltă reprezentate prin abia 600 de suflete.
Ne face serioşi giurstarea (împrejurarea) că faţă cu majoritatea noastră enormă, ceilalţi, dar mai
vârtos o mână de maghiari împrăştiaţi prin acest comitat, sunt aşa de neobraznici (neobrăzaţi),
încât sub diverse pretexte fac cluburi şi se laudă în gura mare că acum iar a sosit domnia lor, îi
vor pune comite suprem şi domni la comitat, ba acum lăudându-se cu corifeul lor, cu Ribiczei
Ferentz, ca cu viitorul comite suprem.
Noi şi toţi românii din acest comitat asupra acestui Ribiczey Ferentz avem toate
excepţiunile (rezervele). Acesta la 1848 şi 1849 a fost pe aici vérbiró, a spânzurat pe mai mulţi
inşi, a înşelat bani de la oameni, altcum este un om nesăţios, o hienă sugătoare de sânge, om
neodihnit, poftitor de mărire şi pe lângă acestea plin de datorii şi cu avere puţină. Noi aflăm de
bine a protesta contra denumirii de comite suprem a acestui duşman al omenirii căci altcum ar
putea să iasă lucru rău la cale în comitatul nostru, căci dacă e el orb şi orbit de ambiţie şi poate
datoriile sale, care nu le poate plăti, noi n-avem voie a fi jertfa ambiţiei lui, nici a-i plăti datoriile.
Noi altcum una cu capul nu ne învoim ca în comitatul nostru să fie alt comite suprem decât
de origine română şi român de omenie, în care să putem avea încredere, şi aceasta o poftim în
puterea majorităţii noastre precumpănitoare. Iar noi un atare comite suprem avem în comitele
nostru de până acum pe care îl dorim ca în interesul păcii să ne rămână şi mai departe. Şi ne
rugăm ca de cumva fraţii maghiari de pe aici ar refera oarece minciuni despre noi, acela să nu fie
crezute fără a fi cercetate mai înainte.
6 martie 1867
Sigiliul parohiei greco-răsăritene Ormindea
Anghel Crişan, paroh în Ormindea greco-ortodox
Ioan Ioanovici, învăţător greco-ortodox în Ormindea
Petru Iorgovici, învăţător
Tovie Perian, învăţător
Iacob Gherasim, jude comunal în comuna Crăciuneşti
Alexiu Popovici
Lazăr Mihuţ
Sigiliul comunei Băiţa
Avram Groza, paroh greco-ortodox
Alexandru Moldovan
Georg Bardosi, Handelsman (comerciant) Petru Gligor”390.
Analizând semnăturile puse pe memoriu se poate trage concluzia că cel puţin trei
comunităţi, Ormindea, Băiţa şi Crăciuneşti şi-au pus semnătura, prin reprezentanţii lor pe acest
memoriu.
Unul dintre primii membri ai Astrei a fost comerciantul George Bardoşi din Băiţa. La 23
aprilie 1871, George Bardoşi, negustor în Băiţa trimite taxele de membru ordinar al Astrei
pentru anii 1865-1871 şi cere Comitetului Astrei să dea dispoziţii „către domnii colectori
responsabili pentru organizarea despărţământului cercual al Zarandului” 391.
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În urma solicitării comerciantului George Bardoşi Comitetul central al Astrei decide „a se
pofti d-l vicecomite Ioan Frâncu ca în calitatea sa de colectoriu să ia măsurile de lipsă pentru
înfiinţarea comitetului, cum şi a agenturilor comunale” 392. Drept urmarea a cererilor elitei
intelectuale din comitatele Hunedoara şi Zarand, la care se adaugă şi cea a comerciantului
George Bardoşi din Băiţa, în anii următori, 1872-1873, se înfiinţează despărţămintele
hunedorene al Astrei de la Baia de Criş, Deva şi Haţeg.
Cu prilejul adunării de la Deva, din 10-11 august 1874, conducerea Astrei îşi exprima
mulţumirea pentru faptul că în decursul anilor 1872-1874, s-au înfiinţat noi despărţăminte,
printre care cele de la Deva, Baia de Criş şi Haţeg, fiind înfiinţate 16 despărţăminte din cele 22
câte se stabiliseră.
Cu prilejul Adunării generale a Astrei desfăşurată la Deva în zilele de 10-11 august 1874,
preşedintele Ladislau Vasile Pop remarca importanţa evenimentului spunând că „adunându-se
acum membrii Asociaţiunii şi cu ei o mulţime de interesaţi pentru promovarea scopului
Asociaţiunei, din an în an, pe rând şi în toate părţile locuite mai numeros de români, se deşteaptă
prin aceasta, se nutresce şi se conservă simţul naţional între locuitorii acelor ţinuturi”393.
„În această credinţă sper – continua Ladislau Vasile Pop – că precum la toate adunările
generale de până acum, aşa şi la aceasta vor decurge dezbaterile în cea mai bună armonie şi
ordine şi concluzele ce le va aduce adunarea generală vor fi cele mai salutare pentru binele
public, precum şi cele mai mulţumitoare pentru toţi românii care într-adevăr doresc înaintarea
noastră în cultură”394.
De stipendii acordate de Astra unor tineri care urmau să înveţe diferite meserii s-a bucurat şi
Ioan Stoica din Ormindea. Pentru a-şi înşuşi arta fotografică în cadrul unui atelier renumit din
Sibiu, Ioan Stoica a beneficiat, în anul 1882, de un stipendiu în valoare de 133,33 florini.
Anterior, tânărul Nicolae Radu din Nevoies (azi Lunca) care învăţa la Deva i-a fost acordat, în
anul 1880, un stipendiu de 70 florini.
O serie de intelectuali din zona Băiţei sunt solidari cu ostaşii români angajaţi în războiul
pentru cucerirea independenţei de stat. Locuitorii Ţării Zarandului au venit în sprijinul ostaşilor
români răniţi şi au strâns fonduri în valoare de 2324,74 lei aur, contribuind la strângerea acestei
sume un număr de 516 persoane395. Acestor contribuţii băneşti li se adaugă ofrandele materiale,
în cantitate de 20,628 kg scamă, 38 bandaje, 174 comprese, 91 feşii, 36 pachete de vată, 17
bucăţi de pânză pentru pansat, 18 cămăşi, 10 perechi indispensabili, 6 cearceafuri, 6 ştergare,
100 triangule, pânză pentru bandaje şi multe altele. Din Trestia, Ioana Moldovan a donat 50
franci aur şi Ioan Bădilă, subjude regesc, 20 de franci396.
Lazăr Petco, originar din Băiţa a contribuit cu suma de 50 lei pentru fondurile adunate de
către avocatul devean Francisc Hossu Longin397. În acelaşi timp soţia sa, Ana Petco, colecta
fonduri pentru ostaşii români şi suma de 60 lei şi 59 florini, ea însăşi contribuind cu 46 de lei 398.
Din Băiţa Montană au contribuit: Maria Lazăr, 1 fl.; Anonimus, 1 fl.; Silvia Mihuţ, 1 fl.;
Elisabeta Mihuţ, 1 fl.; Florentina Grădină, 1 fl.; Agaftia Gabor, 1 fl.; Besssay Ida, 1 fl. şi
Rozalia, 1 fl399. Pentru a evita posibile cercetări ale autorităţilor unii donatori au evitat să-şi
înscrie numele (în cazul nostru Anonimus) ori şi-au înscris numele incomplet (exemplu
Rozalia).
Întregul popor român din Transilvania, şi nu numai, şi-a exprimat solidaritatea cu membrii
Partidului Naţional Român târâţi de către autorităţile maghiare în procesul Memorandului.
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Dezbaterile procesului au avut loc la Cluj între 7-25 mai 1894, într-o atmosferă de teroare şi
lipsă de obiectivitate din partea completului de judecată. În cadrul procesului Ioan Raţiu a adus
grave acuzaţii la adresa acuzatorilor.
„Ceea ce se discută aici este însăşi existenţa poporului român. Existenţa unui popor nu se
discută, se afirmă. Nu ne rămâne decât să demonstrăm în faţa lumii civilizate sistemul de
opresiune care tinde să ne răpească ceea ce are un popor mai preţios: limba şi naţionalitatea sa.
Iată de ce nu mai suntem aici acuzaţi ci acuzatori” 400. Procesul a devenit punctul culminant al
întregii acţiuni memorandiste prin uriaşul val de proteste şi acţiuni de solidarizare cu acuzaţii.
Din Băiţa s-a expediat o adresă de solidaritate cu inculpaţii în proces cu următorul conţinut:
„1894 mai 7, Băiţa
„Domnului Iuliu Coroian, avocat în Cluj
În momentele grele în care aţi ajuns, ca membrii comitetului Partidului Naţional, luptând
pentru drepturile poporului român, vă înconjurăm cu sinceră dragoste, atât prin reprezentanţii
noştri, cât şi pe această cale. Dumnezeul libertăţii şi al dreptăţii să ne ajute
George Drăgan
Virginia Lazăr
Adam Irhaş
Floarea Stanca
Dr. Ioan Radu din Hărţăgani
Ermina Irhaş
Sebastian Stanca
Georgina Drăgan
Valeria Moldovan
Eufrosina Băcilă
Silvia Păcurar
Lucreţia Pop
Maria Lazăr
Simeon Băcilă
Această adresă de aderenţă s-a trimis prin telegraf astăzi la 9 ore.
S. Băcilă, paroh”401
George Drăgan a plecat, în aceeaşi zi a expedierii adeziunii, la Cluj pentru a lua parte direct
la desfăşurarea procesului memorandiştilor şi a protesta în caz de necesitate alături de sutele de
români sosiţi aici din toate părţile Transilvaniei.
Una dintre cele mai spectaculoase acţiuni ale românilor din Zarand încununată de succes a
fost alegerea deputatului Vasile Damian pentru Dieta din Budapesta. Alegerea s-a desfăşurat la
Baia de Criş în zilele de 26 şi 27 ianuarie 1905. În campania electorală se arăta că „duhul
strămoşilor noştri ale căror oase sunt risipite pe plaiurile Zarandului, apărându-ne legea şi moşia,
a reînviat şi s-a sălăşluit din nou în piepturile nepoţilor”402.
A fost atunci o solidaritate a românilor din toate colţurile Zarandului cu protopopul lor,
Vasile Damian. Deplasările prin sate, pentru a expune programul parlamentar „au fost o
adevărată cale de triumf. Sute de alegători l-au primit cu braţele deschise şi cu inima caldă
românească la Brad, Crişcior, Buceş, Mihăileni, Ţebea, Ribiţa, Vaţa de Jos, Podele şi mai ales la
Băiţa…unde două rânduri de treascuri anunţau cu bubuitul lor intrarea iubitului candidat” 403.
Adversarul său, ungurul Hollaki recurge la toate mijloacele, pentru a-şi atrage cât mai mulţi
votanţi. Nu a făcut nici economie de bani, având la dispoziţie pentru alegeri vreo 40.000 de
coroane, din care o importantă parte a împărţit-o primarilor, pentru a-i mitui pe alegători.
Miercuri în 25 ianuarie, Bradul era într-o fierbere demnă de cele mai importante sărbători
naţionale. A sosit ştirea că vreo mie de alegători vin dinspre Criştior şi tot atâţia pe drumul
dinspre Băiţa404. La 5 ore seara se aude vuietul dinspre Racova şi îndată răsar mândrii Băiţeni,
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întreg notariatul Băiţa şi alţii din jur, peste o mie de oameni, toţi cu frunză de brad, cu muzica
ţărănească şi cu câteva table împodobite, pe care era tipărit: „Trăiască Vasile Damian, deputatul
nostru!”405. Merită subliniat gestul fruntaşilor români din Brad care au oferit găzduire
alegătorilor sosiţi din comunele îndepărtate ale Zarandului. Nicolae Popa din Brad a dus la el
acasă şi i-a găzduit pe toţi din Ormindea406. În 26 ianuarie, la orele 6 dimineaţa adunându-se cu
toţii în piaţa de bucate au plecat rânduri-rânduri cu muzicile şi tablele lor şi cu multă voie bună.
Înşiraţi la drum patru cu patru, pe întindere de 3 km spre Baia de Criş, nu vedeai decât ţăran de
ţăran cu preoţii în mijloc407. Votarea alegătorilor din notariatul Băiţa a decurs în modul următor:
Hărţăgani, cu 180 alegători. Au votat 104 pentru V. Damian şi pentru Hollaki numai unul:
Demian Petru a Ursichi, băieş la nemţi. Primarul n-a fost alegător408.
Sălişte, 45 alegători. Au votat 34 pentru V. Damian şi 2 pentru Hollaki: Medrea Nicolae l
Lazăr şi Medrea şi Medrea Lazăr a Măriuţi, jurat ca să împlinească voia Măriei sale d-lui
notar409.
Trestia, cu 29 alegători. 20 au votat pentru V. Damian, şi 1 pentru Hollaki (Stanca Lazăr,
primar)410.
Crăciuneşti, cu 53 de alegători. Pentru V. Damian au votat 30, pentru Hollaki 3 (Butaş
Lazăr, Dorea Nicolae l Petru şi Nistor Niculaie l Iuon)411.
Peştera, cu 43 alegători. Au votat pentru V. Damian 26 şi pentru Hollaki 4 (Lazăr Petru l
Petru, Lazăr Avram l Avram, Buda Petru l Ion şi Lazăr Alexandru l Ion)412.
Ormindea, cu 85 alegători. Au dat votul 50 şi anume: 46 pentru V. Damian şi 4 pentru
Hollaki (Borza Iuon, primar, Becsa Petru, David Dumitru l Dănilă şi crâşmarul Ungur) 413.
Căinelul de Sus, 51 alegători. Au fost la votare 30. Pentru V. Damian 28 şi pentru Hollaki
2 (Guga Nicolae l Dănilă şi Ioan Adam l Adam) 414.
Băiţa, 41 alegători. Au votat 22. Pentru V. Damian 9, pentru Hollaki 13 (D. Sida, notar, I.
Olariu, vicenotar, V. Comşa, scriitor notarial, iar ceilalţi nemţi şi unguri) 415.
Vineri pe la 7½ seara s-a declarat votarea încheiată. Preşedintele face numărătoarea
voturilor. La comisia I, V. Damian a primit 1.081 voturi şi Hollaki 516, la comisia a II-a,
Damian 1.730 şi Hollaki 229. Cu totul s-au dat 3.556 voturi din care pentru Vasile Damian au
votat 2.811 iar pentru Hollaki numai 745416. Alegătorii din întreg Zarandul ca şi cei din
notariatul Băiţa au dat dovadă de o tenacitate şi un patriotism rar întâlnit. De exemplu, 4 ţărani
din comuna Sălişte, din îndemnul propriu, au venit în puterea nopţii la Brad, la avocatul Dr.
Papp, să-i ceară sfat, că preotul e om vechiu, care nu ştie multe şi se tânguiau astfel: „Ce-o fi de
noi, că în publicaţia comitatului au şters pe toţi ai noştri”417.
Toma Culă (Nicolae) din Hărţăgani, de bună samă nu la stăruinţele preotului de acolo,
nici a învăţătorului, care sunt oameni cinstiţi, dar fără zel şi iniţiativă în treburi de alegeri,
neîndemnat de nime, decât de inima lui curată – bolnav şi bătrân fiind – a pus feciorul să-l ducă
cu sania la alegere. Şi după ce a stat două nopţi în frig, s-a îmbolnăvit aşa, că nu ştia de el. Când
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l-au pus pe sanie şi era gata să-l ducă acasă, se dezmetici puţin şi zice: „La votare mă duceţi ?
Dumnezeu să ne ajute !”418.
O activitate intensă au dezvoltat-o o serie de intelectuali ai satelor comunei în cadrul
Despărţământului Brad al Astrei. Încă în cadrul adunării Despărţământului Deva al Astrei
desfăşurată la Hondol, la 25 aprilie 1862 s-a remarcat Petru Anghel , preotul greco-ortodox din
Fizeş, care a contribuit cu suma de 1 florin la fondul Astrei 419. Cu aceeaşi ocazie satul Fizeş
devine membru al Astrei, în numele comunităţii, preotul Petru Anghel achitând suma de 2
florini420.
Învăţătorul Adam Laslău din Ormindea este desemnat de către conducerea
Despărţământului Brad, în cadrul şedinţei din 12 ianuarie 1906, să susţină conferinţa „Despre
prăsirea (înmulţirea n.n.) şi cultura pomilor, în special prăsirea şi cultura prunilor” 421. Cu această
ocazie sunt stabilite comunele, temele şi conferenţiarii care vor ţine prelegeri în cursul anului
1906. Dr. Ioan Radu, originar din Hărţăgani, întocmeşte un program din care noi spicuim ceea
ce se referă la comuna Băiţa:
„Sâmbătă 7 IV 1906, 10 ore a.m. Ormindea.
1. Despre Asociaţiune. Delegatul S. Băcilă ori S. Albu
2. Cultura vitelor, Dr. I. Radu
3. Cultura pomilor, A. Aslău
Sâmbătă, 7 IV 1906, 3 ore p.m. Căinel.
1. Despre Asociaţiune, Delegatul S. Băcilă ori S. Albu
2. Cultura vitelor, Dr. I. Radu
3. Cultura pomilor, A. Aslău
Duminică 8 IV 1906, 11 ore p.m. Băiţa.
1. Despre Asociaţiune, delegatul S. Băcilă ori S. Albu
2. Cultura vitelor, Dr. I. Radu
3. Cultura pomilor, A. Aslău
Duminică, 8 IV 1906, 3 ore p.m. Crăciuneşci.
1. Despre Asociaţiune, delegatul S. Băcilă ori S. Albu
2. Cultura vitelor, Dr. I. Radu
3. Cultura pomilor, A. Aslău
Duminică, 6 V 1906, 10 ore a.m. Hărţăgani.
1. Despre Asociaţiune, S. Băcilă ori S. Albu
2. Cultura vitelor, Dr. I. Radu
3. Cultura pomilor, A. Aslău
Duminică, 6 V 1906, 3 ore p.m. Sălişte.
1. Despre Asociaţiune, delegatul S. Băcilă ori S. Albu
2. Cultura vitelor, Dr. I. Radu
3. Cultura pomilor, A. Aslău 422.
În cadrul acţiunilor Astrei pentru lichidarea analfabetismului se iniţiază cursuri pentru
comunele Băiţa, Blăjeni Plai, Blăjeni Criş, Brad, Căraci, Cărăstău, Ţebea, Crăciuneşti, Curechi,
Hărţăgani, Luncoiul de Jos, Mesteacăn, Mihăileni, Ribiţa, Rovina, Uibăreşti, Ţărăţel şi Valea
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Brad din care pe la începutul lui decembrie 1908 se înştiinţaseră numeroşi ţărani pentru a învăţa
să scrie şi să citească spre care scop se angajaseră învăţătorii din acele comune423.
Pentru aceasta s-a cerut aprobarea oficiilor pretoriale din Brad şi Baia de Criş. Oficiul
pretorial din Brad a dat aprobarea dar şi-a retras-o prin ordinul său din 11 ianuarie 1909.
„Oprirea cursurilor, deja începute, s-a făcut pe calea primăriilor comunale, fiind citaţi toţi câţi se
angajaseră la astfel de cursuri şi făcuţi atenţi să nu ţină astfel de cursuri fără permisiunea de la
inspectorul regional de şcoală” 424. Localităţile Băiţa, Căinelul de Sus, Crăciuneşti, Hărţăgani,
Ormindea, Peştera, Sălişte şi Trestia aparţineau Despărţământului Brad al Astrei, iar Fizeş,
Barbura şi Nevoieş (Lunca) aparţineau Despărţământului Deva 425.
În anul 1913, Despărţământul Brad al Astrei avea un număr de 33 de membri, faţă de 29
câţi aveu Deva şi Haţegul, şi Hunedoara şi Dobra care aveau 20, respectiv 19 membri426. Între
membrii Astrei aparţinând Despărţământului Brad se numărau Dr. Ioan Radu, profesor la
Gimnaziul din Brad, Simion Băcilă, preot în Ormindea, Cosma Iuliu Elia, preot în Crăciuneşti,
Dr. Corneliu Moldovan, medic în Băiţa şi Petru Perian, preot în Trestia427. La fondul iniţiat
de Astra pentru ridicarea unui monument lui Aurel Vlaicu au răspund cu entuziasm un număr de
64 de locuitori din Băiţa şi satele Ormindea, Hărţăgani, Trestia, Sălişte şi Crăciuneşti 428.
Decenii de-a rândul în Despărţământul Brad al Astrei s-au aflat cele mai reprezentative
figuri din Zarand, elita intelectuală a satelor şi oraşelor care şi-au adus o preţioasă contribuţie la
lupta pentru dezvoltarea tot mai solidară a conştiinţei naţionale şi înfăptuirea idealului naţional al
poporului român. „Dar mai vârtos trebuie să ne aducem aminte de cei mici, de învăţătorii şi
preoţii din sate, de ţăranii care duc greul luptei” spunea poetul Octavian Goga cu prilejul
serbărilor jubiliare ale Astrei, desfăşurate la Blaj în anul 1911.
Declanşarea primului război mondial a dereglat viaţa cotidiană a localităţilor comunei
Băiţa. Prin mobilizarea învăţătorilor şi a unui mare număr de bărbaţi, aflaţi în floarea vârstei s-a
provocat haos în învăţământ, iar lucrările agricole şi miniere au avut mult de suferit şi stagnează.
Bărbaţii apţi de luptă, între 21 şi 40 de ani au fost trimişi pe fronturile împărăţiei bicefale. Chiar
din luna august 1914 a fost mobilizat şi trimis pe front învăţătorul Azarie Circo din
Ormindea429. Un mare număr dintre soldaţii români au căzut pe câmpurile de luptă din Galiţia şi
din Italia. Fiecare dintre localităţile comunei Băiţa îşi are eroii săi căzuţi în primul război
mondial.
Din Căinelul de Sus au căzut în mod eroic: Adam Sabin, Biriş Lazăr, Circu Adam,
Circu Lazăr, Faur Romulus, Haneş Nicolae, Stoia Pavel, Stoia Petru şi Stoia Iosif430.
Conform informaţiei transmise de către preotul paroh Nicolae Stoia din parohia Ormindea, din
această comunitate au căzut: Avram Anghel (mort în Tirol), Popa Avram, Popa Ioan,
Oprean Anghel, Adam Ianăş, Adam Toma, Simziana Nicolae, Ignaton Vasilie (tatăl
viitorului profesor Ioan Ignaton), Bulz Anghel şi Borza Sevastian431.
Din satul Crăciuneşti au luat parte la primul război mondial mai mulţi cetăţeni printre care:
Iacob Lazăr I. Dumitru şi Jula Gheorghe I. Nicolae, au căzut prizonieri la ruşi unde au stat
peste 4 ani după care au revenit în ţară iar unii au decedat pe front ca: Iacob Ioachim, Muntean
Amos.
Din satul Lunca au căzut în primul război mondial: Anghel Avran, sublocotenent, Topor
Ion, caporal, Dinis Ion, Anghel Petru, Diniş Irimie, Ardelean Solomon, Diniş Aron, Anghel
Lazăr, Faur Ion, Dumitru Ion, Florea Ion, Diniş Crăciun, Diniş Aron, Diniş Ştefan, Diniş
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Nicolae, Dumitru Petru, Dumitru Alexandru, Nicoară Constantin, Gros Ioachim, Dundu
Petru, Florea Andrei, Fruja Ion, Martin Petru, Martin Vasile, Martin Alexandru, Stiolna
Adam, Ruşa Aron, Pâs Petru, Popa Alexandru, Demian Ion, Gros Lazăr, Gros Nicolae,
Gros Petru, Topor Valer, Gros Petru, Jula Petru, Jurgu Pavel, Lazăr Ion, Roşu Simion,
Sav Petru, Sav Nistor, Topor Ion432.
Din satul Sălişte au căzut pe câmpul de luptă eroii: Mihăilă Aron, Rad Petru, Safta
Gheorghe, Mihăilă Ioan, Mihăilă Miron, Duca Petru, Pâs Petru, Feier Nicolae, Duma
Petru, Faur Ioan şi Duma Militon433.
Şi comunitatea Peştera şi-a dat tributul de sânge în primul război mondial, căzând pe
câmpul de luptă: Buda Ioan, Groza Petru, Epure Loghin, Tudoran Lazăr, Groza Petru,
Bocănici Andrei, Şerban Iosif, Lazăr Nicolae, Buda Nicolae şi Groza Lazăr434. Pe
monumentul ridicat în satul Peştera în memoria eroilor căzuţi pe câmpul de luptă, poetul Silviu
Traian Lazăr a compus versurile care s-au înscris pe monument:
Dulce şi mândru este a muri pentru patrie
Binecuvântaţi veţi fi în ceruri,
Sfinţi arhangheli ai ţării româneşti,
Pe care a-ţi întregit-o.
Iar azi şi-n veci nepoţii
Cu buze tremurânde
Închin la cer cu toţii
O rugă-n locuri sfinte.
Şi spun a tot părinte,
Al zărilor albastre
Aşază în locuri sfinte
Eroii ţării noastre.
Silviu Traian Lazăr 435.
Din comunitatea Trestiei au căzut pe câmpul de luptă al primului război mondial: Popa
Ilie, Dan Todosie, Dan Roman, Ghinda Gheorghe, Sorbotă Dumitru, Dubar Gheorghe,
Barb Petru, Oprean Gheorghe, Jurca Ioan şi Dubar Petru436.
Din comunitatea Hărţăgani şi-au pierdut viaţa 50 de bărbaţi: Bogdan Ion, Bogdan Ion,
Bogdan Ion, Bogdan Ion, Botici Petru, Buga Mihaiu, Circo Ion, Crişan Ion, Curetean Ion,
Demian Adam, Demian Adam, Demian Ion, Demian Iosif, Faur Adam, Haneş Toader,
Hogman Iosif, Hogman Nicolae, Iacob Petru, Moga Adam, Moga Anghel, Moga Anghel,
Moga Ion, Moga Ion, Moga Nicolae, Moga Nicolae, Moga Petru, Moise Adam, Moise
Adam, Moise Nicolae, Nicşa Ion, Nicula Aron, Nicula Avram, Nita Adam, Nita Avram,
Nita Petru, Olariu Ion, Popa Aron, Rad Anghel, Rad Dumitru, Rad Gheorghe, Rad
Gherasim, Rad Ion, Rad Ion, Sav Ion, Sav Iosif, Sav Simion, Sârb Ion, Suciu Lazăr, Toma
Nicolae şi Trif Avram437.
În cel de-al doilea război mondial din Hărţăgani au cazut: Miron Hogman, Iosif Moga,
Nicolae Trifu, Aron Moga, Gh. Moga, Nic Moga, Gh. Demian, Adam Haneş., Aron Moga,
Ioan Bogdan, Nic Curetean, Gh. Nicula, Petru Oprea, Rad nicula, Solomon Mihăilă, Ioan
Moga, Aurel Moga, Petru Nicşa.
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„Prinos de veşnică recunoştinţă trebuie să aducem vitejilor neamului nostru care au murit pe
câmpul de glorie, pentru ca să câştige întreg neamul românesc izbăvire din robia seculară” 438, se
spunea în circulara lansată către toate oficiile parohiale şi protopopeşti din România Mare.
„Inspirată de asemenea gânduri şi simţăminte Societatea Ortodoxă a Femeilor Române care şi-a
extins activitatea asupra întregii Românii a luat creştineasca iniţiativă ca prin subscripţie publică
să se zidească din temelie o biserică la Mărărşeşti, pe locul unde oştirea română a dat cele mai
mari lupte învingând pe duşmani şi întemeind o nouă şi mare Românie” 439.
Pierderea războiului de către Austro-Ungaria deschidea perspectiva eliberării românilor din
Transilvania şi împlinirea visului lor de veacuri, unirea cu patria mamă. Vasile Goldiş a
prezentat Comitetului o Declaraţie pe care acesta şi-a însuşit-o, având următorul text:
„Comitetul executiv al Partidului Naţional Român din Ardeal şi Ungaria constată că urmările
războiului îndreptăţesc pretenţiile de veacuri ale naţiunii române la deplina libertate naţională.
Pe temeiul dreptului firesc, că fiecare naţiune poate dispune, hotărî singură şi liberă soarta ei
– un drept care este acum recunoscut şi de către guvernul ungar prin propunerea de armistiţiu a
monarhiei – naţiunea română din Ungaria şi Ardeal doreşte să facă acum uz de acest drept şi
reclamă în consecinţă şi pentru ea dreptul ca liberă de orice înrâurire străină să hotărască singură
aşezarea ei printre naţiunile libere, precum şi stabilirea legăturii de coordonare a ei cu celelalte
naţiuni libere.
Organul naţional al naţiunii române din Ungaria şi Ardeal nu recunoaşte îndreptăţirea
acestui Parlament şi acestui guvern să se considere ca reprezentante ale naţiunii române, ca să
poată reprezenta la congresul general de pace interesele naţiunii române din Ungaria şi Ardeal –
căci apărarea intereselor ei naţiunea română o poate încredinţa numai unor factori designaţi de
propria lor adunare naţională.
Afară de organele delegate de adunarea naţională sau alese din mijlocul său, aşadar afară de
Comitetul executiv al Partidului Naţional Român nimeni nu poate fi îndreptăţit să trateze şi să
hotărască în treburi care se refer la situaţia politică a naţiunii române. Toate deciziunile şi
acordurile care s-ar lua şi s-ar face fără aprobare acestor organe, le declarăm nule şi fără valoare,
care nu leagă întru nimic naţiunea română. Naţiunea română care trăieşte în monarhia austroungară aşteaptă şi cere - după multe suferinţe de veacuri - afirmarea şi valorizarea drepturilor ei
nestrămutate şi inalienabile la deplina viaţă naţională” 440.
Comitetul executiv al P.N.R. îl însărcinează pe Alexandru Vaida Voevod să prezinte
această declaraţie în Parlamentul Ungariei. Declaraţia a fost prezentată la 18 octombrie 1918 şi a
stârnit o furtună fără precedent printre deputaţi. Ea constituie momentul istoric de valoare
programatică şi practică fundamental pentru naţiunea română, pentru desăvârşirea unităţii sale
politice441. În acelaşi timp înfrângerile catastrofale de pe câmpurile de luptă au dus la prăbuşirea
monarhiei dualiste. În noaptea de 31 octombrie - 1 noiembrie a izbucnit revoluţia care a cuprins
toate provinciile monarhiei.
Revoluţia a cuprins şi judeţul Hunedoara începând cu centrul său administrativ, oraşul
Deva. „În primele zile ale revoluţiei a fost mare spaimă şi se aştepta revoltarea populaţiei şi în
turbarea ei nemărginită se aştepta la o vărsare de sânge”442. Vărsarea de sânge din capitala
judeţului Hunedoara a fost evitată deoarece „jandarmeria locală şi garda civilă, dar mai cu
seamă conducătorii românilor, mai cu seamă Dr. Petru Groza, cu intervenţia lor înţeleaptă au
potolit la timp turbarea răzvrătiţilor”443. În 31 octombrie 1918, prefectul Bela Pogany a fost
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avizat despre constituirea cabinetului revoluţionar din capitala Ungariei. Depeşa primită „a fost
citită de către prefect populaţiei oraşului adunată înaintea cazinoului naţional maghiar” 444.
S-a înfiinţat Consiliul Naţional Maghiar al judeţului Hunedoara, al cărui preşedinte a fost
ales deputatul Andor Barcsai, iar vicepreşedinte Dr. Mihail Leitner, avocat în Deva445. În ziua
de 1 noiembrie s-a adunat o mulţime de oameni înaintea primăriei. Din balconul primăriei s-a
adresat mulţimii adunate avocatul Mihail Leitner, care a elogiat „meritul revoluţiei şi a îndrumat
populaţia la ordine şi disciplină”446.
A doua zi a luat fiinţă Garda Civilă compusă din cetăţeni ai oraşului, a cărei menire a fost să
dea o mână de ajutor miliţiei şi jandarmeriei. Consiliul Naţional Maghiar din Deva şi-a înscris în
programul său „susţinerea ordinii şi a liniştii în judeţ, precum şi apărarea siguranţei personale şi
siguranţa averii personale”447. Din 3 noiembrie 1918 a fost sistată vinderea „băuturilor spirtoase
şi de la ora 9 seara, numai cu certificat eliberat de Consiliul Naţional Maghiar se putea umbla pe
stradă”448.
Începând din 4 noiembrie 1918 „ostaşii Batalionului 5 Honvezi, care staţiona la Deva, din 1
aprilie 1917, au părăsit cazarma, plecând fiecare soldat acasă”449. Soldaţii care au mai rămas au
„înfiinţat Consiliul Militar sub conducerea sergentului Iosif Szölösy, care apoi a silit Consiliul de
ofiţeri, care a luat fiinţă în ziua precedentă, la abzicere, ca să desfiinţeze acest Consiliu”450.
În încercarea de a menţine judeţul Hunedoara sub influenţa guvernului de la Budapesta,
deputatul Andor Barcsai, aflat la Budapesta a trimis un detaşament de 50 de marinari înarmaţi
pentru a întări Garda Naţională Maghiară din Deva şi a contribui la păstrarea liniştii. „Aceştia în
loc să fie de ajutor, fiind nişte haimanale, au spart şi furat, în mai multe rânduri, în oraşul
Deva”451.
În 10 noiembrie 1918, Ministerul de Război maghiar l-a numit pe Bela Pogany în funcţia de
„comisar al guvernului pentru judeţul Hunedoara” 452. În 13 noiembrie a sosit ordinul de la
Budapesta pentru demobilizarea generală a armatei maghiare, plătindu-i fiecărui soldat solda pe
10 zile şi bani de alimentaţie”453. În aceeaşi zi Consiliul Naţional Maghiar din Deva se declara
pentru Republica statului maghiar. Declaraţia a fost comunicată telegrafic Consiliului Naţional
Central din Budapesta.
Cu acest prilej, în faţa primăriei din Deva a avut loc o manifestaţie, ţinând cuvântări
poporului adunat, Dr. Petru Groza, în limba română, iar în maghiară au vorbit Henric Szeles, Dr.
Horvath Dezsö şi socialistul Ioan Gembe” 454. Dar evenimentele ulterioare vor decide alegerea
unei alte variante pentru români, Unirea cu România. Evenimentele revoluţionare de la
începutul lui noiembrie vor cuprinde majoritatea localităţilor din judeţul Hunedoara.
Primul Consiliu Naţional din judeţul Hunedoara s-a înfiinţat la Ilia, în 2 noiembrie, şi era
format din 13 membri455. Procesul de constituire a Consiliilor Naţionale a continuat cu
înfiinţarea Consiliului Naţional Român din Hunedoara (5 noiembrie), Orăştie şi Deva (7
noiembrie), Brad, Dobra şi Petroşani (12 noiembrie). După constituirea Consiliului Naţional
Român din Deva şi celelalte oraşe ale judeţului, elita intelectuală din Haţeg şi împrejurimi trece
la înfiinţarea acestor organisme şi aici. Deşi înfiinţate cu o mică întârziere faţă de celelalte,
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membrii aleşi ai Consiliilor haţegane încep de îndată o amplă activitate pentru extinderea acestei
acţiuni în cât mai multe localităţi ale preturilor Haţeg, Pui şi Petroşani.
Revoluţia cuprinde principalele oraşe şi comune, unde sunt înlăturate vechile autorităţi. În
mai multe locuri evenimentele se desfăşoară în mod violent ducând la devastarea şi prădarea
unor bunuri sau chiar la vărsare de sânge. La îndemnul soldaţilor întorşi de pe front „ţăranii s-au
năpustit asupra autorităţilor lor, organele administrative au fugit în mare parte, iar mai mulţi
notari cercuali au fost pedepsiţi”456.
Intensitatea revoluţiei din judeţul Hunedoara explică semnalul de alarmă al autorităţilor,
care tremurau de teama că „cercul se va strânge şi deveni tot mai periculos; în acest judeţ nu mai
exista putere publică, jandarmerie, deoarece poporul a alungat jandarmii” 457. În Zarandul vecin,
acţiuni identice cu rezultate asemănătoare: jandarmi, notari, primari, moşieri atacaţi şi alungaţi,
vagoane cu alimente devastate, armata adusă pentru pedepsirea răsculaţilor, uciderea şi rănirea
ţăranilor458.
În primele zile ale lunii noiembrie în Brad revoluţionarii au atacat şi devastat prăvăliile lui
Bercovici, Navrady şi Kugel459. Garda naţională maghiară de aici a cerut sprijinul Gărzii civile
din Deva care s-a deplasat la Brad unde a înăbuşit în sânge revoluţia. Locotenentul Böhm Jenö a
ordonat jandarmilor unguri să tragă în oameni, el însuşi a tras, fiind omorâţi 7 locuitori şi mai
mulţi au fost răniţi460.
Represiunea sângeroasă a avut loc în ziua de 4 sau 5 noiembrie întrucât evenimentul este
relatat de către ziarul Aradi Közlöny, anul 33, nr. 252, Arad, 6 noiembrie 1918. La această dată
încă nu se constituise Consiliul şi Garda Naţională Română din Zarand. În faţa acestei situaţii
grave elita intelectuală din Zarand se organizează pentru a prelua conducerea activităţii în aceste
momente istorice.
În adunarea populară din data de 8 noiembrie din Brad se proclamă Consiliul Naţional al
Zarandului compus din 22 de membri sub preşedinţia protopopului Vasile Damian şi urmând a
se întregi cu membri din părţile Băii de Criş, Hălmagiului, Criştiorului şi Băiţei 461. În aceeaşi zi
a fost constituită şi Garda Naţională Română având în frunte pe căpitanul Sabin Banciu,
locotenentul Vasile Boneu, sublocotenentul A. Petruţiu şi Romul Giurgiu 462.
La 16 noiembrie 1918, comanda supremă a Gărzilor Naţionale Române emite următorul
Ordin:
COMANDA SUPREMĂ A GĂRZILOR NAŢIONALE ROMÂNE
DIN UNGARIA ŞI TRANSILVANIA
ORDIN DE ZI NR. 2
Arad, la 16 nov. 1918
1. Denumire. Pentru com[itatul] Hunedoara cu sediul în Deva denumesc, ca comandant pe
vicecol[onelul] Dumitru Florian, adjutant Virgil Albescu. Pentru cercul pretorial Baia de Criş pe
căp[itanul] Dr. Nerva Oncu, cercul Brad, căp[itanul] Sabin Banciu, cercul Haţeg, căp[itanul]
Montani.
2. Avis. Fiecare ofiţer, care doreşte să se pună în serviciul C.N.R. are să se anunţe imediat
întrucât trece prin Arad la adjutantura com.sup. a gardelor N.R., iar întrucât se află vreo comună
din Ardeal sau Ungaria referentului presidial sau adjutantului din centru comitatului respectiv.
3. Leafa pentru of[iţerii] de la garde. Toţi ofiţerii activi şi în rezervă dispun de documente de
competenţe, în interesul lor, sunt provocaţi ca până la 25 l.c. să le prezinte, resp[ectiv] trimită
Ştefan Pascu, op. cit., p. 79.
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referentului economic a Gard[ei] N[aţionale] R[omâne] din Arad. Gardiştii, care nu dispun de
documentele acestea, au să înainteze o „declaraţie” scrisă în limba germană sau maghiară, după
cum au fost împărţiţi la trupe comune sau de honvezi.
În acest act să fie indicate în detail competenţele restante, cauza pentru neprimire, casa ori
lichidatura de unde a primit mai pe urmă dotaţiunea, nr. poştei de câmp ori oraşul. În
declaraţiunea aceasta pe lângă „cuvânt de onoare” e a se indica neprimirea acestor competinţe.
Toate acestea se referă şi la subofiţerii, care sunt împărţiţi în clase de lefe lunare, precum şi la
subofiţeri, care servesc stabil.
Recrutarea feciorilor de naţiune străină prin of. străini. Comandanţii gardelor sunt provocaţi
să permită trecerea ofiţerilor străini, întrucât posedă acte de la comandele lor competente pentru
recrutarea contingentelor tinere maghiare şi germane 1896-1900. La nici un caz nu se permite
însă înrolarea românilor. Aceştia şi în cazul, dacă nu ar fi membri ai Gard. Naţ. Rom. locale
trebuie reţinuţi de la recrutare.
Rimbaş loc[otenent]
Vlad maior463
Consiliul şi Garda Naţională Română din Zarand au depus jurământul de credinţă Consiliului
Naţional Român Central. Formula jurământului era următoarea:
„Eu jur ca întru toate voi fi cu supunere către Marele Sfat Naţional Român din Ungaria şi
Transilvania care este supremul for al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania. Conştiu de
datorinţele ce ne impun vremurile istorice de astăzi, jur că în toate manifestările vieţii mele voi fi
credincios Naţiunii Unitare Române şi nu voi ridica mâna mea asupra fraţilor mei cinstiţi,
locuiască pe orice fel de teritoriu.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! Amin !”
Adunarea cântă imnul „Pe-al nostru steag e scris Unire”. Preşedintele îndeamnă adunarea
„ca să se reţină de la orice demonstrări ostile, să fie la înălţimea vremilor şi a situaţiei demne ce
se pregăteşte naţiunii române”464.
În data de 13/26 noiembrie 1918 are loc adunarea electorală a cercului Baia de Criş, ce se
desfăşoară în piaţa oraşului Brad. Participă bărbaţi de încredere ai tuturor comunelor din zona
Băiţei, Bradului şi Hălmagiului. Se propune alegerea a doi bărbaţi de încredere şi sunt aleşi
Ştefan Albu şi Dr. Nicolae Robu.
În urma votului se aleg cu unanimitate ca delegaţi la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia: Dr. Nicolae Robu, medic în Baia de Criş, Petru Rişcuţa, econom în Rişca, Dr. Cornel Glava,
avocat din Crişcior, Adam Bolcu, econom din Brad şi Petru Pârva, econom din Şălişte465.
Cei aleşi au fost împuterniciţi cu mandate numite credenţionale pentru a lua parte cu vot
decisiv în Marea Adunare Naţională Română. Din partea comunelor şi oraşelor din cercul Baia
de Criş au luat parte: Vasile Damian, preşedintele adunării electorale, Dr. Ioan Radu, Dr. Cornel
Glava, notarul adunării, George Drăgan, Adam Petru, Nicodim Toderaşu, Victor Stoicovici,
Băcan Ioan, Ioan Rus, Avisalon Jule, Ioan Bodiciu, Azare Blăgăilă, Pascu Ban, Ştefan Albu, Dr.
Nicolae Robu, bărbaţi de încredere ai adunării; Petru Benea, Lazăr Suciu, Ioan Micu, Atanasiu
Branu, Nicsa Lazăr, Iulian Haida, Petru Jura, Iosif Duma, Rusan Pavel, Ştefan Glava, Stanciu
Andron, J. Perşia, J. Faur, Petru Popa, Bell Alecse, Petruţ Iosif, Ioan Hărăguşi, Guga Petru,
Guga Ioan, Avram Mateşu, Grozav Tomesc, Lazăr Golcea, Lazăr Clej, Niţă Ioan, Lazăr Golcea,
Ioan Popovici, Ioan Mihăilă, Niţă Ioan, Niţă Lazăr, Teodor Lung, Niculae Dan, Petru Popa,
Nicolae Mateiu, Dr. Ioan Pop, bărbaţi de încredere din comunele cercului466.
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În aceeaşi adunare este conceput şi actul de împuternicire cu următorul conţinut:
CREDENŢIONAL
Subsemnaţii adeverim că în cercul electoral al Băii de Criş din comitatul Hunedoarei s-au
ales azi ca delegaţi ai acestui cerc d-nii: Dr. Nicolae Robu, medic în Baia de Criş, Petru Rişcuţa
econom în Rişca, Dr. Cornel Glava avocat în Crişcior, Adam Bolcu econom în Brad şi Petru
Pârva econom în Sălişte cu unanimitate.
Drept ce sus numiţii delegaţi sunt prin aceasta autorizaţi a lua parte cu vot decisiv la Marea
Adunare Naţională Română ce se va convoca prin Consiliul Central Naţional Român, în numele
tuturor românilor din acest cerc electoral şi la alte Mari Adunări Naţionale Române, cari
eventual o să mai fie convocate în decursul anului acestuia ori în anul următor şi a contribui cu
votul lor la deciderea asupra sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria şi
Banatul Timişan467.
Dat din colegiul central al cercului electoral Baie de Criş, ţinut în ziua de 13/26 noemvrie
1918.
În 16/29 noiembrie 1918 şi obştea comunităţii Barbura se întruneşte exprimându-şi decizia
prin următorul act:
„HOTĂRÂREA NOASTRĂ
Obştea poporului român din comuna Barbura, din îndemn propriu şi fără nici o silă sau
ademenire din vreo parte, dă la iveală dorinţa fierbinte, ce însufleţeşte inima fiecărui român, şi
declară că voinţa sa nestrămutată este:
Voim să fim alăturaţi, împreună cu teritoriile româneşti din Ardeal, Bănat, Ungaria şi
Maramurăş, la Regatul României, sub stăpânirea Majestăţii Sale, Regelui Ferdinand I.
În această hotărâre a noastră aşternem tot ce au dorit strămoşii noştri, tot ce ne încălzeşte pe
noi, cei de faţă, şi tot, ce va înălţa pururi pe fiii şi nepoţii noştri.
Aşa să ne ajute Dumnezeu !”468
Barbura la 16/29 nov. 1918. (Locul şi Data).
Subscrierile: Vasile Roman, Ioan Bogdan, Pavel Dumitru, Dumitru Abrudean, Muntean
Avram, Iosif Mogos, Solomon Mihuţ, Vicenţiu Borghean, Dumitru Dregus, Petru Mateş,
Andronic Jiurjiu, Petru Abrudean, Andronic Pârva, Vasile Abrudean, Aron Bogdan, Dumitru
Bogdan, Aron Lehaciu, Dumitru Abrudean l Petru, Nicolae Abrudean, Petru Pâsu, Petru Mateş l
Aron, Petru Bogdan, Dumitru Borghean, Rusalin Borghean, Petru Stanca, Iacob Anghel,
Alixandru Gabor, Ioan Mateiu prin V. Roman, Nicolae Mateş, Nicolae Hăncilă, Emilian Lazăr,
Login Poenari, Ioan Mihucz, Dumitru Mateş, Niculaie Maier prin V. Roman, Niculaie Mateş şi
Dumitru Maier469.
Constituirea Consiliilor Naţionale judeţene şi cercuale a fost un prilej de mare sărbătoare, de
entuziasm. Chemările la aceste adunări şi manifestele difuzate de ele subliniau, în unanimitatea
lor, însemnătatea momentului, victoria dreptăţii pentru poporul român după atâtea suferinţe şi
jertfe. Toate îndemnau însă la linişte şi bună convieţuire cu minorităţile.
Asemenea adunări de constituire a Consiliilor Naţionale Române şi a Gărzilor Naţionale
Române comunale au avut loc în localităţile comunei Băiţa. Conform unui document inedit470,
avem prilejul să facem cunoscuţi preşedintele consiliului şi comandanţii gărzilor de aici:
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Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele comunei
Băiţa
Crăciuneşti
Ormindea
Hărţăgani
Peştera
Trestia
Sălişte
Căinelul de Sus
Barbura471
Fizeş472
Nevoieş473
(Lunca)

Numele şi pronumele
preşedintelui C.N.
Balaş Leontin
"
"
"
"
"
"
"
-

Numele comandantului
Gărzii Naţionale
Balaş Leontin
Butaş Gligor
Galea Petru
Botici Avram
Buda Dumitru
Toma Tovie
Pârva Petru
Iovan Traian
Pavel Dumitru
-

-

Diniş Petru

Observaţii
comerciant

Pe toată depresiunea Băiţa preşedinte al Consiliului Naţional Român a fost ales comerciantul
Leontin Balaş, care după unire se va stabili la Haţeg. Gărzi Naţionale Române s-au constituit în
fiecare comună, având fiecare comandantul său. Referindu-se la modul în care a răspuns poporul
român la chemarea conducătorilor săi, Ştefan Cicio Pop declara: „Pot spune cu mândrie că în
istoria popoarelor încă nici un neam nu a dovedit maturitate atât de perfectă şi iubirea de neam pe
care a dovedit-o în anul 1918 neamul nostru. Numai la vestea că ne-am desfăcut pentru totdeauna
de Ungaria, că popoarele lumii apreciază jertfele dureroase făcute de neamul românesc şi că ne
vom uni pentru totdeauna cu patria mamă s-au transformat cu toţii”474.
Gărzile naţionale din comunităţile din depresiunea Băiţei au fost înarmate cu arme şi
armament din depozite, cu cel adus la întoarcerea de pe front a soldaţilor şi cu arme luate de la
gărzile maghiare şi jandarmilor. Gardiştii foloseau uniforma militară de care dispuneau sau
îmbrăcăminte civilă. Ca semn distinctiv purtau o panglică tricoloră la braţul stâng cu inscripţia:
„Garda Naţională Română”475.
Gardistul simplu primea o soldă de 20 coroane, iar ofiţerii de 30 coroane pe zi. Alimentarea
era asigurată de comună sau sat. Garda era încartiruită în casa comunală, la alt edificiu public
sau chiar în locuinţe particulare. Consiliile şi Gărzile Naţionale Române îndeplineau toate
atribuţiile politice şi administrative, menţinerea ordinii şi liniştii. În şedinţa din 25 noiembrie
1918, Consiliul Naţional din Brad atrage atenţia Sfaturilor comunale să împiedece oamenii de a
mai tăia pădurile şi însărcinează pe vicepreşedintele Dr. Radu să pretindă înlăturarea steagului
maghiar şi în locul lui să arboreze steagul naţional român 476
Consiliile şi gărzile comunale erau îndrumate să raporteze Consiliului judeţean din Deva
despre problemele din teritoriul pe care-l administrau şi controlau. Astfel în şedinţa din 12
decembrie 1918 a Consiliului Naţional Român din Deva discuta cererea primarului Popicu din
Băiţa de a i se trimite „gardişti pentru controlarea fiertului vinarsului”477. Pentru rezolvarea
cererii este desemnat D-l Albescu.
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Tot din Băiţa se cer telefonic trimiterea de bucate şi petroleu. În şedinţa din 16 decembrie
1918, la propunerea lui Petru Groza „se angajează de cancelist salarizat Mihail Pop din Băiţa,
acum locuitor în Deva”478. În şedinţa din 10/23 decembrie 1918 membrul consiliului D-l
Ardelean anunţa încasarea sumei de „56.790 coroane din comuna Nevoieş ca preţ a 9.465 litre
de rachiu”479. La 3 ianuarie 1919 se discută cererea căpitanului Banciu de a expedia „scoarţa …
înmagazinată la Blum pentru timarii din Brad şi Băiţa” 480.
La 30 iunie 1919, preşedintele Dr. Ioan Dobre mulţumeşte membrilor pentru activitatea
desfăşurată, iar membrul Iustin Pop mulţumeşte preşedintelui pentru conducerea înţeleaptă,
după care preşedintele declară activitatea Consiliului Naţional Român din Deva de încheiată 481.

478

Ibidem.
Ibidem.
480
Ibidem.
481
Ibidem.
479

81

COMUNA BĂIŢA DE LA MAREA UNIRE DIN 1918
LA INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST
Perspectivele de dezvoltare generală a ţării, deschise prin Unirea din 1918, au fost marcate
de urmările dezastruoase ale războiului şi de dificultăţile intervenite în procesul de reconstrucţie
din primii ani postbelici. Agricultura era într-o situaţie extrem de critică. Stocul de cereale al ţării
se epuizase, astfel că nu se mai putea asigura nici sămânţa pentru culturi şi nici hrana pentru
populaţie. A început refacerea efectivelor de animale care a înregistrat o scădere îngrijorătoare
în cursul războiului.
La 23 iulie 1919, ziarul „Patria” publica proiectul legii de reformă agrară pentru
Transilvania, care după discuţii aprinse a fost adoptată de Marele Sfat la 12 august şi sancţionată
de rege la 12 septembrie 1919.
Sunt numeroase familiile care au sărăcit în urma războiului şi erau în imposibilitatea de a-şi
creşte copii rămaşi orfani. La 6 octombrie 1921, oficiul parohial din Căinelul de Sus întocmea prin
parohul Ioan Ghişe şi prezenta protopopiatului din Brad un „Tablou despre orfanii de război din
parohia Căinelul de Sus, plasa Brad, judeţul Hunedoara a căror mame sărace şi fără ajutoriu nu
sunt în stare a-i creşte”482. Conţinând date deosebit de importante despre fronturile pe care au
luptat românii în cadrul primului război mondial îl prezentăm mai jos.
Nr.
crt.

Numele, conumele şi data
naşterii copiilor

1

Niculae Toma, 08. 09. [1]915

2

Petru Stancu, 01. 09. [1]914

3

Biriş Anghel, 24. 04. [1]914

4

Gligor David, 20. 09. [1]913

5

Nicolae Circov, 04. 12. [1]911

6
7

Alexandru Stoia, 24. 07. [1]911
Nicolae Stoia, 13. 10. [1]913

8

Adam Stega, 06. 08. [1]914

Numele, conumele
Locul sau data morţii sau
părinţilor copiilor
dispariţiei tatălui
Niculae Toma şi mama
Dispărut 1917 în Tirol
Guga Istina
Petru Stancu şi mama
Dispărut 1914 frontul din
Tecla
Galiţia
Lazăr Biriş şi mama Ana
Dispărut fără urmă şi
Circov
dată
Toader David şi mama
Mort frontul din Tirol,
Ana Iovan
data nu se ştie
Lazăr Circov, mama
Mort în Galiţia contra
Floarea Adam
ruşilor, alta nu se ştie
Dispărut în frontul din
Iosif Stoia şi mama
Polonia contra ruşilor,
Maria Guga
data nu se ştie
Niculae Stega l Simon,
Mort în război în frontul
mama Sofia Guga
din Polonia, 1916

În zona Băiţei erau puţine moşii de expropriat, ceva pădure şi teren arabil în comuna
Trestia. În anul 1930, Regiunea Agricolă Brad cerea întocmirea listelor de împroprietărire, unde
conform dispoziţiilor se înscriu întâi invalizii, văduvele şi orfanii de război. Prin invalizi, văduve
şi orfani de război, preciza adresa primită, se înţeleg „invalizii care au luptat pentru întregirea
neamului, iar văduve şi orfani de război se consideră numai acelea persoane a căror soţi sau
părinţi au căzut luptând pentru întregirea neamului” 483.
482
483
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Trebuie trecuţi în liste „invalizii care au luptat în armata română pe orice front, în Moldova,
la Tisa sau ca voluntar”484, apoi „orfanii şi văduvele de război, voluntarii şi la urmă văduvele de
război fără copii”485. La notariatul comunei Băiţa au fost trimise listele cu cei propuşi pentru
împroprietărire. Din localitatea Hărţăgani s-a primit un prim tabel care cuprindea următorii486:
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Calitatea

1

Hogman
Lazăr

Voluntar
Siberia

2

Sicoe
Gerasim

Voluntar
Siberia

3

Moga Ioan
Filerul

Voluntar
Vechiul
Regat

4

Suciu Petru

5
6

Moga Ion l
George
Hogman
Gligor

7

Petea Filimon

8

Mihai Toader
l Adam

9

Popa Ioan

Voluntar
Rusia
Voluntar
Rusia
Voluntar
Italia
Voluntar
Italia
Voluntar
Franţa
Voluntar în
Vechiul
Regat

Nr. actului ce-l posedă
şi denumirea
Brevet
şi
medalie,
Bărbăţie şi credinţă, nr.
52.456/1931
Brevet de medalie
„Ferdinand I
Brevet de medalie
Ferdinand I nr. 2.672, de
mobilizare. Demobilizat
în 31. 05. 1918
Bilet de premobilizare
nr. 8/28. 06.1916

Nr.
fraţilor

De unde provine
invalid, orfan,
voluntar

5

Voluntar în Siberia

-

Reg. 8 Vânători.
Reg. 2 Alba Iulia

-

Regimentul
tracţiune
automobilă

-

Bat. 2 Alba Iulia,
Reg. 3 infanterie
Reg. 4 Inf. Avram
Iancu
Reg. 2 Cloşca în
Italia

Nu posedă

2

Livret militar nr. 4405

7

Livret militar Italia nr.
3084

5

Bat. 2 Italia

Actele pierdute

4

Bat. 2 în oraşul
Killi ?

?

2

Reg. 4 Avram
Iancu

Dintre cei propuşi pentru împroprietărire Sicoe Gerasim, Moga Ioan Filerul, Suciu Petru,
Hogman Gligor, Petea Filimon, Mihai Toader l Adam şi Popa Ioan nu dispun de pământ 487.
Hogman Lazăr dispune de 1 iugăr de pământ iar Moga Ion l George de 2 iugăre488. Ceea ce este
mai surprinzător e că nici părinţii unora dintre ei nu au pământ sau au suprafeţe foarte reduse.
Doar părinţii lui Moga Ioan Filerul dispun de 2 iugăre, ai lui Hogman Gligor de 3 iugăre, iar
ai lui Petea Filimon de ½ iugăr 489. Un al doilea tabel a fost trimis de aceeaşi primărie a comunei
Hărţăgani şi cuprindea invalizi de război şi văduve490. În acest tabel sunt cuprinşi următorii
locuitori din comună:
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Nr.
crt.

Proprietate
personală
1 ½ iugăr
Titlu de pensie 143681 3 iugăre
Titlu pensie 51.100
3 ½ iugăre
Nr. actului de
infirmitate

Numele şi prenumele

1
2
3

Moga Ioan l Ioan a Bulci
Văduva Popa Elisabeta
Nita Salomia

4

Moga Ioan

5
6
7
8
9
10

Petru Damian l Petru
Nicula Maria
Rad Maria
Tripon Nicolae
Popa Lazăr
Botici Ioan

11
12

n-are

2 iugăre

Titlu pensie nr. 010336
Titlu pensie, 143678
Titlu pensie 143682
Titlu pensie 010280
Titlu pensie 010281

1½
1 iugăr
1 ½ iugăr
1 ½ iugăr
3 iugăre
3 iugăre

Demian Petru l Nicolae

Titlu pensie 013670

12 iugăre

Bogdan Nicolae

44 bilete (cupoane)

5 iugăre

Observaţii
Voluntar Italia
Văduvă cu 2 copii
Văduvă cu 2 copii
Voluntar Italia
Batalionul 7
Invalid cu 7 copii
Văduvă cu 1 copil
Văduvă cu 5 copii
Fără pensie
Invalid cu 2 copii
Invalid cu 7 copii
Invalid categ.
a III-a
Invalid categ.
a III-a

Doi dintre invalizi, Demian Petru I. Petru şi Botici Ioan au o incapacitate de muncă de peste
60 %, iar Demian Petru I. Nicolae de 40 %491. Cel mai grav rănit pe front a fost Bogdan Nicolae
cu o incapacitate de muncă de 80 %492.
Din comuna Trestia a fost înaintat un tabel cuprinzând 7 nume între care se găseau invalizi,
văduve şi orfani493:
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Pensia

Ştie carte

1

Petea Ioan, invalid

40

1 cls.

2

Stanca Averchi

30

3 cls.

3
4
5
6
7

Oprea Veronica
Hogman Emilia
Dubariu Elena
Dan Rusalina
Dan Roman, orfan

25
75
100
75
-

Nu ştie
Nu ştie
2 cls.
Nu ştie
Nu ştie

Dacă a
mai fost
Averea
Datorii
împropr.
½ ha
1 casă, 1 iug. păm.
13.000
Casă, şură, 3 iug.
18.000
pământ, ½ iug. păd.
1 ha
Casă, ½ iug. pământ
4.000
½ ha
Casă, ½ iug. pământ
2.900
Casă, ½ iug. pământ
Casă, ½ iug. pământ
2.700
-

Ceea ce surprinde încă de la o simplă privire sunt datoriile extrem de mari faţă de câştigurile
modeste din pensii ce variază de la 25 la 100 lei. În anii următori cea mai mare nemulţumire pe
care o constată prefectura Hunedoara sau Pretura plasei Brad este cauzată de plata datoriilor care
grevează familiile din localităţile comunei Băiţa.

491

Ibidem.
Ibidem.
493
Ibidem, Dosar 9/1931, f. 4.
492
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Din comuna Băiţa a fost înaintat la 28 decembrie 1931 următorul tabel:
Nr.
Numele şi prenumele Pensia
Averea
Observaţii
crt.
1
Lorincz Reghina
25
Fără pământ
2
Trif Ana
75
1 iugăr pământ
3
Drăgan Ludovica
100
1 casă şi grădină
4
Pâs Georgina
25
1 casă şi grădină
5
Demian Elena
37,50
1 casă şi grădină
1 iug. pământ, casă, Pierderea vederii la ochiul
6
Manea Lazăr
30
2 vaci
stâng
7
Crepnik Ignat
30
1 casă şi prăvălie
80.000
Şi primăria comunei Sălişte înaintează, la 28 decembrie 1931, un tabel semnat de către
primarul Popa Lazăr şi notarul Boticiu:
Nr.
crt

Nume şi prenume

Pensia

Dacă
a mai fost
împroprietărit

Averea

40

Nu

Maier Ioan,
Nicolae şi Lucreţia

100

Nu

3

Irimie Sofia

100

½ iug.

4

Rad Salvina

75

Nu

5

Medrea Sofia

37,50

Nu

6

Pâs Lucreţia

37,50

½ iug.

7
8
9
10
11

Mihăilă Ana
Demian Marta
Brăneţiu Maria
Feier Ana
Popa Paraschiva
Safta Andronic
Safta Avram
Duma Saveta

37,50
75
37,50
75
25

Nu
½ iug.
Nu
Nu
Nu

Casă, 10 iug.
păm., 2 iug. păd.,
1 vacă, 5 oi
1 casă, 2 viţei, 5
iug., păm.
2 iug. păm., 1
casă, grajd
Casă, şură, 4 iug.
Casă, grajd, 1 ½
iugăre păm.
Casă, şură, 5
iugăre păm., 2 boi
Casă, şură, 6 iug.
Casă, grajd, 1 iug.
Casă, şură, 1 iug.
Casă, şură, 3 iug.
Casă, ½ iug.

100

Nu

Casă, şură, 7 iug.

37,50

Nu

1 casă

1

Mihăilă Toader

2

12
13
14
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Datorii

70.000
7.000
3.000
7.000
5.000
4.000
2.000
2.000
2.000
7.000
-

Comuna Crăciuneşti trimite şi ea tabelul cu Recensământul IOV ce cuprinde 16 nume de
văduve de război şi 1 invalid494:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numele şi prenumele
Fodor Nina
Popa Floarea
Trufaş Victoria
Groza Ana
Borca Floare
Jula Ana
Pintea Maria
Muntean Anica
Şerban Floarea
Muntean Ana
Chirilă Victoria
Trufaş Raveca
Iacob Sofia
Borca Lodovica
Groza Floarea
Lupaş Marta
Muntean Ilie, invalid

Pensia
75
37
100
25
75
75
25
75
100
75
100
25
37
37,25
75
100
40

Averea
1 casă, i iug.
1 casă
1 casă, 1 iug.
1 casă, ½ iug.
1 casă, ½ iug.
1 casă, 1 iugăr
Nu
1 casă, 1 iug.
1 casă, ½ iug.
1 casă, 1 iug.
1 casă, 1 iug.
Nu
1 casă, 2 iug.
1 casă, 1 iug.
1 casă, 1 ½ iug.
1 casă, 1 iug.
1 casă

Datorii
12.000
Nu
3.000
7.000
Nu
Nu
Nu
3.000
10.000
10.000
2.000
500
Nu
500
Nu
500
7.000

Şi în comuna Crăciuneşti văduvele cu datorii foarte mari sunt Fodor Nina (12.000 lei),
Şerban Floarea şi Muntean Ana (câte 10.000 lei), Groza Ana şi invalidul Muntean Ilie cu datorii
de câte 7000 lei495. Acelaşi tip de tabel IOV este înaintat şi de către primăria comunei
Peştera 496:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
6
7

494

Ibidem, f. 6.

495

Ibidem.
Ibidem, f. 8.

496

Numele şi prenumele
Morar Ilie, invalid
Bocănici Ana
Buda Floare II
Şerban Floare
Groza Maria
Groza Adam, orfan
Buda Floare I
Groza Mare

Pensie
40
37,50
37,50
37,50
40
75
75
25
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Ştie carte
5 clase
Nu ştie
Nu ştie
Nu ştie
Nu ştie
4 clase
Nu ştie
Nu ştie

Avere
1 casă, ½ iug.
1 casă, 1 iug.
1 casă
-

Datorii
20.000
15.000
20.000
10.000
2.000
-

Comuna Ormindea înaintează şi ea tabelul cu Recensământul IOV 497:
Nr. crt.

Numele şi prenumele

Pensia

Averea

25 1 casă,1 şură, ½ iug. grădină

Datorii

1

Ştefan Floare

2

Tacacs Berta

37,50 1 casă, ½ iug. pământ

3

Pusa Victoria

75 1 casă, 5 iug. pământ

-

4

Bâc Anica

25 1 casă, ½ iug. pământ

2.000

5

Adam Căta

50 1 casă, 1 şură, 1 ½ iug.1 vacă

1.000

6

Rad Floare

25 1 casă, 2 iug. pământ

7

Dud Marta

75 1 casă

3.000

8

Bulz Patrafina

75 1 casă, 1 şură, 4 iug. 2 boi

2.000

9

Nicula Floarea

75 1 casă, 2 iugăre

2.000

10

Adam Marta

100 1 casă, ½ iug. pământ

11

Lazăr Floarea

100 1 casă,1 şură, 6 iug. 2 boi

-

12

Clej Maria

75 1 casă, 2 iugăre pământ

2.000

13

Adam Elena, orfană

14

Oprean Visalon, orfan

40 1 casă, 3 iugăre pământ

4.000

15

Sânziana Anica

37

6.000

16

David Sabin, orfan

40 1 casă, 4 iug. 2 boi

17

Popa Catrina

25

100 1 casă, 1 iugăr pământ
-

-

2.000

500

5.000

3.000

5.000
-

Din Trestia este întocmit tabelul celor îndreptăţiţi la împroprietărire la 28 decembrie 1931
şi cuprinde numele a 7 persoane:

497

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Pensie

Ştie
carte

1

Petea Ioan, invalid

40

1 cls.

Dacă
a mai fost
împropriet.
½ ha

2

Stanca Averchi

30

3 cls.

-

3
4
5
6
7

Oprea Veroni
Hogman Emilia
Dubariu Elena
Dan Rusalina
Dan Roman, orf.

25
75
100
75
-

Nu
Nu
2 cls.
Nu
Nu

1 ha
½ ha
-

Ibidem, f. 3.
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Averea

Datorii

1 casă, 1 iug.
Casă, şură, 3 iug.
păm. ½ iug. păd.
Casă, ½ iug. păm.
Casă, ½ iug. păm.
Casă, ½ iug. păm.
Casă, ½ iug. păm.
-

13.000
18.000
4.000
2.900
2.700
-

Din Căinelul de Sus Recensământul IOV cuprinde 10 văduve şi un număr de 4 orfani:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Pensia

Dacă
ştie
carte

Averea

Datorii

1

Biriş Ana

50

Nu

Casă, 3 iug. pământ 2 junci, 2 oi

-

2

Ştefa Sofia

50

Nu

Casă, 3 iug. pământ
1 vacă

-

3

Circo Floarea

75

Nu

Casă, 2 iug. pământ, 1 iug.
pădure, 2 vaci

5.000

4

Stanciu Tecla II

75

Nu

Casă, 3 iug. pământ, 1 iug.
pădure, 1 vacă

-

5

Macra Floare

50

Da

Casă, şură, 10 iug. pământ, 3 iug.
pădure

-

6

Stanciu Tecla I

50

Nu

Casă, 3 iug. pământ, 1 vacă, 3 oi

-

7

Toma Istina

37,50

Nu

Casă şi grădină

-

8

David Ana

75

Nu

Casă, 3 iug. pământ, 2 junci, 1
vacă

-

Toma Maria

25

Nu

10

Stoia Maria

75

Da

2 iugăre pământ

-

11
12

Stoia Pavel, orfan
Stoia Ana, orfană

75

Da
Da

3 iugăre pământ, 1 iugăr pădure

-

13
14

Adam Valeria, orfană
Stoia Maria, orfană

75

Da
Da

Casă, şură, 7 iug. pământ, 2 boi,
1 vacă, 10 oi

-

9

Nu are

-

Din Hărţăgani s-a trimis următorul tabel de împroprietărire ce cuprinde atât invalizi
cât şi văduve:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Pensia

Ştie carte

Averea

Datorii

1

Moga Saveta

25

Da

-

2.000

2

Demian Sofia

-

Da

1 casă, ½ iug. pământ

6.000

3

Bogdan Nicolae,
inv.

-

Da

1 casă, 1 şură, 4 iug.
pământ, 2 boi, 1 vacă

25.000

4

Sav Iosif şi Anica,
părinţi

25

Nu

-

5

Popa Lazăr, inv.

40

Nu

Casă, 1 iug. pământ, 2
viţei

10.000

6

Rad Anica

100

Nu

Casă şi puţin pământ

3.000

88

-

7

Sav Ana şi Nicolae
minor

75

Nu

-

-

8

Sav Rozalia

75

Nu

-

-

9

Hogman Nicolae,
invalid

30

Da

Casă, 1 iug. pământ,
Boi, vacă, 2 viţei

15.000

10

Demian Petru l
Petru, invalid

-

Da

Casă, 6 iug. pământ, 1
vacă

17.000

11

Nicula Maria

40

Da

-

-

12

Mateş Rozalia

75

Da

-

-

13

Moga Ana

75

Nu

1 iugăr pământ

-

14

Moga Sofia

25

Nu

1 casă, 2 iug. pământ

-

15

Nicula Maria

75

Nu

1 casă, 1 iug. pământ, 1
măgar

3.000

16

Boticiu Ion, invalid

60 %

Da

1 casă, 1 iug. pământ, 2
boi, 1 vacă

40.000

17

Rad Maria

37,50

Nu

1 casă, 1 iug. pământ

8.000

18

Niţă Salomia

75

Nu

Casă, 1 iug. pământ 1
vacă

-

19

Toma Maria

37,50

Nu

-

6.000

20

Nicula Saveta

32

Nu

Casă, 1 iug. pământ

3.000

21

Popa Elisabeta

37,50

Nu

Casă, 1 iug. pământ

8.000

22

Hogman Rusalina

37,50

Nu

Casă, 2 viţei, pădure,
pământ

1.000

23

Olariu Sofia

37,50

Nu

-

-

24

Nicşa Ana

-

Nu

1 casă, ½ iug. pământ

3.000

25

Trif Nicolae, invalid

-

Nu

1 casă, 1 iug. pământ

1.200

Ani de zile după împroprietărire locuitorii satelor sunt nemulţumiţi de volumul mare al
datoriilor care le va greva ani de-a rândul nivelul de trai. Astfel în tabelul de debit pe anul
agricol 1930 cu sătenii împroprietăriţi provizoriu din comuna Trestia pe fosta moşie Francisc
Zeibig sunt cuprinşi 47 de proprietari şi 4 instituţii, Biserica ortodoxă, şcoala primară, lotul
zootehnica şi izlazul comunal498.

Nr.
crt.
1
2
3
498

Numele şi prenumele
Petea Filimon
Petea Ioan
Dubar Petru

Teren
arabil
- iugăre 1
1
-

Ibidem, f. 7.
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Teren
arabil
- stânjini 800

Lei
80
80
40

Obs.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Dem. Roman
Stanca Toader
Oprea George
Jurj Ioan
Stanca Solomon
Stanca Petru l Ioan
Igna Gheorghe
Curechian Avram
Toma Tovie
Dan Lazăr l Petru
Medrea Iosif
Perian Visalon
Simziana Gheorghe
Dan Azarie
Iacob Iosif
Toma Iosif
Butari Petru
Mihăilă Petru l Iosif
Văd. Chinda Gheorghe
Mihăilă Nicolae l Adam
Crişan Avram
Simziana Iosif l Anghel
Iacob Lazăr
Petea Iosif
Perian Ioan l Avram
Muntean Petru
Gabor Avram
Barb Nicolae
Colina Nicolae
Stanca Ioan l Petru
Hogman Petru
Dura Nicolae l Ioan
Roiu Crişan Ioan
Perian N. I. Petru
Perian Todosie
Petea Petru
Laza Solomon
Dura David
Laza Petru a Catrini
Stega Pavel
Hanciu Nicolae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90

800
800
800
400
400
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

80
40
80
40
80
40
80
80
20
20
80
80
80
40
80
40
80
80
40
80
80
80
80
40
80
80
80
80
40
40
40
80
40
40
80
40
40
80
40
40
40

45
46
47
48
49
50
51

Mihăilă Toader
Mihăilă Avram l Iosif
Dan Avram l Petru
Biserica ortodoxă
Şcoala primară
Lotul zootehnica
Izlazul comunal

3
2
2
37

800
800
800
1300

40
40
40
240
160
160
950

fânaţ

Dar în zonă nu este suficient pământ pentru a fi împroprietăriţi toţi cei îndreptăţiţi. Din
această cauză mulţi dintre locuitori optează pentru a fi împroprietăriţi în alte regiuni ale ţării, cu
precădere în Banat.
După 1918 viaţa şi nivelul de trai al locuitorilor din întregul Zarand şi implicit a celor din
localităţile comunei Băiţa şi-a revenit încetul cu încetul, ei putând să-şi vadă în mod paşnic de
mica lor gospodărie, iar acolo unde au fost moşii de expropriat sau rezerve de stat unii au fost
împroprietăriţi. În perioada de până la Marea Unire agriculturii, pomiculturii şi creşterii vitelor
nu i s-a dat nici o importanţă de către statul maghiar, care a lucrat pentru descurajarea
elementului românesc499. După 1918 începe activitatea autorităţilor româneşti care au „început
reclădirea plasei Brad, formând un comitet de oameni care au început activitatea pe toate
terenurile”500.
Autorităţile plasei Brad iau măsuri de sprijinire a ţăranului pentru procurarea de unelte
agricole, grâu selecţionat, porumb, seminţe de trifoi, ceea ce duce la o creştere a producţiei
agricole atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Se iau măsuri pentru „curăţirea
pomilor, plantarea de pomi noi, procurarea animalelor de reproducţie, se procură grâu, porumb,
cu preţuri reduse şi s-au îndemnat locuitorii să-şi procure uneltele agricole necesare”501. Un
sprijin deosebit în dezvoltarea diverselor domenii l-a dat Societatea Mica, mai ales la ridicarea
multor instituţii româneşti, şcoli, biserici, case culturale, institute de credit etc.
Pentru încurajarea agriculturii şi a creşterii vitelor Societatea Mica a organizat două
expoziţii de animale, distribuind premii importante locuitorilor care s-au dovedit buni
gospodari502. În ceea ce priveşte seminţele de grâu, de porumb, lucernă şi trifoi locuitorii şi le
pot procura ieftin de la Camera de Agricultură. În Brad s-a înfiinţat o pepinieră de către Ocolul
silvic de unde se procurau pomi pentru plantarea pe terenurile degradate. O pepinieră mult mai
mare s-a organizat şi de către Societatea Mica, de unde se puteau aproviziona angajaţii acestei
societăţi.
Ca urmare a măsurilor luate s-au plantat în perioada 1920-1938 peste 5 milioane de puieţi
pentru refacerea fondului forestier din zonă503. În plin război, Ministerul Afacerilor Interne prin
Oficiul de Studii, Documentare şi Statistică, elabora, la 4 februarie 1943, „Instrucţiuni pentru
întocmirea planurilor de activitate al Administraţiilor Locale” 504. În afara lucrărilor ce se execută
cu mijloace bugetare, planul de activitate mai cuprinde şi alte acţiuni ca: acţiunile morale,
culturale, cu caracter social şi de ocrotire, precum şi lucrări tehnice realizate cu mijloace străine
de buget505. Conform instrucţiunilor primăria întocmea planul său pe baza planurilor săteşti;
pretura pe baza planurilor comunale; prefectura pe baza planurilor de plasă.

499

Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 4/1938, f. 2-13.
Ibidem.
501
Ibidem.
502
Ibidem.
503
Ibidem.
504
Ibidem, Dosar 1/1943, f. 32-37.
505
Ibidem.
500
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Planul fiecărui eşalon va cuprinde ceea ce depăşeşte puterea de înfăptuire a eşaloanelor
inferioare”506. Planul comunei trebuie să cuprindă acţiuni culturale, morale şi religioase,
sanitare, agricole, zootehnico-veterinare, edilitare şi de economie casnică507.
Acţiunile agricole trebuiau să preocupe în primul rând administraţia comunală. Primăria
trebuia să depună toate străduinţele pentru a determina pe săteni să se grupeze în obştii. În
comunele de munte, deficitare în cereale, primăria va înfiinţa un hambar comunal care să
servească la depozitarea cerealelor ce vor fi apoi distribuite populaţiei 508.
De asemenea administraţia comunală va organiza câmpuri şi livezi demonstrative,
pepiniere, prisăci, cuptoare pentru uscat fructe, topitorii sistematice pentru in şi cânepă, grădini
de zarzavat, iazuri de peşte, brutării comunale şi cooperative, împădurirea părţilor râpoase,
curăţirea şi îngrijirea izlazurilor, precum şi alte lucrări menite a îndruma viaţa satului pe făgaşuri
de progres509.
Pentru realizarea acestor obiective administraţia comunală în colaborarea cu organele
agricole va folosi următoarele procedee: „Vizite şi demonstraţii la gospodării, în livadă, pe ogor;
organizarea de conferinţe şi cursuri cu caracter agricol; organizarea unei biblioteci agricole în
cadrul bibliotecii căminului cultural, precum şi a unui muzeu agricol în cadrul muzeului general
al satului; expoziţii agricole; vizite în grupe la ferme agricole model, şcoli de agricultură; acţiune
permanentă pentru distrugerea buruienilor; îndrumări pentru gospodării model, intensificarea
culturii plantelor industriale şi a celor medicinale; stăruirea ca gospodarii să-şi întemeieze
grădini de flori, de pomi şi de zarzavat; premierea celor mai îngrijite gospodării”510. Erau
planuri ambiţioase dar greu de realizat în condiţiile apropierii frontului şi apoi evenimentele
politice din ţară vor zădărnici complet realizarea lor.
În Băiţa existau 52 iugăre pădure composesorală şi 118 iugăre a particularilor, 5 peri, 450
pruni, 5 nuci, 5 piersici, 50 meri şi 10 gutui511. Comuna mai dispunea de 3 km drumuri judeţene,
2 km drumuri comunale şi 2 km drumuri de hotar, 3 km reţea telefonică de stat şi 1 km
comunală, de 5 aparate telefonice oficiale şi 3 particulare 512.
Căinelul de Sus dispunea de 51 iugăre pădure comunală şi 246 iugăre a particularilor 513. În
ceea ce priveşte pomii fructiferi existau aici în anul 1948, un număr de 20 peri, 1.500 pruni, 10
nuci, 10 piersici, 55 meri şi 10 gutui514. Comuna dispunea de 2 km drum judeţean, 5 km drum
comunal, 10 km drumuri de hotar515. Avea de asemenea 2 km reţea telefonică de stat şi 2 km
reţea telefonică comunală şi 1 aparat telefonic oficial 516.
Comuna Crăciuneşti dispunea de o suprafaţă de 147 iugăre de pădure aparţinând
particularilor517. Pomicultura dispunea aici de 15 peri, 1.000 pruni, 10 nuci, 10 piersici, 50 meri
şi 10 gutui518. Reţeaua de drumuri era alcătuită din 3 km drum judeţean, 2 km drum comunal şi
3 km drumuri de hotar519. Reţeaua telefonică număra 3 km de stat şi 5 km comunală şi exista un
singur aparat telefonic oficial520.
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Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, Dosar 3/1948, f. 82.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Comuna Hărţăgani dispunea de 690 iugăre de pădure compososerală şi 989 iugăre de
pădure ce aparţinea particularilor521. Existau aici 150 de peri, 4.600 pruni, 300 nuci, 150 piersici,
900 meri şi 80 gutui522. Comuna avea 29 km drumuri comunale şi 40 km drumuri de hotar523.
Reţeaua telefonică comunală avea o lungime de 3 km şi exista un singur aparat telefonic
oficial524.
Comuna Ormindea avea o suprafaţă de pădure de 409 iugăre ce aparţinea particularilor525.
Fondul său pomicol se compunea din 80 peri, 3.400 pruni, 60 nuci, 40 piersici, 200 meri şi 30
gutui526. Reţeaua de drumuri se compunea din 4 km drum judeţean, 17 km drum comunal şi 29
km drumuri de hotar527. Reţeaua telefonică se întindea pe o lungime de 7 km, din care 4 km de
stat şi 3 km comunală şi exista un singur aparat telefonic, oficial 528.
Comuna Peştera avea 108 iugăre de pădure ce aparţinea particularilor 529. Sunt aici 25 peri,
1.000 pruni, 20 nuci, 5 piersici, 50 de meri şi 10 gutui530. Reţeaua de drumuri are o lungime
totală de 24 km din care drumuri comunale 10 km şi 14 km drumuri de hotar 531. Reţeaua
telefonică comunală e în lungime de 1 km şi 2 aparate telefonice, oficiale 532.
Comuna Sălişte dispune de 750 iugăre pădure composesorală şi 561 iugăre pădure ce
aparţine particularilor533. Comuna dispune de un fond pomicol care este compus din 71 peri,
2.000 pruni, 80 nuci, 55 piersici, 100 meri şi 25 gutui534. Reţeaua de drumuri este în lungime
totală de 60 km din care drumuri comunale 20 km şi drumuri de hotar în lungime de 40 km535.
Reţeaua telefonică are o jumătate de km şi comuna dispune de un singur aparat telefonic,
oficial536.
Comuna Trestia are 316 iugăre pădure comunală, 202 iugăre pădure compososerală şi 194
iugăre păduri ale particularilor537. Fondul pomicol al comunei este alcătuit din 25 peri, 1.000
pruni, 15 nuci, 5 piersici, 50 meri şi 15 gutui538. Lungimea liniei telefonice este de 2 km şi există
un singur aparat telefonic oficial 539.
În anul 1947, comuna Băiţa avea 3.469 iugăre teren arabil. Pe acest teren Ocolul agricol
Brad a dispus însămânţarea a 1.920 iugăre cu grâu de toamnă, 30 cu orz de toamnă şi 360 iugăre
cu plante vivace540. Semănăturile de primăvară constau din însămânţarea a 80 iugăre cu grâu de
primăvară, 27 cu orz de primăvară, 1 cu secară de primăvară, 184 cu ovăz, 430 cu porumb, 35
cu cânepă, 5 cu lucernă, 84 cu trifoi, 50 cu borceag, 20 cu rădăcinoase, 200 cu cartofi, 2 cu
fasole, 10 cu ceapă, 10 cu varză, 2 iugăre grădini zarzavat, 8 cu diferite legume. Din această
suprafaţă arabilă mai sunt 8 iugăre negre şi 2 iugăre sterpe 541.
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Dezvoltarea suprafeţei agricole a comunei şi obţinerea unor cantităţi sporite de cereale a
determinat construcţia de noi mori pentru măcinat sau modernizarea celor existente. După 1918
s-au construit în comuna Băiţa încă 3 mori 542:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
proprietarului

Comuna

Anul
constr.

