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Cuvânt înainte

În primãvara anului 2009, când s-a înfiinþat Colectivul Monografic, ca
organism ºtiinþific pe lângã Centrul Cultural Judeþean Arad, puþini erau cei
care acordau prea mari ºanse de reuºitã dificilei activitãþi de elaborare a
monografiilor de localitate. Pânã la acea datã, monografiile de localitate
care au apãrut au fost pornite fie din iniþiativã privatã – lucrãri de licenþã,
de grad didactic ºi, de datã mai recentã, de master – fie din  îndemnul
autoritãþilor locale, care au dorit sã marcheze, ºi în acest fel, sãrbãtorile
localitãþilor. În rest, doar porniri singulare, sporadice, dar cu atât mai
lãudabile pentru iniþiatorii acestora. Ei bine, iatã cã, dupã un an ºi jumãtate,
activitatea Colectivului Monografic nu doar cã devine din ce în ce mai vizibilã
în judeþ, dar se extinde ºi la nivelul municipiului Arad. Dupã lansãrile
monografiilor de la Petriº, ªepreuº, Rãdeºti ºi Pãuliº – ca sã le enumerãm
doar pe cele mai recente – iatã cã astãzi avem „pe masã” ºi Monografia
cartierului Micãlaca. O monografie a unui cartier al municipiului Arad, care
vede lumina tiparului dupã Monografia suburbiului Pârneava ºi care va fi
urmatã de monografiile cartierelor Aradul Nou ºi Gai, aflate deja în plin
proces de finalizare.

De ce a fost necesarã elaborarea Monografiei cartierului Micãlaca? În
primul rând, pentru cã acest cartier a fost alipit municipiului Arad abia în
urmã cu 80 de ani, pânã atunci fiind o localitate de sine stãtãtoare. ªi nu
orice localitate, ci una dintre cele mai vechi din judeþul Arad, fiind atestatã
documentar încã din cel de-al doilea secol al mileniului trecut, deopotrivã
cu Mãnãstirea Hodoº-Bodrog. Prin urmare, vorbim despre o veche localitate
curat-româneascã, aºezatã la întretãierea a douã mari drumuri comerciale,
care a cunoscut toate marile momente ale istoriei noastre naþionale.
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Colectivul de cercetãtori care s-a înhãmat la aceastã muncã de elaborare
a Monografiei Micãlãcii a întâmpinat atât bucurii, cât ºi mari neajunsuri.
Bucuriile vin din partea înaintaºilor într-ale cercetãrii monografice, care au
pus primele pietre de temelie în acest demers. Regretatul pãrinte Vasile
Cãvãºdan a elaborat o Monografie a Parohiei Ortodoxe Micãlaca-Veche, ca
lucrare de licenþã la Facultatea de Teologie din Sibiu. De asemenea,
profesorul universitar dr. Iulian Negrilã a elaborat o Monografie a ªcolii
Generale nr. 12 din Micãlaca. Ambele lucrãri ne-au fost de un real ajutor,
fiind citate destul de des în lucrarea pe care o supunem astãzi atenþiei
dumneavoastrã. Necazurile, la fel de mari am spune, pe mãsura bucuriilor
de mai sus, vin chiar din istoria Micãlãcii. Mai precis, de la inundaþiile din
anul 1932, când toatã arhiva Primãriei din Micãlaca piere în apele
învolburate ale Mureºului. La fel ca ºi arhiva ªcolii, arhivele personale ale
locuitorilor de aici ºi toate celelalte bunuri, care ne-ar fi fost astãzi de un
real ajutor. Puºi în faþa acestui handicap, am încercat sã suplinim lipsa unei
documentãri directe prin cercetãri colaterale, corespondenþe cu instituþiile
bisericeºti, orãºeneºti ºi comitatense, cu alte localitãþi etc. La fel de mult
am insistat ºi pe cercetãrile de teren.

În schimb, dincolo de toate aceste neajunsuri, am beneficiat în
permanenþã de sprijinul total al micãlãcenilor. Preoþii, indiferent de
confesiune, profesorii de la cele douã ºcoli, intelectualii „de pãmânt” ºi
toþi cei la care am apelat ne-am primit cu braþele deschise. Aºa ne-am
convins, încã o datã, cã Micãlaca este o comunitate aparte a municipiului
nostru ºi nu doar un simplu cartier rezidenþial. Micãlaca trãieºte prin
micãlãceni, aceºti oameni minunaþi, care pot sã-þi punã pe masã dovada
documentarã a 300 de ani de locuire neîntreruptã. Peste jumãtate dintre
numele de familie din conscripþiile imperiale de dupã anul 1700 le-am gãsit
ºi astãzi în Micãlaca, caz extrem de rar întâlnit în aceastã zonã a
continentului nostru.

În final, un cuvânt de laudã ºi pentru alesul cetãþenilor din cartierul
Micãlaca, deputatul Lucian Riviº Tipei, cel care a avut inspiraþia sã
organizeze anul trecut prima ediþie a Zilelor Micãlãcenilor, a avut
perseverenþa sã continue aceastã frumoasã manifestare ºi, nu în ultimul
rând, a avut bunãvoinþa sã susþinã publicarea volumului de faþã.

Autorii
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CAPITOLUL I.
Cadrul natural

În anul 1930, Micãlaca a fost alipitã oraºului Arad. 1  Pânã atunci, a fost
comunã de sine stãtãtoare, iar mai înainte sat, fiind una dintre cele mai
vechi aºezãri din comitatul Aradului. Micãlaca este aºezatã în partea de
nord-est a municipiului Arad, pe ºoseaua naþionalã Arad-Deva-Bucureºti,
actualmente Drumul Naþional nr. 7. La rãsãrit, pe DN 7, se învecineazã cu
localitatea Vladimirescu (Glogovãþ), iar spre miazãnoapte, la aproximativ 4
km, cu comuna Livada ºi satul Sânleani. În partea de miazãzi, peste Mureº,
se gãseºte Sânicolaul Mic, un alt fost sat, alipit ulterior la municipiul Arad.

De-a lungul vremii, datoritã dezvoltãrii oraºului ºi a suburbiilor, lângã
Micãlaca Veche a apãrut Micãlaca Nouã – configuratã mai ales prin
împroprietãrirea cu locuri de case ºi loturi agricole a luntraºilor micãlãceni,
angajaþi de cãtre autoritãþile orãºeneºti în anul 1810 - iar, de datã mai recentã
(trei-patru decenii), vorbim ºi despre Zona III, aºezatã pe faleza Mureºului.
Micãlaca Veche, împreunã cu Micãlaca Nouã sunt înconjurate, de jur-
împrejur de magistrale de cale feratã. Spre apus este calea feratã Arad-
Timiºoara, iar în partea de miazãnoapte trece linia feratã Arad-Bucureºti.
În anul 1953 a fost construitã o linie de cale feratã nouã, în paralel cu
faleza Mureºului, care face legãtura, pe podul de cale feratã de peste
Mureº, între Gara din Arad ºi staþia CFR Aradul Nou ºi care împarte
actualul cartier Micãlaca în douã.

Caracteristici fizico-geografice
Relieful este condiþionat de cursul Mureºului, fiind alcãtuit dintr-o

câmpie tânãrã, cu o înclinaþie micã, de 0, 6 m/km. Desele schimbãri de
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albie ale Mureºului spre sfârºitul Cuaternarului ºi mai ales dupã ultima
glaciaþiune (Wurm), au dat naºtere unei câmpii de loess inundabilã. Din
punct de vedere geologic, conurile de dejecþie s-au format în Cuaternarul
superior, peste care s-a depozitat o cuverturã de loess, formatã din praful
cu constituþie granulometricã finã, care s-a tasat în timp. Peste aceste
depozite loessoidale, sub o vegetaþie de silvostepã ºi în condiþiile unui
climat temperat continental moderat, s-a format tipul de sol cernoziom
levigat, care acoperã cea mai mare parte din teritoriul localitãþii Micãlaca.
Altitudinea medie a câmpiei este de 110 m, porþiunile mai înalte având
cernoziomuri freatic umede, iar lunca inundabilã conþinând mâluri ºi
nisipuri. Câmpia Aradului, din care face parte ºi Micãlaca, reprezintã din
punct de vedere genetic o deltã cuaternarã, chiar halocenã a Mureºului,
construitã la ieºirea din defileul ªoimoº-Lipova. 2

 Anul Media 
anuală 

Maxima 
absolută 

Data  
înregistrării 

Minima 
absoluta 

Data  
înregistrării 

 1932 9,9 37,0   - 21,5  
 1933 9,7 34,5   -23,0  
 1935 10,9 37,7  -26,2  
 1936 11,2 38,5  -15,6  
 1937 11,8 33,3  -12,8  
 1938 10,7 37,6  -22,5  
 1939 11,3 38,3  -17,0  
 1940 8,3 32,0  -26,6  
 1950 11,8 39,7  -18,9  
 1951 12,0 37,5  -9,3  
 1952 11,4 40,4 16 august  -15,7  
 1953 10,5 34,0  -20,4  
 1954 9,5 36,3  -31,1 6 februarie  

 
 1955 10,3 31,4  -16,5  
 1956 9,2 34,7  -29,0  
 1958  10,9 35,9  -18,6  
 1971 10,4 36,0 7 august -16,4 12 ian. 
 1976  34,2 21 iulie -20,4  31 ian. 
 1978 9,5 32,5  8 august -22,0 21 feb. 

1 Vezi Decretul Regal Nr. 247, din 9 decembrie 1929, publicat în Monitorul Oficial din 1
ianuarie 1930, pag. 1.

2 xxx, Aradul, permanenþã în istoria patriei, Arad, 1978, p. 19.
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Clima localã se înscrie în zona temperat-continentalã moderatã, cu ierni
nu prea friguroase ºi veri cãlduroase, cu influenþe oceanice uºoare.

 Din simplul sondaj pe care l-am efectuat, se observã cã mãsurãtorile
efectuate de staþia meteorologicã din Arad permit reconstituirea
temperaturilor înregistrate în Micãlaca pe duratã lungã.

Regimul precipitaþiilor în Arad-Micãlaca între anii 1955-1978

Potrivit tabelului de mai sus, media anualã a precipitaþiilor în acest
interval s-a încadrat între 521, 3 ºi 671, 0 mm.

Cele mai multe precipitaþii au cãzut în luna iunie (86 mm), iar cele mai
puþine în lunile octombrie ºi martie (33 mm). Prin urmare, perioada cea
mai ploioasã în Arad-Micãlaca este mai-iulie, când cad o treime din precipi-
taþiile anuale (206 mm), iar perioada cea mai secetoasã se înregistreazã în
lunile ianuarie-martie (107 mm).

Vântul suflã dinspre S-E (13, 17%), dinspre Sud (13, 0%), dinspre Nord
(12, 4%) ºi mai rar dinspre Est (3, 8%). Intensitatea maximã a vântului se
produce în timpul vijeliilor din perioada verii - vijelii determinate de prezen-
þa unor fronturi atmosferice reci - dar rareori depãºesc 30 m/s.

Teritoriul localitãþii Micãlaca se gãseºte sub influenþa vânturilor regulate
de vest, cum este Austrul, un vânt uscat ºi cald, care se manifestã în lunile de
varã. Vânturile de nord ºi nord-vest se manifestã cu precãdere în timpul iernii.

Flora ºi fauna
Micãlaca este plasatã pe cursul inferior al Mureºului în actuala rezer-

vaþie naturala „Lunca Mureºului”, cu o suprafaþã de 6941ha, ce se întinde
în Câmpia Mureºului între Pãdurea Vladimirescu ºi Pãdurea Bezdin, la o
altitudine de 115-110 m, cu o uºoarã cãdere de la est spre vest. Rezervaþia
include 13 localitãþi ºi 8 trupuri de pãdure.

 Anul   Media anuala Lunile cele mai ploioase 
1955   671,0 Iulie, iunie, ianuarie 
1956   603,1 Iunie, mai, noiembrie 
1957   591,6 Mai, octombrie, decembrie 
1958   526,4 Iunie, aprilie, martie 
1971   521,3 Iunie, martie, ianuarie 
1972   592,4 Iulie, august, octombrie, aprilie 
1976   517,0 Iunie, septembrie, ianuarie, decembrie 
1978   581,4 Iunie, septembrie, februarie, decembrie 
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Odinioarã pãdurea Micãlãcii se întindea pânã la Frumuºeni ºi Fân-
tânele, însã cu timpul a fost tãiatã. Partea rãmasã, pânã în urmã cu câteva
decenii, poartã numele de „Hadã” ºi se gãseºte între Micãlaca ºi Glogovãþ.3

Din acest punct de vedere, vegetaþia localitãþii Micãlaca se încadreazã în
zona de silvostepã ºi forestierã de câmpie. Speciile arboricole cele mai
rãspândite sunt fagul (fagus silvatica), gorunul (quercus petraca), stejarul
(quercus), carpenul (carpinus betulus), ulmul (ulmus campestris), frasinul
(fraxinus excelsior), alunul (corylus avellaria), paltinul (acer pseudopla-
tanus), cornul, dudul, nucul, arþarul, jugastrul, cireºul, teiul, salcâmul, salcia
ºi arinul. Dintre arbuºti, cele mai rãspândite specii sunt mãceºul, murul,
socul ºi porumbarul, iar vegetaþia de luncã mai cuprinde trestia, pipirigul
ºi rogozul. Aceeaºi vegetaþie de silvostepã o constituie ºi gramineele,
precum grâuºorul, pãiuºul, festuca, precum ºi trifoiul, lucerna, mãcriºul,
ºtevia, troscotul, muºeþelul, menta sau lãptucul. Digurile de protecþie ale
Mureºului, neafectate de intervenþii agricole, conservã ºi azi o mare parte
din vegetaþia ºi flora autohtonã a regiunii, oferind porþiuni de teren de
refugiu pentru numeroase specii dispãrute în alte locuri.

Dintre plantele cultivate, cele mai frecvente au fost multã vreme, grâul,
porumbul, ovãzul, orzul, secara, floarea-soarelui, fasolea, cartoful ºi
dovleacul. De asemenea, inul ºi cânepa, precum ºi plantele furajere. Alãturi
de legume, grãdinile din Micãlaca conþin ºi flori, dintre care cele mai
întâlnite sunt gherghina, stânjenelul, busuiocul, bujorul, diferite specii de
trandafir, lemnul Domnului etc.

Defriºarea pãdurii din Micãlaca a dus la dispariþia unor animale specifice
– cum este cerbul, cãprioara sau mistreþul. Au rãmas veveriþa, iepurele,
vulpea, fazanul ºi dihorul. În schimb, zona este bogatã în faunã ornitologicã.
Vrabia, ciocãnitoarea, privighetoarea, ciocârlia, cioara, pupãza, piþigoiul,
potârnichea, cucul, mierla, raþa sãlbaticã, rândunica sau turtureaua sunt
prezente ºi astãzi în Micãlaca ºi în câmpurile ºi bãlþile din vecinãtate. De
asemenea, în apele Mureºului trãiesc numeroase specii de peºti: cleanul,
mreana, ºtiuca, somnul, linul, carasul, plãtica, roºioara etc.

3 Nica Melentie, Vladimirescu Glogovãþ. File de Monografie, Editura Universitãþii „Aurel
Vlaicu”, Arad, 2008, p. 15.
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CAPITOLUL II.
Micãlaca de-a lungul veacurilor

Urme de locuire
De multe ori, istoria unei localitãþi începe cu prima atestare docu-

mentarã însã, întotdeauna, începuturile unei aºezãri sunt cu mult mai vechi,
din vremurile în care izvoarele arheologice primeazã.

 În decursul timpului, teritoriul municipiului Arad, ne-a oferit numeroase
descoperiri arheologice, care au fost încadrate în diferite epoci istorice4 . Aceste
urme arheologice, dovedesc o locuire încã din epoca strãveche ºi veche5 .

O parte din materiale arheologice, din care aici ne întereseazã o daltã
de piatrã ºlefuitã, gãsitã în cartierul Micãlaca6 (neilustratã), aparþin neoli-
ticului7 . De asemenea, în acest cartier, în apropierea Uzinei de Apã, pe
lângã pârâul numit valea Firiteazului, se gãseºte un tell eneolitic (Tisa III-
Tiszapolgár) pe suprafaþa ºi din prejma cãruia au fost descoperite în anii
1973, 1976, 1981, 1983, materiale arheologice ce aparþin eneoliticului (cul-
tura Tiszapolgar8; epocii bronzului (interferenþe Otomani, Vatina, Mureº)9

ºi hallstattului timpuriu (sporadic)10 .

4 *** Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior, judeþul Arad, Edit. Orizonturi
Universitare, Timiºoara 1999: poziþia Arad, pp. 33-42.

5 În legãturã cu periodizarea ºi cronologia absolutã a epocii strãvechi ºi vechi, vezi Istoria
Românilor (coord. Acad. Mircea Petrescu-Dâmboviþa, Alexandru Vulpe), vol. I, Edit.
Enciclopedicã, Bucureºti, 2001, pp. 67-779.

6 Piesa neoliticã a fost descoperitã pe Calea Lipovei, la nr. de casã 228. Informaþie Egon
Dörner (1975), vezi Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior, judeþul Arad, p. 36/a.

7 Vezi Arad, monografia oraºului, prefaþã de prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, Edit. Nigredo,
Arad, 1999, pp. 9-10.

8 Eugen Pãdurenu, Contribuþii la repertoriul arheologic de pe Valea Mureºului Inferior ºi
a Criºului Alb, în „Crisia,” XV, 1985, p. 29. Atrag atenþia douã fragmente ceramice pictate cu
bitum, care se aflã în colecþia prof. Eugen Pãdureanu (Arad).

9 Ibidem, p. 29. Material inedit în colecþia prof. Eugen Pãdureanu; Fl. Gogaltan, Repertoriul
descoperirilor apartinand epocii bronzului din sud-vestul Romaniei, (teza de doctorat).

10 Material inedit în colecþia prof. Eugen Pãdureanu.
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Materialul arheologic recoltat de la suprafaþã constã din fragmente
ceramice bogat ornamentate ºi un fragment de topor din piatra ºlefuit.
Pasta conþine uneori nisip fin ºi este de culoare brunã la exterior, neagrã
la interior ºi cenuºie. Ornamentele constau din striuri neregulate (Bensens-
trich), regulate cu piepten (Kamstrich), triunghiuri haºurate, incizii, caneluri
fine, caneluri late-orizontale sau oblice, bandã în zig-zag ornamentatã cu
impresiuni fine, semilunare, puncte imprimate, alveole, crestãturi, im-
presiuni cu o lamã triunghiularã sau cu piaptãnul. Dintre ornamente men-
þionam brâul alveolat sau crestat, butonii conici, proeminenþa-creasta de
cocoº, s. a.

Dintre forme amintim: castronul, vasul opaiþ, oala, vasul de provizii,
strãchini, vasul-borcan. Dupã pastã, formã ºi ornamente, aºezarea poate fi
atribuitã culturii Otomani faza I/II, în care apare influenþa Vatina ºi
Wietenberg. Analogii avem, în zonã, la Cicir – Spinul lui Stanca11 , Socodor12 ,
Vãrºand sau în nordul Banatului, la Corneºti. Aceste descoperiri arheo-
logice atestã fãrã îndoialã, prezenþa unor vechi comunitãþi umane în
perimetrul actualului cartier Micãlaca.

Cercetãrile arheologice atestã ºi cã dacii au locuit ºi pe teritoriul ac-
tual al oraºului Arad, cursul inferior al Mureºului aflându-se în interiorul
Daciei.

În acest sens menþionãm cã, între Uzina electricã ºi strada Moº Ajun,
a fost descoperit, întâmplãtor, un vas dacic de epocã Latène13 .

De asemenea, în primãvara anului 1981, în cartierul Micãlaca (zona
VII), la punctul topografic „Cimitirul Vechi” sau „La Buþu”, cu ocazia lucrãrilor
de excavare a pãmântului, pentru ridicarea fundaþiilor noilor blocuri cu nr.
729-731 (actualmente pe strada Vaslui), a fost scos la suprafaþã un material
arheologic dacic deosebit de bogat14 .