1
2
3

Coop. „Sprijinul Plugarilor”
Demian Miron
Borza Adam

Băiţa
Hărţăgani
Ormindea

1946
1947
1925

Grâu în
24 h.
2.500 kg
2.000 kg
2.000 kg

Porumb în
24 h
2.500 kg
2.000 kg
2.000 kg

La 1 august 1946 efectivul de animale al comunei Băiţa era alcătuit din 48 cabaline din care
4 armăsari, 16 cai de peste 3 ani, 12 iepe de peste 3 ani şi 16 tineret sub 3 ani; 1.405 bovine din
care 5 tauri, 220 boi de peste 2 ani, 533 vaci, 647 tineret sub 2 ani; 2.066 ovine, din care 47
berbeci, 1.145 oi de prăsilă, 306 oi sterpe şi 568 tineret; 424 porcine din care 5 vieri, 56 scroafe
de peste 1 an, 4 porci castraţi şi 359 tineret543. Conform situaţiei întocmite de Serviciul veterinar
al Secţiei agricole Brad, pe anul 1949, caii crescuţi sunt cai de munte de talie mică robuşti şi
rezistenţi.
Bovinele sunt din rasa Pintzgau, dar se mai cresc şi cele din rasa Simenthal, mai ales în
comunele din apropierea plăşii Deva, printre care sunt cele din depresiunea Băiţa. Porcinele sunt
din rasa Mangaliţa, Bazna, York, porcul de Strei şi rasa de munte, corciţi cu rasa Mangaliţa 544.
În comunele de munte predomină rasa Mangaliţa, în restul comunelor unde majoritatea
populaţiei este formată din muncitori mineri şi funcţionari, „care nu se ocupă propriu-zis cu
creşterea porcului, ci numai cu îngrăşarea a unui singur porc şi care-l taie de Crăciun, sunt
reprezentate toate rasele” 545.
Ovinele sunt din rasa Ţurcană, şi se cresc în comunele de munte: Buceş, Blăjeni, Băiţa şi
Bucuresci, unde pământul nu se pretează pentru agricultură, fiind foarte sărac şi neproductiv” 546.
Păsările care sunt crescute în gospodăriile populaţiei din comuna Băiţa sunt din rasa locală. Mult
mai rar se cresc şi găini din rasa Rhode-Island şi Plymouth547
Produsele animale obţinute în gospodăriile populaţiei erau desfăcute pe piaţa Băiţei, dar şi
la Brad sau Deva. La Brad există piaţă de desfacere pentru absolut toate produsele de origine
animală. Pentru aprovizionarea populaţiei este necesară aducerea de produse de origine animală
şi din comunele vecine plăşii Brad, căci ceea ce se produce în plasă nu e suficient 548.
Pe lângă agricultură şi creşterea vitelor un număr important dintre locuitorii zonei Băiţa se
ocupau şi cu mineritul, fiind angajaţi în cadrul Societăţilor din zonă sau chiar la unele firme
particulare. Minerii din zona Băiţei, ca de altfel din întreaga regiune a Zarandului şi Munţilor
Apuseni au o înfăţişare şi o structură socială diferită. Ei nu sunt muncitori de tipul celor din
fabrici şi uzine din oraşe şi marile centre industriale şi miniere apusene. Munca în mină a acestor
lucrători nu constituie singurul şi unicul izvor de existenţă, chiar când contribuie cu 75 % din
bugetul acestei existenţe.
Alături de venitul muncii din mină ei adaugă, dacă nu venitul în bani al muncii agricole şi al
gospodăriei ţărăneşti, cel puţin produsul în natură al acestei munci. Astfel aceşti lucrători din
mină sau de la instalaţiile de prelucrare sunt înainte de orice, ţărani plugari, proprietari de ogor,
cu adânci preocupări agricole şi gospodăreşti şi cu o viaţă de pură structură ţărănească. Mina nu
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i-a dezrădăcinat de ţarină, de gospodăria agricolă şi de sat. În ceea ce priveşte industria
extractivă din zona Băiţei era mult scăzută faţă de anii antebelici şi abia după anul 1920
înregistrează o creştere lentă.
În acest context politic s-a încheiat, la Berlin, în data de 3 mai 1920, actul de vânzarecumpărare prin care Societatea „Mica” intra în posesia drepturilor de exploatare ale firmei
germane „Harkortsche Bergwerke und Chemische Fabriken zu Schweln und Harkorter A.G. in
Gotha”549. Imediat după înfiinţare Societatea „Mica” se va implica în exploatarea terenurilor
aurifere din zona Băiţa-Crăciuneşti. Aici au avut loc o serie de tranzacţii după primul război
mondial, capitalul străin, german şi austro-ungar, fiind înlăturat din întreprinderile transilvănene.
De altfel în timpul primului război mondial (1914-1918) s-a dat o grea lovitură mineritului
aurifer din Transilvania. Datorită greutăţilor economice din timpul războiului, lipsei de materiale
şi de braţe de muncă, s-a căutat să se exploateze filoanele bogate, fără a se mai face deschideri
noi de galerii.
Activitatea minei din Băiţa s-a redus în preajma şi în timpul primului război mondial
deoarece mare parte a minerilor au fost mobilizaţi pe front. În această perioadă s-a lucrat la stoc,
cu bătrânii şi copii, restul lucrărilor fiind abandonate550. În anul 1918 minele devin proprietatea
lui Leo Gietzlinger, Ignatz Grunbaum şi Osakar Schwartz551. Şi minele de la Căinelul de Sus,
proprietatea Societăţii germane „Berliner Handelgesellschaft”, au fost vândute în anul 1904 lui
J. F. Zeibig din Sibiu, de unde ajung, în urma tranzacţiei din 16 iunie 1918, în proprietatea lui
Leo Gietzlinger, Ignatz Grunbaum şi Osakar Schwartz 552.
Imediat după preluare, Societatea „Mica” va întreprinde acţiuni pentru restaurarea vechilor
lucrări miniere, în anul 1923, începând cu instalarea la Băiţa, în locul unei instalaţii primitive,
unui şteamp californian, compus din două baterii a câte 5 săgeţi fiecare, cu accesoriile necesare
pentru prelucrarea minereurilor din mina de aici 553. Prin această investiţie se spera că se va
obţine câştigarea sulfidelor, cianurarea acestora şi a nămolurilor, astfel ca pierderea în aur la
extragere să fie redusă la mijloc554.
Instalaţia va fi pusă în funcţiune în noiembrie 1924, prelucrându-se până la sfârşitul anului
999 tone de minereu555. Dacă în anul 1923 din minele de la Băiţa s-a obţinut o cantitate de
1,9949 kg aur fin şi 0,8621 kg argint fin, în anul următor datorită acestor modernizări de la
Băiţa, s-au produs 13, 834 kg aur brut, din care 6,120 kg din stampare şi 7,714 kg aur nativ 556.
În continuare însă rezultatele nu vor fi încurajatoare. În anul 1925, deşi cu rezerve de 30.000
tone minereu, mina de la Băiţa a lucrat în pierdere, motivul principal reprezentându-l faptul că
aurul din minereul extras nu se amalgama şi extragerea netă era de 3 gr aur/t minereu faţă de 6
gr/t cât ar fi fost necesar pentru ca exploatarea să fie rentabilă557. În acelaşi timp, din cauza unei
defecţiuni la motor exploatarea a fost oprită cinci luni. Se aprecia de către conducerea Societăţii
„Mica” că situaţia se putea îndrepta prin investiţii pentru mărirea şteampurilor şi completarea lor
cu o instalaţie de cianurare, prin punerea în valoare a unor noi concesiuni ce ar mări rezerva de
minereu.
Dar Societatea „Mica” şi-a concentrat eforturile în zona Bradului şi se considera că aceste
investiţii nu mai erau de actualitate în acest moment, ele urmând să capete consistenţă după
aducerea curentului electric de la centrala electrică Gurabarza; de aceea mina funcţiona cu un

Ludovic Bathory, Dezvoltarea industriei extractive a metalelor preţioase după unirea Transilvaniei cu
România, în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, nr. 11/1968, p. 162.
550
Constantin Nichitean, Minele Băiţa-Crăciuneşti, Lucrare în manuscris, p. 16.
551
Mircea Baron, op. cit., p. 93.
552
Ibidem.
553
Ibidem.
554
Ibidem.
555
Ibidem, p. 93-94.
556
Ibidem, p. 94.
557
Ibidem.
549

95

personal redus şi se prelucrau intermitent mici cantităţi de minereu cu care să se acopere
cheltuielile558.
În privinţa minei de la Căinelul de Sus, Darea de Seamă a Consiliului de Administraţie al
Societăţii „Mica” pe anul 1925 aprecia că există rezerve bogate, din care au fost deschise deja
5.000 tone de minereu, cu un conţinut mediu de 6 gr aur/tonă, dar continuarea în mod susţinut
părea o chestiune de viitor, galeriile fiind inundate. Continuarea activităţii se lega şi de aducerea
curentului electric, deocamdată făcându-se mici lucrări de deschidere a căror costuri se
acopereau cu aurul liber ce se scotea în înaintare 559.
În anul 1925 şi în anii următori minele de la Băiţa ca şi cele de la Căinel nu au dat
rezultatele aşteptate: în anul 1925, la mina Băiţa s-au produs 13,577 kg aur brut (8,830 kg aur
din stamparea a 3.009 tone minereu şi 4,747 kg aur nativ) 560. În anul 1926 la cele două mine s-au
produs 23,441 kg aur brut (1,747 kg aur din stamparea a 260 tone minereu şi 21,694 kg aur
nativ)561, iar în anii 1927 şi 1928 nu s-a stampat minereu, obţinându-se 8,108 kg aur brut în anul
1927 şi 6,943 kg aur brut, în primele cinci luni ale anului 1928, ca aur nativ 562.
Analiza situaţiei financiare pe anul 1927 arăta că aceasta era nefavorabilă, în condiţiile în
care minele se confruntau cu duritatea rocii şi grosimea mică a filoanelor, scumpirea
explozibilului, preţul scăzut al aurului, lipsa forţei motrice, imposibilitatea de a aproviziona
şteampurile cu minereu rentabil, pe lângă o extracţie de 50 % a aurului, iar toate acestea creau
convingerea că nu era profitabil să facă investiţii costisitoare 563.
În aceste condiţii Societatea „Mica” a primit o propunere de cumpărare a acestor mine,
acestea fiind înstrăinate începând cu luna iunie 1928564. În anul 1927, se aprobă ca Asociaţia
minieră pe cuxe „Topliţa–Măgura–Concordia”, din comuna Băiţa să se transforme şi constituie
Societatea „Topliţa–Măgura–Concordia” S.A.R.M. cu condiţia ca Statutele să fie modificate,
capitalul social să fie stabilit la 10 milioane lei; capitalul deţinut de cetăţenii români în Societate
trebuia să fie de cel puţin 60 % din capitalul social; 2/3 din membrii Consiliului de
Administraţie, ai Comitetului de Direcţie şi al cenzorilor trebuiau să fie cetăţeni români 565.
Asociaţia minieră „Topliţa–Măgura–Concordia” era autorizată să aducă în noua societate
averea sa în natură compusă din 128 cuxe – I –CXXVIII – şi bunuri miniere: 103 concesiuni şi
muezine în suprafaţă de 478,4381 ha566. Societăţii „Topliţa–Măgura–Concordia” îi va vinde
Societatea „Mica”, printr-un contract de vânzare-cumpărare, încheiat la 2 octombrie 1928,
contra sumei de şapte milioane lei, bunurile şi drepturile miniere achiziţionate la 12 ianuarie
1923 de la Leo Goetzlingler, Ignatz Grunbaum şi Osakar Schwartz în hotarul comunelor Băiţa,
Crăciuneşti, Fizeşti567.
Tot acum sunt vândute, contra sumei de un milion de lei, lui Ludovic Butschbach,
vicepreşedintele Societăţii „Topliţa–Măgura–Concordia” bunurile şi drepturile miniere
achiziţionate la 12 ianuarie 1923 de la Leo Goetzlingler, Ignatz Grunbaum şi Osakar Schwartz
în hotarul comunelor Căinelul de Sus şi Hărţăgani568.
Dar după încetarea marii crize mondiale Societatea „Mica” va fi din nou interesată de
exploatarea aurului din perimetrul Băiţei. La 30 decembrie 1932, Societatea „Mica” va cumpăra
de la Societatea „Topliţa–Măgura–Concordia”, cu preţul de 5,5 milioane lei, minele de la
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Căinelul de Sus, pe care le va exploata până la naţionalizarea din 11 iunie 1948569. Sunt practic
aceleaşi bunuri şi drepturi miniere pe care Societatea „Mica” le-a cedat lui Ludovic Butschbach,
la 2 octombrie 1928, care, la rândul său, le va vinde Societăţii „Topliţa–Măgura–Concordia”
printr-o înţelegere intervenită la 19 ianuarie 1929570. Pare surprinzătoare hotărârea de a lua
minele de la Căinelul de Sus, întrucât un Plan de lucru pentru mina Căinel pe anii 1937-1941,
scotea în evidenţă aceeaşi lipsă a perspectivei, în privinţa acestei exploatări.
Se menţiona că în anii 1933-1936 s-au executat la Căinelul de Sus lucrări de deschidere pe
orizontul galeriei principale Gheorghina şi s-au redeschis şi cercetat abataje vechi situate
deasupra orizontului Gheorghina, cu scopul de a găsi rezerve de minereu exploatabil571.
Rezultatul acestor lucrări a fost negativ, în privinţa rezervei de minereu, şi se propunea
cercetarea părţilor din mină aflate sub nivelul galeriei Gheorghina, care erau inundate de peste
30 de ani.
Pentru a face cercetarea era necesară evacuarea apei până la 60 de m adâncime, lucru care
ar fi permis cercetarea filonului Şerpoaica, filon din care în anii 1924-1928, s-au extras peste 30
kg aur nativ, ca şi a altor filoane din acest perimetru. Dacă această cercetare dădea rezultate
favorabile s-ar fi putut trece apoi la evacuarea apei şi la deschiderea orizonturilor până la 190 m.
Era greu de anticipat un nivel al producţiei, dar urma să se exploateze doar aur nativ, pentru că
mina nu avea instalaţie pentru prelucrarea minereurilor obişnuite572.
Inspectoratul Minier Abrud trimitea primăriei Băiţa „Planul de situaţie al perimetrului de
exploatare acordat Societăţii Aurifere „Mica” pe teritoriul comunei Hărţăgani şi Curechiu,
pentru exploatarea aurului şi argintului, prin Decretul regal 2438/1934 573, rugând să fie afişat la
vedere. Decretul stabilea o limită de 100 ha şi urma a fi delimitat în teren. Durata permisului de
exploatare se acorda pe trei ani de la data punerii în posesie 574. Cert este că în cursul anului 1933
Societatea „Mica” obţinea permise de exploatare în zonele Căinel şi Hărţăgani pe o suprafaţă
de 4.131 ha575.
Inspectoratul Minier din Abrud trimitea o publicaţie şi primăriei din Băiţa prin care se
menţionau reînnoirea drepturilor de exploatare ale Societăţii „Mica” de pe teritoriul „comunelor
Ruda, Brad, Ţărăţel, Crişcior, Şesuri, Luncoiul de Jos, Luncoiul de Sus şi Ormindea şi a fixat
termenul pentru deplasarea şi efectuarea cercetărilor la faţa locului în zilele de 4-10 octombrie
1934576.
„Cercetările pe teritoriul comunei Ormindea se vor executa în ziua de 10 octombrie 1934,
de la ora 9 a.m. plecând de la crucea de piatră din apropierea galeriei Ioan Nepomuc Paltin577.
Aceeaşi înştiinţare este trimisă şi comunei Hărţăgani unde s-a fixat efectuarea cercetărilor la faţa
locului, termenul fiind în zilele 11 şi 12 octombrie, la ora 9, a.m. plecarea de la Biserica
ortodoxă din comuna Hărţăgani iar în 13 octombrie de la Primăria comunei Şesuri, la ora 9,
a.m.578
La 27 octombrie 1934 se înaintează, de către Inspectoratul Minier Abrud, adrese către
primăriile comunelor Ormindea, Căinelul de Sus, Peştera, Hărţăgani, Sălişte, Trestia,
Crăciuneşti şi Băiţa pentru a informa „dacă sunt exploatări în carieră, izvoare minerale etc”, pe
teritoriul lor579. Răspunsul notariatului Băiţa menţionează că în comunele Băiţa, Ormindea,
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Căinelul de Sus, Peştera, Hărţăgani, Sălişte, Trestia şi Crăciuneşti nu există nici un fel de
exploatări în carieră, izvoare minerale etc 580.
La 6 ianuarie 1934, primăria comunei Băiţa încheia un proces verbal în contra cererii lui
„Iosif Hagyo, domiciliat în Lipova şi Dr. Ludovic Munteanu, domiciliat în Alba Iulia,
înregistrată la Inspectoratul Minier, nr. 1957/1932, „prin care solicitau un perimetru de
exploatare în hotarul comunelor Hărţăgani, Şesuri şi Crişcior pentru căutarea aurului şi
argintului”581.
La 27 decembrie 1933, primarul şi notarul comunei Băiţa încheiau un proces verbal prin
care constatau că publicaţiunea Inspectoratului Minier Abrud cu nr. 2346/1933, cât şi cererea lui
Iosif Hagyo domiciliat în Lipova şi Dr. Ludovic Munteanu domiciliat în Alba Iulia „prin care
solicită acordarea unui perimetru de exploatare pentru căutarea aurului şi argintului cu suprafaţa
de 70 ha, a stat 10 zile la vedere” 582.
Împotriva acordării unui perimetru de cercetare al solicitanţilor Iosif Hagyo şi Ludovic
Munteanu a înaintat contestaţie Societatea Anonimă Română Minieră „Mica” din Bucureşti 583.
Şi totuşi, în ciuda contestaţiei Societăţii „Mica”, la 7 decembrie 1934 Inspectoratul Minier
Abrud aducea la cunoştinţa locuitorilor din Hărţăgani, Şesuri şi Crişcior că „prin decret regal s-a
acordat d-lor Iosif Hagyo şi Dr. Ludovic Muntean, domiciliaţi în Lipova, judeţul Timiş, un
perimetru de exploatare de 31 ha. 7.794 m² situat în hotarul comunelor Hăr ţăgani, Şesuri şi
Crişcior”584. Totodată trimitea o copie oficială după Decretul regal şi ruga primăria să fie afişate
actele la vedere publică.
La 16 ianuarie 1934, Inspectoratul Minier Abrud trimitea notariatului din Băiţa o notă prin
care cerea să se aducă la cunoştinţa locuitorilor că „declaraţiile de impunere pentru exploatările
miniere trebuie înaintate autorităţilor miniere, să se anunţe şi exploatările miniere din
circumscripţia notarială Băiţa”585. Pe spatele adresei primite au semnat pentru luare la
cunoştinţă: Societatea „Topliţa–Măgura–Concordia” Băiţa; Crepnik Ignatie, Băiţa, Dr.
Moldovan Cornel, Băiţa şi Mihuţ Nicolae, Băiţa 586. Lucrul în mine se desfăşura în condiţii
precare ceea ce ducea la dese accidente.
Un astfel de accident s-a produs la exploatarea lui Crepnik Ignatie din Băiţa. La 9 mai 1934,
Inspectoratul Minier Abrud cerea primăriei din Băiţa să asculte martorii care au fost la faţa
locului, în 5 mai, când Popa Dumitru a căzut într-un vârtej din mina „La Cireş” reprezentată de
d-l Crepnik Ignatie, domiciliat în Băiţa” 587. Pentru a clarifica cauzele producerii accidentului
şeful inspectoratului minier se adresa din nou primăriei comunei Băiţa cerând „trimiterea
proceselor verbale cu ocazia ascultării martorilor care au fost la faţa locului, în 5 mai crt. când a
suferit accidentul Popa Dumitru în mina „La Cireş” din Băiţa” 588.
În perioada interbelică au avut loc o serie de tranzacţii privind vinderea sau cumpărarea de
cuxe deţinute de diverşi particulari sau succesorii lor. La 14 decembrie 1934, Inspectoratul
Minier Abrud cerea notariatului din Băiţa să răspundă în „cauza transcrierii cuxelor cerută de
către Mihăiţă Petru a Catrinei din Sălişte” 589. De asemenea se preciza în adresa trimisă că s-a
mai cerut „dovezi asupra succesorilor legali ai decedatului Stanca Petru lui Iosif, fost locuitor în
Trestia”590. În iulie 1934, primăria Băiţa trimitea inspectoratului declaraţiile lui Crişan Cleopa şi
Iosif Dan, domiciliaţi în comuna Trestia, care confirmau că „au fost martori când s-a încheiat
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contractul de vânzare-cumpărare între vânzătorul Stanca Petru lui Iosif şi cumpărătorii Gabor
Lazăr, Popa Petru şi Azarie Flore, pentru cumpărarea a 18 cuxe din mina „Ema”. Acestea au
fost cumpărate în modul următor: Gabor Lazăr, 14 cuxe, Popa Petru, 2 şi Azarie Florea, 2 591.
Au loc şi alte tranzacţii privind cuxele. La 12 iunie 1934, notarul comunei Băiţa răspundea
Inspectoratului Minier Abrud, referitor la cuxele cumpărate de Gabor Lazăr din Băiţa, anexând
şi două declaraţii despre dreptul său de la defunctul Stanca Petru l Iosif şi o declaraţie dată de
vânzătorul Hanciu Petru l Lazăr. Amândoi recunosc că cuxele le-a cumpărat numai Gabor Lazăr
şi nicidecât în asociaţie cu Azarie Florea care astăzi este decedat 592. În declaraţia sa, dată în 19
mai 1934, Hanciu Lazăr l Lazăr, domiciliat în comuna Trestia, recunoaşte „că a vândut lui
Gabor Lazăr, locuitor în Băiţa, 2 cuxe, din mina „Ema” din Trestia pentru suma de 200 lei, care
sumă am primit-o”593. La 12 iunie, Inspectoratul Minier Abrud, trimitea 3 copii de contracte
înregistrate încă din anul 1923:
1. Între Stanca Petru l Iosif ca vânzător şi Lazăr Gabor, Popa Petru şi Azarie Florea ca
cumpărători asupra a 18 cuxe din 32 înscrise la Asociaţia Minieră „Ema”, pe numele
vânzătorului.
2. Între Hanciu Lazăr l Lazăr ca vânzător şi Azarie Florea ca cumpărător pentru cele 2
cuxe ale vânzătorului de la Asociaţia minieră „Ema”, nr. 97 şi 98.
3. Între Petru Barb l Nicolae junior ca vânzător şi Lazăr Gabor şi Azarie Florea ca
cumpărători pentru 5 cuxe şi 2, în total 7 cuxe din 32 bucăţi înscrise pe numele lui
Barb Petru l Nicolae senior594.
Desigur că începând din anul 1934, o parte din perimetrele miniere ale Societăţii „Topliţa–
Măgura–Concordia” au fost arendate locuitorilor din comunele zonei miniere Băiţa. Astfel se
explică demersurile unor locuitori de a-şi afirma drepturile miniere care nu au fost încă vândute
societăţilor.
Exploatările miniere din zonă dau multă bătaie de cap primăriilor şi locuitorilor din
comunele respective. În şedinţa din 10 noiembrie 1929, Consiliul comunei Căinelul de Sus
ridică problema împietruirii şoselei comunale. În discuţia membrilor comitetului comunal se
arată că „Societatea minieră auriferă cu ocazia transportării minereurilor obţinute din mina de
aur aflătoare pe teritoriul acestei comune, fiindcă căruţele şi carele ce circulă pe acest drum, o
sapă”595. Consiliul hotărăşte ca din „cei 1700 m, jumătate să fie obligată Societatea minieră
auriferă, cu sediul în această comună a îngriji de împietruirea drumului cu piatra şi nisipul de
lipsă”596.
În cursul anului 1930, primăria comunei Băiţa primeşte o cerere din partea
Subinspectoratului Minier Abrud de a lua măsuri pentru sigilarea minelor „Sfredel” şi „Sf.
Ladislau”597. Consiliul comunal Băiţa şi primarul Bulz Simion răspund: În urma decisului
403/1930 avem onoare a vă comunica că deplasarea la faţa locului la mina „Sfredel” şi „Sf.
Ladislau” „nu se poate îndeplini deoarece această mină cade pe teritoriul comunei FizeşBarbura, din plasa Şoimuş, pe când noi aparţinem de plasa Brad” 598.
Consiliul comunei Sălişte stabilea în şedinţa din 2 iulie 1934, ca „Societatea Petroşani ce
funcţionează în comună, pentru exploatarea minei „Draica”, pentru transporturile făcute prin
cărăuşii sau la diferite materiale necesare exploatării” să plătească o taxă de 10.000 lei 599.

591

Ibidem, f. 44.
Ibidem, f. 24.
593
Ibidem, f. 43.
594
Ibidem, f. 25.
595
Ibidem, Dosar 1/1926, f. 43.
596
Ibidem.
597
Ibidem, dosar 5/1926, f. 32-35.
598
Ibidem.
599
Ibidem, Dosar 1/1928, f. 158-159.
592

99

Din Ormindea, în şedinţa comitetului comunal, din 18 februarie 1928, primarul, Borza
Iacob, informa că „drumul ce duce în partea de deal „Comoara Deluţ” s-a prăbuşit în dreptul
minei de aur a Societăţii „Mica”600. „S-a rupt lemnăria care ţinea mina, s-a rupt şi pământul
deasupra minei, s-a prăbuşit peste drumul comunal şi astfel s-a întrerupt şi nu se mai poate
comunica.
Totodată mai aduce consiliului spre cunoştinţă că nu departe de mina aceasta se mai află o
gură de mină, în care mină se află săpat un vârtej de 20 m în care se poate îneca o vită sau vreun
copil”601. Primarul propune a se interveni ca „Societatea „Mica” să fie provocată de către
forurile superioare pentru repararea drumului comunal şi astuparea gurii de mină” 602.
În şedinţa din 27 septembrie 1930, consiliul comunei analizează cererea „unui grup de
mineri din comuna Băiţa pentru construirea unor şteampuri în această comună. Consiliul
comunal, având în vedre starea precară a locuitorilor din această comună, dă învoire acestui
grup de mineri pentru construirea şteampurilor necesare” 603. În şedinţa din 23 martie 1931 se
analizează cererea Societăţii „Concordia” pentru ştergerea taxei de firmă de 3.000 lei pe anul
1929604.
Consiliul hotărăşte că „având în vedere că toţi meseriaşii au fost impuşi şi au achitat această
taxă, aduc în ştergere suma de 1.000 lei, rămânând a achita 2.000 lei”605. Câteva săptămâni mai
târziu, la 9 aprilie 1931 se analiza cererea întocmită şi înaintată de avocatul S. Câmpeanu din
Deva, în numele Societăţii „Topliţa–Măgura–Concordia” pentru ştergerea taxei de firmă606.
Consiliul aprobă doar reducerea taxei cu 1.000 lei plătibili în 15 zile607.
Lui Muntean Traian din Băiţa care cerea să i se acorde autorizaţie pentru a instala şi pune în
funcţie şteampuri aurifere, consiliul comunei îi răspundea, la 17 septembrie 1935, că „nu e de
competenţa sa, ci numai pentru edificiul şteampurilor”608.
Cu ocazia controlului efectuat de către pretura Brad, la 29 martie 1935, în comuna Sălişte,
se menţionează că „mineritul de aur este destul de dezvoltat. În comună sunt 5 zdrobitoare de
piatră auriferă pe vale, care şteampuri formează proprietatea locuitorilor în Asociaţie. În această
comună funcţionează Societatea „Aurifera” a societăţii Petroşani, unde sunt angajaţi în lucru
mai mulţi locuitori din această comună şi unde-şi câştigă traiul de toate zilele”609.
În urma inspecţiei comunei Băiţa, din 29 octombrie 1936, pretorul plasei Brad menţiona că
„aici numărul oamenilor săraci e destul de redus şi sunt parţial angajaţi la minele de aur a
Societăţii „Topliţa–Măgura–Concordia” cu salarii destul de reduse”610. La inspecţia din 23
octombrie 1937, pretorul înregistrează o altă situaţie privind starea materială a locuitorilor din
Băiţa. „Starea materială a locuitorilor e mijlocie din cauza stagnării exploatării minelor de aur
din hotarul comunei şi a comunelor din jur” 611
Cu ocazia controlului pretorului Vasile Nistor, efectuat în comuna Hărţăgani, la 16
decembrie 1938, se menţiona că „Societatea «Mica» a început lucrări mari de mină şi de
construcţie de drumuri care să lege comuna Crişcior de Hărţăgani, aşa că populaţia are ocazia a
se angaja la aceste lucrări”612.
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Cert este că o mare parte a locuitorilor comunei Băiţa îşi câştigau cele necesare traiului de zi
cu zi din mineritul de aur. Conform lucrării autorilor I. Ciomac, Valer Popa-Necşa, „Munţii
Apuseni – Cercetări asupra stărilor economice din Munţii Apuseni”, apărută la Bucureşti, în
anul 1936, din câteva sate ale actualei comune Băiţa lucrau în domeniul mineritului de aur un
număr important de locuitori:
Nr. crt
1
2
3
4
5

Comuna
Băiţa
Căinelul de Sus
Hărţăgani
Ormindea
Peştera

Număr mineri
30
80
40
150
50

Observaţii

Societatea „Topliţa–Măgura–Concordia”, înfiinţată în anul 1928, cu un capital de 10
milioane lei, deţinea concesiuni în suprafaţă de 634 ha 613. Minele acestei întreprinderi au fost
preluate de arendaşi (circa 250), băştinaşi din Băiţa, Crăciuneşti şi Fizeşti, producând în anul
1937 o cantitate de 40 kg aur614.
Concesiunea minieră Szent Ferencz şi galeria auxiliară „Ema” a fost validate definitiv de
Tribunalul Hunedoara în favoarea următorilor:
„Văduva lui Adriany Ioan n. Gresitsona
7/16 parte
Benedikty Coloman Gustav
5/16 parte
Hanvay Ion Eduard
2/16 parte
Kalusek Boguslav
2/16 parte”615
Prin contractul încheiat la Bucureşti, la 15 iunie 1934, Societatea Petroşani a cumpărat de la
numiţii proprietari de mai sus aceste drepturi. Actele au fost înaintate Tribunalului Hunedoara
„ca dreptul de proprietate asupra concesiunii Szent Ferencz şi asupra galeriei auxiliare „Ema” să
se înscrie în cartea minieră specială direct pe numele şi în favoarea subsemnatei cumpărătoare:
„Petroşani, Societate Anonimă Română pentru exploatarea minelor de cărbuni cu sediul în
Bucureşti, Calea Victoriei, 119”616.
Se preciza că numele patronimic al hotarului minier Szent Ferencz şi galeria auxiliară Ema,
conform actului de concesiune 98/I 1883, are o suprafaţă de 180.465.000 m
² şi se afl ă situaţă la
617
punctul de întâlnire a pâraielor Gropilor şi Teuşului . Cu data de 6 iulie 1938 pe numele
Societăţii „Topliţa–Măgura–Concordia”, reprezentată prin avocatul Simion Câmpean din Deva,
erau înscrise galeriile „Erzsebet” (dealul Sfredel), „Francziska” (comuna Crăciuneşti), „Ema”,
„Emilia”, „Täde” (toate în Crăciuneşti), „Antonia”, „Gizella”, „Valeria”, „Henrik”, „Marta”,
„Boiczai Rudolf” toate în Băiţa, dealul „Sfredel” şi „Vale Mică Daniel”, situată în dealul Sfredel
- Fizeşti618.
În anul 1938, Inspectoratul Minier Abrud trimitea publicaţia către primăriile comunelor
Trestia şi Sălişte prin care Societatea Petroşani cerea un perimetru de exploatarea pe teritoriul
acestor comune619.
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În acelaşi an Direcţia regională IV minieră Zlatna trimitea primăriei Trestia cererea şi planul
perimetrului de exploatare solicitate de Sociatatea „Topliţa–Măgura–Concordia” din Băiţa spre
a „le afişa, anunţa prin bătaie de dobă, actele vor sta afişate 10 zile” 620.
Aceleaşi acte au fost trimise şi primăriilor din Crăciuneşti şi Sălişte 621. La 6 octombrie 1938
era trimisă de Inspectoratul Minier Abrud publicaţia referitoare la cererea Societăţii „Mica”
privind perimetrul solicitat pe teritoriul comunelor Curechiu şi Hărţăgani 622. Societatea
„Topliţa–Măgura–Concordia” a fost încorporată societăţii „Concordia Petroliferă” care a
funcţionat până după naţionalizare când a intrat în Sovrom – petrol, în luna iulie 1949623.
Cu aceeaşi dată, Exploatarea Băiţa-Crăciuneşti a fost repartizată în subordinea Centralei
Auro-argentifere – Direcţiunea Brad, transformată mai târziu în Combinatul Brad, care ulterior
prin HCM nr. 2255/23 octombrie 1952 devine Trustul Minier Brad 624. Se inaugurează o altă
etapă în mineritul din zona Băiţa pe care o vom prezenta în capitolul „Comuna Băiţa în perioada
1948-1989”.
Revenind la istoria comunelor din depresiunea Băiţa în perioada interbelică, trebuie să
menţionăm că fiecare dintre ele îşi avea primăria şi consiliul comunal propriu. În cadrul acestor
instituţii ale puterii locale se dezbăteau problemele localităţii, se luau măsuri pentru respectarea
ordinii şi disciplinei, a disciplinei construcţiilor, a întreţinerii drumurilor comunale şi de hotar, a
respectării proprietăţii particulare etc.
Localitatea Băiţa se detaşează ca statut peste celelalte comunităţi din zonă. Ea avea dreptul
de târg săptămânal, după care încasa o vamă prin care se sporeau veniturile bugetului, dar mai
dispunea şi de o însemnată pătură de mineri, comercianţi şi meşteşugari. Cei care doreau să se
aşeze în localitate trebuiau să obţină autorizaţia din partea primăriei şi a consiliului local. În anul
1919 la Băiţa era primar Popică Nicolae625.
La 6 octombrie 1924, membrii comitetului comunei Băiţa sunt convocaţi în adunare pentru
aprobarea conturilor de gestiune pe anii 1917-1923. Sunt convocaţi de către primarul Petru
Gabor şi notarul Azarie Florian, membrii comitetului: Dr. Cornel Moldovan, Lazăr Perian,
George Drăgan, Nicolae Popică, Drăgan Ilarion, Maier Iosif, Trif Nicolae, Popa George, Gabor
Avram l Gubriş, Bordislo Nicolae, Drăgan Petru – medic, Gabor Lazăr, Susan Petru, Muntean
George, Radu Iosif, Bulz Sabin, Muntean Avram şi Belea Ioan626.
Iată situaţia financiară a comunei Băiţa pe anul 1918:
„Sold la 31 decembrie 1918
28 k. 21 f.
De la Boiczai Tanarek penztar
500 k.
Plătit vigiliului de noapte, Lazăr Şerban
120 k
Înmanuatorului comunal, Gabor Avram
90 k.
Gabor Avram pentru susţinerea ordinii în târg
10 k.
Lui Gabor Avram ca jurat, în 1918
20 k.
Lui George Voica un drum la Brad, şi o lampă de carbid la cancelarie 100 k. 20 f.
Lui Jorza pentru îngropat 2 cai şi 1 câine
11 k.
Lui Dura Iosif pentru 1 car de lemne pentru soldaţii de la oficiul poştei 40 k. 20 f.
De la Zărăndeana – arunc intrat
500 k.
Pauşal de călătorie la primar
49 k.
Plata primarului pe 4 luni
80 k.
620
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Pentru măturatul pieţii din Băiţa, la Jorza
Nicula Toader ca jurat, 1918
Din darea de acciză intrat
Din taxa de abator
Remuneraţie din accis, Frohnmayer şi Popică
Pentru tipărituri de asentare la Dr. Glava
De la Muntean George arenda pentru locul „Dintre rude”
Lui Puşa George ca haiduc
De la Maier Iosif, arunc
Lui Gabor Avram şi Şerban Lazăr ca vigili de noapte
Arunc comunal intrat
Fostului notar Ioan Olariu, călătorie
Fostului notar, pauşal de servitor
Fostului notar pauşal de încălzire
Fostului notar, pauşal de scriitor
Fostului notar, execuţie după darea erarială
Fostului notar diurne de zi pentru ajutor în cancelarie
Lui Horvath pentru 1 cheie la masa din cancelarie
Arunc comunal intrat
Taxa de ştampilare pentru 570 coroane
Lui Toderaşiu pentru facerea unei table la comună
Lui Jorza pentru măturat piaţa
Pentru repararea pompei de apă de la abator, lui Naisady Benedek
Lui Gabor Petru pentru 3 călătorii la Alba Iulia la asentare
Lui Jorza pentru înmormântarea lui Stoica Lina
Lang Ana ca moaşă
Drăgan Petru pentru curăţatul pieţii
Lui Şerban Lazăr ca vigil de noapte
De la vânzătorii de beuturi
Lui Stanca Romul, călătorie la Alba Iulia la asentare
Lui Gabor Avram ca gornic
Drăgan Petru pentru regularea şanţurilor
La fondul de leafă al secretarilor din Deva
Plata primarului de la 1 mai la 31 decembrie 1919
Popica Nicolae primar”627.

10 k.
30 k.
334 k. 11 f.
12 k. 50 f.
70 k.
20 k.
50 k.
126 k.
9 k. 50 f.
48 k.
478 k 81 f.
50 k.
22 k. 80 f.
18 k. 50 f.
374 k. 20 f.
120 k.
225 k.
4 k.
1168 k. 50 f.
5 k. 70 f.
13 k.
10 k.
30k.
300 k.
10 k.
50 k.
54 k.
240 k.
450 k.
100 k.
40 k.
40 k.
506 k. 04 f.
160 k.

Din analiza execuţiei bugetare pe anul 1918 se poate observa diversitatea serviciilor pe care
le plăteşte primăria, dar şi importantele surse de venituri pe care le încasează. În acest an pe
teritoriul comunei Băiţa îşi desfăşurau activitatea un număr mare de birturi care comercializau
băuturi. Birturile din Băiţa628 sunt ale următorilor patroni:
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103

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele comerciantului
Perian Lazăr
Segesvary Istvan
Bălaşiu Leontina
Maier Iosif
Wallentin Ludvig
Eisler Istvan
Braütigan Rudolf
Papp Johana
Fogel Jozsefne

Localitatea
Băiţa
"
"
"
"
"
"
"
"

Taxa
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Din taxele plătite de către cei 9 patroni de birturi intrau anual în bugetul primăriei 450 de
coroane. Se caută limitarea înmulţirii exagerate a birturilor din Băiţa. Cererea lui Alexandru
Herbai de a i se da un permis de birt se respinge629. Motivarea respingerii se întemeiază pe
faptul că la Băiţa, conform legii „i se cade 2 birturi, dar având şi târg de săptămână i s-ar
compete 4 târguri şi în prezent existau 5630.
Peste câţiva ani, la 28 iulie 1929, Alexandru Herbai reînnoieşte cererea. Primarul aduce ca
argument faptul că Băiţa are 670 de suflete, la care sunt 7 cârciumi, în consecinţă cererea se
respinge631. În schimb se aprobă, în şedinţa anterioară, din 17 iunie 1929 cererea lui Marcu
Gheorghe brevetul pentru vinderea de băuturi nealcoolice632. I se pune condiţiia de a „fi închis
Duminica până la ora 12” şi plătind taxa de 500 lei633. În şedinţa din 25 septembrie 1929 a
Consiliului comunei Ormindea se aproba cererea lui Tod Petru de a deschide un debit de beuturi
nealcoolice ce stă sub patronajul Societăţii „Temperanţa” şi să plătească taxa de 100 lei634.
Un alt venit important era realizat din vama de târg, Aici exista o dispută cu Biserica
romano-catolică care o pretinde pentru ea. Cererea ei este dezbătută în şedinţa de consiliu
comunal, din 10 aprilie 1924, în urma căreia se aprobă următoarea rezoluţie: „Vama de târg s-a
sistat încă din 1918 şi s-au făcut taxe comunale, nefiind arunc comunal se respinge”635. Dar
pentru a rezolva diferendul, în şedinţa din 25 februarie 1928, se aprobă începerea „procesului de
expropriere a teritoriului de târg de vite şi din piaţă de la Biserica romano-catolică”636.
În şedinţa extraordinară a Consiliului se dezbate problema diferendului cu Biserica romanocatolică. Se arăta că deşi teritoriul pe care se desfăşura târgul a fost expropriat, Tribunalul Deva
a anulat hotărârea judecătoriei Brad şi se redă Bisericii romano-catolice637. Mai mult, Biserica
cerea şi plata sumei de 1.200 lei arenda pe anii 1924-1927. Consiliul refuză, motivând că vamă
nu mai există, iar la timpul său i s-a îmbiat suma însă a refuzat primirea, în consecinţă hotărăsc
reluarea procesului cu Biserica romano-catolică638. Dar primăria pierde din nou procesul cu
Biserica romano-catolică care cere o arendă anuală de 3000 lei, iar pentru anii trecuţi câte 1000
lei639.
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La 5 septembrie 1926, primarul Groza Petru a cerut „înfiinţarea târgurilor de ţară” 640.
Membrii consiliului „acceptă propunerea primarului de a se înfiinţa patru târguri de ţară”641. În
aceeaşi şedinţă arendatorul târgului, Gabor Avram cere reducerea arenzii „încât 2 zile cu ocazia
alegerilor nu s-a ţinut târg şi nu s-a încasat vama”642. Consiliul aprobă motivele invocate de
către Gabor Avram şi reduc „arenda de vamă cu 500 de lei pentru două târguri” 643. În şedinţa
din 28 ianuarie 1932, primarul Floria Ioan, Muntean Lazăr, delegat, Boticiu Adam, notar,
stabilesc taxele vamale la târgul de săptămână din Băiţa 644 pentru anul 1932. Aceste taxe sunt
următoarele:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Denumirea mărfurilor supuse taxei
Taxa vamală
Una pereche de boi de peste 2 ani
10
Una vacă cu viţel
5
Una vacă peste 2 ani singură
4
Pentru una vită sub 2 ani
3
Pentru un viţel singur
2
Pentru oi, capre, porci, de fiecare
2
Pentru miei, iezi şi purcei
1
Pentru porci graşi
3
Pentru 1 car cu şindrilă, scânduri, cu 1 cal
5
Pentru 1 car cu şindrilă, scânduri, cu 2 cai
10
Pentru 1 car cu varză, ceapă
10
Pentru 1 car cu bostani
5
Pentru lucru de masari, sticlărie şi fierărie
5
Mărfuri mărunte de 1 persoană, (nuci, verdeţuri, lapte)
1
Verdeţuri cu căruţa ori pe jos
5
Bucate de orice soi, de măsură
1
Autocamioane
10
Articole de aprovizionare, peşte, brânză
5
Lemne de foc, de 1 car
2
Alţi negustori cu şatră, de 1 m
5
Tăbăcari, păpuşari, croitori locali, de şatră
5
Tăbăcari, păpuşari, croitori străini, de 1 m
5
Tăbăcari, păpuşari, croitori locali, de 1 m
3
Cojocari şi pălărieri străini, de 1 m
5
Olari, de şatră
4
Plevari, fierari, de m
5
Ciubărari, de şatră
4
Comercianţi de nuci, după saci şi cântar
10
Precum şi de fiecare măsură de nuci
1

640

Ibidem, Dosar 3/1928, 5-7.
Ibidem.
642
Ibidem.
643
Ibidem.
644
Ibidem, Dosar 5/1926, f. 51-60.
641
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30
31
32

Piele de veveriţă, vulpe sau jder
Alte piei mărunte
Vişlari şi cârnăţari

5
1
3

Se mai preciza în hotărârea Comisiei permanente că la bâlciuri taxa va fi dublă645.
Arendarea dreptului de vamă din târgul Băiţei aducea titularului de asemenea un venit
important. Dreptul de a strânge vama se dădea în arendă pe timp de 1 an. Cu data de 1 februarie
1932 se dă în arendă vama. Licitaţia va avea ca preţ de strigare 55.000 lei 646. La licitaţia care a
avut loc în data de 2 februarie au participat, Banca „Viitorul” care a oferit 65.650 lei şi Legrand
Rudolf care a ridicat oferta la 65.800 lei647.
Dar câştigătorul a fost contestat de către Henţ Ioan, invalid de război, care contestă dreptul
de a acorda vama lui Legrand Rudolf, pe motiv că este slujbaş la comună şi cere „să i se acorde
lui oferind şi el 65.800 lei pe care îi depune în 48 de ore” 648. Ca urmare a contestaţiei introduse
de către Henţ Ioan, în şedinţa Consiliului din 4 februarie, se acordă vama lui Henţ Ioan şi Manea
Lazăr”649.
În şedinţa din 14 septembrie 1927 se iau în dezbatere mai multe probleme ale comunei:
Arenda locului „Dintre Rude” prin licitaţie pe termen de 5 ani; mărirea taxelor la fiert rachiu;
procurarea unui raceriu (răcitor), a unui leiter şi tolcer la cazanul de fiert ţuică cu suma de 1.000
lei; ocuparea unui loc de târg şi de vite650. Taxa pentru cazanul de fiert ţuica era următoarea: „de
un cazan, 5 lei, pe 24 ore, 100 lei şi pentru cei care duc căldarea afară din comună se percepe o
taxă de 200 lei pe 24 ore”651. Imediat după 1918, o serie de comercianţi şi meşteşugari cer să se
aşeze cu locuinţa în Băiţa. Astfel în şedinţa Consiliului din 20 iulie 1926, se iau în discuţie 8
cereri de stabilire în Băiţa652.
Consiliul alcătuit din primarul Perian Lazăr, Moldovan Cornel, Drăgan George, Herbai
Alexandru, Butaciu Adam, Munteanu Avram, Muntean George, Drăgan Petru lui Ambrozie,
Bulz Sabin, Gabor Petru şi Popa George aprobă aşezarea în Băiţa, plătind o taxă, odată pentru
totdeauna a următorilor653:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Numele şi prenumele solicitantului
Gojan Dumitru
Gherman Lazăr
Poenar Iuon
Marc Adam
Gherman Nicodim
Popa Iuon
Bulz Loghin
Lenghel Ştefan

645

Ibidem.
Ibidem.
647
Ibidem, f. 77.
648
Ibidem
649
Ibidem, f. 80-81.
650
Ibidem, f. 17.
651
Ibidem.
652
Ibidem, Dosar 3/1928, f. 1-7.
653
Ibidem.
646
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Meseria
brutar
cojocar
pantofar
miner
pantofar
pantofar
măcelar
comerciant

Taxa
200
200
200
100
200
100
100
300

Observaţii

Peste ani şi alţi comercianţi şi meseriaşi se vor aşeza în comună care va ajunge să dispună
de un număr important de astfel de profesii putând fi comparată cu mici oraşe precum Bradul. În
acelaşi an, 1926, s-au mai aşezat în Băiţa, Dobra Miron, tăbăcar şi Takacs Iosif, pantofar, care
plătesc câte 200 de lei fiecare „ca taxă de schimbare de domiciliu” 654.
În şedinţa din 4 iunie 1927, Consiliul aprobă cererea lui Alexandru Herbai de a-şi „edifica o
prăvălie, la o distanţă de 15-20 m de institutul Zărăndeana”655. Lui Ioan Belea care cere un
brevet de cârciumă i se răspunde să participe la licitaţie 656. În acelaşi timp comerciantul
Wallentin Robert cere de a se înscrie brevetul de cârciumă pe numele său el fiind înscris pe
mama sa.
În şedinţa din 1 octombrie 1933 este aleasă comisia pentru arendarea cârciumilor. Comisia
este alcătuită din Bulz Simion, Drăgan George, Mârşu Ioan, Gabor Ioan şi Guga Avram657. În
anul 1934 comuna Băiţa dispunea de un număr important de meseriaşi şi comercianţi cu
brevet658:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numele şi prenumele
Bulz Simion
Bulz Sabin
Butaci Adam
Josan Mihai
Trif Aron
Drăgan Lazăr
Bretigan Iosif
Crepnik Iosif
Raţ Ioan
Turcin Mihai
Turcin Lazăr
Bodea Petru
Groza Petru
Hornischi Francisc
Bocănici Gheorghe
Gabor Ioan
Radu Iosif
Voica George
David Ioan
German Lazăr
Lipovan Ilie
Hellberg Iosif
Gabor Petru
Mihuţ Nicolae

Data naşterii Locul naşterii
01.01.1895
Băiţa
16.06.1876
"
05.05. 1886
"
10.02.1883
"
31.01.1898
"
05.03. 1906
"
04.03. 1882
"
20.05. 1872
"
20.12. 1876
"
25.09. 1877
"
17.05. 1906
"
07.05. 1903
Peştera
06.06. 1899
Băiţa
07.09. 1860
"
03.04. 1893
"
28.07. 1901
"
20.10. 1881
"
10.04. 1894
"
29.01. 1902
"
07.12. 1900
"
04.06. 1906
"
04.01. 1872
"
08.12. 1874
"
08.02. 1898
"
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Ibidem, f. 18-20.
Ibidem, f. 35-36.
656
Ibidem, Dosar 1/1931, f. 14-19.
657
Ibidem, f. 45-46.
658
Ibidem, Dosar 2/1934, f. 28.
655
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Profesia
Tăbăcar
"
"
"
"
"
Pantofar
"
"
"
"
"
"
Ciubotar
Croitor
"
"
"
"
Cojocar
"
Frizer
Morar
"

Domiciliul
Băiţa
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Belea Ioan
Copan Dumitru
Petrinca Nicolae
Caraja George
Ekert Carol
Susan Lazăr
Herman Ioan
Herman Oskar
Fabric Ferdinand
Bulz Loghin
Molnar George
Lupaş Petru
Chinder Carol
Fântână Nicolae
Watz Ioan
Susan George

16.03. 1890
27.05. 1903
04.07. 1896
07.03. 1898
17.10. 1897
14.03. 1900
13.09. 1875
24.09. 1903
03.02. 1885
20.07. 1898
04.03. 1893
06.11. 1901
08.09. 1862
08.05. 1889
20.07. 1897
24.03. 1900

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Brutar
"
"
Faur
"
"
Tâmplar
"
"
Măcelar
"
Orologiu
Rotar
Pălărier
Croitor
Pantofar

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ormindea
"

Doar doi meseriaşi nu practicau meseria în Băiţa, Watz Ioan, croitor şi Susan George,
pantofar, care aveau domiciliul în Ormindea 659. Ceilalţi 38 de meseriaşi îşi practicau meseria în
Băiţa. Lucrau aici, 6 tăbăcari, 7 pantofari, 1 ciubotar, 5 croitori, 2 cojocari, 1 frizer, 2 morari, 3
brutari, 3 fauri (fierari), 3 tâmplari, 2 măcelari, 1 orologier (ceasornicar), 1 rotar şi 1 pălărier 660.
La 8 decembrie 1930, meşterul tăbăcar Drăgan Lazăr adresa o cerere către primăria din
Băiţa prin care solicita „autorizaţia pentru un atelier de tăbăcărie, pe terenul propriu, din lemn şi
acoperit cu şindrilă”661. Consiliul acceptă cererea dar pune condiţia respectării legilor în vigoare.
Meşterul pălărier Nicolae Fântână îşi exprima dorinţa de a se aşeza în Băiţa în anul 1931.
Întrucât un alt meseriaş de asemenea profil nu se mai afla în comună, Consiliul aprobă cererea
sa în şedinţa din 23 martie 1931662.
Câştigul unor meşteşugari era destul de modest, din moment ce ei cer primăriei să interzică
meseriaşilor străini să-şi vândă produsele aici. La 5 iunie 1929, măcelarii din Băiţa cer aprobarea
Consiliului pentru mărirea preţurilor la carne. Consiliul aprobă următoarele preţuri: 1 kg carne
de vită, 32 lei; 1 kg carne de viţel, 36 lei şi 1 kg carne de porc, 48 lei 663. La 25 februarie 1928,
comercianţii din Băiţa cereau excluderea comercianţilor străini de la târgurile săptămânale”664,
cerere respinsă de către Consiliul comunei Băiţa.
În şedinţa Consiliului din 1 octombrie 1932 se constituie comisia pentru arendarea
cârciumilor, alcătuită din Bulz Simion, primar, Drăgan Gheorghe, preot, Mârşu Ion, învăţător,
Gabor Ioan şi Guga Avram665. Comuna Băiţa este o aşezare deosebit de importantă în ceea ce
priveşte renumele târgurilor de aici. Aşa se explică faptul că are posibilitatea de a deschide un
târg de vite şi mărfuri în comuna Blăjeni 666.
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Ibidem.
Ibidem.
661
Ibidem, Dosar 5/1926, f. 39-40.
662
Ibidem, , Dosar 3/1928, f. 170-174.
663
Ibidem, f. 66-70.
664
Iibidem, f. 44-49.
665
Ibidem, Dosar 1/1931, f. 45-46.
666
Ibidem, f. 73-74.
660
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La şedinţa din 18 mai 1933 care discută această problemă iau parte: Bulz Simion, primar,
Dr. Cornel Moldovan, Ioan Mârşu, Herman Ioan, Legrand Rudolf, Copan Dumitru, Butaciu
Adam, membri şi Adam Bolcu, secretar al Consiliului667.
În expunerea de motive, secretarul consiliului arată că „distanţa prevăzută de lege este
respectată şi comuna prin deschiderea acelui târg nu este întru nimic păgubită şi întrucât
comunele Curechiu, Şesuri, Bucureşti, şi altele sunt aproape. Consiliul se învoieşte să deschidă
târgul la Blăjeni, marţea, iar cel de la Băiţa, are loc vinerea” 668. În schimb cererea comunei
Balşa de a înfiinţa acolo un târg este refuzată de către consiliul comunei Băiţa 669.
Piaţa Băiţei era destul de mică pentru a permite, în zilele de târg, expunerea în bune condiţii
a tuturor mărfurilor. În şedinţa Consiliului, din 16 august 1930, se ia hotărârea acoperirii
pârâului ce curgea prin centrul pieţei pentru mărirea ei 670. De asemenea se ia în discuţie şi
procurarea unei lămpi pentru iluminarea pieţei 671. Pentru înfrumuseţare Consiliul comunal
stabilea, în şedinţa din 9 aprilie 1931, „plantarea unor pomi în piaţa Băiţei” 672.
Un alt venit al primăriei din Băiţa şi celelalte localităţi era adus din arendarea dreptului de
vânătoare. Zona Băiţei fiind de deal în cea mai mare parte şi acoperită de păduri care adăposteau
numeroase şi variate categorii de animale bune pentru vânat. Trebuie să menţionăm că potrivit
unei situaţii întocmite de către Pretura plasei Brad pentru anul 1941, în localităţile care
aparţineau de notariatul Băiţa existau următorii posesori de arme de vânătoare 673:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Numele şi prenumele
posesorului armei
Mârşu C. Ioan
Tudora Ioan
Drăgan Cornel
Lazăr Romulus
Tudora Traian
Demian Aron
Stanca Anghel
Smeu Constantin

Profesia

Tipul armei

Domiciliul

Învăţător
Perceptor
Ofiţer înv.
Agricultor
"
"
"
Învăţător

Vânătoare
"
Revolver
Vânătoare
"
"
"
"

Băiţa
"
„
Peştera
"
Sălişte
Trestia
Ormindea

Dreptul de vânătoare al comunei Băiţa, pentru anul 1934, era arendat lui Bulz Loghin, din
aceeaşi localitate „cu arenda anuală de 250 lei” 674. La 12 iulie 1933 şi comuna Crăciuneşti
„aprobă arendarea dreptului de vânat, pe 5 ani, prin licitaţie, preţul de strigare fiind de 100
lei”675. În schimb arenda de vânat al comunei Hărţăgani este de 1.500 lei676. Dreptul de vânat al
comunei Sălişte este propus pentru a fi scos la licitaţie, în şedinţa Consiliului din data de 10
iunie 1929, prima strigare pornind de la 500 lei677. În urma licitaţiei dreptului de vânat, cea mai
mare sumă, 1.706 lei, a fost oferită de către Ioan Martin din Băiţa678. Există şi cazuri în care în
unele sate nu se prezenta nimeni la licitaţia anunţată.
667

Ibidem.
Ibidem.
669
Ibidem, Dosarul 1/1931, f. 117-130.
670
Ibidem, Dosar 3/1928, f. 123-125.
671
Ibidem.
672
Ibidem, f. 175-181.
673
Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 2/1941, f. 2.
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Ibidem, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 1/1931, f. 91-95.
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Ibidem, Dosar 6/1926, f. 126-128.
676
Ibidem, f. 29-32.
677
Ibidem, Dosar 1/1928, f. 38-44.
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Ibidem, f. 54.
668
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Problema principală care preocupă toate localităţile din jurul Băiţei este statutul lor. Cu
ocazia şedinţei Consiliului comunei Căinelul de Sus din 1926, primarul Clej Petru arăta că
această comună e săracă şi declară că înfiinţarea postului de secretar comunal, e posibilă, numai
asociată cu celelalte 7 comune679. Aceeaşi poziţie este adoptată şi de către Consiliul comunei
Crăciuneşti, în şedinţa extraordinară din decembrie 1926, care hotărăşte „înfiinţarea postului de
secretar comunal asociată cu celelalte 7 comune laolaltă” 680.
Şi Consiliul comunei Sălişte, în şedinţa din 10 decembrie 1926, adopta hotărârea de a se
asocia cu celelalte 7 comune, contribuind cu o leafă de 3.000 lei681. Consiliul comunei Băiţa,
întrunit în şedinţa extraordinară din 13 decembrie 1926 aprobă „înfiinţarea postului de secretar
comunal, în asociere cu celelalte 7 comune, aparţinătoare notariatului, contribuind la leafa
lunară cu 3.000 lei”682. Aceeaşi poziţie va fi adoptată şi de către Consiliile comunelor Peştera,
Hărţăgani, Trestia şi Ormindea.
O altă problemă importantă pentru viaţa comunelor intervine în anul 1929 când Consiliile
trebuie să decidă dacă localitatea doreşte să-şi păstreze şi mai departe caracterul de comună rurală
ca unitate administrativă, aşa cum a fost şi în trecut. Rând pe rând consiliile comunale din cele 8
localităţi aparţinând notariatului comunei Băiţa decid asupra statutului lor viitor.
La 8 septembrie 1929 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului comunal Crăciuneşti în
vederea discutării aplicării legii administraţiei locale 683. Participau la şedinţă Butaciu Gligor,
Jula Gheorghe, Iacob Lazăr l Dumitru, Nistor Ioan, Dineş Petru, Poenar Ioan, Muntean
Gheorghe, Iacob Lazăr l Simion şi Avisalon Boldura, secretar 684. După discuţii aprinse membrii
consiliului hotărăsc ca localitatea Crăciuneşti să-şi păstreze şi pe mai departe caracterul de
comună rurală ca unitate administrativă685. Ei justifică această hotărâre „prin situaţia specială în
care se află satul, dispunând de mijloace îndestulătoare pentru a fi în măsură de a satisface toate
trebuinţele administraţiei comunale şi deşi cu un număr mai mic de locuitori este exclusă
posibilitatea de a se putea asocia cu alte sate într-o comună rurală”686.
Primarul Haneş Petru comunica la 6 martie 1930 că localitatea Căinelul de Sus se asociază
cu Băiţa, Sălişte, Hărţăgani, Trestia, Crăciuneşti, Peştera şi Ormindea pentru a constitui o
circumscripţie notarială cu sediul în Băiţa687.
La 5 mai 1930, Consiliul comunei Hărţăgani decide „asocierea cu Băiţa, Sălişte, Trestia,
Crăciuneşti, Peştera, Ormindea, şi Căinelul de Sus formând o circumscripţie notarială cu sediul
în Băiţa688. Şi Consiliul comunei Sălişte decidea, în data de 5 mai 1930, asocierea cu Băiţa,
Hărţăgani, Ormindea, Crăciuneşti, Căinelul de Sus, Peştera şi Trestia, formând o circumscripţie
notarială în Băiţa. Comuna Sălişte contribuie cu 8 % din totalul cheltuielilor 689.
Comisia interimară a comunei Ormindea, decide, în şedinţa din 6 mai 1930, să se asocieze
cu comunele Băiţa, Hărţăgani, Peştera, Crăciuneşti, Sălişte, Trestia şi Căinelul de Sus, formând
o circumscripţie notarială cu sediul în Băiţa690. În fine, vine rândul şi comunei Băiţa, a cărei
reprezentanţi decid, la 6 mai 1930, asocierea cu „Hărţăgani, Ormindea, Sălişte, Peştera, Trestia,
Crăciuneşti şi Căinelul de Sus, formând o circumscripţie notarială cu sediul în Băiţa 691. Membrii
Consiliului din Băiţa menţionează însă „că nu s-a ajuns la o înţelegere cu celelalte comune”692.
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Ibidem, Dosar 1/1926, f. 8-9.
Ibidem, Dosar 4/1926, f. 7-8.
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Ibidem, Dosar 1/1928, f. 5.
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Ibidem, Dosar 3/1928, f. 18-20.
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Ibidem, Dosar 4/1926, f. 50-52.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, Dosar 1/1926, f. 52-54.
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Ibidem, Dosar 6/1926
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Ibidem, Dosar 1/1928, f. 74-76.
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Ibidem, Dosar 2/1928, f. 62-64.
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Ibidem, Dosar 3/1928, f. 112.
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Ibidem.
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În acelaşi mod au hotărât şi consiliile localităţilor Trestia, Peştera şi Crăciuneşti, întrucât
la analiza din 23 mai 1930, Comisia de plasă le cuprindea şi pe ele în circumscripţia notarială
Băiţa693. Comisia de plasă, pe baza propunerilor venite de la comune, decide „asocierea
comunelor formând un notariat comunal la Brad” şi 6 circumscripţii comunale: Valea Bradului,
Luncoiul de Jos, Băiţa, Buceş, Blăjeni şi Crişcior 694. Circumscripţia notarială Băiţa era compusă
din comunele: Băiţa, Căinelul de Sus, Crăciuneşti, Hărţăgani, Ormindea, Peştera, Sălişte şi
Trestia695.
Comunele notariatului Băiţa urma să suporte impozite comunale, puse după veniturile
contribuabililor sau după impozitele directe ale lor pentru acoperirea deficitului ce rezultă din
plusul de cheltuieli faţă de veniturile normale şi periodice 696:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Comuna notarială
Băiţa
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Hărţăgani
Ormindea
Peştera
Sălişte
Trestia

Impozit agricol %
3%
60 %
80 %
80 %
50 %
80 %
60 %
70 %

Impozit comercial
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Populaţie
670
545
473
1.568
1.231
397
538
512

La 11 iunie 1930, Delegaţia Consiliului judeţean Hunedoara luând în dezbatere hotărârile
cuprinse în procesele verbale dresate în şedinţele extraordinare a consiliilor comunelor
aparţinătoare plăşii Brad, după cum au fost propuse de Pretura plasei Brad 697.
În anii următori comunele fac faţă tot mai greu obligaţiilor financiare, unele dintre ele
pierzându-şi statutul de comună. Conform unui tabel întocmit la 20 iunie 1941 comunele din
zonă dispuneau de următorii funcţionari comunali:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comuna
Băiţa
"
"
"
"
"
Căinelul de S
Crăciuneşti
Hărţăgani
"

Numele şi
prenumele
Bolcu Adam
Adam Victor
Munteanu Lazăr
Petru Hogman
Perian Emil
Czemnik Ignat
Toader Guga
Groza Lazăr
Moga Andronic
Popa Ioan

Funcţia
Notar
Imp. I
Imp. II
Serv. Not.
Primar
Aj.primar
Primar
"
"
Aj. Primar

Data
numirii
1925
1929
1937
1937
1941
"
"
"
"
"

Ibidem, Fondul Prefectura judeţului Hunedoara, Dosar 21/1930, f. 43-44.
Ibidem.
695
Ibidem.
696
Ibidem.
697
Ibidem, f. 54.
693
694
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Studii
Bacalaureat
2 cl. Lic.
Abs. Şc. Agr.
4 cl. Prim.
Licenţiat
4 cl. Prim.
"
"
"
3 cl. Prim.

Starea
civilă
Căsăt.
"
"
"
"
"
"
"
"
"

11
12
13
14
15
16
17
18

Hăţăgani
Ormindea
"
"
Peşterea
Sălişte
"
Trestia

Hogman Nicolae
Bocanu Iosif
David Andron
Adam Moise
Lazăr Indrei
Şerban Petru
Brăneţ Ioan
Gabăr Ioan

înmanuator
Primar
Aj. Primar
Înmanuator
Primar
"
Aj. Primar
Primar

"
"
"
"
"
"
"
"

4 cl. Prim.
"
2 cl. Prim.
4 cl. Prim.
"
6 cl. Prim.
4 cl. Prim.
"

"
"
"
"
"
"
"
"

După alegere primarul şi noul consiliu ales depuneau jurământul în prezenţa pretorului
plasei Brad. Cu ocazia depunerii jurământului de către consilierii comunei Ormindea are loc un
incident. Consilierii Lazăr Adam, Avram Gherasim şi Bocănici Nicolae refuză să depună
jurământul, iar David Adam declară că nu primeşte mandatul de consilier 698. În urma
incidentului, consilierii Secărea Dumitru, Borza Romulus, David Traian, Borza Ioan l Iosif,
Bocănici Iosif l Toader, Mihoc George, Borza Iacob şi Adam Petru l Petru depun jurământul în
prezenţa pretorului din Brad699.
La 15 iunie 1936, în localul primăriei din Crăciuneşti, în prezenţa pretorului din Brad
consilierii aleşi depun jurământul, care avea formula: „Eu Tudoran Viorel, Trufaş Miron, Butaci
Gligor, Nistor Ioan, Muntean Gheorghe, Barna Emil, Iacob Petru coristu, Jula George l Nicolae,
Muntean Lazăr l Todor, Borca Adam l Andron şi Groza Lazăr l Avram, jur credinţă Regelui
Carol II-lea, supunere constituţiei şi legilor, jur să apăr şi să sprijinesc interesele ţării. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu !”700 Aceeaşi formulă de jurământ este depusă de către toate consiliile nou
alese ale comunelor.
Una dintre problemele care preocupă primăriile comunelor este starea drumurilor comunale
care de multe ori devin impracticabile. Drumurile era deteriorate şi de către întreprinderile din
zonă care efectuau permanente transporturi de minereuri către instalaţiile de prelucrare şi
materiale către galeriile minelor. La 25 martie 1926 se întocmeşte lista care cuprinde locuitorii
din Băiţa care vor face prestaţie la facerea drumului comunal pe 1926. Lista cuprinde pe cei cu
animale de tracţiune şi pe cei care vor presta această muncă cu braţele:
Cu animale de tracţiune:
Cu braţele:
Butaci Petru
1 cal, 1 zi
Bartaş Iuon
4 zile
Drăgan Petru
2 boi, 2 zile
Trif Nicolae
4 zile
Groza Ioan
2 boi, 2 zile
Dobra Miron
4 zile
Adam Petru
2 boi, 2 zile
Jula Avram
4 zile
Adam Gheorghe
2 boi, 2 zile
Popa Gheorghe
4 zile
Muntean Lazăr
2 boi, 2 zile
Groza Toader
4 zile
Muntean Gheorghe 2 boi, 2 zile
Ekert Iosif
4 zile
Muntean Traian
2 boi, 2 zile
Drăgan Loghin
4 zile
Sigismund Rudolf
2 boi, 2 zile
Gabor Lazăr l Avram
4 zile
Rad Iosif
2 boi, 2 zile
Marc Adam
4 zile
Dregan Ilarion
2 boi, 2 zile
Henţ Gheorghe
4 zile
Atym Petru
2 boi, 2 zile
Popa Iuon
4 zile
Crişan Luca
2 boi, 2 zile
Drăgan Lazăr
4 zile
Ibidem, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 2/1928, f. 131-133.
Ibidem.
700
Ibidem, Dosar 4/1926, f. 55-57.
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Moise Ion
2 boi, 2 zile
Bulz Sabin
4 zile
Resiga Ion
2 boi, 2 zile
Turciu Mihai
4 zile
Nicula Toader
2 boi, 2 zile
Bulz Loghin
4 zile
Guga Avram
2 boi, 2 zile
Herman Ioan
4 zile
Bocănici Lazăr
2 boi, 2 zile
Josan Mihai
4 zile
Branetigan Rudolf
2 boi, 2 zile
Gabor Petru l Petru
4 zile
Cu braţele:
Holik Iuon
4 zile
Herbai Alexandru
4 zile
Segesvari Ştefan
4 zile
Boticiu Lazăr
4 zile
Mihitovich Ludovic
4 zile
Navradi Benedek
4 zile
Florea Petru
4 zile
Drăgan Sofia
4 zile
Olariu Iuon
4 zile
Timişeriu Corne l
4 zile
Trif Anghel
4 zile
Herczeg Ferdinand
4 zile
Trif Nicolae l Petru
4 zile
Eisler Johan
4 zile
Susan Lazăr
4 zile
Muntean Gh. l Adam
4 zile
Danciu Veselie
4 zile
Palak Gheorghe
4 zile
Herţeg Iosif
4 zile
Eisler Eduard
4 zile
Bocăniciu Iosif
4 zile
Gabor Iuon l Veselie
4 zile
Molnar Iosif
4 zile
Drecsler Laurenţiu
4 zile
Raţ Iuon
4 zile
Bolca Iuon
4 zile
Erfanta Benedek
4 zile
701
Frahner Ervin
4 zile .
În şedinţa Consiliului comunal Hărţăgani, din 4 aprilie 1928, se decide aplanarea
divergenţelor privind repararea drumului cu localitatea Sălişte. Primarul Moga Ioan informează
consilierii că s-au întâlnit cu reprezentanţii comunei Sălişte şi n-au ajuns la acord privind
lungimea drumului cât să repare comuna Hărţăgani 702.
De asemenea atrag atenţia lui Rad Andronic să ţină iazul rânit şi izitura a o îndrepta că face
stricăciune drumului comunal703. Fiindcă apa distruge în mod repetat drumul, Consiliul
comunei Hărţăgani face intervenţie la prefectură pentru a scoate drumul de pe apa comunei
Hărţăgani şi Sălişte704. La 15 iunie 1929, consiliul discută reclamaţia trimisă preturii din Brad de
către Moga Ioan a Filărului privind schimbarea drumului şi a cursului apei pe valea numită
Racăş705. Consilierii acceptă lucrarea propusă de către primar de schimbare a traseului drumului
comunal. În aceeaşi şedinţă se ia decizia susţinerii drumului vicinal Băiţa – Trestia – Sălişte –
Hărţăgani - Şesuri706.
Primarul Moga Ioan a Filărului intră în conflict cu consilierii comunei Hărţăgani. La 17
ianuarie 1929 are loc o şedinţă extraordinară, în care se discută ordinul Oficiului pretorial din
Brad prin care se cere „îndepărtarea primarului Moga Ioan a Filărului”707. Notarul supune la vot
cererea Oficiului pretorial din Brad. Pentru îndepărtarea primarului votează: Moga Anghel a
Pucului, Haneş Nicolae Berchi, Popa Aron a Părăstii, Gherman Nicolae, Rad Petru l Candin,
Nicşa Solomon, Popa Ioan şi Macra Cornel708.
701

Ibidem, Dosar 5/1926, f. 10-13.
Ibidem, Dosar 6/1926, f. 27-28.
703
Ibidem.
704
Ibidem, f. 41-43.
705
Ibidem, f. 52-57.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 38.
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Ibidem.
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În consecinţă Consiliul hotărăşte îndepărtarea lui „pentru a se restabili pacea şi ordinea” 709.
Prin decizia prefectului nr. 2646/1929 se aprobă îndepărtarea din funcţie a primarului Moga
Ioan a Filărului şi este ales primar Gherman Ioan care obţine 5 voturi ale consilierilor710. Dar în
sedinţa din 27 mai 1929 se discută apelul lui Moga Ioan a Filărului.
Preşedinte al şedinţei este ales consilierul Suciu Lazăr cel mai în etate 711. Moga Ioan a
Filărului a contestat legalitatea alegerii lui Gherman, motivând că acesta „e preşedinte şi al
foştilor urbariali şi casier la Banca „Plugariul”. Consiliul consideră că nu este caz de
incompatibilitate şi rămâne Gherman Nicolae712.
Primăria şi Consiliul comunei Băiţa decid în şedinţa din 25 mai 1934 să repare „Drumul de
la Luncă” care este impracticabil. Se aprobă repararea lui cu un transport de 215 m³ piatră mare,
în preţ de 65 lei şi 15 m³ de piatră măruntă spartă, a 20 lei 713. În şedinţa din 8 august se mai
aprobă şi repararea drumurilor „La Măgură”, „La Bolovan”, „La Hălăstău” şi la „Târgul de
vite”714. Una din cauzele deteriorării drumului comunal din Băiţa este scurgerea apei, în timpul
ploios, de la mina Rudolf. Se decide de către consiliu săparea unui şanţ de scurgere către
părău715.
În şedinţa din 30 ianuarie 1936, aprobă înaintarea unei cereri de clasare ca drum judeţean a
drumului comunal Băiţa-Hărţăgani-Porcurea716. Se aprobă având în vedere „importanţa
economică a acestui drum care face legătura Băiţei cu Zlatna şi Abrud, centre miniere, prin
transporturi de minereuri, procurarea de materiale explozibile, precum şi rezolvarea diferitelor
chestiuni miniere, iar transporturile se fac pe la Brad sau peste Şoimuş-Uroi-Geoagiu717.
Pretorul plasei Brad constata cu prilejul controlului efectuat la Ormindea, în data de 9 octombrie
1933, că starea drumurilor este lamentabilă, datorită ştergerii muncii publice 718.
În 1929, Pretura plasei Brad cere a se preciza de către comune lista cu drumurile de hotar
neclasate. Comuna Crăciuneşti avea următoarele drumuri de hotar:
 Drumul spre Peştera, 1 km lungime, 3 m lăţime
 Drumul Calea Sarului, 2 km lungime, 3 m lăţime
 Drumul de la Zăpozy la Fizeşti, 1 km lungime, 3 m lăţime.
 Calea Lată din Zăpozi la valea Peşterii, 1 km lungime, 3m lăţime 719.
Mult mai multe drumuri de hotar neclasate avea comuna Hărţăgani. În şedinţa consiliului
acestei comune este aprobată lista acestor drumuri ce se va înainta preturii din Brad. Iată
drumurile cuprinse în listă: „Drumul vicinal de la Rad Andronic până în hotarul Şesurile”,
„Drumul Valea Dubii”, „Drumul Bârli”, „Drumul de la Hiha”, „Drumul pe Mlăci”, „Drumul
Mumuerului”, „Drumul Părăuţelor”, „Drumul pe valea Chişorilor”, „Drumul Corduşi”,
„Drumul Ciceri”, „Drumul valea Văratecului”, „Drumul către Căinel”, „Drumul Fântânelelor”
şi „Drumul către Runc”720.
În comuna Sălişte sunt înregistrate 19 drumuri neclasate: „Drumul pe sub Măgura”,
„Drumul peste Peştera la vârful Măgurii”, „Drumul de la Lazuri până în Fizeşti”, „Drumul peste
Măgulicea până în hotarul Voia”, „Drumul La Dosu”, „Drumul de la Dumaci”, „Drumul lui
Nita Todică”, „Drumul la Truţu lui Neş”, „Drumul lui Chinda Petru”, „Drumul de la Ţigani”,
709

Ibidem.
Ibidem, f. 46-47.
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Ibidem, f. 48.
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Ibidem.
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Ibidem, Dosar 1/1931, p. 91-95.
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Ibidem, p. 96-97.
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Ibidem, p. 117-130.
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Ibidem, f. 138-139.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 37-40.
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Ibidem, Dosar 6/1926, f. 57-59.
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Ibidem, Dosar 6/1926, f. 68-73.
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„Drumul de la Ţigani la Hulfus”, „Drumul de la Izitura Deleştilor”, „Drumul pe la Culaie din
Vale”, „Drumul lui Gherman”, „Drumul din Valea Mani”, „Drumul la Lazul Ancioi”, „Drumul
de la Coaste”, „Drumul peste Gheţar” şi „Drumul la Mihăloaie” 721.
În şedinţa din 24 noiembrie 1929, primarul Adam Lazăr din Ormindea, prezintă lista
drumurilor care va fi înaintată Preturii din Brad: „Drumul Striei”, Drumul Bearcurilor”,
„Drumul Luncii”, „Drumul din valea Bearcuri”, „Drumul Haranei”, Drumul Câmpul Peşterii”,
„Drumul lui Popa Petru”, „Drumul Copăcelului”, „Drumul Roţi”, „Drumul Ciumagului”,
„Drumul Dealu Popi”, „Brumul Măgulici”, „Drumul pe Vale”, „Drumul după deal”, „Drumul
Hererului”, „Drumul Paltinului”, „Drumul Boici”, „Drumul Şipotelor”, „Drumul spre
Dumbrăviţa”, „Drumul Dumbrăviţi”, „Drumul piciorului” şi „Drumul după unghiuri”722.
Drumurile neclasate ale comunei Băiţa sunt puţine. Aici datorită exploatărilor miniere cele
mai multe dintre ele au fost aduse la stadiu de drum comunal. Totuşi sunt şi aici 3 drumuri de
acest fel:
1. Drumul la moară, începe de la drumul Băiţa-Hărţăgani, străbate proprietatea comunei
şi sfârşeşte la moară, lungime de 400 m şi lat de 4 m.
2. Drumul la Măgură, începe din piaţa comunei, străbate proprietatea comunei şi
sfârşeşte în hotarul Fizeşti, lungimea 2 km, lat de 4 m.
3. Drumul la Călimăneşti, începe din drumul judeţean Bejan –Vălişoara, în direcţia
apus-nord se sfârşeşte la Luca Nicolae723.
În anul 1938 s-a cerut notariatelor din pretura Plasei Brad să întocmească scurte monografii
în care să prezinte cele mai importante date despre localitatea respectivă. Pentru autenticitatea
lor le prezentăm în continuare în ordinea alfabetică.
MONOGRAFIA COMUNEI BĂIŢA

1918 - 1938 724
Comuna Băiţa, comună de munte, situată la porţile Zarandului, vechi centru minier şi
comercial, locuită de români şi germani maghiarizaţi. Locuitorii şi azi, ca şi în trecut se ocupă cu
mineritul în cont propriu şi ca angajaţi la diferite societăţi, cu agricultura şi creşterea vitelor.
Locuitorii sunt săraci, având proprietăţi mici, cei mai mulţi având numai casa şi grădina. Băiţa
este o comună cu drept de târg, unde au cădere circa 20 comune din jur. Dreptul de târg până la
preluarea imperiului a fost al bisericii romano-catolice din localitate şi numai după aceea a trecut
în favorul comunei politice.
Instituţii publice: „Biserica ortodoxă română”, „Biserica romano-catolică”, „Oficiul P.T.T”,
„Şcoala primară de stat”, „Medic de circumscriţie”, „Post de Jandarmi”, „Notariat” ,
„Protopopiat” şi „Percepţia de Agenţie”.
Până în anul 1935 a funcţionat în comună şi o şcoală primară minoritară, cu limba de
propunere maghiară, când din lipsă de elevi s-a sistat.
În anul 1927 s-a înfiinţat Protopopiatul Băiţa pentru comunele din jur. În anul 1928 s-a
înfiinţat şi Banca Populară „Viitorul Băiţei”. În anii 1935-1936 s-a edificat localul Şcolii
primare de stat cu patru săli de învăţământ. Alte evenimente mai importante în decursul acestor
două decenii nu au abvenit.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar
ss indescifrabil
721

Ibidem, Dosar 1/1928, f. 58-65.
Ibidem, Dosar 2/1928, f 47.
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Ibidem, Dosar 3/1928, f. 95-97.
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Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 4/1938, f. 19.
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MONOGRAFIA COMUNEI CĂINELUL DE SUS

1919 - 1938 725
Comuna Câinelul de Sus, comună de munte, lângă Băiţa, vechi centru minier, locuită numai
de români.
Locuitorii sunt săraci, având proprietăţi mici, se ocupă cu mineritul, angajaţi la diferite
societăţi, cu agricultura şi creşterea vitelor.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, edificiu vechi de lemn, Şcoala primară de stat
cu local propriu edificat în anul 1928 cu două săli de învăţământ.
În anul 1934 s-u redeschis minele de aur ale Societăţii „Mica”.
Alte evenimente mai importante nu au obvenit.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
MONOGRAFIA COMUNEI CRĂCIUNEŞTI

1919 - 1938 726
Comuna Crăciuneşti, comună de munte, la porţile Zarandului, situată pe şoseaua judeţeană
Vălişoara – Bejan, locuită de români şi câţiva minoritari, funcţionari la minele de aur.
Locuitorii sunt săraci, având proprietăţi mici, se ocupă cu mineritul, în cont propriu şi ca
angajaţi la diferite societăţi, cu agricultura şi creşterea vitelor.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, edificiul vechi de lemn, Şcoala primară de stat,
care funcţionează în localul fostei şcoli ortodoxe române.
În anul 1925, statul, pentru prevenirea eroziunilor, a construit din beton armat un complex
de baraje care şi astăzi sunt în bună stare şi fără care nu s-ar fi putut susţine în stare de circulaţie
şoseaua judeţeană Vălişoara – Bejan.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
MONOGRAFIA COMUNEI HĂRŢĂGANI

1919-1938 727
Comuna Hărţăgani, comună de munte, locuită numai de români. Locuitorii sunt săraci,
având proprietăţi mici, se ocupă cu mineritul, angajaţi la diferite societăţi, cu agricultura şi
creşterea vitelor.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, edificiu vechi de lemn, Şcoala primară de stat,
care funcţionează în localul fostei şcoli confesionale române. În anul 1935 s-a edificat în cătunul
Greleşti un nou local de şcoală, cu o sală de învăţământ şi locuinţă. În anul 1929 s-a înfiinţat
Banca populară „Plugarul”, iar în anul 1937 o Cooperativă de Consum „Sprijinul Ţăranului”.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
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Ibidem, f. 20.
Ibidem, f. 21.
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Ibidem, f. 14.
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MONOGRAFIA COMUNEI ORMINDEA
1919-1938728
Comuna Ormindea, comună de munte, situată pe şoseaua judeţeană Vălişoara – Bejan,
locuită numai de români.
Locuitorii sunt săraci, având proprietăţi mici, se ocupă cu mineritul, angajaţi la diferite
societăţi, cu agricultura şi creşterea vitelor.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, cel mai frumos edificiu din jurul Băiţei, Şcoala
primară de stat, care funcţionează în localul vechii şcoli confesionale ortodoxe române cu trei
săli de învăţământ, din care una s-a edificat în anul 1935.
În anul 1938, s-a înfiinţat Căminul cultural „Avram Iancu” şi o Cooperativă de consum
„Sprijinul Minerilor”.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
MONOGRAFIA COMUNEI PEŞTEREA

1919-1938 729
Comuna Peşterea, comună de munte, locuită numai de români. Locuitorii sunt săraci, având
proprietăţi mici, se ocupă cu mineritul, angajaţi la diferite societăţi, cu agricultura şi creşterea
vitelor.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, edificiu vechi de lemn, Şcoala primară de stat
fără local propriu.
În decursul acestor două decenii nu a intervenit nici un alt eveniment mai important.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
MONOGRAFIA COMUNEI SĂLIŞTE

1919-1938 730
Comuna Sălişte, comună de munte, locuită numai de români. Locuitorii sunt săraci, având
proprietăţi mici, se ocupă cu agricultura.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, edificiu vechi de lemn, în stare bună, Şcoala
primară de stat, care funcţionează în localul fostei şcoli confesionale române. În anul 1935 s-a
construit în comună o şosea comunală în lungime de circa 1 km în valoare de 500.000 lei. În
decursul acestor două decenii nu a intervenit în comună nici un alt eveniment mai important.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
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MONOGRAFIA COMUNEI TRESTIA
1919-1938731
Comuna Trestia, comună de munte, locuită numai de români. Locuitorii sunt săraci, având
proprietăţi mici, se ocupă cu mineritul în cont propriu şi ca angajaţi la diferite societăţi, cu
agricultura şi creşterea vitelor.
Instituţii publice: Biserica ortodoxă română, edificiu vechi corespunzător, Şcoala primară
de stat, edificată în anul 1935.
În decursul acestor două decenii nu a intervenit în comună nici un eveniment mai important.
Băiţa la 10 decembrie 1938
Notar,
ss indescifrabil
Instaurarea dictaturii regale în februarie 1938 aduce noi modificări pe scena politică
românească. Partidele politice sunt desfiinţate şi se crează Frontul Renaşterii Naţionale.
Raportul pretorului din Brad către prefectul judeţului Hunedoara menţiona că la plebiscitul
din 24 februarie 1938, din cei 8.435 votanţi, 8.426 au spus Da şi numai 27 au votat cu Nu 732.
Împotriva Constituţiei au votat 5 locuitori din Hărţăgani, aceştia făcând parte din Frontul
Plugarilor, şi unul din comuna Căinelul de Sus733. Cei 5 locuitori din Hărţăgani care au spus nu
în plebiscitul din 24 februarie 1938 au fost: Moga Ioan Fileru, Nicula Ioan a Truchi, Sârbu
Avram l. Nicolae, Bogdan Adam şi Moga Aurel a Giurchii734.
Doi alegători, unul din Buceş şi altul din Căinelul de Sus au votat împotrivă pentru că nu s-a
pus primar pe gustul lor735. Alegătorul din Căinelul de Sus era Guga Emilian 736. O serie de
membri ai Frontului Renaşterii Naţionale din satele comunei Băiţa sunt invitaţi a lua parte la
adunarea de la Timişoara din 14 ianuarie 1939737. Notariatul comunei Băiţa întocmea tabloul cu
cei ce vor participa le conferinţă care cuprindea următorii membri:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11

Numele şi prenumele
Dr. Cornel Moldovan
Perian Emil
Bulz Simion
Lazăr Andrei
Gabăr Ioan
Faur Sebastian
Butaciu Adam
Adam Anghel
Bocănici Anghel
Oprean Ioan
Matieş Iosif
Circo Cornel

731

Ibidem, f. 18.
Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 2/1938, f. 64-65.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Comuna
Băiţa
"
"
"
"
"
"
Ormindea
"
"
Hărţăgani
"

Observaţii

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Circo Andronic
Popovici Aron
Rad Avram l Avram
Popa Petru l Nicolae
Hogman Petru
Pop Cornel
Pârva Petru
Jula Petru
Tudora Ioan

"
"
"
"
"
"
Sălişte
"
Băiţa

În 1939 toate primăriile primesc ordin de la notariatul din Băiţa „de a-şi confecţiona
uniforma albastră a F.R.N.” 738. Pentru îndeplinirea acestui ordin primăriile trebuiau să raporteze
la pretura Brad până la data de 23 iunie.
Un alt ordin al preturii, primit pe cale ierarhică, cerea să se ia măsuri pentru înscrierea de
membri în Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale739. Se preciza că scopul gărzii
naţionale este acela de a face „propagandă naţională pe toate terenurile, urmărind ridicarea stării
materiale şi morale, în special a populaţiei de la sate” 740.
Ordinul Prefecturii judeţului Hunedoara îi cerea pretorului din Brad, la 9 iunie 1939, să
propună „care din locuitorii comunelor din plasa sa ar merita să fie numiţi comandanţi de
comună ai Gărzii Frontului Renaşterii Naţionale” 741. La 25 iulie 1939, primarul din Băiţa
primea o adresă din partea Comandantului Gărzilor Naţionale a F. R. N. a judeţului Hunedoara
în care se preciza:
„Garda Naţională nu este o formaţiune militară ci o grupare de cetăţeni conştienţi şi cu
dragoste de ţară şi urmăreşte ridicarea şi luminarea satelor noastre, pregătirea generaţiilor de
cetăţeni tari în credinţa drepturilor şi destinelor româneşti, colaborând cu Straja Ţării, Serviciul
social şi toate institutele culturale, care au în programul lor trezirea conştiinţei şi demnităţii
naţionale şi ridicarea culturală şi economică a maselor româneşti”742.
În acelaşi timp evenimentele internaţionale obligă guvernul României să ia măsuri pentru
apărarea ţării în faţa tendinţelor de revanşă ale vecinilor săi, în frunte cu Uniunea Sovietică. În
septembrie 1939, populaţia comunei Băiţa este zguduită de trista veste a asasinării primului
ministru Armand Călinescu. La sediul primăriilor este arborat drapelul ţării îndoliat, iar în ziua
de 24 septembrie 1939, în toate bisericile s-a oficiat un serviciu religios de înmormântare a
defunctului fost prim ministru Armand Călinescu.
În cursul anului 1939, sute de locuitori din satele comunei sunt concentraţi şi se fac o serie
de rechiziţii de la populaţie, în special cai şi căruţe. Conform unui tabel întocmit de către
notariatul comunei Băiţa 743 un număr de 26 locuitori au predat cai drept rechiziţie pentru
armată:
Nr. crt
1
2

Numele şi prenumele
Butaciu Roman
Resiga Ioan

Domiciliul
Băiţa
"

738

Ibidem.
Ibidem
740
Ibidem.
741
Ibidem.
742
Ibidem.
743
Ibidem. Dosar 6/1940, f. 339.
739
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Felul rechiziţiei - cai
1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Guga Avram
Bulz Loghin
Moise Ioan
Faur Sebastian
Haneş Lazăr
Iovan Alexa
Barna Emil
Bogdan ?
Demian Ioan
Demian Ioan
Borza Iacob
Ştefan Ioan
Borza Loghin
Adam Iosif
Lazăr Romulus
Groza Avram
Jula Petru
Pavel Ilie
Rad Nicolae
Stanca Tudosie
Dan Andron
Crişan Cleopa
Bedea Nicolae
Chinda Moise

"
"
"
Căinelul de Sus
"
"
Crăciuneşti
Hărţăgani
"
"
Ormindea
"
"
"
Peştera
"
Sălişte
"
"
"
Trestia
"
Sălişte
Trestia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Conform acestui tabel s-au rechiziţionat 28 de cai de la 26 de locuitori din localităţile Băiţa,
Căinelul de Sus, Crăciuneşti, Hărţăgani, Ormindea, Peştera, Sălişte şi Trestia744. În plus s-a mai
rechiziţionat din notariatul Băiţa, 1 cal de la Societatea „Mica”, în valoare de 12.000 lei, de la
Petraş Nicolae din Băiţa, 1 iapă în valoare de 5.000 lei, de la Roman Vasile din Băiţa, 1 cal în
valoare de 5.000 lei, de la Guga Teodor din Băiţa, 1 iapă cu valoarea de 7.500 lei 745. De la
Butaciu Roman din Băiţa s-a mai rechiziţionat şi o căruţă cu valoarea de 9.000 lei746.
Pentru sprijinirea familiilor celor concentraţi s-a constituit un comitet de ajutorare al cărui
preşedinte a fost ales protopopul Dumitru Secărea. Comitetul a lansat un apel pentru ajutorarea
familiilor celor concentraţi din comuna Băiţa. Au contribuit cu bani o serie de locuitori printre
care amintim pe protopopul Dumitru Secărea (100 lei), Dr. Cornel Moldovan (200 lei),
comerciantul Wallentin (200 lei), Careja Gheorghe (100 lei) 747. De la petrecerea organizată în
11 noiembrie 1939 au rămas 300 de lei iar muncitorii mineri de la Societatea „Topliţa–Măgura–
Concordia” au strâns 500 de lei”748. Din banii strânşi au fost ajutate familiile următorilor
concentraţi:

744

Ibidem.
Ibidem, f. 340
746
Ibidem.
747
Ibidem, Dosar 6/1939, f. 2.
748
Ibidem, f. 2 şi 7.
745
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Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numele şi prenumele
Ursa Petru
Jula Lazăr
Jula Avram
Drăgan Lazăr
Balazs Ioan
Herman Ioan
Munteanu Petru l Petru
Drăgan Ludovica
Brătima Ileana
Pe lista preturii s-au dat

Suma primită
200
300
300
300
300
150
200
100
50
100

Semnătura
Ursa Rozalia
Jula Tecla
Jula Elena
Drăgan Eugenia
Balazs Emilia
Herman Elisabeta
Munteanu Elena
-

În acelaşi timp s-au luat o serie de măsuri pentru ajutorarea familiilor celor concentraţi cu
grâu „cumpărat de comisiunea judeţeană din subvenţia ţinutului Timiş de 300.000 lei. Din acest
fond au primit grâu familii ale concentraţilor din comunele Peştera, Sălişte, Trestia şi Ormindea.
Din localitatea Peştera749 au primit grâu următorii:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele şi prenumele
Iepure Traian
Groza Lazăr
Buda Todor
Stoica Nistor
Lazăr Iosif
Buda Ion l Dumitru
Pavel Ioan

Numărul
membrilor
1
3
1
2
4
5
1

Grâu kg
30
46
30
38
50
60
31

Semnătura
Epure Sofia
Groza Lazăr
Buda Marie
Stoica Nistor
Lazăr Iosif
Buda Ion
Pavel Ioan

Din comuna Sălişte750 s-a acordat ajutoare în grâu concentraţilor celor mai săraci:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

749
750

Numele şi prenumele
Gherman Pavel
Bogdan Nicolae
Rad Avram
Mihăilă Andrei
Gherman Ioan
Bedea Loghin
Pârva Lazăr
Demian Alexe

Numărul
membrilor
3
3
3
1
1
4
4
3

Ibidem, f. 8 şi 16.
Ibidem f. 9, 14 şi 15.
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Grâu kg
46
46
46
30
30
55
55
46

Semnătura
Gherman Sana
Bogdan Nicolae
Rad Avram
Mihăilă Andrei
Gherman Ioan
Bedea Loghn
Pârva Lazăr
Demian Alexa

9
10
11
12
13
14
15
16

Mihăilă Traian
Rad Lazăr l Andron
Safta Amos
Moise Ioachim
Mihăilă Dumitru l P.
Bratima Petru
Nicula Aron
Rad Petru l Andron

2
3
3
2
3
4
2
2

Mihăilă Traian
Rad Lazăr
Safta Amos
Moise Ioachim
Mihăilă Dum.
Brătima Petru
Nicula Aron
Rad Petru

40
46
46
40
45
55
40
40

Sub tabelul întocmit este scris: Subsemnatul comitet local de ajutorarea familiilor
concentraţilor şi a celor săraci din comuna Sălişte dovedim că am distribuit grâu cumpărat de
comisiunea judeţeană din subvenţia ţinutului de 300.000 lei. Sălişte 24 decembrie 1939. Preot,
Nicolae Perian, învăţător, Ioan Mihăilă”751.
Tabloul celor concentraţi şi săraci din comuna Trestia 752 cuprinde:
Numele şi prenumele

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
751
752

Rusu Ioan
Stanca Dumitru
Jurj Iosif
Mihăilă Petru l Adam
Raţ Nicolae
Stanca Ioan a Chidvei
Irimie Petru
Simziana Lazăr
Dubariu Ion l Petru
Hogman Ioan
Stanca Amos
Petca George
Simziana Avram
Simziana Sabin
Toma Ioan l Lazăr
Duma Andrei
Dan George l Nicolae
Stanci Avram l Petru
Albescu Nicolae
Dan Roman
Dura Nicolae l David
Safta Lazăr
Simziana Amos

Numărul
membrilor
1
3
2
1
4
3
3
3
6
2
4
3
1
3
1
3
2
2
3
2
4
1
3

Ibidem.
Ibidem, f. 10 şi 11.
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Grâu kg

Semnătura

26
42
34
26
50
42
42
42
66
34
50
42
26
42
26
42
34
34
42
34
50
26
42

Rusu Florica
Stanca Dumitru
Jurj Iosif
Mihăilă Petru
Raţ Nicolae
Stanca Ioan
Irimie Petru
Simziana Lazăr
Dubariu Ioan
Hogman Ioan
Stanca Amos
Petca George
Simziana Aron
Simziana Sabin
Toma Ioan
Duma Andrei
Dan George
Stanci Avram
Albescu Nicolae
Dan Roman
Dura Nicolae
Safta Lazăr
Simziana Amos

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Simziana George
Simziana Petru
Perian Avram
Jurca George
Mihăilă Cornel
Duma Lazăr
Mihăilă Petru l Roman
Dan Lazăr l Roman
Moise Roman
Albescu George
Toma Aron l Ioan
Hanci Nicolae l Lazăr

3
4
4
3
2
1
4
1
4
3
1
1

42
50
50
42
34
26
50
27
50
42
26
27

Simziana George
Simziana Petru
Perian Avram
Jurca George
Mihăilă Cornel
Duma Lazăr
Mihăilă Petru
Dan Lazăr
Moise Roman
Albescu George
Toma Aron
Hanci Nicolae

Un ultim tablou descoperit de către noi este cel al concentraţilor săraci care sunt ajutaţi din
comuna Crăciuneşti753 şi cuprinde:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numele şi prenumele
Jula George l Petru
Lupaş Petru l Petru
Iacob Nicolae l Nicolae
Iacob Romul
Igna Petru l Petru
Iacob George l Lazăr
Barna Nicolae l Avram
Jurj Petru
Lazăr Petru cocoroada
Adam Ioan
Şerban Petru l Petru
Trufaş Ioan a Victoriei
Borca George
Morar Ştefan
Iacob Ioan l Petru
Jula Victor

Numărul
membrilor
3
2
3
3
2
3
3
1
1
2
4
5
6
3
1
2

Grâu kg

Semnătura

41
34
41
41
34
41
41
25
25
34
49
57
65
41
26
34

Jula George
Lupaş Petru
Iacob Nicolae
Iacob Romul
Igna Petru
Iacob George
Barna Nicolae
Jurj Petru
Lazăr Petru
Adam Ioan
Şerban Petru
Trufaş Ioan
Borca George
Morar Ştefan
Iacob Ioan
Jula Peru

Pentru a ne da seama asupra sărăciei unor locuitori să urmărim cele constatate de către
pretorul din Brad care a vizitat, la 4 iulie 1941, casa văduvei Tecla Stanci l Petru din Căinelul de
Sus care mai avea un membru de familie, consemnând următoarele: „Casă din 2 încăperi,
acoperită cu paie. Mai au 20 kg făină de grâu şi mălai. Se hrănesc cu laptele produs de vaca
proprie, iar mâncarea e pregătită cu untura primită lunar de la Societatea „Mica”, 1 kg lunar. Are
grajd şi şură, lângă grajd e gunoiul. Are două iugăre pământ arabil, 1 vacă, 1 junincă şi 1 scroafă

753

Ibidem, f. 12, 13 şi 18.
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de a făta”754. Şi familia inspectată de către pretor nu era dintre cele mai sărace din Căinelul de
Sus.
Cu ocazia alegerilor din 1939 alegătorii din comuna Băiţa era împărţiţi în 3 categorii:
agricultură şi muncă, comerţ şi industrie şi intelectuali. În lista întocmită la 20 septembrie 1939
de către notariatul Băiţa sunt înscrise următoarele categorii de alegători 755:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Comuna
Băiţa
Hărţăgani
Ormindea
Sălişte

Cat. I
591
291
233
125

Cat.
a II-a
9
1
2
2

Cat.
a III-a
19
3
2
2

Total
alegători
619
296
237
129

În cadrul comunei Băiţa sunt cuprinse şi localităţile Peştera, Căinelul de Sus, Crăciuneşti şi
Trestia. Pe liste au fost trecute doar 2 femei, 1 femeie la categoria a III-a la Căinelul de Sus şi
alta, tot la categoria a III-a, în Hărţăgani756. Din totalul de 1.326 alegători, 1.277 sunt români, 1
maghiar şi 48 germani757. Din Hărţăgani, condamnaţii pentru furt, Haneş Lazăr, Radu Luca şi
Bogdan Aron, sunt şterşi din listele electorale ale comunei Hărţăgani758.
De asemenea din listele comunei Băiţa este şters Gabor Petru care a fost condamnat pentru
calomnie759. La 19 martie 1940, prin jurnalul Consiliului de Miniştri, s-a interzis „sub orice
formă consumul cărnii de bovine, ovine şi porc în zilele de miercuri şi vineri a săptămânii, atât
în localurile publice de consumaţie cât şi în gospodăriile particulare. În aceste zile este interzisă
vânzarea acestor cărnuri, fie proaspete, fie conservate sau preparate. Tăierea este oprită în zilele
de marţi şi joi ale săptămânii. Consumul de carne de pasăre şi peşte este liber. Contravenienţii
vor fi pedepsiţi cu închiderea localului”760. Hotărârea guvernului este comunicată notariatului
Băiţa la 21 martie 1940.
Au semnat de luare la cunoştinţă: Bulz Loghin, Drechsler Ştefan, Wallentin Robert, Radu
Iosif, Licher Ştefan, Brautigan Bernat, Papp Ioana, Herbai Alexandru şi Czepnik Ignatie din
Băiţa, Tod Petru din Ormindea, Nita Petru din Hărţăgani, Costea Eugen din Crăciuneşti,
Cooperativa „Sprijinul ţăranului” Hărţăgani şi „Sprijinul minerului” din Ormindea 761.
Încă din februarie 1940 a fost stabilit un ciclu de conferinţe şi pentru plasa Brad. Conferinţa
începea după intonarea imnului regal. În notariatul Băiţa au fost programate următoarele
conferinţe:
 Băiţa, 18 februarie 1940, pretorul Ştefan Popa despre „Dinastia română”.
 Băiţa, 17 martie 1940, Dr. Cornel Moldovan despre „Statul naţional”.
 Băiţa, 25 martie 1940, D-l Cuza, seful regiunii agricole, despre „Muncile Agricole”.
 Hărţăgani, 16 iunie 1940, protopopul Dumitru Secărea despre „Credinţa în
Dumnezeu”.
 Sălişte, 16 iunie 1940, notarul Bolcu Adam despre „Statul naţional român”.
 Ormindea, 29 iunie 1940, Cornel Moldovan despre „Pârghiile principale ale statului”.
754

Ibidem, Dosar 5/1931, f. 88-94.
Ibidem, Dosar 5/1940, f. 9.
756
Ibidem.
757
Ibidem.
758
Ibidem, f. 29.
759
Ibidem, f. 31.
760
Ibidem, Dosar 6/1940, 88.
761
Ibidem.
755
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 Hărţăgani, 28 iulie 1940, Cornel Moldovan despre „Factorii de care depinde sănătatea
populaţiei”.
 Ormindea, 4 august 1940, protopopul Dumitru Secărea despre „Ce înseamnă familia”.
 Trestia, 11 august 1940, notarul Adam Bolcu despre „Păstrarea ordinii în stat”.
 Băiţa, 25 august 1940, Guja Trofin, şeful regiunii agricole, despre „Muncile agricole”.
 Sălişte, 8 septembrie 1940, protopopul Dumitru Secărea despre „Păstrarea ordinii în
stat”.
 Crăciuneşti, 29 septembrie 1940, Dr. Cornel Moldovan despre „Forţa de care depindea
sănătatea poporului”762.
Prin decizia prefectului judeţului Hunedoara, din 4 octombrie 1940, sunt numiţi primari în
comunele: Băiţa (Florea Mihai), Hărţăgani (Gherman Nicolae), Ormindea (Bulz Iosif), Sălişte
(Şerban Lazăr)763. Primarii înlocuiţi prin acest ordin al prefectului erau: Emil Perian (Băiţa),
Medrea Roman (Sălişte), Circo Cornel (Hărţăgani) şi Bocănici Anghel (Ormindea) 764.
După cedările teritoriale din anul 1940, pentru primăria comunei Băiţa intervine şi
problema primirii de refugiaţi din aceste teritorii. Frunză Dionisie, preot paroh în Berhomet pe
Prut, Bucovina de Nord, a sosit în Băiţa şi a fost aşezat preot în satul Crăciuneşti 765. Din
Medvegu Mare, judeţul Hotin, a sosit Coltiuc Nadejda, elevă de liceu, care s-a stabilit la unchiul
său Ion Cojocaru, învăţător în Hărţăgani 766.
După venirea la putere a guvernului condus de Ion Antonescu se iau o serie de măsuri
pentru stabilirea ordinii în ţară. Prin hotărârea Consiliului de Miniştri, din noiembrie 1940 au
fost stabilite sărbătorile religioase şi naţionale. La 19 noiembrie 1940 este primită la notariatul
Băiţa circulara preturii Brad care informa despre conţinutul acestei hotărâri guvernamentale care
stabilea:
 Sărbători religioase: 1 ianuarie (Anul nou), 6 ianuarie (Boboteaza), 25 martie (Buna
Vestire), 5 zile de Sf. Paşti, 23 aprilie (Sf. Gheorghe), Rusaliile (2 zile), 29 iunie (Sf.
Petru şi Pavel), 6 august (Schimbarea la faţă). 15 august (Sf. Maria Mare), 8 septembrie
(Naşterea Maicii Domnului), 14 septembrie (Înălţarea Sf. Cruci), 26 octombrie (Sf.
Dumitru), 6 decembrie (Sf. Nicolae), 25 decembrie (Naşterea Domnului Isus Hristos, 4
zile).
 Comemorări naţionale: 24 ianuarie (Ziua Unirii), 10 mai (Proclamarea independenţei şi
a Regatului), mai (Înălţarea Domnului şi Ziua eroilor), 1 Mai (Sărbătoarea muncii), 6
septembrie (Ziua libertăţii).
 Aniversări ale familiei regale: 21 mai (Sf. împăraţi Constantin şi Elena, onomastica M.
Sale Elena), 8 noiembrie (Sf. Mihail şi Gavril, onomastica M.S. Regelui Mihai I, şi ziua
de naştere) 767.
În data de 23 august 1940, Victor Şuiaga, preşedintele Partidului Naţiunii, trimitea o notă
prin care îl înştiinţa pe preşedintele secţiei acestui partid din plasa Brad că prin decretul
promulgat de regele Carol al II-lea, Frontul Renaşterii Naţionale a fost transformat în partid unic
şi totalitar sub denumirea de „partidul Naţiunii”768. În primăvara anului 1940, în perioada 20-30
mai, în notariatul Băiţa a început o campanie de curăţenie pentru a schimba faţa satelor. O
comisie a notariatului din care făcea parte notarul şi medicul Cornel Moldovan a inspectat toate

Ibidem, f. 159 şi 184.
Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 1/1940, f. 27-32.
764
Ibidem, f. 21.
765
Ibidem, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 5/1940, f. 8.
766
Ibidem.
767
Ibidem, f. 83.
768
Ibidem, f. 221.
762
763
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Sălişte

Trestia

Căinel

Crăciuneşti

Peştera

Băiţa

Var folosit

Ormindea

Case
curăţate
Anexe
curăţate
Curţi
asanate
Latrine
vizitate
Latrine
asanate
Latrine
construite
Fântâni
vizitate
Fântâni
asanate
Şanţuri
săpate
Şanţuri
curăţate
Gunoaie
mutate

Hărţăgani

localităţile îndrumând cetăţenii să acţioneze pentru realizarea acestor lucrări. În urma campaniei
s-au realizat următoarele lucrări769:

300

210

108

70

130

80

60

212

80

30

40

20

30

30

20

50

60

40

80

10

90

20

20

190

100

80

40

20

40

50

40

150

40

20

10

15

20

10

20

40

60

30

15

8

16

8

6

20

210

150

60

30

50

40

30

100

40

20

20

10

20

10

10

-

1.000 m

500 m

400 m

400 m

300 m

300 m

200 m

400 m

1.500 m

800 m

800 m

600 m

600 m

600 m

400 m

800 m

260

206

90

60

100

70

50

80

1.500
kg

1.200
kg

600 kg

350 kg

600 kg.

400 kg

300 kg

1300 kg

În 28 ianuarie 1941, prefectul judeţului Hunedoara numeşte noi primari şi ajutori de primari
pentru comunele Băiţa, Hărţăgani, Ormindea şi Sălişte 770, după cum urmează:
Nr. crt.
1
2
3
4

769
770

Comuna
Băiţa
Hărţăgani
Ormindea
Sălişte

Primar
Perian Emil
Circo Cornel
Bocan Iosif
Şerban Petru

Ibidem, f. 250.
Ibidem, Fond Pretura Plasei Brad, Dosar 1/1941, f. 32.
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Ajutor primar
Fetnic Ignatie
Popa Ioan l Iosif
David Andron
Brăneţ Ioan

După intrarea României în război alături de Germania sosesc în ţară primele loturi de
prizonieri ruşi. În satul Crăciuneşti a fost organizat un lagăr de prizonieri condus de colonelul N.
Stavrescu.
Reforma agrară din anul 1945 nu avea cum să se realizeze complet la nivelul comunei
Băiţa, unde doar 3,66 % dintre proprietari dispuneau de ceva teren care era insuficient pentru
realizarea reformei. La 10 iunie 1946 pretorul din Brad înainta prefectului judeţului Hunedoara
un raport în care preciza că „în cuprinsul acestei plăşi nu avem nici un caz de expropriere sau
împroprietărire individuală”771. El mai preciza că în cuprinsul plasei circa 1.300 de locuitori sunt
îndreptăţiţi la împroprietărire, iar un număr de 320 locuitori au şi fost colonizaţi ăn Banat 772. În
ce priveşte „întocmirea definitivă a listelor celor îndreptăţiţi la împroprietărire, sunt în curs de
executarea, neputând fi încă terminate din cauza timpului scurt de la primirea ordinilor în acest
scop precum şi faptul că obştea satelor nu poate fi adunată decât Duminica sau sărbători, restul
zilelor fiind ocupaţi cu muncile agricole” 773.
În această situaţie şi din comuna Băiţa un număr de 71 de familii optează pentru a fi
colonizaţi în judeţul Arad sau Timiş Torontal, pentru a fi împroprietăriţi din rezervele statului 774:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Numele şi prenumele

Comuna

Vârsta

Căsătorit

Nr.
copii

Avere

Vite

26
24
36
42
32
43
43
24
42
53
34
32
41
47
33
34
43
37
42
46
22
27

da
da
da
nu
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
nu
da

3
5
4
3
4
6
2
5
7
3
4
5
4
9
4
1

1 iug.
1 iug.
1 iug.
¾ iug.
½ iug.
1 iug.
½ iug
1½
1 iug.
1½
2 iug.
1 iug.
-

2 vaci
3 oi
-

Dumitru Nicolae
Crăciuneşti
Muntean Gh. l. Lazăr
"
Muntean Andronic
"
Barna Andrei
"
Barna Solomon
"
Micitovici Nicolae
"
Moga Ion l Lazăr
"
Crişan Petru
Peştera
Stoica Nistor
"
Groza Ilie
"
Petca Gheorghe
Trestia
Hanciu Ioan l Lazăr
"
Hanciu Nic. l Iosif
"
Borza Ioan
"
Stanca Ioan a Chidvi
"
Jurca Nicolae
"
Igna Ioan
"
Pâs Aron
"
Demian Lazăr Macavei Hărţăgani
Suciu Adam
"
Moga Ioan l Ioan
"
Moise Ioan l Lazăr
"
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Ibidem, Dosar 1/1946, f. 59-62.
Ibidem.
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Ibidem.
774
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Niţă Cornel a Culi
Dărăbanţ Avram l Ion
Haneş Avram l Ion
Moga Iosif a Vădanei
Hogman Petru l Iosif
Haneş Petru l Ionuţ
Popa Adan l Nicolae
Rus Petru l Avram
Stanciu Tovi
Boticiu Petru
Demian Gh. a Lini
Sav Paramon
Botici Victor
Curechean A. l Ion
Niţă Nic. a Salomiei
Niţă Ion a Salomiei
Becsa Anghel
Bogdan Saveta
Faur Nicolae
Moga Nic. l Simion
Nicşan Nic. l Nicu
Trif Petru l Andron
Moga Nic. l Avram
Bogdan Oct. a Urzicii
Bogdan Ion a Nuţului
Moga Nicolae Ticului
Sav Ion l Avram
Demian Nicolae
Demian Adam
Macovei
Demian Nic. a Pucului
Moga Lazăr l Avram
Suciu Adrian l Petru
Moga Nic. l Anghel
Popa Ioan l Avram
Bogdan Lazăr l Lazăr
Popa Aron Moţu
Popa Ioan a Parastii
Demian Gheorghe
Moga Miron l Petru
Nicşa Andrei l Avram

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

26
42
37
29
47
25
40
35
35
47
21
42
24
21
33
26
28
30
26
34
26
46
27
25
36
42
40
29

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
nu
da
da
nu
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
nu

1
4
1
1
2
1
1
1
2
2
5
2
2
2
1
1
1
1
5
5
5
5
-

¾ iug.
½ iug.
½ iug.
¾ iug
½ iug.
½ iug.
½ iug.
1 iug.
¾ iug.

4 oi
2 oi
3 oi
-

"

37

da

2

-

-

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

24
37
25
25
29
45
38
35
21
39
31

nu
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

5
3
1
2
9
4
2
5
1

½ iug.
1 iug.
1 iug.
1 iug.
¾ iug.
½ iug.

-
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63
64
65
66
67
68
69
70
71

Sav Andron l Petru
Maţeş Nic. l Aron
Sav Aron l Ion
Prus Ioan Ioachei
Mihăilă Petru l Aron
Duma Viorel l Aron
Mihăilă Nic. l Toader
Popa Ioan l Petru
Mihăilă Traian

"
"
"
"
Sălişte
"
"
"
"

29
27
28
30
35
25
24
45
38

da
nu
nu
da
da
da
da
da
da

1
2
3
1
3
2

1 iug.
1 iug.
1 iug.
¾ iug.
½ iug.
½ iug.
-

-

Conform unei situaţii a gospodăriilor din plasa Brad, în comuna Băiţa existau 680
gospodării din categoria 0-2 ha, 690 categoria 1-3 ha, 49 categoria 3-5 ha şi 3 categoria 5-10
ha775. După cum se poate observa majoritatea covârşitoare a gospodăriilor sunt mici
reprezentând un procent de circa 96,34 %, iar cele mijlocii şi mari doar 3, 66 %. Este şi motivul
pentru care aici va fi uşor de realizat procesul de colectivizare a agriculturii din localităţile
comunei Băiţa.
După instaurarea guvernului Petru Groza cu sprijinul sovieticilor alte necazuri se vor abate
asupra satelor româneşti. Maşina de propagandă comunistă, teroarea instaurată de noile
autorităţi, au creat o situaţie tensionată care era amplificată şi de urmările războiului: Pe frontul
de est şi de vest un număr important de fii ai satelor comunei Băiţa au căzut eroic.
Din satul Trestia în cel de-al doilea război mondial au căzut pe fronturile de est, contra
Uniunii Sovietice şi vest, contra Germaniei şi Ungariei, un număr de 19 eroi: Simziana Anghel,
Vesa Aron, Barba Alexandru, Hanci Petru, Hogman Ioan, Toma Andrei, Duma Nicolae, Bedea
Petru, Barb Ilie, Barb Traian, Trif Ioan, Crişan Nicolae, Stanciu Avram, Drăguş Sabin, Igna
Lazăr, Dan Roman, Crişan Roman, Simziana Nicolae şi Şandru Nicolae 776.
În cel de-al doilea război mondial satul Crăciuneşti şi-a dat tributul său de sânge prin
următorii eroi: Butaciu Silvestru, Topor Traian, Butaciu Aurel, Borca Gheorghe, Lupaş Petru
ş.a.777
Şi satul Lunca şi-a dat tributul de sânge în cel de-al doilea război mondial. De aici şi-au
pierdit viaţa Anghel Aurel, Anghel Miron, diniş Nicolae, Dumitru Nicolae, Dumitru Amos,
Henţ Aurel, Henţa Nicolae, Henţ Sabin, Malea Nicolae, Olar Avram, Popa Miron, Roşu Petru,
Sav Avram, Sav Nicolae şi Ştiolna Alexandru778.
Din Căinelul de Sus au căzut pe fronturile din cel de-al doilea război mondial: Clej Ioan,
David Gligor, Dobra Pavel, Dobra Victor, Haneş Nicolae, Magda Nicolae, Marcu Todor, Marcu
Petru, Moga Andronic, Moga Ioan, Moga Petru, Resiga Nicolae, Secui Aurel, Stanciu Nicolae,
Stanciu Petru, Stega Toader şi Stoia Gheorghe779.
Din localitatea Ormindea au căzut pe fronturile din cel de-al doilea război mondial Lazăr
Ilie, Ştefan Traian, Adam Sabin, Bulz Nistor, Popa Andron, Toma Iosif, Bulz Nicolae, Puşa
Anghel, Adam Nicolae, Dud Ioan, Bâc Andron, Borza Gheorghe, Clej Iacob, Lazăr Ioan, Ştefan
Traian, Bulz Andron, Almăşan Crăciun, David Sabin, Toma Gheorghe, David Ilie, Puşa Petru,
Takacs Albert şi Becsa Lazăr780.
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Informaţie Petru Iacob
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Documentar întocmit de către C. Popa din satul Lunca.
779
Documentar întocmit de către preotul Stoia Nicolae.
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Din satul Hărţăgani au căzut în cel de-al doilea război mondial următorii eroi: Miron
Hogman, Iosif Moga, Nicolae Trifu, Aron Moga, Nicolae Moga, Gheorghe Demian, Adam
Haneş, Aron Moga, Ioan Bogdan, Nicolae Curetean, Gheorghe Nicula, Petru Oprea, Rad
Nicula, Solomon Mihăilă, Ioan Moga, Aurel Moga, Petru Nicşa. 781
Imediat după încheierea armistiţiului cu Uniunea Sovietică a început jaful populaţiei satelor
şi oraşelor. Pe lângă obligaţiile aprovizionării armatei sovietici sunt numeroase cazurile ridicării
de animale, fân precum şi alte utilaje şi obiecte din gospodăriile oamenilor fără nici o formă
legală.
Raportul din 10 iunie 1946 a pretorului din Brad către prefectul comunist al judeţului
Hunedoara oferă date privind starea de spirit a populaţiei din Pretura plasei Brad, pe care o
prezintă ca fiind satisfăcătoare: „Cum subsemnatul sunt mai mult pe teren, cu care ocazie am
vizitat nenumărate locuinţe atât a celor înstăriţi cât şi a celor lipsiţi pentru a vedea condiţiile de
trai ale lor am constatat cu bucurie că încă n.am aflat pe nimeni atât de sărac ca să nu aibă ce
mânca”782.
Totuşi situaţia populaţiei este agravată în anul 1946 de seceta care loveşte o serie de regiuni
ale ţării, de lipsa unor bunuri de larg consum la care se adaugă colectările forţate şi contribuţiile
pentru armata sovietică, conform convenţiei de armistiţiu. În repetate rânduri se răspunde
preturii Brad despre imposibilitatea colectării unor produse. „În comuna Băiţa nu se poate
colecta nici o cantitate de secară, porumb, ovăz, orz, orzoaică şi mazăre, aceste cereale sunt
lipsite în această comună” 783. „Din cauza secetei, recolta de fasole este compromisă, nu se poate
colecta nimic”784, îi raporta primarul Alexandru Herbai pretorului din Brad.
Subcentrul de exploatare Brad trimite pe sergentul major Roşca Gheorghe cu trei însoţitori
pentru colectarea următoarelor cote: fân, 1.000 kg de la Sălişte, 1.000 kg din Hărţăgani şi se vor
mai colecta 4.000 kg în afară. Cartofi 2.500 kg pe notariat plus cei blocaţi, fasole, 300 kg pe
notariat785. La 22 octombrie 1945, notarul comunei Băiţa cerea primarilor să dea concursul
„caporalului Pleşa Gherasim, delegatul centrului de colectare Hunedoara din subcentrul Brad,
pentru a ridica uiumul şi pentru luarea în primire a cartofilor pentru acel sat” 786.
În contul comisiei de armistiţiu notariatul Băiţa trebuie să achite cantitatea de 800 kg de
legume (varză, morcovi, pătrunjel, ceapă). „Luaţi măsuri de colectarea lor şi predarea în 10
zile”787. Până la 1 noiembrie 1945 au fost predate 3 bovine pentru armata sovietică788. Acelaşi
notariat din Băiţa primeşte o nouă cerere din partea Preturii plasei Brad pentru predarea de noi
animale.
„Luaţi măsuri ca pe 8 noiembrie 1945, joi la ora 9, să duceţi la comisiunea de armistiţiu
Brad, cota de vite: Băiţa 2 vite reproducţie, Hărţăgani 1 vită de tăiere şi 1 reproducţie,
Ormindea, 2 vite tăiere, Crăciuneşti şi Peştera, 1 vită tăiere, Căinelul de Sus, Sălişte şi Trestia,
fiecare câte o vită de tăiere şi toate trei satele încă o vită de tăiere” 789.
La 3 mai 1946, Băiţa şi satele aparţinătoare au predat 22 vite şi 6 porci , cumpărate de satul
respectiv790. Prefectul Augustin Almăşan transmitea pretorului plasei Brad să predea cantitatea
de 600 kg unt ţărănesc sau 300 kg unt presat 791. La 22 octombrie 1946, primăria comunei Băiţa

Eroii sunt înscrişi pe monumentul din centrul satului Hărţăgani.
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raporta preturii din Brad că s-au încasat 81.430 lei şi a cheltuit aceeaşi sumă, iar cele 8,5 kg unt
au fost colectate în mod gratuit792
Numai din pretura Brad, reclama pretorul Radu Victor, la 21 martie 1946 ridicarea de către
armata sovietică, în perioada 23 august 1944 - 11 septembrie 1945 următoarele materiale şi
bunuri: 7 camioane auto, 65 căruţe diferite, 75 roţi de car şi căruţe, 75 articole de îmbrăcăminte,
4 ceasornice, 50 bucăţi rufărie de pat, 55 perechi încălţăminte, 1 şa, 3 hamuri, 14 bucăţi lenjerie
diferită, 20 bucăţi accesorii de bucătărie, 12 unelte de fierărie, 3 osii de căruţă, 25 bucăţi marfă
de prăvălie, 89 bucăţi diverse, 1.098 litri de benzină, 2 biciclete, 9 m3 materiale, 1 maşină de
cusut, 28 m3 lemne de foc şi altele793.
Starea de spirit a populaţiei era foarte revoltătoare fiindcă suferea din cauza foametei,
raporta primăria din Băiţa în aprilie 1947. Ne ameninţă „ că vor duce forţat pe domnul primar de
către cei ce suferă de foame la locuitorii care momentan mai posedă ceva cereale pentru a le
ridica căci nu mai pot trăi fără cereale, menţionând că nu se ocupă nimeni de ei, nimeni ca să le
aducă porumb sau alte cereale”794. Lipsesc o serie de produse între care populaţia reclamă lipsa
chibriturilor, petrolului, opincilor, bumbacului şi diferitelor pânzeturi795.
În lumea satului românesc au loc transformări profunde. Conducătorii tradiţionali ai satului,
preotul şi învăţătorul pierd tot mai mult teren în faţa activistului de partid şi a miliţianului. În
această situaţie era destul de uşor, după timorarea populaţiei, pentru organele raionale şi
comunale să influenţeze, în primul rând pe cei mai săraci, despre avantajele colectivizării
agriculturii. După naţionalizarea din anul 1948, agricultura nu putea rămâne în afara controlului
statului.
Conform politicii Partidului Muncitoresc Român procesul colectivizării urma dă se
desfăşoare după modelul sovietic. În concepţia acestui sistem proprietatea particulară trebuia să
dispară. În acest mod se poate explica lipsa de scrupule şi menajamente de care organele de
partid şi de stat au dat dovadă în acţiunea de îngrădire şi apoi lichidare a proprietăţii particulare.
Procesul colectivizării a debutat oficial odată cu Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 martie
1949, dar primele semne ale acestui proces s-au manifestat încă de la sfârşitul anului 1948 şi
începutul anului 1949. Caracteristic modului de acţiune este actul emis de către Primăria
comunei Băiţa796, la 1 februarie 1949, care priveşte controlul agriculturii:
„Primăria comunei Băiţa
Judeţul Hunedoara
Nr. 135/1949
DECIZIUNE NR. 4/1949
Noi, Nicolae Zolotoiu, primarul comunei Băiţa, judeţul Hunedoara. Având în vedere faptul
că pentru executarea planului de cultură pe anul 1949/50, din această comună, este necesar a
angaja un număr de şefi de tarlale pe sate, care să supravegheze mersul însămânţărilor de
primăvară şi toamnă, să identifice tot terenul arabil al agricultorilor, pentru a nu scăpa nici un
agricultor cu terenul de cultură neidentificat.
Având în vedere ordinul nr. 379/1949 al Comisiei de Însămânţări judeţene, având în vedere
avizul favorabil al comisiei interimare dat în şedinţa din 3 februarie 1949, cu privire la angajare
numărului necesar de şefi de tarlale în comună şi în sate, în baza dispoziţiilor art. 194 din
L[egea] Administrativă,
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Decidem:
Art.1. Se angajează pe intervalul de timp de la 1 ianuarie 1949 la 31 decembrie 1949,
următorii şefi de tarlale, pe sectoare, după cum se arată mai jos:
BĂIŢA
1. Resiga Ioan
Sectorul Oaşul Călmăneşti
2. Groza Ioan
Sectorul Măgura
3. Susanu Gheorghe
Sectorul Lunca
4. Manea Gheorghe
Sectorul spre Sălişte
5. Haneş Nicolae
Fără precizarea sectorului
CĂINELUL DE SUS
1. Abrudeanu Ioan
Sectorul La Poduri
2. Valea Toma
Sectorul La Poduri
3. Dobra Roman
Sectorul Mesteceni
4. Iovan Solomon
Sectorul Mesteceni
5. Stega Petru l Toader
Sectorul Slatina
6. Stega Viron
Sectorul Slatina
7. Lazăr Augustin
Sectorul Lunca
8. Guga Adam l Lazăr
Sectorul Lunca
9. Abrudean Lazăr
Sectorul Lunca
10. Guga Toader
Sectorul Lunca
11. Cleju Adam
Sectorul Lunca
12. Stoia Alexandru
Sectorul Lunca
CRĂCIUNEŞTI
1. Barna Emil
Sectorul Lunca
2. Barna Avram
Sectorul Deal
3. Iacob Gheorghe
Sectorul Lunca
4. Iacob Petru
Sectorul Deal
5. Barna Andrei
Sectorul Deal
6. Trufaş Miron
Sectorul Deal
HĂRŢĂGANI
1. Bogdan Adam
Sector Carpeni
2. Hanea Rom
Sector Carpeni
3. Duca Andronic
Sector Carpeni
4. Toma Ioan
Sector Carpeni
5. Gherman Cornel
Sector Carpeni
6. Moga Andronic
Sector Carpeni
7. Nicşa Iosif
Sector Greleşti
8. Hogman Petru
Sector Greleşti
9. Rusu Ioan
Sector Greleşti
10. Nicşa Nicolae
Sector Greleşti
11. Nicşa Lazăr
Sector Greleşti
12. Hogman Lazăr
Sector Greleşti
13. Popa Ioan l Nicolae
Sector Racăş
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14. Popa Nicolae l Nicolae
15. Suciu Solomon
16. Suciu Adrian
17. Suciu Iosif
18. Gherman Adam
19. Popa Ioan l Iosif
20. Neagu Nicolae
21. Nita Cornel
22. Mateşiu Iosif
23. Boticiu Petru
24. Nita Solomon
25. Nicşa Nicolae
26. Moga Nicolae
27. Nicşa Avram
1. Iuga Ioan
2. Buda Petru
3. Perian Laurenţiu
4. Avram Nicolae l Mihaiu
5. Bulz Ioan l Toader
6. David Loghin l Fil.
7. Bulz Ioan l Nistor
8. David Traian
9. Ştefan Toader
10. Adam Ilie
11. Borza Ion l Ion
12. Bocănici Anghel
1. Badea Adam
2. Buda Lazăr
3. Groza Ilie
4. Buda Ion l Adam
5. Magda Lazăr
6. Buda Ioan l Petru
7. Magda Ion l Iosif
1. Pârva Ioan
2. Radu Ioan Griva
3. Radu Ioan Vodu
4. Medrea Traian
5. Safta Ion l Ion
6. Bedea Lazăr
7. Tripon Ioan

Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
Sector Racăş
ORMINDEA
Sectorul Lunca
Sectorul Lunca
Sectorul V. Bobii
Sectorul V. Bobii
Sectorul V. Bobii
Sectorul V. Bobii
Sectorul D. Peşterii
Sectorul D. Peşterii
Sectorul D. Peşterii
Sectorul Bearcuri
Sectorul Bearcuri
Sectorul Bearcuri
PEŞTEREA
Sectorul Lunca
Sectorul Lunca
Sectorul Lunca
Sectorul D. Vălişorii
Sectorul D. Vălişorii
Sectorul D. Vălişorii
Sectorul D. Vălişorii
SĂLIŞTE
Sectorul Lunca
Sectorul Lunca
Sectorul Lunca
Sectorul Preluică
Sectorul Preluică
Sectorul Preluică
Sectorul Coastă
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8. Mihăilă Lazăr
9. Topor Aron
10. Feier Avram
11. Mihăilă Dionisie
12. Mihăilă Aron

Sectorul Coastă
Sectorul Coastă
Sectorul Coastă
Sectorul Coastă
Sectorul Coastă
TRESTIA
1. Perian Romulus
Sectorul Lunca
2. Chinda Roman
Sectorul Dealul Bisericii
3. Câmpean Ioan
Sectorul Faţa Runcului
4. Igna Nicolae
Sectorul D. Gunoiului
5. Hanci Ion l Lazăr
Sectorul Ocolul Ghemurele
6. Stanca Dumitru l Iosif
Sectorul Faţa Măgurele
7. Crişan Tovie
Sectorul V. Stogu
8. Câmpean Remus
Sectorul După Stogu
9. Dan Gheorghe l Nicolae
Sectorul Prislov Sasu
10. Stanca Nicolae
Sectorul Tâlhariu
Salariu ce se fixează este de lei 200 lunar pentru fiecare şef de tarla şi se va achita de la
articolul fondului de pază-cheltuieli, unde s-a prevăzut suma de lei 132.000.
Art. 2. Prezenta deciziune se va înainta autorităţii tutelare pentru control şi aprobare.
Art. 3. Cu executarea prezentei deciziuni se încredinţează Primăria comunei Băiţa.
Băiţa 1 februarie 1949
Primar
Notar,
Indescifrabil
Indescifrabil”.
Decizia primarului din Băiţa ne arată clar politica dusă de guvernul Groza şi Partidul
Muncitoresc Român pentru controlul agriculturii care a debutat imediat după abdicarea Regelui
Mihai I şi proclamarea Republicii Populare Române. La 27 decembrie 1949, Comitetul
Provizoriu al judeţului Hunedoara transmitea un ordin confidenţial Comitetului provizoriu al
plasei Brad prin care se cerea aplicarea normelor trasate de Partid şi Guvern. Potrivit ordinului,
comitetele de plasă, oraşe şi comunale au sarcina de a da concursul organelor fiscale pentru
încasarea taxelor şi a amenzilor.
„Urmărirea se va face de sus în jos, începând cu chiaburii, apoi salariaţii statului, preoţi,
învăţători, medici, funcţionari fiscali, membri Comitetului provizoriu, apoi ţăranii mijlocaşi şi pe
urmă ţăranii săraci”797. „Faţă de chiaburi – preciza documentul – urmărirea va fi cât mai severă
şi la acei ce opun rezistenţă şi de fapt cu posibilităţi de plată, se vor dresa acte de dare în
judecată, iar în caz că este pericol de a sustrage şi face să dispară obiecte de valoare se va aplica
sechestru cu ridicata” 798. În sate s-a răspândit tot mai mult vestea despre concentrarea bunurilor
populaţiei, folosirea lor în comun şi servirea mesei la cazan.
Raportul confidenţial al Preturii Brad către prefect menţiona că Plenara a avut ecou
favorabil în rândul ţărănimii sărace care este „convinsă că a fost şi că mai este încă exploatată de
chiaburime şi este hotărâtă să termine cu această exploatare, ducând lupta contra chiaburilor” 799.
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Ibidem, Dosar 2/1949, f. 198.
Ibidem.
799
Ibidem, Dosar 1/1949, f. 42-44.
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Dar în ceea ce priveşte colectivizarea, adică „unirea ţărănimii sărace şi mijlocaşe, pentru
cultivarea pământului în comun, aceasta a produs oarecare îngrijorare în rândul mijlocaşilor” 800.
Se raportează că li s-a explicat că „înfiinţarea gospodăriilor colective nu se va face acum ci
în viitor, după ce ţăranii săraci şi mijlocaşi vor fi convinşi de superioritatea şi randamentul
cultivării în comun, cu mijloace ştiinţifice, când vor fi convinşi de necesitatea constituirii de
mari gospodării agricole, de a dobândi o bună stare materială şi de a scăpa de exploatarea
chiaburului”801.
În acelaşi timp se mai raporta că organizaţiile de plasă al PMR ajută efectiv la ducerea la
îndeplinire a tuturor măsurilor de ordin economic şi de interes obştesc, prin conferinţe şi prin
îndrumătorii ce se trimit în comunele şi satele din plasă în fiecare sărbătoare şi Duminică” 802.
În îndeplinirea obiectivelor autorităţile judeţene şi locale se folosesc şi de foştii prizonieri
români reveniţi în ţară din lagărele din Uniunea Sovietică. La 16 martie 1950, Comitetul
provizoriu al comunei Băiţa întocmea un Tabel despre foştii prizonieri în U.R.S.S, natura
locului de munca ca prizonier şi atitudinea sa faţă de regim 803:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Numele şi
prenumele
Dura Anghel
Jurca Petru
Hanciu Avram
Stanca Nicolae
Barna Avram
Muntean Iosif
Lupaş Gheorghe
Buda Ioan
Magda Ioan
David Pompiliu
Borza Aurel
Avram Anghel l A.
Moga Costică
Vlad Andronic
Demian Cornel
Căldăraş Mihaiu
Popovici Avram
Nita Ioan
Botici Gheorghe
Biriş Blăguţ

Satul
Trestia
"
"
"
Crăciuneşti
"
"
Peştera
"
Ormindea
"
"
Hărţăgani
"
"
"
"
"
"
Căinel

La ce a fost
folosit
Colhoz şi fabrici
"
"
"
construcţii
"
"
Fabrică şi colhoz
Colhoz
Mină cărb.
"
"
Fabrică
Colhoz
"
Fabrică
"
Colhoz
"
La pădure

800

Ibidem.
Ibidem.
802
Ibidem.
803
Ibidem, Pretura plasei Brad, Dosar 2/1950, f. 193 şi 184-185.
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Dacă e ataşat
regimului
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Cu ce se
ocupă
Agricultură
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Examinând tabelul prizonierilor observăm că 10 foşti prizonieri au lucrat în colhoz, 3 în
fabrici, 3 în construcţii, 3 în mine de cărbuni şi 1 la pădure. În ceea ce priveşte atitudinea
manifestată de regim se notează cu toţi sunt ataşaţi regimului804.
Desigur că cel puţin unele din declaraţiile foşilor prizonieri au fost făcute din teama şi ca
urmare a regimului de prizonierat. De asemenea Comitetul provizoriu al comunei Băiţa
întocmea la 15 martie 1950 şi un Tabel despre tinerii din anii 1946-1947 membrii P.M.R.:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Numele şi prenumele

Etatea

Iovan Nicolae
Gurgiu Nicolae
Circu Ioan
Sâmziana Aron

26
26
26
26

Dan Cornel

27

Dacă e ridicat în
aparatul de stat
nu
nu
nu
nu
Este instructor P.M.R.
judeţean

Dacă e în
armată
nu
nu
nu
nu
nu

În comună exista un puternic grup care putea constitui o forţă de şoc pentru victoria noului
regim comunist. Sunt loviţi în primul rând gospodarii de frunte ai satelor trecuţi în categoria
chiaburilor şi impuşi la cote grele faţă de stat. Încet dar sigur munca din agricultură este părăsită
de către forţa de muncă bărbătească, care se angajează tot mai mult în cadrul întreprinderilor din
judeţ şi în primul rând la minele de aur din zonă.
În sânul populaţiei mocnea o nemulţumire pe care şi-o reprimă cu greu din cauza fricii de
represiune din partea noilor autorităţi instalate după 6 martie 1945. Aplicarea reformei agrare a
fost însoţită de o propagandă asiduă din partea noilor autorităţi. Locuitorii satelor sunt
ameninţaţi cu contravenţii şi sancţiuni, conform prevederilor Legii de mobilizare agricolă şi a
sabotajului economic şi sunt timoraţi şi nu-şi manifestă deschis nemulţumirile.
La 7 iulie 1945, prefectul Augustin Almăşan emitea ordonanţa nr. 5 prin care atrăgea atenţia
producătorilor agricoli că cei ce nu respectă dispoziţiile date privind treieratul şi achitarea
obligaţiilor către stat vor fi sancţionaţi conform „prevederilor Legii de mobilizare agricole şi a
sabotajului economic” 805.
Chiar şi unii membri ai Frontului Plugarilor, cum e cazul lui Ioan Moga Fileru din
Hărţăgani reclamă Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, la 9 iulie 1945, că la „Societatea de
vânătoare din Brad” toţi membrii sunt „foşti legionari şi care îşi înscriu pe zi ce trece noi
membri, tot din foşti legionari de prin comunele vecine, ceea ce înseamnă că în scurt timp ei se
vor înarma sub masca că sunt vânători şi vor avea o bandă de legionari înarmată”806.
În finalul reclamaţiei sale, Ioan Moga Fileru cerea ministrului „desfiinţarea acelei societăţi de
vânătoare şi confiscarea armelor spre o mai bună siguranţă a viitorului” 807. Ancheta deschisă a
dovedit faptul că reclamaţia lui Ioan Moga Fileru era neîntemeiată şi bazată pe zvonuri.
Era o reclamaţie care are la bază lupta pentru putere din interiorul organizaţiei „Frontul
Plugarilor”, preşedintele societăţii, avocatul Traian Ivan din Brad, fiind în acelaşi timp şi
membru marcant al „organizaţiei politice Frontul Plugarilor” 808.
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Ibidem.
Ibidem, Dosar 3/1945, f. 87.
806
Ibidem, f. 97.
807
Ibidem.
808
Ibidem, f. 91 şi 92.
805
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Ordinele prefectului comunist Augustin Almăsan curg neîncetat către pretură şi primării. La
19 aprilie 1945, printr-un astfel de ordin se interzice fabricarea de „brânză telemea din laptele de
vacă între 30 aprilie-1 noiembrie 1945”809.
Un alt ordin, din 19 iunie 1945, interzicea morarilor să macine făină albă, iar împotriva
celor găsiţi vinovaţi „aplicându-se pedepse severe infractorilor”810. Dacă până în anul 1946
singurul tablou care era prezent în instituţiile statului era cel al regelui Mihai, iată că prefectura
judeţului Hunedoara ordona pretorilor şi primarilor, la 14 iunie 1946, să ia măsuri pentru
achiziţionarea contra sumei de 5.000 lei a tabloului primului ministru Dr. Petru Groza şi „să fie
afişat în birou la locul cuvenit”811. Imediat după instaurarea guvernului Petru Groza începe
ofensiva forţelor de stânga pentru preluare integrală a puterii politice. În anul 1945, în mod
abuziv au fost luaţi din gospodăriile lor un număr de 22 locuitori nemţi, bărbaţi şi femei, din
Băiţa şi au fost deportaţi în U.R.S.S şi puşi să lucreze în minele de cărbuni din ţinutul Dombas.
Au fost deportaţi: Frohmaier Ernest, Czeler Iosif, Czeler Dezideriu, Licker Ştefan, Licker Zita,
Herman Ianica, Herman Oscar, Breitigan Laurenţiu, Breitigan Bernadt, Breitigan Francisc,
Eisler Iosif, Eisler Ela, Molnar Vilma, Buhman Cazimir, Buhman Ştefan, Heutsch Bela,
Szegesvari Francisc (decedat în U.R.S.S.), Martin Eduard, Walentin Gerda. Watz Terezia,
Herteg Irma şi Navradi Elza812.
În organizaţia de partid Băiţa au intrat, în anul 1945, un număr de 15 membri, mineri,
pensionari, femei casnice şi 1 muncitor calificat – lăcătuş813. Organizaţia de partid Băiţa făcea
parte din Regionala Valea Jiului. Botici Petru, pensionar şi Molnar Iosif cismar au fost dublu
înregistraţi. Botici Petru la poziţiile 3 şi 10, iar Molnar Iosif la poziţiile 7 şi 12, ceea ce însemna
că ei aveau munci de răspundere şi în comitetul local, dar îndeplineau şi funcţia de secretari
politici la comunele Hărţăgani şi respectiv Băiţa 814:
Numele şi
prenumele

1
2

Mihăilă Gh.
Dan Cornel

Miner
Electr.

1
-

Data
intrării
17.02.945
21.05.945

3

Botici Petru

Pens.

4

27.04.945

Secr. Agit.

4

Adam Ionel

Miner

3

18.05.945

Sindicate

5

Brania Ioan

Plugar

6

25.03.945

Munca cu ţăranii

6
7

Botici Ana
Molnar Iosif

Casnică
Cismar

4
-

11.06.945
29.07.945

8

Popa Ioan

Miner

3

31.03.945

9

Adam Ioan

Miner

2

18.05.945

Pens.

4

27.04.945

Munca cu femeile
CAP şi cooperaţie
Primării şi comit.
com
Secret. pol.
Ormindea
Secret. Pol.
Hărţăgani

Nr.
crt.

10 Botici Petru

Profesia

Nr.
copii

809

Funcţia

Caracterizări

Secr. pol.
Cadre

Bun, cam slab
politic
Foarte bun
activist
Puţin activează,
vorbeşte mult
Inactiv
Inactiv
Bun membru de
partid în toate

Ibidem, Dosar 1/1945, f. 21.
Ibidem, f. 23.
811
Ibidem, Dosar 1/1946, f. 53
812
Documentar întocmit de către Eisler Alfred, fost primar între anii 1991-1992.
813
Ibidem, Primăria comunei Băiţa, Dosar 1/1945, f. 5.
814
Ibidem, f. 10.
810
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Idem
Idem

11
12
13
14
15

Sânziana Nic.
Molnar Iosif
Guga Emilian
Savu Alexa
Groza Cornel

Miner
Cismar
Miner
Miner
Lăcătuş

3
5
1
-

10.06.945 Secret Pol. Trestia Slab, dar promite
29.07.945
Secret pol. Băiţa
Inactiv
16.04.945 Secret. Pol. Căinel
Aproape bun
08.06.945
Secret pl Sălişte
Inactiv
11.03.945 Tineretul progresist
Rău de tot

Membrii comitetului local duc o muncă susţinută pentru atragerea muncitorilor de la
societăţile din zonă cât şi pe ţăranii cei mai săraci. Conform unei situaţii întocmite la 1 ianuarie
1945, de către Dan Cornel, responsabilul cu politica de cadre, se înaintează regionalei din Valea
Jiului815 următoarele date:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Localitatea
Băiţa
Hărţăgani
Ormindea
Căinel
Crăciuneşti
Sălişte
Trestia

Muncit.

Ţărani

Intelect.

Funcţ.

Bărbaţi

Total

15
40
40
26
9
35

15
6
5
6

2
-

1
1
1

17
55
46
26
9
5
42

17
55
46
26
9
5
42

La o privire atentă se observă lipsa din tabel a satului Peştera, precum şi numărul mare de
muncitori care au simpatizat cu noile formaţiuni politice. O slabă reprezentare o au şi
intelectualii, doar 2 din Băiţa figurând în statistica întocmită de către secretarul Cornel Dan.
Foarte greu se lăsau lămuriţi şi ţăranii, din localităţile Băiţa, Căinelul de Sus şi Crăciuneşti
nefiind înregistraţi vreunul. Faptul se explică prin apartenenţa celor care şi-au îndreptat atenţia
spre politică, organizaţiei „Frontul Plugarilor”. Însă comuniştii erau departe de a domina prin
număr organizaţiile comunale. Conform unui tabel privind organizaţiile de masă, pe luna
ianuarie 1946 situaţia se prezintă astfel 816:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

815
816

Comuna
Băiţa
Hărţăgani
Ormindea
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Peştera
Sălişte
Trestia

Numărul
locuitori
723
1.696
1.189
367
520
367
567
588

Membri
partid
17
55
46
26
8
5
41

Ibidem, f. 9.
Ibidem, f. 1.
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Sindicat
196
-

Frontul
Plugarilor
30
80
62
53
136
56
72
95

Cooperative
1/17
1/55
1/62
-

Dintre cei 8 primari, 6 aparţin „Frontului Plugarilor” şi doar 2, cei din Căinelul de Sus şi
Sălişte aparţin partidului comunist817. Ofensiva comuniştilor devine tot mai insistentă aplicând o
politică tot mai dură faţă de autorităţile statului. Cu prilejul aniversării zilei eroilor din 30 mai
1946, Secţia de organizare şi instructaj a Regionalei Valea Jiului, transmitea organizaţiei de
partid Băiţa următoarele instrucţiuni:
„În ziua de 30 mai 1946 se comemorează eroii căzuţi pentru independenţa României şi
pentru libertatea poporului român. În trecut această zi era exploatată de reacţiunea română, care
fabricând o adevărată semnificaţie îi imprimau un caracter şovin, imperialist. Sarcina partidului
este ca împreună cu celelalte forţe democratice din ţară să redăm zilei eroilor adevăratul
caracter, acela de comemorare a eroilor şi morţilor poporului român.
Ceremonia va fi organizată de oficialităţi, de armată, după oficierea Te-deumului şi
oficialităţi vor merge la cimitir. Delegaţii de muncitori şi cetăţeni din cartier vor asista la aceste
parastase şi vor depune coroane de flori pe mormintele eroilor. În cuvântul reprezentanţilor
organizaţiilor democratice, vor sublinia:
Jertfele aduse de fii ţării în lupta cotropitorilor nemţi în războiul din 1916-1918.
Martirii şi eroii poporului român căzuţi în lupta contra dictaturii antonesciene, contra
războiului antisovietic: Ilie Pintilie, membru P.C.R., mort sub dărâmăturile Doftanei în noaptea
de 19 noiembrie 1940; Andrei Prot, inginer constructor la I.A.R., mort la Doftana, Ioan Herbac
din Marghita, membru al C.C. al P.C.R., mort la Doftana, Constantin David, ceferist de la
Griviţa, ucis de legionari, Sârbu Filimon, muncitor la Hunedoara, arestat la Constanţa, executat
de călăul Antonescu la 12 decembrie 1941, Elena Pavel, asasinată 1942, Pompiliu Ştefan,
Nicolae Călinescu, ucişi în 1942, Iustin Georgescu, asasinat de călăul, Antonescu în 1943,
Bernath Andrei, Lazăr Grunberg, asasinaţi la Reşiţa în 1944, Ştefan Plavăţ, şeful grupului de
partizani „Mărăşeşti” din munţii Caraş, mort în 1944. În ziua de 30 mai, probabil reacţiunea
manisto-brătienistă vor încerca să producă provocări şi agitaţii. Organizaţiile noastre de partid
vor trebui să fie vigilente şi vor lua toate măsurile pentru a stăpâni situaţia 818.
Modul acesta de acţiune ne explică clar metodele şi mijloacele folosite în cadrul marşului
triumfal al comuniştilor. Alegerile din noiembrie 1946 a constituit o luptă dură între electoratul
partidelor istorice şi forţele de stânga comuniste în ascensiune. Încă din vară pretorul plasei Brad
sugera prefectului ce măsuri ar trebui luate pentru victoria Blocului Partidelor Democrate. În acest
scop în plasa „Brad s-au format mai multe echipe, aşa zise de lămurirea poporului, care echipe
cutreieră fiecare sat, în fiecare Duminică şi sărbătoare, din membrii Blocului Democrat şi
reprezentanţii autorităţilor, care în numele Guvernului lămuresc populaţia”819.
În concluzie, raportează pretorul „Populaţia aşteaptă cu nerăbdare alegerile generale, care
alegeri ar fi bine să se facă nu numai pe comune ci şi pe sindicate pentru a nu se pierde zile
întregi cu deplasările votanţilor la depărtări prin acest sistem cred că s-ar contribui şi mai mult la
reuşita Blocului Democrat în alegeri”820.
Conform raportului confidenţial al pretorului Plasei Brad către prefectul judeţului
Hunedoara transpare voalat modul în care a fost obţinută victoria categorică în alegerile din ziua
de 19 noiembrie 1946. Secţia de votare 74 Băiţa, prezidată de d-l judecător Tănase „a învins cu
un procent de 89 %”821.
Pentru victorie „nu s-a precupeţit nici timp, nici interese personale, cu un cuvânt absolut
nimic, ci au luptat zi de zi pentru binele poporului”822. „Totuşi s-au mai găsit întâmplător unii
cetăţeni şi chiar preoţi şi învăţători care, deşi plătiţi de actualul guvern şi lăsaţi în perfectă
libertate, putându-şi de a-şi face şi aranja diferite afaceri personale, nestingheriţi de nimeni, au
817

Ibidem.
Ibidem, Dosar 1/1946, f. 6.
819
Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 1/1946, f. 59-62
820
Ibidem.
821
Ibidem, f. 29-31.
822
Ibidem.
818
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manifestat şi chiar mai manifestă şi răspândesc în şoaptă curente antiguvernamentale,
reacţionare, după cum urmează:
În satul Hărţăgani de către preotul Tripon Nicolae şi înv. Niţu Nicolae.
În satul Căinelul de Sus de către înv. Macra Vasile, care în urma declaraţiei d-lui notar al
comunei Băiţa a fost acela care a îndemnat copii de şcoală ca să rupă afişele şi să distrugă
lozincile guvernului.
În satul Ormindea de către prof. David Ioan – manist.
De asemenea în satele Sălişte şi Trestia curente ostile guvernului au încercat a se alimenta
din partea unui grup de muncitori titelişti precum şi în Crişcior de către chiar candidaţii acestui
partid însă fără prea mare însemnătate”823.
Victoria în alegerile din 1946 avea să intensifice acţiunile împotriva celor care se opuneau
într-un fel sau altul instaurării regimului comunist. Au fost elaborate noi legi pentru aplicarea
politicii partidului şi statului. În raportul informativ al pretorului din Brad către prefectul
judeţului Hunedoara, din 27 ianuarie 1949, referindu-se la un ordin al prefectului din 1948 se
precizează următoarele: „În cursul lunii ianuarie 1949, oamenii muncii din întreaga plasă, cu
ocazia mitingurilor ţinute şi-au exprimat entuziasmul şi mulţumirea pentru legile iniţiate de
Partidul Muncitoresc Român, care au fost votate recent de Marea Adunare Naţională.
Totodată şi-au exprimat hotărârea de a-şi întări vigilenţa faţă de duşmanii clasei muncitoare
şi ai poporului muncitor, de a munci cu râvnă pentru a îndeplini şi depăşi Planul Economic pe
1949”824. Introducerea pedepsei cu moartea – raportează pretorul – este comentată cu oarecare
nedumerire, susţinându-se că de ce în U.R.S.S. nu există această măsură şi de ce ar fi necesară în
ţara noastră. „S-au luat măsuri ca prin munca de la om la om şi prin îndrumători, rostul legii de
pedepsire cu moartea a celor care săvârşesc acte duşmănoase faţă de patria noastră Republica
Populară Română” 825. „Personalul aparatului de stat execută toate dispoziţiile date pe linia
politică trasată de regim” şi „colaborează în strânsă legătură cu organele politice şi cu
organizaţiile de masă” 826.
Tot mai des şi primarul cere Postului de jandarmi din Băiţa să forţeze cetăţenii să execute
prestaţia în muncă sau alte dispoziţii. La 25 septembrie 1948 se cere trimiterea unui jandarm care
să fie la dispoziţia „comitetului de construcţie al şcolii din satul Peştera până la data de 20
octombrie827, când lucrarea trebuie să fie gata, conform dispoziţiei date de prefectura judeţului.
O nouă cerere a primarului N. Zolotoi către Postul de jandarmi din Băiţa: „Am primit ordin
telefonic ca toţi servitorii cu stăpânii lor din satul Ormindea să fie aduşi cu forţa, azi 1
decembrie, la orele 19 când vine un delegat al Confederaţiei Generale a Muncii pentru a pune la
cale organizarea servitorilor828. La 5 aprilie 1948, primarul Zolotoi829 se plânge din nou
jandarmeriei împotriva unor locuitori recalcitranţi din Băiţa.
„Am început munca voluntară la fântâna de lângă poştă unde întâmpinăm opuneri şi
batjocură din partea locuitorului Nicoară Ioan care refuză să lucreze şi ne insultă că el nu lucră
pentru comună că nu i s-a dat pânză de către primărie” 830. „La fel şi soţia locuitorului Mihăilă
Cornel care ne insultă că pretindem muncă de la ei, deşi la fântâna care se repară are numai el
acces cu cele 4 vite ale sale şi 13 oi ce le are. Pentru că azi muncim Mihăilă Cornel a plecat de
acasă cu oile la păscut numai să nu fie la muncă”831.
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Ibidem.
Ibidem, Dosar 1/1949, f. 1.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, Primăria comunei Băiţa, Dosar 11/1948, f. 1.
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Ibidem, f. 2.
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Ibidem, dosar 8/1951, f. 1. Nicolae Zolotoi a fost plutonier de jandarmi la Timişoara.
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Ibidem, Dosar 11/1948, f. 4.
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Ibidem.
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Primăria din Băiţa înainta Postului de jandarmi declaraţia lui Stoia Alexandru din Căinelul
de Sus care reclama că Stoia Gligor şi Clej Lazăr proprietari de batoză nu vor să-i treiere
spunând că nu sunt puşi pe tabelul de treier. „Când am fost la locuitorul Clej Lazăr pentru a-i da
instrucţiuni, am fost insultaţi de soţia acestuia, care spunea că la averea ei nu porunceşte
nimeni”832.
La 25 aprilie 1950, şeful postului de miliţie Băiţa era avertizat de către comandantul
Circumscripţiei de Miliţie Brad să cerceteze un alt caz deoarece suntem „informaţi că numitul
Stoica Gligor din Căinelul de Sus a însămânţat 50 kg secară pe care a pus-o sub brazdă şi nu a
răsărit. Acesta are batoză, cazan de fiert ţuică, fiind un om înstărit” 833. La 22 mai 1950, şeful
postului de miliţie Băiţa informa Comitetul provizoriu al comunei Băiţa despre nota primită de
la Brad834.
Imediat după Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949, împotriva locuitorilor mai
înstăriţi începe o adevărată prigoană. Cazul lui Stoica Gligor din Căinelul de Sus este
concludent, care „fiind un om înstărit nici secara nu i-a răsărit”. Împotriva celor recalcitranţi se
aplică în mod brutal legea, sau mai exact spus, arbitrarul legii.
Se elaborează planuri de însămânţări iar locuitorii sunt obligaţi să semene cerealele ce li se
dictează. Pentru toamna lui 1949 comunei Băiţa i se trasează sarcina de a însământa următoarele
suprafeţe cu cereale de toamnă835:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Localitatea
Băiţa
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Hărţăgani
Ormindea
Trestia
Sălişte
Peştera

Prevăzut
58,80 ha
108,51 ha
67,70 ha
300,60 ha
158,15 ha
122,40 ha
74,64 ha
61,00 ha

Realizat
58,80 ha
99,26 ha
47,15 ha
278,50 ha
164,30 ha
108,20 ha
63,22 ha
50,05 ha

Cu excepţia satului Ormindea şi a Băiţei toate celelalte localităţi n-au îndeplinit planul de
însămânţări de toamnă trasat. Încă se mai puteau raporta nerealizări. După strângerea recoltei
urmau colectările şi predarea cotelor. La 22 octombrie 1949 se transmiteau comunei Băiţa
cantităţile de cartofi ce urmau a fi predate de către locuitorii din sate 836:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Localitatea
Băiţa
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Hărţăgani
Ormindea
Peştera

Selecţionaţi
422
1156
2000
2000
1289

832

Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 12.
834
Ibidem.
835
Ibidem, Dosar 12/1949.
836
Ibidem, f. 41.
833
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Industriali
850
1000
557
-

Total
422
850
1156
3000
2557
1289

7
8

Sălişte
Trestia
Total

320
7187

1300
1000
4707

1300
1320
11.894

Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid membrii Comitetului Provizoriu al comunei
Băiţa îmbinau munca politică de la om la om cu ameninţările şi închisoarea. La 23 februarie
1948, Nicolae Zolotoiu, preşedintele Comitetului Provizoriu înainta preturii din Brad procesul
verbal despre „constituirea comitetului sătesc „Prietenii Scânteii” din comuna Băiţa, pentru a fi
înaintat prefecturii judeţului837.
Pentru a-şi atinge mai uşor obiectivele vechile cercuri ale Astrei au fost înlocuite cu
„Căminele culturale”. La 12 decembrie 1948, din partea Şcolii primare Băiţa, angajaţii primăriei
erau rugaţi să participe, la adunarea generală de constituire a Căminului cultural în comuna
Băiţa, la care participă un delegat de la centru 838. Invitaţia era semnată de către directorul şcolii,
primarul comunei, notarul şi secretarul P.M.R.
La sfârşitul anului 1948 existau în localităţile din zona Băiţei următoarele instituţii de
educare, lichidarea analfabetismului şi educarea patriotică a cetăţenilor:
Nr.
crt.