Cercetãrile de la faþa locului ºi analiza materialului arheologic des-
coperit a permis emiterea ipotezei conform cãreia ne aflãm în faþa unei
aºezãri dacice, care se întinde, în timp, aproximativ din secolul II î. d. Hr.

11 Eugen Pãdureanu, în „Banatica”, 2, 1973, p. 399-400.
12 Ibidem, p. 400.
13 Vasul se aflã la Complexul Muzeal Arad. Vezi I. H. Criºan, Ceramica daco-geticã cu

specialã privire la Transilvania, Bucureºti, 1969, p. 252. nr. 10 e.
14 Augustin Mureºan, Noi dovezi arheologice, în „Flacãra Roºie” (Arad), din 27 noiembrie

1982.
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pânã în secolul I. d. Hr15 . Acest material arheologic salvat constã din unelte
de fier, bucãþi de zgurã, chirpic ºi mai ales ceramicã16 .

Ceramica provenitã din locul „Cimitirul Vechi” sau „La Buþu” se poate
împãrþi, din punct de vedere al tehnicii de lucru, în douã categorii: lucratã
cu mâna ºi la roatã17 .

Din prima categorie de ceramicã fac parte fragmente de vase din pastã
grosierã cenuºie sau roºie cãrãmizie, având ca degresant nisip cu granule
mari, pietricele ºi pleavã. Aceastã ceramicã grosierã este prost ºi neuniform
arsã, cu urme de ardere secundarã de la utilizare. Din acest fel de pastã
sunt fragmentele de oale, ceºti, vase de tip borcan sau fructierã, toate
fiind comune aºezãrilor dacice de pe Valea Mureºului Inferior18 .
Ornamentaþia este bogatã, realizatã în relief sau prin incizare într-o mare
varietate de motive ºi combinaþii. Decorurile în relief sunt formate din
butoni de diferite dimensiuni, simpli cu alveole sau cu cruce. Acest ultim
tip rãspândit în secolul II Î. d. Hr. nu este întâlnit decât în mod excepþional
în secolul I d. Hr. 19 .

Brâul în relief cu alveole constituie, alãturi de butoni, elemental orna-
mental cel mai frecvent întâlnit. El este unul din motivele decorative
caracteristice pentru ceramica daco-geticã mai ales în faza clasicã când
cunoaºte o dezvoltare maximã fiind unul din motivele cele mai îndrãgite
ale geto-dacilor.

Existã ºi fragmente ceramice lucrate cu mâna din pastã bunã, bine
arsã de culoare cenuºiu-închis care provin de la fructiere ºi de la cãni înalte.

A doua categorie de ceramicã este alcãtuitã din fragmente de la vase
lucrate la roatã, care a fost aflatã într-o cantitate mai micã decât cea lucratã

15 Mircea Barbu, Augustin Mureºan, Noi descoperiri dacice de la Arad-Micãlaca,
în„Ziridava”, XV-XVI, 1987, pp. 43-54.

16 Mircea Barbu, Augustin Mureºan, op. cit. , p. 43.
17 Ibidem, p . 43-44.
18Vezi I. H. Criºan, Ziridava, Arad , 1978; Vasile Boroneanþ, Consideraþii preliminare

asupra cercetãrilor de la Cladova (com. Pãuliº, jud. Arad), în „Ziridava”, X, 1978, pp. 139-158;
Mircea Barbu, Mircea Zdroba, Aºezarea dacicã de la Vãrãdia de Mureº, în „Ziridava”, X, 1978,
p. 21-40; Mircea Barbu, Aºezarea dacicã de la Sãvârºin, în „Ziridava”, XII, 1980, p. 101-116;
Mircea Barbu, G. P. Hurezan, Cercetãrile arheologice de la Sãvârºin, în „Ziridava”, XIV, 1982,
p. 49-67.

19 I. H. Criºan, Ceramica daco-geticã cu privire specialã la Transilvania, Edit. ªtiinþificã,
Bucureºti, 1969, p. 208.
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cu mâna. Ceramica lucratã la roatã se împarte în douã subcategorii: una
este din fragmente arse în cãrãmiziu roºcat, provenind de la vase de
dimensiuni mai mijlocii din pastã mai puþin omogenã, cuprinzând pietricele,
iar alta compusã din fragmente arse cenuºiu de diferite nuanþe dintr-o pastã
foarte bunã.

În general formele sunt cele întâlnite în aºezãrile dacice din epoca
clasicã: chiupuri, oale, srãchini, cãni, fructiere. Ca ºi decor se observã
urme de lustruire pe fragmentele de culoare cenuºie.

Remarcãm în acest sens o cãniþã ce are ºi inel de fund. Referitor la
ceramica descoperitã în locul „Cimitirul Vechi”, putem spune cã sunt repre-
zentate toate tipurile de ceramicã cunoscute în ceramica clasicã din Latèn-
ul târziu. Afirmaþia aceasta o emitem privitor la tehnica de execuþie, cât ºi
la modul de decorare, dar mai puþin formele, având în vedere starea
fragmentarã a materialului salvat.

Alãturi de ceramica propriu-zisã menþionãm descoperirea a douã
greutãþi piramidale de lut ars cu gaurã de la rãzboiul de þesut sau de plasã
de pescuit, cât ºi a unui lustruitor pentru ceramicã (neilustrat).

În afarã de materialul amintit, în urma cercetãrilor de teren, au fost
salvate ºi câteva fragmente de obiecte din fier, zgurã ºi mult chirpic.

Atât obiectele din metal cât ºi ceramica din punct arheologic de la
„Cimitirul Vechi” sau „La Buþu”- cartierul Micãlaca- îºi au analogii în aºe-
zãrile dacice în general ºi în special în cele de pe Valea Mureºului Mijlociu
ºi Inferior20 .

În ºanþurile de fundaþie au fost surprinse vetre de foc ºi locuinþe de tip
bordei. S-a emis ipoteza cã aceastã aºezare ar fi în legãturã cu un alt punct
arheologic cunoscut de localnici sub numele de „Deluþ”. Dupã 1970, în
urma excavãrii pãmântului, pentru întãrirea digului de protecþie a oraºului,
aici a fost identificatã o altã aºezare dacicã, distrusã în mare parte.

Sondajele arheologice efectuate în anii 1976-1977 au permis
identificarea unei aºezãri dacice din perioada secolelor II î. d. Hr. -I d. Hr.
, dar cu mult mai întinsã la „Deluþ”21 . Materialul ceramic salvat este similar
cu cel descoperit la locul „Cimitirul Vechi” sau „La Buþu”. Cantitatea de
ceramicã lucratã la roata olarului este mai mare. Prin modul de configurare

20 Mircea Barbu, Augustin Mureºan, op. cit. , p. 54.
21*** Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior, judeþul Arad, p. 36, 8/a
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a terenului nu este exclus ca la „Deluþ”, sã fi existat o aºezare dacicã
întãritã22 . Acest aspect va fi lãmurit de cercetãrile arheologice viitoare.

Descoperirile de materiale dacice pe întreg teritoriul municipiului, în
zonele mai înalte (grinduri), sugereazã existenþa mai multor aºezãri dacice,
variate ca întindere, care probabil gravitau în jurul aºezãrii fortificate de la
Deluþ. Civilizaþia dacicã din zona Aradului se înscrie, prin caracteristicile
sale, în teritoriul mai larg locuit de acest popor. Cu analogii în ceramicã,
locuinþe ºi rit de înmormântare, monede, atât în vestul României, dar ºi la
un nivel mai larg, incluzând întreaga Dacie, cu prelungiri în Ungaria ºi
Slovacia, aºezãrile de pe vatra oraºului îºi continuã dezvoltarea pânã la
începutul secolului al II-lea d. Hr. 23  În acest sens, se remarcã, descoperirile
monetare provenind din emisiunile monetare ale împãraþilor Otho,
Vespasianus, Domiþian, Nerva ºi Traian gãsite în diferite locuri ale
teritoriului municipiului Arad24 .

În zona Uzinei de apã, aproape de pârâul Firiteaz, lângã tellul menþionat,
pe lângã descoperirile din epocile enumerate mai sus s-a recuperate ºi
material arheologic ce aparþine epocii post-romane (material atribuit daco-
romanilor), secolele III-IV d. Hr. 25 .

În luna iulie 1963, cu ocazia efectuãrii unei gropi de fundaþie pe
porþiunea de teren dintre Uzina electricã ºi strada Moº Ajun, muncitorii
au scos la ivealã un schelet uman, sarmatic, aºezat întins pe spate, care a
fost distrus în timpul lucrãrilor26 . În colecþia Gh. Miloi din Arad a ajuns de
aici o cãniþã cenuºie, lucratã la roatã, care, dupã spusele muncitorilor, s-ar
fi gãsit lângã craniul scheletului27 . Alte informaþii despre eventualele obiecte

22 Vezi Arad, Monografia oraºului, 1999, p. 22.
23 Idem, p. 22.
24 Vezi Mircea Barbu, Peter Hügel, Monede romane imperiale descoperite în zona

arãdeanã, în „Ziridava”, XVIII, 1993, p. 63-72 ºi Repertoriul arheologic al Mureºului inferior,
judeþul Arad, s. v. Arad.

25 Ceramicã gri-cenuºie ºi negricioasã, cu ornamente lustruite (colecþia prof. Eugen
Pãdureanu-Arad), vezi ºi I. H. Criºan, Continuitatea dacicã în Câmpia Aradului, în VII/1,
Arheologie-istorie-etnografie, 1968, pp. 241-250.

26 Locul se aflã la sud de drumul naþional ce duce de la Arad la Deva, în apropierera noului
turn de apã al staþiunii de termoficare, vezi Egon Dörner, Cercetãri ºi sãpãturi arheologice în
judeþul Arad, în „Materiale ºi cercetãri atrheologice, vol. IX, 1970, Edit. Academiei R. S. R. , p.
450; Sever Dumitraºcu, Dacia Apuseanã, Edit. Cogito, Oradea, 1993, p. 141.

27 Egon Dörner, în „Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani”, Bucureºti,
1960, p. 159; Idem, Cercetãri ºi sãpãturi arheologice... , p. 450.
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de inventar ale mormântului, care aparþine perioadei dintre secolele II-IV
d. Hr. nu deþinem28 .

Mai menþionãm cã, la Muzeul Naþional Maghiar, a intrat, în 1903,
inventarul a douã morminte, probabil sarmatice, descoperite cu ocazia
construirii cãii ferate, alcãtuit din douã perechi de cercei de aur, fragmente
de podoabe de bronz, mãrgele de chihlimbar ºi bucãþi de sticlã29 . Cercetãrile
arheologice viitoare vor scoate cu siguranþã la luminã noi vestigii arheologice,
care sã completeze istoria acestui cartier, în epocile strãveche ºi veche.

Epoca medievalã

Toponimul „Micãlaca”
Numele de „Micãlaca”, pãstrat de-a lungul timpului în diverse

variante, vine dupã Iosif Moldovan – cel mai probabil – de la românescul
„loc al lui Mica”, cu trimitere la o veche familie de localnici. . De aici se
ajunge la „Mica-loc” ºi, ulterior, la denumirea de astãzi. 30  Dar la fel de
valabilã este ºi teoria conform cãreia numele localitãþii se referã la
perimetrul administrativ restrâns al acesteia, care era mãrginit de
frontierele naturale existente în acele timpuri îndepãrtate, cum este
vechea pãdure de la marginea localitãþii ºi, evident, râul Mureº,
ajungându-se astfel la denumirea de „loc mic”. O interpretare similarã
a originii numelui, ne este oferitã de Somogy Gyula, în lucrarea sa
privind istoria Aradului. Somogy Gyula susþine cã „numele comunei a
fost, în vechime, Kisloc,”31  care în traducere înseamnã „loc mic”, de la
care, prin inversiune, s-a ajuns tot la „mic-loc – Micãlaca”.

 Comparând cele douã teorii privind formarea numelui localitãþii
Micãlaca, putem concluziona cã ambele variante sunt demne de luat în

28 Ibidem, p. 451-452. Arheologul Sever Dumitraºcu dateazã scheletul sarmatic, dupã
inventar, ca fiind din secolul IV d. Hr. , vezi Sever Dumitraºcu, op. cit. , p. 141.

29 J. Hampel, în „Archaeologiai Értesitõ”, 23, 1903, p. 434; D. Csallány, Archäologische
Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken, Budapest, 1961, p. 144; Repertoriul arheologic
al Muresului inferior... , p. 37.

30 Într-un articol publicat în Biserica ºi ªcoala, nr. 38 din anul 1930, articol intitulat „Micãlaca”,
Iosif Moldovan îmbrãþiºeazã aceastã teorie în ceea ce priveºte formarea numelui localitãþii.

31 Somogy Gyula, Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leirása, Arad, 1913,
p. 93-94
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considerare. Deoarece vorbim despre o localitate curat româneascã, iar
mãrturiile celor mai vechi conscripþii sunt cât se poate de evidente în acest
sens, nu trebuie sã scãpãm din vedere nici faptul cã autoritãþile feudale
maghiare, civile sau ecleziastice, deopotrivã, au tradus în aceastã limbã ºi
denumirea de „loc mic”. Altfel spus, Kisloc-ul lui Somogy ar însemna, de
fapt, „locul mic” pe care l-au dat bãºtinaºii români acestui teritoriu mãrginit,
în mod natural, de meandrele Mureºului ºi de vechiul drum comercial de
pe partea dreaptã a râului, a cãrui vechime poate merge pânã dincolo de
perioada stãpânirii romane32 .

Aºezarea medievalã
Relativa stabilitate a albiei Mureºului pe porþiunea întinsã între

Micãlaca ºi Pârneava au permis dezvoltatea unor aºezãri în acest
perimetru.

 De asemenea, Mureºul a reprezentat, din cele mai vechi timpuri, una
dintre cele mai importante cãi de transport a mãrfurilor din inima
Transilvaniei, cãtre zona centralã a continentului. Lemnul ºi sarea au fost
materiile prime esenþiale, care au tranzitat pe aici, iar formarea localitãþii
Micãlaca în aceastã zonã poate sã fie pusã în legãturã ºi cu acest fapt33 . Tot
legat de vechile drumuri comerciale din aceastã parte a þãrii, nu putem
scãpa din vedere nici faptul cã drumurile, care strãjuiesc Valea Mureºului
ºi Valea Criºului Alb, se întretaie exact pe teritoriul localitãþii Micãlaca,
între Arad ºi Glogovãþ.

Descoperirile arheologice din zona arãdeanã, atestã de altfel prezenþa
unei populaþii româneºti, ruralizatã, care trãia în obºti, practica un ritual
de înmormântare roman provincial ºi întreþinea legãturi permanente cu
civilizaþia romanã de la sud de Dunãre.

 Aceastã populaþie româneascã folosea o monedã de bronz, mãruntã,
de facturã romano-bizantinã (Valentinian I, Valentinian III, Iulian Apostatul,
Iustinian I, Iustin al II-lea, Heraclius, Ioan I Tzimiskes etc.) încât simpla
prezenþã a acestei monede în zonã, în condiþiile migraþiunii popoarelor,

32 Liviu Mãrghitan, Consideraþii referitoare la drumul comercial român de pe Valea
Mureºului Inferior, Ziridava, IX, Arad, 1978, p. 49-52

33 Kovách Géza, Date cu privire la transportul sãrii pe Mureº în secolele X-XIII, „Ziridava”,
XII, Arad, 1980, p. 193-200
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susþine existenþa unei populaþii autohtone, dar ºi continuitatea legãturilor
cu lumea romano-bizantinã. 34

 Sãpãturile de la Arad-Vladimirescu35  au dus la localizarea, în punctul
numit „Die Schanzen”, a uneia dintre cele mai vechi fortificaþii din pãmânt
ºi lemn. Cetatea este aºezatã la marginea de sud-vest a comunei, la cca 1
km de ºoseaua Arad-Deva ºi malul drept al râului Mureº, pe un platou, ce
se ridicã între fostele douã braþe ale râului36 .

Vestigii arheologice descoperite în acest areal, din care nu putem ex-
clude localitatea Micãlaca, atestatã prezenþa unei culturi materiale din
secolele VI-X, ce ne permite sã vorbim despre o continuitate a locuirii din
neolitic pânã în feudalismul dezvoltat.

Dintre popoarele migratoare care au atins ºi spaþiul Câmpiei Aradului,
implicit aceastã zonã micãlãceanã, sunt menþionaþi goþii, care au lãsat urme
în arealul Mako-Nãdlac, 37  hunii, dupã ce s-au aºezat în Câmpia Panonicã ºi
au început sã efectueze raiduri de pradã în zona noastrã, gepizii, avarii ºi
slavii.

Ungurii, aºezaþi la finele secolului al IX-lea în Panonia, ºi-au început
expansiunea spre vest ºi est un secol mai târziu.

Dupã incursiunile spre Transilvania din secolul X, au urmat, în secolul
al XI-lea luptele de cucerire a ducatelor româneºti din aceste þinuturi. În
secolele IX-XI teritoriul localitãþii Micãlaca era cuprins în formaþiunile statale
ale lui Glad ºi Ahtum. Insistãm asupra acestui aspect, bazându-ne pe
„Cronica lui Anonymus” ºi pe „Legenda Sfântului Gerard”38 , dar ºi pe desco-
peririle arheologice din zona Arad-Vladimirescu, spaþiu care include ºi
localitatea Micãlaca de astãzi.

34 Valentinian I în S. C. I. V. 2, 1963, p. 469, Valentinian III, colecþia Complexului Muzeal
Arad, Iustinian I în S. C. I. V. 2, 1960, p. 431, Iulian Apostatul, în colecþia Complexului Muzeal
Arad, la fel ca Ioan I Tzimiskes, 8 monede bizantine în zona Aradului (1).

35 Mircea Zdroba, Mircea Barbu, Sãpãturile arheologice de la Felnac ºi Vladimirescu, în
Ziridava, VI, Arad, 1976, p. 54.

36 În prima jumãtate a secolului al XI-lea, fortificaþia a fost abandonatã ºi transformatã în
cimitir.

37 Diaconu Gheorghe, E. Dorner, Zwei ostgotische Fibulen in Arader Museum, în Dacia,
N. S. XI, 1967, p. 343-354.

38 Vezi Gluk Eugen, Unele informaþii provenite din cronicile medievale referitoare la
zona Aradului, sec. VIII-X, Ziridava, VI, Arad, 1976, p. 73-109.
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 Potrivit relatãrilor lui Anonymus, în jurul anului 900 teritoriile de la
nord de Mureº intrau în componenþa ducatului condus de Menumorut, iar
teritoriul situat la sud de Mureº aparþineau ducatului lui Glad. Un argu-
ment esenþial îl reprezintã ºi moºtenirile toponimice, cum sunt, la Vãrãdia
de Mureº, „Valea lui Gladu” sau Gladova-Cladova din zilele noastre. Infor-
maþiile lui Anonymus privind luptele din zona Aradului sunt completate de
descoperirile arheologice de la Vladimirescu, care dovedesc cã primul nivel
al fortificaþiei de refugiu ºi apãrare a fost distrus de un puternic incendiu,
în prima jumãtate a secolului al X-lea.

Tot din lucrarea lui Anonymus aflãm cã urmaºii lui Glad – dintre care
cel mai important a fost Ahtum –aveau asiguratã domnia ereditarã. 39

Înfãþiºând societatea româneascã din partea de vest a þãrii, în primii
ani din secolul al XI-lea, „Legenda Sfântului Gerard”40  vorbeºte despre
ducatul condus de Ahtum, descendentul lui Glad, care, la sfârºitul secolului
al X-lea ºi începutul secolului al XI-lea, reuºea sã supunã autoritãþii sale un
teritoriu vast, întins de la Dunãre, pânã în zona Criºurilor. Tot în „Legenda
Sfântului Gerard” gãsim ºi informaþia despre îndrãzneala ducelui Ahtum,
de a vãmui transporturile de sare, aduse cu plutele pe Mureº, din
Transilvania. 41  Vãmuirea plutelor, care transportau sare pe Mureº,
coroboratã cu descoperirile arheologice din zona Arad-Vladimirescu, ne
permit sã tragem concluzia cã teritoriul localitãþii Micãlaca era cât se poate
de propice pentru un asemenea act. Cel de-al doilea argument în reprezintã
chiar cursul râului Mureº în aceastã zonã de curburã, unde plutele vin
singure la mal, prin forþa curentului apei.