Comuna

Populaţia

Şcoli
primare

Şcoli de
analfabeţi

Grădiniţe

633

1

1

1

1

Băiţa

2
3
4

Căinel
Crăciuneşti
Hărţăgani

703
469
1.704

1
1
2

1
1
2

-

5

Ormindea

1.176

1

1

-

6
7
8

Peştera
Sălişte
Trestia

336
570
570

1
1

1
1

-

Asociaţii culturale
Asociaţia „Prietenii
Scânteii”
Căminul cultural
Căminul cultural
„Avram Iancu”.
-

Şi cu toată munca de lămurire mulţi locuitori ai comunei refuză să se supună noilor reguli şi
legi. În data de 13 iulie 1948, Pretura plasei Brad trimitea primăriilor o corespondenţă în care le
atenţiona: „Deoarece până în prezent s-au constatat în rândurile populaţiei, pe tema cartelizării
lemnelor o serie de nemulţumiri, rugăm a lua toate măsurile şi contact cu organele politice, ca
populaţia să fie lămurită asupra acestei probleme spre a nu fi exploatată tâlhăreşte, aşa cum au
făcut-o istoricii”839. Desigur că este vorba despre partidele istorice şi nu despre istorici.
La 17 iulie 1950, preşedintele Comitetului Provizoriu cerea postului de miliţie din Băiţa „a
cerceta cazul cu Circo Amos, din comuna Căinelul de Sus, care a dus recolta acasă şi a
depozitat-o în şură, deşi era programat la arie”840. Susnumitul la Comitetul Provizoriu al
comunei Băiţa a spus că nu-i porunceşte nimeni la grâu, întrucât plăteşte impozit şi aşa mai
departe. Pentru că susnumitul se consideră sabotor şi care a dat curaj de nesupunere la legi şi
altor persoane îi veţi dresa acte de dare în judecată imediat” 841.
837

Ibidem, Dosar 12/1948, f. 70.
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Dar la 10 august 1950, preşedintele revine asupra denunţului său cerând „a anula dosarul de
dare în judecată pe Circo Amos din satul Căinelul de Sus pentru că s-a aprobat să se facă treieratul
în satele de deal şi pe gospodăriile individuale”842. Preşedintele Comitetului Provizoriu este
necruţător cu locuitorii care nu se supun deciziilor comitetului. La 21 iulie el cerea a se întocmi
„acte de dare în judecată la tov. Gherman Ioan din satul Hărţăgani care este proprietar de batoză
şi care la data când a fost fixată ziua să fie în stare de funcţionare, nu a fost gata”843.
Comitetul Provizoriu al comunei Băiţa a întocmit un plan de reparaţii al batozelor din
comună pentru a fi în stare de funcţionare la începutul campaniei de treierat. La 15 mai 1950, o
comisie de la Brad s-a deplasat în comună la fiecare batoză pentru a constata starea în care se
află. La 5 iunie Comitetul de plasă a trimis din nou comisia în comuna Băiţa şi nu a găsit nici o
batoză în stare de funcţionare, stabilind un nou termen pe 25 iunie844. Comisia de plasă a venit
dar nici de astă dată batozele nu erau gata. S-au întocmit acte de dare în judecată la:
Gherman Ioan din satul Hărţăgani.
Gherman Cornel din satul Hărţăgani.
Kinder Ana din satul Ormindea
Clej Pavel din Căinelul de Sus. Şi iată – se lamenta secretarul Comitetului – am ajuns ca
aceste batoze să nu fie gata de funcţionare. Acum a venit timpul să ducem batozele la arie, ca la
data fixată, treierişul să poată începe. „Cu toată străduinţa Comitetului Provizoriu al comunei
Băiţa nu am reuşit a duce batozele la arie la ziua fixată. Nici ajutoarele din colectivele noastre nu
au înţeles a-şi face datoria. De exemplu delegatul din satul Hărţăgani, care din lipsă de vigilenţă
nu a putut să reuşească, în cursul zilei de 9 iulie să scoată batoza la aria fixată de Comitetul
Provizoriu al Comunei Băiţa.
David Gheorghe din satul Ormindea, timp de peste trei luni a făcut scandal între vecinii săi
producând pagube în terenuri agricole. Plus, a venit la Comitetul Provizoriu al comunei Băiţa
pentru a cere un act fals pentru a putea să ia o proprietate de teren de la o femeie săracă, care
este mama unui dispărut, care încă nu s-a întors acasă de aproape 10 ani”845. Un alt recalcitrant
demascat de către secretarul Comitetului provizoriu este „Demian Gheorghe din Hărţăgani
care a venit la Comitet, a ridicat vocea şi a protestat împotriva Sfatului Popular, că el aşa a auzit
de la instructorul de plasă P.M.R., Dandoş, că Comitetul Provizoriu al comunei este obligat a
face contestaţie la cei nemulţumiţi. Susnumitul a vorbit cu asemenea cuvinte răstite şi cu atâta
repeziciune, încât poporul care se afla în local a adus acuze acestui om”846.
„Cu asemenea elemente – concluziona secretarul raportul său – care pun piedici la
construirea socialismului va trebui să-i aşezăm în rândul unde ar merita să fie. Noi va trebui să
luptăm cu mai mare vigilenţă contra acestora să nu ne mai referim numai la cei trei chiaburi pe
care-i avem în comuna Băiţa, pentru că aceştia lucrează prin alte persoane, cum bunăoară sunt
cele două menţionate, care produc nemulţumire între mase ca aceştia să protesteze contra
Guvernului şi conducătorilor din lumea întreagă. Noi vom fi aceia care apără interesele clasei
muncitoare şi vom construi socialismul de mâine” 847.
Cu toate măsurile coercitive folosite de către Preşedintele Comitetului Provizoriu al
comunei Băiţa, autortăţile judeţene sunt nemulţumite de anumite aspecte ale activităţii. La 10
ianuarie 1950, Comitetul Provizoriu al judeţului Hunedoara punea direct întrebarea Comitetului
Provizoriu al plăşii Brad: „Pentru care motive grajdul comunal din Băiţa a fost terminat numai
75%, atunci când zidăria şi acoperişul au fost terminate din vreme ?” 848.
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Şi cu toată activitatea depusă, Comitetul Provizoriu al Comunei Băiţa este socotit de către
organele judeţene printre cele mai puţin dinamice. În aceleaşi indicaţii trasate de către Comitetul
Provizoriu al judeţului Hunedoara, Comitetului Provizoriu al Plasei Brad, se cere ca „privitor la
activitatea Comitetelor Provizorii din comunele Ţărăţel, Bucureşti şi Băiţa, până ce vor putea fi
găsite elemente mai dinamice, căutaţi să le ajutaţi în muncă prin trimiterea echipelor de
instructaj, cât mai multe zile în aceste comune”849.
Tot mai des echipe de control şi îndrumare de la nivelul Comitetului de plasă sunt prezente
în localităţile comunei Băiţa. Asupra locuitorilor apasă din ce în ce mai greu povara măsurilor
luate, în primul rând cea a colectărilor forţate, a predării cotelor către stat etc. În primul rând se
iau măsuri pentru ca treieratul să decurgă sub supravegherea delegaţilor stabiliţi de Comitetul
Provizoriu al comunei Băiţa850:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numele batozarului
Gherman Ioan
Gherman Cornel
Şerban Petru
Anghel Andrei
Duma Ioan
Lazăr Romulus
Ekert Cornel
Borza Gheorghe
Clej Gheorghe
Adam Anghel
Clej Pavel
Stoia Lazăr
Groza Loghin
Trufaş Miron

Numele
delegatului
Botici Petru
Radu Ioan
Bocănici Olivia
Duşa Miron
Dan Gheorghe
Bodea Adam
Navradi Ludovic
Toma Ionel
Bocănici Ionel
Bexa Ioan
Popa Aurel
Ciama Mircea
Poienar Gheorghe
Barna Andronic

Satul unde a
funcţionat
Hărţăgani
"
Sălişte
Trestia
"
Peştera
Băiţa
Ormindea
"
"
Căinel de S.
"
Crăciuneşti
"

Data
începerii
18.08.1949
"
"
"
"
22.08.1949
13.08.1949
20.08.1949
"
"
"
"
29.08.1949
25.08.1949

Data
terminării
22.10.1949
10.10.1949
05.10.1949
16.10.1949
05.10.1949
27.10.1949
03.10.1949
02.10.1949
10.10.1949
02.10.1949
10.10.1949
06.10.1949
10.10.1949
27.10.1949

Cuvintele „vigilenţă”, „sabotor”, „duşman de clasă”, „chiabur” vor fi tot mai des folosite în
vocabularul autorităţilor comunale. Nu puţini vor fi aceia care vor plăti cu închisoarea şi cu
amenzi uriaşe încercarea lor de a-şi apăra proprietatea şi a se opune abuzurilor autorităţilor
comuniste.
Prin sentinţa Tribunalului militar Sibiu, din 13 iunie 1950, inginerul Groza Ioan, miner, de
21 de ani din comuna Băiţa, pentru delictul de „rebeliune contra funcţiunii publice” a fost
condamnat la 2 luni închisoare corecţională şi 3.000 lei cheltuieli de judecată. Condamnatul era
născut la 4 februarie 1929 în satul Peştera fiind fiul lui Lazăr şi Ana 851.
Un alt caz este cel al lui Gruiţă Ioan din satul Peştera. Pe „acest duşman al poporului”
Tribunalul militar Sibiu l-a condamnat la 1 an închisoare corecţională, 3 ani interdicţie
corecţională şi 1.000 lei cheltuieli de judecată 852. Gruiţă Ioan era plugar, în vârstă de 28 de ani
fiind condamnat pentru delictul de „uneltire contra ordinei sociale” 853. Deşi fusese arestat încă
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Ibidem.
Ibidem, f. 14.
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Ibidem, f. 27-28.
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Ibidem.
850
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din data de 6 iulie 1949, a fost condamnat abia la 30 martie 1950, timp de 9 luni de zile fiind
târât prin anchete, bătăi şi injurii854.
Ameninţările curg una după alta, alţi şi alţi locuitori ai comunei fiind ameninţaţi cu trimiterea
în judecată, iar unii dintre ei fiind chiar condamnaţi. Comitetul Provizoriu al comunei Băiţa, cerea
şefului postului de miliţie din comună, la 25 iulie 1950, să întocmească „acte de dare în judecată la
locuitorul Nita Nicolae Nitescu, din satul Hărţăgani, care a cosit suprafaţa de lucernă, care era
bună de produs seminţe, susnumitul ştia că nu are voie să cosească această suprafaţă, dar totuşi a
călcat legea dând curaj şi altor persoane să se manifeste în felul următor”855.
„Susnumitul – continua preşedintele Comitetului Provizoriu denunţul – este şi chiabur şi de
nenumărate ori a făcut călcări ale legii. A încercat a-şi împărţi averea cu fiul său care locuia tot
cu el într-o casă. Întrucât este o persoană dubioasă vă rugăm a-i dresa acte de dare în judecată,
imediat”856.
La 5 august 1950, preşedintele Comitetului Provizoriu cere postului de miliţie din Băiţa să
dea concursul delegatului satului din Căinel „pentru a putea ca să-l trimită pe locuitorul Faur
Sebastian cu căruţa la Brad pentru a transporta un motor cu explozie care se găseşte depozitat în
curtea Cooperativei „Sprijinul plugar” din Băiţa” 857.
În 12 august, acelaşi preşedinte se adresa postului de miliţie pentru a aduce „pe tovarăşul
Iacob Petru din satul Crăciuneşti, precum şi pe Medrea Valeria din acest sat, care deşi s-a trasat
sarcina de dezmiriştit, nu s-au conformat. La fel, din satul Căinelul de Sus, Valea Toma, Stoia
Lazăr l Adam şi Stoia Gligor, care la fel nu au dezmiriştit. Veţi chema persoanele de mai sus
pentru audiere şi pentru semnarea declaraţiei care se va lua şi pe urmă vor fi daţi în judecată” 858.
La 21 august 1950, Comitetul Provizoriu înainta Postului de miliţie din Băiţa „3 procese
verbale date pentru locuitorii din Căinelul de Sus, care se încadrează în Decretul 183 şi 143
pentru nepredarea cotelor de cereale care se cuvin statului din recolta anului 1950. Vă rugăm a
proceda de urgenţă la darea lor în legea sabotajului pentru motivul că refuză categoric a-şi preda
cotele la stat. Aceşti locuitori sunt; Stega Ionuţ l Simion, Guga Nicolae l Lazăr şi Dobra
Avram l Nicolae din Căinelul de Sus”859.
„Veţi merge şi în satul Peştera unde veţi da concurs delegatului sătesc pentru a transporta
cota la centrul de predare. Şi aici sunt persoane care nu se conformează dispoziţiilor date de noi,
deci şi la aceştia se vor face acte” 860. Un alt locuitor din satul Peştera dă bătaie de cap membrilor
Comitetului Provizoriu al comunei Băiţa. Drept urmare se cere Postului de miliţie, la 13
noiembrie 1950, să „se deplaseze de urgenţă în satul Peştera şi a-l forţa pe locuitorul Buda Ioan
l Dumitru, care a refuzat de a da o vacă pentru a face un transport de porumb la Mintia. La fel
s-a văzut rea voinţă la acest locuitor la predarea cartofilor. Întrucât acesta este un element care
împiedică bunul mers al colectărilor, se încadrează în decretul 143 şi se va da în judecată pentru
sabotaj”861.
În toamna anului 1950 se pregăteau cu mare fast alegerile de la 3 decembrie, pentru
sfaturile comunale, raionale şi judeţene. Au fost întocmite listele de candidaţi cuprinzând
cetăţeni angajaţi politic, cei mai mulţi fiind membri P.M.R., la care se mai adăugau cei din
U.T.M., Frontul Plugarilor sau U.F.D.R. Dar iată lista de candidaţi pentru alegerile din 3
decembrie 1950, întocmită la 15 noiembrie 1950862:
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Numele
candidatului
David Nicodim
Doboiu Gheorghe
Avram Nicolae
Guga Emilian
Polac Iolanda
Haneş Nicolae
Abrudean Nicolae
Iovan Ilie
Borza Amos
Diaconescu
Emanoil
Bocănici Romulus
Bocănici Florica
Adam Ilie
Barna Aron
Barna Nicolae
Iacob Petru
Muntean Floarea
Badea Adam
Nicula Aron
Nicula Petru
Igna Nicolae
Tebieş Ioan
Bedea Lazăr
Botici Ioan
Botici Ana
Hogman Petru
Suciu Adrian

Băiţa
"
Căinel
"
Băiţa
"
Căinel
"
Ormindea

Apartenenţa
politică
P. M. R.
"
"
"
U. F. D. R.
F. P.
P. M. R.
U. T. M.
P. M. R.

"

F. P.

"
"
"
Crăciuneşti
"
"
"
Peştera
Sălişte
"
Trestia
"
Sălişte
Hărţăgani
"
"
"

F. P.
U. F. D. R.
F. P.
P. M. R.
"
"
U. F. D. R.
F. P.
"
P. M. R.
"
"
F. P.
P. M. R.
"
"
F. P.

Domiciliul

Profesia
Secretar
Om serviciu
Miner
Agent agricol
Casieră
Pantofar
Miner
Agricultor
Miner
Învăţător
Miner
Casnică
Croitor
Preş. Com. Prov.
Miner
Agricultor
Casnică
Agricultor
"
Miner
Colector
Învăţător
Agricultor
"
"
Agent agricol
agricultor

Candidatul „Groza Ioan, domiciliat în Crăciuneşti declar că primesc să fiu candidat pentru
Circumscripţia electorală, nr. 16 la alegerile de deputaţi în Sfaturile populare ale raionului 115
Deva, care vor avea loc în 3 decembrie 1950863. Pentru a fi siguri de votul cetăţenilor toate
elementele „nesigure sau duşmănoase” au fost scoase de pe listele electorale. Iată „Tabelul
despre locuitorii care nu au drept de vot864:
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Ibidem, f. 150.
Ibidem, f. 148.

146

Nr.
Numele şi
crt.
prenumele
1 Tod Petru
2 Tod Ana
Nita Nicolae
3
Nitescu
4 Nita Maria
5 David sabin
6 Mihăilă Amos
7 Marcu Gheorghe
8 Marcu Vilma
9 Mihoc Nicolae
10 Mihoc Rozalia
11 Costea Eugen
12 Costea Laura
13 Iacob Petru
14 Iacob Victoria
15 Lengyel Ştefan
16 Nita Petru
17 Nita Raveca
18 Lazăr Petru
19 Borza Adam
20 Borza Maria
21 Borza Viorica
22 Pap Johana
23 Dubariu Ioan
24 Stanca Anghel

Localitatea

Motivul

Ormindea
"

Exploatator
Soţie

Hărţăgani

Exploatator

"
Ormindea
Sălişte
Băiţa
"
Ormindea
"
Crăciuneşti
"
"
"
Băiţa
Hărţăgani
"
Peştera
Ormindea
"
"
Băiţa
Trestia
"

Soţie
Condamnat politic
Deţinut politic
Deţinător de cârciumă
Soţie
Exploatator, deţinător de cârciumă
Soţie
Exploatator, deţinător de cârciumă
Soţie
Exploatator, deţinător de cârciumă
Soţie
Exploatator şi închis în prezent
Condamnat pentru sabotaj
Soţie
Condamnat pentru contrabandă
Exploatator, deţinător de cârciumă
Soţie
Fiică
A fost exploatatoare
Condamnat la închisoare
Condamnat la închisoare

Lista celor fără drept de vot a fost completată cu o alta care cuprindea pe cei cu defecţiuni
psihice865:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

865

Numele şi prenumele
Damian Avram
Mateş ?
Bogdan Veta
Nicşa Anica
Dărăbanţ Ana
Demian Lazăr
Popa Ioan
Medrea Marta

Ibidem, f. 148.
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Motivul
Debilitate mintală
"
"
"
"
"
"
"

9
10
11
12

Damian Anica
Lazăr Petru
Magda Ana
Lupaş Ionuţ

"
"
"
Surdo-mut

În acest cadru „democratic” s-au desfăşurat alegerile pentru Sfaturile populare în localităţile
comunei Băiţa. Comitetul Provizoriu al comunei Băiţa primeşte sarcina să se îngrijească de
curăţenie, pavoazare cu drapele şi lozinci mobilizatoare. De asemenea este interzisă vânzarea
băuturilor în perioada 2-4 decembrie 1950866.
Pentru cazul de forţă majoră urmau să se constituie grupuri de 20 cetăţeni „buni membri de
partid şi organizaţiilor de masă care nu sunt încă introduşi în alte munci pentru a putea conta pe
ei în caz de nevoie”867. S-au constituit 5 circumscripţii electorale, după gruparea următoare 868:
Nr.
crt.
1

Localitatea
Băiţa, Căinelul de Sus

Nr.
votanţi
905

Comună

Raion

Regiune

905

905

-

2

Ormindea

763

763

763

-

3

Sălişte, Trestia

738

738

-

-

4

Crăciuneşti Peştera

586

586

586

-

5

Hărţăgani

1.063

1.063

-

1063

Observaţii
Kladni Lidia
Buciuman
Constantin
Groza
Gheorghe
Radu Iustina

Victoria candidaţilor propuşi de către Comitetul Provizoriu al comunei Băiţa a fost
zdrobitoare. Candidaţii de pe locurile doi şi trei au fost trecuţi pe buletinele de vot doar pentru a
păstra aparenţa democratică a alegerilor.
Întrunit în sesiune Sfatul Popular al comunei Băiţa adoptă Hotărârea nr. 6 prin care se
stabilesc comisiile permanente şi componenţa lor. Sunt constituite următoarele comisii 869:
1. Comisia permanentă pentru buget-finanţe: Tebieş Ioan, Polac Iolanda
2. Comisia permanentă pentru industrie locală: Avram Nicolae, Bedea Lazăr
3. Comisia permanentă pentru colectări: Bocănici Florica, Adam Gheorghe
4. Comisia pentru sănătate publică: Abrudean Nicolae, Bogdan Adam
5. Comisia permanentă pentru învăţământ: Diaconescu Emanuil, Haneş Nicolae
6. Comisia permanentă pentru artă şi cultură: Iovan Ilie, Muntean Florica
7. Comisia permanentă pentru aprovizionare şi comerţ: Borza Amos, Iacob Petru
8. Comisia permanentă pentru prevederi sociale: Nicula Petru, Barna Nicolae
9. Comisia permanentă pentru agricultură: Bodea Adam, Botici Ioan
10. La cooperaţie: Botici Ana şi Adam Ilie.
Se consolida şi aici, ca de altfel în întreaga ţară, pentru aproape o jumătate de secol regimul
comunist.

866

Ibidem, Fond Pretura plasei Brad, Dosar 1/1950, f. 53.
Ibidem.
868
Ibidem, f. 132.
869
Ibidem, f. 134.
867
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COMUNA BĂIŢA ÎN PERIOADA 1950-1989
După victoria în alegerile din 3 decembrie 1950 se trece şi la o altă organizare
administrativă a judeţului Hunedoara, care se înscrie în organizarea ţării. În anii 1950-1951
comuna Băiţa a făcut parte din raionul Deva, pentru ca în anii următori să aparţină de raionul
Ilia. Se rupea astfel o legătură firească pe care localităţile acestei comune o avuseseră secole dea rândul cu Ţara Zarandului. În perioada cât a aparţinut de raionul Deva, presiunea autorităţilor
comuniste de la nivelul raionului a fost foarte puternică pentru punerea în practică a politicii
partidului şi statului.
Noile structuri comuniste, cu obiective extrem de clare vor acţiona pentru îndeplinirea
programului partidului, cu ajutorul componentelor politice şi administrative. Abuzurile comise
de către autorităţile locale vor fi recunoscute oficial în august 1953, la Plenara C.C. al P.M.R:
„Măsurile provocatoare faţă de unele gospodării chiabureşti prin impuneri exagerate şi ilegale în
domeniul impozitelor, cotele de colectare şi a altor obligaţii care au dus la scăderea producţiei
acestor gospodării, la lăsarea lor în paragină şi chiar la părăsirea lor de către proprietari, ceea ce
a dăunat economiei naţionale” 870.
Probabil din cauza abuzurilor grave săvârşite de către fostul plutonier de jandarmi ajuns
preşedinte al Comitetului Provizoriu al comunei Băiţa, Nicolae Zolotoi, a fost obligat să plece la
Timişoara, să se angajeze la Uniunea Centrală a Coopperaţiei de consum. Pentru a fi angajat la
Fabrica Vitamin Timişoara din cadrul Uniunii se cer de la P.M.R. Băiţa 4 referinţe871. În
referinţele trimise, la 7 februarie 1951, se precizează că soţia sa „se numeşte Zolotoi Sofia şi nu
Iuliana, are 0,98 ha teren în comună, casă nu mai are pentru că a u vândut-o cînd au plecat”872.
La 13 august 1950, Comitetul Provizoriu al comunei Băiţa trimitea Comitetului Provizoriu
al raionului Deva situaţia privind chiaburii: În adresa înaintată, surprinzător sunt înscrise numele
a doar doi chiaburi:
Nita Nicolae a Munului, din Hărţăgani, având o familie de 8 persoane, dispune de 2 case,
2 şuri, 2 boi, 2 vaci, cazan de ţuică şi 21 ha teren, ce are o atitudine duşmănoasă din toate
punctele de vedere, liberal873.
Cel de-al doilea chiabur înscris este Tod Petru din Ormindea. Are o familie compusă din 4
persoane, 1 casă, şură şi grajd, 1 moară de 16 HP, 2,30 ha teren, 17 ha pădure, ½azan
c ţuică,
874
manifestaţiuni indiferente dar cam duşmănoase, P.N.Ţ.
Dar la 21 aprilie 1951 se întocmeşte un tabel cu locuitorii care mai au mijloace de
exploatare în comuna Băiţa şi satele aparţinătoare:
Numele şi
prenumele
Tod Petru
David Ioan
Borza Ioan
Şerban Petru

Comuna
Ormindea
Băiţa
Ormindea
Sălişte

Teren
total ha
3,26
0,20
1,50
3,35

Arabil,
ha
2,30
0,50
2,25

870

Mijloc de
exploatare
Moară
Moară
Moară
Batoză

Ce a avut în trecut
Moară şi cârciumă
Moară
Moară şi cârciumă
Batoză

Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România, 1949-1962, în Arhivele totalitarismului, an. 1, nr.
1/1993, p. 161.
871
DJHAN, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 8/1951, f. 1.
872
Ibidem, f. 2.
873
Ibidem, f. 80.
874
Ibidem.
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Gherman Cornel
Duma Ioan
Lazăr Roman
Stoia Gligor
Clej Pavel
Clej Gheorghe
Nita Nicolae
Guga Toader
Costea Eugen

Hărţăgani
Trestia
Peştera
Căinel
Căinel
Ormindea
Hărţăgani
Băiţa
Crăciuneşti

4,31
7,40
4,89
3,08
3,30
3,00
13,08
4,50
-

1,70
2,00
3,16
2,58
0,73
1,00
4,65
2,00
-

Batoză
Batoză
Cazan
Batoză
Batoză
Batoză
Cazan ţuică
Cazan, batoză
cârciumă

Băiţa

-

-

Cârciumă

Băiţa

-

-

Prăvălie

Batoză
Batoză
Cazan de ţuică
Batoză
Batoză
Batoză
Cazan ţuică
Cazan şi batoză
Cârciumă
Cârciumă, fabrică
de sifon
Prăvălie tot timpul

Marcu Gheorghe
Belea Ioan
Frochmaier
Ernest
Moldovan Cornel
Cepnik Ignatie

Băiţa

-

-

Farmacie

Farmacie tot timpul

Băiţa
Băiţa

4,60
2,70

4,60
2,70

Maşină
Maşină

A avut mine
A avut mine

În anul 1952 numărul chiaburilor creşte în mod îngrijorător. Sunt cuprinşi în categoria
chiaburilor, în mod arbitrar, o serie de ţărani care în mod normal făceau parte din categoria
mijlocaşilor. La 30 iulie 1952 sunt finalizate listele chiaburilor din satele comunei Băiţa.
Prezentăm aceste liste începând cu centrul de comună Băiţa:
Tablou nominal cu chiaburii din satul Băiţa
Bolcu Adam
Tepnic Ignats
Susan Lazăr
Lengyel Ştefan (Deva)
Perian Emil (Bucureşti)
Groza Petru
Bogdan Vilmoş
Breitigan Bernat
Trifu Aron
Demian Aron
Ekker Carol
Breitigan Iosif
Copan Dumitru
Radu Liviu
Herman Alexandru
Moldovan Cornel
Anghel Andrei
David Ioan
Drăgan Gheorghe
Moise Avram
Drăgan Anica
Guga Toader
Butaciu Adam
Drăgan Nicolae
Marcu Elena
Gabor Ioan
Herman Oscar
Robert Valentin
Frohnmaier Ernest
Pop Johana
Cioară Ioan
Eisler Alexandru875.
Lista chiaburilor din Băiţa cuprinde 32 de persoane. Sunt înscrişi în listă comercianţi,
meseriaşi, farmacişti, medici etc.

875

Ibidem, Dosar 4/1952, f. 65.
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Tablou nominal cu chiaburii din satul Căinelul de Sus
Marcu Aurel
Iovan Roman
Dobra Medriu
Clej Pavel
Gherman Nicolae
Popa Pavel
Popa Adam
Stanciu Nicolae
Clej Lazăr l Petru
Stoia Gligor l A.
Faur Sevastian
Stoia Lazăr
Guga Teodor
Neag Sevastian876.
Tablou nominal cu chiaburii din satul Crăciuneşti
Iacob Petru l Petru
Medrea Valeria
Groza Loghin
Iacob Petru Coristu
Trufaş Miron
Munteanu Petru l Zaharie
Butaciu Roman
Costea Eugen877.
Tablou nominal cu chiaburii din satul Hărţăgani
Rad Andronic Criva
Nita Amos
Nita Ioan l Avram
Nita Nicolae Bogatu
Nicşa Solomon
Cibean Ana
Moga Nicolae Luţ
Nita Nicolae N.
Nita Solomon
Hogman Lazăr Lupu
Moga Nicolae Fileru
Nicşa Ioan
Hogman Gheorghe
Hogman Nicolae l Loghin
Toma Petru a Duchi
Haneş Romulus
Toma Avram
Nicula Sabin
Sav Roman
Moga Avram Fileru
Moga Ioan Fileru
Gherman Cornel
Nita Petru a Măriuţii
Popa Avram Neţiu
Demian Ana
Tripon Toader l Nicolae
Demian Petru
Demian Lazăr l Toader
Tripon Toader
Popa Ioan Hodnaghi
Gherman Nicolae
Gherman Ioan l Nicolae
Demian Petru
Moga Rozalia878.
Tablou nominal cu chiaburii din satul Ormindea
Toma Petru I Petru
Borza Ioan l Ioan
Borza Loghin Preotu
Borza Maria l Petru
David Traian
Chinder Bela
Adam Anghel l Gheorghe
Mihoc Gheorghe
David Cornel
Adam Ilie
Bulz Dumitru
David Gheorghe
David Ioan I Filimon
Tudora Andron
Avram Ilie
Bulz Ioan l T.
876

Ibidem.
Ibidem, f. 66.
878
Ibidem.
877
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Borza Adam
Avram Ioan l Iosif
Borza Maria I Luţ
Nuţiu Sevastian
Oprean Iosif
Borza Iacob
Bodea Augustin
Clej Gheorghe
Avram Anghel
Borza Maria I Loghin
Borza Ana
Perian Laurenţiu
Tod Petru
David Sevastian
Bulz Nicolae I T.
David Loghin I Solomon879.
Tablou nominal cu chiaburii din satul Peştera
Bocănici Lazăr
Tudoran Traian
Roşu Petru
Tudoran Miron
Bocan Anghel
Lazăr Romulus
880
Groza Miron .
Tablou nominal cu chiaburii din satul Sălişte
Brăneţ Ioan l Ioan
Topor Avram
Mihăilă Nicolae
Perian Nicolae
Medrea Nicodim
Şerban Petru
Jula Petru
Bedea Lazăr
Bedea Loghin
Rad Andronic881.
Tablou nominal cu chiaburii din satul Trestia
Bogdan Vichente
Duca Anghel
Duma Nicolae
Duma Nicolae
Duma Ioan
Stanca Anghel
Toma Tovie
Crişan Cleopa
Dan Andron
Chinda Moise882.
Îndată se declanşează avalanşa cererilor de scoatere din categoria chiaburilor şi se înaintează
contestaţii care pun sub semnul întrebării hotărârile Sfatului Popular al comunei Băiţa. Chiar
înainte de a fi anunţaţi oficial, din om în om se transmit ştirile despre cetăţeni ai satului trecuţi în
rândul chiaburilor. Atunci când li se cer carnetele de cote de carne pentru a li se dubla cantităţile,
nu mai încape nici un dubiu asupra situaţiei lor. În situaţia dată oamenii recurg la o serie de
argumente pentru a cere anularea hotărîrii personalului Sfatului Popular de a-i considera
chiaburi.
La 29 iulie 1952, Damian Petru din Hărţăgani miner pensionar înaintează o cerere către
Sfatul Popular al raionului Ilia, în care explică situaţia sa materială. „În anul 1944-1946 am
cumpărat ¼ dintr-un cazan de fiert ţuică cu capacitatea de 80 l, pe care nu l-am putut folosi decât
2 ani fiindcă era vechi. Scoaterea sa din funcţiune a fost hotărâtă de organele fiscului care au
interzis folosirea cazanului”883. Şi acum „am fost trecut pe tabloul chiaburilor pentru motivul că
am fost părtaş la un cazan de fiert ţuica”884. În urma analizei cererii sale la nivelul Sfatului

879

Ibidem, f. 67.
Ibidem.
881
Ibidem, f. 74.
882
Ibidem, f. 75.
883
Ibidem, Dosar 4/1952, f. 1
884
Ibidem.
880
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Popular Ilia este anulată decizia primăriei din Băiţa, pe cererea s-a păstrată în arhiva primăriei
fiind notat cu creion roşu menţiunea „şters” 885.
Medicul Corneliu Moldovan invoca în cererea sa de stergere din categoria chiaburilor
argumente care demonstrează falsitatea deciziei primăriei Băiţa. „Am fost trecut pe tabelul de
chiaburi în mod nejust, deoarece motivele nu corespund realităţii. Se arată că sunt proprietar a 14
ha teren, ori eu posed 1 ha care este inclus în gospodăria mamei mele Valeria Moldovan care are
în total 3,700 ha. Nu am fost proprietar de mine ci conducătoar administrativ la o mică Asociaţie.
Posed o casă în care locuiesc, o maşină de teren folosită în interesul serviciului 80 %886.
Borza Mariţi l Petru din Ormindea cere să fie trecută pe lista mijlocaşilor. Petiţionara
spune că are 2,50 ha teren arabil pe care-l munceşte fără să exploateze. Soţul ei a avut un cazan
de ţuică, pe care nu l-a folosit niciodată, fiind vechi şi uzat şi pe care l-a predat Administraţiei
Financiare Deva887.
Perian Laurenţiu, agent fiscal, domiciliat în Ormindea, cu serviciul la Secţia financiară a
Sfatului Popular Băiţa, cere a se verifica situaţia sa „că am văzut că în tabelele percepţiei figurez
ca chiabur”888. Pe marginea cererii un funcţionar de la primărie, poate chiar primarul, notează:
pe timp cât a fost soţia bolnavă a ţinut servitoare” 889.
Clej Lazăr l Petru din Căinelul de Sus, un miner pensionar, în vârstă de 64 de ani contestă
şi el trecerea sa pe lista chiaburilor. Recunoaşte că a avut o maşină de la socrul său, căreia în
anul 1948, i-a vândut motorul maşina fiind distrusă complet 890. Impresionantă raţiunea sa pe
care merită să o reproducem: „Sunt om sărac cu o suprafaţă de 1,43 ha pământ productiv şi
acesta de clasa V de ferilitate şi pentru această avere acum sunt trecut chiabur, eu spun chiabur
să rămân numai dacă într-adevăr sunt chiabur şi dacă nu atunci cer forurilor în drept de a
constata dacă într-adevăr cele spuse de mine sunt adevărate sau nu, ca după aceste contestaţii
sunt sigur că o să cad din rangul de chiabur”891.
Şi acum una dintre cele mai surprinzătoare cereri, care demonstrează arbitrariul, denunţul
unor adversari ai celui implicat, sau chiar incapacitatea comisiei care lucrează la întocmirea
listelor. Redăm în continuare această contestaţie:
CONTESTAŢIE
Subsemnatul Popa Adam, membru de partid din anul 1945, provenit din P.C.R., născut la
1 mai 1893, în comuna Căinelul de Sus, raion Deva, regiunea Hunedoara, pensionat din anul
1950, în urma muncii în subteran (mină) timp de 45 de ani, am lucrat consecutiv, căsătorit cu 3
copii.
Dragi tovarăşi, am o suprafaţă de teren de 1,40 ha, pământ din care 0,83 ha teren arabil, iar
restul de 0,60 ha este păşunat şi fânaţ. Cu această suprafaţă de teren am fost trecut în rândul
chiaburilor cu data de 15 VIII 1952, pe motiv că am şi un cazan de ţuică, ori dragi tovarăşi eu nu
posed acest mijloc de exploatare, drept dovadă s-ar putea vedea la Secţia Financiară a raionului
unde cred că un asemenea lucru trebuie să fie înregistrat pe proprietar, după care se plătea un
impozit.
Eu tot impozitul pe care l-am plătit după această suprafaţă de teren şi veniturile anuale au
fost de 190 lei până la data de 15 VIII când a fost dublat.
Dragi tovarăşi rog a se vedea şi clarifica situaţia mea deoarece eu cred că a fost numai o ură
personală prin care cineva a căutat să-şi bată joc de mine, acum la etatea de 59 de ani
punându-mă ca chiabur, cu toate că eu în tot timpul am fost exploatat de patronii la care am lucrat
timp de 45 de ani, mai mult în 1939 am fost şi arestat de jandarmii din Băiţa pentru acest regim.
885

Ibidem.
Ibidem, f. 2.
887
Ibidem, f. 3.
888
Ibidem, f. 4.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 5.
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Ibidem.
886
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În speranţa că cererea mea va fi luată în considerare şi rezolvată favorabil, ştergându-mă din
rândul chiaburilor, rămân în rândul celor ce luptă pentru pace.
Căinel la 20 august 1952
Trăiască Partidul Muncitoresc Român !
Trăiască Republica Populară Română !892
La 22 august 1952 şi Bedea Loghin din Sălişte, fost ortac la o batoză cu Bedea Lazăr şi
Radu Andronic a Sofi, în perioada 1938 până în 1948 când s-a distrus de tot, cere să fie şters din
rândul chiaburilor893.
Iovan Romulus din Căinelul de Sus trecut pe lista chiaburilor spune că „de la 23 august am
fost printre primii care m-am înscris în P.C.R. ducând lupta mai departe cu toate elementele
reacţionare, ce se împotriveau întotdeauna pentru ca în luna iulie să primesc „Diploma de
chiabur”894. „Oare – se întreba Iovan Romulus – nu este o ruşine, nu pentru mine dar pentru cei
ce m-au înscris pe acest tabel”895.
Mihăilă Nicolae lui Lazăr din Sălişte, este clasat chiabur. În cererea sa, din 10 august
1952, adresată Sfatului Popular al comunei Băiţa spune că n-a avut „nicicând nici un mijloc de
exploatare, nu am avut batoză, cazan de fiert rachiu sau moară” 896.
În cererea sa adresată Sfatului Popular din Băiţa, Mihoc Nicolae din Ormindea spune: „Am
fost trimis pe front şi fiind rănit am devenit invalid de război, clasat cu 40 %. Pe baza
invalidităţii mele, ca sprijin material şi ca să-mi salvez existenţa Partidul mi-a acordat drept de
cârciumă. Ca activitate politică m-am înscris al 3-lea la înfiinţarea organizaţiei Frontul
Plugarilor. Desfăşor şi azi activitate în această organizaţie, duc muncă de lămurire în toate
ramurile, despre care fapt vă puteţi convinge la organizaţia de bază din sat” 897. În finalul cererii
de ştergere din rândul chiaburilor, pentru a impresiona autoităţile locale, scrie următoarele:
„Nu-mi pot închipui să mă despart de tovarăşii cu care am colaborat şi să trec în tabăra
duşmanilor clasei muncitoare”898. Fraza de încheiere a influenţat lucrătorii Sfatului Popular, în
frunte cu preşedintele, care au dispus scoaterea sa din rândul chiaburilor.
Minerul Kinder Bela a fost trecut pe lista chiaburilor pentru că avea în curte o batoză
donată cumnatului său de către Borza Gheorghe l Visalon din Crăciuneşti. Mihoc Cornel a
lucrat cu batoza din anul 1947 până în 1951 când a fost încorporat. În vara lui 1951 menţionează
Kinder Bela „autorităţile mi-au trasat sarcina să o pun în funcţiune, lucru pe care eu l-am
executat în mod conştincios ca să ajut şi eu la construirea socialismului îm Republica Populară
Română”899.
Bedea Nicolae l Avram din Sălişte explică că a fost considerat chiabur deşi nici cazan,
moară, prăvălie, cârciumă sau servitori n-a avut. „Şi nici 30 de muncitori salariaţi la muncă
anual n-am avut în gospodăria mea pentru că nu am atâta pămâmt” 900.
Hogman Nicolae l Loghin aflat la şcoala de partid din Petroşani menţionează că „din
informaţii şi pe bază că mi s-au ridicat carnetele de predarea cotelor şi au fost majorate, am
căzut surprins cu gândul fiind chiar acum la Petroşeni la şcoala de P.M.R. pe 3 luni, acolo am
auzit că eu sunt numit chiabur” 901. Drept urmare el a fost dat afară din şcoală până la clarificarea
situaţiei. El explică că tatăl său care a decedat în anul 1938 a avut o moară împreună cu un frate

Ibidem, f. 6 şi 19.
Ibidem, f. 78. Pe cerere este notat „Şters”.
894
Ibidem, f. 10.
895
Ibidem. Pe cerere este scris cu creion roşu „şters”.
896
Ibidem. Menşiunea de pe cerere „şters”.
897
Ibidem, f. 12.
898
Ibidem.
899
Ibidem, f. 13-14.
900
Ibidem, f. 15. A fost şters din rândul chiaburilor
901
Ibidem, f. 16.
892
893
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mai mare, aşezată la Greleşti, pe pârâul Duba, care numai cu o baltă (hălăstău) când se aduna
apa când ploua şi în căzutul zăpezii funcţiona” 902. Şi el este şters din rândul chiaburilor.
La 14 august 1952, Roşu Petru din Peştera se adresa direct Sfatului Popular al raionului
Ilia pentru a cere ştergerea sa din lista de chiaburi. După ce a lucrat în minele din Lupeni şi-a
cumpărat o moară sau cum o numeşte el o râşniţă întrebuinţată numai pentru familia sa atunci
când ploua mult, întrucât prin sat nu curge vreun pârâu903. Şi el este şters din listă.
Au mai înaintat cereri de scoatere din categoria chiaburilor sau contestaţii locuitorii: Avram
Ioan din Ormindea, Hogman Gheorghe din Hărţăgani, Bedea Augustin din Ormindea, Bogdan
Vilmoş din Băiţa, Breitigan Iuliana din Băiţa, Nicula Ioan l Ioan din Hărţăgani, Rad Andronic
din Sălişte, Damian Lazăr l Toader din Băiţa, Nicolae Perian din Sălişte, Demian Andronic din
Hărţăgani, Drăgan Nicolae l Loghin din Ormindea, Ernest Frohnmayer din Băiţa, Damian Petru
l Ion Porcureanu, Nicşa Ioan l Iosif şi Popa Avram l Iosif, toţi din Hărţăgani, Clej Pavel din
Căinelul de Sus, Muţiu Sevastian din Ormindea, Bulz Ioan l Todor din Ormindea, Moga
Gheorghe l Moga Avram din Ormindea, Tripon Nicolae l Toader din Hărţăgani, Gherman
Cornel din Hărţăgani, Duşa Anghel l Ioan din Trestia, Bolcu Adam din Băiţa, Nita Nicolae
Nitescu din Hărţăgani, Moga Nicolae Luţ din Hărţăgani, Stanci Nicolae din Căinelul de Sus,
Medrea Valeria din Crăciuneşti, Borza Maria l Şuţu din Ormindea, Adam Ilie din Ormindea,
Hogman Lazăr a Lupului, Lazăr Borza din Ormindea, David Gheorghe din Ormindea, Echert
Carol din Băiţa, Rad Andronic Crina din Hărţăgani, Nicşa Solomon din Hărţăgani, Nita Nicolae
l Ioan din Hărţăgani, Guga Toader din Băiţa, Clej Gheorghe din Ormindea şi Duma Nicolae din
Trestia904.
Mai prezentăm câteva argumente ale petiţionarilor care cer scoaterea din rândul chiaburilor.
„După cum am văzut şi am citit în broşuri şi ziare, tov. Gheorghe Gheorghiu Dej spune că vor fi
trecuţi de la caz la caz acei ce au exploatat, eu cer forurilor în drept de a-mi cerceta cauza şi
convingându-se sunt sigur că mă vor trece de la categoria de chiaburi, acolo unde este locul
meu905”, scria Nicşa Ioan a lui Iosif din Hărţăgani. La rândul său Gherman Cornel din
Hărţăgani, miner îşi încheie cererea sa cu fraza următoare: „Iar eu cred că nu ar fi cazu să fie eu
declarat chiabur, deoarece eu n-am exploatat nimic în viaţa mea decât cărbune şi piatră din
mină”906.
Nita Nicolae Nitescu din Hărţăgani menţionează în cererea sa că „Sunt însărcinat cu un
Plan de cultură de muncă din ură personală de către tov. Guga Emilian de la Sfatul Popular
Băiţa. Averea ce o am nu a fost câştigată prin exploatare ci este o avere rămasă de la
străbuni”907. Pe cererea sa preşedintele sfatului notează cu creionul roşu: „Tov. Sbuchea va
comunica cele legale”908.
Duma Nicolae din Trestia rămâne şi el surprins de trecerea lui pe lista chiaburilor. „Politic
am fost în ilegalitate cu Frontul Plugarilor, am luat parte la toate manifestaţiile, la Deva, Brad,
Ţebea, Băiţa, După Piatră, Hondol şi Veţel, am dus lupte cu toate autorităţile, cu jandarmii şi
poliţia, am fost lovit în Brad şi strigat că sunt comunist” 909.
Dintre toţi preoţii din comună doar Lazăr Borza din Ormindea este făcut chiabur.
„Subsemnatul preot Lazăr Borza, preot ort. rom. în Parohia Ormindea, din motive pe care nu le
cunosc am fost trecut în zilele acestea pe lista chiaburilor şi în consecinţă somat de autorităţile
locale să prezint Sfatului Popular Băiţa carnetul cu cota de carne spre majorare” 910.
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Împotriva locuitorilor declaraţi chiaburi se dezlănţuie un şir de abuzuri fără precedent. Buda
Ioan lui Dumitru din satul Peştera este forţat să dea o vacă pentru un transport de porumb până
la Mintia911. Menţionăm că asemenea obligaţii le aveau doar ţăranii iobagi din evul mediu. Din
partea Sfatului Popular al comunei Băiţa se trimit o serie de citaţii unor persoane declarate
chiaburi. Reproducem două dintre ele pentru tonul ultimativ:
„Către cheaburul Ioan Belea
Vă punem în vedere ca în termen de la orele 4 – 7 să vă prezentaţi la Sfatul Popular cu
următoarele lucruri: una masă, două scaune şi un spălător fără lighean, o sobă. Aceste lucruri să
nu fie de bătaie de joc. De neprezentare se vor lua măsuri. Băiţa, 23 septembrie 1952”912.
Cea de a două somaţie are următorul conţinut:
„Către Cheaburul Trif Aron
Vă punem în vedere ca de la orele 4-7 să vă prezentaţi la Sfatul Popular Băiţa cu un cearşaf
şi o pătură, o ceaşcă, un ştergar. De neprezentare se vor lua măsuri” 913.
Credem că cele două somaţii sunt deosebit de relevante nemaiavând nevoie de nici un
comentariu.
Nu scapă de mâna lungă a noilor autorităţi nici femeile sau tinerii studenţi. La 29 martie
1951, Sfatul Popular al comunei Băiţa trimitea Institutului Politehnic din Bucureşti o
caracterizare despre familia studentului Borza Ionel din Ormindea în care scrie următoarele:
„Mama studentului Borza Ionel, satul Ormindea este clasată ca mijlocaşă, având 7 ha teren din
care 1,85 arabil914.
„Studentul – continuă referinţele – în timpul vacanţei a avut o manifestaţie duşmănoasă faţă
de preşedintele raionului Brad ceea ce denotă că nu este un element ataşat şi pe care se poate
conta. În tot timpul atât fiul, cât şi mama au fost elemente ce au avut manifestaţiuni duşmănoase
faţă de conducere”915.
Din anul 1951 comuna Băiţa va face parte din raionul Ilia. O mare atenţie este acordată
muncii culturale. Căminele culturale sunt denumite după numele unor personalităţi: Căminul
cultural „I. C. Frimu” din Sălişte, „Gheorghe Apostol” din Căinelul de Sus, „Vasile Roaită”
Crăciuneşti916.
În anul 1955 s-a făcut „reconstituirea căminului cultural din Sălişte. Au fost propuşi pe
lângă Miron Vasile, învăţător, ca director, Topor Aron l Petru, Brăneţ Ioan l Teodor, Mihăilă
Roman l Nicolae, Nicula Florica l Petru, Nicula Aron şi Mihăilă Roman 917.
Căminul cultural Vasile Roaită din Crăciuneşti „primeşte autorizaţie de a ţine petrecere
în 6 iunie 1955, de la orele 16-24. Înainte se va ţine o conferinţă şi un program artistic” 918.
Căminul cultural din Băiţa întocmeşte un Program de măsuri pentru sărbătorirea a 85 de ani
de la naşterea lui Lenin şi a zilei de 1 Mai. Programul prevede: articole la gazetele de perete
despre viaţa şi activitatea lui Lenin; recenzii ale lucrărilor lui Lenin; echipe de curăţenie pentru
văruitul şi curăţitul pomilor; amenajarea unui parc pe haldina din Băiţa 919. Tot cu această ocazie
organizaţia de partid şi sindicat de la Întreprinderile miniere Barbura şi Crăciuneşti vor face
schimburi de onoare şi câte o gazetă festivă de 1 Mai 920. Unul dintre cele mai grave
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evenimente faţă de care i-au atitudine, condamnându-l, îl reprezintă atacul asupra legaţiei R.P.R.
din Berna921.
La Ormindea este condamnat „atacul banditesc asupra Legaţiei R.P.R. din Berna, când a
fost ucis mişeleşte tov. Aurel Şeţu în noaptea de 14-15 februarie 1955”922. În finalul acţiunii se
adoptă următoarea:
„MOŢIUNE”
Muncitorii mineri, ţăranii muncitori şi intelectualii progresişti din satul Ormindea,, comuna
Băiţa, judeţul Hunedoara, profund indignaţi de atacul banditesc provocat de rămăşiţele legionare
asupra Legaţiei R.P.R. din Berna, din Elveţia, a cărui victimă a căzut unul dintre cei mai
devotaţi fii ai clasei muncitoare din ţara noastră, tov. Aurel Şeţu, care în urma rănilor primite şi-a
pierdut viaţa, cer cu toată insistenţa Guvernului R.P.R. de a face demersurile necesare pe lângă
guvernul elveţian care să procedeze imediat la extrădarea bandiţilor care au comis acest act
mişelesc prin care au căutat astfel să lovească în interesele scumpei noastre patrii şi a regimului
nostru de democraţie populară.
Totodată cer pedepsirea acestor criminali.
Ormindea la 6 martie 1955”923.
Acest act a fost condamnat şi la Trestia şi Hărţăgani, unde directorul Ioan Miţariu dă citire
tezei cu privire la atac 924.
Dar populaţia revine la treburile cotidiene, pentru a se îngriji de cele necesare traiului de zi
cu zi. Cultivă suprafeţele agricole stabilite de către organele raionale şi creşte strictul necesar de
animale. Încep să dispară de prin gospodăriile locuitorilor în primul rînd boii de tracţiune.
C.A.P.-urile sau întovărăşirile agricole reducând posibilitatea de a mai strînge furajele necesare
pentru hrana lor.
La Sălişte s-a înfiinţat o întovărăşire agricolă „Sălişteana” în mod forţat, dar nu a durat decât
un an. În anul 1960 s-a înfiinţat G.A.C. S-au luat pământurile de la ţărani, vitele de tracţiune,
atelajele, totul s-a făcut forţat, sub ameninţări925. Oamenii au muncit ca robii, foarte mulţi au fost
amendaţi pentru nimic. Câţiva ca să bage frică în toţi locuitorii au fost duşi la puşcărie 926. În
satul Sălişte – ne relatează învăţătorul Gheorghe Duma – au fost câţiva legionari, dar aceia cînd
a venit comunismul au trecut şi au îmbrăţişat şteagul comunist, punându-l chiar la capătul
holdei, unde arau şi semănau, exemplul lui Şerban Lazăr 927.
În anul 1957 s-a înfiinţat Întovărăşirea pentru creşterea oilor din Ormindea 928.
Tot mai mulţi bărbaţi iau drumul oraşelor sau se angajează în întreprinderile miniere din
zonă. În ceea ce priveşte întreprinderile miniere din zona Băiţei situaţia lor era destul de precară.
În anul 1948, din 4.874 t minereu extras au rezultat 16 kg. aur şi 7 kg argint, iar în anul 1949 din
1.622 t minereu s-a obţinut 7,6 kg aur şi 3 kg argint929. La sfârşitul anului 1950 extracţia de
minereu s-a sistat. În anii 1951-1953 s-au intensificat lucrările de cercetare geologică, în special
în zona filoanelor Vâna Mare şi Ghergheleu.
În anul 1951 s-au realizat 250 m galerii, 80 m suitori şi 65 m redeschideri, iar în anul 1952,
300 m galerii şi 120 m suitori930. La 1 iulie 1952, mina dispunea de numai 5.220 t de minereu,
rezervă vizibilă, pe filoanele 3 Rudolf şi Vâna Mare. Exploatarea Băiţa-Crăciuneşti până în anul
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1951 era deservită de o instalaţie de preparare mecanică prin ştampare, constând dintr-o
instalaţie cu 10 săgeţi, care prelucra minereu amalgamabil.
Minereul adus cu vagonetele de la mină, se răsturna cu ajutorul unui culbutor deasupra unui
grătar fix. Refuzul grătarului era trecut la un concasor cu fălci, minereul zdrobit cădea în silozul
şteampurilor. După zdrobire cu ajutorul săgeţilor, minereul sub formă de tulbureală trecea pe 2
mese fixe de amalgamare pe care aurul nativ era prins cu ajutorul mercurului. Sterilul rămas
după amalgamare sub formă de şlam era condus într-un bazin de decantare situat în faţa
instalaţiei vechi de prelucrare. Materialul a fost valorificat în anii 1990-1991931. În semestrul I
1953 în mina Crăciuneşti lucrau 15 munictori, 12 la lucrări de bază, iar 3 la lucrări auxiliare. La
suprafaţă, pentru deservirea minei erau 7 muncitori 932. La 8 iulie 1953, pentru sectorul
Crăciuneşti aparţinând de I.M. Barza, se finalizează un proiect care prevedea lucrări în valoare
de circa 27 milioane lei.
Erau prevăzute lucrări miniere de cercetare geologică în subteran la mina Băiţa-Crăciuneşti
şi preponderent la mina Troiţa o flotaţie pentru minereu complex cu instalaţiile aferente,
construcţii industriale şi sociale, racord electric şi un funicular de 2,7 km, Troiţa-Crăciuneşti.
Noua uzină de preparare, amplasată pe locul vechilor şteampuri de la gura galeriei
Crăciuneşti a fost terminată şi pusă în funcţiune în trimestrul IV 1953. Începând din anul 1954,
lucrările din mina Crăciuneşti s-au oprit iar extracţia de minereu a continuat numai la mina
Troiţa. În anul 1959, mina Crăciuneşti a fost deschisă din nou, urmărindu-se valorificarea
minereului aurifer din filoanele Ghergheleu, Vâna Mare şi Rudolf 933.
În anul 1959 s-au extras 3.583 tone rezerve geologice, respectiv 6.810 t minereu industrial
obţinându-se 11,243 kg aur şi 43,327 kg argint iar în amalgam 6,97 kg aur şi 2,64 kg argint 934.
Dar la 20 mai 1960 întreaga activitate auriferă s-a oprit. De la această dată, de când s-a oprit
activitatea de exploatare la zăcământul Băiţa-Crăciuneşti, au dispărut posibilităţile de a mai
practica mineritul aurifer pe teritoriul comunei Băiţa. Lucrările de cercetare geologică din zona
Daniel-Ursoiu au evidenţiat 134.838 7 minereu, rezervă-geologică cu un conţinut de 3,38 g/t aur
şi 32,14 g/t argint935.
În perioada 1950-1989 localităţile beneficiază de o serie de investiţii prin care se pun în
funcţiune şcoli, cămine culturale etc. În primul rând se trece la electrificarea localităţilor. În anul
1960 se electrifică satul Sălişte iar în anul 1963 satul Trestia. În anul 1956 şi 1957 se ridică
căminele culturale din Hărţăgani, Băiţa şi Căinelul de Sus 936. Încă din anul 1952 s-a ridicat
clădirea nouă a şcolii din Sălişte937. Şi alte dotări constând din şcoli, dispensare, cămine
culturale etc s-au ridicat în această perioadă ce dau un aspect civilizat localităţilor.
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COMUNA BĂIŢA ÎN PERIOADA 1990-2007
Actul revoluţionar din decembrie 1989 a deschis o nouă eră politică şi economică pentru
România, în care s-a înscris şi comuna Băiţa.
Frontul Salvării Naţionale, constituit la nivel naţional în timpul revolutiei şi-a asumat
răspunderea politică şi administrativă în întreaga ţară, dizolvând toate structurile politice şi
administrativ-terioriale din perioada comunismului, înlocuindu-le cu noi structuri cu caracter
democratic, care au preluat conducerea ca organe provizorii recunoscute cu drept de dispoziţie
în unitatile administrativ-teritoriale respective (judeţ, municipiu, oraş, comună).
În aceste condiţii în comuna Băiţa a fost numit ca primar la începutul anului 1990 domnul
Radu Leontin, care nu s-a dovedit a fi persoana cea mai potrivită pentru această funcţie fiind
înlocuit după scurt timp cu dl. Eisler Alfred, care a deţinut această funcţie până la organizarea
alegerilor locale din anul 1992, în baza Constituţiei României adoptată la 21.11.1991 şi a Legii
electorale nr. 70/1991.
În timpul mandatului de primar al d-lui Eisler Alfred a început şi punerea în aplicare a Legii
fondului funciar nr. 18/1991 privind C.A.P.-ul din satul Sălişte, singurul sat colectivizat din
comună, şi asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră ca urmare a trecerii pădurilor proprietate
privată a persoanelor fizice şi juridice în proprietatea statului.
Constituţia României din anul 1991 şi Legea administraţiei publice locale, nr.69/1991 au
instituţionalizat autorităţile administratiei publice locale în comune şi oraşe – consiliile locale şi
primării care să fie alese în mod democratic prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat (art. 59 alin.2 din Constituţia României).
Astfel la 9 februatie 1992 s-au organizat alegeri pentru Consiliile locale şi judeţene pentru
primari şi presedinţii Consiliilor judeţene, ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti.
La alegerile din 9 februarie 1992 comunei Băiţa conform Legii administraţiei publice
locale, nr. 69/1991 şi a legii electorale nr. 70/1991 i-a revenit dreptul de a avea un consiliu local
format din 13 mandate de consilieri, un primar şi un viceprimar, pentru care s-au depus liste
electorale de candidaţi din partea partidelor politice existente în comună.
În funcţia de primar al comunei Băiţa, la aceste alegeri a fost ales şi validat prin sentinţa
civilă nr. 962/1992 dl. Bulz Claudiu ca independent.
În consiliul local al comunei Băiţa întrunind numărul legal de voturi au fost aleşi şi validaţi
în şedinţa din 28.02.1992, următorii :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numele şi prenumele

Localitatea

Moga Anghel-Dumitru
Rad Nicolae
Popovici Nicolae
Popa Nicolae
Nita Cornel
Popa Romulus
Bulz Mioara
Guga Emil
Duma Aurel
Iuga Smos

Hărţăgani
Hărţăgani
Săliste
Barbura
Căinelul de Sus
Trestia
Ormindea
Băiţa
Săliste
Fizeş
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Partidul
politic
F.S.N.
F.S.N.
F.S.N.
F.S.N.
F.S.N.
F.S.N.
P.D.A.R.
P.D.A.R.
P.D.A.R.
C.D.

Obs.

Invalidată

11
12
13

Hogman Aurel
Barna Petru
Hanes Ioan

Hărţăgani
Băiţa
Căinelul de Sus

C.D.
C.D.
P.U.N.R.

Cele treisprezece mandate de consilieri au fost validate de Consiliul local în şedinţa de
constituire din 20.03.1992, cu excepţia mandatului lui Bulz Mioara care a fost invalidată pe
motiv de incompatibilitate fiind funcţionar public. În locul acesteia a fost validat mandatul de
consilier a d-lui Drăgus Nicolae de pe lista de supleanţi ai P.D.A.R.
De asemenea a fost invalidată candidatura d-lui Popovici Nicolae propus de F.S.N. din satul
Sălişte prin sentinţa civilă nr. 48/1992 a Judecătoriei Deva pentru faptul că a încălcat art. 4
alin.(2) din Legea electorală nr. 70/1991 (nu avea domiciliul în comuna Băiţa). În locul lui s-a
validat în şedinţa din 12.11.1992 mandatul de consilier a d-lui Pîs Petru de pe lista de supleanţi
al F.S.N. a satului Fizeş.
Ca viceprimar Consiliul local a ales din rândul consilierilor săi pe dl. Popa Nicolae din satul
Barbura din partea F.S.N., care şi-a menţinut şi calitatea de consilier.
În luna iunie 1996 au avut loc alegeri pentru ce-a de-a doua legislatură, de după revoluţia
din decembrie 1989, componenta Consiliului local ca număr de consilieri rămânând aceaşi ca şi
în prima legislatură.
La aceste alegeri a fost ales în funcţia de primar dl. Stoia Ionel-Remus din partea P.N.L.
validat prin sentinţa civilă nr. 679/25.06.1996 a Judecătoriei Brad.
În şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Băiţa din 27.06.1996 în consiliul
local au fost aleşi şi validaţi următorii consilieri :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele şi prenumele
Bulz Claudiu-Marcel
Gheban Constantin
Bratu Gheorghe
Gherman Ioachim
Sav Cornel
Popa Nicolae
Moga Anghel-Dumitru
Dobra Teodor
Iuga Amos
Borza Vasile
Adam Doina
Clej Ionel
Sav Aurel

Localitatea
Băiţa
Băiţa
Băiţa
Hărţăgani
Lunca
Barbura
Hărţăgani
Căinelul de Sus
Fizeş
Ormindea
Ormindea
Ormindea
Hărţăgani

Partidul
politic
U.S.D.
U.S.D.
U.S.D.
U.S.D.
P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.U.N.R.
P.U.N.R.
P.U.N.R.
P.S.M.
P.S.M.
P.L. 93

Obs.

Tot în şedinta de constituire a Consiliului local al comunei Băiţa din 27.06.1996 a fost ales
ca viceprimar d-l. Sav Cornel din satul Lunca propus de P.D.S.R., a cărui mandat a încetat prin
deces în locul lui fiind ales în şedinţa din 28.02.2000 ca viceprimar d-l consilier Borza Vasile
propus de P.U.N.R. Deasemenea a încetat mandatul de consilier prin deces al d-lui consilier
Moga Anghel-Dumitru în locul lui fiind validat în şedinţa din 28.02.2000 mandatul de consilier
a d-lui Iacob Petru de pe lista de supleanţi ai P.D.S.R. din satul Crăciuneşti.
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Au urmat apoi alegerile la termen din 4 iunie 2000. Pentru comuna Băiţa păstrându-se
acelaşi număr de consilieri.
În functia de primar al comunei Băiţa a fost ales în al doilea tur de scrutin din data de
18.06.2000 dl. Diniş Damian din partea F.E.R. validat prin Sentinţa civilă 2403/21.06.200 a
Judecătoriei Deva. În consiliul local au fost aleşi şi validaţi în şedinţa de constituire din 22 iunie
2000 următorii consilieri :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele şi prenumele

Localitatea

Iovan Ioan
Clej Gheorghe-Mirel
Stahie Petru
Iuga Cornel
Popa Nicolae
Stoia Ionel-Remus
Borza Vasile
Dobra Sorin-Ioan
Moga Cornel
Alexandru Cornel
Nicşa Cornel-Nicolae
Nita Cornel
Circo Mircea-Constantin

Băiţa
Băiţa
Fizeş
Fizeş
Barbura
Căinelul de Sus
Ormindea
Căinelul de Sus
Hărţăgani
Băiţa
Baita
Căinelul de Sus
Hărţăgani

Partidul
politic
F.E.R.
F.E.R.
F.E.R.
P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.U.N.R.
P.U.N.R.
A.P.R.
A.P.R.
P.N.L.
P.D.
P.N.R.
P.D.S.R.

Obs.

Ca viceprimar a fost ales din rândul consilierilor dl. Alexandru Cornel propus de P.N.L. fără
a-şi păstra şi funcţia de consilier conform modificărilor aduse legii administraţiei publice locale.
În locul său a fost validat mandatul de consilier al d-lui Din Marian de pe lista de supleanţi a
P.N.L. Băiţa.
Viceprimarul Alexandru Cornel a fost schimbat din funcţie în şedinţa din 28.09.2001 pentru
că nu a adus la îndeplinire unele sarcini încredinţate în mod direct prin dispoziţia primarului nr.
44/2001.
În locul său a fost ales ca viceprimar în şedinţa din 31.10.2001 dl. consilier Iovan Ioan
propus de F.E.R., iar în locul acestuia s-a validat în şedinţa din 30.11.2001 mandatul de consilier
a d-lui Demian Gheorghe de pe lista de supleanţi a P.S.D. satul Hărţăgani.
Următoarea legislatură pentru organele administraţiei publice locale a avut loc la data de 6
iunie 2004 la care componenta Consiliului local a rămas tot cu 13 mandate de consilieri, un
primar şi un viceprimar.
În funcţia de primar al comunei Băiţa la alegerile din 6 iunie 2004 a fost reales primar cu o
majoritate covârşitoare de voturi dl. Diniş Damian, care a fost validat prin Sentinţa civilă nr.
1682/2004 a Judecătoriei Deva, de astă dată candidat din partea P.S.D.
În consiliul local au fost aleşi şi validaţi în şedinţa din 17.06.2004 următorii consilieri :
Nr.
crt.
1
2

Numele şi prenumele
Iovan Ioan
Iuga Cornel

Localitatea
Băiţa
Fizeş
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Partidul
politic
P.S.D.
P.S.D.

Obs.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stahie Petru
Clej Gheorghe-Mirel
Moga Cornel
Dobra Sorin-Ioan
Rad Aurel
Nita Cornel
Borza Vasile
David Constantin-Dragomir
Nicşa Cornel-Nicolae
Circo Constantin-Mircea
Stoia Ionel-Remus

Fizeş
Ormindea
Hărţăgani
Căinelul de Sus
Hărţăgani
Căinelul de Sus
Ormindea
Căinelul de Sus
Băiţa
Hărţăgani
Căinelul de Sus

P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.D.
P.R.M.
P.N.L.

Ca viceprimar din rândul consilierilor a fost ales dl. consilier Iovan Ioan propus de P.S.D.,
iar în locul său s-a validat în şedinţa extraordinară din 24.06.2004 mandatul de consilier a d-lui
Nonu-Nicolae Vancu din partea P.S.D. din satul Crăciuneşti.
În legislatura 2004-2008 până în anul 2007 s-au mai produs două schimbări de
consilieri astfel, în locul d-lui consilier Circo Constantin-Mircea demisionat din motive de
incompatiblitate, survenită pe parcurs (functionar public), s-a validat în şedinţa din 30.06.2005
mandatul d-lui Popa Marius-Nicolae de pe lista de supleanţi ai P.R.M. din satul Hărţăgani, iar în
locul d-lui consilier Nita Cornel – decedat într-un accident, s-a validat în şedinţa din 23.09.2005
mandatul de consilier al d-nei. Crenguţa Avram de pe lista de supleanţi ai P.S.D. din satul Băiţa.
Din analiza nominală şi a apartenenţei politice rezultă ca la alegerile din 2004 au fost realeşi
9 consilieri care au deţinut această funcţie şi în legislatura 2000–2004, iar 10 consilieri aparţin
formaţiunii politice P.S.D., ca urmare a înscrierii ulterioare după anul 2000 în acest partid,
inclusiv a primarului şi viceprimarului.
Prin componenţa sa din anul 2004 Consiliul local al comunei Băiţa asigură majoritatea
necesară pentru a putea adopta sau a respinge hotărârile iniţiate de primar, consilieri sau din
initiaţiva cetăţenilor conform legii, în interesul comunităţii şi ai cetăţenilor comunei.
De reţinut că începând cu legislatura din 2004 şi până în prezent pentru satele care nu au
obţinut mandate de consilieri acestea au fost reprezentate în consiliul local de căte un delegat
sătesc ales în adunările cetăţeneşti ale satului, aceştia fiind invitaţi la şedintele consiliului local
cu vot consultativ, când pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise probleme ce vizau satul
respectiv.
Primăria comunei Băiţa a avut în perioada 2000-2007 un aparat tehnic de specialitate al
consiliului local compus din urmatorii : Mariana Blasko - secretar, Eugenia Udrea -contabil,
Petru Iacob - consilier juridic, Daniel-Petru Pîs - şef serviciu gospodărie comunală, Gheorghe
Jurjiu - inspector U.A.T. (demisionat în anul 2006), Mioara Bulz - agent agricol, Liliana Colisar
- referent asistenta social, Cornelia Ungur - referent financiar, Maria Iacob - referent, Cornel
Iuga - referent U.A.T. din anul 2007, Gheorghe Nicşa - casier, Elena-Violeta Bodrean - guard,
Ionel Iovan-şofer şi Cosmin-Nicolae Jurca - mecanic centrala termică938.
În P.U.G-ul comunei Băiţa este prevăzută construcţia câtorva obiective „care-şi vor dovedi
din plin utilitatea, venind cu multiple avantaje în sprijinul comunităţii locale” 939. În centrul
comunei, Băiţa este prevăzută a se construi o policlinică cu staţionar, vechiul dispensar fiind
necorespunzător pentru cerinţele actuale ale populaţiei 940. De asemenea se proiectează
Capitolul „Comuna Băiţa în perioada 1990-2007” a fost întocmit de d-nul consilier juridic Petru Iacob.
Ibidem.
940
Ibidem.
938
939
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amenajarea unui teren de sport şi pentru spectacole în aer liber, ce se va amenaja pe o veche
haldă de steril, estompând imaginea acelui loc şi, totodată stabilizând şi reabilitând terenul din
zona respectivă.
Alte obiective prevăzute: extinderi de centrale telefonice, staţii de epurare (Băiţa, Barbura,
Lunca şi Ormindea), rezervoare de apă potabilă (Barbura, Căinelul de Sus, Crăciuneşti,
Hărţăgani, Ormindea, Peştera, Sălişte şi Trestia), platforme pentru depozitarea gunoiului şi
puţuri seci (Barbura, Căinelul de Sus, Fizeş, Hărţăgani, Lunca, Peştera, Sălişte, Trestia),
modernizări şi lărgiri de drumuri în toate localităţile comunei, îndiguiri şi regularizări de râuri la
Crăciuneşti, Hărţăgani şi Lunca941.
Populaţia comunei se ridică, conform evidenţelor primăriei, la 4.218 locuitori, dintre care
2.024 bărbaţi şi 2.194 femei 942. Din punct de vedere religios populaţia comunei Băiţa prezintă
următoarea structură:
Ortodocşi
4.118 persoane
Romano-catolici
39 persoane
Greco-catolici
3 persoane
Reformaţi
6 persoane
Unitarieni
2 persoane
Baptişti
5 persoane
Penticostali
2 persoane
Adventişti de ziua a şaptea
2 persoane
Creştini după Evanghelie
4 persoane
Altă religie
7 persoane
Fără religie
1 persoană
Nedeclaraţi
4 persoane
Total
4.218 persoane943
Din populaţia comunei circa 3.000 de persoane trăiesc din cultivarea pământului şi din
creşterea animalelor. Se cultivă grâu, orz, ovăz, porumb, cartofi, legume de câmp şi plante de
nutreţ. Conform datelor statistice întocmite la nivelul comunei Băiţa pe anul 2006 s-au cultivat
suprafeţele din tabelul următor:944
Nr.
Cereale şi plante
Suprafeţe Producţia medie
Obs.
crt.
cultivate
cultivate
la ha/kg
1
Grâu
311
3.967
2
Orz
38
3.421
3
Ovăz
50
2.480
4
Porumb
650
2.420
5
Cartofi
110
15.654
6
Legume de câmp
110
12.822
7
Plante de nutreţ
654
12.238
Efectivele de animale constau din 2.034 capete bovine, 3.115 ovine, 315 caprine, 1.950
capete porcine, 85 cabaline, 700 iepuri de casă, 27.678 păsări şi 400 familii de albine 945.
941

Ibidem.
Ibidem, p. 7.
943
Ibidem, p. 11.
944
Ibidem p. 7.
945
Ibidem.
942
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Comuna Băiţa dispune de o reţea importantă de învăţământ constând din 6 grădiniţe, cu
program normal, 8 şcoli primare şi 2 şcoli generale. La nivelul întregii comune, în anul şcolar
2005-2006 erau 104 preşcolari, 231 elevi, din care 131 în clasele I-IV şi 100 elevi în clasele VVIII946.
Şi în domeniul cultural s-au remarcat câteva formaţii din comună dintre care cea mai
cunoscută este „Cununa grâului” din satul Hărţăgani, care a câştigat numeroase premii. Reţeaua
căminelor culturale se ridică la 11, existând câte un cămin cultural în fiecare localitate
componentă a comunei, totalizând 2.510 locuri 947.
Localităţile comunei Băiţa oferă perspective şi oportunităţi pentru dezvoltarea viitoare. Cei
care doresc să investească în localităţile comunei dispun de o serie de facilităţi între care
amintim: acces auto în toate localităţile; existenţa unei bune reţele de drumuri modernizate;
preţurile mai mici ale terenurilor şi locuinţelor; impozite mai mici, zona beneficiind de Legea
Moţilor.
Zonele cele mai favorabile pentru amenajările turistice sunt la Crăciuneşti, Sălişte şi
Trestia. O valoare turistică deosebită o prezintă şi zonele din preajma vârfurilor Stogu, Setraş şi
Bulzului de la Hărţăgani.