În sfârºit, tot din Legenda Sfântului Gerard, varianta mare, aflãm cã în
ducatul lui Ahtum religia dominantã era creºtinismul de rit oriental,
credincioºii fiind, în cea mai mare parte români. 42

39 Anonymus, Gesta Hungarorum: „ex cerius atiam progenial lunga tempora descenderat
Ohtum, quem Sunad interfecit”.

40 Legenda Sancti Gerardi este cunoscutã în douã versiuni (mare ºi micã) ºi patru variante:
Codex Sagredo, Veneþia, 1597, Codex patavinus, Biblioteca universitarã din Padova, Codex
vindobonensis, Budapesta 1939 ºi textul publicat de Simone Siculus la Roma, în anul 1519,
reprodus în Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, tom. 13, 1961, fasc. 1-2.

41 Vezi în Scriptores, vol. I, Budapesta, 1937, p. 67 ºi vol. II, p. 490.
42 Ibidem, vol. II, p. 492.
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Sã nu uitãm, cã sãpãturile arheologice de la Vladimirescu au scos la
ivealã un cimitir, aparþinând unei populaþii de rit creºtin rãsãritean, fapt
atestat ºi de monedele descoperite în aceste morminte.

Prima informaþie istoricã concretã despre Micãlaca ne parvine de la
istoricul maghiar Márki Sándor, care, în lucrarea sa Arad vármegye és Arad
szabad király város története, scria: „Micãlaca, în vechime s-a numit Itelaca
(Mekilake, Mikelaka, Mitelaka, Itelaka, Mikalaka). În prezent Micãlaca este
aºezatã spre nord-est de Arad. La 1377 era situatã în întregime numai
lângã Mureº. Capitlul din Arad a primit-o în jurul anului 1135. În 1333 a
fost deja parohie. Tot aºa o gãsim ºi în 1343, 1349, 1350, 1359, 1367,
1368, 1377. Când s-a prezentat judecãtorul de þarã Iakob în Micãlaca, între
Capitlul ºi familia Luczkfyekkal a fost un mare proces. Familia Luczkfyekkal
a renunþat de bunãvoie la orice pretenþiune. În 1380 jumãtate din Micãlaca
a primit-o Capitlul, iar cealaltã a primit-o Prepozitura. În 1392 pãrþile
pãduroase numite Gyrokszak, Moratve ºi Sziget le-a primit Capitlul. În
1559 Deczyak a luat cu forþa partea Capitlului, cu toatã intervenþia poliþiei
din Gyula. În 1561 Capitlul plãtea încã în Micãlaca impozit dupã 20 de
porþi.”43

Din textul lui Márki aflãm implicit ºi anul intrãrii localitãþii Micãlaca
între posesiunile Capitlului din Arad. 44  Dacã Micãlaca45  exista în anul 1135
ca aºezare, atunci cu siguranþã cã data înfiinþãrii ei a fost anterioarã.
Voievodatul lui Ahtum a existat pânã în anul 1036, însã cu mult înainte a
fost atestatã Episcopia ortodoxã de la Morisena, din Cenadul de astãzi.
Gheorghe Liþiu ºi ªtefan Lupºa46  în „Istoria Eparhiei Aradului”, precizeazã

43 Traducerea îi aparþine preotului Gheorghe Cãvãºdan, în Monografia istoricã a parohiei
Micãlaca Veche, Sibiu, 1956, Lucrare de licenþã la Institutul Teologic de Grad Universitar
Sibiu, p. 5, aflatã în Arhiva Bisericii Ortodoxe Române Micãlaca Veche (A. B. O. R. M. V.).

44 Capitlul era o instituþie care conducea activitatea unei biserici sau unei mãnãstiri
catolice. A fost organizatã în secolul VIII, iar în secolele XII-XIII s-a generalizat în toatã Europa
catolicã. Prepozitura Aradului a luat fiinþã, dupã toate probabilitãþile, în anul 1131, paralel cu
dania lui Bela al II-lea. În orice caz, la 1156 prepozitul Primogenitus din Arad se aflã printre
semnatarii documentelor regale (vezi Arhiva Primatului de la Esztergom, lada 67, facs. 1, nr.
1, în Istoria României în date, Bucureºti, 1971, p. 62.

45 Doar pe raza municipiului Arad sunt cunoscute mai multe aºezãri rurale, printre care
Micãlaca, ªega, Geled, Abad, Desc, Chemperlaca, Fuc etc.

46 Preot dr. Gheorghe Liþiu ºi preot dr. ªtefan Lupºa, Istoria Eparhiei Aradului, manuscris,
în Gheorghe Cãvãºdan op. cit. , p. 41.
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cã „Episcopia ortodoxã de la Morisena nu e probabil sã se fi înfiinþat decât
dupã anul 480, când împãratul bizantin Zeno ordonã ca fiecare oraº sã aibã
episcop. Cel dintâi episcop cu numele cunoscut, care a rezidat în aceastã
episcopie, este episcopul „Avaritanilor”, care a participat la Sinodul al VII-
lea ecumenic din Niceea la anul 787 ºi care purta numele românesc de
Ursu. Catedralã îi va fi fost bazilica din Cenad, înfiinþã ºi în anul 1002.”

 În acest context istoric extrem de tulbure, când documentele oficiale
lipsesc aproape cu desãvârºire, nu putem decât presupune cã localitatea
Micãlaca a existat în acele vremi, pe malul drept al Mureºului, între
localitãþile Glogovãþ ºi Arad, acesta din urmã fiind, pe atunci, tot un sãtuleþ.

Vechea vatrã a Micãlãcii s-a aflat chiar lângã râul Mureº, începând din
zona actualului pod de cale feratã. În sprijinul acestei afirmaþii stã ºi faptul
cã vechea bisericã ortodoxã din Micãlaca, având hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”, fusese construitã la capãtul sudic al strãzii Frãþiei,
pe locul unde astãzi se aflã crucea lui Pãnãdanu. În jurul vechii biserici era
cimitirul, micãlãcenii mai în vârstã amintindu-ºi ºi astãzi de criptele, care
încã se mai vedeau pe acel loc, în urmã cu trei-patru decenii.

 O altã informaþie, tangenþialã, despre Micãlaca o aflãm dintr-un docu-
ment din 118347 , în care se vorbeºte despre drepturile Capitlului din Arad
ºi ale mãnãstirii din Bistra, cu privire la vãmuirea sãrii, document care a
fost reînnoit în anul 1211. 48  Mai departe, un nou act49  în anul 1233, ne
informeazã despre drepturile diferitelor instituþii bisericeºti în legãturã
cu sarea. Astfel, mãnãstirea de la Bulci avea dreptul anual la 5. 000 de
bucãþi de sare, Chelmacul, la 3. 000, Bistra, la 4. 000, Aradul, la 2. 000,
Cneazmonostorul la 2. 000, iar Cenadul la 5. 000. Calculând un bloc de
sare la aproximativ cinci kilograme, ajungem la zeci de tone de sare, care
erau valorificate de cãtre instituþiile ecleziastice ale vremii. Mai mult,
analizând „drepturile de sare” ale fiecãrei localitãþi, menþionate în
documentul de la 1233, constatãm cã Aradul avea o populaþie redusã din
punct de vedere numeric, comparativ cu aºezãrile învecinate. Tot din acest
document reiese cã unele instituþii bisericeºti aveau vase proprii pe Mureº,

47 Arhiva Naþionalã Budapesta, DL 45, vezi ºi Richard Marsina, Codex Diplomaticus et
Epistolaris Slovaciae, Bratislava, 1971, Rubr. 19, I, în Aradul permanenþã... p. 112.

48 Arhiva Ordinului Cãlugãresc din Pannonhalma, Rubr. 19, I.
49 Monumenta Ecclesie Strigoniensis, I, 294.
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care transportau sare ºi lemne, iar în cursul anului 1233, vasele Capitlului
din Arad erau scutite de vamã. Cu siguranþã cã o parte din luntraºi erau din
localitatea Micãlaca, ei cunoscând cât se poate de bine meandrele ºi
capcanele râului Mureº.

Dintr-un document din anul 1387, reiese cã satul Micãlaca a fost
înzãlogit pentru suma de 2. 000 galbeni, cel mai probabil fiind vorba despre
un proces civil, intentat domnului de pãmânt. 50  Acest sistem ipotecar era
des întâlnit în perioada medievalã. Tot în aceastã perioadã istoricã – secolul
al XIV-lea – trebuie sã menþionãm ºi faptul cã oraºul Lipova se ridicã la o
mare însemnãtate economicã, datoritã portului fluvial, pentru vasele ºi
plutele care transportau mãrfuri pe Mureº, existent aici. În plus, în Lipova
se înfiinþeazã ºi o monetãrie, iar în anul 1389 orãºenii de aici obþin de la
Sigismund de Luxemburg o treime din vama sãrii. 51

În anul 1496, nobilul Laurenþiu Doczy atacã domeniile din Zãdãreni ºi
Micãlaca, luând cu aceastã ocazie mai mulþi iobagi de aici, spre nemulþumirea
Capitalului arãdean. Nu cunoaºtem mai multe detalii referitoare la acest
abuz, dar ne pare exclusã o relaþie duºmãnoasã între familia Doczy ºi iobagii
din Micãlaca. Dimpotrivã, relaþiile conflictuale se manifestau, cu precãdere,
între domnii de pãmânt, iobagii devenind doar victime colaterale în aceastã
ecuaþie.

O altã informaþie despre Micãlaca medievalã o gãsim tot la istoricul
maghiar Márki Sándor: „În 1557, existau în Micãlaca 23 de porþi, în 1558,
19 porþi, în 1560, 17 porþi ºi în 1564 deja numai 13 porþi. Vãzând cu ochii au
scãzut în acest interval de timp. În 1605 a primit-o Racz Laszlo. În 1658 s-
a întãrit cu refugiaþi din Boroº-Ineu ºi pentru prima oarã, în 1629 s-au trimis
100 de bucãþi de sare pentru întreþinerea bisericii ºi a ºcoalei reformate.”52

Cât priveºte perioada stãpânirii turceºti, românii din aceastã zonã n-
au avut prea mult de suferit, deoarece turcii, interesaþi de forþa de muncã
localã ºi de existenþa plãtitorilor de biruri, au fost cât se poate de îngãduitori
cu practicile confesionale ale locuitorilor.

Dintr-o statisticã a Capitalului din Arad, referitoare la anul 1561,
aflãm cã la acea datã Micãlaca plãtea un impozit pentru un numãr de 20

50 Lakatos Otto, Arad története, Arad, 1881, p. 26.
51 Arhiva Naþionalã Budapesta, D. L. 14. 839, în Aradul permanenþã... , p. 119.
52 Márki Sándor, op. cit. , vol I (1892), vol. II (1895), pp. 281, 421.
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de „porþi”. 53  Comparând aceastã cifrã cu numãrul de „porþi” care se impo-
zitau ºi în alte localitãþi învecinate, putem concluziona cã Micãlaca era o
aºezare medie din acest punct de vedere.

Vorbind despre scãderea numãrului de „porþi” care se impozitau în
Micãlaca în perioada 1557-1564, la care se referã istoricul maghiar Márki
Sándor, acest lucru poate însemna fie o epidemie – cum se întâmpla peste
tot în Europa acelor vremi – fie o revãrsare abundentã a râului Mureº,
care ar fi putut produce o inundare a terenurilor agricole ºi, implicit, o
depopulare voluntarã a teritoriului, fie, pur ºi simplu, o strãmutare a popu-
laþiei în pãduri sau în locuri ferite, din faþa primejdiilor sau pentru a evita
plata birurilor, pe care nimeni nu le accepta cu bucurie. Mai ales cã iobagii
erau supuºi la o dublã impozitare, de cãtre turci ºi de cãtre autoritãþi feudale
maghiare. 54

Atestãrile documentare
Conform Dicþionarului istoric al localitãþilor din judeþul Arad 55 , Micãlaca

este menþionatã începând din 1177, cu denumirile de Mikalaka, Ytelaka:
-1177, 1202/1203 – prima menþiune documentarã, în donaþia regelui

Bela III, cãtre Capitlul din Arad. Borsa…
-1332-1337. Mykelaka, cu parohie, preotul Elek, M. V. I. 146, 151,

155. Doc. C. b. III, 223, 230-231, 237-238, M-I. 380.
-1343-1347. „Ytelaka dictaque Mykelaka nominata” ANU. DL. 29675,

Doc. C, b. III, 224, 231. Gy. I, 181, Cs. I, 775, Fabian, 226-227.
-1343, 1349, 1358, 1367, domeniu Laczkffy, Banffy, I, 294, 338.
-1359, Mykelaka, doc. C. XI, 398.
-1372, Ytelaka, Ortvay, Okl. 139-141, Arhiva capitlului din Alba Iulia,

Cista Maramaros, Fasc. 4, nr. 68.

53 Conform sistemului turcesc de impozitare, prin „poartã” se înþelegea un numãr de
patru gospodãrii iobãgeºti luate laolaltã, cu toate terenurile ce le aparþineau. vezi Gheorghe
Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri, Arad, Editura Diecezana,
1940, p. 110.

54 Pânã în anul 1605, Micãlaca a þinut, din punct de vedere administrativ, de Capitlul din
Arad, dupã care a fost datã lui Racz Laszlo (probabil sârb). La 1732 Micãlaca a intrat în
proprietatea Ducelui de Modena, iar la începutul secolului al XIX-lea apare ca sat cameral,
ceea ce înseamnã cã aparþinea direct statului.

55 Alexandru Roz, Kovács Géza, Dicþionarul istoric al localitãþilor din judeþul Arad, Arad,
1997, p. 45-46.
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-1380, „Mikelaka alio nomine Hytelaka”, ANU, DL. 29716, Fabian, 204,
Cs. I, 775.

-1387, ANU. DL. 29276, Fabian, 238, 248, 257-258, Zs. I. 81.
-1388, „Villa Mykelaka”, ANU. DL. 29728, Zs. I. 728.
-1392, Mykelaka, Ortvay, Okl. 220-223.
-1409, ANU. DL. 92339, Zs. II/2. 6757.
-1431, ANU. DL. 29774, Fabian, 205.
-1456, ANU. DL. 30214, M. I. 290.
-1552-1561. 26 sesii iobãgeºti precum ºi douã sesii pãrãsite în posesia

prepozitului ºi capitlului din Arad, precum ºi în posesia familiilor Horvath,
Magocsy ºi Liszthy, ANU. A/2610, II, 120, M. I. 216, Maksay, 1016-1023.

-1560, Gyulai, Okl. 325.
-1567-1579, 46, respectiv 42 fam. Kaldy, 99-100.
-1605, M. II, 219.
-1607, ANU. Liber Regius, Rakoczy Zsigmond, 151-152, Marky, Dipl.

Ar. II. ms.
-1667, S. Dragomir, Dieceza…

Micãlaca în contextul istoric al secolului al XVIII-lea
Cãtre sfârºitul secolului al XVII-lea, putem vorbi despre trecerea de la

„mica”, la „marea Europã”, datoritã recuperãrii creºtinãtãþii orientale ºi
extinderii frontierelor politice spre partea rãsãriteanã a bãtrânului conti-
nent. Totodatã, spre finele acestui veac, „Marea Europã” inaugura epoca
Luminilor, debutul luptei între vechi ºi nou, între laic ºi religios, raþional ºi
iraþional, între libertate ºi despotism. 56

 În plan politic, Diploma leopoldinã din 4 decembrie 169157  a devenit,
pentru urmãtorii 150 de ani, o veritabilã „Constituþie” a Transilvaniei, chiar
dacã, prin recunoaºterea ºi confirmarea vechilor libertãþi ºi privilegii,
Habsburgii consolideazã identitatea tradiþionalã a stãrilor.

56 Istoria României, Compendiu, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, coordonatori, Institutul
Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004, p. 418.

57 Datã de împãratul Leopold I de Habsburg (1658-1705), dupã tratativele desfãºurate cu
principele Mihail Apafi (1661-1690) ºi cu reprezentanþii stãrilor transilvãnene, prin care
Transilvania renunþã la suzeranitatea otomanã ºi acceptã protecþia imperialã.
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 Dupã pacea de la Karlowitz, linia Mureºului capãtã o importanþã
considerabilã din punct de vedere strategic, iar cetatea Aradului va deveni
un veritabil centru de apãrare în aceastã zonã. Cât de important era trans-
portul de mãrfuri pe Mureº în acea perioadã aflãm din chiar conþinutul
Tratatului de pace de la Karlowitz, potrivit cãruia turcii se angajau sã nu
refacã cetatea Lipovei, asigurând astfel libera circulaþie a plutelor pe Mureº,
pentru ambele pãrþi combatante. 58

Confiniul grãniceresc tisa-mureºan
În paralel cu eforturile lui Eugeniu de Savoia pentru rezidirea cetãþii

Aradului, austriecii au înfiinþat pe firul Mureºului o zonã grãnicereascã de
apãrare. Proclamaþiile imperiale din anii 1688 ºi 1690 au gãsit un ecou
favorabil la sârbi, care vor lupta alãturi de austrieci în rãzboaiele cu turcii.
În plus, în 1690, are loc ºi marea migraþie sârbã, condusã de Arsenie
Cernovici, 59 când, câteva zeci de mii de sârbi cu familiile pãrãsesc teritoriile
de la sud de Dunãre, ocupate de turci, refugiindu-se în imperiu.

Astfel, începând cu anul 1686, dupã eliberarea Aradului, în vecinãtatea
Mureºului sunt aºezaþi grãnicerii sârbi, zona fiind cunoscutã în continuare
drept „oraºul sârbesc” sau „oraºul militar”. 60

Nobilimea maghiarã primeºte cu ostilitate aºezarea grãnicerilor în
aceste zone ºi încearcã, în mod repetat, sã-i trateze pe grãniceri ca ºi pe
iobagi. De fapt, niciodatã nu s-a putut realiza o înþelegere între imperiali ºi
nobili în acest sens, ceea ce explicã izbucnirea rãscoalei „curuþilor” în
anul 1703. În timpul luptelor, care s-au purtat, imperialii recurg ºi la sprijinul
grãnicerilor pentru înãbuºirea acestei rãscoale.

 Curuþii au pãtruns pe Valea Mureºului, ocupând Vãrãdia de Mureº, iar
la 18 iunie 1705 au asediat oraºul Arad. Venind pe firul Mureºului, dinspre
Vãrãdia, cu siguranþã cã tabãra de asediu a fost aºezatã pe undeva prin

58 Márki Sándor, op. cit. II, p. 128-138.
59 Gheorghe Ciuhandu, op. cit. , p. 60-70.
60 Curtea din Viena trimite la Arad pe contele Lamberg ºi pe emisarul Cancelariei Albert

Thavonat, pentru stabilirea modalitãþilor de aºezare a populaþiei grãnicereºti. În mai 1702,
Consiliul de Rãzboi hotãrãºte modalitatea de retribuire a grãnicerilor ºi stabilirea lor în
urmãtoarele sate militarizate: Cenad, Nãdlac, Semlac, Pecica, Sânicolaul Mic, Arad, Aradul
Nou, Glogovãþ, Mândruloc, Pãuliº, ªoimoº, Vãrãdia, ªiria, precum ºi în cetãþile Ineu, Dezna ºi
Hãlmagiu. (Vezi Aradul, permanenþã în istoria patriei, p. 156.)
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teritoriul localitãþii Micãlaca. Curuþii intrã în oraºul Arad, dar nu pot cuceri
Cetatea. Luptele din jurul Aradului s-au încheiat în anul 1710, dupã care
urmeazã o epidemie de ciumã, care se pare cã i-a afectat ºi pe localnicii din
Micãlaca. 61

Dupã pacea de la Passarowitz, încheiatã ca urmare a rãzboiului dintre
turci ºi austrieci, dintre anii 1716-1718, când întreg Banatul trece sub
stãpânirea austriacã, frontiera imperiului se mutã de la Mureº la Dunãre,
iar unitãþile grãnicereºti de aici îºi pierd utilitatea. Totuºi confiniul militar
îºi menþine prerogativele, în ciuda presiunilor care se fac pentru desfiinþare.

Rãscoala grãnicerilor din anul 1735 avea sã grãbeascã lucrurile.
Mai ales cã, dupã anul 1740, când pe tronul imperial urcã Maria Tereza,

aceasta va avea nevoie ºi de sprijinul aristocraþiei maghiare, în rãzboiul de
succesiune, cãreia începe sã-i facã o serie de concesii. 62

Din documentele Congregaþiei comitatense63 , aflãm cã, în primãvara
anului 1751, conducerea comitatensã arãdeanã solicita Dietei sã pãstreze
nealterate drepturile fundamentale, prerogativele ºi privilegiile anterioare,
iar localitãþile militare64  sã fie încorporate comitatului.

Rezultatul a fost cã, pânã în anul 1752, Confiniul grãniceresc tisa -
mureºan a fost desfiinþat. Grãnicerii, care nu au acceptat sã se mute în
localitãþile militare de la Dunãre, au fost transformaþi în iobagi sau jeleri,
ºi supuºi aceluiaºi sistem de dãri ca ºi ceilalþi þãrani.

 O parte dintre grãnicerii din Arad, aflaþi sub conducerea lui Ioan
Horvath, au decis sã emigreze în Rusia, alãturi de unitãþile din Nãdlac,
Semlac, Pecica, etc. 65  În urma înþelegerii dintre þarina Elisabeta ºi împãrã-
teasa Maria Terezia, la Arad au sosit, în anul 1754, ofiþeri ruºi, care au
organizat plecarea grãnicerilor ºi a familiilor acestora în Rusia. 66

61 Márki Sándor, op. cit. , II, p. 279-294.
62 Pragmatica Sancþiune nu i-a asigurat Mariei Terezia o succesiune liniºtitã. Regele

Prusiei a emis pretenþii asupra Sileziei, iar armatele franceze au invadat Boemia ºi au cucerit
Praga. Maria Terezia a venit în 1741, în Dieta maghiarã, dar nobilii maghiari i-au promis
ajutorul cu condiþia sã nu-i plãteascã ºi taxe. (Vezi Taylor A. J. P. Monarhia Habsburgicã 1808-
1918 ALLFA 2000, Bucureºti, trad. Cornelia Bucur, p. 16).

63 Ibidem, ºedinþa din 23 martie 1751, seria 15, p. 500-508.
64 Fostele localitãþi grãnicereºti, scutite de impozite.
65 S. J. A. N. A. , Fondul Prefectura Judeþului Arad, Acta Congregationum, 5/135, 16/137,

6/159 din anul 1751.
66 Ibidem, 14/216, 217, 4/149, 14/204-217.
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Totuºi o parte din foºtii grãniceri au rãmas. Aºa se face cã, în recen-
sãmintele din Micãlaca apar ºi câteva familii cu nume sârbesc, proveniþi
din foºtii grãniceri mureºeni.

Din punct de vedere administrativ, localitatea Micãlaca fãcea parte, la
mijlocul secolului al XVIII-lea, din districtul Totvãrãdia-Miniº, care cuprindea
31 de localitãþi: Roºia, Corbeºti, Petriº, Seliºte, Ilteu, Toc, Temeºeºti,
Soborºin, Vineºti, Pârneºti, Lupeºti, Totvãrãdia, Baia, Giuliþa, Govãºdia,
Groºi, Dumbrãviþa, Cãpruþa, Monoroºtia, Bârzava, Conop, Odvoº, Radna,
Cladova, Miniº, Ghioroc, Cuvin, Covãsânþ, Micãlaca, Zimand ºi Arad, opid
sau oraº cameral. 67

Recensãmintele veacului al XVIII-lea
Date referitoare la populaþia din Micãlaca le gãsim în lucrarea lui

Gheorghe Ciuhandu, „Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri”,
care utilizeazã statisticile maghiare privind „Populaþia Ungariei pe timpul
Sancþiunii pragmatice” 68.

Cele douã statistici pe care le analizeazã Gheorghe Ciuhandu, din anii
1715 ºi 1720 (Anexe, Tabel 1, Tabel 2), sunt întocmite de cãtre autoritãþile
vremii dupã trei criterii. Din punct de vedere politic69 , se urmãreºte dacã
gospodãriile recenzate aparþin nobililor, cetãþenilor din oraºe (oppidum),
iobagilor, jelerilor, libertinilor etc. Din punct de vedere etnic70 , se urmãrea
naþionalitatea contribuabililor. În fine, din punct de vedere economic71, se
stabileau domeniile de impozitare: ce întindere de pãmânt avea pentru
agriculturã, ca lazuri sau locuri despãdurite, livadã, vie, numãrul morilor ºi
cât producea fiecare dintre acestea, veniturile care se obþineau din cãsãpit,
cârciumãrit, pescuit, comerþ ºi alte resurse.

67 Ibidem, p. 32.
68 Magyarorsag nepssege a Pragmatica sanctio koraban, 1720-1721, Budapesta, 1896,

volum XII, din seria de Studii statistice ungare.
69 La 1715 existau în comitatul Arad 26 de localitãþi cu 981 de gospodãrii, dintre care 900

gospodãrii iobãgeºti ºi doar 81 ale iobagilor. (Vezi Populaþia Ungariei în timpul Sancþiunii
Pragmatice, Bucureºti, 1896).

70 Din totalul de 981 de gospodãrii existente la nivelul comitatului Arad, 804 erau româneºti
(81, 94%), 112 erau maghiare (11, 41%) ºi 64 erau germane (6, 65%). Vezi Caciora Andrei, Gluk
Eugen, Evoluþia demograficã a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în Revista Arhivelor,
Bucureºti, nr. 2/1973, p. 316.
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 Statistica maghiarã indicã, pentru anul 1715 un numãr de 62 de
gospodãrii aparþinând iobagilor din localitatea Micãlaca, toate fiind
româneºti. Având în vedere cã, în medie, o gospodãrie era formatã din
patru persoane – media vremii fiind chiar mai mare – deducem cã în
Micãlaca locuiau cel puþin 250 de persoane. Desigur, numãrul acestora
poate sã fie chiar mai mare, deoarece chiar recenzorul maghiar, care a
întocmit conscripþia din anul 1715 se plângea de faptul cã mulþi localnici au
fugit din calea agenþilor de conscriere, iar alþii locuiau în sãlaºe, în afara
intravilanului localitãþii.

Conscripþia din anul 1720 ne indicã o reducere, la 54 a gospodãriilor în
Micãlaca. Aceastã scãdere, care se manifestã în toate localitãþile de pe
Valea Mureºului din Districtul Totvãrãdia-Miniº, faþã de conscripþia prece-
dent, pare a fi cauzatã de epidemia de ciumã, care a bântuit în acea vreme.72

În anul 1728 însã, într-un caiet de dãri bisericeºti al episcopiei Aradului,
Micãlaca, care figura atunci la Protopopiatul ªoimoº, figura cu 90 de case.73

Începând cu anul 1732, localitatea Micãlaca intrã în componenþa marelui
latifundiu, acordat Ducelui de Modena74 , care în acest fel devine domn de
pãmânt.

Cea mai completã statisticã din secolul al XVIII-lea, cu privire la
Micãlaca, este „Domestica Conscriptia”75 , întocmitã din însãrcinarea Con-
gregaþiei Comitatense a Aradului, între anii 1742-1743. 76  (Anexe, Tabelul
3). Conform acestei statistici, localitatea Micãlaca avea un numãr de 60 de
familii. Simpla înºiruire a numelor capilor de familie ne permite sã con-

71 Populaþia iobãgeascã din comitatul Arad ajungea, aproximativ, la 31-32. 000 de persoane.
72 Lakatos Otto, op. cit. , vol. II, p. 129, în Ciuhandu Gheorghe, op. cit, p. 30. „La 1710,

ciuma bântuia în centrul Ungariei aºa de groaznic, încât locuitorii din Sarkad (la marginea
apuseanã a judeþului Bihor de atunci) se vãitau regelui, cã din pricina împuþinãrii populaþiei
prin ciumã, nu mai pot suporta sarcina dãjdiilor.”

73 I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
vol. I, Timiºoara, 1980, p. 170

74 Rinaldo Duce de Modena, Reggio ºi Mirandola, principe de Coreggio ºi Markgraf
d’Este. Actul de donaþie în Fábian Gábor, op. cit. , p. 48-49.

75 Primele conscripþii din secolul al XVIII-lea dateazã din anii 1715 ºi 1720.
76 Cu întocmirea „Domestica Conscriptia” din 1742 sunt însãrcinaþi notarul jurat

comitatens, Emeric Vásárhely, judecãtorul nobiliar Ioan Cernovics ºi Ioan Maller, jurat ºi
comisar comitatens. (Vezi Ciuhandu Gheorghe, „Românii din Câmpia Aradului”, care în anexã
publicã ºi statistica din „Domestica Conscriptia”).
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cluzionãm cã Micãlaca a fost locuitã, majoritar, de români. 77  Din punct de
vedere material, micãlãcenii dispuneau, în anul 1742, de 192 cubule de
pãmânt arabil, ceea ce înseamnã tot atâtea jugãre cadastrale. Mai aveau 86
de boi de jug, 74 de vaci de lapte, 51 de junci ºi juninci, 71 de cai, 2 mânji,
96 de oi, 6 capre ºi 78 de porci. Comparând datele privind starea materialã
cu numãrul de familii, deducem cã majoritatea locuitorilor aveau o condiþie
materialã destul de bunã pentru acea vreme, fiecare gospodãrie dispunând
de câte o capacitate de tracþiune (boi sau cai), de un porc ºi de o vacã
pentru lapte. Numãrul mic al oilor ºi caprelor se explicã, cel mai probabil,
prin lipsa terenului pentru pãºunat, comuna fiind aºezatã într-un areal arabil
ºi productiv. În plus, atribuirea de cãtre autoritãþile imperiale sau
comitatense a unor suprafeþe de pãºune pentru locuitorii din Micãlaca –
eveniment care avea sã se producã abia în secolul urmãtor – ne conduce la
concluzia cã terenul pentru pãºune a reprezentat o cerinþã permanentã a
micãlãcenilor. Tot din aceastã statisticã aflãm cã, în Micãlaca, existau ºi
câteva familii de pescari, precum ºi o familie de iobagi, care dispunea de
un servitor.

Demn de remarcat – referitor la aceastã conscripþie din perioada 1742-
1743 – este faptul cã vechile nume de familii menþionate aici se gãsesc ºi
astãzi în cartierul Micãlaca, demonstrând perpetuarea acestor familii pânã
în zilele noastre. Este cazul familiilor Mihuþa, Lucaci, Toader, Ciucean,
Dreucean, Floca, Bugariu, Dehelean, Ardelean, Morodan, Stoian, Dan,
Ciurdar, Moþ, Duca, Giura etc.

Satul Micãlaca apare prezentat pe un plan al Aradului din 1765.

Fiscalitatea în prima jumãtate a secolului XVIII
Referitor la fiscalitatea la care au fost supuºi iobagii din Micãlaca, aceasta

a fost una cât se poate de împovãrãtoare. Aceastã fiscalitate excesivã a
fost determinatã de nevoile financiare ale rãzboaielor, care se purtau în
acea vreme.78

 Dieta din anul 1714, þinutã dupã rãscoala lui Francisc Rakoczy, impunea
fiecãrui iobag o robotã de patru zile pe sãptãmânã, iar jelerilor, care nu
aveau pãmânt ºi trãiau numai din munca mâinilor, câte trei zile. Mai mult,

77 Din conscripþie lipsesc locuitorii care nu posedau proprietãþi supuse impozitãrii.
78 Gheorghe Ciuhandu, op. cit. p. 110-111.
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nobilii cereau ca robota sã nu o facã doar capii de familie, ci toþi membrii
acesteia, capabili de muncã.

În Micãlaca anului 1721, impozitele publice sau contribuþiile erau fix-
ate dupã vechiul sistem de „porþi”, de unde se mai pãstreazã ºi astãzi numele
de „porþie”, asimilat impozitului funciar.

 Taxele erau ºi ele împãrþite pe mai multe categorii. Exista „taxa capi-
tis” sau darea pe cap, „taxa mercaturae” sau impozitul pe negustorie, „taxa
opificii” sau pe meserie, „taxa inseminationis”, care se calcula dupã
cantitatea semãnãturilor, „taxa pecorum”, dupã numãrul de vite, „taxa
proventuum”, dupã veniturile obþinute, „taxa domorum”, dupã casã, numitã
ºi taxa de fum.

Planul Aradului din 1765. In dreapta se vede satul Micalaca
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Fiecare iobag cu gospodãrie proprie plãtea „taxa capitis”, sau darea
„pe cap”, cum i se mai spunea, de un florin imperial79 . Fiecare „subhospes”,
sau iobag de mâna a doua, plãtea câte 55 de cruceri, la fel ca ºi iobagii fãrã
casã ºi fãrã pãmânt, care trãiau doar din „munca palmelor”. Fiii iobagilor,
care depãºiserã vârsta de 16 ani erau impozitaþi cu 25 de cruceri, iar fraþii
capilor de familie, care trãiau sub acelaºi acoperiº, sau în aceeaºi
gospodãrie, plãteau câte 50 de cruceri anual. Locuitorii din Micãlaca mai
plãteau câte un florin imperial pentru fiecare pereche de boi sau de vaci
pe care o deþineau ºi tot cu câte un florin erau taxate ºi posesia a patru
junci sau juninci, perechea de cai sau iepe, posesia a patru mânji, a câte 10
oi sau capre sau a opt porci. Desigur, impozitul se plãtea progresiv, chiar
dacã iobagul dispunea doar de unul sau doi porci etc. „Taxa inseminationis”,
care se plãtea dupã cantitatea pãmântului semãnat, deci arabil, era
diferenþiatã dupã tipul semãnãturii ºi dupã cantitate. Astfel, ºase cubule80

de grâu erau impozitate cu un florin, la fel ca 15 cubule semãnate cu orz
sau cu ovãz. Douã cubule de porumb sau de mei erau taxate tot cu un
florin imperial, iar 15 stupi de albine la fel. Meºteºugarii de clasa I plãteau
câte un florin anual, cei de clasa a II-a, 50 de cruceri, iar cei de clasa a III-
a plãteau doar 25 de cruceri. Via lucratã cu zece lucrãtori se impozita tot
cu un florin, la fel ca ºi morãritul sau mãsura81  de þuicã. Una peste alta,
acest sistem impozita cam tot ceea ce se producea în Micãlaca, iar pe tot
districtul cameral al Totvãrãdiei, din care fãcea parte ºi localitatea Micãlaca
ºi satele de pe dreapta Mureºului, inclusiv Aradul, pânã la Petriº, se încasa
o dare publicã de 8. 654 de florini imperiali ºi 27 de cruceri. Aceastã sumã
se trimitea instanþei militare superioare de la Oradea Mare (Cassa Bellica),
iar peste aceastã sumã se mai plãteau încã 3. 000 de florini imperiali –
deci totalul era de 11. 637 florini – care era destinatã plãtirii lefurilor funcþio-
narilor comitatenºi. 82

79 Florinul rhenens, bãtut din aur, era cea mai întrebuinþatã monedã ºi, în sud-vestul
Germaniei se mai numea ºi „gulden”, de la aur. (Cf. Gheorghe Ciuhandu, op. cit. , p. 110).

80 Cubulul era mãsura de volum pentru produsele agricole, pe care românii o mai folosesc
ºi astãzi fie sub denumirea de „cãbel”, fie sub cea de „ºinic”.

81 Mãsura de þuicã era numitã de români ºi „acãu” sau „hãcãu” ºi consta în 54, 30 l.
82 Dupã cum scrie Gheorghe Ciuhandu, în lucrarea citatã, la pagina 112, corupþia funcþionarilor

de la comitat era ºi ea destul de mare, deoarece în anul 1730, perceptorul comitatens Sigismund
Edelspacher a lãsat, la moartea sa o gaurã în buget de 5. 400 de florini imperiali.



32 Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea

Pentru a ne da seama de nivelul ridicat al acestor taxe pe care locuitorii
din Micãlaca trebuiau sã le plãteascã, sub diferite forme, stãpânirii,
menþionãm cã preþul diferitelor produse pe piaþa, în anul 1758, a fost
urmãtorul: o vacã productivã preþuia între 5 ºi 8 florini, un tãuraº de doi
ani între 4 ºi 6 florini, o oaie cu miel între 0, 5 ºi 1, 2 florini, iar un porc
îngrãºat cu jir între 2 ºi 4 florini.83

Faþã de birurile mari unii au reacþionat în felul lor. Din actele uneia din
ºedinþele comitatense din 1751, aflãm cã foarte mulþi contribuabili români sunt
nestatornici ºi obiºnuiesc sã fugã în Banat84 , iar când se întorc le sunt confis-
cate averile de cãtre domnii de pãmânt ºi sunt încarceraþi. În aceeaºi ºedinþã,
deputaþii congregaþionali erau de pãrere cã astfel de practici trebuie sã înceteze,
dupã cum trebuie sã fie sistatã ºi vãmuirea dublã, la frontiera dintre Ungaria ºi
Ardeal, unde produsele care tranziteazã erau vãmuite cu 30%.

 Justiþia
Cât priveºte justiþia vremii, iobagii fiind aproape lipsiþi de drepturi

civile, instanþa de judecatã o reprezenta, în exclusivitate, hotãrârea dom-
nului de pãmânt sau a reprezentantului acestuia. Destul de rare sunt cazurile
când se ajungea la judecata administraþiei politice locale, formatã tot din
nobili. Cu toate acestea, în anul 1750 gãsim un litigiu civil în care sunt
implicaþi doi iobagi din Micãlaca, Câmpan Toma ºi Ardelean ªtefan, care
avuseserã o afacere, din care ieºiserã pãgubiþi de cãtre cineva din comitatul
Bihor. Ei se adreseazã în scris conducerii comitatului Arad, plângându-se
de paguba respectivã, iar cei de la comitat se adreseazã comitatului vecin
ºi cer sã li se facã dreptate þãranilor micãlãceni. Nu avem date despre cum
s-a rezolvat acest caz, dar faptul cã cei de la comitat au dat curs cererii
celor doi iobagi din Micãlaca ne conduce la concluzia cã justiþia, atâta câtã
era, funcþiona mai ales în cauzele civile. 85

83 Ibidem, p. 123.
84 „Fuga în Banat” trebuie înþeleasã ca o fugã peste Mureº, în partea bãnãþeanã. Micãlãcenii

erau luntraºi vestiþi, astfel cã dispuneau de astfel de mijloace pentru trecerea Mureºului. Chiar
ºi astãzi, bãtrânii din Micãlaca folosesc termenul de „peste Mureº”, atunci când se referã la
partea bãnãþeanã a judeþului.

85 Protocolul Congregaþiei Arad, ºedinþa din 21 august 1750, seria 36, vol. 434, în Gheorghe
Ciuhandu, op. cit. , p. 123-124.
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În probleme religioase, românii se adresau episcopului ortodox al
Aradului. Astfel, într-o petiþie din anul 1777, o parte din locuitorii colonizaþi
la Arad, Micãlaca, ªiria, Cherechiu ºi Radna, s-au plâns consistoriului ortodox
din Arad, cã fii lor plecaþi la lucru în Arad au fost siliþi de parohul unit Paul
Breg sã treacã la uniaþie, motiv pentru care au fugit în Banat. 86

Reglementarea urbarialã din 1771
Reglementarea urbarialã din anul 1771 avea sã însemne, pentru

locuitorii din Micãlaca, o relativã uºurare a sarcinilor iobãgeºti. De fapt,
domnii de pãmânt sau arendaºii erariali, au încercat tot timpul sã sporeascã
obligaþiile iobagilor. Acest fenomen a determinat conflicte între imperiali
ºi nobilimea localã, deoarece împovãrarea sarcinilor iobãgeºti lovea direct
aceastã categorie de contribuabili ºi o punea în imposibilitatea achitãrii
sarcinilor fiscale cãtre stat. Curtea de la Viena ºi-a dat seama cã încasarea
acestora nu putea sã fie asiguratã decât printr-o reglementare urbarialã,
care sã stãvileascã lãcomia domnilor de pãmânt. 87

Conform reglementãrilor urbariale din 1771, obligaþiile iobagilor au
fost fixate la 52 de zile pe an de robotã cu carul, sau 104 zile de robotã cu
palmele, dupã o sesie întreagã, precum ºi la 1 florin darea de fum, 1 car de
lemne, 2 cocoºi, 2 pui, o cupã de unt ºi 12 ouã. La acestea se adãugau nona
ºi zeciuiala din toate produsele agricole, inclusiv inul ºi cânepa, precum ºi
din miei, porci ºi stupi de albine. 88

Jelerii erau obligaþi la 18 zile de robotã cu palmele pe an, 1 florin dare
pentru casã (darea de fum) ºi nona dupã produsele pe care le obþineau de
pe pãmânturile arendate. Jelerii fãrã casã erau datori cu doar 12 zile de
robotã cu palmele pe an. 89

Urbariul Mariei Terezia a reglementat, de asemenea, ºi unele probleme
legate de administraþie ºi de conducerea efectivã a satelor, încercând sã
punã capãt abuzurilor feudale. Dacã pânã atunci susþinerea bisericii, a

86 I. D. Suciu, Radu Constantinescu, op. cit. , p. 381
87 În Ungaria, dintr-o populaþie de aproximativ 10 milioane de locuitori, doar o jumãtate

de milion erau posesori de pãmânt ºi scutiþi de taxe. Aceastã mare ºi micã nobilime privilegiatã,
constituia un real obstacol în calea instaurãrii controlului fiscal imperial. (Vezi Taylor A. J. P.
Monarhia Habsburgicã 1808-1918 ALLFA 2000, Bucureºti, trad. Cornelia Bucur, p. 19).