946
947

Ibidem, p. 8.
Ibidem, p. 9.
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BISERICA ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ
A LOCUITORILOR COMUNEI BĂIŢA
Religia creştină a fost introdusă în Dacia încă înainte de cucerirea ei de către împăratul
Traian. Scriitorul latin Tertulian consemna că în cei dintâi ani ai veacului al III-lea numele lui
Hristos şi credinţa în el a ajuns la toate neamurile între care înşira pe britani, sciţi, sarmaţi,
daci948. În secolul al VI-lea daco-romanii erau cu toţii creştini consolidându-se viaţa creştină tot
mai mult în secolul următor, când se poate vorbi şi de o oarecare organizare bisericească.
Dovada vechimii creştinismului la români ne-o atestă şi numeroşii termeni bisericeşti de
origine latină: Dumnezeu, cruce, creştin, lege, biserică, preot, Sfânta Scriptură, crez, botez,
cuminecătură, altar, tâmplă, rugăciune, închinăciune, înger etc 949. De asemenea strămoşii noştri
aveau biserici în care creştinii se rugau lui Dumnezeu. Religia cea nouă pentru ei era lege.
Ţineau sărbătorile: Duminica, Crăciunul, Floriile, Rusaliile şi cunoşteau cultul sfinţilor creştini,
Ioan, Nicolae, Dimitrie, Petru, Gheorghe etc950.
În urma invaziei slavo-bulgarilor contactul între populaţiile de acelaşi neam au fost
întrerupte. În urma stabilirii slavilor în Dacia Aureliană, românii din sudul Dunării au fost
încetul cu încetul slavizaţi. Contactul creştinilor români de la nordul Dunării cu lumea latină s-a
întrerupt. Chiar Bizanţul a devenit imperiu de limba greacă, pe la 606 limba latină fiind înlocuită
cu cea greacă chiar şi în armată şi justiţie. După creştinarea ungurilor, aceştia veneau cu spada şi
crucea pe meleagurile româneşti cu misiunea de catolicizare a ereticilor, a păgânilor. În această
calitatea ei au cucerit, în etape succesive, Transilvania, ameninţând însăşi libertatea religioasă a
românilor.
După creştinarea bulgarilor, în anul 864, limba slavonă a devenit şi limba bisericii, cu
îngăduinţa papei care a autorizat pe Ciril şi Metodie, creştinătorii slavilor din Moravia şi
Bohemia. Prin filiera bulgară limba slavonă pătrunde şi în biserica românească. În secolele VIIIX credinţa creştină însoţea pe români pretutindeni. Ea îl îndemna la fapte bune creştineşti, îi
mângâia în nenorocirile zilnice şi le dădea speranţa zilei de mâine, când Dumnezeu va risipi
nenorocirile şi norul greu de barbari căzut asupra capetelor lor. Semnul crucii se făcea, iar
cuvintele „Doamne ajută” se ziceau tot mai des. Rugăciunile „Tatăl nostru, „Credeul”,
„Împărate ceresc” şi altele, învăţate încă din perioada romană şi în care nu se află nici un cuvânt
slav, ci numai latineşti, se rosteau zilnic de mai multe ori, când românul se aşeza sau ridica de la
masă, când se culca sau trezea din somn, când pleca la lucru sau război, datoria de bun creştin
nu şi-a uitat-o, înălţând câte o rugăciune pioasă către tatăl ceresc951.
Sărbătorile şi posturile le ţineau cu sfinţenie, o mulţime de sărbători, posturi, credinţe şi
obiceiuri păgâne se strecoară pe nesimţite în legea creştină, pe care o primiseră şi românii şi le
păstrează şi astăzi, între care amintim obiceiurile păgâne păstrate la Crăciun, colinda la Sf.
Vasile (Anul nou), punerea de bani pe cosciugul morţilor, sunt uzanţe păgâne care dovedesc
vechimea creştinismului românesc, primit în epoca daco-romană952.
La începutul mileniului II, au loc evenimente care vor influenţa şi viaţa religioasă a
românilor. În anul 1018 statul bulgar era desfiinţat, în urma unui groaznic măcel săvârşit de
către armatele împăratului Vasile al II-lea supranumit Bulgaroctonul. În urma înfrângerii pe tot
lungul Dunării s-a întins iarăşi împărăţia bizantină, de limbă greacă şi în acelaşi timp rivala
Ştefan Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria până la 1700, vol. I,
Arad, 1918, p. 3.
949
Henric Stahl, op. cit., p. 15.
950
Ştefan Meteş, op. cit., p. 15.
951
Ibidem, p. 21-22.
952
Ibidem, p. 22.
948
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Ungariei catolicizante953. După înfrângerile suferite de bulgari în faţa oştilor conduse de
împăratul bizantin, Vasile al II-lea, o bună parte a populaţiei se refugiază la nordul Dunării. Între
aceşti refugiaţi au fost şi foarte mulţi clerici, care au întărit la noi biserica în ritul slavon din
provinciile româneşti de la nordul Dunării.
Românii din Transilvania se bucurau de aceleaşi drepturi, ca şi noii veniţi, până către
mijlocul secolului al XIV-lea. Dar presiunea bisericii catolice asupra românilor şi a instituţiilor
lor religioase se accentuează după ce cuceritorii maghiari îşi revin din şocul marii invazii tătare
din anul 1241. Religia ortodoxă a românilor era o piedică puternică în realizarea planurilor
papale de extindere a catolicismului spre est.
La 14 noiembrie 1234, papa Grigore al IX-lea adresa o scrisoare regelui Ungariei, Bela al
IV-lea, în care se spune: „Am înţeles că în episcopatul cumanilor, se află nişte popoare care se
numesc români şi cu toate că se socotesc a fi creştini, totuşi au diferite rituri şi datini, ce sunt
contrare cu numele de creştin. Dispreţuiesc biserica romană, nu primesc tainele de la episcopul
cumanilor din acea dieceză ci de la nişte pseudo-episcopi de ritul grecilor şi mulţi unguri, teutoni
(saşi) şi alţii trec la dânşii, făcându-se un popor cu românii şi primind prescrisele taine de la
ei”954. La sinodul episcopilor unguri ţinut la Buda, în anul 1279, se cerea să se „interzică
ortodocşilor construirea de biserici şi de a lua parte la slujbă” 955. Ortodocşii din Transilvania,
consideraţi „schismatici”, au fost persecutaţi atât de către puterea de stat cât şi de biserica
catolică. Ludovic de Anjou ordona dregătorilor din comitate să prindă pe preoţii ortodocşi,
împreună cu familiile lor şi să-i scoată din ţară956.
În anul 1366, acelaşi rege a pus criteriul confesional la baza politicii sale de transformare a
românilor transilvăneni în populaţie tolerată, fără drepturi politice. El condiţionează dreptul de a
poseda pământ al cnezilor şi nobililor români de îmbrăţişarea catolicismului. În a doua jumătate
a secolului al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea, o atenţie deosebită pentru
problemele bisericeşti ale românilor din Transilvania este manifestată de către mitropolitul Ţării
Româneşti, având şi însărcinarea specială a Patriarhiei din Constantinopol.
În locul preoţilor ortodocşi izgoniţi sau exterminaţi îşi fac apariţia călugării franciscani care
construiesc convente catolice la Orşova, Haţeg, Cuvin Sebeş, Ineu şi în alte localităţi din Banat
şi Transilvania.
Politica prozelită continuă cu o intensitate sporită şi fără întrerupere folosind toate
modalităţile, de la propagarea catolicismului de către călugări şi preoţi, la construirea de biserici
şi înzestrarea acestora, mergând până la scutirea de dijme a celor convertiţi la catolicism. Se
folosesc din ce în ce mai des măsuri de constrângere, între care interzicerea bisericilor
schismatice (ortodoxe) şi a slujbei religioase ortodoxe, prinderea preoţilor, a copiilor, soţiilor
preoţilor şi confiscarea bunurilor acestora.
În anul 1428, Sigismund de Luxemburg adăuga noi dispoziţii care prevedeau „că nobililor
şi cnejilor români li se interzice să posede moşii, de a întreţine preoţi de altă religie decât
catolică, preoţii care încercau să-i atragă pe catolici la biserica ortodoxă erau arestaţi şi bunurile
lor confiscate. Copiii nobililor şi ai cnejilor nu puteau fi botezaţi decât de preoţi catolici, cei ce
se converteau la religia ortodoxă îşi pierdeau bunurile etc.
Românii din Transilvania şi Ungaria au avut, până în veacul al XV-lea, o organizare
bisericească în frunte cu episcopi, protopopi, preoţi. După întemeierea Mitropoliilor Ţării
Româneşti şi Moldovei influenţa lor asupra fraţilor de acelaşi sânge şi credinţă din Transilvania
creşte, biserica de aici ajungând dependentă de ele, dependenţă care s-a păstrat, cu mici
întreruperi până la 1700957. Menţionarea unor preoţi români, chiar dacă sunt mai rar întâlniţi în
documentele oficiale, presupune existenţa de protopopiate în întreaga Transilvanie, din Haţeg
953

Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 36.
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N. Dobrescu, Istoria bisericii române, Bucureşti, 1926, p. 14.
956
Ibidem.
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Ştefan Meteş, op. cit., p. 38.
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până în Bihor, din Banat în Maramureş. O serie de cnezi români ridică biserici din piatră, între
care îi amintim pe Bâlea din Crişcior, jupanii Vladislav şi Miclăuş din Ribiţa.
Între bisericile ridicate în Zarand amintim pe cele de la Crişcior, Ribiţa şi Hălmagiu care a
slujit nevoilor spirituale ale creştinilor ortodocşi din satele apropiate. Primele piedici în folosirea
bisericii de către credincioşii ortodocşi, apar după mijlocul secolului al XVI-lea, odată cu
răspândirea Reformei. Nici nu scăpase bine de prigoana catolicismului şi Biserica română
ortodoxă va fi pândită de aceleaşi intenţii prozelite, de astă dată din partea bisericilor reformate,
luterană şi calvină.
Lipsa de susţinere de care s-a izbit hotărârea Conciliului florentin în întreaga lume ortodoxă,
în special după căderea Constantinopolului, a creat drum liber Reformei. Puterea absolută a
catolicismului în Transilvania a fost înlăturată pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Dieta
Transilvaniei, desfăşurată la Cluj, în anul 1556, desfiinţa Episcopia catolică de Alba Iulia şi
secularizează averile bisericii catolice958. În acelaşi timp confesiunea ortodoxă era considerată
idolatră şi trebuie să se stârpească din ţară959.
Deci noul val de prozelitism calvin din secolul al XVI-lea a pus la grea încercare rezistenţa
elementului românesc. Mai ales principii calvini ai Transilvaniei pun mult zel pentru câştigarea
românilor pentru calvinism, spre a lărgi baza puterii centrale şi a uşura lupta în exterior. În acest
scop ei au căutat să dea bisericii româneşti din Transilvania o ierarhie proprie ruptă de cea a
ţărilor române, Muntenia şi Moldova, să supună aparatul bisericesc românesc episcopilor
calvini, să câştige prin avantaje şi promisiuni preoţimea, şi apoi prin ea, poporul. Reacţia
preoţilor români este, în oarecare măsură, favorabilă acestui nou curent religios.
La 1526, castelanul cetăţii Hunedoara, Georg Scholcz, adept al înnoirilor religioase,
mergând la casa unui preot român, deşi era vreme de post a mâncat carne împreună cu
românii960. Pasul decisiv către Reformă a oraşului Oradea s-a făcut în anul 1557, când cea mai
mare parte a locuitorilor au renunţat la catolicism961. Apoi după trecerea la calvinism a comunei
Voivodeni (Bihor) propaganda calvină se îndreaptă pe Crişul Alb în sus, străbătând munţii
locuiţi de români, ajungând până la Vârfuri şi în satele din jur.
Reforma religioasă în Transilvania s-a propagat cu repeziciune. Invocarea repunerii
creştinătăţii pe făgaşul creştinismului primar a fost şi în Transilvania, ca şi în restul Europei, un
deziderat frumos dar imposibil de realizat. Ea venea în contradicţie cu pretenţiile nobilimii de aşi însuşi averile Bisericii catolice, probând prin acest gest însăşi apartenenţa sa la Reformă. Din
anul 1560, maghiarii erau de orientare calvină, câştigându-l de partea lor şi pe principele
Transilvaniei, Ioan Sigismund Zapolya962.
În secolul al XVII-lea absolutismul princiar calvin a condus la construirea unui absolutism
episcopal calvin, caracterizat de multe ori, prin conservatorism, dar şi prin reacţii de anihilare a
altor confesiuni. În scopul organizării administrative a vieţii bisericeşti s-au constituit
episcopatele, senioratele - protopopiatele şi parohiile.
Un astfel de seniorat a fost constituit şi în Zarand de către principele Transilvaniei,
Gheorghe Rakoczy I. Era un seniorat calvinesc de rit grecesc, purtând numele de protopopiatul
Crişului, cum este amintit în Diploma de numire a episcopului Simion Ştefan din 10 octombrie
1643963. Protopopul numit al acestui protopopiat român-calvin a fost instituit pe lângă anumite
condiţii şi era supus superintendentului calvin.
Principele s-a înşelat privind persoana numită deoarece la 15 decembrie 1648,
încunoştinţează comitatul Zarandului, că a întărit pe Petru din Ciuci (Vârfuri) în protopopiatul
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românesc al Zarandului, pe care înaintaşul său nu l-a condus cu vrednicie964. Condiţiile numirii
sale a fost predicarea „cuvântului lui Dumnezeu româneşte şi tot aşa să facă preoţii supuşi lui,
cuvântul lui Dumnezeu, să răspândească Catehismul calvin şi să părăsească boscoanele de la
botez şi cununii”965.
„Întru toate să asculte de episcopul ungur calvin şi să i se supună. Deoarece răutatea a
început să se răspândească pretutindeni, îi îngăduie să cerceteze bisericile care îi sunt supuse şi
vizitaţiunile acestea să le facă după obiceiul vechi recunoscut” 966. Pentru a-şi întări autoritatea,
principele porunceşte tuturor preoţilor din numitul protopopiat să-l recunoască şi să asculte de
protopopul Petru, căci la din contră îşi pierd slujba967. Dar principii Transilvaniei nu numeau
numai preoţi şi protopopi calvini ci şi episcopi de acelaşi rit. La 30 septembrie 1641, Gheorghe
Rakoczy I numeşte pe Avram Burdanfalvi în funcţia de episcop în Bihor, cerându-i „să predice
ca şi preoţii săi, în limba poporului ca astfel şi bieţii valahi să-şi poată câştiga zilnic hrana
sufletească, atât în religia cât şi în ştiinţa mântuitoare şi din zi în zi, scoţându-se din întunericul
rătăcitor, să fie conduşi spre lumină” 968. Pentru convertirea cât mai grabnică a românilor sunt
tălmăcite cărţile calvine în româneşte.
În anul 1648 se tipăreşte Catehismul calvinesc în româneşte cu litere latine şi ortografie
ungurească. Principele Gheorghe Rakoczy al II-lea îi cere lui Petru Ciuci să primească şi să
impună şi altora Catehismul calvinesc. I se mai cerea să „nu despartă pe cei căsătoriţi fără ştirea
episcopului calvin maghiar”. El trebuia să se ţină de instrucţiunile date de principele
Transilvaniei înainte cu 5 ani.
Impactul calvinismului asupra românilor ortodocşi poate fi ilustrat prin prevederile
decretului din 1662 prin care românii din Deva sunt opriţi a mai pune cruci la morminte, de a
mai da pomeni după morţi, de a folosi ceremonii la slujbele bisericeşti, lucruri care se
împotrivesc cuvântului dumnezeiesc şi obiceiurilor creştine 969.
Românii au constituit adevărata provocare pentru misionarii calvini. În 1566, Dieta
Transilvaniei îi conferea lui Gheorghe de Sângeorz titlul de episcop reformat, permiţându-i să
acţioneze pretutindeni între români pentru care i se dădea voie să organizeze dispute publice cu
oricine se împotrivea, fie vlădică, fie preot, fie călugăr 970.
Cu toate eforturile, dar mai ales presiunile dietei, principelui şi clerului superior calvin,
Reforma a prins rădăcini, aproape exclusiv în mediul nobiliar. După ani de trudă, episcopul
Gheorghe de Sângeorz concluziona că „lucrul de căpetenie”, de care a reuşit să-i convingă pe
preoţii români era, să facă în Sfânta Biserică toată slujba în limba română ca obştea să
înţeleagă971.
Momentul Mihai Viteazul a însemnat un reviriment pentru ortodocşii Transilvaniei. În
tratatul încheiat cu Sigismund Bathory, la 20 mai 1595, se prevedea că „toate bisericile
româneşti care sunt în ţinuturile Craiului vor fi sub jurisdicţia şi dispusul Arhiepiscopiei din
Târgovişte, potrivit cu dreptul bisericesc şi rânduielile acelei ţări muntene, şi-şi vor avea
veniturile obişnuite”972. În condiţiile unor noi presiuni făcute de către principele Mihail Apafi I
(1679-1688), care a impus preoţimii române ortodoxe contribuţii grele, situaţia credincioşilor
ortodocşi se deteriorează şi mai mult. Chiar o serie de familii nobiliare române sunt decăzute din
statutul lor, diplomele nobilitare fiind anulate. Dar cea mai gravă încălcare a drepturilor naturale
ale românilor a constat din osândirea capului bisericii lor, mitropolitul Sava Brancovici.

964

Ibidem.
Ibidem.
966
Ibidem.
967
Ibidem.
968
Ibidem, p. 196.
969
Ibidem, p. 347.
970
Relaţii interconfesionale…p. 43.
971
Ibidem, p. 46.
972
Ibidem, p. 49.
965

168

Sinodul desfăşurat la 2 iulie 1680, îl declara pe mitropolit criminal, urmând a fi întemniţat şi
osândit la pierderea întregii sale averi 973. De altfel însăşi starea Bisericii ortodoxe era cumplită.
Autonomia sa era o iluzie, mitropolitul şi sinodul erau despuiaţi de drepturile lor fiind supuşi
superintendentului calvin, care purta şi titlul de episcop român 974. Nici situaţia clerului ortodox
nu era mai bună. Cu un cuvânt românii aflaţi sub o cruntă exploatare socială, erau persecutaţi şi
din punct de vedere al vieţii moral-religioase.
Clerul ortodox a fost împins până la treapta cea mai de jos a culturii. Educaţia preoţilor
cuprindea simple noţiuni de scris-citit, iar de o cultură teologico-ştiinţifică nici nu putea fi vorba.
În întreaga Transilvanie nu exista un singur institut de educaţie pentru preoţii ortodocşi, sumara
lor instrucţiune o primeau pe la mănăstiri, înainte de hirotonire975.
În mentalitatea religioasă a românilor, pe lângă ţinerea postului, un sens similar îl avea
venerarea icoanelor şi troiţelor ridicate la răspântii de drumuri. Cu toată presiunea exercitată de
principii calvini o serie de comunităţi au rămas la credinţa strămoşească, cum este şi cazul
localităţilor componente ale comunei Băiţa. Cu o nobilime aproape inexistentă religia calvină a
fost departe de a se impune. Se mai adaugă la aceasta şi depărtarea de centrele calvine din
Zarand sau din Haţeg şi Orăştie.
La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea asupra românilor din
Transilvania s-a abătut o nouă furtună, trecerea la Unirea cu Biserica Romei. După anexarea
provinciei, Curtea din Viena şi Papalitatea tind să-şi subordoneze comunităţile de rit bizantin.
Prin atragerea elementului românesc la catolicism se intenţiona întărirea partidei catolice care în
timpul principilor calvini, aproape dispăruse cu totul. Chiar în perioada instaurării stăpânirii
habsburgice asupra Transilvaniei, generalul Rabutin primise instrucţiuni de la monarh „ca să
poarte de grijă, ca românii să nu se unească cu o altă confesiune, decât numai cu cea
catolică”976.
Odată cu trecerea acestei provincii româneşti sub stăpânirea habsburgică se ridică noi
probleme în faţa naţiunii române şi a bisericii sale. Curtea din Viena considera că o stăpânire de
durată asupra Transilvaniei se putea baza pe întărirea catolicismului. Pentru a-şi atinge acest
scop era necesară atragerea elementului românesc la catolicism. Calea cea mai rapidă în
realizarea acestui scop consta în crearea unor avantaje materiale pentru clerul ortodox, prin care
apoi s-ar atrage şi credincioşii.
În acelaşi timp propaganda catolică încerca să demonstreze că diferenţa între biserica
catolică şi cea ortodoxă ar fi neînsemnată, mărginindu-se numai la „primat”. Celelalte, între care
adaosul de „filioque”, azima şi purgatoriu ar fi numai nişte lucruri secundare977. Avantajele
materiale promise clerului ortodox cât şi slaba sa cultură, au facilitat calea spre unirea cu
biserica catolică.
La sinodul din 7 octombrie 1698, de la Alba Iulia, care dezbătea Unirea cu Biserica Romei,
participă şi protopopul Ilie de la Criş 978. După moartea mitropolitului Teofil, este convocat un
nou sinod, de către mitropolitul Atanasie, care se desfăşoară, în zilele de 4-5 septembrie 1700,
tot la Alba Iulia. De această dată participă protopopul Teodor din Criş împreună cu 20 de
preoţi979.
Nicolae Densuşianu, fiul preotului greco-catolic Vizantie Pop din Densuş, scria că „românii
din Transilvania, după lungi şi grele suferinţe dorind, în fine să scape de mizeriile unei servituţi
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insuportabile, ca şi de persecuţiile religioase, se hotărâră să-şi schimbe religiunea şi în modul
acesta să ajungă la o stare politică mai fericită” 980.
Prin actul Unirii, din 5 septembrie 1700, erau înscrise 54 nume de protopopi, iar alături de
numele fiecăruia, numărul preoţilor eparhiei lor, socotiţi aderenţi, în total 1563981. Împotriva
unirii românilor s-au ridicat chiar Stările privilegiate ale Transilvaniei care au înaintat un protest
spunând: „Să dea Dumnezeu ca această naţiune barbară şi prolifică să nu se încumete la timpul
său la răsturnarea celorlalte naţiuni”982.
Dar reacţia cea mai puternică împotriva unirii venea din Ţara Românească, din partea
domnitorului Constantin Brâncoveanu, a Cantacuzinilor, a sfetnicilor lui şi a înaltului cler.
Unirea era nesigură chiar în Transilvania. În rândul ţărănimii române stăruia o adevărată
confuzie. Cât timp nu li se schimba ritul ei nu fac o deosebire clară între unit şi neunit. O
statistică a clerului românesc din anul 1716 înregistra 2.260 preoţi uniţi şi 456 neuniţi 983.
Conscripţia episcopului Inochentie Micu, din anul 1733, înregistrează şi localităţile comunei
Băiţa printre parohiile trecute la Unirea cu Biserica Romei. Satele Hărţăgani, Sălişte, Trestia,
Crăciuneşti, Căinelul de Sus, Ormindea şi Peştera făceau parte din Archidiaconatul Bradului.
Satul Hărţăgani apare înscris cu 80 de familii unite, Sălişte cu 34, Trestia cu 40, Crăciuneşti
cu 20, Căinel cu 80, Ormindea cu 60 şi Peştera cu 16984. Fiecare dintre cele şapte comunităţi
avea înscrisă în dreptul ei şi existenţa a câte unei biserici.
În comunitatea Hărţăgani îşi executau misiunea religioasă preoţii Ignat şi Todor, primul
fiind căsătorit a doua oară, iar cel de-al doilea era neunit985. La Sălişte serveau preoţii Szipul şi
Ianeş, primul unit iar cel de-al doilea neunit, deci păstrându-şi religia strămoşească986. În satul
Trestia era preotul Gyurca (Jurca) care este unit987.
La Crăciuneşti servea preotul Dănilă de religie neunită adică ortodoxă988. În parohia
Căinelul de Sus conscripţia îl înscrie pe preotul Abraham (Avram) de asemenea neunit989. Tot
un preot neunit, cu acelaşi nume Abraham păstorea credincioşii din parohia Ormindea990.
În satul Peştera conscripţia nu menţionează existenţa vreunui preot, cele 16 familii de aici
apelând la serviciile unui preot din satul cel mai apropiat, care slujea deobicei în parohia de care
aparţinea filia aceasta. Parohia Fizeş aparţinea Arhidiaconatului Dobra fiind consemnată cu 42
de familii, având o biserică dar fără preot991. Aceluiaşi arhidiaconat îi aparţinea şi parohia
Nevoieş, unde preotul unit, Petru, păstorea 54 de familii992.
În această stare de confuzie încep revoltele şi nemulţumirile românilor. În anul 1720 s-au
răsculat românii din comitatul Hunedoarei, luând cu asalt cetatea Deva. O altă răscoală s-a
dezlănţuit, în anul 1727, în ţinutul Abrudului 993. Ambele răscoale au fost înăbuşite după lupte
sângeroase.
Înlăturarea episcopului Inochentie Micu a declanşat noi mişcări în părţile Dobrei, Devei,
Orăştiei, Sebeşului, Miercurei, Săliştei şi Sibiului. „Rechizitele, odăjdiile, cărţile şi alte lucruri
bisericeşti au fost lăpădate afară din bisericile greco-catolice de poporul înfuriat şi chiar
pământul a fost săpat de un cot şi aruncat afară şi adus altul în loc. Au spălat icoanele din
biserici. Toate acestea le-au făcut fiindcă ţineau că atât locurile cât şi vasele au fost pângărite şi
980

Ibidem, p. 197.
David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, p. 144.
982
Ibidem, p. 146.
983
Ibidem, p. 150.
984
Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inochentie Klein (1723-1751), Blaj, 1900, p. 359-361.
985
Ibidem.
986
Ibidem
987
Ibidem.
988
Ibidem.
989
Ibidem.
990
Ibidem.
991
Ibidem, p. 384.
992
Ibidem.
993
George Popoviciu, op. cit., p. 185.
981

170

spurcate de preoţii greco-catolici. Chiar şi unele persoane înmormântate cu preoţi uniţi au fost
dezgropate şi îngropate cu preoţi ortodocşi 994.
Conscripţia întreprinsă din ordinul lui Petru Pavel Aron, în anul 1750, înregistrează pentru
Nevoieş (Lunca) un număr de 90 suflete, Fizeş cu 60 suflete, ambele parohii aparţinând
arhidiaconatului Dobra, amândouă fără preot995. Peştera, Ormindea, Sălişte, Băiţa,
Hărţăgani, Trestia şi Crăciuneşti aparţineau Arhidiaconatului Ilia996. Acum parohia Peştera
apare înscrisă cu 15 credincioşi, Ormindea cu 220, Sălişte cu 88, Băiţa cu 20, Hărţăgani cu
400, Trestia cu 200 şi Crăciuneşti cu 160997.
În ceea ce priveşte numărul preoţilor care slujeau în aceste parohii situaţia este următoarea:
Peştera (fără preot), Ormindea (3 preoţi), Sălişte (2 preoţi), Băiţa (fără preot), Hărţăgani (2
preoţi), Trestia (2 preoţi) şi Crăciuneşti (2 preoţi) 998.
Toate aceste succese ale catolicismului vor fi nimicite în urmă revoltei stârnite de către
călugărul Sofronie din Cioara. În anul 1759, călugărul ortodox Sofronie din Cioara a început să
agite împotriva unirii pe credincioşii din comitatul Hunedoarei. La 12 noiembrie 1759, guvernul
trimitea comitatului copia unei proclamaţii pe care Sofronie a adresat-o către orăşenii din Brad,
cerând să cerceteze dacă mai sunt asemenea tulburători să-i prindă şi să înştiinţeze guvernul.
În proclamaţia lansată, care purta data de 6 octombrie 1759, Sofronie aducea la cunoştinţa
locuitorilor din Brad faptul că regina s-a îndurat „prea graţios a lăsa în voia liberă a oricui, de-a
îmbrăţişa sau nu unirea, de-a se declara unit sau neunit”999.
Dacă vor să rămână în legea şi ritul grecesc „să adune toţi locuitorii orăşelului Brad şi
publicând aceasta să se întrebe unii pe alţii şi să stabilească în scris într-o listă, cine ce fel de lege
vrea să urmeze. Cu scrisoarea de la oraş şi cu banii pentru vlădica, să-l caute pe Sofronie în
săptămâna următoare la Deva, unde, dacă vor mai avea şi alte treburi, le va îngriji şi pe acelea.
În urmă îi îndeamnă să ia cheile bisericilor de la preoţii uniţi, pe care să-i socotească de acum ca
pe alţi oameni simpli”1000. Prins de către autorităţi Sofronie este închis în temniţa castelului din
Bobâlna. La aflarea veştii o mulţime de români înarmaţi fiecare cu măciucă, năvăliră în curtea
comitelui Ladislau Balog din Geoagiul de Jos, cerând eliberarea călugărului. Intenţia guvernului
de a-l transfera pe Sofronie la temniţa din Alba Iulia a fost zădărnicită de mulţimea de români.
În ziua de 13 februarie 1760, vreo 5-600 de ţărani din părţile Abrudului, din Zarand, din
comitatul Hunedoarei şi cei mai mulţi din jurul Geoagiului îl eliberară pe Sofronie.
Apoi au intrat în Rapolt, unde a doua zi dimineaţa intrând în biserică au dat mulţămită lui
Dumnezeu că au izbutit să scape pe călugărul lor1001. Apoi Sofronie trece munţii şi se
adăposteşte în Zarand. Comitele suprem al comitatului Zarand, raportând guvernului spunea că
Sofronie „amăgeşte poporul, dar nimeni nu se poate apropia de el, fiindcă românii îl apără în tot
chipul”1002.
Ţăranii adresau Congregaţiei de primăvară a comitatului Hunedoara un memoriu în care
afirmau drepturile omeneşti călcate în picioare spunând: „Cinstiţi prin Dumnezeu aleşi şi de înaltul
Guvern crăiesc aşezaţi domni ai măritului comitat al Hunedoarei, mărite comite şi jude suprem ai
nobililor şi către voi ceilalţi. Iată noi ţăranii din principat facem de ştire Măriilor Voastre, anume
din acest judeţ al Hunedoarei, al Albei, al Zarandului, împreună cu scaunele cele mai îndepărtate,
despre acest lucru, că noi aşa poftim de la cel mai mare până la cel mai mic.
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Dacă vreţi să scoateţi de la noi ceva, sub cuvânt de contribuire ori altă trebuinţă a
principatului, noi suntem gata la toate, dar religia nu ne-o părăsim, până când trăim. Toate
neamurile îşi au legea lor şi au pace în legea lor. Şi prorocul Moise a dat lege jidanilor şi ei o ţin
în pace, iar noi suntem prigoniţi neîncetat pentru legea noastră. De ce nu ne daţi pace, ca să ne
odihnim?
De ce să dăm uniţilor bisericile, pe care bieţii de noi le-am zidit, cu cheltuiala şi cu mâinile
noastre ? Nu, niciodată până ce suntem vii ! Dar să fim scurţi, cinstiţi domni: când va sosi
episcopul şi stăpânul legii noastre şi va face judecată şi asupra bisericilor, care să se dea uniţilor,
le vom da, până atunci însă nu. Că e păcat mare să rămână bisericile închise în acest post. Nu-i
cu cuviinţă, nici Dumnezeu nu vrea şi nici românii n-o îngăduie.
Căci prea îndeajuns ne-am rugat cu toată cuviinţa şi n-am primit nici un răspuns, ca şi când
niciodată nu ne-am rugat. Nici noi nu suntem vite, cum cred Măriile Voastre, ci avem biserica
noastră. Iar bisericile nu de aceea sunt clădite, ca să rămână goale şi nici noi nu ne vom mai
închina în grajduri, ci ne vom duce la biserici, ca să ne rugăm acolo şi ca să nu rămână goale.
Căci postul fără rugăciune e lucru mort. Până atunci protestăm înaintea Măriilor Voastre,
oprindu-vă de a ne mai tulbura, până ce nu va veni vlădica. Vom face atunci, cum ne va porunci
el, căci e stăpânul legii noastre. Iar noi rămânem în veci prea supuse slugi ale înaltei
împărăţii”1003.
În curând pilda din Zarand s-a întins şi în alte părţi. Poporul a început să-şi facă singur
dreptate, ocupând bisericile pe care le-a cerut mai înainte. Comisarii guvernamentali trimişi
pentru a publica „patenta” reginei, au fost nevoiţi a se întoarce, fără de nici o ispravă şi a raporta,
că în cele mai multe sate româneşti n-au găsit uniţi, decât pe popi1004. Timp de două luni a stat
călugărul Sofronie în ţinutul Zarandului, unde a izbutit să întoarcă pe toţi românii la biserica
strămoşească1005.
Evenimentele revoluţionare s-au resimţit şi în localităţile comunei Băiţa. Conform
conscripţiei efectuate, în anul 1760-1762, din ordinul generalului Buccow, aproape în totalitate,
familiile au revenit la ortodoxie. Astfel, pentru Fizeş sunt înregistrate 41 familii, la Nevoieş, 80,
Crăciuneşti, 42, Ormindea, 140, Căinelul de Sus, 34, Sălişte, 29, Trestia, 79, Hărţăgani,
178, Peştera, 40, Băiţa, 25, toate neunite1006. În ceea ce priveşte preoţii, conscripţia
înregistrează doar la Căinelul de Sus (1 preot neunit) şi Sălişte (1 preot unit) în timp ce
parohiile Crăciuneşti, Ormindea, Trestia şi Hărţăgani nu au preoţi1007.
Conform „Statisticii românilor ortodocşi din Transilvania”, realizată în anul 1766, de către
Biserica Ortodoxă transilvană, se înregistrau pentru satul Fizeş un număr de 333 credincioşi, la
Nevoieş, 302 credincioşi, Trestia 291, Crăciuneşti 177, Ormindea, 432, Căinelul de Sus,
160, Sălişte 160, Hărţăgani 517, Băiţa, 591008.
Din punct de vedere al autorităţii bisericeşti, parohiile ortodoxe Fizeş şi Nevoieş aparţineau
protopopiatului Cibului, din comitatul Hunedoarei 1009. Parohiile Trestia, Crăciuneşti,
Ormindea, Sălişte, Căinelul de Sus, Sălişte, Hărţăgani şi Băiţa aparţin protopopiatului
Trestia1010. Protopopii care au rezidat la Trestia, amintim pe Iosif Perian (1749-1785), Iosif
Sânziana (1785-1800), Iosif Mariş (1801), Ioan Mariş (1801-1809) şi Tonie Perian (1809-
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1839)1011. Cu excepţia unor încercări de prozelitism înregistrate la mijlocul secolului al XIX-lea,
viaţa credincioşilor ortodocşi şi-a continuat cursul fără alte evenimente deosebite.
Sinodul convocat de Sofronie reprezintă triumful desăvârşit al ortodoxiei, care a reuşit să
scuture lanţurile robiei după şase decenii de suferinţe grele şi lupte necurmate1012. Întinderea
mişcării în toată Transilvania obligă Curtea din Viena să ia măsuri energice pentru a pune stavilă
mişcării româneşti. Baronul Kemeny, guvernatorul Transilvaniei, raporta Cancelariei aulice, în
primăvara anului 1761, următoarele: „Înnoirile şi excesele lui Sofronie cresc zilnic şi reclamă
din zi în zi atenţie tot mai mare.
Ni-e ruşine că un asemenea om rău stăpâneşte guvernul şi toată ţara şi că lui singur i se
îngăduie orice, fără să fie pedepsit, spre marea piedică a serviciului crăiesc şi spre stricăciunea
patriei. Deoarece însă Excelentia Voastră şi Curtea Majestăţii Sale se va informa în mod special
despre aceste, nu vă reţin mai pe larg cu ele. De altminteri toţi credem ca sigur că această
scânteie ce a izbucnit sub pretextul religiunii, se va preface în foc mare” 1013.
În situaţia creată, în funcţia de comandant al forţelor militare austriece din Transilvania a
fost numit Adolf, baron de Buccow, căruia i se încredinţează misiunea de pacificare a ţării. La
30 martie 1761, generalul Buccow trece frontiera în Transilvania şi la 5 aprilie îşi face intrarea
în Sibiu. La 7 aprilie se prezintă în faţa sa o delegaţie de 40 români, condusă de protopopul Ioan
din Sălişte, Irimie Stoica din comitatul Alba de Jos, Opre Mosan şi Miclăuş Popa din scaunul
Săliştei, care spuneau că reprezintă pe toţi românii din Ardeal 1014.
După ce îi urează bun venit, în numele a tuturor românilor din „Ardeal de legea grecească,
neuniţi”, îl roagă cu lacrimi să le fie milostiv şi să le asculte plângerile şi necazurile, ce le
pătimesc de 17 ani, pentru credinţa lor1015. Ei îi spun că „noi nu dispreţuim sfânta unire, nici nu
o surpăm, ci numai nu voim să o ţinem, căci nu o înţelegem. Preoţii uniţi să o ţină în numele
Domnului, dar noi niciodată nu am ştiut că suntem uniţi1016.
De asemenea ei cer să li se lase bisericile, locurile şi pământurile bisericeşti „căci cu multă
sudoare am zidit bisericile, iar locurile şi pământurile cu banii noştri le-am cumpărat. Până şi
bisericile nu de mult zidite, nu le-au făcut popii cei uniţi cu banii lor, ci noi le-am ridicat cu
multă sărăcie. Bisericile mai vechi au fost clădite de strămoşii noştri, de fiii şi nepoţii lor, când
nu se ştia încă nimic în Transilvania despre unire” 1017.
În finalul memoriului lor îl roagă pe general să le stea în ajutor să obţină un episcop neunit,
de legea grecească. Candidaţii la preoţie n-au unde să se hirotonească, deoarece domnii nu le
dau paşapoarte să treacă în alte ţări, iar dacă trec munţii, sunt prinşi şi prigoniţi. Cer paşapoarte
pentru a căuta să se hirotonească în alte ţări, până ce regina se va îndura să le trimită, episcop
neunit, de legea grecească.
După primele investigaţii generalul Buccow înainta împărătesei un raport nefavorabil.
Aceasta îi răspunde, la 4 iunie 1761, că deoarece constată cu durere că în cele mai multe
comune nu rămân decât vreo câţiva puţini uniţi, va trebui cu atât mai vârtos să fie cu grijă.
Pacificarea românilor ortodocşi se desfăşura astfel în deplin acord cu instrucţiunile ce s-au dat
de la Viena. La început generalul manifestase oarecare blândeţe, dar cu cât trecea timpul necesar
consolidării unirii, devenea tot mai dur. Pentru pacificarea Munţilor Apuseni generalul trimite
numeroase trupe. În faţa noii situaţii, moţii au acceptat condiţiile impuse de către Buccow,
întărindu-le cu jurământul juzilor şi al juraţilor.
În Zarand au fost anchetate 91 de comune şi nu s-a aflat nici un suflet care să îmbrăţişeze
unirea. Între comunele curat ortodoxe amintim: Hărţăgani, Bucuresci, Ormindea, Valea
Cronica protopopilor din tractul Zarandului – Documentar aparţinând primăriei din Băiţa
Silviu Dragomir, op, cit., p. 197.
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Bradului, Buceş, Brad, Mesteacăn, Vaca, Juncul, Dupăpiatră, Blăjeni, Bulzeşti, Ţebea şi
Risculiţa1018.
Cu toate măsurile luate au continuat legăturile cu Muntenia şi Moldova. O serie de preoţi au
fost sfinţiţi aici. În anul 1759 au fost sfinţiţi Mihai Popovici din Mânerău şi Simion din Teliuc.
În 1760 Avram Stănculeţ din Sulighete, Dumitru Crişan din Fornădie, Solomon Popovici din
Banpotoc, Simion Popovici din Strei-Săcel, Mihai şi David Popovici din Cinciş1019.
Împăratul Iosif al II-lea (1780-1790) a voit să pună capăt tulburărilor religioase şi a emis
Edictul de toleranţă, iar în 1783 îl denumeşte pe Nichitici episcop al ortodocşilor, şi din 1786 se
stabileşte o dare pentru fiecare familie constând din 1-2 ferdele de cucuruz pentru a asigura
existenţa preoţilor1020. Conform conscripţiei din anul 1784-1787 în parohia Hărţăgani la 1.013
credincioşi existau 3 preoţi, Căinelul de Sus era fără preot, iar parohia Crăciuneşti avea un
preot la cei 261 credincioşi1021. La Sălişte funcţionau 2 preoţi la 254 credincioşi, iar la Trestia
tot 2 preoţi care păstoreau însă 618 credincioşi1022. Comunitatea Fizeş, deşi număra 292
credincioşi era fără preot, în vreme ce la Nevoieş, cu 508 credincioşi, exista un preot1023.
În anul 1805 se iau noi măsuri pentru organizarea parohiilor. Astfel Guvernul cere
Consistoriului ortodox să cheme pe toţi protopopii la Sibiu pentru a face o dare de seamă despre
bisericile şi preoţii de sub supravegherea lor. Acum apare pentru prima dată menţionată şi
parohia Barbura care făcea parte din protopopiatul Geoagiului şi număra 51 de familii, dar fără
biserică1024. Preot în parohia Barbura era Ştefan Mariş, hirotonit la Arad în anul 1801 1025. Din
acelaşi protopopiat al Geoagiului făcea parte şi filia Fizeş, care număra 56 de familii, care nu
dispuneau de preot 1026. Parohia Nevoieş număra 115 familii, păstorite de preotul Alexan Sin
hirotonit în Transilvania la 18001027.
Parohiile Băiţa, Hărţăgani, Căinel, Crăciuneşti, Ormindea, Peştera, Sălişte şi Trestia
aparţineau protopopiatului Zarand administrat de protopopul Ioan Mariş1028. Parohia Băiţa
număra 53 familii, care aveau o biserică dar fără preot1029. Parohia Hărţăgani este una dintre
cele mai mari numărând 225 familii1030. Parohia dispune de o biserică unde servesc trei preoţi:
Dănilă Popovici, hirotonit la Buda în 1779, Iosif Mateiaş şi Iosif Popoviciu hirotoniţi la Arad în
anul 1802 şi respectiv 18041031.
Căinelul de Sus avea statutul de filie şi număra 56 de familii care aveau o biserică şi erau
păstorite de preotul din matre1032. Filia Călimăneşti situată în apropiere de Băiţa, număra 44
familii de credincioşi ortodocşi, păstoriţi de preotul Ioan Drăgan, hirotonit în Transilvania în
anul 17891033. Parohia Crăciuneşti număra 54 de familii, dispunea de o biserică în care slujea
preotul Ambrosie Munteanu, hirotonit în Transilvania în anul 17921034. Ormindea număra
familii de credincioşi, avea o biserică în care slujea preotul Ioanes Popoviciu, hirotonit în
Transilvania la anul 17951035.
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Filia Peştera număra 59 familii, având o biserică dar fără preot în comunitate 1036. Sălişte
avea statutul de matre număra 70 de familii, păstorite de preoţii Nicolae Popoviciu şi Avram
Popoviciu, hirotoniţi la Arad şi respectiv Transilvania, în anii 1803 şi 17911037. Trestia avea
statutul de eclesie şi număra 109 familii, dispunând de o biserică şi păstoriţi de către preotul
Tovie Părăianu, hirotonit la Arad în anul 18011038.
În anul 1810, după o vacanţă de 13 ani, Biserica ortodoxă îşi primeşte conducătorul său,
fiind numit episcop Vasile Moga. Viaţa comunităţilor ortodoxe din Transilvania intră pe un
făgaş normal. La 1848, cei doi conducători ai bisericilor româneşti din Transilvania, Andrei
Şaguna şi Ioan Lemeni ies la braţ din catedrala Blajului demonstrând naţiunii române, şi nu
numai, că interesele naţionale sunt aceleaşi de apărat. Biserica greco-catolică din Transilvania
este ridicată la rangul de Mitropolie în anul 1853, iar după 11 ani, la 1864, şi Biserica ortodoxă,
recunoscându-se de către Curtea din Viena rolul pe care l-au jucat românii în timpul revoluţiei
din 1848-1849.
La 23 martie 1850, episcopul Andrei Şaguna trimitea o circulară către protopopi, preoţii şi
credincioşii ortodocşi din eparhie, în care stabilea câteva măsuri privind săvârşirea slujbei în
biserică. Referindu-se la catehizaţie, episcopul Şaguna cere ca ea să se „facă după prânz, la două
ceasuri şi un ceas să se ţie, apoi să se săvârşească, după tipic, rugăciunea de seară”. În catehizaţie
să se propună: „Învăţătura creştinească după catehismul cel de la Sibiu şi Braşov tipărit;
Tâlcurile celor zece porunci ale lui Dumnezeu; Tâlcuirea celor nouă porunci bisericeşti; Şapte
taine; Învăţăturile mele arhiereşti”.
Circulara episcopului Andrei Şaguna mai cerea ca la Sfânta Liturghie în loc de Priceasnă
„să se citească prin dascălul sau prin cantorul, cu glas înalt şi curat şi spre auzul şi înţelegerea
tuturor aceste rugăciuni, adică: „Sfinte Dumnezeule”, „Mărire Tatălui”, „Prea Sfântă Treime”,
„Doamne miluieşte-ne” (de 3 ori) „Mărire tatălui”, „Tatăl nostru”. „Mărturisirea credinţei”,
„Crez întru unul Dumnezeu”, „Cuvine-se cu adevărat”, „Mărire ţie celui ce ne-ai arătat nouă
lumina”, „Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul”, „Zece porunci ale lui Dumnezeu”, „Nouă
porunci bisericeşti”.
Această rânduială - preciza circulara episcopului Andrei Şaguna – se va ţine de la Duminica
Sf. Toma până în ziua Sfintei Cruci. O altă circulară a episcopului Andrei Şaguna, din 27
februarie 1850, cerea protopopilor şi clerului ortodox să înveţe poporul credincios să participe
copii la altoirea de bubat şi să sprijine pe doctori cu datele altoirii din anul trecut.
La 10 noiembrie 1918, Miron Criştea şi Ioan I. Papp, episcopii ortodocşi de la Caransebeş şi
Arad trimiteau o circulară clerului Mitropoliei Ortodoxe din Ungaria şi Transilvania în care
comunică unele hotărâri ale sinodului, între care amintim: „Pomenirea persoanei domnitorului
se omite din rugăciunile, cântările şi cetirile bisericeşti; La ectenia mare: Cu pace Domnului să
ne rugăm”, adăugăm „Pentru înalta noastră stăpânire naţională şi pentru Marele Sfat al Naţiunii
Române, Domnului să ne rugăm”1039.
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi în viaţa bisericilor din România se
înregistrează o serie de modificări. În zilele de 19-21 martie 1919 are loc la Sibiu, primul
Congres al preoţimii din Mitropolia românilor ortodocşi din Ardeal, Banat, Crişana şi
Maramureş, la care participă numeroşi preoţi. Cu acest prilej s-a exprimat convingerea
întregului cler care declara prin reprezentanţii săi că „noi nu vrem o biserică numai a preoţilor, ci
vrem o biserică a poporului, făcută vie prin apostolatul slujitorilor ei” 1040.
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DIN ACTIVITATEA PAROHIILOR COMUNEI BĂIŢA
Parohia ortodoxă Hărţăgani a fost şi continuă să fie şi în prezent, una dintre cele mai
importante din protopopiatul Brad. În conscripţia Klein, din anul 1733, Parohia Hărţăgani apare
consemnată cu o biserică în care slujeau preoţii Ignat, unit şi căsătorit a doua oară, şi Todor,
neunit care păstorea un număr de 80 de familii, ceea ce ar însemna circa 400 locuitori 1041.
În parohie este consemnată existenţa unei biserici, care a fost demolată şi în locul ei s-a
ridicat în anul 1793 una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Transilvania. În anul 1750
existau în parohia Hărţăgani 400 de credincioşi, 1 biserică, 2 preoţi care funcţionau aici, 1 cantor
şi o casă parohială1042. La 1760-1762 parohia Hărţăgani aparţinea protopopiatului Zarand fiind
menţionată cu 178 de locuitori, 1 biserică şi 1 casă parohială 1043.
În anul 1766, parohia Hărţăgani este încadrată protopopiatului Trestia avea 517 credincioşi
ortodocşi, din care 271 bărbaţi şi 246 femei 1044. Conform recensământului efectuat în timpul
împăratului Iosif al II-lea satul Hărţăgani avea o populaţie de 1.013 persoane care erau păstoriţi
de 4 preoţi1045. În timpul păstoririi lui Dănilă Popoviciu a fost ridicată, în anul 1793, biserica
care a slujit necesităţilor spirituale ale credincioşilor din parohie până în anul 2005, când s-a
sfinţit actuala biserică.
Biserica ctitorită în anul 1793 s-a ridicat pe locul celei din secolul XVII, preluând modelul
înaintaşei, în ceea ce priveşte forma de plan: dreptunghiulară, cu absida răsăriteană decroşată,
rectangulară1046. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea lăcaşul a fost amplificat spre vest cu 3,65 m,
nava originară măsurând 12,67 m lungime şi 7,45 m lăţime1047. Spaţiul obţinut prin modificare
s-a acoperit cu un tavan drept. Deasupra naosului se menţine bolta semicilindrică, retrasă de la
linia pereţilor, prin intermediul unei bârne, iar în altar, bolta, de aceeaşi formă, este intersectată
spre est, printr-un timpan uşor depărtat de peretele respectiv1048.
Îmbinările bârnelor, forma şi decorul ce însoţea cadrul golurilor, se ascund sub tencuiala
pereţilor, pe faţa interioară ea suprapunându-se peste pictura murală1049. Din ancadramentul
intrării, aflate pe peretele originar de vest, se observă de sub tencuială un chenar sculptat, pe
motivul frânghiei şi un altul pe al frunzei cu trei lobi, ce aminteşte uşa de la biserica din
Rovina1050.
Pentru completarea decorului sculptat, istoricul de artă Ioana Cristache Panait menţionează
suita de crestături, în unghi drept de la console, căpriori şi fundătura streşinii. Data săvârşirii
bisericii, cu întreaga podoabă, anul 1793, a fost transmisă prin mijlocirea tâmplei, o remarcabilă
operă de sculptură barocă ce cuprinde şi uşile împărăteşti. „Pictura acestei piese, ca şi a
registrului împărătesc, a fost supusă intervenţiei zugravului de la Nicula, Dionisie Iuga, în 1892,
dată pe care o corelăm cu momentul lucrărilor de renovare a bisericii” 1051. Patru icoane
împărăteşti, cu un bogat decor floral, în stuc, după modelul împământenit în Transilvania încă
din epoca lui Matei Basarab, sunt atribuite zugravului răşinărean Gheorghe fiul lui Iacov, ce va
fi executat în acea vreme şi pictura murală. Icoana de hram „Buna Vestire” apreciază Ioana
Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein,… p. 386.
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Cristache Panait ar fi executată de Constantin zugravul1052. Pictura „Bunei Vestiri” şi „Apostolii
Petru şi Pavel” aparţin zugravului care a realizat, în 1823, icoana „Arhanghelilor Mihail şi
Gavril”, tot lui atribuindu-se şi icoana de hram, „Buna Vestire” 1053.
La 24 martie 1909, protopopul Zarandului, Vasile Damian, anunţă preotul din Hărţăgani
despre înaintarea unui recurs contra alegerii de membru la sinodul protopresbiteral din cercul
Hărţăgani1054. Pentru cercetarea reclamaţiei protopopul Vasile Damian îl anunţă că va ieşi la faţa
locului, miercuri 1 aprilie. Pentru aceea „eşti poftit a te afla în localul şcolii împreună cu învăţătorul
Gavril Mateş, notariu, şi Nicolae Sârb, Ioan Damian, bărbaţi de încredere şi parohienii Ioan Moga,
Ioan Circo şi Petru Radu cărora li se trimite citaţie pe care eşti poftit a li-o înmâna. Totodată vei
chema pe cantor şi crâsnicul care vor fi fost de faţă până la sfârşitul alegerii”1055.
La 2 martie 1915, protopopul Vasile Damian cere preotului din Hărţăgani ca în termen de 3
zile să achite „preţul restant al protocolului sinodului cu 15,29 coroane, plus 3 coroane preţul
Planului de învăţământ” 1056. Conform unei adrese a Consistoriului din Sibiu, protopopul Vasile
Damian îi cere preotului din Hărţăgani să-l silească pe învăţător să trimită raportul „despre
serbarea păsărilor şi pomilor în anul 1915 inspectorului regesc”1057.
Prefectul judeţului Hunedoara convoacă adunarea generală a comitetelor şcolare în vederea
constituirii Comitetului Şcolar judeţean. În acest scop, preşedintele comitetului şcolar din
Hărţăgani este rugat să desemneze un membru pentru a lua parte la adunarea generală ce se va
ţine în localul Prefecturii, în ziua de 5 octombrie [1926], ora 12 1058.
La 26 ianuarie 1926, preotul din Băiţa, George Bogdan, îi scria preotului din Hărţăgani
următoarea scrisoare: „Deoarece cercul religios a preoţimii noastre din ţinutul acesta a stagnat şi
deoarece învăţătorii îşi ţin cercurile lor, mă simt îndemnat a vă convoca în 31 ianuar a.c. în
parohia Crăciuneşti, pe 9 ore, a.m. unde pe acea zi se va aduna şi învăţătorimea. Scopul întrunirii
noastre de astă dată va fi organizarea cercului prin alegerea unui preşedinte şi notar. D-Ta eşti
rugat a celebra şi predica”1059.
La 8 aprilie 1929 se adresa pentru prima dată Oficiului parohial din Hărţăgani protopopul
Băiţei, Dumitru Secărea. El transmitea apelul Comitetului de organizare a serbărilor unirii cu
ocazia împlinirii a 10 ani „de la Unirea tuturor românilor” care strângea fondurile necesare
ridicării unui monument lui Simion Bărnuţiu la Iaşi şi lui Nicolae Bălcescu la Alba Iulia” 1060. Pe
spatele adresei preotul din Hărţăgani notează „trimis 50 de lei în 16 IV 1929”1061.
În anul 1930 în zona Băiţei era foarte frecventă tuberculoza, probabil şi din cauza muncii în
subteran pe care o prestau cei mai mulţi dintre locuitori, profesia de miner fiind una dintre căile de
câştig pentru întreţinerea familiei. Protopopiatul începe o campanie de conferinţe pentru a sfătui
oamenii asupra cauzelor bolii şi a modului de prevenire a ei. În această acţiune protopopul
Dumitru Secărea îi cerea preotului din Hărţăgani să vorbească „poporului în ziua primă de Rusalii
despre nemiloasa boală lăţită în popor – tuberculoza şi despre combaterea ei”1062.
În anul 1933 în întreg Zarandul încep intense pregătiri pentru aniversarea în anul viitor a
150 de ani de la Răscoala ţăranilor români de sub conducerea lui Horea Cloşca şi Crişan. La
Brad se constituie un Comitet pentru comemorarea acestui mare eveniment din istoria poporului
român. Sunt expediate comunelor şi parohiilor adrese pentru a contribui cu fonduri la susţinerea
acţiunilor preconizate. Şi la parohia Hărţăgani este primită o astfel de cerere:
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Comitetul executiv pentru comemorarea Revoluţiunii lui Horea.
Nr. 44/1933
Stimate Domnule
Pentru a putea comemora după cuviinţă anul al 150-lea de când strămoşii noştri, sub
conducerea căpitanului Crişan, au scuturat jugul iobăgiei, apelăm cu toată căldura la simţul de
jertfă dovedit în atâtea momente mari al fraţilor zărăndeni.
Amăsurat hotărârei comitetului nostru cu onoare vă rugăm Stimate Domnule să binevoiţi a
contribui şi Dv. cu cât vă ajută D-zeu, la spesele cu ridicarea celor 10 monumente cari vor
eterniza revoluţia Zarandului de la 1784.
Brad 5 decembrie 1933.
Preşedinte
Secretar
Dr. I Radu
C. Ciocan1063.
La 22 decembrie 1933, Comitetul pentru aniversarea Răscoalei conduse de Horea Cloşca şi
Crişan se adresa direct preotului, Ioan Popa, din Hărţăgani cu următoarea scrisoare:
Comitetul Executiv pentru comemorarea Revoluţiunii lui Horea.
Nr. 44/1933
Cucernice părinte
În octombrie 1934 se împlinesc 150 ani de când sub conducerea căpitanilor Horea, Cloşca
şi Crişan, ţăranii români din ţinutul Zarandului şi Abrudului ne mai putând suporta împilările la
care erau supuşi ridică armele pentru a-şi face singuri dreptate, Jertfa lor a pregătit terenul pentru
alte răscoale, care în cele din urmă au dus la libertatea noastră naţională.
Un grup de intelectuali din Zarand a luat iniţiativa comemorării acelor memorabile
momente, prin ridicarea a 10 troiţe la locurile care vorbesc mai mult de vitejia străbunilor noştri.
Alăturat vă trimitem un apel cu rugămintea să îndemnaţi credincioşii Dv. să contribuie fiecare
după puterile lui pentru suportarea cheltuielilor reclamate de aceste serbări. Lista şi banii
încasaţi.
Vă rugăm să binevoiţi a-i trimite On. Oficiu protopopesc din Băiţa până cel mai târziu la
1.V. 1934.
Brad la 22 XII 1933
Preşedinte
Secretar
Dr. I. Radu
C. Ciocan”1064.
Părintele Ioan Popa din Hărţăgani şi Comitetul parohial au hotărât ridicarea unui monument
pentru eroii din această comună. În această acţiune au obţinut dreptul de a întreprinde o colectă
în ţară. Acestui apel au răspuns mai multe comunităţi şi instituţii printre care şi Şcoala primară
de stat din Acmariu, judeţul Alba. La 31 mai 1935 din partea conducerii acestei şcoli este
expediată preotului din Hărţăgani următoare scrisoare:
„Cucernice părinte,
Vă expediem un număr de 4 liste de colecte pentru ridicarea monumentului eroilor din
comuna Hărţăgani. Aceste liste sunt copiate după originale care se află la subsemnatul. Tot
odată vi se trimite şi lista cu totalul încasărilor, la care aţi luat parte şi Dv.
Vă rugăm, ca din fondul monumentului să faceţi un tabel mare, în care să treceţi numele
donatorilor şi suma. Rugăm confirmaţi primirea listelor.
Şcoala primară de stat Acmariu”1065.
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La 2 ianuarie 1934, notariatul din Băiţa expedia Oficiului parohial din Hărţăgani o notă prin
care îi comunica că „defunctului prim ministru I. G. Duca hotărându-i-se a i se face funeralii
naţionale, veţi binevoi a face astăzi, 2 ianuarie 1934, la ora 14, un serviciu religios pentru odihna
sufletului, iar clopotele se vor trage după serviciu timp de 1 oră”1066.
Protopopul Dumitru Secărea îi cerea preotului Ioan Popa, la 25 aprilie 1934, să precizeze
„dacă pământul în mărime de 1.050 stânjini pătraţi destinat ca grădină pentru şcoala
confesională ortodoxă română se foloseşte şi azi de şcoală, respectiv de învăţător”1067. La 12
martie 1936, Şeful Ocolului de la Baia de Criş cere preotului Ioan Popa să ia legătura cu
învăţătorul şi primarul „pentru serbarea sădirii arborilor şi îngrădirea cimitirului cu gard viu” 1068.
Notariatul Băiţa îl înştiinţează pe preotul Ioan Popa că „în 17 martie 1937, ora 8,00 se ţine
în comuna Hărţăgani, în localul şcolii primare o conferinţă administrativă la care va participa şi
d-l prefect al judeţului”1069. Preotul Ioan Popa n-a ţinut serviciul divin în ziua de 10 mai 1937,
neglijenţă care a ajuns până la Consiliul Arhiepiscopesc din Sibiu.
Protopopul Dumitru Secărea îi pune în vedere, la 26 iulie 1937, „ca în viitor la toate
sărbătorile naţionale să facă serviciu religios, căci în caz contrar va fi aspru pedepsit”1070. Pe
adresă preotul scrie o notă: „Preot care avea idei socialiste şi era contra regilor, un singur rege îl
cunosc după Dr. Petru Groza, Decebal regele dacilor” 1071.
În şedinţa extraordinară a Consiliului şi Epitropiei biserici din Hărţăgani se ia următoarea
hotărâre:
„Proces verbal,
din 5 decembrie 1937.
Şedinţa extraordinară a Consiliului şi Epitropiei, în localul Sf. Biserici cererea Comitetului
şcolar de a ceda grădina şcolară comunei politice pentru edificarea unui edificiu de şcoală.
Consiliul parohial hotărăşte ca acest teren să treacă pe seama şcoalei. Ioan Popa, preşedintele
Consiliului
parohial,
Avram
Hanăş,
Tovie
Radu,
Demian
Ioan,
Popa Aron, Hogman Petru, Radu Petru, Popa Nicolae, Tripon Toader, Petru Nita, Nicşa Lazăr,
Moga Nicolae, Bogdan Nicolae, Moga Gherasim, Niţa Nicolae, epitrop.
Hărţăgani, 7 decembrie 1937”1072.
După revenirea protopopului Dumitru Secărea de la Sibiu, unde a depus jurământul pe
constituţie se adresa la 13 martie 1938, preotului Ioan Popa din Hărţăgani înştiinţându-l despre
dorinţa mitropolitului Nicolae de a „avea un album al bisericilor noastre, care au înscris pagini
atât de glorie cât şi de mucenicie în trecutul neamului nostru păstrându-şi etnicul şi
uniformitatea limbii”1073.
În acest scop îi cere să trimită protopopiatului pentru a fi expediate la Sibiu următoarele:
Sfânta biserică cu un mic istoric; interiorul bisericii; 1 vedere sau 2-3 vederi generale ale
parohiei; 1 fotografie cu credincioşii, în mijloc cu preotul lor 1074.
La 19 iulie 1938, notariatul Băiţa transmite anunţul Preturii din Brad privind încetarea din
viaţă a Reginei Maria. „Începând cu ziua de 20 iulie se vor trage clopotele în fiecare zi, timp de
1 oră de la 17-18. Se va arbora drapelul negru, iar cei care nu posedă, pot arbora drapelul
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naţional îmbrăcat în culoare neagră, clopotele vor fi trase în fiecare zi, până în 23 iulie
inclusiv”1075.
În 23 iulie 1938 se deplasează la Hărţăgani, Trofin Guia, şeful circumscripţiei agricole Brad
„pentru a prelua de la biserica greco-ortodoxă terenul ce i s-a expropriat prin hotărârea 13 din 22
mai 1931 a Tribunalului Hunedoara şi a-l preda în folosinţa Şcolii primare”1076. Se preia de la
biserică 600 m p., număr topo 2.533 şi 2.534, partea situată dinspre pârâu pentru „a servi ca
teren în vederea construcţiei de şcoală”1077. La acţiunea de predare-preluare au asistat semnând
procesul verbal încheiat, Diaconescu Emanoil, învăţător director, Ioan Popa, preot, Circo
Cornel, primar şi Necş Ioan, epitrop1078.
În schimb preotul Ioan Popa cere, la 14 noiembrie 1938, „un teren în comuna Trestia”1079.
Consistoriul din Sibiu comunica protopopiatului din Băiţa că nu aprobă hotărârea corporaţiilor
bisericeşti din Hărţăgani privind cedarea „proprietăţii parohiale în scopul zidirii pe ea a şcolii
primare de stat”1080. Protopopul Dumitru Secărea transmite parohiei Hărţăgani condiţiile puse
de Arhiepiscopia din Sibiu: Dacă parohia are casă parohială şi casă culturală s-ar putea admite
construcţia cu următoarele condiţii:
 Clădirea va fi proprietatea parohiei.
 Din 5 în 5 ani se încheie între parohie şi comună contractul pentru chirie 1081.
La 9 februarie 1939, preotul Ioan Popa este convocat la o şedinţă la pretura din Brad unde
un inspector va ţine o conferinţă „în legătură cu formarea Căminurilor Culturale în toate
comunele din ţară” 1082. În urma încetării din viaţă a lui Miron Cristea, patriarhului României şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri se iau măsuri pentru zilele de doliu. Notariatul Băiţa
comunica, la 7 martie 1939, parohiei Hărţăgani ordinul privind „arborarea drapelului îndoliat, se
suspendă toate spectacolele din 7 martie până în ziua înmormântării”1083.
În anul 1939 sosesc noi solicitări pentru sprijinirea unor acţiuni în parohia Hărţăgani. La 29
iulie 1939, protopopul Dumitru Secărea cerea strângerea „de fonduri pentru ridicarea unui
monument pe Câmpia Libertăţii din Blaj”1084. Apoi Societatea orbilor din România solicita
ajutorul pentru a construi pe terenul cumpărat locuinţe şi ateliere pentru „cei nevăzători şi
totodată a stârpi cerşetoria şi urâtul spectacol de pe străzile capitalei şi oraşelor din
provincie”1085. Pe spatele adresei preotul Ioan Popa notează: „Am trimis, în 29 decembrie la
Societatea Sprijinul orbilor din România, suma de 200 lei” 1086.
Izbucnirea celui de-al doilea război mondial determină guvernanţii României să ia măsuri
pentru păstrarea liniştii şi ordinii în ţară. La 1 aprilie 1940, protopopul Băiţei trimitea un act
confidenţial către preotul Ioan Popa din Hărţăgani în care îi cerea următoarele: „Autorităţile
statului au organizat un birou statistic de informaţiuni în Cluj. Scopul este de a aduna toate
informaţiunile asupra nemulţumirilor din sânul populaţiei, starea de spirit, în ce raport trăiesc
românii cu minoritarii, unde sunt curente distructive, comunism, socialism, iredentism, secte
legionariste.
Să se aducă la cunoştinţa acestui serviciu orice porniri contra instituţiilor statului, chiar şi de
către persoane particulare” 1087. Tot mai des protopopul este convocat la şedinţe la pretura Brad
1075

Ibidem, f. 4.
Ibidem, f. 6.
1077
Ibidem.
1078
Ibidem.
1079
Ibidem, f. 9.
1080
Ibidem, Dosar 1/1939, f. 1.
1081
Ibidem.
1082
Ibidem, f. 11.
1083
Ibidem, f. 2.
1084
Ibidem, f. 5.
1085
Ibidem, f. 6.
1086
Ibidem.
1087
Ibidem, Dosar 1/1940, f. 2.
1076

180

sau la prefectura judeţului Hunedoara pentru transmitere de ordine şi dispoziţii ce trebuie luate
la nivelul comunelor şi a parohiilor din teritoriu.
La 14 februarie 1941, protopopul Dumitru Secărea îl invită pe Ioan Popa la o Consfătuire
ce va avea loc a doua zi, ca urmare a Conferinţei de la prefectură din 13 februarie 1088. În 23
februarie 1941, pretorul din Brad, Gheorghe Pop convoacă preoţi, notari, învăţători, primari,
ajutori de primari şi delegaţi la „Casina civilo-militară din Brad la consfătuirea prezidată de d-l
prefect, colonel Dumitrescu” 1089.
Consistoriul din Sibiu cere să se înainteze numele preoţilor din protopopiat ce activează în
organizaţia pregătirii militare. La 2 septembrie 1942, protopopul Dumitru Secărea se adresa
preotului Ioan Popa din Hărţăgani cerând să înainteze până la 15 septembrie, câte şedinţe a ţinut
în 1942, cum s-a făcut instruirea, în grup sau individual, remuneraţia şi dacă a fost controlat în
timpul activităţii1090.
Intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice provoacă dese apeluri ale
instituţiilor statului pentru ajutorarea celor plecaţi pe front. O asemenea circulară trimisă de către
Arhiepiscopia Sibiului găseşte ecou în rândul credincioşilor din Hărţăgani. Preotul Ioan Popa
trimitea tabloul donatorilor la Consistoriu, la 10 septembrie 1942, din care reieşea că au donat
134 de locuitori: mănuşi, 11, ciorapi, 14, mânecuţe, 4, şaluri, 2, ştergare 92, căciuli 15, cojoace,
5, blănuri, 3, pânză, 18, pătură, 1, cearceafuri, 6 şi lână, 7,430 kg 1091.
În anul 1943 continuă strângerea de ajutoare. La 9 aprilie 1943, Nicolae Niţa l Iuon şi Nicşa
Avram, strângeau din parohia Hărţăgani suma de 1.035 lei pentru „răniţi, orfani, refugiaţi şi
năpăstuiţi”1092. Au contribuit la strângerea acestui fond un număr de 19 locuitori cu sume
cuprinse între 10 şi 200 lei, după cum se poate observa din tabelul de mai jos:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Numele şi prenumele donatorului
Pr. Ioan Popa, paroh
Niţa Nicolae l Iuon
Tripon Toader l Avram
Gherman Nicolae
Rad Ioan l Lazăr
Hogman Lazăr Suciu
Tripon Toader l Nicolae
Gherman Iuon l Nicolae
Niţa Cornel l Petru
Circo Andronic
Damian Iuon a ?
Radu Iuon l Aron
Radu Iuon Buclea
Nicşa Nicolae l Iuon
Toma Avram
Moga Nicolae Fileru
Văduva Hanaş Anica
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Suma donată
200
50
100
50
20
50
100
100
20
20
30
50
20
30
20
40
100

18
19

Nicula Aron l Iuon
Popa Lazăr

25
10

La 1 septembrie 1943, preotului Ioan Popa din Hărţăgani i se cere, conform ordinului
prefecturii 17800/1943 să „viziteze expoziţia din Deva” 1093. Dr. Eugen Hossu Longin apelează,
la 10 octombrie 1943, la părintele Ioan Popa din Hărţăgani pentru a distribui nişte apeluri unor
luptători din gărzile naţionale ardelene 1918-19191094. Intelectualul devean îşi motivează apelul
său la preot din „lipsa de fonduri pentru poştă” şi-l roagă a le „înmâna aceste apeluri camarazilor
noştri menţionaţi”1095.
O activitate intensă a desfăşurat în această perioadă Despărţământul Brad al Astrei, căutând
să impulsioneze cercurile culturale Astra ce activau în fiecare comună de pe raza sa de activitate.
La 19 februarie 1944, el lansa un chestionar, primit şi în parohia Hărţăgani care suna în felul
următor:
„Onor[at] Oficiul Parohial Hărţăgani
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne răspunde cât mai urgent posibil la următoarele
întrebări:
1. Dacă cercul cultural „Astra” înfiinţat în acea comună a dezvoltat sau nu vreo
activitate până în prezent şi care este situaţia sa actuală. Se va arăta dacă nu este cerc
cultural.
2. Din cine se compune comitetul cercului cultural.
3. Ce bibliotecă se află în comună şi cine a înfiinţat-o.
4. Ce societăţi culturale activează în acea comună.
5. Ce posibilităţi de activitate culturală oferă comuna.
6. Dacă s-ar afla tineri între 18 şi 35 de ani, dornici a urma cursurile unei şcoli ţărăneşti
„Astra” cu o durată de 4 săptămâni (în luna martie a.c.) în Brad în mod gratuit.
Tinerii vor aduce rufăria de corp, de pat şi saltea şi ceva alimente brute a căror
preparare se va face la şcoală. Vor primi cunoştinţe de agricultură, creşterea vitelor,
apicultură, pomicultură, igienă, instrucţie civilă, cooperaţie ţărănească, răspândirea
culturii la sate, scris-citit, istoria românească, educaţie fizică ţi muzică.
Vă rugăm, din nou, să binevoiţi a da toată atenţiunea apelului nostru şi a ne răspunde cât
mai urgent posibil.
Vă salutăm cu toată stima !
Preşedinte
Secretar
Pr. Virgil Perian
Prof. Nestor Lupei”1096.
Comuna Hărţăgani este una dintre multele localităţi din Zarand care a beneficiat de sprijin
material şi financiar din partea Societăţii „Mica” Brad. Societatea Mica se adresa Oficiului
parohial Hărţăgani comunicând următoarele: „Având în vedere că vechea clădire a şcolii
primare şi terenul pe care aceasta se află în Hărţăgani a fost proprietatea bisericii ortodoxe
române, cu onoare confirmăm că actuala nouă clădire a şcolii primare din Hărţăgani este şi
rămâne tot proprietatea bisericii ortodoxe române din Hărţăgani” 1097. Adresa este semnată de
către directorul societăţii Ullmann, care precizează: „A servi ca local de şcoală primară cu limba
de predare românească”1098.
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Protopopul Dumitru Secărea a informat Prea Veneratul Consiliu Arhiepiscopesc din Sibiu
care transmite prin protopopiat următoarele. „Oficiul nostru parohial din Hărţăgani va mulţumi
într-o adresă oficială Direcţiunii Societăţii Mica pentru preţioasa donaţiune făcută parohiei
noastre Hărţăgani.
Totodată va cere Societăţii Mica să autorizeze parohia ca ea să întreprindă paşii necesari
pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra terenului şi a edificiului şcolar în favorul
parohiei”1099. Protopopul Secărea precizează că „adresa de mulţumire se va trimite prin
protopopiat”1100. Preotul Ioan Popa concepe şi expediază pentru a fi înaintată Direcţiunii Mica
următoarea scrisoare de mulţumire:
Onorată direcţiune,
Subscrisul paroh luând la cunoştinţă adresa Onoratei Direcţiuni sub nr. 5527/1944, prin care
aţi binevoit a confirma ca noua clădire a şcolii primare construită de Onor[rata] Soc[ietate] Mica
din Hărţăgani, în numele credincioşilor noştri cu profundă recunoştinţă ţinem să mulţumim
pentru nobilul gest, acceptăm şi preţioasa donaţiune făcută parohiei noastre Hărţăgani. Totodată
cerem Onor[ratei] Direcţiuni să binevoiască autorizaţiunea ca parohia noastră să facă paşii
necesari pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra terenului şi a edificiului pe numele
parohiei Hărţăgani.
Pe lângă care am rămas al Onor[ratei] Direcţiuni cu profundă recunoştinţă şi mulţumire.
Hărţăgani în 24 iulie 1944.
Pr. Ioan Popa, paroh”1101.
La 30 octombrie 1944, protopopul Dumitru Secărea trimitea Oficiului parohial o adresă
care poartă stilul noului regim ce se va instaura. „Luând sfârşit regimul dictatorial la 23 august
1944, libertatea de cugetare şi de simţire a intrat în toate drepturile sale. Ca semn al acestei
libertăţi considerăm apariţia unui mare număr de ziare şi publicaţii periodice în capitală precum
şi în oraşele din provincie.
Biserica noastră care n-a stat niciodată la o parte de frământările vieţii obşteşti a înţeles să
ţină pas cu vremea şi a transformat „Telegraful român” în organ zilnic de orientare în mijlocul
curentelor de azi” 1102. Protopopul cere parohiilor să contribuie cu suma de 12.000 lei cât costă
un număr de ziar. În 22 aprilie 1945, la iniţiativa Apărării Patriotice, transmisă prin Ministerul
Cultelor, în biserica din Hărţăgani are loc cheta „pentru ajutorarea ostaşilor pe front, a văduvelor
şi orfanilor de război a celor căzuţi în luptă, ca şi a soldaţilor din spatele frontului” 1103.
La sfârşitul acţiunii, preotul Ioan Popa constata că s-a „colectat suma de 4.700 lei, care
sumă s-a şi trimis pe lângă proces verbal la sediul Apărării Patriotice din Deva” 1104. Acţiunea de
colectare pentru orfelinatul din Sibiu nemulţumeşte pe mitropolitul Nicolae. „Suma de 20.000
colectată în acea parohie pentru orfelinatul episcopesc este mult prea mică” 1105. Începutul anului
1946 debutează în istoria parohiei Hărţăgani prin numirea unui nou preot, Teodor Tripon.
La 10 februarie 1946 el aduce în discuţia membrilor Consiliului parohial principalele
probleme care frământă comunitatea. El lansează membrilor, la 2 februarie 1946, chemarea
pentru a discuta aceste probleme şi a lua, în finalul discuţiilor, hotărâri care să îndreptăţească
trecerea la rezolvarea lor. Pentru aceasta anunţă: Convocarea Onoraţilor membri ai Consiliului
Parohial sunt convocaţi în şedinţă, pe 10 februarie 1946 cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea listei generale a membrilor din Adunarea parohială.
2. Aprobarea contului de gestiune.
3. Bugetul pe 1946.
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4. Şcoala confesională.
Convocatorul este semnat de următorii membri: Demian Lazăr l Nicolae, Demian Petru l
Ion, Tripon Toader l Nicolae, Gherman Nicolae, Demian Petru Secăreanul, Popa Avram a
Părăstii, Haneş Romulus, Bogdan Nicolae Creţu, Popovici Aron, Bogdan Adam l Petru, Niţa
Amos, Niţa Petru a Măriuţii, Suciu Nicolae l Vasilie, Moise Nicolae Lugojan, Nicşa Nicolael
Ionuţ, Nicşa Lazăr l Petru, Nicşa Nicolae l Petru, Nicşa Ion l Iosif, Toma Petru şi Niţa Nicolae l
Ion. Epitropi: Nicşa Aron, Toma Avram şi Moga Andronic1106.
Preotul Teodor Tripon înaintează extrasele din procesul verbal către Arhiepiscopia din
Sibiu aprobarea demolării „edificiului vechii şcoli confesionale” 1107. De asemenea cere
aprobarea ca „materialul ce s-ar găsi, ţigla, laţurile şi scândurile să fie depozitate la unul din
membri consiliului parohial”1108. Se mai precizează în finalul scrisorii adresate Arhiepiscopiei
că „Biserica din comuna Hărţăgani este construită la anul 1793, din lemn şi este acoperită cu
şindrilă. Astăzi pe lângă că este veche, este cu totul neîncăpătoare, este foarte slabă şi acoperişul
lasă mult de dorit, aşa că aproape plouă în ea. Mai întâi biserica şi apoi casa culturală” 1109.
Biserica monument istoric din Hărţăgani este în mare pericol.
Preotul Teodor Tripon trimite la Bucureşti următoarea scrisoare:
Prea cucernice părinte ministru
Bucureşti
Subsemnatul Pr. Teodor Tripon din parohia Hărţăgani aduc la cunoştinţă P. C. următoarele:
„Parohia Hărţăgani, aşezată la 30 km depărtare de Deva, pe colinele Munţilor Metalici, este
formată în totalitatea ei din buni credincioşi care cu toată asprimea vremurilor ce au trecut peste
ei şi-au păstrat credinţa moştenită de la strămoşii lor, curată şi nestrămutată. Strămoşii lor din
dragoste faţă de Dumnezeu, pe la anul 1793 şi-au durat o bisericuţă de lemn în care şi-au potolit
dorul sufletelor lor în rugăciuni către Părintele ceresc pe care l-am avut ca singur reazim şi ajutor
în timpul iobăgiei lor.
Urmaşii lor, credincioşii de astăzi, dornici de luminarea sufletului şi a minţii şi-au construit
din truda mâinilor lor – în timpul anilor de război – o frumoasă şcoală primară cu 4 sale de
învăţământ, lauda satului şi cu care s-ar putea mândri orice comună de pe malul drept al
Mureşului.
Astăzi sufletele lor s-au aprins de dorul sfânt de a-şi zidi o sfântă biserică în care să se poată
închina lui D-zeu pentru că cea veche este foarte slabă şi cu totul neîncăpătoare. Dar pentru a
ajunge la împlinirea dorinţei sufletului lor parohienii din Hărţăgani sunt prea săraci, majoritatea
câştigându-şi traiul vieţii muncind în minele Societăţii Mica.
De aceea vă roagă toţi pe Prea Cucernicia Voastră Părinte Ministru să binevoiţi a-i ajuta în
ajungerea scopului sfânt. De aceea cu supunere şi respect Vă rog foarte mult P. C. P. Ministru să
binevoiţi a ne acorda un ajutor spre a putea începe lucrarea sfântă.
Având toată nădejdea că rugămintea credincioşilor din parohia Hărţăgani va fi ascultată,
luată în considerare şi ajutată. Vă rog P.C.P Ministru să primiţi mulţumirile cele mai bune atât
din partea credincioşilor cât şi din partea mea personal.
Hărţăgani la 7 martie 1946.
Cu supunere şi respect
Pr. Teodor Tripon, paroh”1110.
La 9 aprilie 1946, protopopul Dumitru Secărea comunica oficiului parohial Hărţăgani
aprobarea Consistoriului de a demola vechiul edificiu al şcolii. „Materialele de construcţie din
demolare nu se vor întrebuinţa la ridicarea casei culturale ci la repararea bisericii” 1111. În aceeaşi
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adresă se atrage atenţia că „biserica este monument istoric, planul şi devizul vor fi aprobate de
Consiliul Arhiepiscopesc şi înaintat la Comisia Monumentelor din Bucureşti spre aprobare” 1112.
În 19 aprilie 1946, protopopul cere ca „grădina din jurul fostei şcoli confesionale să fie
folosită de către preot. Consiliul să-şi respecte o hotărâre luată şi să scoată de sub licitaţie această
grădină”1113. Deşi nu au primit un sprijin financiar din partea Ministrului Cultelor, preotul
Teodor Trifon încep pregătirile pentru producerea materialelor necesare ridicării unei noi
biserici. Cu prilejul şedinţei din 16 iunie 1946 se încheie următorul act:
Proces verbal din 16 iunie 1946
D-l Gherman Nicolae aduce la cunoştinţa comitetului de construcţie că D-l Moga Ion
Fileru roagă ca aceeaşi membri a fi şi în comitetul de construcţie al Casei culturale. Membrii
acceptă, dar cer să se dea tot sprijinul moral şi material ca să se poată termina cărămida bisericii.
Apoi pe acelaşi loc să se facă cărămidă şi pentru casa culturală. Comitetul de construcţie şi
Comitetul bisericesc vor da tot sprijinul iar după terminarea casei culturale, venitele să treacă în
favorul bisericii până la terminarea ei”1114. Comitetul bisericesc este din nou convocat în 23
iunie 1946, în locuinţa preotului, pentru a discuta: procurarea nisipului necesar la facerea
cărămizii, procurarea lemnelor, demolarea şcolii şi licitarea uşilor, ferestrelor şi coarnelor” 1115.
În viaţa bisericii începe din acest an să se simtă tot mai mult amestecul regimului nou
instaurat în România. Prefectul comunist al judeţului Hunedoara, Augustin Almăşan, reclama
mitropolitului Sibiului faptul că unii preoţi fac propagandă împotriva noului regim. La 6 august
1946, Consiliul Arhiepiscopesc atrăgea atenţia că „în conformitate cu hotărârea Consiliului
Politic Judeţean, adusă în şedinţa din 1 iunie 1946, unii preoţi şi azi sub masca diferitelor cercuri
culturale sau alte ocazii fac propagandă contra actualei ordini democrate aducând injurii
guvernului de largă concentrare democratică” 1116.
Se cere protopopului Dumitru Secărea „a da dispoziţii preoţilor ca faţă de situaţia
excepţională în care ne aflăm ca să se ferească a face propagandă şi politică, rezumându-se
numai la activitatea pe teren spiritual şi cultural în raza lor de acţiune” 1117. Procedând în acest
mod preoţii vor fi „feriţi de orice neajunsuri şi situaţii delicate în care ar fi puşi unii preoţi cu
diferite cercetări şi eventuale deţineri la postul de jandarmi, fapte pe care dorim să le
evităm”1118.
La 26 septembrie, protopopul Băiţei îl invita pe Teodor Tripon să participe la Călan „la o
conferinţă preoţească sub preşedinţia I. P. S. Mitropolitul Nicolae, în prezenţa domnului primministru Dr. Petru Groza. La 9 noiembrie 1946, Constantin Vrânceanu din Ocna Mureşului
trimite pe adresa Comitetului Căminului cultural din Hărţăgani suma de 4.000.000 lei 1119. Cu
onoare vă facem cunoscut că v-am expediat azi, 9 noiembrie 1946, suma de 4 milioane lei
subscripţie „la opera pe care o patronează d-l Ion Moga Fileru, fost alături de Dr. Petru Groza la
înfiinţarea Frontului Plugarilor, iar în luptele pentru unirea tuturor românilor a părăsit
Transilvania şi a luptat în armata română”1120.
În anul 1947, credincioşii din parohia Hărţăgani fac noi donaţii în bani pentru orfelinatul
Din Sibiu. La 10 ianuarie un număr de 128 de locuitori au donat diverse sume de bani. Preotul
Teodor Tripon (350.000), Nicşa Nicolae a Culii (100.000) iar din purtarea discului cu ocazia
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Crăciunului s-au strâns 171.000 lei1121. La 20 ianuarie Arhiepiscopia din Sibiu confirma
primirea din parohia Hărţăgani a sumei de 1.763.000 lei1122.
Protopopul Dumitru Secărea, conform ordinului primit cere preotului din Hărţăgani
„scoaterea din circulaţie a publicaţiilor cu caracter fascist şi antisovietic” 1123. Preotul Teodor
Tripon notează pe spatele adresei: „Controlând biblioteca parohială n-am găsit nici o publicaţie
cu caracter fascist şi antisovietic care să fi fost epurată prin Monitoarele oficiale”1124. Preotul
Teodor Tripon reia problema obţinerii unui teren în locul celui expropriat din moşia bisericii în
favoarea scolii primare în suprafaţă de 600 mp.
El se adresează Direcţiunii Camerei Agricole Deva arătând că împotriva acestei hotărâri s-a
făcut apel la Tribunalul Hunedoara. Acesta prin sentinţa civilă nr. 61/1939 admite în parte apelul
făcut de Serviciul agricol judeţean şi dispune a se împroprietări Biserica din Hărţăgani „din
pământul expropriat din comuna Trestia de la Francisc Zeibing, cu un iugăr şi 200 stj.p. la un
punct cât mai aproape de comuna Hărţăgani”1125.
În 25 ianuarie 1948 se cere preoţilor să efectueze recensământul populaţiei. Preotul Teodor
Trifon nota: „Am primit să fiu în comisia de recensământ, fiind chiar recenzorul unui sector din
satul Hărţăgani”1126. Nota telefonică primită de preotul din Hărţăgani prin care se anunţa că ziua
de 9 mai este decretată „Ziua independenţei statului şi poporului român, ziua de 9 mai este de 2
ori istorică”1127.
Ultima circulară trimisă de către protopopul Dumitru Secărea, prin care îndrumă preoţii să
se aboneze la Îndrumătorul cultural. Preoţii sunt rugaţi „a da toată atenţiunea şi a pune toată
seriozitatea în ce priveşte activitatea subsecţiei Dv. În cadrul politic local, nici o scăpare de
afirmare pe teren politic local, nici o scăpare de afirmare, pe teren politico-social al membrilor
Dv. în deplin acord cu organele poliţiei locale” 1128.
La 29 iulie protopopul T. Chifa trimite o circulară către oficiile parohiale cerând
participarea preoţimii „la campania de control organizat al culturilor de cartofi pentru
descoperirea şi stârpirea focarelor de gândaci Colorado, care constituie un mare pericol de
distrugere în masă a culturilor de cartofi” 1129. Pe verso, preotul Teodor Tripon notează
„deoarece primăria n-a întreprins nici o campanie pentru stârpirea gândacului de Colorado, am
sfătuit oamenii ca fiecare să-şi cerceteze culturile de cartofi şi de vor constata existenţa acelui
duşman să mă anunţe ca apoi eu să comunic organelor superioare” 1130.
Primăria Băiţa cere preoţilor, la 10 martie 1949, să anunţe în biserică în 15 martie ca
„fiecare om care are pomi fructiferi să-i cureţe de uscături, de muşchi, să-i sape la rădăcină şi săi văruie cu lapte de var cât mai slab” 1131 Să-şi procure „seminţe de legume şi să semene cât mai
multe legume în straturile grădinii. Să-şi repare uneltele agricole, să aibă sămânţa necesară cât
mai curată, grâul de primăvară care seamănă să fie tratat cu praf cereşean de la Cooperativa din
Băiţa”1132.
Imixtiunea organismelor administrative şi politice în problemele bisericii devine tot mai
incisivă. La 8 aprilie 1950 Comitetul provizoriu al comunei Băiţa comunică nota telefonică a
Comitetului provizoriu al plasei Brad ca la prima slujbă religioasă, în biserică să se ţină
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conferinţa „Comitetele de luptă pentru Pace”1133. Părintele Tripon notează: „S-a ţinut Conferinţa
pentru pace în prima zi de Paşti”1134.
La 6 iulie 1950, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, Comitetul Provizoriu al comunei
Băiţa a delegat pe Hogman Petru şi Sânziana Armie pentru a prelua de la biserică Registrele
pentru botezaţi, căsătoriţi şi morţi pentru perioada 1870-18951135. Conducerea căminului
cultural din Hărţăgani cere bisericii a se „împrumuta cărămida necesară pentru construirea unei
camere pentru motorul aparatului de cinematograf” 1136.
Analizând cererea Consiliul parohial răspunde că a împrumutat căminul cultural cu 30
bucăţi de scânduri de 4 ani şi nici astăzi nu le-a dat înapoi. Acum trei ani a mai fost împrumutat
şi cu 600 bucăţi de cărămidă şi n-a dat-o nimeni înapoi. Având în vedere că biserica e săracă şi
are lipsă de bani şi nu dispune de mijloacele băneşti ale căminului cultural, a hotărât să dea
cărămida necesară la preţul de 4 lei bucata1137.
Sfatul popular al comunei Băiţa intervine la preotul Teodor Tripon cerându-i să convoace
„Consiliul parohial pentru a ne da sub formă de împrumut 12.000 bucăţi de cărămidă, care dacă
vreţi vi se va plăti cu 4 lei bucata. Cărămida va fi necesară pentru staţia de transformare pentru
electrificarea Băiţei” 1138.
Pentru a determina un vot pozitiv în favoarea solicitării Sfatului popular este anunţată
participarea la şedinţă a „tov. Secretar al organizaţiei de bază şi delegatul satului” 1139. Se cere pe
un ton ultimativ ca „mâine dimineaţă la 8 veţi raporta de hotărârea luată de
D[umneavoa]stră”1140. Dar părintele şi comitetul parohial încă nu erau obişnuiţi cu noile metode
de lucru a regimului comunist, aşa că întârzie cu răspunsul.
Sfatul popular al comunei revine cu o nouă cerere, la 11 noiembrie 1951, cerând
convocarea „de urgenţă a Adunării generale parohiale, în mod extraordinară, dacă veţi crede că
e cazul şi veţi căuta să convingeţi membrii de necesitatea de a ne da cantitatea de 6.000 bucăţi
cărămidă de cuptor pentru casa transformatorului”1141. De această dată nici un cuvânt despre
felul tranzacţiei. „Această problemă o veţi rezolva în cel mai scurt timp posibil pentru a nu
stânjeni lucrările de electrificare”1142. Cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună, organele de
stat şi de partid deturnează preoţii de la misiunea lor spirituală, încercând să-i angajeze în tot
felul de activităţi obşteşti. Protopopul T. Chifa al Devei, cerea în primăvara anului 1952
„implicarea preoţimii în campania agricolă, prin anunţuri în Sf. biserică, convorbiri particulare şi
orice alte mijloace pastorale şi chiar prin exemplul personal”1143.
La 13 iulie 1953, acelaşi protopop trimitea preoţimii o circulară pentru „sprijinirea
campaniei agricole, pentru predarea cotelor de cereale către stat ca o datorie sfântă pentru orice
cetăţean”1144. În prezent în fruntea acestei parohii se află preotul Petru Popa, fiu al satului, care a
reuşit să-i unească pe credincioşi pentru a construi o nouă biserică, visul mai multor preoţi care
au păstorit în Hărţăgani înaintea sa. La ridicarea noului edificiu şi-au adus contribuţia cu bani,
muncă şi mâncare pentru constructori toţi credincioşii. Preotul Petru Popa conduce cele trei
comitete:
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Comitetul parohial 1145
Cibian Popa – epitrop
Popa Ioan – crâsnic (†)
Popa Nicolae – cantor
Curetean Gheorghe
Moga Gheorghe
Moga Ioan
Nicşa Avram
Comitetul parohial1146:
Bedea Traian – diriginte şantier
Moga Avram (†)
Lupşe Vasile – casier
Moga Cornel
Demian Viorel
Nicşa Ioan
Faur Avram
Nicula Ioan
Faur Ioan
Nita Solomon
Hogman Nicolae
Popa Nicolae (†)
Lup Florin
Rad Niculiţă
Sârb Gheorghe
Tripon Gheorghe
Tripon Petru.
Comitetul de construcţie1147
Circo Ioan
Nicşa Ioan
Circo Lazăr
Nicşa Nicolae
Dărăbanţ Ioan
Nicula Gheorghe
Demian Aurel
Popa Aurel
Demian Constantin
Popa Ioan
Demian Ioan
Popa Ioan
Demian Lazăr
Popa Mircea
Faur Ionel
Popescu Ioan
Gherman Ioachim (†)
Rad Aurel
Lup Ioan (†)
Rad Gheorghe
Marina Ionel
Rad Ioan
Marina Nicolae
Roff Dorin1148.
Trebuie menţionat gestul familiei Nicula Nicolae cu soţia Valeria şi fiul Nicolae, care a
donat terenul pe care se construieşte noua biserică. Parohia Hărţăgani are una dintre cele mai noi
şi frumoase biserici din protopopiatul Bradului, datorită eforturilor credincioşilor acestei
comunităţi şi a preotului paroh Petru Popa.
Parohia Ortodoxă Ormindea, cu filia Căinelul de Sus.
Preotul Simion Băcilă expedia, la 7 iulie 1907, Protopopiatului din Brad suma de 10 fl.
colectaţi cu discul în biserică, în 21 iunie 1907, pentru fondul de pensiune 1149. Protopopul
Bradului cere, la 11 iulie 1907, ca suma de 70 coroane pe care comuna o debitează la Fondul
protopresbiterial să fie achitată în termen de 30 de zile1150.
La 25 noiembrie 1907, protopopul Bradului, Vasile Damian îi scria preotului din Ormindea
următoarele: Veneratul Consistoriu cu ordinul din 20 noiembrie a.c. că „reposarea parohului
Maria Toma-Damşa, Florica Zaharia, op. cit. p. 53.
Ibidem.
1147
Ibidem.
1148
Ibidem.
1149
Ibidem, Parohia ortodoxă Ormindea, Dosar 1/1907-1950, f. 222.
1150
Ibidem, f. 219.
1145
1146