88 Géza Kovach, Dezvoltarea agriculturii în comitatul Arad dupã reglementarea urbarialã
din 1771/1772, în Studii, Revista de istorie, nr. 4, 1960, p. 239-256.

89 S. J. A. N. A , Fond Prefectura Judeþului Arad, Conscripþiile urbariale.
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preotului, 90  a ºcolii ºi a învãþãtorului cãdea exclusiv în sarcina stãpânilor
feudali, începând de acum susþinerea acestor instituþii sãteºti se va
face, din ce în ce mai mult, prin contribuþia comunitãþii locale. De
asemenea, urbariul terezian asigura alegerea judelui ºi a altor
conducãtori locali de cãtre comunitatea sãteascã, aprobarea stãpânului
feudal fiind doar una de principiu. Urbariul a admis schimbarea liberã a
sesiilor între iobagi, la fel ca ºi transmiterea acestora cãtre urmaºi prin
moºtenire ereditarã, precum ºi vânzarea liberã a acestora. Din punct
de vedere social, toþi iobagii aveau drept de liberã strãmutare. 91  Mai
târziu, Iosif al II-lea avea sã interzicã nobilimii achiziþionarea de terenuri
de la iobagi, astfel cã proprietatea migra în interiorul aceleiaºi clase
sociale. Þãranii puteau sã vândã pãmântul doar unor alþi þãrani, dar
niciodatã nobilului. Astfel, pãtura þãrãneascã a obþinut un tip de
protecþie socialã care nu a mai existat în altã parte a Europei din acea
vreme, decât dupã Revoluþia francezã. 92  Din acest punct de vedere,
localitatea Micãlaca a avut numai de câºtigat, tradiþia moºtenirii funciare
ºi reformele tereziene ºi josefine contribuind la pãstrarea identitãþii
aºezãrii.93  Nu în ultimul rând, prin fixarea precisã a obligaþiilor iobãgeºti,
þãranii din Micãlaca devin mult mai interesaþi în dezvoltarea propriilor
gospodãrii.

Surplusul de produse agricole au început sã fie valorificate de cãtre
micãlãceni mai ales în târgul Aradului, oraº care a fost înzestrat cu dreptul
de a avea târguri mari, þinute regulat, de câte douã-trei ori pe an, încã din
anul 1702. 94  Din acest punct de vedere, un lucru deosebit de interesant
este faptul cã la momentul 1702, când comisariatul regal a încuviinþat þinerea
acestor târguri, a aprobat ca acestea sã se þinã în zilele de sãrbãtori
ortodoxe, dupã calendarul vechi, la Sfinþii Petru ºi Pavel ºi la Sf. Dimitrie,

90 Nu trebuie scãpat din vedere nici faptul cã, începând cu anul 1708, episcopul Isaia
Diaconovici mutã reºedinþa episcopalã ortodoxã de la Ineu, la Arad, lucru benefic pentru
locuitorii din Micãlaca, în marea lor majoritate ortodocºi. (Vezi Nicolae Iorga, Istoria Românilor
din Ardeal ºi Ungaria, I, p. 303).

91 S. J. A. N. A. , Fondul Prefectura Judeþului Arad, Conscripþiile urbariale.
92 Taylor, A. J. P. , op. cit. p. 18.
93 ***Aradul, permanenþã în istoria patriei, p. 167.
94 Márki S. , op. cit. , vol. II, p. 873, cf. Gheorghe Ciuhandu, op. cit. , p. 191.
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practicã care a rãmas în fiinþã pe întreg teritoriul comitatului Arad. Evi-
dent, de aici putem trage concluzia cã ponderea producãtorilor agricoli
era majoritar româneascã. 95

La 6 august 1771 – data întocmirii urbariului96  – în Micãlala existau
177 capi de familii, dintre care 32 erau iobagi cu case ºi cu sesie iobãgeascã,
117 aveau numai case de locuit, iar 27 nu aveau nici case, nici pãmânt. 97

(Anexe, Tabelul 4) Legat de iobagii care aveau numai case de locuit, trebuie
sã facem menþiunea cã ei dispuneau, totuºi, de o suprafaþã de teren în
jurul gospodãriei, în intravilan, care nu era consideratã ca fiind sesie
iobãgeascã. Loturile de pe lângã case se pãstreazã chiar ºi în zilele noastre,
constituind grãdinile micãlãcenilor. În medie, un „loc de casã” – termen
pãstrat pânã în prezent – însumeazã aproximativ 1. 600 mp, cu toate cã, în
urma cãsãtoriilor ºi a moºtenirilor funciare, aceste loturi întregi s-au
fãrâmiþat. Iobagii fãrã case ºi fãrã pãmânt trebuie înþeleºi ca fiind fraþi,
surori, fii sau fiice, care ajunseserã la maturitate, dar nu aveau înregistratã
pe numele lor nici o proprietate. Urbariul din 6 august 1771, cu toate cã a
reprezentat o clarificare necesarã a raporturilor iobãgeºti pentru locuitorii
din Micãlaca, a produs ºi numeroase nemulþumiri. Cel mai probabil cã
aplicarea legislaþiei urbariale de cãtre autoritãþile comitatense a fost cât
se poate de deficitarã, deoarece la începutul anului 1776, chiar pe data de
8 ianuarie, iobagii din Micãlaca ameninþau cã se vor muta în Moldova. 98

Autoritãþile comitatense reacþioneazã, la aceste ameninþãri ale locuitorilor
din Micãlaca, declarând cã le vor confisca toate bunurile mobile ºi îi vor
arunca în temniþã. Totuºi, celor nemulþumiþi li se dã dreptul sã se mute
într-o altã comunã din comitatul Aradului. Deºi nu cunoaºtem mai multe
amãnunte despre nemulþumirea micãlãcenilor din anul 1776, acestea ar
putea sã fie puse în legãturã cu abuzurile autoritãþilor în ceea ce priveºte

95 Gheorghe Ciuhandu, op. cit. p. 191.
96 Urbariul a fost întocmit în Micãlaca de cãtre vicecomitele Martin Klempay ºi de cãtre

executorul urbarial Anton Nagy, fiind un urbariu-tip pentru toate localitãþile din comitat. Vezi
Gh. Cãvãºdan, op. cit. , p. 15.

97 Vezi Tabella Urbarialis Possessionie Mikelaka, Primae Clasis ad Duum Serenissimi
Ducia Mutine pertinentis. Anexa 4.

98 S. J. A. N. A. , Fondul Perefctura Jdeþului Arad, procesele-verbale comitatense din anul
1776.
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exploatarea iobagilor de aici, deoarece câþiva ani mai târziu, la 6 aprilie
178599 , cu ocazia unei investigaþii comitatense, iobagii micãlãceni se plâng
de faptul cã zilele de robotã nu se aplicã în conformitate cu prevederile
urbariale. Astfel, spre nemulþumirea lor, sunt obligaþi sã presteze toate
zilele de robotã de peste an numai în perioada de varã, în loc ca o treime
din cuantumul robotei sã fie executatã iarna, aºa cum prevede Urbariul din
1771. În aceste condiþii, sãtenii din Micãlaca nu mai aveau timp suficient
sã-ºi lucreze propriile pãmânturi ºi sã-ºi satisfacã celelalte necesitãþi
gospodãreºti, reclamate exact în perioada muncilor agricole de primãvarã,
varã ºi toamnã. Tot cu aceastã ocazie, aflãm cã în vara anului precedent,
respectiv 1784, vitele domnului de pãmânt le-ar fi pricinuit o serie de pagube
printre semãnãturi, iar micãlãcenii n-ar fi fost despãgubiþi pentru acest
prejudiciu nici dupã un an de zile. Desigur, investigaþia comitatensã din
anul 1785 nu s-ar fi desfãºurat în Micãlaca fãrã a fi existat, în prealabil, o
plângere oficialã a iobagilor de aici împotriva abuzurilor domnului de
pãmânt. Pe de altã parte, nu putem scãpa din vedere nici faptul cã acest
conflict între iobagii micãlãceni ºi domnul de pãmânt s-a desfãºurat exact
în perioada când a avut loc Rãscoala lui Horea, Cloºca ºi Criºan, cãreia i s-
au alãturat ºi iobagii de pe Valea Criºului ºi de pe Valea Mureºului.

În aceastã perioadã, în Micãlaca a fost menþionatã o ceatã de haiduci,
împotriva cãreia autoritãþile comitatense trimit, în douã rânduri, soldaþi
înarmaþi din Arad. La 11 iunie 1785, pe lângã un detaºament de cetãþeni
înarmaþi, sunt trimiºi ºi 108 soldaþi din Cetate, semn cã numãrul haiducilor
era destul de însemnat. Desigur, nu este exclus ca haiducii menþionaþi sã
fie pur ºi simplu rãsculaþii, care tranzitau teritoriul localitãþii Micãlaca,
ascunzându-se în pãdurile de aici, deoarece nu dispunem de nici o dovadã
conform cãreia împotriva localitãþii Micãlaca sã fi fost luate mãsuri represive
la acea vreme de cãtre autoritãþile comitatense. Nu trebuie sã pierdem
din vedere nici faptul cã micãlãcenii erau de fapt ºi de drept „luntraºii
Aradului”, mulþi dintre ei fiind chiar angajaþi de cãtre comandanþii din Cetate
pentru aprovizionarea acesteia. Prin urmare, numãrul mare de luntrii ºi
debarcaderele de aici ar fi putut reprezenta un interes deosebit pentru
rãsculaþii de la 1785.

99 Gheorghe Ciuhandu, op. cit. , p. 74.
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Congresul iliric
Nu putem depãºi perioada secolului al XVIII-lea fãrã a aminti ºi despre

un alt eveniment, deosebit de important, care va avea repercursiuni ºi
asupra românilor din Micãlaca. Este vorba despre Congresul iliric, care s-
a desfãºurat la Timiºoara în anul 1790 ºi care a luat în dezbatere problemele
naþionale ale românilor ºi sârbilor din Imperiu. Delegaþia Aradului a înaintat
Congresului douã memorii. În primul memoriu, din 18 septembrie 1790,
se cerea nu numai libertatea cultului ortodox, ci ºi utilizarea limbii materne
în ºcoli, deoarece se intensificau ameninþãrile ºi mãsurile represive care
afectau caracterul ºi conþinutul naþional al învãþãmântului.100  Chiar dacã,
cel de-al doilea memoriu, se referã la autonomia fostelor comune grãni-
cereºti – idee împãrtãºitã mai mult de cãtre sârbi – revendicãrile arãdenilor
din primul memoriu au fost luate dupã o largã consultare publicã, din care
nu puteau lipsi nici reprezentanþii localitãþii Micãlaca.

Micãlaca în contextul istoric al secolului al XIX-lea
Ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea ºi primul deceniu al

secolului urmãtor însemna, pentru comunitatea iobagilor din Micãlaca,
strãmutarea vetrei satului. Motivaþiile acestei sistematizãri au fost mai
complexe ºi nu se refereau, exclusiv, la localitatea Micãlaca. Reor-
ganizarea teritorialã a vizat impunerea normelor sanitare, dezvoltarea
urbanisticã a oraºului Arad ºi punerea în aplicare a planului de cons-
truire a cetãþii Aradului. Conform „regulaþiunii” imperiale, noua vatrã a
satului Micãlaca s-a stabilit în apropierea celei vechi, fãrã sã fie afectate
prea mult proprietãþile existente.

„Noua aºezare a Micãlãcii se face în apropierea vechii aºezãri, la rãsãrit
ºi miazãnoapte de aceasta. În prima etapã a noii aºezãri, Micãlaca cuprinde
strãzile care se numesc astãzi Renaºterii, de la Mureº, pânã la strada
Credinþei, apoi urmãtoarele strãzi aproape paralele cu Mureºul ºi
perpendiculare pe Renaºterii: Frãþiei, Marginei, Dreptãþii, Ciobanului,
Voinicilor, Dr. Stanca ªtefan ºi jumãtate din credinþei.”101  În urma
„regulaþiunii”, loturile de casã au avut la început aceeaºi mãrime (800

100 ***, Aradul permanenþã în istoria patriei, p. 203.
101 A. B. O. R. M. V. , Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 20.
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stânjeni pãtraþi), iar biserica, potrivit unei notiþe
din inventarul vechii biserici din Micãlaca, pe 1837,
era „în foarte rea stare, fiindcã cu prilejul Regula-
þiunii au rãmas afarã din sat sau la marginea satului”.
La doar patru ani dupã menþiunea din anul 1837, în
anul 1841, sãtenii din Micãlaca au încheiat un con-
tract cu maestrul constructor ºi arhitect arãdean
Iosif Ficher pentru zidirea unei noi biserici, pe
strada Renaºterii, colþ cu strada Credinþei.

Pe actualele strãzi Abrud, Radnei ºi Lipovei, loturile de case erau de
600 stânjeni, micºorate faþã de suprafeþele anterioare. Cauza o reprezintã
împroprietãririle de dupã anul 1810. Istoricul maghiar, Somogyi Gyula, a
menþionat cã „în anul 1810, când Statul îºi transporta sarea cu luntrile sale,
din Micãlaca ºi-a angajat mulþi luntraºi cãrora le-a dat de-a lungul drumului
de þarã, frumos, în rând, locuri pentru case, pãºune din pusta Zimand, ba
încã i-a scutit ºi de serviciul militar.” Deºi nu avem date suficiente despre
numele celor angajaþi ca luntraºi în acea perioadã, totuºi prin împroprie-
tãririle de atunci s-a extins satul Micãlaca102 .

Odatã cu aºezarea acestor familii de luntraºi, în imaginarul colectiv s-a
conturat delimitarea teritorialã a Micãlãcii Vechi, între micãlãceni ºi
„bujecani”. Termenul de „bujecan-bujucan” se pare cã vine de la partea
satului de lângã Mureº, denumitã „Bujac”, locuitã, îndeosebi, de cei care s-
au îndeletnicit cu navigaþia pe râul Mureº. Pãrintele Cãvãºdan menþioneazã
în lucrarea sa, cã sãtenii din Micãlaca, atunci când se refereau la cineva
care locuia pe strada Lipovei, spuneau cã „locuieºte între miºei”103 . Fiecare
comunitate a micãlãcenilor ºi bujecanilor ºi-au administrat pãºunile, pânã
în 1930, când Micãlaca devine cartier al oraºului Arad.

Cele 621 de suflete, dintre care 156 familii de iobagi ºi 131 jeleri,
potrivit conscripþiei din 1828, locuiau în 284 de case. Arãturilor ºi fâneþelor
li se adãugau inventarul animalier, constituit din 70 boi, 133 vaci, 24 juninci
ºi 251 cai104 .

102 Somogy Gyula, op. cit. , p. 183.
103 A. B. O. R. M. V. , Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 21.
104 Kovách Géza, Conscripþia satelor arãdene în 1828, Ziridava, XV-XVI, Arad, 1987, p.

105-123.

Sigiliul satului
Micalaca din 1837
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Momentul Revoluþiei de la 1848 nu avea sã ocoleascã nici localitatea
Micãlaca. Deºi nu putem vorbi, la modul explicit, despre o participare
masivã a românilor din Micãlaca la aceste evenimente revoluþionare,
poziþionarea localitãþii în coasta Cetãþii Aradului ºi în imediata vecinã-
tate a oraºului aveau sã conducã, în mod evident, la implicarea luntraºilor
micãlãceni în tentativa de cucerire a Cetãþii. Mãrturie, în acest sens,
au stat memoriile maiorului Kolai Kovács Emeric, din armata revolu-
þionarilor maghiari, care laudã eforturile preotului din Micãlaca, Eftimie
Novac, pentru merite deosebite în asediul Cetãþii Aradului. Preotul
Eftimie Novac a absolvit Institutul Teologic din Arad în anul 1839, dupã
care a fost sfinþit preot în Micãlaca. El s-a alãturat revoluþionarilor încã
de la început ºi a fãcut propagandã în parohia sa pentru atragerea
sãtenilor la miºcãrile revoluþionare. Cu siguranþã cã este urmat de mai
mulþi micãlãceni, îndeosebi de luntraºi.

La acea vreme, Cetatea Aradului era înconjuratã efectiv de apele
Mureºului, bucla râului fiind unul dintre principalele mijloace de apãrare.
Prin urmare, având în vedere cã podul peste Mureº, care asigura legãtura
cu Cetatea era pãzit în permanenþã ºi putea fi ridicat în porþiunea de pe
insula Cetãþii, singura posibilitate de asediu era pe Mureº, cu plutele ºi cu
luntrele din Micãlaca. Altfel spus, prestaþia luntraºilor din Micãlaca devenea
indispensabilã în acest sens, cu atât mai mult, cu cât în fruntea lor se
aºezase chiar preotul Eftimie Novac. Acesta a solicitat vicecomitelui
Aradului, Veres Antal, sã intervinã pe lângã episcopul Gherasim Raþ, pentru
a-i da dezlegare sã meargã, alãturi de alþi revoluþionari arãdeni, în tabãra
de la Secskerek.

Vicecomitele i-a îndeplinit solicitarea preotului din Micãlaca. Drept
rãsplatã, în timpul absenþei sale, parohia i-a fost pãstratã, iar soþiei sale i s-
a asigurat subzistenþa. Însã, episcopul Gherasim Raþ i-a refuzat plecarea.
Un an mai târziu, numele preotului Eftimie Novac a apãrut pe o scrisoare
de garanþie, prin care a solicitat eliberarea unui enoriaº din Micãlaca,
arestat de cãtre autoritãþi în urma unui denunþ fals. În urma scrisorii,
enoriaºul a fost eliberat, semn cã preotul Novac se bucura de credibilitate
în faþa autoritãþilor.

În anul 1863, a ajuns în conflict cu credincioºii din Micãlaca, iar
protopopul Ioan Raþ al Aradului a fost însãrcinat cu anchetarea cazului. Se



40 Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea

pare cã micãlãcenii aveau dreptate, deoarece din acel an preotul Eftimie
Novac a fost mutat în parohia din ªomoºcheº105 .

În cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, comunitatea româ-
neascã din Micãlaca avea sã se manifeste – asemenea tuturor localitãþilor
româneºti din satele transilvãnene, dar cu precãdere în cele din comitatul
Aradului, unde românii erau populaþia majoritarã – din punct de vedere

politic pentru obþinerea de drepturi
naþionale, pentru dreptul de a alege
primari ºi notari români ºi, mai ales,
pentru a folosi limba românã în
administraþia localã. Era perioada,
de dupã, 1870, când românii din
comitatul Aradului au început sã-ºi
organizeze structurile politice,
bisericeºti, economice ºi culturale.
Preparandia ºi Institutul Teologic au
instruit, în ultimele cinci decenii ale
secolului XIX, un nucleu de inte-
lectuali români, dintre care mulþi ºi-

au desãvârºit studiile academice la universitãþi prestigioase din Budapesta,
Viena, Berlin sau Cernãuþi. S-a constituit Clubul arãdean al Partidului Na-
þional Român din Transilvania106 , a luat fiinþã Asociaþia naþionalã arãdanã
pentru cultura poporului român107 , sau pus bazele Bãncii româneºti „Vic-
toria”108 . Toate au convers spre pregãtirea Aradului ca, spre finele vea-

105 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Culturã. Mentalitãþi (1701-1918), Presa
Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, p. 193-194.