188

Simion Băcilă din Ormindea ce ai adus la cunoştinţa Consistoriului prin raportul P. O, Tale din
10 noiembrie, s-a luat spre ştire, având preoteasa, având preoteasa văduvă a se bucura de
beneficiul în § 12 din regulamentul pentru parohi.
Iar parohul Nicolae Pop instituit în sensul normelor în vigoare din regulamentul provocat
urmează de paroh şi se îndatorează ca în termen de 15 zile să-şi procure învestitura arhierească
fără de care nu poate fi introdus în postul de paroh”1151.
Parohia Ormindea şi filia Căinelul de Sus răspunde unei circulare a Mitropoliei Sibiului
privind strângerea de ajutoare de iarnă pentru ostaşii români de pe front. S-au strâns 18 kg lână,
4 perechi ciorapi, 2 perechi mănuşi, 5 perechi mânecuţe, 2 bucăţi căciuli, 2 bucăţi fulare, 4
ştergare şi 4 bucăţi piei de miel1152.
În anul 1924 preoţii din protopopiatul Băiţa, între care şi cei din Ormindea şi Căinelul de
Sus, erau solicitaţi să participe la serbările naţionale de la Ţebea, dedicate centenarului naşterii
lui Avram Iancu. Între monumentele de pe teritoriul protopopiatului Băiţa, protopopul Dumitru
Secărea menţiona şi „Monumentul eroilor din Ormindea” 1153, ridicat în anul 1924 în amintirea
celor 33 de eroi căzuţi în luptele din primul război mondial. La 20 aprilie 1928 la Căinelul de
Sus exista o bibliotecă cu 55 de volume iar la Ormindea biblioteca cuprindea un număr de 228
cărţi1154. Pentru Monumentele lui Simion Bărnuţiu şi Nicolae Bălcescu parohia Ormindea
contribuie cu 50 lei1155.
La 8 aprilie 1930, preotul Iacob Ghişa înainta protopopului Dumitru Secărea materialul
propus pentru studiul religiei de către elevii de la şcoala primară din Căinelul de Sus 1156.
„Studiul religiei – preciza preotul Iacob Ghişa – s-a propus prin învăţătorul Cornel Macra şi
învăţătoarea Florica Drăgan, în 2 ore pe săptămână” 1157.
Acelaşi preot Iacob Ghişa comunica protopopului Dumitru Secărea, la 4 iulie 1936, că „în
parohia ort. rom. Căinelul de Sus nu sunt preoţi care au fost mobilizaţi în timpul războiului
pentru întregirea neamului, campaniile din 1877-1878, 1913 şi 1916-1919”1158.
Parohia ortodoxă Fizeş cu filia Barbura. Încă la 8 iunie 1869 ia măsuri pentru
constituirea unui fond pentru edificarea unei şcoli 1159. Basiliu Pipoş protopopul Geoagiului I,
confirma, la 24 mai 1875, primirea a 66 cruceri de la Biserica din Fizeş pentru „manualul
măsurilor metrice şi conspectul şcolar pe anul 1875”1160.
Pentru a evita scoaterea din învăţământ a dascălilor necunoscători ai limbii maghiare,
Basiliu Pipoş a trimis Parohiei Fizeş o circulară pentru a trimite învăţătorul la cursurile
suplimentare ce se vor desfăşura la Deva în cursul lunii august 1875 1161. La 12 martie 1876,
protopopul Pipoş cere preotului din Fizeş să răspundă până la 18 aprilie, dacă şcoala are grădină
şcolară şi este folosită cum cer instrucţiunile1162.
La 7 martie 1913, protopopul Devei, Ioan Dobre îi cere preotului din Fizeş să facă un raport
despre cursurile de analfabeţi1163. În anul 1936, credincioşii din Parohia Fizeş răspund apelurilor
autorităţilor române civile şi bisericeşti de a veni în sprijinul fraţilor din Basarabia, loviţi de
urmările unei teribile secete. Parohiile Nevoieş şi Vălişoara din protopopiatul Băiţa sunt cele
care au contribuit cu sume mai mari de 1.000 lei, Parohia Nevoieş (Lunca) cu 1.075 lei şi
1151

Ibidem, f. 209.
Ibidem, f. 31.
1153
Ibidem, , Protopopiatul ortodox Băiţa, Dosar 2/1928, f. 1.
1154
Ibidem, f. 2.
1155
Ibidem, Dosar 1/1929, f. 4.
1156
Ibidem, Dosar 2/1930, f, 2.
1157
Ibidem.
1158
Ibidem, Dosar 1/1936, f. 9.
1159
Ibidem, Fond Parohia ortodoxă Fizeş, Dosar 1/1869, f. 4.
1160
Ibidem, Dosar 1/1875, f. 1.
1161
Ibidem, f. 5.
1162
Ibidem.
1163
Ibidem, Dosar 1/1913, f. 6.
1152

189

Vălişoara cu 1.207 lei1164. Notariatul cercului Buruiene cerea preotului din Fizeş să se constituie
o comisie pentru recensământul locuinţelor în care vor putea fi încartiruiţi copii în cazul
evacuării lor din judeţele limitrofe 1165.
La 30 octombrie 1944, Consistoriul din Sibiu trimite o circulară comunicată tuturor
parohiilor ortodoxe prin care le cere să contribuie la susţinerea prin abonamente a ziarului
Telegraful român apărut de vreo trei săptămâni 1166. În zilele de 17-18 octombrie 1945 se
desfăşura la Bucureşti Congresul preoţilor democraţi şi a tuturor cultelor din ţară. Protopopul
Dumitru Secărea trimite o circulară preoţilor din protopopiatul Băiţa, deci şi parohului din
Fizeş1167, invitându-i să participe la eveniment. Se precizează că pentru participanţii la Congres
atât călătoria cât şi întreţinerea la Bucureşti, sunt gratuite1168.
Instaurarea regimului comunist însemna tot mai dese intervenţii ale autorităţilor în
problemele bisericii. La 5 mai 1949, Comitetul provizoriu al comunei Nevoieş se adresa
preoţilor din Nevoieş şi Fizeş cerându-le să pună în vedere „tuturor preoţilor din toate bisericile
ca Duminică, 6 noiembrie 1949, după slujba Sfintei Liturghii să vorbească poporului despre
prietenia româno-sovietică şi însemnătatea zilei de 7 noiembrie”1169.
În februarie 1950, la sediul comunei Nevoieş se primeşte o notă telefonică ca „sâmbătă 18
februarie 1950, toţi preoţii din raza comunei Nevoieş se vor prezenta la Comitetul Provizoriu al
plasei Deva pentru o conferinţă”1170.
Parohia ortodoxă română Sălişte. Activitatea acestei parohii se înscrie, începând din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu prioritate pentru promovarea şcolii româneşti
confesionale. De la încheierea contractului cu Tovie Perian, cleric absolut din 20 decembrie
18641171 şi până la 1918, an de an au fost căutate soluţii pentru ca activitatea şcolară să se
desfăşoare permanent. După o perioadă în care a funcţionat ca învăţător în şcoala comună
Sălişte, Căinelul de Sus, Hărţăgani şi apoi la Şcoala confesională din Băiţa, absolventul teologiei
din Sibiu ocupă postul de preot paroh în comunitatea Sălişte.
În această calitate el scria Oficiului protopopesc din Brad la 29 martie 1909 că în privinţa
colecţiei ordonate „pentru monumentul Arhiepiscopului şi Mitropolitului Şaguna nu s-a încasat
nimic, dar din casa sfintei biserici facem donaţiune 3 fr. v. a1172. La 27 septembrie 1900,
protopopul Vasile Damian anunţa preoţii şi comitetele parohiale ale comunelor Sălişte şi Trestia
că Veneratul Consistoriu din Sibiu nu acceptă separarea şcolilor, întrucât nici una dintre
comunităţi „nu e în stare a acoperi singură salariul minimal prevăzut de lege”1173. La 4 februarie
1903, protopopul Vasile Damian îi cere preotului din Sălişte, Tovie Perian, să procure portretul
Marelui Andrei şi a urmaşilor săi”1174. În acelaşi an comuna bisericească Sălişte era somată să
achite restanţa taxei sidoxiale de 102 cor. 90 fileri1175. Pe spatele adresei preotul Tovie Perian
nota: „în 28 decembrie 1903 s-au trimis 51 cor. 45 fileri, jumătate din restanţa de 102 cor. 90
fileri”1176. Semnează Tovie Perian, paroh, Pârva Petru, notar bisericesc şi Mihăilă Lazăr.
O altă notă preciza că la 2 martie 1904 „s-a trimis şi cealaltă jumătate de 51 cor. şi 45
fileri1177. Preotul Tovie Perian trece prin mari încercări sufleteşti. Din „cauza multor lipse
familiare eu subscrisul paroh n-am putut solvi abonarea Telegrafului român şi pe anul 1902, dar
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dacă voi vinde din fânul, otava ce am. Am doi fii la gimnaziu, fiica mea Ana bolnavă şi apoi cu
îngroparea”1178, şi dacă nu pot achita să mi se „reţină din congrua mea pe anul 1904” 1179. La 25
februarie 1930, preotul Nicolae Perian, comunica protopopiatului din Băiţa că „catehizaţia
anului 1929 în parohiile Sălişte şi Peştera s-a înfăptuit prin învăţători, dar din când în când, când
au permis împrejurările am luat parte”1180.
Parohia ortodoxă Trestia. Parohia ortodoxă din Trestia a fost una dintre cele mai
importante în secolul al XVIII-lea şi până la începutul secolului al XIX-lea, aici fiind sediul
protopopiatului ortodox al Trestiei. Comunităţile ortodoxe din comitatul Hunedoarei şi
Zarandului sunt cuprinse în protopopiatele Devei, Dobrei, Chitidului, Cibului şi Trestiei1181. La
1766, protopopiatul Trestia număra 38 de parohii cu un număr de 12.493 credincioşi ortodocşi
dintre care 6.356 bărbaţi şi 6.137 femei 1182. Biserica din Trestia a fost ridicată în anul 1674.
După înfrângerea răscoalei din 1784, protopopul Trestiei şi mai mulţi locuitori din această
comunitate au participat la prinderea unor răsculaţi, ce se ascundeau din faţa trupelor imperiale.
Protopopul Iosif Sânziana şi credincioşii Adam Sânzian şi Anghel Părean au participat la
prinderea lui Ilie Fârţală din Hondol, faptă pentru care au fost premiaţi cu sume de bani 1183.
În anul 1805, protopopiatul Trestiei era desfiinţat, comunitatea făcând parte din tractul
Zarand al cărui protopop era Ioan Mariş1184. Din acest protopopiat al Zarandului (sau Bradului)
parohia Trestia a făcut parte până la înfiinţarea protopopiatului Băiţa. Preotul de aici a renovat o
„Evanghelie de mâinile subscrisului, la anul 1896, Petru Perian, paroh gr. or” 1185.
În perioada interbelică parohia Trestia împreună cu Sălişte, Ormindea, şi Hărţăgani
alcătuiau grupul religios cu centrul la Căinelul de Sus. În cadrul grupului religios se săvârşesc
servicii religioase în sobor, predici ocazionale, mărturisiri şi conferinţe publice 1186. În biblioteca
parohiei Trestia se afla, la 20 aprilie 1928, un număr de 28 cărţi 1187. Pentru monumentele lui
Simion Bărnuţiu şi Nicolae Bălcescu, în cadrul colectei lansate de către Mitropolia Ardealului,
parohia din Trestia trimitea, la 26 aprilie 1929, suma de 60 lei 1188. În anul 1939 revizoratul
şcolar al judeţului Hunedoara cerea protopopului Dumitru Secărea să dea dispoziţie ca preoţii
din comunele Trestia, Crăciuneşti, Săliştioara şi Dealul Mare să înlocuiască la clasă învăţătorii
concentraţi1189. Până în anul 1920 preot în satul Trestia a fost Petru Perian, urmând Roman
Vasile până în 1962. Din 1962 au mai funcţionat aici preoţii Moga Aurel, Giurgiu Constantin şi
Radu Viorel, preotul actual1190.
Parohia ortodoxă Nevoieş (Lunca). Această parohie la 1733 aparţinea Arhidiaconatului
Dobra şi purta numele maghiarizat de Nyavalyás unde preotul Petru păstorea un număr de 54
familii unite1191. În anul 1733, Ştefu Gherasim din Nevoieş cumpăra un Chiriacodromiona cu
suma de 7 florini de la Popa Dumitru din Crăciunelu de Sus1192. Pe această carte apărută la
Bucureşti, în anul 1732, episcopul Ioan Inochentie Micu scria următoarele: Această Păucenie
citind-o şi socotindu-o am în tot chipul pe unde au fost câte ceva greşit şi zmintit şi o am
îndreptat, pentru aceea ca să o poată vinde cui va pute[a] şi să o [cumpere] cine va vre[a] dăm
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slobozenie şi pentru mai mare direptate mi-am pus şi iscălitura şi pecetea noastră, scris în Sibiu,
Vlădica Inochentie”1193.
La 1750, parohia Nevoieş (azi Lunca) făcea parte din acelaşi protopopiat al Dobrei şi este
consemnată cu 90 suflete care aveau o biserică dar fără preot1194. În anul 1760-1762 conscripţia
Bucov consemna la Nevoieş 1 preot unit, fără nici un credincios şi 1 preot neunit care păstorea
80 familii. Biserica era a ortodocşilor şi dispunea de teren arabil în suprafaţă de 14 cubuli 1195. La
1766 parohia Nevoieş făcea parte din protopopiatul Cibului iar la 1805 din protopopiatul
Geoagiului.
După înfiinţarea protopopiatului Băiţa parohia Nevoieş (Lunca) aparţine acestui protopopiat
până la desfiinţarea sa în anul 1948. În anul 1928, parohia Nevoieş făcea parte din grupul
religios Băiţa împreună cu comunele Crăciuneşti, Peştera, Fizeş şi Măgura-Topliţa1196. În
biblioteca parohie se afla un număr de 20 cărţi 1197. La 25 martie 1930, preotul Pavel Diniş
raporta protopopului Dumitru Secărea că la Şcoala primară catehizaţia „o fac eu întrucât
funcţionez şi ca învăţător”1198. În adunarea parohială, din 14 august 1930, în înţelegere cu
Consiliul parohial şi Comitetul şcolar, a decis renovarea şcolii 1199. Protopopul Dumitru Secărea
solicita concluziile Adunării parohiale din Nevoieş prin care s-a decis repararea şcolii
confesionale, pentru a fi trimis la Sibiu 1200. Preotul Pavel Diniş înainta, la 20 septembrie 1930,
„procesul verbal a adunării parohiale prin care s-a hotărât renovarea şcolii confesionale”1201.
Actele adunării parohiale din Nevoieş au fost expediate la Sibiu în 22 septembrie 1930 1202. În
anul 1943 în luna octombrie, „pe şantierul construcţiei de cale ferată a venit prima locomotivă
pe pământul comunei Nevoieşi” 1203, se nota pe un Minei, păstrat în biserica din satul Lunca.
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PROTOPOPIATUL ORTODOX BĂIŢA
În anul 1925 este adoptată o lege, publicată în Monitorul Oficial din 6 mai 1925, prin
care Biserica Ortodoxă română, care este biserică dominantă în stat, primeşte o nouă organizare
canonică şi administrativă. Conform acestei legi Biserica Ortodoxă Română cuprindea 5
mitropolii („Ungro-Vlahiei”, „Moldovei şi Sucevei”, „Ardealului, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului”, „Bucovinei” şi „Basarabiei”), 5 arhiepiscopii („Bucureştilor”, „Iaşilor”, „Albei
Iulii şi Sibiului”, „Cernăuţilor” şi „Chişinăului”) şi 12 episcopii (Râmnicului - Noul Severin”,
„Buzăului”, „Argeşului”, „Constanţei”, „Romanului”, „Huşilor”, „Dunării de Jos”, „Aradului,
Ienopolei şi Hălmagiului”, „Caransebeşului”, „Oradiei”, „Vadului, Feleacului şi Clujului”,
„Hotinului” şi „Cetăţii Albe - Ismail”).
Comunităţile protopopiatului Zarand aparţin de episcopia Aradului, Ienopolei şi
Hălmagiului. Dar şi protopopiatul suferă o reorganizare. El este împărţit în două: protopopiatul
Bradului şi al Băiţei. Comunităţile ortodoxe ale comunei Băiţa vor face parte din Protopopiatul
cu acelaşi nume, organizare care va dura până în anul 1948.
Protopopiatul Băiţa cuprindea parohiile Băiţa, Bucureşci, Căinelul de Sus, Crăciuneşti,
Curechiu, Dealul Mare, Gruelaci, Fizeş, Filia Barbura, Hărţăgani, Măgura, Filia Topliţa,
Nevoieş (azi Lunca), Ormindea, Peştera, Podele, Rovina, Sălişte, Săliştioara, Filia Stoieneasa,
Şesuri, Scroafa, Trestia, Vălişoara1204. Primul protopop al Băiţei va fi Dumitru Secărea. În data
de 9/22 august 1924 pe adresa Protopopiatului din Băiţa soseşte următoarea convocare din
partea mitropolitului Nicolae:
„On. Oficiu protopopesc Băiţa
„Cu ocazia serbărilor naţionale în memoria eroului naţional Avram Iancu vom face în ziua
de 31 august Sfânta Liturghie în biserica din Ţebea urmată de parastas la mormânt. Aceste
slujbe religioase doresc a le face înconjurat de 36 preoţi, câţi au slujit la înmormântarea lui
Avram Iancu în anul 1872. Spre acest scop Vă poftim a vă prezenta cu preoţii din tract la
biserica din Ţebea, în ziua de 31 august, la ora 7 dimineaţa, aducând ornatele necesare.
Aceste ornate vor fi de culoare deschisă pentru serbare de bucurie, prin urmare nu vor fi nici
negre, nici roşii. Aşteptăm ca pe ora fixată toţi să fie prezenţi la biserică.
Sibiu, la 9/22 august 1924.
Nicolae,
Arhiepiscop şi mitropolit”1205.
În aprilie 1927 la sediul protopopiatului din Băiţa se primea moţiunea Societăţii clerului
român „Ajutorul” din Bucureşti, care condamna încheierea Concordatului cu Roma pentru că
„în momentul acesta când noi toţi trebuie să muncim şi să jertfim pentru realizarea unificării
noastre sufleteşti, Concordatul rupând oficial din neamul nostru români uniţi va provoca o
tulburare periculoasă” 1206. „Suntem contra Concordatului pentru că prin el Papa urmăreşte
catolicizarea noastră prin şcolile pe care le va înfiinţa şi prin prozelitism confesional” 1207.
La 2 aprilie 1928, Arhiepiscopia Sibiului transmitea protopopiatului Băiţa ordinul
Ministerului Cultelor despre serbarea zilei Aviaţiei în data de 8 aprilie. Cu aceasta ocazie se va
face „pomenirea eroilor morţi ai aviaţiei române. În acest scop se trimit 18 exemplare tablouri
cu eroii morţi ai aviaţiei române având a le distribui parohiilor din Protopopiat” 1208. Dar
tablourile ajung târziu la sediul protopopiatului.
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Pe spatele documentului se notează: „În 9 aprilie, protopopul D. Secărea le înainta
parohiilor”1209. Se recomanda ca în această zi să se ţină „parastase în pomenirea acestor eroi.
Tablourile cu numele aviatorilor se vor păstra în arhiva parohială pentru a servi şi în alţi ani”1210.
Pe spatele documentului se nota: În 9 aprilie, protopopul D. Secărea le înainta parohiilor”1211.
Forul din Sibiu răspundea, la 7 martie, unui raport al protopopiatului Băiţa trimis la 20 februarie
prin care sesiza înlocuirea ortodocşilor cu greco-catolici. Mitropolia din Sibiu arăta că o
intervenţie „din partea noastră pentru înlocuirea cu ortodocşi a mai multor greco-catolici e
anevoioasă în prezent.
Cunoaştem însă că D-l prefect e cu toată înţelegerea şi cu toată bunăvoinţa pentru cauzele
noastre şi e mai consult ca On. D-ta să iei contactul cu Domnia Sa de câte ori se iveşte
necesitate”1212. La 17 martie 1928, Arhiepiscopia Sibiului cerea protopopiatului Băiţa date
privind monumentele istorice, cercuri culturale, reuniuni etc1213. La 26 aprilie 1928 protopopul
Dumitru Secărea înainta către forul conducător din Sibiu un raport care reflectă situaţia
protopopiatului Băiţa:
Prea Venerat Consiliu Arhiepiscopesc !
Provocându-mă la adresa nr. 43/928 a Prea Veneratului Consiliu Arhiepiscopesc privitor la
monumentele istorice, cu respect promovez diferitele tablouri, pe lângă următorul raport:
 Monumente istorice. În protopopiat avem 3 şi anume:
a. Biserica din Curechiu în care s-a decretat mişcarea de dezrobire a poporului
român la anul 1784 sub conducerea lui Horea.
b. Monumentul eroilor din Ormindea ridicat la 1924. Ridicat în amintirea celor
33 eroi căzuţi în lupte.
c. Crucea-rugă din Vălişoara ridicată tot în amintirea eroilor din Vălişoara căzuţi
în războiul dezrobirii noastre naţionale din 1914-1919.
 Cercuri culturale (grupuri religioase). Comunele aparţinătoare protopopiatului sunt
împărţite în 4 grupuri religioase:
a. Băiţa cu comunele Crăciuneşti, Peştera, Fizeş, Nevoieş şi Măgura Topliţa.
b. Căinel cu Hărţăgani, Ormindea, Sălişte şi Trestia.
c. Curechiu cu Bucureşti, Rovina şi Şesuri.
d. Vălişoara cu Podele, Dealul Mare, Scroafa, Săliştioara şi Stoieneasa.
Activitatea lor: Servicii religioase în sobor, predici ocazionale, mărturisiri, conferinţe
publice.
 Bibliotecile parohiale. Tabloul se alătură.
 Societatea Sf. Gheorghe. Un început de organizare a tinerimii în Bucureşci cu 18
membri şi în Şesuri cu 25 membri. Membri se instruiesc în şcoală sub conducerea
preoţilor şi unde învaţă cântări bisericeşti şi li se face citire din diferite cărţi.
 Reuniuni de femei. Avem o singură reuniune de femei: „Reuniunea femeilor
ortodoxe rom. din Băiţa şi jur”, cu 35 membre. Capital 19.500 lei. Ţine câte 2 adunări
la an, cu conferinţe publice. Aranjează producţiuni teatrale, concerte şi se grijeşte de
curăţenia bisericii şi şcoalei din Băiţa, distribuie cărţi şi îmbrăcăminte copiilor săraci,
aranjează pom de Crăciun.
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 Case culturale. Una singură în Curechiu cu 29 de membri. Din lipsă de local
corespunzător şi mijloace materiale, rezultate mai eficace nu se pot arăta.
Băiţa la 26 IV 1928.
D. Secărea, protopop1214.
Referitor la bibliotecile parohiale aflate în parohiile, protopopul Dumitru Secărea întocmea
o situaţie privind numărul de cărţi1215:
Băiţa
50
Ormindea
228
Bucureşti
40
Peştera
2
Căinelul de Sus
55
Podele
78
Crăciuneşti
Rovina
26
Curechiu
112
Sălişte
105
Dealul Mare
58
Săliştioara
Gruelaci
Filia Stoieneasa
Fizeş
19
Şesuri
63
Filia Barbura
Scroafa
16
Hărţăgani
15
Trestia
28
Măgura
10
Vălişoara
16
Filia Topliţa
Nevoieş
20
Dotarea cu cărţi a bibliotecilor parohiale este destul de modestă, ridicându-se abia la 941 de
exemplare. Doar bibliotecile din Ormindea cu 228 şi Curechiu cu 112 sunt mai bine datate din
acest punct de vedere. Una dintre cele mai acute probleme care se ridică în parohiile ortodoxe
era îngrijirea mormintelor de eroi. În acest scop s-a constituit Societatea Mormintele Eroilor. În
raportul acestei societăţi pe aul 1927 s-a făcut constatarea că în judeţul Hunedoara stagnează
„acţiunea pentru îngrijirea monumentelor eroilor noştri”1216.
Conştientă de scăderile existente, Arhiepiscopia Sibiului cere protopopului D. Secărea ca
„biserica, organele ei şi credincioşii noştri sunt chemaţi în locul întâi să se îngrijească de acele
morminte”1217. „De aceea On. Oficiu protopopesc va prezenta apropiatelor sinoade protopopeşti
propuneri concrete, relative la îngrijirea monumentelor eroilor din protopopiat chiar independent
de acţiunea Societăţii Mormintele Eroilor” 1218. În adunarea protopopească din 8 martie şi la
conferinţa preoţească din 3-4 aprilie 1928 se cere consiliilor parohiale a se „îngriji de îngrădirea
lor şi de păstrarea mormintelor, curăţenie şi ordine, interzicându-se păşunatul cu vitele în
cimitire”1219.
La 23 decembrie 1929, Arhiepiscopia din Sibiu comunica protopopiatului Băiţa conţinutul
conferinţei profesorului Silviu Dragomir care condamna politica agresivă a uniţilor, plasarea lor
în funcţii etc. Se cer relaţii despre „funcţionari de stat ortodocşi înlocuiţi cu greco-catolici, în
şcoală, administraţie, judecătorie, poliţie, siguranţă, percepţie”1220. Predarea religiei în şcolile din
protopopiat constituie o sarcină prioritară. Pentru a afla modul cum se face educaţia religioasă a
elevilor se cer informări de la preoţii din parohii.
La 25 februarie 1930, preotul Nicolae Perian informa protopopiatul că acţiunea de
catehizaţie în „parohiile Sălişte şi Peştera s-a înfăptuit prin învăţători, dar din când în când am
participat şi eu, când au permis împrejurările”1221. La şcolile din Podele şi Scroafa educaţia o
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face preotul Ioachim Ivan1222. Din Nevoieş, preotul Pavel Diniş răspunde la 25 martie 1930, că
educaţia religioasă „la şcoala primară de stat din această comună o fac eu întrucât funcţionez şi
ca învăţător”1223.
La Fizeş, comunica preotul Alexandru Stoica, la 26 martie 1930, studiul religiei se propune
„3 ore pe săptămână de către subsemnatul”1224. Din Hărţăgani, preotul Ioan Popa îl informa pe
Dumitru Secărea că în această parohie „catehizaţia s-a făcut, pe lângă învăţător şi din partea
parohului, 1 oră pe săptămână” 1225. De la Curechiu, preotul Petru Tudoran raporta că
„propunerea şi catehizarea cu băieţii o face învăţătorul Ioan Fodor cu rezultat deplin
mulţumitor”1226.
La 28 martie 1930 raporta despre situaţia din parohia Bucureşti şi preotul Ioan Demian.
„Subsemnatul am onoare a raporta Prea Onoratului Oficiu că în parohia noastră Bucureşti
catehizaţia o face d-l învăţător Azarie Circo. Făcând la şcoală mai multe vizite d-lui învăţător cu
scopul de a mă informa despre sporul făcut din studiul religiei, m-am convins că d-l învăţător îşi
dă silinţa ca copii să câştige cât mai multe cunoştinţe din religie şi sporul e mulţumitor” 1227.
Întrucât se ridicau probleme cu şcoala din Şesuri, Arhiepiscopia din Sibiu aproba, la 18
ianuarie 1930, „până la altă dispoziţie casa parohială din Şesuri să se folosească pentru
şcoală”1228. La 8 februarie 1930, protopopul Dumitru Secărea scria oficiului parohial din Şesuri
următoarele: „Conducătorii bisericii noastre privesc şcoala ca o fiică nedespărţită de maica sa,
care a fost şi este şi azi Sf. biserică. Casa parohială cumpărată pe banii bisericii nu putea primi
deocamdată altă menire decât a ajuta şcoala ca biserica în scopul său: de a cultiva şi prin cultură
a ridica neamul nostru. Aşa a purces şi bine a făcut consiliul parohial din Şesuri” 1229.
La 5 iulie 1932, avocatul devean Petru Groza se raliază reclamaţiei Asociaţiunii de institute
financiare „Solidaritatea” şi cere Arhiepiscopiei din Sibiu pedepsirea exemplară a protopopului
Băiţei, Dumitru Secărea. În scrisoarea trimisă Arhiepiscopiei el cere deschiderea unei anchete
„întrucât acest protopop îşi continuă activitatea provocând şi în săptămâna trecută un enorm
scandal pe străzile Bradului în tovărăşia aceluiaşi individ Mihuţ din Băiţa, scandal care a
degenerat în bătaie, din care protopopul s-a smuls numai cu fuga plină de spectacole coborând
adânc demnitatea reverenzii”1230.
Peste numai o săptămână, Consiliul Arhiepiscopiei din Sibiu trimitea copia adresei
„Solidarităţii” cu ordinul de a răspunde „la acuzaţia ridicată de d-l Petru Groza contra pretinsului
scandal provocat de P. C. Ta pe străzile Bradului”1231. La 22 iulie 1932, protopopul Băiţei
trimitea o scrisoare acuzatoare la adresa lui Petru Groza arătând că acuzaţiile acestuia sunt
numai minciuni şi probând aceasta cu o serie de martori. Dar iată conţinutul scrisorii
protopopului Dumitru Secărea:
Înalt Prea Sfinte Părinte !
Prea Venerat Consiliu Arhiepiscopesc !
Confirmând primirea adresei nr. 5786/932 Ep. şi a scrisorii copie – cu fiască supunere
răspund cele ce urmează:
Este o infamie şi o invenţie scârboasă aserţiunea că eu aş fi provocat scandal în Brad, că aş
fi scăpat cu fuga etc. Aceste născociri neghioabe încap numai în capete bolnave, în care nu încap
de altă parte morala, adevărul, dreptatea.
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Înalt Prea Sfinţite ! Am raportat sub nr. 145/932 cum că joi, 30 iunie a.c. am fost în Brad.
Preoţii Iosif Tisu – Ţebea, Iosif Comşa – Ribiţa, Alexandru Fugătă – Vaca, Ioachim Ivan –
Podele, precum şi individul Mihuţiu cum îi place omului certat cu morala – Groza a-l numi –
apoi epitropul Traian David din Ormindea, cântăreţul Ioachim Benea – Stejărel, cu cari am
convenit în acea zi – pot da relaţii precise, asupra ţinutei mele din acea zi. În timp ce eu stăteam
în societatea numiţilor preoţi, epitropul meu Traian David a intrat la librăria Roth pentru a
procura nişte cambii, copii pentru conversiune.
Procurându-le eu am plecat la maşină, care staţiona în faţa restaurantului „Coroana”,
departe de piaţă. Între timp a sosit şi d-l Mihuţiu, fost deputat, spunându-mi să plecăm că cei de
la Banca „Crişana” au trimis nişte indivizi să provoace scandal. Am plecat fără nici un incident
la Ţebea. Pe drum mi-a povestit d-l Mihuţiu că în timp ce venea singur prin piaţă a fost
apostrofat de 3 indivizi care păreau a fi, unul, din Podele şi 2 din Curechiu, ieşiţi din curtea
băncii „Crişana” cu intenţia vădită de a provoca scandal.
Oameni cunoscuţi de-ai d-lui Mihuţiu au intervenit batjocorind pe cei 3 provocatori. D-l
Mihuţiu a plecat lăsându-i pe oameni în discuţie. Nu s-a întâmplat afară de un mic schimb de
cuvinte nici un fel de lovire, bătaie şi fugă. Nici nu mai ştiu dacă merită să mai rog a mă autoriza
să dau în judecată pe acest ne-domn Groza care a mai pus la cale anul trecut pe un tânăr fără
răspundere să mă terfelească în ziarul său şi care tânăr dat în judecată şi constatându-se total
neadevărate afirmaţiile sale despre mine în articolul încriminat i-au fost dictate de acest domn
Groza. Cauza se află în curgere la Curtea de apel în Cluj şi după terminare o să trimit o copie
după procesul verbal ca să se poată face o icoană reală despre acest domn.
Adevărul este: nu am fost de faţă la nici un incident, doar că am fost în Brad, nu am
provocat pe nimeni şi nici incidente, scandale, nu m-a bătut nimeni, nici pe mine, nici pe d-l
Mihuţiu – cum insinuă un neruşinat şi mincinos şi nu am făcut nici revereanda de ruşine, cum
susţine imoralul Groza. Până am stat de vorbă cu preoţii sus numiţi, în timp ce epitropul
procurase cambiile copii, am văzut la o distanţă oarecare pe D-l Mihuţiu stând de vorbă cu
învăţătorul Azarie Circo din Bucureşti şi încă câţiva oameni. Ulterior unul dintre provocatori,
anume Ghilean Ioan l Ioan din Curechiu a declarat în faţa preotului Viorel Tudoran din
Crăciuneşti (originar şi el din Curechiu) care mi-a comunicat că ei au fost chemaţi la banca
„Crişana” de către Alexandru Draia, fost casier la acea bancă, pe lângă promisiunea unei
remuneraţii.
Adică ei provoacă şi pun la cale scandalul şi tot ei insinuă punând în spatele meu pentru a
produce vâlvă mai mare. Dar spre norocul meu eu n-am fost de faţă ci numai în localitate. Eu
am prezentat Inalt Prea Sfinţite, nume, am făcut istoricul întregului incident pentru a se putea
lămuri cât mai bine chestiunea. Stau cu faţa senină înaintea lui Dumnezeu şi al oamenilor, că am
spus adevărul.
Având aceste elemente şi eventual şi altele, rog să deschideţi anchetă pentru stabilirea
adevărului. Dar rog să mi se dea şi mie posibilitatea de a-mi recupera onoarea terfelită de nişte
imorali, urgisiţi de toată lumea.
Băiţa la 22 iulie 1932.
Cel mai supus, Dumitru Secărea m. p.
Protopop”1232.
Încă de pe acum au loc o serie de neînţelegeri între protopopul Dumitru Secărea şi membri
ai Frontului Plugarilor din Hărţăgani. Conflictul dintre protopopul Dumitru Secărea şi membri ai
Frontului Plugarilor din zona Băiţa, sprijiniţi de către Petru Groza vor lua amploare în anii
viitori. Acţiunile frontiştilor din satul Hărţăgani sunt raportate de către protopop Arhiepiscopiei
din Sibiu, la 25 februarie 19361233. La 8 mai 1936, Arhiepiscopia Sibiului cere să se precizeze
dacă „agitaţiile în Hărţăgani din partea aderenţilor Frontului Plugarilor s-au calmat. Eşti poftit a
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arăta urgent dacă răzvrătirea semnalată atunci s-a stins complet, ori se continuă şi în ce
formă”1234.
Protopopul Dumitru Secărea răspunde, la 15 mai, scriind următoarele: „Agitaţiile frontului
în parohia Hărţăgani pe lângă toate sforţările ce au fost depuse pentru ca să se generalizeze în tot
protopopiatul, graţie intervenţiei şi mişcării ce am pornit de aici, punând în gardă pe toţi preoţii
şi oamenii serioşi ai parohiilor pentru paralizarea şi localizarea lor, se pare că a încetat” 1235. Şi
totuşi reflectă protopopul în încheierea raportului său, în general în unele se mai simte „cursul
anarhic îndreptat contra bisericii”1236. Mai mult la 30 iunie protopopul expediază preotului din
Hărţăgani o scrisoare confidenţială în care scrie următoarele:
On[orat] Oficiu Parohial !
De un timp încoace se resimte un curent ostil atât faţă de biserică cât şi faţă de slujitorii ei în
cele mai multe parohii. Acest curent provocat de aşa numitul Front al Plugarilor, fie de alţi
duşmani ai bisericii, dacă nu va fi stăvilit la timp poate produce dureroase decepţiuni. Pentru a
cunoaşte proporţiile şi natura tulburărilor On. Oficii Parohiale sunt invitate a ne arăta situaţia din
fiecare parohie, şi anume: Cine sunt propovăduitorii acestor curente ostile ? Aparţin vreunui
partid politic ? Care este substratul agitaţiei ? Care este urzitorul acestor agitaţiuni ?
On. Oficii sunt rugate a da date precise nu fictive, indicând numele persoanelor şi natura
agitaţiunilor pentru a putea preîntâmpina orice mişcare şi a o paraliza. Termen de raport 10
zile”. Din păcate nu cunoaştem conţinutul măcar a unuia dintre rapoartele prezentate de parohii.
La 20 decembrie 1932, Arhiepiscopia din Sibiu îl înştiinţează pe protopopul Dumitru
Secărea despre proiectul înfiinţării „Uniunii românilor ortodocşi” şi-i cere să cheme „pe cei mai
reprezentativi intelectuali mireni şi buni credincioşi ai Sfintei noastre biserici din localitate la o
consfătuire pentru a le cere adeziunea fraţilor de la Cluj”1237. Trebuie să menţionăm că în
Comitetul de iniţiativă de la Cluj se aflau mari personalităţi ale culturii noastre printre care
amintim pe Sextil Puşcariu, Gh. Bogdan Duică, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Zaharia Bârsan şi
Sebastian Bornemisa1238.
Protopopul convoacă adunarea pe data de 9 ianuarie 1933, care se desfăşoară în localul
şcolii primare din Băiţa. Participanţii la adunare au hotărât: „aprobăm în întregime apelul lansat
şi aderăm în unanimitate la mişcarea pornită în interesul bisericii ortodoxe române” 1239.
Anul 1934 este socotit de către zărăndeni anul aniversărilor. La iniţiativa Comitetului pentru
Comemorarea Revoluţiunii lui Horea, protopopul Dumitru Secărea mai adaugă şi ridicarea unui
monument la Băiţa în memoria locuitorilor ucişi de unguri în anul 1848-1849. În realizarea
acestei acţiuni cucernicul protopop apelează la parohiile din subordinea sa. O astfel de scrisoare
a fost trimisă şi în parohia Hărţăgani care sună în felul următor:
„Onor[tului] Oficiu Parohial
Urgia vremii, cu noianul de umiliri şi îngenunchieri de tot felul a înaintaşilor noştri,
culminând cu măcelul din 1848, au lăsat urme adânci în conştiinţa neamului românesc ce nu se
vor şterge nicicând.
În Băiţa au fost împuşcaţi iar unii spânzuraţi de o salcă 7 din înaintaşii noştri. Recunoştinţa
cu care trebuie să înconjurăm sufletul acestor mucenici ai acestui ţinut ne îndeamnă la
eternizarea jertfei lor prin ridicarea unui monument pe care-l vom înălţa falnic în ziua de 10 mai,
a.c. înlocuind troiţa de lemn, care stă ca o mărturie vie şi luminarea a tăriei lor sufleteşti, pe locul
unde se află salcea de care au fost spânzuraţi.
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Facem un apel călduros la toţi aceia care simt că e o datorie elementară şi de recunoştinţă a
ne închina în faţa memoriei lor, ajutându-ne la realizarea scopului ce urmărim.
Recomandăm On[oratului] Oficiu Par[ohial] să poarte un disc în Sf[ânta] Biserică, fie
Duminică în 22 IV, fie în 29 IV, iar suma realizată să o administreze acestui Oficiu protopopesc
imediat.
Băiţa la 21 aprilie 1934
Prot[opop] Dumitru Secărea
Preşedintele Comitetului de iniţiativă şi construcţie” 1240.
Arhiepiscopia Sibiului cere protopopului să solicite atât preoţii cât şi parohiile din subordine
să se înscrie la împrumutul de stat. Circulara trimisă, la 20 noiembrie 1934 cerea preoţilor să
semneze o declaraţie în scris prin care „se învoieşte să subscrie salariul pe o lună” 1241. Rând pe
rând preoţii din parohii răspund acestei solicitări. La 24 noiembrie 1934, Dumitru Secărea
informa Prea veneratul Consiliu Arhiepiscopesc din Sibiu că referitor la circulara prin care se
cere să cedăm salariul pe o lună „am răspuns că se învoiesc să ni se reţină suma cuvenită pentru
2 declaraţii, acum declară că nu se învoiesc”1242. Protopopul încearcă să-i scuze scriind că „Cei
ce cunosc situaţia preoţilor din Munţii Apuseni, care aproape n-au ce mânca, ne vor dispensa de
justificări”1243. La 30 iulie 1935, Arhiepiscopia din Sibiu trimite protopopiatului Băiţa un
exemplar din „pomelnicul eroilor marinari care şi-au jertfit viaţa în războiul pentru întregirea
neamului, spre a fi pomeniţi în ziua Sf, Marii, ziua Marinei noastre” 1244.
Arhiepiscopia din Sibiu trimite o nouă circulară, la 30 iunie 1936, prin care să se înainteze
numele, fotografii sau obiecte ale preoţilor care s-au remarcat în războiul pentru întregirea
neamului1245. La 2 iulie 1936, preotul Ezichil Enescu raporta din Peştera că în „parohie n-au
existat preoţi care să fi fost mobilizaţi. În consecinţă nu se găsesc nici un fel de relicve în această
direcţiune”1246.
Peste două zile trimite răspunsul şi preotul Iacob Ghişa din Căinelul de Sus scriind: „În
parohia ortodoxă română din Căinelul de Sus nu sunt preoţi care au fost mobilizaţi în timpul
războiului pentru întregirea neamului, campaniile 1877-1878, 1913, 1916-1919”1247. Preotul
Todoran din Crăciuneşti răspunde, la 14 iulie 1936, că „din parohie nu au fost preoţi mobilizaţi
în timpul războiului”1248.
Cel mai important răspuns vine din partea preotului Ioachim Ivan din Podele: Privitor la
preoţii noştri care au fost mobilizaţi în timpul războiului nu am nimic de a raporta în special cu
parohia Podele, iar între preoţii din tractul Băiţa au fost mobilizaţi, fostul paroh din Hărţăgani,
Avram Botici şi parohul Alexandru Stoica din Fizeşti” 1249.
Pretura din Brad trimite Oficiului protopopesc Băiţa copia ordinului Ministerului de Interne
prin care se atrage atenţia că articolul 349 din codul penal Regele Carol al II-lea prevede: „Orice
preot, călugăr sau predicator al unui cult care în adunările credincioşilor sau cu ocazia slujbei
sale religioase rosteşte o cuvântare prin care ameninţă pe credincioşi cu pedepse spirituale,
promite beneficii spirituale dacă se vor supune autorităţilor sau legilor, ori le acordă sau promite
beneficii spirituale, dacă nu se vor supune sau care leagă prin jurământ, luat individual sau
colectiv pe enoriaşi să urmeze anume credinţă politică, comite delictul de abuz de putere
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spirituală şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 luni la 2 ani” 1250. În 7 martie 1938,
protopopul Dumitru Secărea se deplasează la Sibiu fiind convocat la Conferinţa protopopilor,
care s-a ţinut cu ocazia depunerii jurământului1251. După revenirea de la Sibiu protopopul se
adresează parohilor convocându-i la sediul protopopiatului pentru depunerea jurământului şi
transmiterea unor proiecte ale Arhiepiscopiei.
Potrivit Decretului 1048/1938 toţi preoţii şi funcţionarii bisericeşti vor avea să depună în
decurs de 7 zile jurământul pe noua Constituţie1252. Protopopul Dumitru Secărea nota pe spatele
ordinului următoarele: „Marţi 8 au prestat jurământul în faţa subsemnatului cu toată
solemnitatea cuvenită momentului, 17 preoţi tractuali. Parohul Pavel Diniş din Nevoieş care e în
acelaşi timp şi învăţător, fiind dus la cursul cu străjerii de la Breaza, n-a depus jurământul”1253.
În 14 iulie 1938, notariatul Băiţa anunţă oficiul parohial Băiţa despre încetarea din viaţă a
Reginei Maria a României1254. Printr-o telegramă primită din partea Arhiepiscopiei Sibiului se
stabilea pentru ziua de 27 august, ora 12, când „se va oficia în toate bisericile parastasul de 40 de
zile pentru odihna sufletului M. S. Regina Maria” 1255.
La 17 septembrie, Arhiepiscopia Sibiului îi cere acţiunile întreprinse de preoţimea din
protopopiat „cercuri pastorale şi conferinţe preoţeşti în legătură cu strejăria spre a le totaliza şi
aşterne Congresului Naţional Bisericesc şi Străjii Ţării”1256.
Răspunsul protopopului Dumitru Secărea este prompt şi destul de critic. „Străjeria în acest
colţişor de ţară e abia la începuturile ei şi a activat numai în 3 parohii: Băiţa, Hărţăgani şi
Nevoieş. Deşi am catehizat la şcoala din Băiţa, nu am fost chemat decât la sărbători naţionale şi
la ridicarea pavilionului. Textul biblic înscris în programul străjeriei nici nu a fost rostit, deci nici
explicat. Şi e de dorit ca preoţii şi întreg corpul didactic la ridicarea pavilionului şi el preotul să
tălmăcească textul biblic”1257.
In anul 1939 o serie de preoţi din parohiile protopopiatului sunt concentraţi. În această
situaţie pentru ca învăţământul să nu stagneze Revizoratul şcolar al judeţului Hunedoara îi
transmite protopopului Dumitru Secărea un ordin al Ministerului Educaţiei şi Cultelor prin care
s-a dispus ca preoţii să înlocuiască la clasă pe învăţătorii concentraţi 1258.
„Rugăm – cere revizorul din Deva – a dispune ca d-nii preoţi din comunele Trestia,
Crăciuneşti, Săliştioara, Dealu Mare, unde învăţătorii au plecat ulterior să înceapă imediat şi
regulat învăţământul cu elevii şcolii”. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial determină
guvernul să ia măsuri împotriva oricăror mişcări de nemulţumire din ţară. Arhiepiscopia din
Sibiu trimite o circulară prin care solicită protopopiatelor să raporteze „eventualele incidente
săvârşite de comunişti sau sectari” 1259.
Protopopul Dumitru Secărea răspunde, la 1 august 1940, că „până la această dată nu mi s-a
comunicat nici un incident săvârşit de comunişti sau sectari din parohiile din acest
protopopiat”1260. O altă cerinţă a guvernului este cultivarea tuturor suprafeţelor de teren arabil
pentru economia ţării. Protopopul a vorbit credincioşilor la biserica din Băiţa pentru „a lămuri
credincioşii ca tot ce este pământ cultivabil să-l lucreze”1261.
O altă problemă ce se ridică după răpirea Ardealului de Nord este plecarea unor minoritari
în teritoriul cedat Ungariei. Protopopul raportează Arhiepiscopiei, la 30 septembrie 1940,
1250
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următoarele: „Minoritarii existenţi, cei mai mulţi în Băiţa, nu dispun de imobile sau moşii.
Deocamdată nu pleacă nici unul. Dacă pleacă vreunul voi face imediat paşii necesari pentru
acvirarea imobilelor ce ar vinde.
Minoritarii de aici dispun mai mult de drepturi asupra terenurilor aurifere. Cei care ar vinde
aceste drepturi le vând Societăţii Mica sau Concordia. Pentru parohii aceste drepturi n-au nici o
valoare. În celelalte parohii nu sunt minoritari. Minoritarii de altfel declară că ei aici s-au născut
şi se simt foarte bine în România, nu cred nici ei că în Ungaria le-ar merge mai bine”1262.
La 5 noiembrie 1940, Arhiepiscopia Sibiului transmitea ordinul Ministerului Educaţiei
Naţionale privind abdicarea regelui Carol al II-lea, cerându-se ca „din toate bisericile să se
şteargă chipul şi numele ex-regelui Carol al II-lea”1263. Abia la 20 noiembrie 1940 protopopul
Dumitru Secărea trimite către parohii următoarea circulară:
Onorat Oficiu Parohial
Conform ordinului On. Guvern cu nr. 52.206/940 comunicat de Prea Veneratul Consiliu
Arh[iepiscopesc] cu ord. Nr.12.205/940 sunt invitate toate oficiile parohiale ca să şteargă din
toate bisericile, mănăstirile şi localurile aparţinătoare în vreun fel bisericii chipul şi numele exregelui Carol al II-lea”1264. De asemenea Arhiepiscopia Sibiului cere, la 18 februarie 1941,
protopopiatului ca în termen de 15 zile să comunice „dacă în timpul guvernării legionare şi la
iniţiative legionare a fost dizolvat vreun Consiliu parohial din parohiile protopopiatului” 1265.
Dumitru Secărea răspunde la 12 martie precizând că „în acest protopopiat nu au fost astfel de
cazuri sau cereri. N-a fost nici un caz de înlocuire din consideraţii politice a vreunui cântăreţ,
crâsnic sau epitrop. Subsemnatul nu a-şi fi putut admite astfel de lucruri, cum nu am admis nici
sub alte regimuri politice astfel de cereri”1266. Arhiepiscopia mai cere protopopului ca în ziua de
18 mai „la sfârşitul Sf. Liturgii să se oficieze în toate bisericile parastas pentru odihna sufletului
profesorului Nicolae Iorga”1267, asasinat de către legionari.
O misiune creştinească în plus pentru protopopul Dumitru Secărea este legată de existenţa
lagărului de prizonieri ruşi de la Crăciuneşti. Comandantul lagărului locotenent colonelul
Nicolae Stavrescu i se adresează în câteva rânduri pentru a participa personal sau a delega un
preot pentru înmormântarea prizonierilor decedaţi aici. Unei asemenea solicitări protopopul îi
răspunde următoarele:
„Domnule colonel,
Luând act de conţinutul adresei d-voastră cu nr. 402, binevoiţi a cunoaşte cum că la data
fixată, azi 6 octombrie, ora 1 p.m. aceasta întrucât adresa D-voastră a sosit numai la ora 11,45
mă voi prezenta subsemnatul pentru a face ceremonia înmormântării celor doi decedaţi.
Băiţa la 6 octombrie 1941.
Protopop”1268.
Arhiepiscopia Sibiului solicita câte o scurtă descriere şi câte 4 fotografii a bisericilor din
protopopiatul Băiţa aflate în construcţie. La această solicitare răspund afirmativ doar preoţii din
Şesuri şi Bucureşci. La 23 ianuarie 1941, preotul Nicolae Tebieş înainta cele 4 fotografii ale
„bisericii nouă din Şesuri care este în construcţie, terminată în roşu. Biserica lucrată până la
starea în care se află azi costă 620.653 lei”1269.
Preotul Ioan Damian trimitea protopopiatului Băiţa cele 4 fotografii, la 31 ianuarie 1941, în
care era imaginea „bisericii noastre din Bucureşci întregită în dos” 1270. După primirea
materialelor solicitate protopopul Dumitru Secărea le expediază la Sibiu cu menţiunea expresă
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în adresă că „alte biserici nu s-au construit după 1919”1271. Preoţii din parohii sunt rugaţi să
colecteze ajutoare pentru răniţii români de pe front. Din parohia Bucureşci, preotul Ioan Damian
informa protopopiatul Băiţa despre colectarea sumei „de 1.375 lei pentru ajutorarea
răniţilor”1272. După înlăturarea de la putere a regelui Mihai I, protopopul Dumitru Secărea
transmitea parohiilor următoarea circulară:
„Onorat Oficiu Parohial,
Potrivit ordinului telegrafic nr. 4/1948 a Prea Veneratului Consiliu Arhiepiscopesc se
dispun următoarele:
În urma abdicării regelui Mihai I şi până la alte dispoziţii toate formele de pomenire a
capului statului, în rugăciuni şi ectenii se vor întrebuinţa cuvintele: Înaltului Prezidiu al
Republicii Populare Române iar la troparul Mântuieşte Doamne poporul tău,… în loc de
cuvintele: Biruinţa regelui nostru se va întrebuinţa: biruinţa bine credincioşilor creştini. Toţi
preoţii vor depune jurământul de credinţă Republicii Populare Române, în faţa protopopului
respectiv, eventual în faţa celui mai apropiat protopop, în cazul acesta din urmă preotul respectiv
care n-a depus jurământul în faţa protopopului lui ci în faţa altuia, va raporta protopopului său că
a depus jurământul în faţa cutărui protopop în data de…..
Căntăreţii bisericii, fie bugetari, fie nebugetari ca şi crâsnicii vor depune jurământul în faţa
preotului lor. Câte 3 foi de jurământ semnate de respectivii cântăreţi şi crâsnici având
contrasemnătura preotului care a luat jurământul şi sigiliul parohiei vor fi trimise acestui oficiu
în cel mai scurt timp posibil, maximum 3 zile de la primirea acestui ordin.
Băiţa la 3 ianuarie 1948
Dumitru Secărea, protopop”1273.
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ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ŞCOALĂ ÎN COMUNA BĂIŢA
Despre un învăţământ organizat în localităţile comunei Băiţa nu se poate vorbi până la
începutul secolului al XIX-lea. Până atunci doar fii de preoţi, cantori sau ai locuitorilor fruntaşi
ai satelor frecventau cele câteva şcoli care funcţionau în oraşele din apropiere între care amintim
şcolile din Brad, Deva, Orăştie şi Hunedoara1274.
Iniţiativele ridicării prin cultură a românilor începând din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea s-a înscris în cadrul politicii şcolare oficiale inspirate din concepţia reformismului
terezian şi iosefin. Învăţământul românesc cunoaşte o etapă de dezvoltare, favorizată şi de
acţiunile pentru emancipare socială şi naţională. Curtea din Viena urmărea să transforme şcoala
într-un instrument de consolidarea regimului. În anul 1780 erau amintite ca existând în comitatul
Hunedoara un număr de 27 de şcoli greco-catolice.
Frământările religioase de la mijlocul secolului al XVIII-lea au determinat înfiinţarea de
şcoli şi pentru ortodocşi a căror misiune era de a combate noua confesiune greco-catolică şi de a
pregăti elemente pentru apărarea ortodoxiei. Insistenţele lui Ioan Molnar-Piuariu pentru
înfiinţarea de şcoli pentru ortodocşi reuşesc să depăşească obstacolele puse în calea realizării lor
de către Guberniu şi Camera Aulică abia în urma puternicei impresii produse de evenimentele
marii răscoale din 1784.
În anul 1786 renumitul dascăl Dimitrie Eustatievici este numit „director al şcolilor neunite
naţionaliceşti”1275. În anul 1786, când a fost numit director al şcolilor ortodoxe, existau în
comitatul Hunedoara mai multe şcoli printre care amintim pe cele de la Brad, Certej, Săcărâmb,
Deva, Hondol şi Hunedoara. Curtea din Viena acorda cea mai mare grijă învăţământului catolic
de stat, acesta fiind constituit şi folosit ca un mijloc de germanizare a românilor. În comitatul
Hunedoara existau câteva şcoli germane la Hunedoara, Dobra, Băiţa, Certej, Haţeg şi
Săcărâmb1276. Şcoala germană din Băiţa era frecventată în cea mai mare parte de copiii
minerilor nemţi din orăşel, dar şi de către unii copii ai minerilor români, întrucât mineritul avea
nevoie de o serie de cunoştinţe tehnice care nu se puteau acumula fără o anumită pregătire
şcolară. În anul şcolar 1782-1783 şcoala germană din Băiţa era frecventată de 30 elevi din care
19 băieţi şi 11 fete:
Localitatea
Băiţa

Clasa I
2BF

Clasa a II-a
17 B 11 F

Semestrul de vară
30

Semestrul de iarnă
30

Pe lângă şcoala cu limba de predare germană de la Băiţa frecventată mai mult de către
copiii minerilor germani şi românii aparţinând celor două confesiuni pun bazele unei şcoli aici.
Astfel, în anul 1834, la Băiţa, „ortodocşii şi uniţii susţin împreună aceeaşi şcoală” 1277. Şcoala din
Băiţa funcţionează până la revoluţia din 1848, când ea îşi încetează existenţa.
Revoluţia din 1848 deschide noi perspective şi pentru învăţământul românesc. Cu prilejul
Adunării de la Blaj, din 3/15 mai, se adoptă o rezoluţie privind revendicările naţiunii române.
Conform articolului 13 al rezoluţiei naţiunea română cere: „înfiinţarea de şcoale române în toate
satele şi oraşele, gimnazii, institute tehnice şi seminarii, precum şi o universitate dotată din casa
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statului în proporţiunea poporului contribuient, cu dreptul deplin de a-şi alege directorii şi
profesorii şi de a sistematiza învăţăturile după un plan şcolastic şi cu libertatea de a învăţa” 1278.
Îndată după revoluţie Curtea din Viena trece la pregătirea şi adoptarea unor reforme în
domeniul învăţământului pentru a-i servi interesele în politica sa şcolară. Astfel, la 19 aprilie
1850 sunt publicate de către guvernatorul Wohlgemuth dispoziţiile „În privinţa principiilor
pentru organizarea învăţământului în Transilvania” 1279. Învăţământul era privit ca o chestiune
comună a statului şi a bisericii, aflându-se sub conducerea bisericilor celor două confesiuni. La
12 martie 1850, Andrei Şaguna convoacă sinodul bisericii ortodoxe la Sibiu, la care participă 24
clerici şi 12 mireni1280. La Sinod este prezent şi protopopul Zarandului Iosif Başa sub jurisdicţia
căruia se aflau comunităţile ortodoxe din zona Băiţei. Sinodul constata că deşi comunităţile
ortodoxe au fost într-o stare materială foarte rea, multe dintre ele au reuşit să ridice şcoli pentru
copii săi, în care învaţă cetirea, scrierea, învăţătura creştinească şi datoriile supuşilor către
împăratul1281. Sinodul mai lua la cunoştinţă că în multe sate „lipsesc învăţătorii bine pregătiţi,
cărţile şcolare bine întocmite, case de şcoală, precum şi cuvenita înzestrare a învăţătorilor şi a
şcolilor şi aşezarea inspectorilor şcolari”1282.
Sinodul mai stabilea că până la altă rânduială „tot insul dintre protopopi să fie inspectorul
şcoalelor din districtul său şi din timp în timp să raporteze Preasfinţiei Sale, iar Preasfinţia Sa
Înaltului Ministeriu de Cult”1283. Sinodul înlătura şi dreptul de inspecţie pe care o avea episcopul
catolic de Alba Iulia asupra învăţământului românesc de până la 1850.
La 24 aprilie 1852, episcopul Andrei Şaguna emite o circulară către toate protopopiatele din
arhidieceză cerându-le ca „în acele parohii care n-ar fi în măsură să-şi ridice şcoală proprie, să-i
ceară sfatul, dar să nu se întovărăşească cu vreo obşte de altă religie”, iar „dascălii să fie de
religia noastră”1284.
În circulara din 8 aprilie 1853, Andrei Şaguna lăuda zelul unor protopopi şi preoţi vrednici
care au înduplecat „comunităţile la ridicarea, dotarea şi susţinerea de şcoli, înzestrară pe acestea
cu învăţători harnici, vizitară şcolile, lămuriră pe creştini să-şi dea copii la şcoală, însufleţiră pe
creştini ca să fie cu râvnă întru purtarea datoriei lor sfinte” 1285. În acelaşi timp protopopii care au
rămas în urmă cu rezolvarea problemelor şcolare stabilite prin sinodul din 1850 şi circularele
ulterioare sunt solicitaţi să dea explicaţii. În anul 1855, protopopul Iosif Başa îi scria episcopului
Şaguna raportându-i despre cauza înapoierii învăţământului din protopopiatul Zarandului.
Cauza principală consta din distrugerile provocate de către expediţiile de represalii ale
armatelor maghiare, când nu „numai şcolile ci şi alte sălaşe s-au sfărâmat, dar şi de toate
bunurile mişcătoare şi nemişcătoare se despuiară” 1286, comunităţile româneşti. Se invocă de
către protopopul Başa, în primul rând, dificultatea procurării lemnelor de construcţie care sunt
cu „3-4 preţuri mai scumpe ca până la revoluţiune”1287.
Ne aflăm în perioada când încă nu dispăruseră cu totul relaţiile feudale, în urma patentelor
imperiale din anii 1853-1854, când încă ţăranii mai erau obligaţi la „porţie grea şi altele mai
multe aruncuri care întrec peste porţie cu suma, cu un cuvânt sunt ajunşi la ţărmurile peririi, ba
în privinţa înaintării şcoalelor mai cu seamă în câteva comunităţi” 1288. În orăşelul Băiţa, cu
satele lui învecinate, unde distrugerile n-au fost la fel de mari ca în valea Crişului Alb, precum în
Vasile Netea, Lupta românilor pentru libertate naţională (1848-1881), p. 109.
Teodor Pavel, Date privind legislaţia şcolară din anii absolutismului în Transilvania (1849-1860), Lucrări
ştiinţifice, Seria B, Oradea, 1970, p. 238.
1280
Actele soboarelor bisericii greco-răsăritene din Ardeal din anii 1850 şi 1860, Sibiu, f.a., p. 5-6.
1281
Ibidem.
1282
Ibidem.
1283
Ibidem.
1284
Vasile Netea, op. cit., p. 139.
1285
Ibidem.
1286
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1855, f. 70-71.
1287
Ibidem.
1288
Ibidem.
1278
1279

204

„Trestia, Hărţăgani, Sălişte, Căinel, Ormindea, Peştera şi Crăciuneşti, mai de mulţi ani cugetăm
cum am putea mijloci înfiinţarea unei şcoli” 1289.
Înfiinţarea unei şcoli la Băiţa era justificată prin aşezarea acestei localităţi în mijlocul
celorlalte comunităţi care gravitau spre aceasta. Pentru realizarea acestei şcoli protopopul Iosif
Başa se deplasează la Băiţa unde ia legătura cu un sprijinitor consecvent al unor astfel de
iniţiative, cu negustorul George Bardoşi.
Împreună hotărăsc să convoace reprezentanţii celor 8 comunităţi, constând din „preotul
satului, judele şi încă alţi doi înainte-stătători”1290, care să ia parte la o consfătuire convocată
pentru data de 4/16 aprilie 1855. Pentru a beneficia şi de sprijinul autorităţilor este invitat şi
comisarul subcercual al Bradului.
Reprezentanţii comunităţilor din ţinutul Băiţei au ajuns la un punct de vedere comun şi au
hotărât că pentru a se da plata la doi învăţători, din fiecare acele comunităţi, fiecare număr să dea
pe lună 3 creiţari, m. c. din care sumă ar rezulta o plată anuală, la doi învăţători, de 600 Rfl1291.
Pentru a se trece neîntârziat înfăptuirea proiectului, încă din ziua Învierii Domnului nostru Isus
Hristos, adică 30 martie/11 aprilie, pe fiecare lună „acei bani să iasă pentru a se pune în lucrare
ridicarea şcolilor, a se putea cumpăra materialele” 1292.
Până la strângerea sumei, prin donaţia celor mai înstăriţi locuitori, s-au strâns 78 fl.,
încredinţându-se curatorul şcolilor, George Bardoşi, şi apoi a se aduna milă şi de la acei „bene
factori”, s-au rânduit adunătorii, în persoana preotului din Sălişte, Nicolae Păcurariu1293.
Protopopul Iosif Başa era convins că în scurt timp şcoala se va ridica şi cerea episcopului
Şaguna „pe aceia doi învăţători, potrivit acei plăţi, a ne rândui” 1294. Dar înfiinţarea singurei şcoli
din zonă, la Băiţa, nu rezolva problema instruirii copiilor din celelalte comunităţi, unele fiind
situate la distanţe mari şi constituind o piedică serioasă pentru frecventarea cursurilor şcolii. În
anul 1856, protopopiatul Zarandului este inspectat de către directorul de şcoli Pavel Vasici. La 9
februarie 1856, episcopul Andrei Şaguna făcea cunoscut clerului său ortodox, ordinul
Locotenenţei Transilvane prin care se aproba instituirea a patru inspectori pentru Ardeal, pentru
şcolile ortodoxe fiind numit Dr. Pavel Vasici 1295.
El avea dreptul să inspecteze şcolile confesionale de toate gradele, să controleze manualele
şcolare întrebuinţate şi să ţină conferinţe cu profesorii, în care să-şi exprime părerile şi
observaţiile asupra celor văzute şi constatate în şcoli. Andrei Şaguna cere protopopilor să asiste
pe consilierul Vasici cu toată cuviinţa, să-i vină în ajutor la inspecţia şcolilor populare, iar
învăţătorii să se îngrijească să fie deplină ordine şi disciplină în şcoală şi să refereze domnului
consilier „despre toate lipsele şi piedicile care înapoiază propăşirea şi sporiul învăţăturii”1296.
Dacă Pavel Vasici se arată nemulţumit de starea învăţământului de pe valea Crişului Alb,
situaţia pe care o află în zona Băiţei îl deziluzionează total. Aici era o singură şcoală, la Băiţa, pe
care, din cauza depărtării foarte puţini copii din satele Trestia, Ormindea, Sălişte, Peştera şi
Hărţăgani, o frecventează.
Conform raportului inspectorului Pavel Vasici se preciza că e „mai bine a ridica şcoale bine
dotate, deşi în număr mai mic, decât multe cu venituri neajunse”, iar comunităţile să facă
„proiecte pentru ridicarea şi dotarea corespunzătoare a şcolilor comune sau centrale în locuri
mai mari şi potrivite, cu puteri unite” şi aceste proiecte să le înainteze „preturilor care apoi în
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înţelegere cu respectivele organe de şcoală bisericeşti vor mijloci izvoarele din care vor avea să
curgă trebuincioaselor dotaţiuni”1297.
La 13 mai 1857, Guvernul Transilvaniei publica o Ordonanţă cuprinzând dispoziţii despre
obligaţia de a cerceta şcolile populare şi despre împiedecarea şi pedepsirea neglijenţei în privinţa
aceasta. Conform Ordonanţei „fiecare obşte bisericească are să îngrijească pentru învăţătura
tinerimei sale bărbăteşti şi femeieşti, de cunoştinţele ce se ţin de cultura generală, sub
conlucrarea forurilor menite spre aceasta, prin înfiinţarea şi păstrarea şcolilor populare…şi a
celor de repetiţie sau de propăşire mai departe prin cultură, ce au a se împreuna cu acelea” 1298.
Conform Ordonanţei toţi copii sunt obligaţi a cerceta şcoala, care se începe pentru băieţi şi fete
„cu al şaselea an al vieţii împlinit şi încetează cu al 12-lea încheiat”1299. Liberalizarea vieţii
publice din Transilvania după anul 1860 şi schimbarea regimului politic coincide cu
proclamarea de către adunarea comitatului Zarand a limbii române ca limbă oficială. În cadrul
adunării de constituire, din 28 martie 1861, comitele suprem Ioan Pipoş anunţa că limba română
a fost declarată limba oficială a comitatului, pe baza votului majorităţii comitetului comitatens,
dar în discuţii va fi respectată şi limba maghiară1300.
La 29 decembrie 1860, episcopul Andrei Şaguna adresa clerului ortodox o circulară în care
„ordona preoţimii şi inspectorilor şcolari mireni ca să privegheze asupra şcoalei şi asupra
obiectelor ce se predau întrânsa şi să raporteze observaţiile ce le-au făcut la cercetarea şcolii, mai
cu seamă despre tratarea obiectelor şi despre cărţile ce citire”1301. După restaurarea comitatului
Zarand, autorităţile române, în înţelegere cu protopopii şi inspectorii şcolari mireni au început să
ia măsuri mai energice „pentru repararea şi susţinerea şcolilor săteşti, îmbunătăţirea salariilor
învăţătorilor şi găsirea celor mai destoinici dascăli pentru şcolile lipsite de personal didactic” 1302.
La rândul lor locuitorii satelor erau îndrumaţi să-şi trimită copii la şcoală, iar părinţii care nu
respectă acest îndemn să „fie constrânşi moralmente la aceasta, ba uneori şi prin pedepse
modeste în bani”1303. Faţă de existenţa a 2 şcoli în Băiţa şi Ormindea, la 1861, în anul 1872 sunt
consemnate în cercul de pretură al Băiţei 14 şcoli, la Băiţa, Căinel, Crăciuneşti, Hărţăgani,
Ormindea, Peştera, Sălişte, Trestia, Luncoiul de Jos cu Scroafa, Luncoiul de Sus cu Podele,
Ruda, Bucuresci cu Rovina, Şesuri şi Curechi 1304. Judele Iordan Domokos atenţiona din Deva la
19 decembrie 1861, comuna Vălişoara că trebuie să se despartă de la şcoala din Ormindea, care
s-a anexat la comitatul Zarandului1305. Din această cauză comuna Vălişoara „se va înşcola la alta
sub al nostru oficiu stătătoare”1306. Un incident are loc în comunitatea Ormindea în anul 1861.
Învăţătorul Ioan Anghel era şi crâşmar în comuna Vălişoara ceea ce a iritat profund
comunitatea, părinţii copiilor condamnând această ocupaţie a învăţătorului. În numele
comunităţii Peter Stoica, inspector şcolar şi judele locului se adresează protopopului din Brad
reclamând că:
 „Noi suntem lipsiţi de învăţător, nu după a nost cumpăt singuratic, ci după mulţumirea
fostului învăţător Ioan Anghel, care în sfânta noastră biserică, dinaintea adunatului
popor îşi dete dimisiunea.
 Noi nu lucrăm după aceea ca să-l lipsim de la noi ca învăţător, ci lucrăm după voia
poporului”1307.
Amicul şcoalei, II, nr. 4 din 28 ianuarie 1861, p. 30.
Amicul şcoalei, 1865, p. 91-103.
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Ibidem.
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Vasile Ionaş, Administraţia românească a comitatului Zarand între anii 1861-1876 (I), Sargetia, XX,
1986-1987, p. 329.
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DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 2/1861, f. 9.
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Vasile Ionaş, op. cit., p. 333.
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Ibidem.
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DJHAN, Fond Comitatul Zarand, Dosar 59/1872, f. 15-20.
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Ibidem, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 2/1861, f. 15.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 17.
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Pentru stingerea conflictului judele cere, în numele locuitorilor din Ormindea, ca protopopul
să dea „slobozenie în scris precum că poate fi şi crâşmari şi dascăl. Apoi noi nu de acum l-am
silit că nu ne place a fi şi crâşmari şi dascăl, ci de acum anul”1308. Şi preotul Anghel Crişan din
Ormindea îi scria protopopului la 15 noiembrie 1861 în problema lui Ioan Anghel, fostul
învăţător din Brad, care a primit şi postul de crâşmărit în Vălişoara şi „ori să se lase de
învăţătură, ori de crâşmărit” 1309. „Şi dacă dânsul voieşte a mai fi învăţător la şcoala noastră continua preotul Anghel Crişan – să se lase de crâşmărit şi să se mute cu locuinţa în Ormindea,
în locul de şcoală, unde noi suntem gata a orândui cuartel pentru dânsul. La care lucru fiind
provocat în biserica noastră întră 5 nov. a. c. înaintea poporului îşi dete dimisiunea ca să ne
îngrijim de alt învăţător, expunând că mai bucuros se lasă de şcoală noastră decât de
crâşmărit”1310.
În data de 20 decembrie 1864 se încheie un contract între comunităţile Sălişte, Căinelul de
Sus şi Hărţăgani şi învăţătorul Tovie Perian cu următorul conţinut:
„CONTRACT
Încheiat între Eforia şcolară a comunităţii bisericeşti ortodoxe răsăritene din comunele
Sălişte, Căinelul de Sus şi Hărţăgani şi între învăţătorul Tovie Perian sub următoarele condiţii:
1. Învăţătorul Tovie Perian va avea a învăţa pruncii şi pruncele potrivit Ordinaţiunii
episcopeşti din 10 august 1854.
2. Fiindcă frica lui Dumnezeu şi faptele cele bune creştineşti sunt fundamentul
creşterii cei bune şi a culturii cei adevărate pentru popor, deci numitul învăţător se
îndatorează a fi pildă vie în frica lui Dumnezeu şi în purtări bune şi a stărui ca
pruncii şi pruncele să înveţe şi să înţeleagă învăţătura creştinească cât se poate de
bine, căci altmintrelea purtându-se se va lipsi de dregătorie.
3. Învăţătorul numit să se silească din toate puterile a ţinea şcoala sa în cea mai bună
rânduială, în toată privinţa ferindu-se acea râvnă oarbă şi tiranie la înfruntarea sau
pedepsirea pruncilor şi a pruncelor, la asemenea întâmplări va fi dator a înştiinţa
despre purtarea cea lenoasă sau scandaloasă a vreunui copil sau a vreunei copile pe
directorul de şcoală şi pe Eforia şcolară şi a cere de la dânşii îndreptare, dacă
învăţătorul nu va păzi porunca aceasta, atunci se face vinovat de pierderea chemării
învăţătoreşti.
4. Tot acelaşi învăţător va fi strâns dator ca să păzească cu cea mai mare acurateţe şi
scumpătate ceasurile prescrise pentru ţinerea şcoalei şi totdeauna să fie cu câteva
minute mai înainte de timpul prelegerii în şcoală.
5. Eforia şcolară aşteaptă de la sus numitul învăţător că el îşi va pune toată silinţa şi
râvna întru împlinirea datoriilor chemării sale, aducând doritul spor după planul
învăţături ce s-a prescris prin Ordinaţiunile episcopesci şi din cărţile tipografiei
noastre diecesane.
6. Învăţătorul va fi dator a cere voie pentru ţinerea examenelor semestriale de la
directorul local şi apoi pe ziua hotărâtă va pofti la examen pe preoţime, pe Eforia
şcolară, pe Domnii Amploiaţi împărăteşti, pe părinţii pruncilor şi pruncelor,
precum şi pe ceilalţi mădulari din comunitate.
7. Învăţătorului nu-i este iertat a lipsi de la prelegeri, nici a merge la alte oraşe sau sate
fără de ştirea şi îngăduiala directorului local, care i va da voie la aceasta numai la
întâmplări mai însemnate pe 24 ceasuri.
8. Duminica şi în zi de sărbători va fi dator a aduna pe copii şi prunce în şcoală şi
punându-i în rând, a-i duce la biserică şi a priveghia ca tinerimea să petreacă
vremea slujbei dumnezeeşti în evlavie, cu cântări sau cu cetire din cartea de
1308