106 Înfiinþat încã din 8 ianuarie 1892 ºi reactivat în anul 1895, din iniþiativa lui Vasile
Mangra, ca o soluþie practicã în faþa interzicerii activitãþii Partidului Naþional Român.

107 Asociaþia ia fiinþã în anul 1863, iar la 10 mai 1865 Vincenþiu Babeº solicita unificarea
ortografiei româneºti, cu doi ani înaintea înfiinþãrii Academiei Române de la Bucureºti. (Bolovan
Ioan, Asociaþia naþionalã arãdanã pentru cultura poporului român 1863-1918. Contribuþii
monografice, Cluj-Napoca, 1994.)

108 Banca „Victoria” se înfiinþeazã în anul 1887, la iniþiativa a 20 de fruntaºi români
arãdeni, în frunte cu Alexandru ºi Antoniu Mocioni, Aurel Suciu ºi Nicolae Oncu, iar în anul
1893 banca avea un capital de 600. 000 de coroane, fiind a doua bancã româneascã din
Transilvania, dupã „Albina” din Sibiu. (Vezi Sinaci Doru, Tribuna Poporului ºi tribunismul
arãdean, în Aradul ºi Marea Unire, culegere de studii, coord. Grec Marius ºi Boia Stelean Ioan,
„Vasile Goldiº”University Press, Arad, 2008, p. 22-23.

Sigiliul comunei Micalaca din 1864
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cului al XIX-lea ºi începutul urmãtorului, capitalã politicã a tuturor românilor
din Transilvania. 109

Un moment politic deosebit pentru locuitorii comunei Micãlaca s-a
petrecut, în anul 1904, cu prilejul alegerilor parlamentare parþiale din data
de 26 august în cercul electoral Pecica. Fruntaºii Partidului Naþional Român
din Arad au întrevãzut o oportunitate de promovare a unui candidat naþional,
în persoana lui Gheorghe Popa. Tribuniºtii arãdeni au declanºat o campanie
de presã în susþinerea candidatului român: „A murit Vasarhelyi Laszlo.
Duºmanul de moarte al poporului românesc. Pe care românii cu voturile
lor l-au ales deputat. Care în casa þãrii a ajutat sã se facã legile cele mai
asupritoare pentru români. Care în casa comitatului Arad a cutezat sã arunce
în faþa românilor insulta cã Avram Iancu a fost tâlhar. A murit, odihneascã-
se în pace ºi Dumnezeu sã-l ierte… Vreþi voi, alegãtori români din cercul
Pecica sã vã aduceþi nefericirea asupra capului cu voturile voastre proprii?...
Doar nu sunteþi voi bãtuþi de Dumnezeu în aºa mãsurã. Limba voastrã,
legea voastrã, partidul guvernamental, partidul kossuthist ºi partidul lui
Apponyi le badjocoresc ºi le e scârbã de voi ºi toþi strigã cu gura mare cã
românul nu are nici un drept în þara asta, ci trebuie sã se facã ungur”. 110

Activitatea tribuniºtilor arãdeni în acest sens era motivatã ºi de faptul
cã militau pentru reintroducerea activismului politic, pentru promovarea
candidaþilor naþionali români în Parlamentul de la Budapesta. Fruntaºii
Partidului Naþional Român de la Sibiu susþineau încã pasivismul ºi
neimplicarea în politica de stat. În cele din urmã, tribuniºtii arãdeni au
avut câºtig de cauzã, iar la alegerile din anul urmãtor, 1905, au reuºit sã
trimitã în parlamentul budapestan trei deputaþi naþionali din comitatul Arad:
Ioan Russu-ªirianu, ªtefan Cicio Pop ºi Ioan Suciu. Ei ºi-au adjudecat victoria
în cercurile electorale Chiºineu-Criº, Boros Ineu ºi ªiria.

Alegerile parþiale ale cercului electoral Pecica, din 19 august 1904, au
fost câºtigate de candidatul naþionalist, Gheorghe Popa. Preºedintele
adunãrii, cunoscutul memorandist Mihai Veliciu111 , declara cã „apãrarea

109 Ibidem, p. 16-54.
110 Tribuna, Arad, 1904, nr. 144, 31 iulie/13 august, p. 1, în Petraº Lucian, Politicã ºi demers

naþional în comitatul Arad (1895-1916), Editura Brumar, Timiºoara, 2008, p. 51.
111 Mihai Veliciu, nãscut la ªepreuº, din pãrinþi iobagi, ajunge avocat ºi luptãtor pentru

drepturile românilor transilvãneni. Este singurul memorandist care, dupã eliberarea acestora
din temniþele de la Vaþ ªi Seghedin, refuzã sã semneze scrisoare de mulþumire cãtre împãrat
pentru amnistierea memorandiºtilor.
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noastrã a drepturilor noastre, a vieþii noastre, nu o putem concrede mai
mult duºmanilor noºtri, ci vrem sã trimitem în Dieta þãrii, întru apãrarea
noastrã, sânge din sângele nostru, os din osul nostru, care sã simtã
palpitarea inimii noastre ºi sã sppunã în auzul lumii cã românul nu vrea
altceva decât întãrirea lui ºi a patriei. Sã nu mai fim tot pleasnã la biciul
altora, sã nu mai fim slugã la dârloagã, ci stãpâni peste noi ºi vrerea
noastrã.”112

Ambele campanii electorale ºi întâlniri din perioada urmãtoare cu
alegãtorii români au fost organizate la Pecica (24 august), Curtici (21 au-
gust), Macea ºi Micãlaca (25 august). La toate aceste întâlniri, Gheorghe
Popa a fost însoþit de lideri marcanþi ai Partidului Naþional Român, ca
deputatul de la Orãºtie, Aurel Vlad, avocaþii Ioan Suciu, Lazãr Ghebeleº,
medicul Nicolae Ciaclan, protopopul Constantin Gurban, redactorul
„Tribunei” Sever Bocu, dar ºi preoþii locali ªtefan Tãmãºdan, Dimitrie
Barbu, Liviu Raþ, sau învãþãtorii ªtefan Roja, Efrem Hegieºan, Efrem
Moldovan, Petru Rus sau Iosif Iosa. Din nefericire, singurul care a fãcut
notã discordantã a fost preotul din Micãlaca, Iustin Dascãl, care nu îl susþinea
pe candidatul român, ci facea campanie electoralã în sprijinul candidatului
partidului guvernamental maghiar. Replica tribuniºtilor a fost durã: „O
întrebare Popa Iuda, supranumit ºi Iu(stin) Da(scãl) din Micãlaca, ai curaj
popo Iuda sã spui ºi preþul: pentru câþi arginþi þi-ai vândut neamul?”113

Deoarece în cercul electoral Pecica românii se aflau în minoritate114 ,
Gheorghe Popa a obþinut doar 428 de voturi, faþã de Zelinszky Mihaly, 457
de voturi ºi Herczeg Ferencz, 802 voturi, ultimul fiind declarat ales. 115

Deoarece arhiva Primãriei din Micãlaca s-a distrus cu ocazia inundaþiilor
din anul 1932, puþinele date care ne-au stat la dispoziþie provin din
documente ºi scrieri colaterale, în special din presa vremii ºi din
corespondenþa purtatã de cãtre edilii din Micãlaca cu autoritãþile bisericeºti
sau civile ale vremii.

112 Tribuna, Arad, 1904, nr. 153, 14/27 august, p. 1.
113 Ibidem, nr. 152, 12/25 august , p. 1.
114 20. 604 români, la 28. 856 unguri, ºvabi ºi sârbi. Pe de altã parte, exista ºi o politicã a

autoritãþilor maghiare de a desemna cercurile în aºa manierã, încât românii sã nu fie majoritari.
Cu toate acestea, cercurile din Boros Ineu, ªiria, Chiºineu-Criº, Lipova sau Vârfurile erau
majoritar româneºti.

115 Petraº Lucian, op. cit. , p. 52.
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În perioada dualismului austro-ungar, micãlãcenii ºi-au pãstrat, nealterat,
caracterul românesc al aºezãrii, folosind limba românã în antistia comunalã
ºi în redactarea actelor bisericeºti. Nu dispunem de date despre parti-
ciparea nominalã a unor locuitori din Micãlaca la Alba Iulia, în 1 Decembrie
1918, dar putem presupune cã o delegaþie din Micãlaca a fost alãturi de
puternica delegaþie a Aradului la
acest mare eveniment naþional. O
referinþã cu puternice reverbe-
raþii naþionale o gãsim în anul
1914, la izbucnirea Primului
Rãzboi Mondial, când românii din
Micãlaca, care au fost mobilizaþi,
au solicitat sã defileze pe centrul
Aradului în grup compact, româ-
nesc, cântând cântece naþionale,
din care n-a lipsit „Deºteaptã-te
române”. Deoarece problemele
legate de Armatã ºi de Apãrare
se gãseau în directa subordine a
Vienei ºi nu þineau nicidecum de
voinþa Budapestei, cererea osta-
ºilor micãlãceni a fost acceptatã.
În plus, detaºamentul românesc
din Micãlaca ºi-a confecþionat ºi
un drapel propriu de luptã, numai
cã micãlãcenii, jucându-se puþin
cu culorile steagului imperial, le-
au nuanþat în aºa mãsurã, încât acestea erau roºu, galben ºi albastru, de
fapt culorile naþionale româneºti.

 În memoria celor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial, în fostul cimitir
militar din Arad-Micãlaca116 , aflat pe Calea Armatei Roºii, a fost ridicat un
impunãtor monument din marmurã albã pe care erau consemnate 200 de
nume ale eroilor cãzuþi pe câmpul de luptã din zonã.

Monumentul eroilor cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial, în fostul cimitir militar

din Arad-Micãlaca
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Micãlaca dupã Marea Unire
La 5 mai 1923, primarul comunei Micãlaca, Dimitrie Radovan a solicitat

subprefectului construirea unui stãvilar în digul de protecþie de pe malul
Mureºului, deoarece ºuvoaiele apelor nu se puteau deversa în Mureº ºi
au inundat 36 de jugãre de teren. Menþioneazã cã ºi locuitorii din Glogovãþ
ºi din Mândruloc erau interesaþi de construcþia acestui stãvilar, deoarece
ºi ei se confruntau cu aceleaºi probleme pluviale. Din acest document cã aflãm
preºedintele composesoratului foºtilor urbarialiºti era Ioþa Pãnãdan. 117

Prin adresa oficialã nr. 232/1927 din 3 martie, primarul Teodor Stana,118

i-a raportat prim-pretorului judeþului faptul cã „Statutele Composesoratului
Urbarial al foºtilor navigatori de sare din Micãlaca este alcãtuit ºi urmeazã
sã fie publicat, pentru 15 zile, la avizierul Primãriei”. Desigur, era vorba
despre statutul pãºunatului, început cu un an înainte, pe vremea primarului
Savu Pãdurean.

Dintr-un proces verbal al Consiliului comunal Micãlaca, intitulat
„Constituirea composesoratului aºa numit partea Bujucani din comuna
Micãlaca” ºi scris cu ocazia unei ºedinþe de constituire a composesoratului
de pãºune al foºtilor navigatori de sare, 119  þinutã în prezenþa pretorului
Plãºii Arad, Iosif Anghelina, aflãm numele a 17 proprietari de pãºune, care
însumau „23 de drepturi”120 : Dreucean Terente, cu 2/4 drepturi, Stana
Todor, cu 2 drepturi, Pecican George, cu 2, 2/4 drepturi, Pãdurean Savu,
cu 2, 2/4 drepturi, Conta Mitru, cu 2/4 drepturi, Gherman Todor, cu 1, 2/4
drepturi, Mihuþa Ioan, cu 1 drept, Urlea Mihaiu, cu 1, 2/4 drepturi, Radovan
Todor, cu 1 drept, Urlea Rancu, cu 1 drept, Colþãu Florea, cu 1 drept,
Comloºan Simion, cu 1, 2/4 drepturi, Ardelean Pavel, cu 2/4 drepturi, Tomea
Savu, cu 1 drept, Miculiþã Todor, cu 1, 2/4 drepturi, Cameniþã Ioan Savu,
cu 1, 2/4 drepturi ºi Comloºan Steva, cu 1 drept. Menþionãm cã „1 drept”
era echivalentul a jumãtate de jugãr de pãºune.

116 Mutat în perioada comunistã în cimitirul Pomenirea
117 S. J. A. N. A. , Fond Prefecturã judeþului Arad, 1922, nr. 24, f. 13.
118 Ibidem, f. 41.
119 Ibidem, f. 3.
120 Conform menþiunii pretorului Iosif Anghelina, aflãm cã existau un numãr de 145 de

proprietari de pãºune bujucani, cu un numãr de 148, 3/4 drepturi.
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Deosebit de interesantã în ceea ce priveºte activitatea politicã din
Micãlaca acelor vremi era faptul cã din rândul „bujucanilor” menþionaþi -
Stana Todor, Pãdurean Savu, Radovan Todor ºi Colþãu Florea - au fost aleºi,
de-a lungul vremii, primari. Prin urmare, putem trage concluzia cã, având
în vedere comunitatea de interese, cel puþin în ceea ce priveºte pãºunatul,
„bujucanii” au dat numeroºi primari în Micãlaca, mai ales dupã anul 1920,
de când putem consulta rãmãºiþele din arhive. „Bujucanii” au votat în sistem
mono-bloc, susþinându-ºi candidatul în detrimentul celui propus de cãtre
agricultorii micãlãceni din partea tradiþionalã a satului.

Referitor la documentul amintit anterior, pe mai multe zeci de pagini,
au fost consemnate drepturile ºi obligaþiile membrilor asociaþiei de pãºunat,
care însuma toþi locuitorii micãlãceni care aveau în proprietate o parte de
pãºune. Pentru majorãrile de capital, pentru construcþia de imobile sau
pentru închirierea unor suprafeþe era necesar votul majoritãþii membrilor
asociaþi, iar pentru înstrãinãri sau pentru dizolvarea asociaþiei, cel puþin
douã-treimi. Aveau drept de vot sãtenii care dispuneau cel puþin de jumãtate
de jugãr de pãºune, ceilalþi, cu suprafeþe mai mici, se puteau asocia între
ei ºi puteau vota prin reprezentanþi. Adunarea generalã se þinea, conform
statutului, o datã pe an ºi putea sã fie convocatã de cãtre preºedinte, de
cãtre prefectul judeþului sau de cãtre 10% dintre asociaþi. O altã prevedere
statutarã arãta cã „nici un produs nu se poate vinde altfel decât prin licitaþie
publicã”121 . Asociaþia avea drepturi depline ºi în ceea ce priveºte inter-
zicerea, definitivã sau temporarã, a pãºunatului pentru anumite categorii
de animale, care ar putea contribui la distrugerea sau degradarea islazului
comunal. Asociaþia micãlãcenilor era destul de profitabilã din punct de
vedere economic, deoarece dispunea de animale de montã, de grajduri,
de utilaje pentru întreþinerea pãºunii, inclusiv de personal (preºedinte,
casier, pãstori etc.). Se încasau taxe de pãºunat de la fiecare gospodar, în
funcþie de numãrul de animale ºi de categoria acestora, iar profitul era
împãrþit, în fiecare an, între membrii asociaþi.

O altã menþiune apare într-o adresã înaintatã subprefectului judeþului,
care avea urmãtorul conþinut: „cu onoare vã înaintãm actele de organizare
a proprietarilor aºa numiþi Bujucani din Micãlaca rugându-vã a da aprobarea
recerutã de Normele de organizare votate în ºedinþa þinutã sub conducerea

121 Ibidem, f. 12, art. 52.



46 Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea

noastrã la 12 ianuarie a. c.” 122  Precum putem observa din conþinutul adre-
sei, „Bujucanii”, constituiau un grup separat al comunei Micãlaca, gestionându-
ºi singuri pãºunea primitã în anul 1810 în pusta Zimandului.

Procesul verbal al ºedinþei Consiliului comunal Micãlaca din 22
decembrie 1928, cuprindea discuþiile ºi aprobarea bugetului comunei
pentru anul viitor. Au fost prezenþi primarul comunei Micãlaca, la acea
vreme Florea Colþan, preoþii Ioan I. Ardelean ºi Ioan Marºieu, învãþãtorii
Dimitrie Ciobotea ºi Iulian Barcu, consilierii locali Antoniu Enghel, Iuliu
Farago, Ioan Ardelean, Rancu Urlea, Todor Gherman ºi Pascu Crista,
precum ºi notarul comunei, Ioan Albici. Proiectul de buget pentru anul
1929 a fost aprobat în unanimitate. Fãcea menþiuni legate de: veniturile
ordinare, care se cifrau la 1. 376. 071 lei; venituri extraordinare, 150. 500
lei; total venituri, 1. 526. 511 lei123 .

Într-o altã ºedinþã a Consiliului comunal din Micãlaca, din 8 iunie 1929,
consilierul Iuliu Farago propunea, în baza solicitãrii Prefecturii arãdene,
alocarea sumei de 10. 000 de lei din bugetul comunei pentru construirea
oficiului Protopopiatului Arad. 124

Odatã cu trecerea localitãþii Micãlaca în componenþa oraºului Arad,
prin Decretul Regal nr. 247, publicat în Monitorul Oficial din 9 decembrie
1929, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1930, istoria acesteia s-a împletit
cu cea a urbei125 .

În ciuda avertismentelor din anii anteriori ale autoritãþilor micãlãcene
despre pericolul inundaþiilor, mãsurile întreprinse au fost minimale în raport
cu catastrofele provocate de inundaþiile din 1932.

Inundaþiile, care au produs pagube considerabile în localitate, aveau
sã fie prefaþate de câteva „semne” rãu-prevestitoare, care se pãstreazã ºi
astãzi în memoria localnicilor. Astfel, în vara anului 1923, în timp ce ciurda
de vaci a micãlãcenilor pãºtea pe pãºunea de peste Mureº, un roi de insecte
a nãvãlit asupra acesteia, provocând o adevãratã panicã printre dobitoace.
Ciurda a luat-o la goanã cãtre Mureº, iar vacile s-au aruncat pur ºi simplu în

122 Ibidem, f. 13.
123 Ibidem, 910/929, f. 38.
124 Ibidem, f. 39.
125 Decretul Regal Nr. 247, din 9 decembrie 1929, publicat în Monitorul Oficial din 1

ianuarie 1930, p. 1; Aradul permanenþã în istoria patriei, p. 428.
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apã. Deoarece tocmai în acel timp pe Mureº trecea un ºir de plute cu
lemne, 18 vaci cu lapte, mai mulþi viþei ºi 6 boi au nimerit sub plute ºi s-au
înecat. Sãtenii vorbesc ºi astãzi cã s-a înecat jumãtate din ciurda de vaci,
iar faptul cã cealaltã jumãtate a scãpat se datoreazã ciurdarului care, în
mod iscusit, a sãrit în apã ºi a þinut de coarne taurul comunal, care era ºi
iniþiatorul iureºului. Paguba materialã suferitã de gospodarii din Micãlaca
a fost una considerabilã.

Patru ani mai târziu, pe data de 2 iulie 1927, la orele 17, 00, cerul s-a
întunecat peste Micãlaca dinspre apus ºi, în câteva minute, a bãtut o grin-
dinã nãprasnicã, cu pietre de mãrimea ouãlor de gãinã. 126  „Grindina a distrus
întreaga recoltã de grâu, porumb ºi alte semãnãturi, aºa fel cã n-a mai rãmas
nici un firicel de iarbã neatins. Dupã circa 10 minute de grozavã vijelie,

Harta Aradului din 1931

126 Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 26. Preotul Cãvãºdan menþioneazã cã îl citeazã pe
pãrintele Ioan Ardelean, care a întocmit o cronicã a Parohiei Micãlaca pentru perioada 1920-
1940, în manuscris caligrafiat.
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hotarul întreg a rãmas pustiu ºi urmele dezastrului se pierdeau în pârjolul
imens ce s-a întins peste lanurile de grâu dripite la pãmânt. Ferestrele
locuinþelor – dinspre apus – sparte, iar în interiorul locuinþelor tixit de
grindinã pânã la înãlþimea de un metru”. Relatarea pãrintelui Ioan Ardelean
a fost cât se poate de elocventã pentru proporþiile dezastrului care s-a
abãtut peste gospodarii din Micãlaca. La acea vreme, 95% din micãlãceni
erau agricultori. Seceriºul abia dacã începuse de douã sau de trei zile,
astfel cã pe tot parcursul anului 1927, pânã la recolta din anul urmãtor,
micãlãcenii au dus-o destul de greu.

Inundaþiile, adevãraþi „cavaleri ai apocalipsului”, în viziunea istoricului
Paul Cernovodeanu au provocat, în 1932, imense distrugeri materiale ºi
umane. În primãvara acestui an, în urma ploilor ºi topirii zãpezilor, apele
Mureºului au crescut înspãimântãtor. „Ghiaþa – citãm din scrierea pãrintelui
Ardelean – care nicidecum nu se mai putea strecura în mod normal, formase
adevãraþi munþi în unele locuri ale râului. Se prevedea cã inundaþia Mureºului
va fi inevitabilã. Într-adevãr, în ziua de 6 aprilie 1932 – cu toate eforturile
autoritãþilor administrative ºi ale armatei – la orele 17, 00 apa Mureºului a
trecut peste linia de cale feratã Arad-Timiºoara, în dosul cimitirului militar.
Ceea ce a urmat de-acum, nici cel mai destoinic cronicar nu va putea sã
punã pe hârtie în mod destul de fidel. Clipe de groazã. Pe când valurile
dãdeau nãvalã, urlând furios pe toate strãzile comunei, mulþimea
înspãimântatã îºi pierdea firea. Nimeni nu mai putea sã ajute nimic. Plânsul
copiilor, vaietul femeilor se amestecau cu zgomotul torentelor de apã.
Fiecare cãuta sã-ºi salveze întâi – dacã mai avea timp – animalele ºi
mobilierul. Pânã noaptea târziu nu s-a sfârºit evacuarea comunei de tot ce
era viu ºi ce se mai putea salva în grabã. La intervale de 5-10 minute se
auzea, în noaptea sinistrã, pârâitul caselor ce se dãrâmau sub povara lor,
ca sã disparã într-o clipitã în valurile apelor. Unii, în disperarea lor, se urcau
pe acoperiºurile caselor, ca mai apoi – neavând nici o speranþã de scãpare
– sã fie salvaþi cu bãrcile pionierilor militari. În fine, pe la miezul nopþii, s-
a dat alarma, prin sunetul clopotelor ºi prin baterea tobei, ca toatã lumea
sã fie scoasã din comunã. 127  În zorii zilei urmãtoare, Mureºul a strãbãtut ºi
prin digul de apãrare de la Vladimirescu (Glogovãþ), aºa cã în câteva ceasuri,

127 Pãrintele Ardelean încã mai foloseºte termenul de „comunã”, deºi, de doi ani, Micãlaca
devenise suburbiu al Aradului.
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pe la orele 7, 00 dimineaþa,
apa a ajuns ca în unele locuri
sã fie mai mare de 3-4 metri
ºi din cele aproape 800 de
case din comuna Micãlaca, n-
au mai rãmas decât vreo 20-
30, care fiind zidite de cãrã-
midã, nu s-au surpat. Dezas-
trul a fost complet. Micãlaca
a fost ºtearsã de pe faþa pãm-
ântului. Vestea dezastrului s-
a rãspândit prin toate ziarele
din þarã, pânã în cele mai mari
depãrtãri, producându-se o
compãtimire generalã pentru
soarta tristã a sinistraþilor
micãlãceni, rãmaºi fãrã nici un
fel de adãpost”. 128

Autoritãþile judeþene au
intrat în stare de alertã, au
format comisii ºi au þinut ºe-
dinþe pentru a fi luate mãsuri.
Bilanþul dezastrelor aratã faptul cã sute de case au fost nãruite, familii
întregi au rãmas fãrã adãpost, imbrãcãminte ºi hranã. A fost creat un fond
pentru sinistraþi, s-au organizat baluri, concerte, ºezãtori culturale pentru
ajutorarea lor129 .

Ziarul „ªtirea” anunþa, în 27 aprilie 1932, sosirea M. S. Regele Carol al
II-lea, cu un tren special în zonele inundate130 . Însoþit de mai mulþi demnitari
ºi oficialitãþi ale oraºului Arad, dupã un scurt popas în Micãlaca Nouã, s-a
oprit Sfânta Bisericã de pe strada Renaºterii. Aici, a fost întâmpinat de
cãtre Prea Sfinþia Sa Pãrintele Grigorie Comºa, Episcopul Aradului, consi-
lierii eparhiali ºi preoþii din localitate. În mesajul liturgic, episcopul a descris

128 A. B. O. R. M. V. , Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 29.
129 Felicia Aneta Oarcea, Aradul sub ape, Complexul Muzeal Arad, Arad, 2007, p. 1-2.
130 ªtirea, Arad, II, 1932, nr. 56, 27 aprilie, p. 1.

Inundaþiile din 1932. Nivelul apei

Casã distrusã de inundaþiile din 1932
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suferinþele localnicilor, a mulþumit
pentru „Dragostea pãrinteascã ce
o arãtaþi acestor locuitori le va
spori speranþa, perseverenþa ºi
bãrbãþia spre a-ºi reface gospo-
dãriile lor”131 . Regele, înainte de
plecare, a semnat pe prima paginã
a Sfintei Evanghelii a bisericii, în
semn de aducere aminte despre
vizita sa. 132  La ieºirea din sfântul
lãcaº, a împãrþit ajutoare bãneºti la
200 de sinistraþi, care au fost
„trecuþi într-un talon întocmit de
autoritãþi”. Sumele au variat între

1000-4000 lei. 133

De la Bisericã, Regele
Carol al II-lea s-a deplasat
de-a lungul strãzilor pline
cu noroi din Micãlaca ºi a
ascultat poveºtile local-
nicilor . Memoria colectivã
a stocat episodul în care
Majestatea Sa a intrat în
curtea casei prãbuºite a
crâsnicului Tudor Arse ºi

vãzând dezastrul, la plecare i-a dãruit suma de 1. 000 de lei. În acea zi,
Regele Carol al II-lea le-a dãruit sinistraþilor micãlãceni, în total, suma de
300. 000 de lei.

Sinistraþilor, autoritãþile arãdene, le-au oferit materiale de construcþie
la preþuri mici, cu posibilitatea de plãtã în 10 ani fãrã nici o dobândã. Într-o

Ziarul „ªtirea” anunþã sosirea regelui

Regele Carol al II-lea. Sosirea la Arad

131 Ibidem, 28 aprilie, p. 4.
132 Din informaþiile primite, se pare cã pagina cu textul Regelui Carol al II-lea a fostt ruptã

din Evanghelie, de cãtre un preot prea zelos, dupã anul 1947, poate ºi de teama unor represiuni
din partea noilor autoritãþi comuniste.

133 ªtirea, Arad, II, 1932, nr. 56, 28 aprilie, p. 4.
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adresã din 1932 a Primãriei Arad cãtre Prefecturã, s-a menþionat cã:
„Domnule Prefect, la adresa Dvs. No. 11618/932 din 20 ianuarie 1934, cu
regret trebuie sã Vã comunic, cã nu putem achita suma de 25. 000 de lei,
restanþã cu care datoreazã suburbia Micãlaca fondului de construcþii ºcolare,
din urmãtoarele motive. Din restanþele ce Primãria avea sã le încaseze de
la locuitorii din Micãlaca, dupã anexarea acesteia la oraºul Arad, fostul
angajat al Primãriei însãrcinat cu încasãrile a delapidat o sumã
considerabilã, la care Primãria a trebuit sã renunþe. În urma inundaþiei din
anul 1932, Primãria a renunþat la încasarea restanþelor din Micãlaca, ba
chiar a acordat ajutoare sinistraþilor ºi a contribuit la refacerea acestui
cartier. Primãria a refãcut ºcolile din Micãlaca Veche ºi Micãlaca Nouã,
precum ºi locuinþa directorului, toate fiind distruse de inundaþie, a prevãzut
cu materialul didactic necesar aceste ºcoli ºi a înfiinþat o grãdinã de copii
în Micãlaca Nouã. Vã rugãm sã binevoiþi a renunþa la suma de 25. 000 de
lei luând în considerare faptul cã Primãria a cheltuit cu ºcolile din Micãlaca
înzecit suma cerutã de Dvs. Arad, 1 februarie 1934”.

Dupã înlãturarea urmãrilor dezastrului, au fost luate mãsuri de îndiguire
ºi consolidare a malurilor râului Mureº. În sprijinul micãlãcenilor a

Regele Carol al II-lea, vorbind cu micãlãcenii
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intervenit ºi deputatul, preotul micãlãcean, Ioan Ardelean. Parlamentarii
arãdeni au solicitat reducerea impozitelor pentru populaþia care a fost
afectatã de inundaþiile din 1932. Întâlnirea cu primul ministru Gheorghe
Tãtãrãscu a prilejuit, în 1935, discutarea acestor probleme, care s-au soldat
cu promisiunea acordãrii sprijinului guvernamental134 .

 Cotidianul liniºtit a fost întrerupt de izbucnirea celui de-al doilea rãzboi
mondial. Cursurile ºcolare au fost întrerupte, dupã cum am menþionat în
capitorul referitor la învãþãmântul micãlãcean. Mulþi localnici au fost înrolaþi.
Ororilor rãzboiului li s-au adãugat arestãrile din timpul regimului comunist.
Au fost reprimate miºcãrile de rezistenþã împotriva comunismului. De
asemenea, în mai 1948, a fost pornit un val de arestãri împotriva elevilor,
preoþilor ºi membrilor bisericilor. Din biografiile prezentate, în curgerea
textului, îi menþionãm pe:

Ardelean Petru (n. 02. 07. 1920, Arad-Micãlaca) – condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la 20 de ani muncã silnicã pentru crimã
împotriva umanitãþii. I-a executat între anii 1949-1956135 .

Bugari Teodor din Micãlaca a fost condamnat de Tribunal Arad la nouã
luni de închisoare. Dupã eliberare, ca tuturor deþinuþilor, i s-a interzis sã
dea relaþii despre perioada detenþiei136 .

Buzeºan Ilie (n. 17. 02. 1920, Arad) – a fost condamnat de Tribunalul
Militar Timiºoara la 10 ani de închisoare, pe care i-a executat între anii
1951-1961.

Drãucian Gheorghe (n. 05. 04. 1914, Arad-Micãlaca) – a fost condamnat
de Tribunalul Militar Timiºoara la 4 ani de închisoare, pentru uneltire. În
perioada 1950-1954, i-a ispãºit în închisorile de la Timiºoara, Jilava, Canal.

Hanþ Ilie, teolog, din Micãlaca, a fost arestat, în anul 1949, împreunã
cu lotul Organizaþia Naþional Creºtinã.

Hanþ Petru, subofiþer în Ministerul Apãrãrii Naþionale, a fost arestat
împreunã cu lotul Organizaþia Naþional Creºtinã ºi condamnat la 15 ani de
închisoare.

Mihalcovici Alexandru (n. 18. 02. 1929, Arad) – a fost membru al
Organizaþiei Naþional Creºtine. A fost condamnat la 12 ani de detenþie,

134 Arad. Monografia oraºului Arad, Arad, 1999, p. 165.
135 Corneliu Cornea, Luptãtori ºi martiri ai rezistenþei anticomuniste din judeþul Arad

1945-1989, Ed. Multimedia, Arad, 2007, p. 26.
136 Informaþie oralã primitã prin bunãvoinþa lui Barna Cãtãlin, nepotul lui Bugari Teodor.
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între 1949-1964, pe care i-a executat în închisorile din Timiºoara, Gherla,
Baia Sprie, Aiud, Galaþi, Botoºani.

Mihalcovici Pavel (05. 12. 1923, Arad) – student la Facultatea de
Medicinã din Timiºoara. Ca ºef al Organizaþiei Naþinale Creºtine a fost
condamnat la 18 ani de închisoare. I-a executat în intervalul 1949-1964 în
închisorile din Timiºoara, Piteºti, Gherla, Baia Sprie, Delta.

Tudor Damian (n. 09. 04. 1912, Arad) – a fost arestat în 1949 ºi
condamnat la 1 an de închisoare. Eliberat în anul urmãtor, a fost arestat
din nou în 1959 ºi condamnat la 20 de ani de închisoare muncã silnicã. A
fost eliberat în 1964. Detenþia ºi-a petrecut-o în închisorile din Arad,
Timiºoara, Aiud, Jilava, Balta Brãilei.

Zaslãu Pavel (n. 30. 09. 1920, Arad) a fost arestat pentru uneltire în
anul 1953 ºi condamnat de Tribunalul Militar Timiºoara la 15 ani de
închisoare. A fãcut parte din lotul lui Mihalcovici. A fost eliberat în anul
1964137 .

Dupã anul 1960, regimul comunist a cunoscut o perioadã de destindere.
Cea mai mare parte a deþinuþilor au fost eliberaþi în jurul lui 1964.

O descriere a fostei comune, din anul 1956, i-o datorãm preotul
Gheorghe Cãvãºdan138 : „Localitatea Micãlaca Veche numãra douãzeci ºi
nouã de strãzi largi ºi drepte, dintre care unele lungi ºi foarte frumoase.
Pe marginea strãzilor, în toatã Micãlaca sunt plantaþi diferiþi arbori ca: tei,
castani, sãlcii pletoase ºi, în cea mai mare parte, salcâmi. Casele, în numãr
de 783, se înºirã de-a lungul strãzilor, întocmai ca mãrgelele pe un fir de
aþã bine întins. Dupã felul cum sunt construite, în Micãlaca gãsim trei tipuri
de case: a) case þãrãneºti, lungi, cu coridor larg deschis, cu stâlpi de
cãrãmidã; b) case la stradã, cu douã sau trei camere la stradã, iar înspre
curte cu coridor de cele mai multe ori închis; c) case pe colþ, sau cârne, cu
douã sau trei camere la stradã ºi altele spre curte, cu o parte din coridor
închis, iar cealaltã deschis…. Toate sunt fãcute de cãrãmidã arsã, acoperite
cu þiglã, cu ferestre mari ºi luminoase, dupã cele mai noi cerinþe de igienã.139

Strada principalã din Micãlaca Veche este strada Renaºterii, care împreunã

137 Corneliu Cornea, op. cit. , p. 55, 87, 114, 153-154, 238.
138 A. B. O. R. M. V. , Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 2-5.
139Este vorba despre casele construite dupã inundaþiile din anul 1932, în timpul cãrora s-

au distrus 90 % din vechile case de vãiugã.
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cu strada Prutului strãbate localitatea de la calea feratã Arad-Bucureºti,
pânã la Mureº. Aici se gãsesc aproape toate instituþiile: biserica ortodoxã
românã, ºcoala mixtã de 7 ani, grãdiniþa de copii mici, cãminul cultural,
casa parohialã, în care stã în prezent Pr. Gheorghe Cãvãºdan, O. C. L.
„Alimentara” etc. Fosta primãrie a comunei, actualmente sectorul
administrativ agricol, se gãseºte pe Calea Armatei Roºii, în colþ cu
Renaºterii. La marginea comunei, în partea de sud-vest, s-a fãcut în anul
1954 o crescãtorie de porci modernã, care þine de gospodãria agricolã
anexã a Uzinei Electrica din Arad, iar în partea de est a comunei, pe pãºunea
aºa-numitã „a oilor”, acum trei ani 140  a fost amenajatã o foarte frumoasã
arie electricã. În partea de sud a comunei, în imediata apropiere a caselor,
curge Mureºul. Strada Marginei a fost despãrþitã de Mureº numai prin dig,
care în anul 1954 a fost înãlþat cu un metru ºi mult întãrit. Tot în acest an s-
a fãcut cantonul de la „deluþ”. Toate acestea prin grija Serviciului Apelor.
(…)”

140 1953, luând ca reper elaborarea Monografiei în anul 1956.
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CAPITOLUL III.
Populaþia

Vechea populaþie a Micãlãcii a fost una româneascã. Conscripþia din
anul 1715, prima efectuatã dupã eliberarea zonei de sub turci, atestã aici
62 de capi de familie, cu nume exclusiv româneºti. La mijlocul secolului al
XVIII-lea, localitatea aparþinea de districtul Totvãrãdia-Miniº141 , care se
întindea pânã la oraºul Arad. În toate cele 31 de localitãþi aparþinãtoare
existau – dupã statistica din 1743 – cel mult 71 nume maghiare, 108 ger-
mane ºi 104 sârbeºti”, toate celelalte fiind nume româneºti. Astfel, în cazul
localitãþii Micãlaca, din 58 de familii surprinse cu ocazia acestei conscripþii,
doar 14 familii au nume maghiare, celelalte 44 fiind cu nume românesc. De
fapt, Micãlaca a fost locuitã neîntrerupt de cãtre români, care au reprezentat
populaþia majoritarã în toate momentele istorice pe care le cunoaºtem.
Numele româneºti conscrise în Micãlaca în anul 1743 precum Mihai Petru,
Toader Ioan, Toader Lup, Ciucean Ion, Dreucean Pavel, Floca Gheorghe,
Dehelean Ion, Morodan Iovan, Caprar Toader, Dan Iacob, Boer Petru,
Mihutza Ion, Urs Petru, Gligor Ion, Ardelean Stan, Mihuþa Iacob, Dreucean
Uras, Toma Crãciun, Ardelean Ion, etc. , reprezintã azi un indiciu impor-
tant pentru vechiul nucleu de micãlãceni. Potrivit sistemului de organizare
românesc, acel officium walahorum, în anul recensãmântului, satul avea
jude ºi jurat iar comunitatea ortodoxã era condusã spiritual de un protopop,
„prota Toader” ºi de diacul Neda142 .

141 District din care a fãcut parte ºi localitatea Micãlaca, la fel ca toate localitãþile de pe
malul drept al Mureºului, de la Arad, pânã la limita cu actualul judeþ Hunedoara.

142 Gheorghe Ciuhandu, op. cit. , p. 23-25, Anexe.
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Evoluþia demograficã a comunei143

-1857 - 2. 158 locuitori; -1869 – 2. 091 locuitori; -1880 – 2. 197 locuitori; -
1890 – 2. 393 locuitori; -1900 – 3. 243 locuitori; -1910 – 4. 315 locuitori; -
1922 – 4. 211 locuitori

Compoziþia etno-confesionalã a populaþiei, în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea ºi începutul secolului XX, poate fi desprinsã din recensãmintele
efectuate de autoritãþile habsburgice ºi austro-ungare în întervalul 1850-
1910. Referindu-se la intervalul cronologic 1880-1910, cercetãtorii demografi
susþin cã, în timpul dualismului, recensãmintele, efectuate de cãtre
autoritãþile maghiare, nu au înregistrat naþionalitatea locuitorilor, ci numai
limba maternã. Criteriul a facilitat denaturarea datelor statistice, ceea ce a
permis o „creºtere artificialã” a populaþiei vorbitoare de limbã maternã
maghiarã. Pe lângã aceastã modalitate, demografii au luat în calcul sporul
natural ºi statornicia maghiarilor, ca naþie dominantã, precizând,
deasemenea, cã anumite segmente de populaþie au fost supuse asimilãrii
lingvistice. Comparând cifrele recensãmântului din 1850-1851, care a
înregistrat ca etnii aparte pe evrei, armeni ºi þigani, cu cele din 1869, istoricii
au constatat cã începând cu anul 1869 ºi continuând cu 1880, 1900 ºi 1910,
ele nu mai apar ca naþionalitãþi distincte, fiind incluse la rubrica vorbitorilor
de limbã maghiarã144 .