Ibidem.
Ibidem, f. 35.
1310
Ibidem.
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rugăciune şi cu deosebire a aştepta ca învăţătorul se va strădui a învăţa pe copii şi
copile cântările bisericeşti şi ca în biserică totdeauna să fie cântarea cu o potrivire
frumoasă şi pătrunzătoare de inimă şi minte.
9. Eforia şcolară se îndatorează a hotărî leafa pe un an şcolar: 1. în bani gata – 200 fr.
v. a. pe an. 2. În grâu – 3. În cucuruz – 4. În lemne – 4 stânjini, 5. În sare – care
leafă i se va da lui totdeauna înainte de începutul fiecărei luni.
10. Oricare dintre ambele părţi contravente nu va mai voi a încheia contractul şi pe alt
timp viitor laolaltă să o facă aceasta cunoscută părţii atârnătoare şi Directorului
local iar acesta Directorului districtual cu trei luni înainte.
11. Acest contract s-a întocmit în două exemplare şi s-a subscris şi s-a întărit cu
pecelnicile oficioase.
În Sălişte la ziua 20-lea a lunii decembrie 1864
Nicolae Păcurariu
Rusu Lazăr, jude comunal
Parohul Săliştei şi Căinelul, paroh
Moga Petrutz – jurat
şi directorul local
Toma Anghel jurat
Nicolae Mateaşiu
toţi din Hărţăgani
Preot şi catehet local
Eforii şcolari
Nicolae Popovits
Peană Petrutzu – jude comunal
Paroh Hărţăgani
Mihăilă Anghel – jurat
Medrea Lazăr – jurat
Toţi din Selişte
Dobra Angel – jude comunal
Guga Dănilă kitoru
din Căinel prin N. Păcurariu.
Învăţător, Tovie Perian, cleric absolut.
Nr. 241/1864, Contractul acesta s-a văzut şi s-a aprobat în dregătorie în Sălisce în ziua
de 20, a lunii decembrie 1864.
Prin inspectorul şcolar districtual, Ios. Bassa, prot[opop]
Vidi şi se aprobă George Moldovan, jude cercual”1311.
În aceleaşi condiţii se încheia contractul dintre acelaşi învăţător Tovie Perian şi comunitatea
Băiţa la 2 decembrie st. v. 18731312. Contractul este semnat de către Iovu Lazăr, Dănilă
Muntean, Avram Groza, paroh şi directorul l[ocului] George Moldovan, comitetul parohial,
Tovie Perian, învăţător1313. Contractul este aprobat de către Inspectorul şcolar George Bardoşi şi
protopopul N. I. Mihălţianu1314.
În 25 martie 1867 s-a dat din lada bisericii din Fizeş suma de 10 florini pentru „un loc de
vatră şcolii lui Iuga Lazăr şi i-a primit epitropul Popa Ilie”1315.
La 14 octombrie 1868 este încheiat un contract între Eforia şcolară a comunelor ortodoxe
răsăritene din Fizeş-Barbura şi între învăţătorul Serafim Olariu sub următoarele condiţiuni:
 „Învăţătorul Serafim Olariu va avea a învăţa pruncii şi pruncele potrivit Ordinaţiunii
episcopeşti din 10 august 1854.
 A fi pildă vie în frica lui Dumnezeu şi cu purtări bune, Eforia se îndatorează a hotărî
leafa pe un an şcolar, în bani gata 80 fr. v.a”1316.
Ibidem, Parohia ortodoxă română Sălişte, Dosar 1/1864, f. 1-2.
Ibidem, Dosar1/1873, f. 1.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, Parohia ortodoxă Fizeş, Dosar 1/1876, f. 3.
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Din partea comunităţilor Fizeş şi Barbura semnează contractul Pavel Ionuţ, jude comunal,
Ioan Mateşiu, Aron Jurca, Aron Bogdan, Aron Mateşiu, Iosif Patu, Dumitru Pavel, Ion Zurca,
Ioan Popoviciu, paroh şi director şcolar şi învăţătorul Serafim Olariu 1317. Contractul este întărit
la 16 octombrie 1869 de către inspectorul şcolar districtual B. Pipoş după ce a fost văzut şi de
către Barcsay Bela1318.
La 3 mai 1869, Basiliu Pipoş îi scria din Hondol părintelui Ioan Popoviciu următoarea
scrisoare:
„Onorate părinte,
Cu sporul arătat în examenul cu pruncii sunt îndestulit. Fiindcă după relatarea Cinstii Tale
prin asentarea învăţătorului nostru aţi rămas fără şcoală şi învăţător. Ţi se dă acea îndreptare că
dacă şcoala de peste an nu se poate ţinea apoi să îndemni poporul ca barem la începutul anului
şcolar să-şi capete alt învăţător şi fără şcoală nici într-un fel de tip să nu se lase, căci dacă suntem
de naţiunile domnitoare apăsaţi în privinţa politică, cel puţin să nu ne părăsim noi de învăţătură,
care ne este singura mântuinţă.
Ar fi foarte consult dacă poporul s-ar îngriji încă în vara asta pentru edificarea unei şcoli ca
să fie pe toamnă gata. Te înţelege în privinţa asta cu comuna parohială şi de va cere lipsă ţine şi
un sinod parohial ca să se îndemne poporul la zidirea unei şcoli, cu atât mai mult fiindcă
neavând a plăti învăţătorul pe semestrul de vară ar avea uşurare spre acest scop cu leafa
învăţătorului”1319.
Îndemnul protopopului Basiliu Pipoş a găsit înţelegere în rândul credincioşilor din cele
două comunităţi şi la 8 iunie 1869 aprobă un document de valoare deosebită pentru viitorul
şcolii de aici:
DONAŢIUNE,
Noi locuitorii comunei Fizeş-Barbura, după una cugetare serioasă asupra cauzei învăţământului,
aflându-ne fără şcoală şi copleşiţi de alte dări am cugetat la aceea ca, cum şi pe ce cale ne-am putea
forma un capital de bani din carele să ne putem edifica una şcoală în care să ne luminăm şi
învăţăm pruncii noştri. Neaflând însă altă cale pe care să putem ajunge la scopul acesta salutar, să
ne putem aduna bani pentru edificarea unei şcoli în urma sfatului părintelui nostru ne-am
determinat a dona spre scopul acesta santu toate veniturile noastre comunale care sunt:
 Venitul pentru păşunea hotarului de vite străine ce se bagă în hotar în tot anul;
 Taxa ce o plătesc băieşii care nu au pământuri pentru păşunea de pe hotar, adică 40
(patruzeci) cruceri valută austriacă de la fiecare casă pe an;
 Taxa pentru lazurile (Defrişări n.n.) ce sunt făcute în pădurile comunale, care lazuri
sunt date pe taxă, parte la locuitorii de aici, parte din Băiţa şi în fine;
 Capitalul împrumutului de stat din anul 1854 de la ambe comunele, adică de la
Fizeşiu… fr. v.a. şi de la Barbura fr… v.a. dimpreună cu cele 5 % după interesul ce
vine după acest capital în tot anul.
Toate aceste venituri, fiindcă noi cu toţii adunaţi astăzi în sfânta Biserică ne declarăm
solemn a le da pentru totdeauna de fond şcolar sub următoarele condiţiuni:
1. Să se facă una casă separată pentru şcoală în care să se păstreze venitul acesta şi să se
manipuleze prin membrii şi epitropii parohiali.
2. Membri şi epitropii parohiali sunt îndatoraţi a purta un protocol despre încasarea
acestui venit.
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3. Din venitul acesta să se poarte spesele procesuale în procesul ce-l poartă foştii iobagi
cu foştii posesori dominali înainte de anul 848 în satul nostru pentru pădurea
comunală până când acest proces se va câştiga definitiv sau pentru una sau pentru
alta parte.
4. Banii ce vor prisosi de la spesele procesului în punctul mai sus atins să se aloce pe
interes prin membrii şi epitropii parohiali la indivizi oneşti şi cu avere care să fie în
stare a răspunde la timpul său, interesul şi capitalul luat pe interes.
5. Membrii şi epitropii parohiali ca manipulanţi ai acestui venit sunt îndatoraţi a duce în
cea mai bună ordine protocolul despre încasarea venitului acestuia, despre spesele
făcute în procesul sus atins, despre alocarea banilor pe interese, despre primirea
intereselor şi a capitalului dat pe interese şi despre toate acestea va da socoteală în tot
anul înaintea comunităţii întregi şi înaintea inspectorului districtual şcolar, iar spesele
făcute în procesul atins, în punctul III a le legitima cu chitanţă de la avocat.
6. Afară de spesele amintite în procesul sus atins, alte spese să nu se facă sub nici un fel
de pretext şi spre alt scop decât numai şi numai spre scopul şcolar, adică pentru
edificarea şcolii şi dotarea învăţământului.
Am făcut această dăruire cu voinţa liberă, nesiliţi de nimeni, fără numai din îndemnul
nostru propriu şi din bunăvoinţa şi dragostea ce avem către înaintarea cauzei învăţământului şi
ca să fie de probă şi document îl aprobăm şi subscriem actul acesta cu obicinuita subscriere şi
rugăm pe Onorata Stăpânire Bisericească şi Mirenească să-l sprijine şi susţine.
Fizeşiu în 8 iunie [1]869
Aron Bogdan, Solomon Trifu (tăiat), Petru Bogdan, Nicolae Grosu, Petru Iuga, Adam Bogdan,
Albu Dumitru, Aron Mateş, Petru Bogdan, Solomon Mateş, Nicolae Patu, Dumitru Enescu,
Loghin Anghel. Ne învoim înaintea poporului a subscrie acest act, am rămas într-atâta”1320.
La 19 iulie 1872, protopopul Basiliu Pipoş trimitea o Circulară către preoţii din subordinea
sa în care atrăgea atenţia asupra necesităţii susţinerii de către fiecare comunitate a unei şcoli
confesionale. „Vin mai departe a aduce la cunoştinţa Cinstiilor Voastre – scria Basiliu Pipoş –
că sinodul nostru protopopesc de ăst timp ţinut în 13 faur a.c. pe baza Înaltului Cerculariu
consistorial din 16 iulie 1871, rânduieşte punerea în aplicarea provizorie a sus citatei legi
şcolare, având în vedere împrejurările locale şi starea cea slabă materială a poporului nostru din
acest tract, după care nici o comună de sine singură nu e în stare a corespunde §§-filor sus citaţi
din menţionata lege şcolară”1321. În consecinţă sinodul protopopesc a hotărât înfiinţarea a „15
şcoli inferioare confesionale afiliate şi anumit în modul următor” 1322:
1.
Dealu Mare şi Gruelaci
cu şcoala
în Gruelaci.
2.
Săliştioara şi Vălişoara
"
în Vălişoara.
3.
Fornădia şi Sulighete
"
în Sulighete.
4.
Căinel şi Buruiene
"
în Căinel.
5.
Chişcădaga şi Nevoieş
"
în Nevoieş.
6.
Fizeş, Barbura şi Stoeneasa
"
în Fizeş
7.
Şoimuş şi Boholt
"
în Boholt.
8.
Măgura şi Topliţa
"
în Măgura.
9.
Hondol şi Certej
"
în Hondol.
10.
Bîrsău şi Hărău
"
în Hărău.
11.
Chimindia, Bampotoc, Uroi şi Cărpeniş
"
în Banpotoc.
12.
Rapoltu Mare şi Mic
"
în Rapoltu Mare
1320
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13.
Bobâlna, Folt, Boiu şi Cigmău
"
în Bobâlna.
14.
Voia şi Porcurea
"
în Voia,
15.
Valea Iepi, Poiana şi Techereu
"
în Poiana1323.
În consecinţă se cere a se aduna fără amânare „comitetele parohiale să le vestiţi această
împărţire şi acolo unde comitetele vor fi conţeles să-şi aleagă din sânul lor un comitet şcolar şi
epitropia şcolară, cum prevede Statutul organic în § 28 şi aceste comitete şcolare în frunte cu
preoţii respectivi să procure material pentru edificiile şcolare ca acelea să se poată ridica în
primăvara viitoare negreşit după planul ministerial ce din partea scaunului protopopesc s-a
împărţit la timpul său acestor comitete şcolare; despre rezultatul dispoziţiunilor făcânde în acest
obiect aştept raport de la fieşte carele până la sfârşitul lunii lui septembrie a.c. 1324 „Acolo unde
comitetele parohiale nu sunt învoite cu împărţirea proiectată mai sus de sinodul p[rotopo]pesc
iar de altă parte comunele bisericeşti de sine singure nu vor fi în stare a-şi înfiinţa şi susţine de
sine singure una şcoală după cum aceasta o pretinde susmenţionata lege şcolară; asemenea
aştept relaţiune de la preoţii respectivi” 1325.
De cele mai multe ori învăţătorii rămâneau cel mai des numai un an şcolar în aceeaşi
comunitate. Contractele erau încheiate pe un an de zile, dar din cauza neachitării la timp a
salariului, a lipsei lemnelor de foc, sunt dese cazurile când învăţătorii abandonează şcoala. În
anul 1873, Şcoala poporală din Băiţa era frecventată de 30 de elevi, dintre care 18 băieţi şi 12
fete1326. În acelaşi an şcolar, din motive neprecizate, la Căinelul de Sus nu se ţine şcoală 1327.
La 15 februarie 1874 are loc conferinţa învăţătorilor din protopopiatul Zarandului la care
participă 30 de învăţători. Între cei prezenţi se numără Simion Băcilă din Ormindea, preotul
Tovie Perian din Băiţa, Gherasim Mateşiu din Hărţăgani, Georgie Ignaton din Crăciuneşti, şi
Avram Groza din Peştera1328. În cadrul conferinţei învăţătorul Tovie Perian prezintă „modul
purcederii sale la tratarea abecedarului în mod intuitiv”1329.
Învăţătorul Simion Băcilă propune ca protocolul să se copieze „din partea fiecăruia
învăţător pentru stricta urmare şi studiere a acelor ce cuprinde”1330. Acelaşi Simion Băcilă mai
face propunerea constituirii unei comisii formate din „3 membri care să facă programa
conferinţelor viitoare, cari apoi, de timpuriu să fie împărţită la toţi învăţătorii ca la conferinţa ce
se va ţinea, pregătindu-se să poată lua fie carele parte activă”1331.
Învăţătorul Tovie Perian din Băiţa, scria la 14 martie 1874 că în 17/29 martie are examen cu
pruncii. „Nu ni s-au înmulţit numărul pruncilor la şcoală, tot numai acei 18 copii şi 14 fete, care
sunt împrotocolaţi vin la şcoala din comuna Băiţa, deşi afară de aceştia ar mai fi încă 42 prunci
de şcoală”1332. „Şi cum or veni, când nici o silă nu se face asupra părinţilor renitenţi, nu s-a făcut
în adevăr încă până acum nimic din partea domnului jude comunal Iosef Fogel de aici, fiindcă e
şi neamţ şi apoi puţin îi pasă de-ai noştri, umble copii la şcoală, nu umble şi pociu eu tot face la
liste”1333. Judele se scuză – scrie preotul – că „oamenii sunt săraci de tot şi n-are ce trage de la
ei”1334.
La 12 martie 1876, protopopul din Hondol, Basiliu Pipoş, cerea preotului din Fizeş să-l
informeze despre grădina şcolară, despre modul cum se foloseşte de către elevii îndrumaţi de
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învăţător1335. La 17 noiembrie 1876, protopopul trimitea circulara cuprinzând „Programa de
învăţământ pentru şcolile confesionale”1336. Ea cuprindea următoarele obiecte de învăţământ:
„Doctrina Religiei şi a moralului; Cetirea şi scrierea; Calcularea din cap şi cu cifre şi
cunoaşterea măsurilor din patrie; Gramatica; Fizica şi istoria naturală cu privire la modul de
viaţă şi la ţinutul de care se ţine partea cea mai mare a părinţilor copiilor; Geografia şi istoria
patriei; Exerciţii practice în economia rurală şi mai ales în grădinărit; Scurtă cunoaşterea
drepturilor şi datorinţelor civile; Cântul şi Exerciţii corporali cu privire la exerciţiul militar”1337.
La 1 iunie 1877, protopopul Basiliu Pipoş semna o chitanţă, de 2 florini, 50 cruceri, prin
care confirma că a primit ca „spese comisionali în obiectul înfiinţării unei şcoale româneşti
confesionale în comuna Fizeşiu”1338.
La 30 mai 1879, protopopul Nicolae Mihălţianu este înştiinţat de către Arhiepiscopia din
Sibiu că inspectorul regesc de şcoală din comitatul Hunedoara a sesizat faptul că „sunt multe
comune bisericeşti greco-orientale care n-au şcoală şi iar multe de acelea în care în câte un an se
ţine şcoală şi în alt an nu se ţine deloc şcoală” 1339. Se cere protopopului să întocmească un
conspect „despre toate comunele noastre bisericeşti unde se află şcoală populară organizată
după prescrisul statutului organic şi legea şcolară, înscriind în rubrici separat numele
învăţătorului şi calificaţiunea lui, între altele de este cleric absolut sau pedagog, căci clericii
absoluţi… sunt scutiţi de solvirea taxei la fondul regnicolar de pensiune” 1340. La 17 august
1879, protopopul Nicolae Mihălţianu întocmea „Conspectul şcolilor din tractul protopopesc gr.
or. al Zarandului, ce cuprindea şi localităţile din zona Băiţei 1341:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Localitatea
Băiţa
Căinel
Crăciuneşti
Hărţăgani
Ormindea
Peştera
Sălişte
Trestia

Învăţătorul
Avram Mihuţiu
Bexa Nicolae
Lazăr
David Beraru
George Ignat
Avram Groza
Tovie Perian
Ioan Perian

Calificarea
1 cls. gimn.
2 cls. gimn.
4 cls. gimn.
Şc. normală
3 cls. gimn.
3 cls. gimn.
4 cls. clericale

Este
preot
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
da

Observaţii
în Băiţa de 3 ani
4 ani ca învăţător
de 1 an
de 10 ani
de 9 ani
de 13 ani
de 8 ani învăţător

Protopopul Nicolae Mihălţianu mai face câteva observaţii în continuarea tabelului din care
se desprinde situaţia învăţământului din protopopiatul Zarandului:
„Domnii pretori se mulţumesc cu rapoartele făcute de antistii, nu face nimic întru trimiterea
pruncilor la şcoală; comune fără învăţător nu există în acest tract; împreunate la o şcoală comună
sunt Ţebea, Rişca şi Căraci, Bucuresci şi Rovina, Prihodişte şi Tătărăşti; în 8 comune nu sunt
edificii şcolare, Blăjeni, După Piatră, Luncoiul de Sus, Podele, Mihăileni, Peştera, Potingani şi
Prihodişte; nu este nici o comună în care nu s-ar fi ţinut şcoală peste iarnă şi peste vară” 1342.
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La 17 septembrie 1879, protopopul Nicolae Mihălţian îi scrie preotului din Hărţăgani,
Nicolae Matieşu, ca să „arate dacă d-l Berariu şi-au dat dimisiunea ori ba”1343. Învăţătorul
Avram Mihuţiu raportează protopopului că „nu i se dau cheile de la şcoala din Căinel. Eu
împlinesc cererea poporului din Băiţa fiindcă nu primesc nici cheile şcolii de la nime, dacă mi să
concede din partea onorabilului domn protopop, fiindcă eu sunt denumit de învăţător în comuna
bisericească Căinel”1344.
În vara anului 1883 are loc concursul pentru ocuparea postului de învăţător la Şcoala din
Hărţăgani. Dintre cei trei candidaţi este preferat tânărul de 30 de ani, Alexandru Jovan junior din
Hondol1345. Era un învăţător cu o bogată experienţă, funcţionând până atunci la şcolile
confesionale ortodoxe din Hondol, şi Boholt. Începându-şi misiunea la Şcoala din Hărţăgani,
consemna Alexandru Jovan în „Monografia” scrisă despre activitatea sa pedagogică, am „aflat o
datină rea la cercetarea şcolii a băieţilor cu părinţi mai avuţi” 1346.
„Părinţii mai bogaţi veneau la mine şi cu vorba lor obişnuită îşi ziceau: Fii bun domnule
învăţător rade-mi, ca să nu vină la şcoală, că numai pe acela îl am şi n-aş vrea să-l necăjesc cu
şcoala”1347. Eu le ziceam: „Dorinţa aceasta a D-voastră nu o pot plini nicidecum, căci prin
aceasta a-şi face o fărădelege, a-şi face un păcat. Căci prin fapta aceasta v-ar rămâne copii
neînvăţaţi şi împrostiţi, fără cunoştinţe fundamentale de religie şi morală” 1348. Dar părinţii îmi
reflectau mânioşi la sfatul meu şi îmi ziceau: „da nu ne voieşti binele, voieşti să fim globiţi de
notarăşul, căci alţi dascăli care au mai fost aici nu ne-au globit niciodată, că doară nu-i să ne
facem copii şi fetele popi şi preotese” 1349.
„Eu iară le-am zis: Acei învăţători care pentru plocoane v-au scuzat copii de la şcoală,
poate au fost nişte lacomi, asta eu nu o fac. Darurile cele mai frumoase ce-mi puteţi face mie
sunt ca să vă trimiteţi copii la şcoală regulat şi să le cumpăraţi ce le trebuie în şcoală şi cu asta
am sfârşit. Aşa apoi şi-au trimis copii la şcoală, dar de frică ca să nu-i bat, totuşi îmi trimiteau şi
cinste”1350.
„Le-am spus iar: eu nu am venit ca învăţător să vă bat copii, ci ca să-i învăţ lucruri bune şi
folositoare în viaţa lor şi a societăţii omeneşti” 1351. În acest mod se desfăşura şcoala, în unele
comunităţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Învăţătorul Alexandru Jovan junior a funcţionat la
Şcoala din Hărţăgani un singur an, întrucât la insistenţa locuitorilor din Hondol a trecut la şcoala
de aici unde mai funcţionase cu cele mai bune rezultate.
Presiunile tot mai insistente ale autorităţilor asupra şcolilor confesionale, desele atenţionări
din partea inspectorilor şcolari regeşti, determină protopopiatul Brad să încerce asocierea a două
trei-comune pentru a face faţă cheltuielilor cu salariul învăţătorilor şi întreţinerea edificiului
şcolar. Dar nici acest proces nu era uşor de realizat. La 9 0ctombrie 1893 preotul Petru Perian şi
membri comitetului parohial din Trestia adresau celor din Sălişte următoarea scrisoare:
Onorate Domnule Director Şcolar local şi Preşedinte
al Comitetului Parohial gr. or. din Sălişte
Neglijându-se din partea ambelor comitete parohiale din aceste comune, cele ce s-au decis
în conclusele comitetului fost ţinute în prezenţa onoratului protopresbiter tractual Vasile Damian
An de an se simte lipsa unor învăţători, chiar şi în comune mari cum este cazul Băiţei, fiind
nevoie să se încadreze învăţători provizorii cum e cazul în anul 1894:
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Nr. 510-894
D[omniei] Sale Domnului Sebastian Stanca, teolog abs[olut]
în Băiţa
Prin acesta eşti instituit pe lângă rezerva aprobării din partea Venerab[ilului] Consistoriu, în
mod provizoriu de învăţător la Şcoala noastră populară din Băiţa, pe lângă folosirea
emolumentelor împreunate cu acest post, având a te prezenta fără amânare la direcţiunea şcolară
pentru a fi introdus în şcoală şi a începe învăţământul în 1 octobre.
Brad la 29 IX 1894
Oficiul protopresbiteral gr[eco] or[todox] al tractului Zarand
V. Damian, p[roto]presbiter1352.
Legile şcolare a lui Albert Apponyi aveau menirea să dea lovitura de graţie învăţământului
confesional românesc din Transilvania. Apponyi a prezentat în parlament, la 12 februarie 1907,
primul proiect, cel care viza şcolile elementare de stat, urmat la 4 martie de legea privind şcolile
elementare care nu erau de stat, adică cele confesionale sau întreţinute de societăţi, fundaţii etc.
În motivarea legii se declara făţiş că „fiecare şcoală şi fiecare învăţător fără considerare la
caracterul şcolii şi la împrejurarea că beneficia de ajutor de stat sau nu, se îndatorează a dezvolta
şi întări în sufletul elevilor spiritul de alipire către patria maghiară şi conştiinţa aparţinerii la
naţiunea maghiară. Punctul acesta de vedere trebuie să predomine în întreaga instrucţiune” 1353.
Învăţătorii erau declaraţi funcţionari de stat şi în consecinţă supuşi măsurilor disciplinare
care se puteau aplica de către organele de justiţie şi nu de cele bisericeşti. Dacă 20 % dintre
elevii înscrişi erau maghiari, automat limba de predare devenea limba maghiară. Ajutorul de stat
se acorda numai după îndeplinirea următoarelor prevederi:
„Dacă în respectiva şcoală limba română, aritmetica, geografia şi istoria patriei se predau
după planul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi erau folosite manualele aprobate de
minister.
Dacă se întrebuinţau cărţi şi manuale cu conţinut patriotic”1354.
Legea mai prevedea şi delictele disciplinare ale învăţătorilor şi anume:
„Dacă se neglija predarea limbii maghiare.
Dacă în şcoală foloseşte manuale şi recuzite de învăţământ oprite de guvern sau neaprobate
de minister.
Dacă urmăreşte tendinţe contrare statului. Ca tendinţă contra statului se consideră cu
deosebire orice faptă care se îndreaptă în contra constituţiei statului, a caracterului naţional, a
unităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale.
Dacă agită contra confesiunilor sau în contra unei clase sociale” 1355.
Legile şcolare ale lui Apponyi au avut şi un caracter discriminatoriu. Cele două biserici
româneşti puteau primi subvenţii condiţionat, în timp ce celelalte confesiuni, catolică, calvină,
mozaică, dispuneau liber de ajutorul statului, deoarece erau considerate de guvern „patriotice”.
La intrarea în vigoare a legii în protopopiatul Zarandului funcţionau 35 de şcoli
confesionale, încadrate cu 35 de învăţători. Din mijloace proprii se susţineau doar şcolile din
Blăjeni, Brad, Bulzeştii de Jos, Ţebea şi Ormindea1356.
Şcolile confesionale dispuneau de 35 de edificii, dar legea din 1907 considera doar 22 ca
fiind corespunzătoare, celelalte 13 fiind exceptate de către organele administrative 1357. Dintre
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cei 35 de învăţători confesionali care funcţionau în anul 1907, 3 au fost pensionaţi ca urmarea
necunoaşterii limbii maghiare, 1 a părăsit şcoala de bună voie, alţii au trecut la şcoli comunale,
cu limba de predare maghiară, astfel că la sfârşitul anului şcolar 1911/1912 funcţionau doar 24
învăţători confesionali1358. Învăţători confesionali mai funcţionau la Băiţa, Căinel, Crăciuneşti şi
Hărţăgani. Rând pe rând protopopiatul Brad primeşte avertismente privind închiderea unor şcoli
confesionale şi înfiinţarea în locul lor a şcolilor de stat sau comunale cu limba de predare
maghiară. La 28 iulie 1909, protopopul se deplasează la Căinelul de Sus pentru a constata starea
în care se află sala de clasă cât şi procesul de instruire declarate necorespunzătoare de către
inspectorul şcolar regesc şi pentru care „ministrul aplică întâiul grad de admoniţiune” 1359.
Prin rezoluţia Consistoriului din 14 iunie 1909 se anulează decizia comitetului şcolar din 22
februarie prin care „renunţă la susţinerea şcolii confesionale, mai departe pentru aducerea sălii
de învăţământ în stare neexcepţionabilă, li se pune în vedere acestei comune bisericeşti un ajutor
de la centru în sumă de 500-800 coroane”1360.
În data de 20 decembrie 1911 are loc în localul Şcolii din Căinelul de Sus şedinţa
Comitetului parohial la care participă şi protopopul Bradului, Vasile Damian. Ca punct la
ordinea de zi se înscrie dezbaterea ordinului consistorial referitor „la aplicarea faţă de şcoală a
admoniţiei a 3-a”1361.
Sunt prezenţi: protopopul Vasile Damian, preotul Avram Boticiu şi membrii Guga Nicolae
l Dănilă, Stega Aron, Petru Iovan l Alexe, Lazăr Circo l Nicolae, Ioan Avram, ordinari şi
supleanţi Adam Neag, Stoia Lazăr, precum şi epitropii Nicolae Iovan şi Adam Dobra1362.
Protopopul dă citire ordinului consistorial şi concluzia acestuia din care reiese că sala de
învăţământ ca şi aranjamentul, mobilier, recuzită sunt necorespunzătoare 1363. Se decid
următoarele:
„Este deci lipsă neamânată ca să se ridice o nouă sală de învăţământ.
Să se renoveze eşitoarea (uşa n.n).
Să se mai procure bănci cel puţin 4.
Să se procure recuzitele care lipsesc” 1364.
Ridicarea noii săli de va începe „numai după ce D-.l ministru de culte va pune în vedere
încuviinţarea întregirii de la stat a salariului învăţătoresc” 1365. „Altcum în starea mizeră în care
se află această comună nu se poate ca să se rişte investirea unei sume aşa de însemnate” 1366. În
aceeaşi problemă a şcolii din Căinelul de Sus este convocat sinodul care se desfăşoară în 16
ianuarie 1912. Preotul Avram Boticiu încearcă să-i determine pe credincioşi să contribuie la
susţinerea şcolii confesionale printr-o scurtă cuvântare în care arată însemnătatea şcolii.
„Am încercat a-i lămuri şi a-i îndupleca ca să făgăduiască ca fiecare după puteri a lucra şi
ajuta pentru a ridica o nouă sală de învăţământ corespunzătoare legii” 1367. Când am voit să le
citesc Protocolul comitetului de la 20 decembrie „au început să zbiere şi urle ca nişte fiare
sălbatice ieşind cu toţii din sf. biserică, strigau: Facă-ne statul şcoala, noi suntem săraci, nu
putem”1368.
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La 18 decembrie 1911 are loc şedinţa Sinodului parohial al comunei Ormindea pentru
alegerea învăţătorului. După săvârşirea Sfintei Liturghii împreunată cu slujba chemării Duhului
Sfânt, protopopul Vasile Damian după ce constată că sinodul a fost convocat cu 8 zile mai
înainte, declară şedinţa deschisă.
Sinodul se constituie astfel: „Preşedinte, Vasile Damian, p[roto]presbiter, vicepreşedinte,
parohul loc[ului], Nicolau Pop, ca bărbaţi de încredere sinodul alege pe Ioan Borza şi Petru
Galea, iar de notar Ioan Stoica1369. Se dă citire actelor de la dosarul concurentului. Din acestea şi
îndeosebi din protocolul şedinţei comitetului se vede că a concurat numai un singur individ,
Azarie Circo, care are calificaţiunea pretinsă de lege şi pe care comitetul l-a candidat1370. În
această situaţie la concurs s-a prezentat un singur concurent, Azarie Circo din Bucuresci 1371.
Preşedintele pune la rând alegerea şi invită membrii să-şi dea votul în rândul după cum vor
fi chemaţi din listă1372. Toţi cei 34 de membri ai sinodului îl votează pe Azarie Circo. Apoi
actele sunt înaintate Consistoriului din Sibiu . În urma şedinţei Consistoriului Arhidiecezan din
12/25 ianuarie 1912 aprobă hotărârea sinodului parohial din Ormindea.
În aceeaşi dată era expediată pe adresa protopopului Vasile Damian următorul document:
„Prea Onorate D-le Protopresbitere!
Pe baza actului electoral săvârşit la 18 decembre 1911 în sinodul parohial din Ormindea,
candidatul Azarie Circo din Bucureşci, se întăreşte învăţător definitiv la şcoala noastră din
comuna Ormindea, provăzându-se cu decret în această calitate”1373. Decretul denumire,
împreună cu documentele candidatului şi cu protocolul de alegere este trimis protopopului
Zarandului Vasile Damian pentru a fi înapoiate titularului.
În anul 1912, comisarul consistorial Vasile Gian vizitează mai multe şcoli din protopopiatul
Bradului printre care şi pe cea din Ormindea. În urma vizitei întocmeşte un raport negativ în
care scrie următoarele lipsuri: „prevederea şcolii cu fereşti duble, completarea mobilierului,
mutarea uşii de la sala de învăţământ, procurarea recuizitelor1374.
Dar cea mai mare lipsă era postul celui de-al doilea post de învăţător având în vedere
numărul mare al copiilor de vârstă şcolară. Răspunzând protopopiatului ce măsuri s-au luat
pentru îndepărtarea acestor lipsuri, preotul din Ormindea, Nicolau Pop, raportează următoarele:
„Neînfiinţându-se al doilea post vom pierde şcoala confesională, fiind înfiinţată, în mod
volnic şi şcoală comunală. Comitetul deşi vede primejduită şcoala confesională nu este în stare
a-l înfiinţa fiind poporul foarte sărac şi jertfind foarte mult cu edificarea bisericii şi susţinerea
unui post de învăţător numai din mijloacele sale proprii. Tot ceea ce poporul ar mai putea presta
şi pentru postul al doilea ar fi prevederea şcolii cu o a doua sală de învăţământ. O mai mare
jertfă de la popor deocamdată nici nu se poate aştepta 1375.
La 10 iunie 1912, administratorul parohial din Căinel, Avram Boticiu cerea Oficiului
protopopesc din Brad să intervină la Consistoriul Arhiepiscopesc pentru a onora cele 200 de
coroane, ca ajutor la şcoala noastră confesională1376.
Consistoriul Arhiepiscopesc din Sibiu ia în dezbatere raportul protopopului din Brad, din 9
august 1912, privind îndreptarea lipsurilor de la şcoala din Crăciuneşti şi atrage atenţia ca în
viitor „ şcoala să se ţină în ordine şi învăţământul să fie provăzut după dispoziţiile legilor şi
ordinului nostru nr. 8921/1912”1377.

1369

Ibidem, f. 78
Ibidem.
1371
Ibidem, f. 70.
1372
Ibidem.
1373
Ibidem.
1374
Ibidem, f. 216.
1375
Ibidem.
1376
Ibidem, f. 218.
1377
Ibidem, f. 157.
1370

216

Şcoala confesională din Peştera s-a desfiinţat. La 27 august 1912, consistoriul din Sibiu îi
transmite protopopului Vasile Damian ordinul potrivit căruia „edificiul şcolii noastre din
Peştera… nu se poate da în chirie pentru şcoala comunală, ci el are să fie folosit, sau pentru
locuinţă de paroh sau pentru trebuinţele bisericeşti-culturale ale credincioşilor noştri”1378. Pentru
anul şcolar 1912 şcoala din Băiţa a primit din partea Consistoriului un ajutor de 200 de
coroane1379.
La 30 august 1912, Consistoriul din Sibiu aprobă demisia învăţătorului din postul „ocupat la
şcoala din Hărţăgani”1380. Consistoriul îi comunica protopopului Vasile Damian că se
încredinţează cu predarea instrucţiunii „Simion Stănuleţ din Ilimbav, tractul Agnitei, care în
decembrie îşi completează diploma prin emendarea calculului din un obiect” 1381.
Un singur an a funcţionat Simion Stănuleţ la Mihăileni, deoarece la 4 aprilie 1913,
Consistoriul Arhidiecesan aprobă strămutarea sa la Şcoala din Mihăileni. Prin adresa nr. 4178,
Consistoriul din Sibiu îl înştiinţează pe protopopul Vasile Damian despre această decizie
scriindu-i următoarele: „Prea onorate D-le Protopresbiter ! Pe baza actului electoral, săvârşit la
24 martie, a.c. în sinodul parohial din Mihăileni, candidatul Simion Stănuleţ din Hărţăgani se
întăreşte învăţător definitiv la şcoala noastră din comuna bisericească Mihăileni, provăzându-se
cu decret în această calitate”1382. La 16 mai 1914, Consistoriul din Sibiu acorda comunei Sălişte,
pentru scopuri şcolare, un ajutor de 600 coroane din partea lui Vasile Stroiescu 1383
Eforturile depuse de către Biserica românească ortodoxă s-au concretizat în creşterea
numărului ştiutorilor de carte din localităţile comunei. Astfel în anul 1917 situaţia ştiutorilor de
carte din câteva localităţi ale comunei era următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Localitatea
Băiţa
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Hărţăgani
Ormindea
Peştera

Nr.
familii
120
127
140
414
286
105

Populaţie
689
642
632
1.968
1.427
539

Ştiutori
de carte
485
62
82
319
380
255

Situaţia faţă de
anul 1915
+ 10
- 11
+7

Cel mai bine din punct de vedere al ştiutorilor de carte din rândul populaţiei române se
prezenta Băiţa cu un procent de 70,39%, urmată de Peştera cu 47,30% şi Ormindea cu 26,69%.
Foarte slab se prezentau comunele Hărţăgani (16,20%), Crăciuneşti (12,97%) şi Căinel (9,65%).
În timpul primului război mondial şcolile erau obligate să presteze cu elevii diverse munci,
pentru sprijinirea economiei statului dualist. La 31 august 1915 este emisă Circulara
Consistoriului din Sibiu către protopopii, preoţii şi învăţătorii din Transilvania, prin care li se
cerea „strângerea de gogoşi prin elevii şcolilor noastre” 1384. Gogoşile, explica circulara se
produceau în urma înţepăturilor viespilor pe frunzele de stejar şi taninul ce-l conţineau, servea,
în industrie, ca bun material de argăseală1385.
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La 19 decembrie 1915 se cerea învăţătorilor şi preoţilor, în calitatea lor de directori şcolari,
„strângerea frunzelor de mur, pe seama armatei, prin şcoli”. Frunzele trebuia a fi împachetate şi
expediate Ministerului de honvezi din Budapesta 1386. La 30 decembrie 1915 era transmis
Ordinul Ministerului de Culte şi Instrucţiune Publică maghiar, prin care se cerea strângerea de
urzici de către elevi1387. „Să stăruim să se adune cât mai multe urzici destinate să fie
întrebuinţate pentru fabricarea bumbacului /?/, atât de necesar pentru armata noastră” 1388.
Pierderea războiului de către Puterile Centrale determină pe ministrul maghiar Lovaszy
Márton să anuleze unele prevederi ale legii privind obligativitatea învăţării limbii maghiare. La
25 octombrie 1918, Consistoriul din Sibiu comunica protopopiatelor din sub ordinea sa că „în
clasele I şi II ale şcolilor elementare cu limba de propunere nemaghiară, instrucţia din limba
maghiară, de la primirea acestui esmis, nu este obligatorie şi astfel să se sisteze imediat” 1389.
După Marea Unire din 1918 şi în domeniul şcolar din Transilvania au loc o serie de
transformări importante. În anul 1919, între 24-26 februarie, are loc la Sibiu, Congresul
învăţătorilor români din Transilvania, Banat şi Părţile ungurene. Obiectivul Congresului era de a
ridica şcoala românească la un nivel superior şcolilor străine, hotărând ca toate şcolile primare,
până cel mai târziu cu începerea anului şcolar 1919/1920, să fie statificate 1390. Un alt obiectiv al
Congresului era lichidarea analfabetismului care era dominant, mai ales în lumea satelor. La 20
ianuarie 1921 învăţătorii din plasa Brad, împreună cu cei din plasa Baia de Criş ţineau o
conferinţă adoptând un memoriu pe care-l vor înainta Consistoriului din Sibiu. În memoriu
învăţătorii români din cele două plase aduceau la cunoştinţa Consistoriului cauzele care au ţinut
în loc învăţământul românesc din perioada dualistă şi propuneau soluţii pentru viitor.
Printre problemele ridicate se înscriu următoarele:
 Pe când în Apusul luminat se aduce din partea statelor cea mai mare jertfă pentru
cultura poporului şi în special pentru cultura învăţătorimii, deschizându-li-se larg
porţile universităţilor, li se pun la îndemână biblioteci, diferite ajutoare în scopul de a
întreprinde escursiuni ştiinţifice însuşindu-şi vaste cunoştinţe teoretice şi practice pe
care la întoarcere le utilizează în folosul patriei şi neamului. Cât despre retribuţiile
învăţătorului nu mai încape nici o îndoială, fiind cei mai bine retribuiţi din partea
statului1391.
 La noi prea puţină jertfă se aduce pentru cultura corpului învăţătoresc. Dacă
învăţătorimii nu i-a succes să-şi ridice neamul său la o treaptă culturală mai înaltă ori
barem egală cu a popoarelor conlocuitoare, nu este vina lui ci păcatul este tocmai a
factorilor competenţi care numai în foarte rari cazuri i-au dat sprijinul necesar şi de
starea lui materială puţini se îngrijeau. Astfel aceşti mucenici ai neamului nici când nau fost retribuiţi conform muncii prestate de ei. Aşa în trecutul de tristă memorie, aşa
în prezentul plin de glorie şi bucurie în România Mare tot învăţătorimii confesionale
române îi revine munca cea mai încordată şi cel mai slab retribuit între toţi
funcţionarii statului1392.
 Învăţătorii confesionali adunaţi la Brad cereau Veneratului Consistor să intervină la
forurile statului deoarece şi „de data aceasta cu unificarea salariilor învăţătoreşti s-a
făcut deosebire între învăţătorii de stat şi între cei confesionali, fiind aceştia aduşi în
impasul dea servi şcoala şi poporul român numai pe lângă jumătate din retribuţiunea
ce o are un învăţător de stat conform unificării salariilor”1393. „Învăţătorimea română
confesională din cauza deosebirii ce s-a făcut între ea şi învăţătorii de stat, este foarte
1386
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mâhnită şi în sânul ei s-a produs o amărăciune în cel mai mare grad văzând că prin
noua normă de salarizare este eludată” 1394. În finalul memoriului întocmit de către
învăţătorii confesionali se cere a se „interveni cu toată autoritatea pentru a fi unificaţi
şi retribuiţi în conformitate cu învăţătorii de stat în timpul cel mai scurt, în caz contrar
nemaiputând face faţă mizeriei în care înotăm suntem siliţi a ne părăsi posturile, prin
ce am face cel mai rău serviciu şcolii confesionale, care în trecutul de tristă memorie
a făcut toate sforţările pentru susţinerea sa” 1395. Memoriul este semnat de învăţătorii:
Pavel Lazăr, preşedinte, Azarie Circo, Aron Indrei, Petru Matieş şi Nicodim
Toderaşiu.
Dar cele mai multe şcoli confesionale vor fi transformate în şcoli de stat, cu trecerea
învăţătorilor confesionali la aceste şcoli şi rezolvându-se în acest fel doleanţele exprimate de
învăţătorii din plasele Brad şi Baia de Criş la 20 ianuarie 1921. Situaţia întocmită pentru anul
1923 prezintă următoarea situaţie a şcolilor din localităţile comunei Băiţa 1396:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Localitatea
Băiţa
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Hărţăgani
Ormindea
Peştera
Sălişte
Trestia

Felul şcolii

Nr.
posturi

Proprietarul
edificiului

De stat
"
"
"
"
"
"
"

2
1
1
3
2
1
1
1

Confes. Ort.
"
"
"
"
"
"
"

Numărul
băieţilor
65
40
60
390
200
60
60
60

Statul român este nevoit să investească fonduri importante pentru reabilitarea unor clădiri
şcolare care erau vechi şi nu mai corespundeau procesului de învăţământ. În primul rând ia în
chirie clădirile ce aparţineau Bisericilor, pentru care în câteva cazuri chiar plătesc chirie.
Conform unei situaţii întocmite de către protopopul Dumitru Secărea în anul 19301397, situaţia
edificiilor şcolare confesionale se prezenta în felul următor:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Comuna
Băiţa
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Fizeş-Barbura
Hărţăgani
Lunca
Ormindea
Peştera

Anul
constr.
1894
1904
1866
1865
1898
1894

Starea

Material

bună
bună
bunişoară
slabă
bună
bună

lemn
lemn
lemn
lemn
piatră
piatră

1394
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Ibidem.
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Câte Anul luării de
săli
către stat
una
1920
una
1920
două
3.oct.1921
una
1910
două
1924
una
1.XI.1921

Valoare
400.000
300.000
400.000
170.000
600.000
400.000

9
10

Sălişte
Trestia

1912
-

bună
-

lemn
-

una
-

1.XI.1921
-

900.000
-

Anexe pe lângă şcoli au doar unele dintre şcoli. Şcoala din Băiţa avea 2 camere, bucătărie şi
cămară pentru locuinţa învăţătorului1398. La Crăciuneşti învăţătorul dispunea de 1 cameră,
bucătărie şi pivniţă1399. În cadrul edificiului şcolii din Peştera era şi o cameră pentru
învăţător1400.
În Sălişte învăţătorul dispunea de 2 camere, bucătărie, cămară şi pivniţă 1401. Pentru nici una
dintre şcoli luate de stat nu s-a plătit chirie. Acum forurile parohiale din comune cer următoarele
chirii: Băiţa (8.000 lei), Crăciuneşti (6.000 lei), Hărţăgani (4.000 lei), Nevoieş (10.000 lei),
Ormindea (6.000 lei), Peştera (4.000 lei) şi Sălişte (4.000 lei) 1402.
La 4 octombrie 1930, Consistoriul din Sibiu aproba devizul privind renovarea edificiului
şcolii din Nevoieş (Lunca)1403. La 12 ianuarie 1931, protopopul Dumitru Secărea raporta
Consistoriului că „Duminică 30 noiembrie 1930 am recepţionat şi dat destinaţiei sale acest
edificiu şcolar. Vechiul edificiu din lemn, fundamentul din piatră a fost complet dărâmat.
Edificiul de azi este nou, temelia din piatră, corpul edificiului din lemn, tencuit cu var, acoperit
cu ţiglă. Edificiul are o sală spaţioasă (9 m x 6,80 m) de învăţământ, una cameră pentru locuinţă
şi anticameră. Edificiul este corespunzător pentru şcoală şi se poate reface, la nevoie, şi în casă
parohială”1404.
Cu toate insistenţele Comitetelor parohiale pentru plata chiriei pentru localurile de şcoală
folosite de stat, plăţile se amână sau se anulează în urma unor înţelegeri la nivelul comunei. La
18 ianuarie 1937, protopopul Dumitru Secărea informa Consistoriul din Sibiu că are în
protopopiat „5 parohii în care comuna politică sau comitetul şcolar nu plăteşte chirie pentru
folosirea edificiilor fostelor şcoli confesionale”1405. În comuna Ormindea , comitetul şcolar nu
plăteşte chirie, însă se îngrijeşte de buna stare a edificiului şcolar. Acelaşi caz este la Nevoieş. În
parohiile Hărţăgani şi Sălişte nu se plăteşte de asemenea chirie1406. „Parohia Hărţăgani nu
primeşte nici o chirie de la comuna politică şi nici de la comitetul şcolar pentru folosirea şcolii
confesionale folosită pentru învăţământul primar” 1407. Edificiul şcolii confesionale şi grădina
şcolară sunt întabulate în cartea funduară pe numele parohiei, respectiv a Bisericii din parohia
Hărţăgani”1408, raporta protopopiatului din Băiţa preotul Ioan Popa la 10 decembrie 1936.
„Pentru folosinţa şcolii confesionale folosită ca şcoală primară de stat, nici statul, nici
primăria cu comitetul şcolar nu plăteşte şi nu a plătit nicicând chirie. Notez că din unele ajutoare
băneşti prestate de judeţ şi din material lemnos, s-a făcut împrejmuirea grădinii şcolare, trepte şi
mici adaptări”1409, raporta preotul Nicolae Perian la 10 decembrie 1936.
La Peştera – comunica preotul Enescu Zichil – „fosta şcoală confesională de prezent
serveşte drept locuinţă parohului, deci este transformată în casă parohială” 1410
În schimb la Crăciuneşti „comitetul şcolar plăteşte pentru chiria şcolii suma de 200 lei
anual”1411.
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După 1924 se iau o serie de măsuri pentru reducerea numărului analfabeţilor din comună.
Din totalul de 1826 de locuitori cât număra populaţia satului Hărţăgani, în anul 1925, doar 520
ştiau scrie şi citi, dintre care 350 bărbaţi şi 170 femei. Pentru reducerea numărului neştiutorilor
de carte din rândul adulţilor, chiar în anul 1924, în parohia Hărţăgani s-a înfiinţat un curs de
analfabeţi, ce sa-ţinut în „Duminicile din Paresimi şi care a fost cercetate de 30 de adulţi cu
rezultat mulţumitor”1412.
Aceste acţiuni au continuat şi după instaurarea regimului comunist. Astfel, la 17 noiembrie
1955, în satul Sălişte s-au luat măsuri pentru alfabetizarea neştiutorilor de carte. Acţiunea s-a
desfăşurat în patru centre: La şcoala elementară, la Safta Nicolae, acasă, la Medrea Lazăr lui
Ianăş, acasă şi la Radu Avram, acasă1413. Se raporta că în urma acestei acţiuni au mai rămas de
alfabetizat în această comună un număr de 16 persoane de până la 55 de ani 1414. La 13
octombrie 1955, învăţătorul Tebieş Ioan de la şcoala din Trestia a fost cooptat „în colectivul de
metodişti ai Secţiei de învăţământ raionale Ilia 1415.

Ioachim Lazăr, Învăţământul confesional ortodox din satul Hărţăgani…p. 241.
DJHAN, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 12/1955, f. 2.
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OAMENI DE SEAMĂ AI COMUNEI BĂIŢA
PETCO LAZĂR1416 (1835-1895) - avocat. S-a născut în anul 1835, în comuna Băiţa, întro veche familie de mineri. A urmat Liceul Latin, apoi Academia de Drept din Sibiu. După
terminarea studiilor, a fost protonotar al Comitatului Zarand, la Baia de Criş. Se stabileşte la
Deva, în jurul anului 1880. Îşi începe cariera de avocat, activând pe tărâm politic, economic şi
cultural. A fost deputat în Dieta de la Cluj (1865), în Dieta de la Pesta (1865-1868), director al
despărţământului „Astra” din Deva (1876-1880) şi jurist al „Societăţii de Istorie şi Arheologie”
al Comitatului Hunedoara.
În anul 1880 este semnatarul unui memoriu prin care se revendica înfiinţarea unei secţii
române la Liceul real din Deva. Organizează, împreună cu Ioan Papiu şi Alexiu Olariu,
Conferinţa românilor din Deva, din 1883, pentru a protesta împotriva legii referitoare la
introducerea limbii maghiare în şcolile româneşti. În 1881 ţine un discurs în faţa arhiducelui
austriac Rudolf, arătând că românii sunt majoritari şi cei mai vechi locuitori ai acestui comitat.
În anul 1887 se stabileşte la Arad, unde a şi decedat în anul 1895.
STOICA ION1417 (1861-1921) - constructor de aeromodele, pictor, fotograf. S-a născut în
anul 1861 în satul Ormindea, comuna Băiţa. Absolvent al Gimnaziului din Brad (1878). După
terminarea claselor gimnaziale, a intrat ucenic într-un atelier fotografic la Sibiu. Călătoreşte apoi
prin România, Austro-Ungaria şi Germania, timp de câţiva ani, câştigându-şi existenţa din
pictură. A realizat în creion negru patru tablouri: Iosif Başa, Ioan Pipoş, Dr. Iosif Hodoş, Amos
Frâncu, deosebit de reuşite.
A pictat fresca bisericii din Ormindea. După multe căutări şi cercetări, în 1884, a realizat
modelul unui aparat de zbor ce imita forma şi zborul păsărilor. În urma unor noi cercetări, în
anul 1901, construieşte modelul unui nou aparat de zbor, care printr-un resort ce punea în
mişcare cele două elice, dispuse una în faţa, iar cealaltă în spatele aparatului care a zburat efectiv
în faţa sătenilor din Ormindea.
Aparatul a fost expus la „Astra” Sibiu, apoi la Viena. El a fost şi un vestit fotograf, astrolog
şi muzician. S-a stins din viaţă la Ormindea, în anul 1921.
MOLDOVAN SILVIU1418 (1862-1943) - avocat, publicist, doctor în drept, ministru s-a
născut la 17 (30) septembrie 1862, în comuna Băiţa. Fiu al preotului Gheorghe Moldovan şi al
Anastasiei Petco. A urmat şcoala primară în comuna natală, apoi liceul la Sibiu, terminând
primul din promoţia sa (1880). Şi-a continuat studiile la Universitatea din Budapesta, unde şi-a
luat doctoratul în Drept, la 1 septembrie 1884, cu teza „Statutul juridic al proprietăţilor funciare
în Comitatele Zarand şi Hunedoara, după revoluţia de la 1848-1849”.
După terminarea studiilor universitare s-a stabilit la Arad, efectuând practică avocăţească.
La 2 ianuarie 1886, a fost admis în Baroul Arad, devenind în curând unul dintre cei mai
cunoscuţi avocaţi. A desfăşurat o bogată activitate culturală.
A fost redactor responsabil al „Revistei Orăştiei”, membru al „Societăţii de lectură” din
Orăştie, al „Reuniunii Române de Economie”. Până la 1 decembrie 1918, a fost un membru
marcant al conducerii Despărţământului Arad al Astrei, de a căror probleme juridice s-a ocupat
permanent. A fost membru al Partidului Naţional Român.
A făcut parte din delegaţia care a dus Memorandumul la Viena, reprezentând, împreună cu
Teodor Pop, alegătorii din Ţara Zarandului, şi unul din avocaţii apărării în procesul intentat
1416
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memorandiştilor. La 1 Decembrie 1918 s-a aflat între delegaţii care au hotărât Unirea
Transilvaniei cu România. Între 1919-1924 a fost prim-preşedinte al Tribunalului Arad, funcţie
pe care a deţinut-o până s-a pensionat.
După pensionare, s-a reîntors în barou, fiind ales decanul acestuia o lungă perioadă de timp,
până la sfârşitul anului 1941. În acelaşi timp, a fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
a Judeţului Arad, având o activitate laborioasă în rezolvarea tuturor litigiilor.
Pe plan politic, a fost ales de două ori senator de Arad, membru în guvernul Averescu
(1926-1927) din partea Partidului Poporului, preşedinte al Partidului Naţional Agrar din Arad
(1934). În anul 1942, se retrage definitiv din viaţa publică, stabilindu-se în comuna Băiţa. Aici a
fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani. A încetat din viaţă în anul 1943.
RADU IOAN1419 (1866-1936) - profesor, doctor în ştiinţe matematice. S-a născut în anul
1866, în satul Hărţăgani, comuna Băiţa. Rămas orfan de tată, la 12 ani, este crescut de bunicul
său, Anghel Radu, fost lăncier în oastea lui Avram Iancu. Urmează gimnaziul la Brad, apoi
pentru rezultatele deosebite la învăţătură, i s-a acordat o bursă din partea Astrei, pentru a urma
liceul la Blaj.
Pentru aceleaşi merite deosebite, obţine o bursă din partea Fundaţiei „Gojdu”, pentru a
frecventa cursurile Facultăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii din Cluj, unde mai târziu,
va deveni doctor în ştiinţe matematice. Este primul român cu doctoratul obţinut la Universitatea
Maghiară din Cluj. După terminarea studiilor, în anul 1892, este profesor, apoi timp de 13 ani
(1920-1932), director al gimnaziului din Brad, deşi i se oferise Catedra de Fizică la
Universitatea din Cluj.
Prin căsătoria sa cu Iolanda Robotin, din satul Poiana (Orăştie) îşi întemeiază o gospodărie
model, iar casa lui devine locul de întâlnire al elitei intelectuale brădene. În cei 42 de ani de
profesorat, se afirmă ca un pedagog talentat şi înzestrat cu metode moderne de predare.
În perioada în care a fost director la Liceul „Avram Iancu” din Brad, cunoaşte cele mai mari
împliniri: inaugurarea noului local şi completarea gimnaziului de la 4 la 8 clase, susţinerea
primului examen de bacalaureat, înfiinţarea internatului, construirea şi dotarea sălii de
gimnastică, electrificarea clădirii liceului, dezvoltarea laboratoarelor şi cabinetelor de
specialitate.
Cu prilejul jubileului de 50 de ani de la înfiinţarea liceului, scrie şi publică monografia
Liceului „Avram Iancu”. Participă activ la viaţa social-politică şi culturală a Zarandului şi a
întregii Transilvanii. Este ales delegat din partea Zarandului, la Marea Adunarea Naţională de la
Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918.
Este preşedinte al Despărţământului Brad al Astrei, şi membru în Consiliul Ştiinţific al
acesteia. Colaborează la cele mai importante reviste şi ziare din Transilvania, publică lucrări de
matematică şi fizică. Face parte din cei 172 de autori ai „Enciclopediei române”, a lui C.
Diaconovici, editată de „Astra”. A decedat în anul 1936, la Brad, unde este şi înmormântat.
DEMIAN IOAN1420 (1878-1952) - avocat, doctor în ştiinţe juridice. S-a născut la 6
ianuarie 1878, în satul Hărţăgani. Urmează şcoala primară din satul natal după care se înscrie la
Gimnaziul din Brad. Apoi urmează cursurile Liceului românesc din Braşov, absolvindu-l printre
cei mai buni elevi. Ioan Demian urmează Facultatea de Drept a Universităţii din Cluj, devenind
în anul 1906 doctor în ştiinţe juridice. După încheierea primului război mondial, în care activase
ca ofiţer în armata austriacă luptând pe frontul din Italia se stabileşte în Banat, la Sânicolaul
Mare.

1419
Maria Razba, op. cit., p. 464-465; Neag Romulus, Personalităţi brădene în lumina istoriei, Brad, 1995, p.
110-114; Olimpia Palamariu, Contribuţia profesorului Ioan Radu la răspândirea cunoştiinţelor ştiinţifice în
lumea satului, în Sargetia, 26/2, 1995-1996, p. 437-441.
1420
Maria Razba, op. cit., p. 148-149; Maria Toma-Damşa, Florica Zaharia, Hărţăgani monografie, Editura
Emia, Deva, 2001, p. 75-76.
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S-a căsătorit în anul 1911 cu Ileana Zomborean, căsătorie din care au rezultat patru copii:
Dorina, căsătorită Ciobanu, al cărei fiu este scriitorul Radu Ciobanu. Apoi fiii, Viorel, inginer în
Cluj, Mircea, medic în Vatra Dornei şi Ileana, stabilită la Timişoara. Ioan Damian ocupă în anul
1930 notar public la Biled şi apoi în comuna Periam.
În toamna anului 1918 contribuie la organizarea Gărzii Naţionale Române din Sânicolaul
Mare şi la instaurarea administraţiei româneşti. A participat la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1918, ca delegat al cercului electoral Sânicolaul Mare şi este ales
membru în Marele Sfat Nasţional Român. Participă la alegerile parlamentare pe lista Partidului
Naţional Român fiind ales deputat în Parlamentul României Mari.
După al doilea război mondial, ameninţat cu deportarea în Bărăgan, s-a retras la Hărţăgani,
la sora sa Aneta Popovici, unde a şi decedat la 30 ianuarie 1952, unde a şi fost înmormântat.
IGNATON ION1421 (1888-1973) - preot, profesor, dirijor, culegător de folclor. Născut la 1
septembrie 1888, în satul Ormindea, comuna Băiţa, a urmat studiile primare şi gimnaziale la
Brad. Urmează apoi cursurile Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, ca bursier al Fondului
„Avram Iancu” al Astrei, unde are ca profesor pe celebrul Gheorghe Dima. Ca elev, a făcut
parte din corul bisericii „Sf. Nicolae” din Cluj, precum şi din corul „Reuniunii de muzică”, care
a concertat la Ateneul Român din Bucureşti (1906).
În anul 1909 a înfiinţat un cor bărbătesc, în satul natal Ormindea. Absolvent al Institutului
de Teologie din Sibiu (1912), având ca profesori pe D. Cunţan şi Timotei Popovici. Între 1911 –
1913, a fost dirijorul corului mixt al Reuniunii Meseriaşilor din Sibiu. După terminarea studiilor
a fost numit preot în satul Crăciuneşti, judeţul Hunedoara. La scurt timp după începerea
primului război mondial, a fost mobilizat ca preot militar, cu grad de căpitan, la Spitalul Militar
din Bistriţa, apoi a fost trimis în Polonia, Rusia şi Italia. După război, se întoarce la Crăciuneşti
unde este ales preşedinte al Consiliului Naţional Român, în care conduce delegaţia de săteni la
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia.
În 1919 organizează, în oraşul Brad, un cor mixt cu care i-a întâmpinat pe regina Maria şi
regele Ferdinand, cu prilejul vizitei acestora în capitala Zarandului. Urmează cursurile
Universităţii din Cluj, obţinând la examenul terminal nota 10. Este numit profesor de muzică la
Liceul de Băieţi din Deva. A luat parte la concursurile „Tinerimea Română” din Bucureşti, cu
corurile Liceului de Băieţi şi al Liceului de Fete al Şcolii Normale din Deva (1921), cor care s-a
situat printre cele mai bune formaţii participante.
Împreună cu alţi intelectuali din municipiul Deva, înfiinţează în anul 1929 „Societatea de
Cântări”, cu cor şi orchestră, care susţine o suită de concerte în diferite localităţi ale judeţului.
Un mare succes l-a reprezentat spectacolul cu opereta „La şezătoare” de Tiberiu Brediceanu. În
1921 a înfiinţat corul mixt al funcţionarilor şi meseriaşilor din Deva, al cărui preşedinte a fost
ales în anul 1924. S-a preocupat de culegerea şi răspândirea cunoştinţelor despre cântecul
popular.
Introduce în repertoriu cântece pe care le-a cules şi prelucrat singur („Doina lui Lucaciu”,
„Prinse-i patru boi la car”, „Doina”(pe versurile lui M. Eminescu), „Doru mândrii”). Între 1937
– 1941 a publicat cântece prelucrate de el în revista „Ştiu” a elevilor de la Liceul „Decebal”
Deva.
O bună parte din repertoriul solistului de muzică populară Alexandru Grozuţă este alcătuit
din cântece culese de Ignaton. Pentru activitatea desfăşurată în domeniul muzicii a fost răsplătit
cu medalia „Meritul Comercial şi Industrial” cl. a II-a (1937) şi Medalia „Centenarul regelui
Carol I” (1940). A funcţionat ca profesor la Liceul „Decebal”, până în anul 1953, apoi la Liceul
Pedagogic, până în 1960. S-a stins din viaţă în anul 1973, fiind înmormântat în cimitirul ortodox
din Deva.

Maria Razba, op. cit., p. 263-264; Oprişu Valeria, Ion Ignaton, promotor al vieţii muzicale hunedorene, în
Sargetia, vol. 26/2, 1995-1996, p. 475-506.
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SÂNTIMBREANU MIRCEA1422 (1926-1999) - scriitor, editor. S-a născut la 7 ianuarie
1926 în comuna Băiţa. Urmează cursurile Liceului Ortodox-Român „Avram Iancu” din Brad,
şcoală de puternică tradiţie naţională (absolvită în 1943). Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe
Juridice (1947) şi al Facultăţii de Filozofie (1951) din Bucureşti. Asistent universitar la Catedra
de Drept Penal a Universităţii Bucureşti (1948-1951). A funcţionat ca profesor de istorie la
diverse şcoli din Bucureşti.
Contactul cu elevii a fost şansa care l-a apropiat de literatura pentru copii. Debut editorial,
cu volumul în proză „Cu şi fără ghiozdan”, la Editura Tineretului (1956). A lucrat la Consiliul
Naţional al Pionierilor (1966). Director la Editura Albatros (1969-1970; 1973-1984) până în 22
decembrie 1984, când, printr-un abuz, a fost îndepărtat de la conducerea editurii, deşi era unul
dintre cei mai apreciaţi editori de carte din ţară. Director al Centrului Naţional al
Cinematografiei (1970-1972), director al Editurilor în Consiliul Culturii (1972-1974).
Este pensionat de la Editura Albatros (1984). După 1990, participă la organizarea unor
saloane de carte la nivel naţional. A fost preşedinte de onoare al Târgului de carte
„Gaudeamus”. A fost membru în conducerea Uniunii Scriitorilor din România. A mai scris
teatru de păpuşi, scenarii şi scenete radiofonice, a tradus din limba italiană, cine-jurnale etc. În
1996, la împlinirea vârstei de 70 de ani, este aniversat la Brad, în cadrul „Zilelor scriitorilor
zărăndeni” şi i se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Brad”.
Cu acest prilej, are loc prima ediţie a concursului de creaţie literară „Mircea Sântimbreanu”proză scurtă, ajuns în anul 2000, la cea de-a III-a ediţie. S-a dedicat în exclusivitate literaturii
pentru copii, folosind umorul nativ în scopuri educative. A decedat în luna august 1999, ultima
sa dorinţă fiind aceea de a se întoarce în pământul drag al Zarandului, unde a fost înmormântat.
FLOREA VALER (n. 1920) - este fiul unui notar din Băiţa. Este fiul lui Azarie Florea ţi al
Lucreţiei dar rămâne orfan de la vârsta de 9 ani. Este absolvent al Liceului „Avram Iancu” din
Brad, iar în anul 1946 al Universităţii din Iaşi, obţinând diploma de inginer chimist cu
menţiunea „Magna cum laude”. Inginerul Valer Florea a desfăşurat o intensă activitate de
cercetare ştiinţifică fiind numit părintele emailului românesc. El a contribuit la organizarea în
ţară a unui centru de cercetări ce cuprinde 12 laboratoare; organizarea a trei staţii pilot pentru
cercetară fundamentale şi aplicative în domeniile frite şi emailuri, pigmenţi pentru emailuri şi
decoruri.
A întocmit şi publicat 43 de lucrări ţn diferite reviste din ţară şi străinătate. Inginerul Valer
Florea este coautor la 19 certificate şi brevete de inventator.
MÂRŞU I. OVIDIU1423 (n.1928) - profesor universitar, doctor inginer. Născut în comuna
Băiţa, judeţul Hunedoara, la 23 martie 1928. Urmează cursurile Liceului „Decebal” din Deva.
Absolvent al Institutului Politehnic Timişoara, Facultatea de Construcţii (1952). Doctor inginer
cu teza „Betoane uşoare, simple şi armate” (1957). Activitate didactică universitară, începând
din 1953, în cadrul institutului Politehnic Timişoara, parcurgând toate treptele didactice, până la
cel de profesor universitar (1969-1994). Din 1994 este profesor consultant. În paralel, a
desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică, fiind cercetător ştiinţific principal I, în cadrul
INCERC, filiala Timişoara (1956-1959).
A deţinut funcţiile de prodecan al Facultăţii de Construcţii Timişoara (1959-1961), şef
secţie, Baza Academiei RSR (1968). Autor şi coautor al unor publicaţii de specialitate şi a
numeroase articole apărute în reviste din ţară şi străinătate. A fost distins cu Premiul „Traian
Vuia” al Academiei Române (1976).
TRUFAŞ MIRON VALER1424 (1931-1997) - profesor universitar, hidrolog, geograf. S-a
născut la 10 noiembrie 1931, în comuna Băiţa. Urmează cursurile Liceului „Decebal” din Deva.
Absolvent al Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti. După terminarea studiilor
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universitare, în 1954, a fost numit preparator la facultatea de Geologie - Geografie a
Universităţii din Bucureşti.
A ţinut cursuri de limnologie, oceanografie, meteorologie, climatologie, hidrologie,
hidrometrie, hidrochimie, cercetarea şi protecţia mediului. A publicat mai multe manuale
universitare, dintre care, cel de „Hidrochimie” (1975) a reprezentat o premieră absolută în ţara
noastră. La începutul anilor '70, în calitate de îndrumător al unui club studenţesc de speologie, a
sprijinit elaborarea unor lucrări de licenţă de către studenţii de la facultăţile de Chimie şi
Medicină.
A înfiinţat şi coordonat Centrul de cercetare al Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact,
în cadrul Universităţii din Bucureşti. A elaborat 14 cursuri, predate la Facultatea de Geografie a
Universităţii din Bucureşti, între 1963-1997, cele mai multe pe problematică de hidrologie,
hidrogeologie şi mediu. A elaborat 12 lucrări publicate în volum, în calitate de autor unic sau
coautor.
A realizat 124 articole şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate. A participat la 22 de conferinţe, 3 congrese de geografie, 31 simpozioane de
geografie, hidrologie, ecologie, mediu ambiant. A fost coordonator sau coautor la 32 de teme de
cercetare ştiinţifică contractuală. Membru de onoare a cinci asociaţii profesionale: Societatea de
Geografie din România (1954), Asociaţia Hidrogeologilor din România (1990), Comitetul
Naţional Român pentru programul Hidrologic Internaţional (1992). A fost mentor pentru 43 de
generaţii de studenţi, din rândul cărora s-au desprins profesionişti vestiţi, mândri astăzi că l-au
avut profesor.
S-a stins din viaţă în anul 1997.
TOMA-DAMŞA MARIA1425 (n. 1936) - profesor, publicist. S-a născut la 4 februarie
1936, în satul Hărţăgani, comuna Băiţa. Studiile primare le-a urmat în comuna natală (19431950). Urmează apoi Şcoala Normală din Deva (1950-1955), după care se înscrie la
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Limba şi literatura Română, promoţia 1965.
Profesor gradul I (1970).
După terminarea Şcolii Normale a lucrat ca profesor suplinitor de limba şi literatura română
la Şcoala generală din Hărţăgani (1955-1968). Din anul 1965, este profesor titular, apoi
inspector de specialitate la Inspectoratul şcolar al judeţului Hunedoara (1968-1969), profesor
titular la Liceul pedagogic Deva (1970-1996). În perioada când a lucrat la Inspectoratul Şcolar, a
participat la cursurile de perfecţionare la ICPPD Bucureşti şi e efectuat inspecţii de specialitate.
Ca profesor, a pregătit generaţii de elevi, iar în calitate de şefă de catedră, de limba şi
literatura română, a ţinut lecţii deschise, a susţinut referate de specialitate. Între 1970-1985, a
fost metodistă la Inspectoratul Şcolar, efectuând inspecţii de definitivat şi pentru obţinerea
gradelor II şi I. Între 1985-1997, a condus aproximativ 80 de lucrări pentru obţinerea gradului I,
la specialităţile învăţători şi educatoare.
A ţinut, timp de 26 de ani, cursurile de perfecţionare la literatura pentru copii şi metodică,
pentru învăţătorii şi educatoarele din judeţul Hunedoara. A fost membră în Comisia Naţională
de Limba şi Literatura Română (1993-1997), a elaborat programe de metodică pentru
educatoare, programe de literatură pentru copii şi programe de literatură universală. Membră în
comisiile de învăţământ, la examenele de definitivat din Deva, Arad şi Timişoara.
A contribuit la elaborarea unor metodici şi manuale şcolare: „ Metodica dezvoltării vorbirii
în grădiniţa de copii şi clasele I-II”; „Literatura pentru copii”, manual pentru clasa a XII-a, în
colaborare cu lector Lidia Ţugulan; „Manualul pentru literatură pentru copii” clasa a XII-a, licee
pedagogice (1994). A condus Cenaclul Literar „Lucian Blaga” al Liceului Pedagogic.
A participat cu comunicări la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, a publicat articole, studii,
recenzii şi cronici literare în ziarele locale, reviste literare şi de specialitate. I s-a acordat
1425
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„Trofeul Micului Cititor” al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara -Deva pentru
lucrarea „Antologia literaturii pentru copii” (2000).
ZAHARIA FLORICA1426 (n. 1954) - artist plastic, conservator în textile, creator în
tapiserie. S-a născut la 2 iulie 1954, în satul Hărţăgani, comuna Băiţa, judeţul Hunedoara. A
urmat şcoala primară la Hărţăgani, apoi Liceul Pedagogic din Deva (1969-1974). Îşi continuă
studiile la Şcoala de Artă Populară Bucureşti şi la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” Bucureşti, Secţia Tapiserie- Contextură, clasa profesorului Emilia Niculescu
Petrovici (1977-1981).
Membră a U.A.P. din România (din 1984). Între 1974-1976, este educatoare la grădiniţa de
copii din satul Trestia, comuna Băiţa, Între 1982-1984, este asistent creaţie costume la Centrul
Cinematografic Buftea; creator contextură la Fabrica de Textile Baloteşti (1981-1982). Din
1981, lucrează creaţii de tapiserie şi pictură.
Din anul 1988, este angajată la The Metropolitan Museum of Art din New York,
departamentul Conservare-Textile. Din 1997, este coordonator pentru colecţia de textile
europene. Din anul 1989, până în prezent, desfăşoară o activitate de conservare, prezentare şi
instalare de expoziţii în colecţii particulare, instituţii şi numeroase muzee din SUA şi Europa
(Brooklyn Museum New York; Stedelijk Museum Amsterdam etc.).
În anul 1990, a urmat un curs de conservare a textilelor la Institut of Fine Arts, New York
University, profesor Nabuko Kajitani. Profesor la „Campbell Center for Historic Preservation
Studies Mount Carroll”, Illinois, USA, la Cursul de Conservare a Textilelor, nivel postgraduat
(1992). Din 1997, este doctorand în estetica artei la The metropolitan Museum of Arts New
York pregătind lucrarea „Materiale textile tradiţionale şi procesul lor tehnologic în
Transilvania”.
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ASPECTE DEMOGRAFICE DIN SATELE COMUNEI BĂIŢA
Aspectele demografice ale unei comunităţi reprezintă una din problemele importante ale
istoriei acesteia. De numărul populaţiei a depins puterea sa economică, dinamismul şi vitalitatea,
realizările ei economice, sociale şi culturale. Reconstituirea tabloului demografic al
comunităţilor componente ale comunei Băiţa încercăm să-l refacem pe baza recensămintelor şi
conscripţiilor realizate începând cu anul 1525 şi până la ultimul recensământ, cel din anul 2002.
Satele comunei Băiţa au avut, în decursul istoriei lor îndelungate, o evoluţie interesantă din
punct de vedere demografic. Conform studiilor de specialitate, satele din Transilvania ajung abia
în secolul al XVI-lea la o medie de 50 gospodării, iar membrii unei gospodării sporesc la 41427.
La 1525 localitatea Băiţa şi alte câteva sate aparţinătoare acestei comune aparţineau marelui
domeniu al cetăţii Şiria1428. În cadrul domeniului cetăţii Şiria, Băiţa făcea parte din voievodatul
lui Ştefan Moga, alături de satele Hărţăgani, Trestia, Crăciuneşti, Peştera, Căinel, Călimăneşti şi
Ormindea1429.
Conform urbariului publicat de către David Prodan, în anul 1525, Băiţa număra 14 capi de
familie, ceea ce însemna circa 56 de locuitori1430. Dar să urmărim situaţia demografică a celor 7
localităţi ale comunei la 15251431:
Nr.
crt.

Localitatea

Număr capi
de familie

Populaţie
aproximativă

1

Băiţa

14

56

2

Hărţăgani

25

100

3

Trestia

14

56

4

Crăciuneşti

8

32

5

Peştera

1

4

6

Căinel

13

52

7

Ormindea

17

68

8

Călimăneşti

11

44

Obs.

Trebuie să menţionăm că în această perioadă, pentru iobagi, se folosea în mod curent doar
numele de botez al persoanei, la care se mai adăuga, din când în când, şi ocupaţia sa. Până în
secolul al XVIII-lea documentele cunoscute nu mai menţionează, în mod special, date despre
locuitorii comunităţilor aparţinând comunei Băiţa.
În Transilvania, în secolul al XVIII-lea, se înregistrează o schimbare importantă în evoluţia
populaţiei. Acest secol mult mai liniştit în comparaţie cu cel precedent, în ceea ce priveşte
luptele interne feudale, expediţiile de paradă şi chiar războaiele, epidemiile sunt mai rare şi mai
puţin bântuitoare, la care se adaugă un nivel de viaţă şi o îngrijire sanitară mai bună, factori care
au dus la o creştere semnificativă a populaţiei. Populaţia, în ansamblul ei, poate fi urmărită în
Ştefan Pascu, Populaţie şi societate, vol. I. Cluj, 1972, p. 45.
David Prodan, Domeniul cetăţii Şiria la 1525, p. 60 ; Idem, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea,
vol. II, p. 67-84.
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evoluţia sa, prin numeroasele conscripţii fiscale, urbarii, recensăminte generale demografice,
catagrafii, registre parohiale etc. 1432
Prima conscripţie efectuată pentru Principatul Transilvaniei are loc în anii 1713-1714. Ea
conţine o serie de date contradictorii, având în vedere evenimentele din anii 1704-1711, legate
de răscoala lui Francisc Rakoczy al II-lea. Următoarele cinci conscripţii (1733, 1750, 1760-62,
1766 şi 1805) au avut un caracter strict confesional. Cele cinci conscripţii înregistrează pentru
comuna Băiţa următoarele date demografice:
Localitatea
Băiţa
Barbura
Căinelul de Sus1433
Crăciuneşti
Fizeş
Hărţăgani
Lunca
Ormindea
Peştera
Sălişte
Trestia
Total

1733
80
20
42
80
?
60
16
34
40
372

1750
20
36
160
60
400
90
220
15
88
200
1.289

1760-1762
25
34
42
41
178
80
140
40
29
79
688

1766
59
160
986
333
517
302
432
147
147
291
3.374

1805
53
51
55
20
56
225
115
142
59
70
109
955

Primele două conscripţii au fost efectuate din ordinul episcopilor de la Blaj, Ioan Inochentie
Micu (1733) şi a vicarului general episcopesc, Petru Pavel Aron. Ele au înregistrat în primul
rând credincioşii greco-catolici din episcopia Blajului. În anul 1750 s-au înregistrat numărul
persoanelor şi nu cel al familiilor, spre deosebire de anul 1733.
Problema diferendului confesional, nerezolvată prin măsurile luate în urma conscripţiei din
anul 1733, a necesitat realizarea a noi conscripţii, unele ordonate de Guvern, altele de către
autorităţile ecleziastice. Continuarea disputelor confesionale, amplificate de către mişcarea lui
Sofronie din Cioara, a determinat Curtea din Viena să instituie o comisie pentru cercetarea
disputei religioase a românilor.
Conscripţia Buccow, din 1760-62, înregistra o scădere considerabilă a numărului
credincioşilor din toate parohiile cu excepţia parohiei Peştera unde se înregistrează o creştere de
la 15 la 40. În parohiile celelalte scăderea numărului de credincioşi în 1760-1762 faţă de 1750
este diferită. Parohia Căinel înregistrează cea mai mică scădere de la 36 la 34. În celelalte
situaţia se prezintă astfel: Fizeş - de la 60 la 41, Crăciuneşti - de la 160 la 42, Hărţăgani - de la
400 la 178, Lunca - de la 90 la 80, Ormindea - de la 220 la 140, Sălişte - de la 88 la 29 şi Trestia
- de la 200 la 79. Explicaţia o găsim în evenimentele legate de mişcarea condusă de călugărul
Sofronie din anii 1759-1761, o mare parte a populaţiei româneşti revenind la ortodoxie.
Conscripţia Eparhii Legii Greceşti Neunite din Ardeal, din anul 1766, înregistrează acest
fenomen, populaţia comunităţilor revenind în totalitate la religia strămoşească.
Conscripţiile confesionale se apropie de situaţia demografică reală, iar prin semnificaţiile şi
implicaţiile religioase, naţionale şi politice, au reprezentat dovezi şi argumente în sprijinul
justeţii cererilor politico-naţionale ale românilor din Transilvania.
1432
1433

Ştefan Pascu, op. cit., p. 66.
Căinelul de Sus apare înregistrat împreună cu cel de Jos.
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Dar izvorul de cea mai mare însemnătate pentru cunoaşterea situaţiei demografice din
Transilvania, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în urma Răscoalei lui Horea, îl constituie
înregistrarea populaţiei din anii 1784-1787, care întruneşte, pentru prima oară în practica vremii,
unele elemente caracteristice recensămintelor moderne 1434. Conform conscripţiei se înregistrau
pentru localităţile comunei Băiţa 1435 următoarele date:
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Localitatea
Băiţa
Barbura
Căinelul de Sus
Crăciuneşti
Fizeş
Hărţăgani
Lunca
Ormindea
Peştera
Sălişte
Trestia

Nr. case
185
94
39
59
53
227
99
131
47
80
119

Familii
226
79
43
52
50
225
109
128
52
74
131

Populaţie
859
308
217
262
289
1.015
510
650
264
361
617

Bărbaţi
460
157
117
126
142
527
253
335
89
195
321

Femei
399
154
100
136
147
488
257
315
75
166
296

Din analiza recensământului se poate observa foarte uşor stabilitatea din punct de vedere
demografic al localităţilor.
Conscripţiile din 1766 şi 1805 sunt realizate de către conducătorii Bisericii ortodoxe şi
datele publicate dovedesc triumful ortodoxiei în aceste comunităţi. Dar datele acestor conscripţii
conţin şi multe erori. Altfel este greu de explicat cum populaţia unei localităţi înregistrează
creşteri semnificative într-un interval de câţiva ani, iar într-o altă localitate, vecină, scăderi la fel
de spectaculoase.
„La adăpostul munţilor – scria David Prodan - greu de controlat, departe de ochii
stăpânului, în acest loc închis fizic, dar deschis larg variaţiilor vieţii, căderii sau ridicării,
mizeriei sau câştigului subit, în acest arbitrar al sarcinilor, abuzul, frauda, vegetează luxuriant.
Pe toată scara aparatului, de sus până jos, funcţionari mineri, domeniali sau comitatensi,
schimbători de aur, perceptori, şpani, juzi, gornici, comit cele mai revoltătoare abuzuri.
Repartizează sarcinile publice arbitrar, sustrag pe cei care le plătesc lor, încarcă pe cei
săraci, încasează samavolnic, peste prevederile legale, aşa ca să le ajungă şi pentru ei şi pentru
superiorii lor. Se acopăr unii pe alţii, nu dau satelor socoteală de încasările lor cu anii,
amendează, bat, înşeală, întreţinând mereu spiritul de revoltă” 1436. Acesta este tabloul real al
situaţiei sociale din Munţii Apuseni şi din Zarand în perioada premergătoare răscoalei din 1784.
„Obştea satului – scria Tóth Zoltán – reprezenta destul de fidel forma limitată de autonomie
care permitea sătenilor să repartizeze între ei, în mod mai mult sau mai puţin satisfăcător, totalul
taxei domeniale despre care nu se poate spune că ar fi fost prea ridicată. Solidaritatea ţărănească
a permis folosirea armei tăinuirii şi faţă de organele comitatului, care efectuau recensămintele
fiscale”1437. Munţii Apuseni au fost, potrivit aprecierii istoricului Constantin C. Giurescu „cei
mai populaţi dintre munţii noştri”1438. „Populaţia de aici s-a caracterizat de-a lungul timpului
Costin Feneşan, Izvoare de demografie istorică, vol. I, Bucureşti, 1986, p. 393.
Cu excepţia localităţii Vălişoara.
1436
David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I. Bucureşti, 1984, p. 121.
1437
Tóth Zoltán, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni până la 1848, Bucureşti, 1955, p. 106.
1438
Constantin C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român, Bucureşti, 1967, p. 11.
1434
1435
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printr-o natalitate mult mai ridicată decât în alte zone ale ţării, printr-un profund ataşament faţă
de familie, prin practicarea tipului de familie extinsă” 1439.
Conscripţiile şi recensămintele austriece mai continuă cu alte două, cele din 1850 şi 1857.
Recensămintele din 1850 şi 1857 înregistrează pentru localităţile comunei Băiţa următoarea
situaţie demografică:
Nr.
crt.

Localitatea

1

Băiţa

2

Barbura

3

Căinelul de Sus

4

Crăciuneşti

5

Fizeş

6

Hărţăgani

7

Lunca

8

Ormindea

9

Peştera

10

Sălişte

11

Trestia

Anul
recens.
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857
1850
1857

Nr. case
256
292
167
156
81
88
100
98
35
37
255
264
130
134
180
186
92
94
86
91
105
99

Nr.
Populaţie
locuinţe
267
1.083
300
1.141
174
674
162
653
84
331
88
345
105
405
106
435
40
169
39
180
275
1.138
294
1.222
140
586
148
610
185
755
198
802
93
402
104
456
84
333
100
381
127
450
106
397

Populaţia localităţilor comunei a crescut cu excepţia satelor Barbura (-21) şi Trestia (-53). În
celelalte localităţi creşterile înregistrate sunt următoarele: Băiţa (+58), Căinelul de Sus (+14),
Crăciuneşti (+20), Fizeş (+11), Hărţăgani (+84), Lunca (+24), Ormindea (+47), Peştera (+54) şi
Sălişte (+48).
În urma încheierii actului dualist din anul 1867 va începe o nouă perioadă în istoria
recensămintelor din Transilvania. În această perioadă s-au efectuat recensămintele din anii 1880,
1900 şi 1910. În ciuda unor ajustări masive, în ciuda scopurilor politico-naţionale pe care le-au
urmărit, autorităţile statului maghiar n-au putut schimba o realitate de necontestat, Transilvania
ţară românească. Iată datele înscrise pentru localităţile comunei Băiţa:

1439

Valentin Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie şi etnografie, Bucureşti, 1986, p. 180.
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Recensămintele din perioada dualismului austro-ungar
Localitatea
Băiţa

Barbura
Barbura
Căinelul de Sus

Crăciuneşti

Fizeş

Hărţăgani

Lunca

Ormindea

Peştera

Sălişte

Trestia

Anul

Nr. case

Populaţie

Bărbaţi

Femei

1880

280

1.186

-

-

1900

387

1.760

905

855

1910

362

1.220

593

627

1880

156

653

-

-

1900

111

414

216

198

1910

116

411

197

214

1880

88

345

-

-

1900

145

459

301

268

1910

142

597

316

281

1880

98

435

-

-

1900

161

681

360

321

1910

157

591

311

280

1880

37

180

-

-

1900

114

499

241

258

1910

119

458

206

252

1880

264

1.222

-

-

1900

410

1.797

902

895

1910

445

1.764

903

861

1880

134

611

-

-

1900

172

754

369

385

1910

187

759

360

399

1880

186

802

-

-

1900

287

1.231

602

629

1910

305

1.342

676

666

1880

94

456

-

-

1900

127

531

256

275

1910

128

585

208

305

1880

91

383

-

-

1900

143

645

329

316

1910

165

647

343

304

1880

99

400

-

-

1900

128

551

258

293

1910

142

589

285

304
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Comparând datele înregistrate în anul 1900 faţă de cele din 1880 se constată o creştere
spectaculoasă a populaţiei din localităţile comunei, cu excepţia satului Barbura unde numărul
locuitorilor scade cu 239. În celelalte localităţi se înregistrează următoarele creşteri: Băiţa
(+574), Căinelul de Sus (+224), Crăciuneşti (+246), Fizeş (+319), Hărţăgani (+575), Lunca
(+143), Ormindea (+429), Peştera (+75), Sălişte (+262) şi Trestia (+151). În schimb o situaţie
diametral opusă se observă prin compararea cifrelor din 1910 faţă de 1900.
Prin compararea datelor recensămintelor din 1900 şi 1910 se poate observa că populaţia din
localităţile Băiţa (-540), Crăciuneşti (-90), Fizeş (-41) şi Hărţăgani (-33) a scăzut considerabil. O
scădere nesemnificativă se înregistrează în localitatea Barbura (-3). Chiar şi creşterile din
celelalte localităţi înregistrează un spor de populaţie destul de mic, având în vedere rata
natalităţii de la sfârşitul secolului al XIX-lea: Ormindea (+111), Peştera (+54), Trestia (+38),
Căinelul de Sus (+28), Lunca (+5) şi Sălişte (+2).
Fenomenul scăderii populaţiei din Băiţa, Crăciuneşti, Fizeş şi Hărţăgani trebuie legat de faptul
că după anul 1900 un număr important de români din Transilvania au emigrat spre România, dar
mai ales spre America. Au plecat în primul rând locuitorii din satele mai sărace situate în zonă de
deal şi munte. Surprinde în mod deosebit scăderea extraordinară a populaţiei din Băiţa, având în
vedere faptul că o mare parte se ocupau cu mineritul de aur sau poate tocmai acest fapt să-i fi
determinat să plece spre America. În schimb din Ormindea, Peştera, Trestia, Căinelul de Sus,
Lunca şi Sălişte numărul celor plecaţi a fost mic, aici realizându-se un spor de populaţie.
După Marea Unire din 1918 se înregistrează o nouă etapă în modul de organizare a
recensămintelor populaţiei. Deşi rata natalităţii se menţine ridicată în toată perioada interbelică
unele dintre localităţile comunei nu reuşesc, nici după 20 de ani, să ajungă la nivelul înregistrat
în anul 1910.
Situaţia demografică din comuna Băiţa se poate observa cu claritate din compararea
recensămintelor efectuate în anii 1910, 1930 şi 1941.
Nr. crt

Localitatea

1

Băiţa

2

Barbura

3

Căinelul de Sus

4

Crăciuneşti

5

Fizeş
Fizeş

6

Hărţăgani

Anii recens.
1910
1930
1941
1910
1930
1941
1910
1930
1941
1910
1930
1941
1910
1930
1941

Populaţie înregistrată
1.220
769
713
411
332
357
597
644
688
591
440
520
458
432
431

Dinamica
- 451
- 56
- 79
+ 25
+ 57
+ 44
- 151
+ 80
- 26
-1

1910
1930
1941

1.764
1.623
1.699

- 141
+ 76
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7

Lunca

8

Ormindea

9

Peştera

10

Sălişte

11

Trestia

1910
1930
1941
1910
1930
1941
1910
1930
1941
1910
1930
1941
1910
1930
1941

759
660
699
1.342
1.196
1.191
585
375
368
647
557
565
589
516
591

- 99
+ 39
- 146
-5
- 210
-7
- 90
+8
- 73
+ 75

Toate localităţile comunei înregistrează scăderi drastice ale populaţiei în 1930 în comparaţie
cu 1910 cu excepţia satului Căinelul de Sus unde e o creştere de 57 de persoane. La această
scădere demografică au concurat mai mulţi factori, printre care amintim: pierderile de vieţi
omeneşti din primul război mondial, plecarea unui mare număr de locuitori, cei mai săraci, şi
colonizarea lor în diverse regiuni ale ţării, atragerea forţei de muncă calificate către oraşele din
apropiere.
Datele înregistrate în anul 1941 oglindesc unele schimbări minore în harta demografică a
comunei, în comparaţie cu anul 1930.
Populaţia continuă să scadă în localităţile Băiţa (-56), Fizeş (-1) şi Ormindea (-5). În schimb
în celelalte localităţi ale comunei înregistrează creşteri: Barbura (+25), Căinelul de Sus (+4),
Crăciuneşti (+80), Hărţăgani (+76), Lunca (+39), Sălişte (+8) şi Trestia (+5).
După al doilea război mondial situaţia demografică a comunei înregistrează următoarele
date, conform recensămintelor din 1966, 1992 şi 2002:

Nr.
crt.

1

2

3

Localitatea

Băiţa

Barbura

Căinelul se Sus

Anii

Români

Maghiari

Germani

Alte
naţionalităţi

1966

604

-

-

-

1992

444

15

18

-

2002

443

10

8

5

1966

261

-

-

-

1992

197

3

-

-

2002

179

4

-

-

1966

661

-

-

-

1992

542

-

-

-

2002

470

-

-

-

234

4

5

6

7

8

9

10

11

Crăciuneşti

Fizeş

Hărţăgani

Lunca

Ormindea

Peştera

Sălişte

Trestia

1966

511

-

-

-

1992

304

-

5

-

2002

208

-

4

-

1966

314

-

-

-

1992

211

-

1

-

2002

207

2

-

-

1966

1.566

-

-

-

1992

1.073

1

-

27

2002

945

1

-

-

1966

550

-

-

-

1992

364

2

3

-

2002

305

3

2

-

1966

1.006

-

-

-

1992

691

-

-

-

2002

577

-

-

-

1966

235

-

-

-

1992

104

-

-

-

2002

108

2

-

-

1966

502

-

-

-

1992

337

-

1

-

2002

305

-

1

1

1966

503

-

-

-

1992

377

-

-

-

2002

356

-

-

-

Cauzele sunt multiple, la cele înşirate pentru perioada interbelică, adăugându-se pierderile
din cel de-al doilea război mondial, industrializarea forţată, colectivizarea. Dar cel mai important
factor este scăderea dramatică a ratei natalităţii care va continua şi în viitor. Prognozele privind
descreşterea populaţiei României prevăd până în anul 2030 o reducere de 17%1440. De un
asemenea fenomen nu vor fi ocolite, în viitor, nici localităţile comunei Băiţa, chiar dacă vor fi
unele diferenţe de la o comunitate la alta.

Cornelia Mureşan, Evoluţia demografică a României. Tendinţe vechi, schimbări recente, perspective
(1870-2030), Cluj 1999, p. 211.
1440
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ELEMENTE DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR
DIN SATELE COMUNEI
Satele comunei Băiţa sunt împărţite în două grupe aparţinând unor zone etnografice,
oarecum distincte: zona Zarandului (Băiţa, Căinelul de Sus, Crăciuneşti, Hărţăgani, Ormindea,
Peştera, Sălişte şi Trestia) şi Văii Mureşului (Barbura, Fizeş şi Lunca-Nevoieş).
Gospodăria era alcătuită din casa propriu-zisă la care se mai adăugau anexele gospodăreşti.
Astfel la 19 iulie 1935, Moga Salomia, măritată Radu Ioan din Ormindea vindea toată averea
alcătuită din „casa de lemn cu 1 cameră, acoperită cu paie, 1 cuptor şi 1 grajd de lemn acoperit
cu paie”1441. O imagine şi mai clară asupra aspectului unei gospodării ne-o oferă „lăsământul”,
din 1 iunie 1935, văduvei Mateş Sofia căsătorită Moga din Hărţăgani, al cărei soţ a decedat în
urmă cu 8 ani şi după care se deschide succesiunea de către cei doi copii ai săi.
Inventarul tuturor bunurilor mobile şi imobile este alcătuit din: 1 casă, 1 şură, mobilă în casă
(1 masă, 1 laviţă, 1 cuier de perete, 2 icoane, 7 tindeie de culme, 6 tindeie de cuie, 1 pat, 2 perini,
1 cergă, 6 lipideie albe, 2 feţe de masă, 1 de arnici şi 1 de bumbac, 1 ladă pentru ţinut
hainele)1442. Inventarul averii mai cuprindea o jumătate de car, 1 butoi de 100 l, 1 butoi pentru
ţinut prune, un hambar pentru ţinut grâu de 20 măsuri, 3 troace de frământat pâine, 1 ladă de 2
măsuri, 1 căldare de 10 l, 1 lanţ de legat carul1443.
Portul locuitorilor din zona Băiţei a fost influenţat de apropierea centrelor miniere sau
urbane. La sfârşitul secolului al XIX-lea bărbaţii din zonele muntoase ale Zarandului purtau
părul în plete, pe cap purtau pălării cu boruri late, răsfrânte în sus. Purtau cămăşi din pânză de
casă sau de bumbac, cu guler lat, cusut cu arnici în felurite culori la cei mai tineri. Cămăşile
bătrânilor erau cusute cu aţă neagră sau albă1444. Cămaşa se purta încinsă în cioareci. La brâu
purtau un şerpar, iar pe spate purtau o ţundră de lână. Iarna pe sub ţundră purtau cojoace
înfundate şi desfăcute la piept, cusute cu negru. Cioarecii erau făcuţi din pănură albă iar în
picioare purtau opinci cu gurguiu lung, încovoiat1445.
„Femeile purtau cămăşi din pânză de casă sau din bumbac, cu guler lat, cusut cu arnici în
felurite culori. Mânecile cămăşilor erau largi, încreţite cu fodori laţi cusuţi cu flori pe margini.
Mânecile mai sunt cusute cu flori peste umeri până la fodori şi peste coate. Poalele sunt de
pânză de casă sau din giulgiu cusute pe din jos în ochiuri. În partea din spate poartă opreg
învâstrat în roşu, galben, albastru negru şi alte culori. Opregul pentru femeile în vârstă este
negru. Pe partea din faţă poartă şurţe din material de prăvălie, iar femeile bătrâne de lână neagră.
Mai poartă sumane scurte de lână albă şi pe sub ele poartă iarna cojoace sau pieptare. În picioare
poartă călţuni albi de lână şi opinci cu gurguiul lung şi încovoiat 1446. Astăzi acel port a dispărut
aproape cu totul, mai păstrându-se piese disparate prin vreo ladă de haine a vreunei gospodării
din satele mai izolate.
Foarte valoroasă este creaţia folclorică culeasă cu diverse ocazii. Cele mai valoroase creaţii
au fost culese din localităţile comunei Băiţa pe la începutul secolului al XX-lea. Încă din anul
1915 tânărul culegător de folclor, Cornel Tiberiu Crăciun Rusu, născut în data de 25 decembrie

DJHAN, Fond Primăria comunei Băiţa, Dosar 1/1886, f. 12.
Ibidem, Dosar 1/1935.
1443
Ibidem.
1444
Silvestru Moldovan, Zarandul şi Munţii Apuseni ai Transilvaniei, Sibiu, 1898, p. 49-50.
1445
Ibidem.
1446
Ibidem.
1441
1442
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1896, culegea o serie de „strigături şi uituri” de la frumoasele jocuri populare din ţinutul
Zarandului1447.
Ele au fost publicate la Braşov prin editura Librăriei Ioan I Ciurcu. Cornel Tiberiu Rusu a
cules din zona Băiţei strigături din Hărţăgani, Crăciuneşti, Băiţa, Căinel, Ormindea, Sălişte,
Trestia şi Peştera pe care le redăm în continuare:
DE LA NEDEIA
DIN HĂRŢĂGANI

DE LA NEDEIA
DIN CRĂCIUNEŞTI

Măi Toadere de colea
Vină până încocea,
Că-ţi dă mândra guriţa.
Nevăstuţă cu bărbat,
Aruncă sămânţă-n gard,
Să crească frunză cât gardu,
Să mi te vadă bărbatu,
Când te vei iubi cu altu,
Să crească foi de trifoi
Să ne iubim amândoi.
Vai ce vremi ajuns-am Doamne !
Toate fetele sunt Doamne,
Cu laibere de barşoane
Şi cu şurţuri de cartoane,
Fraţi, părinţi le mor de foame.
Frunză verde foaie lată,
Dragu-mi fata săracă,
Că cu mâna ei să-mbracă
Dar fata bogatului
Dă-o 'n mâna dracului,
Pe cămăşi şi pe spătate,
Dă slănină şi bucate.

Frunză verde de alun
Dorul mândri-mi este-n sân
S-a băgat, s-a legănat
Şi în gânduri m-a legat.
Frunză verde trei bujori
Auziţi voi măi feciori,
Când o fi să vă-nsuraţi
De bogat să nu luaţi.
Sărută-mă badiu meu,
Batăr nu-s de felul tău,
Nu te uita că-s micuţă,
Că la mulţi am fost drăguţă.
Eu pe mulţi am desculţat
Şi pe mulţi am încălţat.
De-ar trece primăvara,
Să culegem cânepa,
S-o ducem la topitoare
Să facem la mândra poale
Şi rochiţă frumuşea,
Să se cunune cu ea.
Rochia-i unsă de unsoare,
Mândra-i negruţă de soare.
* * *

DIN BĂIŢA

DIN CĂINEL

Păcurar la oi am fost,
Şi fete nu mă cunosc,
Dar la vară de-oi trăi,
Toate fetele m-or şti.
Cucuruz de pe deluţ
Semănat de Toderuţ,
Toderuţ e dus cătană
Cucuruzu-i pus pomană.
Măi bădiţă, măi viteaz
Fă-mi fântână la pirlaz
Şi strigă seara pe lună,
Hai mândră la apă [bună]

Jucaţi fete şi uiţi,
Până sunteţi la părinţi,
Că dacă veţi mărita
De bărbat nu-ţi cuteza.
Ia vătraru din cenuşă,
Mătura de după uşă
Şi-ţi dă dă mereu pe piele
Ce şă-i faci ? Doar eşti muiere.
Tot mă-ntreabă cineva,
Cum mai trăiesc cu mândra ?
Vrea să-i spuie inima,
Taci inimă-n sân la mine

1447
Cornel Tiberiu Russu, Strigături şi uituri culese de la frumoasele jocuri poporale din Ţinutul Zarandului,
Brassó – Braşov, 1915. Cornel Rusu era fiul preotului Ioan Rusu, din satul Vaca (azi Crişan). Mama sa
provenea din Băiţa şi în timpul petrecerii vacanţelor pe la bunicii săi din Băiţa a cules aceste strigături.
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Apă bună de gustat
Şi gură de sărutat
Şi mai fă un scăunuţ,
Ca să şed cu-al meu drăguţ
Şi să faci şezutu bine
Ca să şed seara cu tine.
Uiu-iu pe dealu gol,
Că sar mândrile-n ocol,
Fără pinuţ de fecior,
Lasă sară să plesnească
Şi de dor să se topească.

Nu mă spune cătră nime.
Frunză verde lemn crepat,
Badea rău s-a supărat.
Busuioc cu mociolie
Nu-mi pasă de-a lui mânie.
M-oi găti neică frumos,
Şi-oi pleca în sus şi-n jos
Să-mi capăt altu frumos,
Mai frumos şi mai subţire
Tocmai cu îmi place mie.

* * *
DIN SĂLIŞTE

DIN ORMINDEA
Mamă, până fusei fată,
Fusei floarea florilor,
Drăguţa feciorilor
Şi umblai din mână-n mână
Ca cârligu la fântână,
Iar dacă mă maritai
Zile grele-mi căpătai.
Bată-te mândruţă bată,
Patruzeci de zile odată,
Trei stele de lângă lună
Şi guriţa mea cea bună.
Strigă Ion din Dealu Bobii,
Că e drag de fata popii,
Eu de fată cum şi cum,
După măsa capu-mi pun,
Fata popi-i blestemată,
Şi urâtă şi buzată,
La sărutat 'şi are rost,
Când sărută face pleosc.
Dară mândra preoteasă
Drăgostoasă şi frumoasă,
Buze roşii, subţirele,
Tot să te săruţi cu ele.

Mânce-te mândră urgia,
Cum mi-ai mâncat omenia,
Că de când te-am sărutat,
M-ai făcut de râs la sat.
Ţine-o Doamne şi-o ia drace,
N-o iubesc şi nu mi-o place,
Că multă ruşine-mi face,
Că se duce la vecine
Şi se laudă cu mine,
Fie de râs şi ruşine,
Dară eu m-oi mânia,
Mi-oi închide cărarea
Şi nu m-oi duce la ea,
Că mă urăşte lumea.
Ia spune şi scoate afară,
Că v-am sărutat aseară,
Fie de râs şi ocară.
Mulţi îmi strigă mie-n sat,
C-o să fiu talpă la iad,
Dar de ce Doamne să fiu,
Că n-am omorât de viu,
Am iubit ce mi-a plăcut,
Alte rele n-am făcut.
* * *
DIN PEŞTERA

DIN TRESTIA
Popa zice că nu fură,
Că mâncă sfânta prescură
Şi l-am prins în loc la noi.
Culegând la păpusoi.
Măi bădiţă fala ta
Numai cisma şi pipa
Da mândria fetelor
Bolta rumenelelor

Măi ortace,
Ia dă-mi pace,
Nu mi te tot lăuda,
Că-i mai mândră mândra ta,
Că eu de m-oi mânia
Voi lua pe seama mea.
ândra mea cu ochii bori
Omorât-a opt feciori,
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Curge, curge Murăşu,
Vine badea cu doru
Şi curge prin flori de tei,
Vine mândra din Cermei
Dragă-n ea şi-n ochii ei.
Frunza verde-n baltă zace
Fă-mă doamne ce mii face,
Fă-mă doamne-o fluieriţă
Să mă ia badea.n guriţă
Când de jele va cânta,
Duşmanii vor lăcrima,
Când de joc va chinui,
Toţi duşmanii vor sări.

După mine cât a tras,
Tot Ion văd c-am rămas.
Mândruţă cu negre plete
Dă-mi să beau, că zău mi sete,
Lasă găleata 'n colea,
Că găleata 'i gura ta,
Şi mi-oi putea stâmpăra.
Frunză verde foi de mac
M-am gândit să fiu jurat
Peste fetele din sat,
Fetele-or ţinea cu mine,
Dintre oameni nu vrea nime.

În deceniul şapte al secolului trecut s-a efectuat o serie de cercetări folclorice şi prin unele
sate ale comunei Băiţa. Între culegătorii din localităţile comunei Băiţa amintim pe Ion Ignaton,
Petru Ardeu şi Marin Stan1448.
CINE-A ZIS DORULUI, DOR1449

DUSU-S-A MÂNDRA LA OI1450

Cine-a zis dorului, dor
Pare c-a fost ghicitor.
Şi de lume ne-nţeles,
Ce rămâne pe ogor
Nestrâns de secerător,
Bate, vântule, cât poţi
Dorul din lume să-l scoţi.
Bate, vântule, mereu,
Şi scoate şi dorul meu.

Dusu-s-a mândra la oi
Şi-a lăsat dorul la noi.
Du-ţi bade doru cu tine
Nu ţi-l bizui pe mine,
C-amu-i vremea lucrului,
N-oi fi doica dorului,
C-al tău dor îi cam domnos,
Nu vrea să doarmă pe jos
Şi-al tău dor îi învăţat
Tot pe pernă culcat.
* * *
VINĂ, BADE, DE-I VENI1452

MUREŞ, MUREŞ, MUREŞEL1451
Mureş, Mureş, Mureşel
Nu-nvolba, nu tulbura,
Că-i mândră pe matca ta.
Decât mândra să se-nece,
Mai bine Mureşu sece.
Apă-n el mai vine-odată
Dară mândra niciodată.

Vină, bade, de-i veni
Nu mă tot încelui,
Cu gura şi cu ochii.
Vină, bade, câte odată,
Nu lăsa calea uitată
Şi pe mine supărată.
Bade, n-ai putea muri,
Că mă-nvăţaşi a iubi,
Şi mă lăsaşi a dori,
M-ai învăţat sărutată
Şi-apoi m-ai lăsat uitată.
* * *

1448

Petru Ardeau, Cântecele noastre – folclor poetic hunedorean, Deva, 1969.
Culegător: Ignaton Ioan. Informator: Ignaton Gheorghe, Ormindea.
1450
Ibidem.
1451
Culegător: Ignaton Ioan. Informator, Bulz Ioan, Ormindea.
1452
Culegător: Ignaton Ioan. Informator Iacob Nicolae, Crăciuneşti.
1449
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LA FÂNTÂNIŢA
DIN LOTRU1453

ALĂTUREA
CU DRUMU1454

La fântâniţa din Lotru
Se ceartă cucu cu corbu
Care să rămână-n codru.
Intră-n codru dar se vede,
Cucu are pene verzi,
Intră-n codru, nu-l mai vezi.

Alături cu drumu,
Ară badea cu plugu,
Dinspe deal de după coastă,
Vine mândra cea frumoasă:
Noroc bun, bade, la plug
Meargă-ţi bine boii-n jug.
Fire-ai mândră, sănătoasă,
Cum dai vorba de frumoasă,
Trăiască şi maică-ta,
Că te-o ştiut învăţa,
Să ştii da bună ziua.
Rămâi bade, sănătos,
Să-ţi crească grâul frumos.
* * *

DRAGOSTILE-S
ALE LUMII1455

MORŢII TĂI
DE OM URÂT1456

Dragostile-s ale lumii
Dar le-au parte numai unii
Care-s frumoşi ca păunii
Şi roşii ca trandafirii.
Decât urât şi hulit
Mai bine-n negru pământ.

Morţii tăi de om urât,
Să mânc ci tini dintr-un blid,
De-ar fi blidul de pământ,
Să se spargă mai curând,
Dar blidu-i de cositor,
Nu se sparge până mor.
* * *

TOATĂ LUMEA
ZICE-AŞA1457

CE ŢI-I ŢIE,
MURGUL MEU1458

Toată lumea zice-aşa,
Că nu-i bună dragostea,
Nu-i de lipsă ca s-o spună,
Că şi eu văd că nu-i bună.
De-ar fi bună dragostea,
Nime n-ar zăcea de ea,
Când la inimă se pune,
Te arde ca şi-un cărbune.
Şi n-o poţi stinge uşor.
Nici cu apă de izvor,
Nici cu apă din fântână,
De-ai turna o săptămână,
De-ai turna fără încetare,

Ce ţi-i ţie, murgul meu,
De mă duci aşa mereu,
Ori ţi-e greu trupşorul meu ?
Nu mi-i greu trupşorul tău,
Da mi-i greu năravul tău,
Pe la câte crâşme treci,
Pe la toate te opreşti.
Şi tot bei la beutură
Şi eu rod la frâu în gură,
Şi-mi dai fân, nuielele,
Şi grăunţe, stelele,
Tu petreci cu mândrile
Şi eu rod nuielele.

1453

Ibidem.
Ibidem.
1455
Culegător Ignaton Ioan. Informator Bulz Aron – Băiţa.
1456
Culegător, Ardeu Petru. Informator Groza Petru, Băiţa.
1457
Ibidem.
1458
Ibidem.
1454
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Ea te arde tot mai tare,
S-o stinge şi ea odată,
De sapă şi de lopată.
* * *
PLÂNGE INIMUŢA-N
MINE1459

MĂ DUSEI
LA SEGHEDIN1460

Plânge inimuţa-n mine,
Ca-ntr-un copil de trei zile.
Copilul plânge şi tace,
Inima mea n-are pace.
Copilul plânge şi-nceată,
Inima mea niciodată.
Plânge, inimă, şi taci,
Tu ai făcut, tu să tragi.

Mă dusei la Seghedin
Cu căruţa după vin,
Vinu-i buruiană rea,
M-am jurat că nu l-oi bea.
M-am jurat că n-oi bea vin,
Dacă nu-i ciubăru plin.
M-am jurat că nu beau bere,
Dacă nu-s şapte ciubere.
* * *

NU TE DUCE
PRIN PĂDURE1461

BĂDIŢĂ, BATĂ-TE
BATĂ1462

Nu te duce prin pădure
După fragi şi după mure,
Vin la mine că ţi-oi da,
Fragi şi mure cât îi vrea
Nu trebuie să te-apleci
Dacă vrei să le culegi.
Fragă dulce-i gura ta,
Când o pui pe lângă a mea,
Mură neagră-s ochii tăi
Când îi pui pe lângă-ai mei.

Bădiţă, bată-te, bată,
Numai cât gândesc odată,
Nu te bată alte rele,
Numai gândurile mele,
Să te bată vântuţu,
Ca pe mine gânduţu,
Să te bată vânt de vară,
Ca pe mine gându-asară,
Să te bată pân-la moarte,
Ca pe mine gându-azi noapte.
* * *

FRUNZĂ VERDE, DE TRIFOI

MUTĂ-ŢI BADE, CĂRAREA

Frunză verde, de trifoi
Vino, bade, pe la noi
Într-o zi de două ori.
Iar de ţi-o fi că-i prea mult
Eu ţi-oi spune mai pe scurt,
Vino num-odată-n zi,
Când soarele-o răsări,
Şi te du când o sfinţi.

Mută-ţi bade, cărarea
De pe la fereastra mea,
Sau ţi-o mută, sau ţi-o strică,
Că nu-ţi sunt ibovnică,
Că-s nevastă cu bărbat,
Nu-s, bade, cum m-ai lăsat
Şi-s nevastă cu copii,
Nu-s mai, bade, cum mă ştii.
* * *

1459

Ibidem.
Ibidem.
1461
Ibidem.
1462
Ibidem.
1460
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IEŞI, MĂRIE,
DE-MI DĂ GURĂ1464

VRERE-AR MÂNDRELE
SĂ MOR1463
Vrere-ar mândrele să mor,
Să le las pe badea lor,
Să mor azi şi să mor mâine,
Badea lor nu le rămâne,
Că-l duc în groapă cu mine.
Şi-i fac copârşeu de nuc,
Şi cu mine tot îl duc,
Şi-i fac copârşeu de fag,
Şi cu mine-n groapă-l bag.
Tare-aş vrea să mor deseară,
La trei zile să-nviu iar,
Să văd lumea cum trăieşte,
Pe badea cine iubeşte.

Ieşi, Mărie, de-mi dă gură.
Că de nu-ţi dau foc la şură,
Şi la şură, şi la casă,
De mine nu scapi nearsă.
Să fiu câne de-l de latră,
De-i scăpa de mine, fată,
Să fiu câne-n patru brânci,
De nu te-oi face să plângi.

* * *
CÂNTECUL MOŢULUI1466

PĂRINTE, SFINŢIA TA1465
Părinte, Sfinţia Ta,
Mi-i bolnavă nevasta,
Hai, cu cartea susuoară,
Fă slujbă, că vrea să moară.
Mă omule nu fi prost,
C-asară la crâşm-o fost
Cu litruţa susuoară,
Îşi ţinea drăguţu-n poală.

Eu mă duc satu rămâne
Plâng copiii după mine.
C-aşa-i veacul moţului,
Tot naintea murgului,
Pe inima drumului,
N-are casă, n-are masă,
Inima-i friptă şi arsă,
După cei rămaşi acasă.
* * *

STRUGUREL, BĂTUT
DE PIATRĂ1467

MĂI, PUIUŢ
DE MIERLĂ NEAGRĂ1468

Strugurel, bătut de piatră,
Rău-i, doamne, fără tată,
Strugurel, bătut de brumă,
Rău-i, doamne, fără mumă,
De-ai cădea din piatră-n piatră,
Din strein nu-i face tată,
De-ai cădea din urmă-n urmă,
Din străin nu-i face mumă.

Măi, puiuţ de mierlă neagră,
Spune-i cucului să tacă,
Să nu cânte sus pe creangă,
C-acum nu mi-i lumea dragă.
Să cânte de pe-o răchită,
C-acum mi-i lumea urâtă.

* * *

Culegător, Ardeu Petru. Informator, Nicşa Ana, Hărţăgani.
Culegător, Ardeu Petru. Informator, Popa Aron, Hărţăgani.
1465
Culegător, Ardeau Petru. Informator, Laza Ilie, Băiţa.
1466
Culegător, Ignaton Ioan. Informator, Groza Ioan, Băiţa.
1467
Culegător, Ignaton Ioan. Informator, Iacob Petru, Crăciuneşti.
1468
Ibidem.
1463
1464
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DORU-MI-I, DORU
MĂ-NTREABĂ1469

DE-AR FI LUMEA
DE HÂRTIE1470

Dor-mi-i, doru mă-ntreabă
De ce port cămaşă neagră,
Neagră mi-i mai potrivită,
Că mi-i inima cernită.

De-ar fi lumea de hârtie,
I-aş da foc într-o mânie,
Dar lumea e ca de peatră
Şi nu arde niciodată.
* * *

NOROCU-I PASĂRE
RARĂ1471

NU MĂ DA
MAICĂ DEPARTE1472

Norocu-i pasăre rară,
Num-odată-n cale-ţi zboară,
Dacă-l prinzi atunci când vine,
Ai noroc şi-ţi merge bine.

Nu mă da maică, departe
Să vin cu desaga-n spate,
Cu desagi-mbăieraţi,
Şi cu ochii-nlăcrimaţi.
Dă-mă mamă prin vecini,
Să te văd seara cum cini,
Dimineaţa cum prânzeşti,
Peste zi cum mai trăieşti.
* * *

CUCULE,
VOINICULE1473

CODRU
IARNA-MBĂTRÂNEŞTE1474

Cucule, voinicule,
Vara-mi vii, vara te duci,
Mă mir iarna ce foc mânci.
De-aş mânca iarna pământ,
Vara tot vin să vă cânt,
Să vă treacă de urât,
De-aş mânca mugur de fag,
Vara vin să cânt cu drag.

Codru iarna-mbătrâneşte,
Primăvara-ntinereşte,
Dar eu dacă-mbătrânesc,
Eu nu mai întineresc.
Trece-o zi şi-or trece două,
Şi m-oi topi ca şi-o rouă,
Ca şi roua din senin,
Car-vine vara pe fân.
* * *

DE-AŞ AVEA ARIPI
UŞOARE1476

LA-NSURAT, LA MĂRITAT1475

De-aş avea aripi uşoare
Cum am gânduri zburătoare,
Aş zbura mereu, mereu,
Să-mi găsesc norocul meu,

La-nsurat, la măritat,
Nu trăbă omu-nvăţat,
Lasă omu-n voia lui,
Că acesta nu-i târg de boi,

1469

Ibidem
Ibidem.
1471
Culegător, Ignaton Ioan. Informator, Groza Aron, Băiţa.
1472
Ibidem.
1473
Culegător Ardeu Petru. Informator, Laza Ilie, Băiţa.
1474
Ibidem.
1475
Culegător, Stn Marin. Informator, Adam Ştefan, Ormindea.
1476
Ibidem.
1470
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Să-l întreb dacă-mu va spune,
Fi-voi fericit în lume,
Să-l întreb de soarta mea,
De ursita ce-oi avea.
Duce-m-aş să fiu tot dus,
Duce-m-aş din loc în loc,
Ca un om fărăr noroc
Duce-m-aş în loc pustiu,
Unde duşmanii nu ştiu,
Mai trăiesc cât mai sunt viu.

Că acesta-i un târg aşa,
Nimeni nu-l poate strica,
Nici popa nici vlădica,
Numai sărmana moartea.

* * *
FOAIE VERDE
DE SUSAI1477

COLO-N DEAL
PĂDUREA-I DEASĂ1478
Colo-n deal, pădurea-i deasă
O, doamne, ce ploaie varsă.
Asta nu-i ploaie curată,
Sunt lacrimi de la o fată,
De părinţi cu sila dată.

Foaie verde de susai,
Tânără mă măritai,
Rea soacră îmi căpătai,
Nimeri-i din lac în tău,
Rea soacră şi bărbat rău.
Când dă-n câine,
Dă şi-n mine,
În câine dă numai-o dată,
Pe mine rupe-o lopată.
* * *
STRIGĂTURI
FĂ-ŢI, BADE,
PATU-N PĂDURE1479

IEŞI AFARĂ,
MĂI MARI1480

Fă-ţi, bade, patu-n pădure,
Să-ţi miroase-a fragi şi mure,
Fă-ţi mândro, patu-afară
Să te bată vânt de vară.

Ieşi afară, măi Mari,
Să-ţi văd gura şi ochii.
Ieşi afară, tu Ilea,
Să-ţi văd ochii şi gura
Că nimic nu ţi-oi fa,
Numai că te-oi săruta,
Seara când vine ciurda.
* * *

1477

Ibidem.
Ibidem.
1479
Culegător. Ignaton Ioan. Informator, Groza Aurel, Băiţa.
1480
Ibidem.
1478
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N-AM CĂCIULĂ NICI CUREA1481
N-am căciulă, nici curea,
Le-am băut cu mândra mea,
Le-am băut că mi-a plăcut,
C-am fost tânăr şi bolund.
* * *
Se mai păstrează obiceiurile de Crăciun şi Anul nou cele din Hărţăgani fiind descrise pe larg
de către Maria Toma-Damşa şi Florica Zaharia în monografia publicată în anul 20011482. Între
cele mai cunoscute sărbători populare de peste an amintim:
 Anul Nou (1 ianuarie),
 Boboteaza (6 Ianuarie),
 Stretenia (2 februarie),
 Sântoaderul (14 februarie),
 Bunavestire sau Blagoveştenia (25 martie),
 Floriile,
 Paştile,
 Ispasul,
 Rusaliile,
 Sânzienile (24 iunie),
 Sfântul Ilie (20 iulie),
 Sântămăria Mare (15 august),
 Sântămăria Mică (8 septembrie),
 Sânedru (26 octombrie),
 Sfinţii Mihail şi Gavril (8 noiembrie),
 Sfântul Nicolae (6 decembrie),
 Crăciunul (25 decembrie).
Semnificaţia acestor sărbători pentru români a fost reliefată cu prisosinţă de către cele două
autoare ale monografiei satului Hărţăgani, motiv pentru care nu ne mai referim la ele.
Colinde. Satul Lunca
În oraşul Viflaim
În oraşul Viflaim
Veniţi toţi ca să-l vedem
Care astăzi s-a născut
Domnul cel fără 'nceput
Oamenilor prorociţi
Ca acei proroci vestiţi
Că se va naşte Mesia
1481
1482

Şi smirna folositoare
Fecioriţa îi vom cânta
Că la născut Maria
În sălaj dobitocesc
Culcăte crăi îngeresc
Culcate pe fân uscat
În scutece 'nfăşurat

Ibidem.
Maria Toma-Damşa, Florica Zaharia, Hărţăgani – monografie, Editura Emia, 2001.
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De-ţi pofti şi cântători
Vor veni aceşti păstori
Mai cu frumoase glasuri
Îngerii vor şi cânta
Slavă domnului vor da
Slavă sus lui Dumnezeu
C-a trimis pe fiul său
Pe fiul său
Pe pământ pace să fie
Şi între oameni bucurie
Amir ! Doamne, slavă ţie !
De-ţi pofti şi cântători

Precum spune prorocia
Din sămânţa lui Iosif
Şi din roada lui Avram
Mântuirea lui Adam
Sus pe scaun David crai
S-au suit din viţa lui
Trei crai de-ai pământului
Toţi vin la 'nchinarea lui
Aducându-i lui daruri
Aur, smirnă şi tămânie
De pomenirea să-i fie
Tămâia-i mirositoare

* * *
Bună draga, dimineaţa
Bună draga dimineaţa
Bună draga dimineaţa
Când se naşte acest domn bun
Prin păruş făclii dădea
Scutecel de bumbăcel
Neaua ninge, de mi-l duce
Domnul dacă mare o creşte
Craii cerul şi pământul
Şi pământul în două zile
Cum încinsă mi-l cuprinsă
Mâna stângă o scutura
Trei la cer ce ridicară
Tot pocnind şi fulgerând
Cum încinsă mi-l cuprinsă
Că cerul-l împodobea
Şi cu luna printre ele
Soarele cu rază lină
Bună draga dimineaţa

Domnul-ai, doamne !
Dimineaţa de crăciun (bis)
În iesle de boi năştea
Prin nuele flori creştea
Ploicica, ploua de mi-l scălda
Vânt tragănă, de-l leagănă
Lucru mândru ce-l croieşte
Craii cerul în nouă zile
Încinsă ceriul peste pământ
Domnului rău îi părea
Trei inele-n jos picară
Trei sfinţi cu trei biciurele
Încinsă cerul a doua zare
Domnului bine-i părea
Tot cu stele mărunţele
Lucea luna cu lumină
Soarele cu rază lină

Colinde culese de înv. Duma Gheorghe,
sat Sălişte, comuna Băiţa
* * *
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Colinda nevestei
Ţărmuraş de mare
Ioi domnului doamne
Sus la drumul mare
Născut-o crescut-o
Verde-un versior
Galben păltior
Sus frunza-i măruntă
Jos dumbra-i rotundă
Sub umbruţa lui
Şede mi-s mai şede
Cine mi şedre
Ce-s dalba-i nevastă
În poală cine doarme
Voinic tinerelul
Greu-i de-a dormitu
Foarte de-ostenitu
Că el şi-a slujitu
De la mari la mari
La domni de cei mari
Nevăstan-du-i tare
Şi iar legrăiare
Şi iar le-şi vedere
Dalbi-s carmănuşi
Nouă văslatori

De vâslaţi, vâslaţi
Seama de-o luaţi
Stropii să nu-i sară
Voinic să nu-l ude
Că de-l veţi udare
Tălpii s-o sculare
Pe toţi v-o tăiare
Numai de oi lăsare
Corăbii să-l treacă
Colo-n ceea parte
Şi te-nveseleşte
Ce-s dalba-i nevastă
De ţi s-or strânge o Petre
Toate sufletele o Petre
Suflete direpte o Petre
Dă-le de-a direapta o Petre
Iar cele greşite o Petre
Nu le da pierdute o Petre
Până la judeţ o Petre
Ce le-om judeca o Petre
Care ce-or făcut o Petre
De la naşterea sale o Petre
Pân la moartea sale o Petre.

* * *
Junelul
Ce stai junel nu te-nsori
Junelu-i bunu
Ori de-acasă nu te lasă
Ba de-acasă căci mă lasă
Mai aştept un puţintel
Până-n dalba-i primăveră
Ca să-mi fac o grădioară
Grădioara flori vânăte
Flori vânăte mohorâte
Şi la flori fete-or venire

Până-n fata cea mai mică
Cea mai mică-i mai harnică
Care-o rope iarba creaţă
Aceea-i fata mai măreaţă
Care-o rope busuioc
Aceea-i fata cu noroc
Care-o rope rozmicele
Aceea-i fata mai de-a mele
Şi de mână voi luare
Şi cu ea m-oi cununare
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Şi-or alege şi-or culege
Şi eu încă mi-oi d-alege

Bate junel portofelul
Că ţi-am colindat junelul.
* * *
Sus roşiu de răsărit

Sus roşiu de răsărit
Scrisu-i mare lucru-i tare
Dar de mare în nouă altare
Slujba sfântă cine-o cântă
Cânt-o nouă popi bătrâni
Cu vreo nouă diecei
Grăi popa cel mai mare
Către cel diac mai mic
Ieşi matale până afară
Vezi ziuţa nu se face
Nici cocoşii n-or cântat
Şi din toacă de trei ori
De trei ori în trei chipuri
Şi clădeşte un haromic

Haronmicu-i destulit
Grăi cel diac mai mic
Către popa mai mare
Da ziuţa nu se face
Nici cocoşii n-or cântat
Ci coboară un domn din cer
Domn din cer la ruga noastră
Să ne-asculte slujba noastră
De cu seară-n vecernie
Miez de noapte-n vangalie
Zori de ziuă-n liturghie
Tot umblăm şi colindăm
La preotul de-onchinăm.

* * *
Bună draga dimineaţă
Bună draga dimineaţa
Dimineaţa de Crăciun
Mult se plimba ce-s domn
bun
Plimba-n sus şi plimba-n jos
Plimba-n sus spre răsărit
Toarce-n jos spre săvârşit
Domni din cer c-au şi sosit
Intr-a casă după masă
Şezi doamne de te odihneşte
Odihneşte şi prânzeşte

Mulţumescu-ţi prânzului
Şi mă-nchin odihnelor
N-am venit ca să-ţi
prânzesc
Nici aici să-ţi odihnesc
C-am venit c-am d-auzit
Că aveţi vig de dosenic
Stă pe culme necroit
Necroit nesăbăit
Dăni-l nouă să-l croim

* * *
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Să-l croim să-l săbăim
Să-l facem hosminte sfinte
Să le poarte ce-s domn
bun
Cu lumini şi cu prescuri
Cu mai multe-nchinăciuni
Pe la sfinte dumunici
Pe la dalbe biserici
Pe la negre întunerici
Şi-o închinăm cu sănătate
Dimineaţa de Crăciun.

La masa galbenă
La masa galbenă o doamne
Galbenă de ceară o doamne
De şezut mai şed o doamne
Doi domni de cei mari o doamne
Şed şi se pildesc o doamne
Şi se sfătuiesc o doamne
Unul cu daltu-l o doamne
Care eşti mai mare o doamne

Sunt Petru grăia le- o doamne
Eşti tu mai mare o doamne
Şi dacă-i aşa le-o Petre
I-o ţie ţi-oi da le- o Petre
Tulnic de aur o Petre
De vei tulnica-le- o Petre
Sus la rusalim o Petre.

* * *
Scoală-mi-te ce-s domn bun
Scoală-mi-te ce-s domn bun
Florile dalbe
Şi scoală şi fii de-ai să-i
Fii de-ai să-i şi fii de-ai sale
Fii porţi să ne descuie
Curţi dalbe să ne mântuie
Că ne vin colindătorii
Şi-aşa vinu de frumos
De-a frumos de-a cuvios
Că-i drag domnu cu dânşii
Vine domnu-npodobit
Cu hosmânt până-n pământ
Când din sus şi când din jos
Când din faţa domnului
Trase raza soarelui
Când din dosul domnului

Scrise raza soarelui
Mai în jos spre mănicele
Scrises stele mărunţele
Şi di trâmbiţi Dunării
Saltă doi luceferii
Mâna stângă-i crucea
sfântă
Cea dreaptă şi-o găleată
Şi-n găleată-i măr roşiu
Şi-un stălpsor de busuioc
Şi unul de trandafir
Busuiocul fetelor
Găleata a pruncilor
Măr roşiu a junelor
Crucea-i a bătrânilor
Cine cruce-şi face, face
Să aibă noroc de pace

Şi fi vesel ces domn bun
Florile-s dalbe
Pe paile grâului
Pe florile fânului
Maica sfântă-i dălduia
Firaţi voi boi dălduiţi
De mine de fiul meu
Mai tare de Dumnezeu
Firaţi voi boi odihniţi
Pân la plug ce veţi ieşi
Până plugul o brăzda
Bou-n brazdă o rumega
Plugul merge fluierând
Bou merge rumegând
Şi-o închinăm cu sănătate
Pe la gazde pe la toate.

* * *
Sculaţi boieri mari
Sculaţi boieri nu dormiţi
Că nici noi că nu dormim
De-aseară de-alaltăseară
Din seara de-ajunului
Spre ziua Crăciunului
Tot umblăm şi colindăm

Nu ştiu calu-i de-i de flori
Spuma-i dalbă de-a sudori
Calu-a merge tot jucându
Domnu merge ferecându
Ferice doamne de elu
Că-n ce zi bună a născutÎn sara d-ajunului
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Pe cel domn bun de-l cotăm
L-am cotat şi l-am daflat
Luntru-n curtea lui Crăciun
Pe-un cal mic dălbuţ de flori

Spre ziua Crăciunului
Tot umblăm şi colindăm
La cest domn bun de-o închinăm.

* * *
Ce seară de astă seară
Ce seară de astă seară
Că-i seara de seară mare
Că-i seara ajunului
Spre ziua Crăciunului
Plimba-mi-se ce se plimba
Plimba-mi-se Maica sfântă
Când în sus şi când din jos
Când era deci nimerea
La grăjduţul cailor
Şi din grai aşa grăia
Staţi voi cai de-a rompăni
Până-oi naşte un fiuţ sfânt
Fiul sfânt pe-acest pământ
Caii seama nu-şi dădeau
Şi mai tare rompăneau
Maica sfântă-i blestema
Firaţi voi cai blestemaţi
De mine de fiul meu

Mai tare de Dumnezeu
Şi voi sat să nu aveţi
Până-n ziua de Ispas
Şi atunci numai un ceas
Plimba-mi-se ce se plimba
Plimba-mi-se Maica sfântă
Când în sus şi când în jos
Când era de nimerea
La grăjduţul boilor
Şi din grai aşa grăia
Staţi voi boi de-a roadele
Până-oi naşte un fiuţ sfânt
Fiul sfânt pe-acest pământ
Boii seama că-şi dădeau
Şi-napoi că se făceau
Abur mândru slobozeau
Şi în coarne trocoteau
Maica sfântă atunci năştea
În iesliţa boilor

Care ţie-ţi mai doriţi
De ţi-ar părea dor că-i mare
Ţi-ai muta pasul înainte
La culmiţa cu hosmântu
Şi pe noi ne-ai dăruire
Cu acel hosmânt mohorât
Care ţie mai dori
De ţi-ar părea dor că-i mare
Ţi-ai muta pasul înainte
La lădiţa cu cheiţa
Şi lădiţa-i descuiare
Şi pe noi ne-ai dăruire
C-un foring sau doi de arginţi
Care ţie-ţi mai dorit
Că şi noi te-om dăruire
C-un mirel c-am tinerel
Şi fii veselă fecioară
Fecioriţa m-i dotesită.

* * *
Fecioriţa mică
Nu mi-s pare rău
Dalbă-i fecioriţa
Că la tine-ţi vinu
Juni colindători
Dalbi-s peţitori
Şi ţie-ţi aducu
Cununa vânătă
Vânătă-nvâstrată

Cine ţi-a făcut-o
Noi şezând la oi
Pe vârf munţilor
Oile-nfrângândo
Mieii sabaindo
Şi ţi v-am adus-o
Lungul drumului

* * *
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Coama murgului
Şi ţi v-am adus-o
În stinde şi-am pus-o.
Roua n-o lovească
Să se veştejească
Şi te-nveseleşte
Ce-ţi dalbă fecioară
Dalba-i sănătate.

Sus dălbuţ de răsărit
Sus dălbuţ de răsărit
Florile dalbe
Este-un măr mându-nflorit
Mai la vârful mărului
Sunt vreo două floricele
Da cele nu-s floricele
Ci-s vreo două jocurele
June pe de-alandu-i tare
Jocu bunu ce-s dădare

Dacă-i bun hai să-l jucăm
De fete şi de neveste
Şi de junei făloşei
Numai unu nu-i cu ei
Se băgară şi-l jucară
Murgu-ţi dădea rântezare
Voinic din grai grăiare
Rabdă murguleţ dragă
Până tu-ii călătorire

La marginea Dunării
Şi acolo te-om adăpare
Cu vin roşu strecurat
Cu ţipău de grâu curat
Apă rece din Dunăre
Iarbă verde din ţărmure
Mai pe sus cu firu-i tras
Şi fii vesel junelaş.

* * *
Fecioriţa m-i dotesită
Noi în veste ţi-am venitu
Fecioriţa m-i dotesită
Am venit c-am d-auzit
Că de-i fi tu fata bună
Fata bună şi cuminte
Ţ-ai muta pasul înainte
La grăjduţul cu boiţii
Şi pe noi ne dăruie
Cu aceşti boi mohărâţi
Care ţie mai dori
De ţi-ar părea dor că-i mare
Ţi-ai muta pasul înainte
La culmiţa cu hosmantu
Şi pe noi ne-ai dăruire

Cu acel hosmânt mohorât
Care ţei mai dorit
De ţi-ar părea dor că-i mare
Ţi-ai muta pasul inainte
La lădiţa cu cheiţa
Şi lădiţa-i descuiare
Şi pe noi ne-ai dăruire
C-un foring sau doi de arginţi
Care ţie-ţi mai dorit
Că şi noi te-om dăruire
C-un mirel c-am tinerel
Şi fii veselă fecioară
Fecioriţa m-i dotesită
* * *
Colindul birăului

Birăule domnu-ţi bun
Grăi doamna birăiţă
Că birău nu-i acasă
Că-i în codru de-a vânare
După el cine-o mânare
Mână sluga cea mai mare
Birău sama nu-şi băgare
Şi acasă nu-şi venire

Mână sluga mijlocie
Birău nu vrea să ştie
Mână sluga cea mai mică
Birău sama că-şi băgare
Şi acasă că veneare
C-or venit colindătorii
Or venit c-or d-auzit
Că eşti birău de demult
Şi eşti foarte încoronat
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Şi dai bani pe colindat
Saltă-n sus şi slată-n jos
Salta-s strunga oilor
Ia vreo doi trei mieluşei
Şi te du la târg cu ei
Şi îi da precum îi poţi
Şi ne fă banii noşti toţi
Biraule domnuţ bun.

Colindul ciobanului
Colo sus mai sus
Colo sus mai sus
Leru-i Doamne, ler jupâne gazdă
Sunt trei vulturi suri
Dar nu-s vulturi suri
Că-s trei ciobănei
Unu-i mai micuţ
Şi-l cheamă Pătruţ
El are oi multe
Mândre şi cornute.
Cei doi mai mari
Ei se sfătuiră
Pe el să-l omoare.
Voi de mă-omorâţi
Voi să mă îngropaţi
Acolo-n dosul stânii

Ca să-mi aud câinii
Şi la cap să-mi puneţi
Fluieraş de fag, mult zice cu drag
Fluieraş de os, că-mi zice duios
Fluieraş de soc, că-mi zice cu foc
Vântul când va bate
Fluierele or zice
Oile s-or strânge
Pe mormânt or plânge
Din gură vor zice
Scoală tu Pătruţ
Hai pe munte în sus
Pe unde ne-ai dus
Prin păduri umbroase
Prin ierburi mănoase
Leru-i Doamne, ler jupâne gazdă.
* * *

Pleacă Pătru cu raiul
Pleacă Petru cu raiul
Gana Galileii
Dar pe Petru cine-l strigă
Strigă dulce taică-l său
-Petre, Petre fiul meu
Fă-mi şi mie loc în rai
-Tu tată loc în rai n-ai
Cât ai fost tu pe pământ
Ca birău tu fostu-ai
Pe bogaţi i-ai sprijinit
Pe săraci i-ai obidit.
Pleacă Petru cu raiul
Dar pe Petru cine-l strigă
Strigă dule frate-său
Petre, Petre frate-meu

Fă-mi şi mie loc în rai.
Tu frate loc în rai n-ai
Cât ai fost tu pe pământ
Ca crâşmar tu fost-ai
Pe sătui i-ai săturat
Pe setoşi i-ai însetat.
Pleacă Petru cu raiul
Dar pe Petru cine-l strigă
Strigă dulce sora sa
Petru, Petru frate-meu
Fă-mi şi mie loc în rai.
Tu soră loc în rai n-ai
Cât ai fost tu pe pământ
Crâşmăriţă fost-ai
Pe flămânzi i-ai flămânzit
* * *

252

Pe setoşi i-ai însetat.
Pleacă Petru cu raiul
Dar pe Petru cine-l strigă
Strigă dulce mama sa
Petru, Petru fiul meu
Fă-mi şi mie loc în rai.
Tu mamă loc în rai ai
Cât ai fost tu pe pământ
Pe cei goi i-ai îmbrăcat
Pe bolnavi i-ai vindecat
Pe flămânzi i-ai săturat
Pe cei slabi i-ai învăţat
Pe cei răi i-ai îmbunat.
Pleacă Petru cu raiul
Gana Galileii.

Cununa miresei
Din patru colţuri de masă
Hei n-am şi de-i n-ancunună
Să cântăm cântări frumoase
La mire şi la mireasă
Întâi-lea colţ de masă
Scrisă-i raza soarelui
Al doilea colţ de masă
Scrisă-i luna şi lumina
Al treilea colţ de masă

Scrisă-i spicul grâului
Al patru-lea colţ de masă
Scrisă-i pana mirelui.
Ia-ţi mireasă ziua bună
De la tată de la mumă
De la fraţi de la surori
De la grădina cu flori
De la fetele din sat
De la fir de busuioc

De la feciorii din joc
Şi ţi-l pune la mijloc
Că cu el te-ai cununat
Ia-ţi mireasă ziua bună
Noi mireasa o vom luare
Şi-o vom trece peste munţi
La părinţi necunoscuţi.
Ia-ţi mireasă ziua bună

* * *
Chiuituri din satul Sălişte, com. Băiţa
Câtu-i pe Căian în sus,
Fete ca-n Băiţa nu-s,
Înalte şi sprâncenate
Şi spre dragoste plecate.
Ochii negri ca neghina
Gura dulce ca smochina
Când apuci a săruta
Ca de vin roşi toamna,
Şi de soare primăvara.

Cheţ mâţă din cornul mesii
Nu mânca gura miresii
Las-o mânce mirele,
Că-i dulce ca strugurii.
***
Dragu-mii cu cine joc
Că miroase a busuioc
Dragu-mii cu cine sar
Că miroase a cănăpar.

***
Dă-mă mamă, dă-mă bună
După acela cu burdună
Când mie îmi va fi foame
El o zice, eu voi juca
Hei ce faină-i viaţa.

***

Nu te supăra mireasă
Că te ducem la loc şes,
Und' se face grâul des
De-i mânca pită pe-ales.

Mult îmi spune vecina
Că nu-s harnică ca ea
Dar nu vezi orbirea-i bine
Că-s mai harnică ca tine ?
Şi de furcă,
Şi de luncă,
Şi de boi
Şi de război
Şi de tri, patru juncuţi
Şi de cinci, şase drăguţi.

***

***

Ferice de socru mare,
Şi fecior şi noră are
Vai săraca soacra mică,
Cum rămase cu nimică.

Bade cu cureaua nouă
Nu ţine calea la două
Şi ţine numai la una
La care să-i pui cununa.

***

***

***
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Cucule secaţi-ar limba
Nu cânta să moară mândra
Decât să moară mândruţa
Mai bine ardă-mi căsuţa
Că căsuţă îmi mai fac
Dar mândruţă n-am pe plac.

U, iu, iu bunu-i puiu
Da-i mai bună găina
Că-i friptă de vecina.
***
Dragu-mii bădiţa băl
Cu puţină apă-l spăl
Dar bădiţa cel urât
Trebuie tot săpunit
Dar şi-atunci îi urât.
Strigă-ţi fata din grădină
Şi dă-i cusătura-n mână
Că cu flori ce le-o plivi
Pe mine nu m-o-ngrădi
Să plivească cât mai multe
Tot n-o fi fată de frunte
De frumoas-ar fi frumoasă
Dacă ai învaţa-o-a coase
De frumoasa-ar fi ce-ar fi
Minte i-ar mai trebui.

***
Drăguţu care-i drăguţ
Vine seara şi desculţ
Dar drăguţu care-i câine
Tot se-ncalţă şi nu vine.
***
De m-aş putea ridica
Sus în cer cu negura
Tot aş ninge şi-aş ploua
Şi-aş bate vânturi grele,
Asupra mândrelor mele.
Hai mândră la cununie
Până-i frunza verde-n vie
Dacă frunza s-a usca
Popa nu ne-o cununa.

***
Asta-i mândra mândrelor
Ţesătoarea pânzelor
Ţese-un cot
Şi fuge-n pod
Ţese-o natră
Rupe-o spata.

* * *
IRODUL

- cules de Florea Ion în 1930 Personaje:
Irod - împăratul (guvernatorul Iudeii)
Gaşpar, Valtezar şi Melchior - cei trei crai de la răsărit
Soldatul
Îngerul
Ozia - preotul
Corindon şi Acteon - păstori
Soldatul: (intră în casă şi se adresează gazdei)
Pentru aceea am îndrăznit
Şi cu craii am venit
Să ştiu de la Dumneavoastră
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Dacă primiţi ceata noastră
Ca să facem pomenire
Despre a lui Hristos venire.
(După răspunsul gazdei se adresează lui Irod)
O ! Iroade îndrăzneşte
Şi înăuntru pofteşte.
(Irod intră, craii rămân afară şi bat la uşă.)
Irod:
Mergi grabnică slugă
Vezi cine mă strigă
Aşa bărbăteşte
Uşa mi-o loveşte.
Soldatul : (deschide uşa puţinel şi întreabă),
Cine eşti, de unde eşti,
De uşa aşa mi-o loveşti ?
Melchior (de afară):
Noi craii cere-m iertare
C-avem o cerere mare.
Soldatul:
Să aibi puţintel răgaz
Să fac lui Irod de ştire
Să nu am vreun necaz
Cu a ta grăbire
(se întoarce către Irod):
Din Nazaret un drumar
Mi se pare a fi Cezarii
Cer audienţă
Naltă slobozenie.
Irod:
Oh, vino bun frate
Puţin de! ncălzeşte
Pune jos din spate
Şi de odihneşte.
(craii intră)
Fiilor de unde veniţi ?
Şi unde călătoriţi ?
Pe cine voi căutaţi ?
Şi de cine întrebaţi ?
Valtezar:
Noi împărate am venit
Tocmai de la răsărit
Am venit să căutăm
Şi bine să cercetăm
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De tânărul împărat
Unde-i ? să ne închinăm
Frumoase daruri să-i dăm.
Irod:
Miru-mă ce-ai cuvântat
Şi despre ce împărat ?
Ce împărat poate să fie ?
Să ia a mea împărăţie ?
Ceea ce nu poate să fie
Fără numai viclenie
Că eu sânt împărat tare
Pe cât cuprins lumea are.
Melchior:
A cesarului poruncă
Ne sili la cale lungă
Din Nazaret am venit
Până aici am venit
Aici văd că-i o mulţime
Oamenii, mai toţi din lume
Au cuprins casele toate
Chiar şi şuri, grajduri, poiete
Aşa sânt de oameni pline
Că nu mai încape nimeni
Noi craii, dar, te rugăm
Umiliţi şi ne plecăm
Să ne dai astăzi sălaş
Că nu aflăm în oraş.
Irod (tulburat):
Ce ? Eu să vă dau sălaş
Să îngheţaţi aici în oraş
Eu ştiu că nu vă umbresc
Tocmai petrii de plesnesc
De frig, sau acum periţi
Dinaintea mea fugiţi
(craii se dau înapoi)
Hm ! Ce' ndrăznire orbească
Mă mir cum pot să-ndrăznească
Tocmai la al meu palat
Să ceară străin pat
Ah ! piară, mie nu-mi pasă
(către soldaţi):
Spune-le! de aici să iasă !
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Soldatul:
Voi crailor fugiţi
Di'naintea lui Irod periţi.
Îngerul:
Eu sânt îngerul lui Dumnezeu
Ascultaţi ce vă spun eu
Eu sânt îngerul lui Serafim
Trimis din Viflaim
Să vă spun, să nu întoarceţi prin cetate
Să'ntoarceţi prin altă parte
Că Irod are gând rău
Să-l taie pe Isus, fiul lui Dumnezeu.
Valtezar:
Sculaţi fraţi, nu mai dormiţi
Ci de grabă să porniţi
La oraşul jidovesc
Ce Viflaim îl numesc
Că acolo s-au născut
Cel aşteptat de demult
Şi semnul acesta este
Aflave-ţi un prunc în iesle
Iată s-a născut Mesia
Precum spune prorocia
Şi şade pe fân uscat
În scutece înfăşat.
Coridon (somnoros):
Nu ştiu ce poate să fie
Un glas se auzi mie
Auzii acum prin somn
Zău ! pare că nu-i de om
Mă mai culc puţin să dorm
(mai stă puţin şi apoi zice):
Măi somnoros Acteon
Ia trezeşte-te din somn
Auzi versuri minunate
Şi vezi făclii luminate.
Acteon (somnoros):
Dă-mi tu mie bună pace
Ca să dorm precum îmi place
Că şi tu dormeai în tigneală
Când eram cu ora' nporneală.
Coridon:
Scoală ! Scoală ! Nu dormi
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Că nu-i vreme de dormit
Ci e de călătorit
Uite-te spre răsărit
Şi vezi cerul flăcărit !
Acteon:
Ia nu-mi face atâta spaimă
Că mă scol şi-ţi dau o palmă
Că-ţi umblă gura fără treabă
Ca pupezii ciocul prin iarbă.
Coridon:
De-ai fi tu mai cuvios
N-ai fi aşa somnoros
Ia uite-te şi-te-ncrede
Că cerul deschis se vede
Îngerii din cer coboară
Şi spre un grajd, în jos zboară!
Acteon (se scoală):
Acum văd cu adevărat
Că s-a născut tânăr împărat
Auzit-am dintr-un proroc bătrân
Că se va naşte Mesia într-o iesle cu fân
Iată s-a adeverit !
Cuvântul cel prorocit !
Colinda:
Haideţi fraţi să cântăm
Prin cetate să umblăm
Că'n zadar să nu ne fie
A noastră călătorie
Că eu ceva'm auzit
Când de acasă am pornit
Că'ntr-o peşteră de jos
S-a născut Isus Hristos.
Gaspar (către Melchior):
Ce să facem crai, prea'nalte ?
Că nu ştim în care parte
Când în oraş am ajuns
Steaua noastră s-a ascuns
Care urma pe Hristos
Spre Ierulasim în jos.
Melchior:
O ! frate nu te'ntrista
Că iar se va arăta
Sau aşa de nu va fi
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Almintelea vom gândi
Vom întreba pe norod
Sau pe împăratul Irod.
Valtezar:
O, frate ! rău tu gândeşti
Ca pe el să-l ispiteşti
Au nu ştii tu că vrea rău
Acela lui Dumnezeu ?
Melchior:
Ce cuvinte tu îmi spui,
Ce vorbeşti tu, aceea nu-i
Valtezar:
Şi zău frate, nu mă crezi
Hai cu mine, dar, să vezi.
Melchior:
Merge voi de-a fi acasă
Că de el nimic nu-mi pasă
Să mergem, să intrăm
Pe Irod să-l întrebăm.
Valtezar:
Dar tu intră înainte
Şi întreabă'nalt părinte
Unde, în acest oraş
A aflat Isus Sălaş ?
Gaspar:
Ba eu altminteri gândesc
Mai bine să nimeresc.
Melchior:
Nu te tot gândi aşa
Vin-o numai şi-om intra.
(craii intră la Irod, Melchior păşi'nainte)
Împărate, prea'nalte
Vin la a tale palate
Şi la a ta împărăţie
Pentru o mare bucurie.
Irod (serios):
Ce bucurie ai tu aşa mare
De-ţi faci la mine'ntrebare
Spune numai după olaltă
N-aştepta vorbă rugată.
Melchior:
Azi noapte, un vis minunat
Pe noi ne-au încredinţat
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Că un fiu din cer dorit
Aici s-a sălăşluit.
Irod (mânios):
Ce vorbeşti, oară eşti beat,
Aşa către un împărat
Ce faţă Dumnezeiască
Poate aicea să se nască ?
Melchior:
Mă rog, să am puţin har
Că te mânii în zadar
C'aici, în acest ţinut
Domnul ceresc s-a născut.
Irod (înfuriat, cu asprime):
O crai, fără de minte
Du-te acum dinainte-mi
Că de iau sabia'n mână
Deloc te fac praf şi ţărână.
Valtezar:
Vezi omule, nu ţi-am spus
Ce vom avea pentru Isus
Cu acest împărat viclean
Lui Hristos mare duşman.
Gaspar:
O ! Dar tu te amăgeşti
De aşa prosteşte vorbeşti
Au doară te temi de el
De-un om slab şi un mişel
Ia samă eu să-i vorbesc
Eu să-i spun să-i povestesc
Că tu ai inima slabă
Eşti fricos ca şi o babă
Dar eu pentru un crai ceresc
Şi viaţa mi-o jertfesc.
Gaspar ( păşeşte un pas în faţa lui Irod):
O Iroade luminat
Te cinstesc ca pe-un împărat
Dar şi tu cinste să-mi dai
Tocmai ca şi unui crai
Şi ce întreb de la tine
Să-mi spui răspicat şi bine.
Irod (necăjit):
Tu, cu acest cuvânt grăit
Tare pe mine m-ai rănit
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Tu ce vrei îmi spune iute
Şi din' naintea mea du-te
Spune , ce tu vrei să ceri
Şi din'naintea mea, pieri !
Gaspar (blând):
Despre Isus cel prea mare
Facem la tine'ntrebare
Ca să ne faci cunoscut
Unde Isus s-a născut ?
Irod (întunecat):
Ce, tu de Isus vorbeşti
Ce mie te linguşeşti
Ce domn mare ar îndrăzni
Aici la mine a veni ?
Să-mi spună că s-a născut
Isus în acest ţinut (se gândeşte puţin)
Nu ştiu, nu s-a auzit
N-a fost, nu s-a pomenit
Ca aicea să se nască
Vreun crai de viţă cerească.
Gaspar:
De n-a fost, acum este
Îţi vestim această veste
Irod (către Ozia):
Ozia ! Ştii tu undeva să scrie
Despre această prorocire ?
Ozia (gândindu-se puţin):
Ba-mi pare că-mi vin aminte
Nişte proroceşti cuvinte (întoarce foile unei cărţi)
Da, eu ştiu foaia şi ştiu locul
Că zicea Varlam prorocul
Că o stea aşa vestită
De el este prorocită.
Irod (trânteşte cartea şi zice crailor):
Nu mă atâta necăjiţi
Ci pe la mine veniţi
Pe Isus, Sfinţia sa
Ca'naintea lui să viu
Şi eu Lui să mă închin.
Colinda:
Că s-au născut domnul nostru,
Domnul nostru, Mesia
Tremură Irodia
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Tremură şi pieptul negru
Pieptul negru, pieptul alb.
Gaspar:
O ! Iroade, viclean tare
Zici că-i vei da închinare
Dar dacă aşa voieşti
De ce te nesocoteşti
De ce te arăţi mânios
Când întrebăm de Hristos.
Irod (măreţ):
M'arăt, ca şa se cuvine
Celui ce armata ţine
Ţine şi o cârmuieşte
Aspru a vorbi sileşte
Că are cine să ştie
Că sânt crai cu'mpărăţie.
(Gaspar se retrage)
Valtezar:
Auzi numai cum vorbeşti
Acum ne vicleneşti
Mergi vorbeşte-i cu asprime
Vitejeşte cu iuţime
Dar pentru ce îndrăzneşte
De ni se făţărniceşte.
Melchior (păşeşte înaintea lui Irod):
O ! Iroade ce gândeşti
Spre cele Dumnezeieşti ?
Te ştim noi destul de bine
Că tu eşti la maţe câne !
Irod (înfuriat):
Vai ! Lună, stele şi Soare
Fiţi-mi mie ajutătoare
Uite-te Soare şi vezi
Până capul îl retez (pune mâna pe sabie)
Te rog sabie oleacă
Să ieşi puţintel din teacă !
Ca pentru această price
Să tai acestui cerbice (vrea să-l lovească pe Melchior)
Fierul acesta ascuţit
Îţi va da ţie sfârşit
Cu vorba cea blestemată
Urât mie aruncată,
Hai puţin mai lângă mine
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Să-ţi arăt eu cine-i cine.
Valtezar :
Ce-a zis, mă ? Dacă i-ai spus
Lui Irod, despre Isus
Melchior:
O ! frate, eu am lemnit
Ce tiranul a grăit
Era gata să mă taie
Cât pi aci capul să-mi taie.
Valtezar :
Hai să mergem la cea fiară
Cu mai mare îndrăzneală (păşeşte înainte)
Dar ce-ţi e ţie împărate
De te lauzi că ne-i bate ?
Irod:
Să te ferească Dumnezeu
Să nu iau sabia, eu
Zău sângele îndată îţi vărs
De ce cu ceilalţi n-ai mers
De ce nu te-ai dus din lume
Să nu-ţi mai aud de nume.
Valtezar:
Atâta tu să mai fii
Pe pământ să te mai ţii
Atât tu să mai trăieşti
Iroade, viclean ce eşti
Că acum nu-mi e frică
Deşi am o armă mică
Cu care eu şi aceşti doi (arătându-i pe crai)
Sântem gata de război
Numai ceva de vei face
Aceea ce nu ne place
Acum, acum cu-n cuvânt
Te ştergem de pe pământ.
Irod :
Da'n cine te sprijineşti
Crai amărât ce tu-mi eşti
Sabia din teacă, oi scoate (scoate sabia)
Şi deloc ţi-oi plăti toate
Ţi-oi cionta eu al tău grai
Amărâtule ! Oh ! Vai !
Că slugile nu-mi mai vin
Să-mi stâmpere al meu chin.
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Valtezar :
Hei ! Că-n mână ne-ai venit
Te-om juca cum n-ai gândit
Ce, tu pe Isus huleşti?
Ce, tu pe el cleveteşti
Să Ştii tu aceasta bine
Că el e domn peste tine !
Irod (înfuriat):
Ho ! Ho ! Bine ştiu eu ce-oi lucra
Şi norii vor lăcrima
Poruncivo-i la ostaşi
Spre moarte să facă paşi
Vino, vino, oaste tare
Să-ţi dau o poruncă mare.
Deodată mare grămadă
De săbii la mine adă
Ca să fac o vitejie
Să tai pruncii peste o mie
Ca şi Isus să se taie
Întru acea rea bătaie (taie cu sabia prin aer)
Tăiere, tăiere, groaznică tăiere.
Ozia:
Cred c'o fi părere
Nu va fi tăiere.
Colinda:
O ! ce nebunie şi ce tiranie
O! Irod viclean
Craiul cel tiran
Oastea şi-o trimite
Pruncii de-i ucide
De doi ani în jos
Crezând că-i Hristos
Mamelor nu plângeţi
Pieptul nu vi-l frângeţi
Pruncii n-au murit
Şi s-au prea mărit
Şi-alor suflete
S'or pref ace'n stele
Luminând frumos
Calea lui Hristos.
Melchior (trage sabia):
Ho !Ho! Că merge aşa
După socoteala ta
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Ce vrei tu tirane, câine
Calicule, vai de tine
Pre Isus vrei să-l omori
Mai bine acum tu să mori
(Înfige sabia în aer)
Soldatul către Melchior:
Pas pe loc
Că te fac fără noroc
Valtezar:
Vai mie ce ai grăit
Iroade, tiran cumplit !
Tu câine şi tu om rău
Duşmanul lui Dumnezeu
Din ceruri piatră pucioasă
Cu foc peste a tale oasă
Cerul să te prăpădească
Îndată să te trăznească
Fulger din cer să pogoare
Pe tine să te omoare
Vânturile să te'apuce
Prin văzduh să te usuce
Acum tu să plezneşti
Să nu te mai pomeneşti
Că tu om şi tiran rău
Vrei să-l tai pe Dumnezeu.
Irod (înspăimântat):
Veniţi tare, foarte,
Oameni ori din care parte
Şi pe ăşti trei apucaţi
Şi în lanţuri îi băgaţi
Scoateţi-i de aici afară
Bătându-i cu mare ocară
Dar dacă sunteţi crai vestiţi
Pe nume cum vă numiţi
Valtezar:
De vrei Iroade să ştii
Noi suntem craii cei trei
Eu astronom Valtezar
Melchior şi cu Gaspar
Şi ducem lui Hristos dar
Aur, smirnă şi tămâie
De pomenire să-i fie.
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Iar se colindă:
Eu Melchior mă numesc
Cu aur îl dăruiesc
Eu mă numesc Valtezar
Tămâie îi aduc în dar
Numele meu e Gaspar
Smirnă îi aduc lui dar.
Irod (gazdei):
Această zi preasfinţită
Şi sărbătoare mărită
Noi poftim ca să vă fie
La mulţi ani cu bucurie
Să aveţi zile senine
Şi să petreceţi cu bine
Trăind într-o norocire
Şi'n deplşină fericire
La mulţi ani ! S-aveţi folos
De naşterea lui Hristos.
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POSTFAŢĂ
Această primă încercare de a se scrie şi a se edita o Monografie a comunei Băiţa
reprezintă o iniţiativă şi o acţiune curajoasă din partea primarului comunei dl. Damian Diniş şi
mai ales a realizatorului, care şi-a asumat această răspundere, cercetătorul ştiinţific gr. I, Dr.
loachim Lazăr de la Muzeul Civitizaţiei Dacice şi Romane Deva şi directoarei editurii EMIA
d-na Paulina Popa.
Localizarea şi rolul acestei comune, cu satele aparţinătoare, într-un cadru arheologic, natural,
istoric şi social cu existenţa milenară neîntreruptă, impune o derulare în timp şi în spaţiu de o
anvergură care nu poate încapea în paginile unei simple monografii, ea presupunând necesitatea
unor tratate şi studii bazate pe cercetări scrise şi nescrise, pe trăirea şi memoria timpului, de-a
lungul evoluţiei sale, ceea ce s-a şi realizat în parte, în mod disparat, de către mai mulţi
cercetători fără însă a o putea individualiza şi localiza distinct şi separat, raportată numai la
spaţiul său geografic, istoric şi social în evoluţie.
Meritul acestei monografii constă totuşi în faptul că deşi nu are o prezentare scolastică,
evolutivă continuă, în timp şi spaţiu, cu multiplele modificări structurale de conjunctură şi
cuprinderea tuturor aspectelor legate de condiţia umană a locuitoriior satelor care au compus în
timp această comună, pe toate planurile vieţii lor, ea reuşind să prezinte cititorului cele mai
importante momente, evenimente şi date, unele de o fineţe şi o precizie subtilă.
Prin planul şi conceptul de redactare şi sistematizare, prin redarea conţinutului
numărului mare de documente arhivistice şi scrieri în timp, despre comuna Băiţa şi satele ei,
monografia reuşeşte să redea principalele etape şi evenimente ale devenirii sale. De menţionat
că autorul a rezumat redarea acestora aşa cum ele rezultă din documentele citate şi redate fără a
le interpreta şi adăuga opinii şi păreri personale.
Prin aceasta autorul lasă la îndemâna cititorului să o facă şi să le aprecieze în contextul
perioadei în care acestea au apărut şi a modului de gândire şi acţiune conjucturală a celor care
!e-au emis la timpui respectiv.
Şi dacă lucrarea nu prezintă o cursivitate anume, a tuturor aspectelor tratate, cum poate
s-ar dori, ea lasă totuşi ideea şi posibilitatea continuării şi completării ei cu date şi aspecte care ar
lipsi sau au fost omise din motive de limitare impuse sau dorite.
Considerăm totuşi că acest început al editării monografiei comunei Băiţa incluzând
toate satele componente la această dată, este şi o provocare pentru cei care au posibilitatea şi
pasiunea de a o completa, şi de ce nu, chiar ideea de a realiza astfel de monografii separat pentru
fiecare sat component în parte, cu un volum de date îmbogăţit, ceea ce au şi reuşit deja autoarele
Maria Toma Damşa si Florica Zaharia prin editarea monografiei satului Hărţăgani.
Dealtfel viaţa politică actuală în accepţiune europeana în care s-a integrat şi România,
deşi are o tentă de globalizare, acest lucru nu se poate face prin ştergerea şi anihilarea
particularităţilor fiecarui stat în parte. Aceasta pentru că frumuseţea, a însăşi fiecărui stat, a
fiecărei aşezări omeneşti, constă în multitudinea particularităţilor sale zonale aşa cum şi o
Europă Unită va avea farmecul ei atunci când în timp mentalitatea celor care o compun
recunosc, acceptă, îşi însuşesc şi savurează multitudinea varietăţilor specifice fiecăruia.
Tocmai de aceea în perioada aceasta a devenit o preocupare la ordinea zilei de realizare
a unor monografii, ale unor localităţi şi ale unor trăiri umane, asupra trecutului, prezentului şi a
perspectivei viitorului, ceea ce s-a făcut şi prin această lucrare având ca mesaj şi îndemn pentru
toţi cei care pot şi au asemenea preocupari de a realiza asemenea lucrări.
Le dorim succes!
Consilier juridic, PETRU IACOB
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