Politica demograficã, coordonatã de stat, mai ales dupã 1867, prin
crearea Oficiului Central de Statisticã, a urmãrit constant modificarea
structurii entice în favoarea maghiarilor, la nivelul micro-unitãþilor
administrativ-teritoriale. Nu trebuie sã uitãm cã, dupã încheierea pactului
dualist, maghiarii majoritari, în ideea de naþiune politicã dominantã, au
început sã limiteze drepturile naþionalitãþilor. Reuºita era strâns legatã de
colectarea datelor statistice de la frontiera lingvisticã maghiaro-slovacã ºi
maghiaro-românã. În urma constatãrii realitãþilor demografice, autoritãþile
maghiare au intensificat mãsurile „discriminatorii” faþã de români145 . Dincolo
de aceste aprecieri mai mult sau mai puþin subiective, remarcãm un interes
major pentru dezvoltarea economiei zonelor comitatului Arad, dar ºi
dorinþa unor grupuri de populaþii de a duce un trai mai bun.

143 Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., p. 45-46.
144 Ioan Bolovan, Transilvania între revoluþia de la 1848 ºi unirea din 1918. Contribuþii

demografice, Ed. Fundaþia Culturalã Românã, Cluj-Napoca, 2000, p. 193-195; Sorina Paula
Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, Ed. Fundaþia Culturalã Românã, Cluj-
Napoca, 1999, p. 55.

145 Ioan Bolovan, op. cit. , p. 195.
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Incursiunea demograficã asupra structurii etnice, în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, asupra localitãþii Micãlaca a
fost asiguratã de recensãmintele efectuate de autoritãþile austro-ungare în
anii 1869, 1880, 1890, 1900 ºi 1910.

În localitatea Micãlaca a avut loc o scãdere procentualã a populaþiei
româneºti, fapt înregistrat de recensãminte – 94, 79% în 1880, 82, 67% în
1900 ºi 69, 32% în 1910. Istoricii maghiari afirmã cã, pe la sfârºitul secolului
al XIX-lea, aici a fost colonizaþi un important grup de maghiari care au
înfiinþat „colonia” Micãlaca Nouã146 . Încetul cu încetul, ei au început sã se
afirme ca ºi comunitate, înregistrând creºteri numerice ºi procentuale
însemnate – 3, 71% în 1880, 14, 36% în 1900 ºi 28, 81 în 1910147 .

 Tabelul 1. Structura etnicã a populaþiei Micãlãcii

 Analiza statisticii, prezentatã în Tabelul 2, indicã o majoritate
covârºitoare a populaþiei de confesiune ortodoxã în anul 1880, pentru ca
recensãmântul din 1910 sã înregistreze o scãdere cu 29, 52%. Observãm,
de asemenea, augmentarea procentualã ºi numericã a confesiunii catolice,
de la 2,44% cât a înregistrat în 1880 la 20, 51% în 1910.

Tabelul 2. Structura confesionalã a populaþiei 1880, 1900, 1910

Recensãmintele din 1900 ºi 1910 furnizeazã date referitoare la
structura populaþiei pe categorii de vârste, sex ºi stare civilã. Potrivit cifrelor

Români Maghiari Germani. Slovovaci Sârbi  Alţii Anul 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Total 

1880 1784 94,79    70 3,71    4 0,21   - -   1 0,05  23 1,22 1882 
1900 2681 82,67   466 14,36   70 2,15   9 0,27   4 0,12  13 0,4 3243 
 1910 2990 69,32  1243 28,81   63 1,46   9 0,2   5 0,11   3 0,06 4313 
 

146 Somogyi Gyula, op. cit. , p. 183.
147 Felicia Aneta Oarcea, Structura etno-confesionalã a populaþiei comitatului ºi oraºului

Arad (1867-1918), în „Studii de istorie a Banatului”, XXXII-XXXIII, Timiºoara, 2009, p. 76; Somogyi
Gyula, Arad szabad Király város és Arad vármegye községeinek leirása, vol. III, Arad, 1913, p. 183;
Traian Rotariu (coord.), op. cit. , p. 26-49; M. S. K. , vol. I, 1900, p. 332; vol. 42, 1910, p. 332.

Ortodocşi  Greco-
catolici 

Romano-
Catolici 

Reformaţi Evanghelici  Unitarieni Izraeliţi Anul 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Total 

1880 1879 99,84   - -  46 2,44  28 1,48  3 0,15   -   11 0,58 1882 
1900  2715 83,71  9 0,27 347 10,69 128 3,94  32 0,98   - -  12 0,37 3243 
1910 3033 70,32  18 0,41 885 20,51 260 6,02 86 1,99  7 0,16  24 0,55 4313 
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ºi procentelor, populaþia din Micãlaca era una tânãrã. Repartiþia pe sexe
ne indicã peste 50% populaþie femininã. O imagine interesantã reiese din
prezentarea stãrii civile.

Tabelul 3. Structura populaþiei pe categorii de vârste, sex ºi stare
civilã. 1900. 1910

Includerea localitãþii Micãlaca în componenþa adminitrativ-teritorialã a
oraºului Arad, în anul 1930, conduce la o abordare statisticã a oraºului
Arad, lucru care nu constituie obiectul cercetãrii noastre. O hartã din anul
1947 confirma faptul cã suburbia a continuat sã fie locuitã de o populaþie
compact româneascã.

Populaţia pe categorii de vârste 
0-5 ani 6-11 12-14 15-19 20-39 40-59 60- 

Anul 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
1900 595 18,34 543 16,74 190 5,85 350 10,79 893 27,53 529 16,31 143 4,4 
1910 675 15,65 628 14,56 296 6,86 448 10,38 1332 30,88 705 16,34 229 5,3 

Populaţia după sex şi starea civilă 
Bărbaţi Femei  Necăsătoriţi Căsătoriţi Văduvi Divorţaţi Anul 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1900 1518 46,8 1662 51,24 1828 56,36  252 7,77  162 3,75     1 0,02 
1910 2092 48,5 2221 51,49 2182 50,59 2584 59,91  387 8,97     5  0,11 

 

Harta etnicã a Aradul din 1947
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CAPITOLUL IV.
Economia

Agricultura
Hotarul Micãlãcenilor a avut o întindere de 3. 432 jug. cad. , 148  respectiv

1. 990, 56 ha ºi se împãrþea în mai multe pãrþi, purtând diferite denumiri.
Partea de hotar ce se aflã la Mureº (sud-est), despãrþitã de cãtre albia
râului numai prin dig149  era numitã „bugeac” ºi era porþiunea cea mai bunã
a hotarului. În mare parte era plantatã cu pomi fructiferi ca: pruni, cireºi,
meri, peri ºi vie. Unde nu sunt plantaþii de pomi fructiferi ºi viþã de vie se
putea cultiva orice, cu ºanse de reuºitã. Aceastã parte de hotar, în trecutul
nu prea îndepãrtat, a fost împãduritã, pe urmã pãºune, iar acum plantaþii ºi
arabil. În imediata vecinãtate a „bugeacului” se aflã partea de hotar numitã
„þarinã”, care este iarãºi de foarte bunã calitate. Într-o mai micã mãsurã ºi
aici se aflau plantaþii de pomi roditori, mai mult însã arãturã. Urmeazã
„delniþele”, bucãþi mici de pãmânt folosite pentru cultivarea legumelor ºi
pe alocuri se mai gãsea ºi câte un petecaº de vie. Veneau apoi pãrþile de
hotar numite „Ghimon”, „Jimboc”, „Firiteaz”, „ªonca”, „Cârnencea”, partea
aºa-zisã „La Bujecani” – compusã din trei pãrþi: „La Livezi”, „Ograda Perii”
ºi „La Hotar” – „La Gunoieri” (partea de hotar care nu demult a fost pãºune
ºi s-a desþelenit), „La Pustã” (este vorba despre pusta Utviniº, partea de
hotar cea mai depãrtatã de comunã, pe care micãlãcenii au primit-o ca
împroprietãrire dupã Primul Rãzboi Mondial). Mai erau apoi douã pãrþi de

148 Martinovici C. , Istrati N. , Dicþionarul Transilvaniei, Banatului ºi celorlalte þinuturi
alipite, Ed. Ardealul, Cluj, 1922, p. 161

149 Acuala Zonã III.
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hotar, mici dealtfel, iarãºi în aproprierea Mureºului, dintre care una se
numea chiar „La Mureº”, iar cealaltã „La Buþu”, dupã numele unui vechi
cios (paznic) care s-a numit astfel. În general vorbind, tot hotarul
Micãlãcenilor era bun ºi mai ales în trecutul foarte apropiat îl fãceau ºi mai
bun prin faptul cã îl gunoiau tot des. „Acum mai duc o parte din gunoiul
care-l produc cu vitele lor, de îl vând primãvara la nemþii din Aradul Nou,
care îl întrebuinþeazã la rãsadniþe. Altfel lucreazã bine pãmântul ºi obþin
recolte frumoase”150.

Pãmântul bun din hotarul satului a fãcut ca cea mai mare parte din
populaþie sã se ocupe cu agricultura. Încã din secolul al XVIII-lea aici s-au
cultivat grâu, orz, ovãs, secarã ºi porumb.

Din punct de vedere tehnic, agricultura din acea vreme se practica
prin asolament bienal sau chiar trienal151 , existând ºi libertatea defriºãrilor
sau desþelenirilor. Urmãrind configuraþia terenului din Micãlaca ºi, mai ales,
apropierea de râul Mureº ºi de zona inundabilã a acestuia, putem constata
cã localitatea ºi-a sporit, permanent, terenul agricol prin astfel de operaþiuni
funciare.

*
Odatã cu colectivizarea ºi înfiinþarea Gospodãriei Agricole Colective

„Mureºul”, proprietarii de altãdatã au fost nevoiþi sã lucreze la stat.
Dupã 1990, cei care au avut

acte, au primit pãmântul înapoi
ºi au început sã-l lucreze din nou
în familie. Mulþi ºi-au cumpãrat
tractoare ºi au cultivat porumb,
grâu, ovãz, f loarea soarelui,
trifoi. Apoi, datoritã preþului
scãzut, pe care îl primeau la
vânzare, prin 1998 majoritatea
familiilor au renunþat, pãmântul
rãmânând pârlog.Treieratul la G. A. C. „Mureºul”(1959)

150 A. B. O. R. M. V. , Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 2-3.
151 ***Aradul permanenþã în istoria patriei, p. 167.
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Pãºunile din Micãlaca. Creºterea animalelor
Pãºunile din Micãlaca au ºi ele o istorie a lor. Prima pãºune din Micãlaca,

atestatã documentar, este din anul 1767, când iobagii micãlãceni primesc o
suprafaþã de pãºune pentru vitele, caii ºi oile pe care le deþineau. Pãºunea
a fost împãrþitã proporþional cu suprafaþa de teren arabil pe care fiecare
iobag o avea ca sesie, la opt jugãre de teren arabil revenind trei jugãre de
pãºune. Pe lângã pãºunea pe care o aveau la Mureº ºi peste Mureº,
micãlãcenii mai primesc la 1767 pãºunea de la „Buþu”, aflatã pe teritoriul
pe care astãzi se întinde Micãlaca Nouã. Aceastã porþiune de pãºune se
mai numea ºi „pãºune cãmãreascã”, deoarece era primitã de la Stat.

În anul 1810, luntraºii angajaþi la stat ºi împroprietãriþi cu loturi de
case primesc o porþiune de pãºune din pusta Zimandului. Cele douã pãºuni
au fost administrate separat, pânã în anul 1930, când localitatea Micãlaca
devine suburbiu al oraºului Arad. Dincolo de aceastã separare în ceea ce
priveºte administrarea pãºunilor, micãlãcenii au pãstrat tot timpul evidenþa
proprietãþii asupra pãºunii. Cu alte cuvinte, cei care aveau vite, cai sau oi
pentru pãscut, dar nu aveau pãºune, plãteau o taxã pentru utilizarea acesteia.
În schimb, cei care aveau pãºune, dar nu aveau animale, erau despãguþi.
Îngrijirea pãºunii în timpul anului se fãcea prin muncã obºteascã, la fel ca
ºi pãstrarea reproducãtorilor pentru montã (tauri, vieri, armigi). Mai ales
pentru întreþinerea reproducãtorilor, micãlãcenii aveau alocate, separat,
17 jugãre de fâneþe ºi 16 jugãre de teren arabil, cultivat cu porumb, orz ºi
ovãz. Întreþinerea fântânilor de pe pãºuni cãdea tot în sarcina adminis-
tratorilor152  acestora, desemnaþi de cãtre antistia comunalã, echivalentul
consiliilor locale de astãzi, administratori care se ocupau ºi de angajarea
pãstorilor ºi, implicit, de colectarea banilor ºi produselor pentru plata
acestora. Prin amplasarea lor, pãºunile din Micãlaca se gãseau în calea
extinderii edilitare a oraºului Arad, aflat în plinã dezvoltare economicã
spre sfârºitul secolului al XIX-lea.

Primul conflict între locuitorii din Micãlaca ºi autoritãþile orãºeneºti,
legat de pãºune, apare în jurul anului 1865, când o parte din terenurile
micãlãcenilor sunt expropriate în vederea costruirii liniilor de cale

152 Administratorii se mai numeau ºi „urbariºti”, dupã numele reglementãrilor imperiale
legate de agriculturã.
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feratã. 153  Statul îndrepta fondurile de despãgubire a terenurilor înspre
construcþia unei noi ºcoli la Pecica, în timp ce micãlãcenii solicitau
autoritãþilor comitatense ca banii de despãgubiri sã le revinã lor, pentru
construirea unei noi ºcoli în Micãlaca. Conflictul avea sã dureze mai multã
vreme, fãrã ca autoritãþile comitatense sã satisfacã dorinþa locuitorilor
români din Micãlaca.

În anul 1900, Direcþiunea Cãilor Ferate Maghiare (M. A. V.) a expropriat
ºi din pãºunea Bujecanilor o anumitã suprafaþã, pe care s-a construit Depoul
de locomotive din Staþia Arad. În linii mari, este vorba despre actualul
Depou CFR. Pentru aceastã expropriere, micãlãcenii-bujecani au fost,
fireºte, despãgubiþi. Tot din pãºunea Bujecanilor, aflatã, se pare, în calea
dezvoltãrii edilitare a Aradului, în perioada Primului Rãzboi Mondial este
rechiziþionatã o bucatã ºi mai mare decât precedenta, pe care a început sã
fie construit un triaj de cale feratã. De aceastã datã „bujecanii” din Micãlaca
nu mai sunt despãgubiþi imediat, deoarece imediat dupã sfârºitul Primului
Rãzboi Mondial are loc Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918, când Transilvania se uneºte cu România, iar infrastructura de cale
feratã intrã în patrimoniul Statului Român. Totuºi, „bujecanii” nu se lasã ºi,
dupã 20 de ani de procese, în anul 1935, Ministerul Comunicaþiilor îi
despãgubeºte. Unul dintre cei mai straºnici apãrãtori ai micãlãcenilor-
bujecani în procesul cu Statul Român în ceea ce priveºte despãgubirea
pentru rechiziþionarea pãºunii a fost preotul Ioan Ardelean din Micãlaca,
care, în acel moment, era deputat în Parlamentul României, ales, fireºte,
de cãtre cetãþenii din Micãlaca. 154

Reforma agrarã de dupã Primul Rãzboi Mondial a produs, pentru
comuna Micãlaca, ºi ultima reaºezare edilitarã, în limitele cunoscute de
astãzi. Soldaþii din Micãlaca, care au fost pe front, dar ºi o parte dintre
sãtenii mai sãraci sunt împroprietãriþi cu pãmânt în pusta Utviniº.

153 Este vorba despre linia de cale feratã Arad-Alba Iulia, lungã de 211 km, construitã de
Societatea pe acþiuni „Prima cale feratã ardeleanã S. A.” (Elso Erdely Vasut Rt), deschisã în
anul 1867 ºi trecutã în proprietatea statului în anul 1884. (Vezi Weil Alois, Arad, hârtii de
valoare istorice, Publicat Centrum Voor Scriptophilie BVBA.)

154 A. B. O. R. M. V. , Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , p. 24.
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Epidemii
În primãvara anului 1922, localitatea Micãlaca a fost lovitã de antrax, o

formã de îmbolnãvire a vacilor. Se pare cã mai multe vaci au fost sacrificate
cu aceastã ocazie, astfel cã la 26 aprilie 1922, printr-o adresã oficialã155 ,
prim-pretorul Plasei Arad îl informa pe subprefectul judeþului cã „morbul
de febrã aphtoasã ce s-a dominat în comuna Micãlaca conform raportului
medicului veterinar al Plasei Arad s-au sistat. Raportez mai departe cã
toate bovinele din aceastã comunã s-au examinat ºi aflat sãnãtoase, cât ºi
grajdurile dezinfectate.”

Transportul mãrfurilor cu luntrile pe Mureº
Pe lângã agriculturã, care reprezenta principala ocupaþie a locuitorilor

din Micãlaca – despre care am vorbit pe larg în paginile anterioare –
plutãritul sau transportul mãrfurilor cu luntrile pe râul Mureº a fost o
activitate la fel de importantã. Încã din cele mai vechi timpuri, sarea ºi
lemnele de foc sau de construcþie erau transportate pe firul Mureºului, de
la munte, cãtre întinsa zonã a Câmpiei de Vest ºi spre teritoriul Ungariei
de astãzi. Desigur, nu doar luntraºii micãlãceni se ocupau cu aceastã
activitate, dar aici, la confluenþa celor douã mari drumuri comerciale – cel
de pe Valea Mureºului ºi cel de pe Valea Criºului – putem spune cã se afla
una dintre staþiile de destinaþie ale acestor mãrfuri. Documentele vremii
vorbesc de un adevãrat „Port al Sãrii”, localizat pe bucla Mureºului, astfel
încât ambarcaþiunile erau aduse la mal prin curentului râului, pe locul unde
astãzi se gãseºte Baza sportivã ºi Hotelul Parc.

Pentru a înþelege cât mai bine în ce consta aceastã îndeletnicire a
locuitorilor din Micãlaca, trebuie sã menþionãm faptul cã plutãritul – sau
transportul mãrfurilor cu luntrea – era o activitate extrem de grea.
Exceptând iarna, când apele Mureºului erau îngheþate ºi nu exista
posibilitatea transportului de mãrfuri, micãlãcenii munceau din greu. Pe
firul Mureºului, pânã la ocnele de sare, existau mai multe porturi fluviale,
care erau totodatã ºi locuri de popas. De la locul de încãrcare, luntrele ºi
plutele erau ancorate între ele – câte trei, cel mult patru – dupã care urma

155 S. J. A. N. A. , Fond Prefectura Judeþului Arad, 1922, nr. 24, fila 13.



64 Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea

drumul în aval. O condiþie esenþialã în exercitarea acestei îndeletniciri era
cunoaºterea râului Mureº, în cele mai mici detalii, pe o anumitã porþiune,
pentru evitarea numeroaselor capcane naturale care se formau din loc, în
loc. Se pare cã micãlãcenii cunoºteau Mureºul pe relaþia Deva – Arad, în
porþiunea de câmpie a acestuia. Drumul era lung ºi necesita o atenþie
permanentã. Cercetând documentele pãstrate la Arhivele Statului din Arad,
istoricii ºi cercetãtorii arãdeni Mircea Timbus ºi Ioan Popovici au întocmit
un studiu privind aceastã îndeletnicire a micãlãcenilor, intitulat „Documente
inedite despre navigaþia pe Mureº”, studiu pe care-l vom prezenta în ceea
ce urmeazã. „Încã din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, documentele
relevã acþiunile întreprinse de autoritatea comitatului Arad în vederea
curãþirii albiei râului Mureº, de copaci ºi mãrãciniº, cu scopul de a deschide
drum, pe luciul apei, la început plutelor încãrcate cu sare. 156  O asemenea
acþiune se desfãºura în anul 1771 de-a lungul albiei, în partea limitrofã
domeniilor camerale Arad ºi Pecica. Executarea lucrãrilor era încredinþatã
unor muncitori plãtiþi de comitat, din beneficiile aduse de comerþul cu sare,
cotrolat pe atunci de cãtre stat. 157 Faptul cã plutãritul pe Mureº devenise,
în perimetrul arãdean ºi, mai ales pentru locuitorii din Micãlaca, o ramurã
distinctã de activitate o confirmã, pe de o parte, nevoia recrutãrii unui
apreciabil numãr de plutaºi pentru transportul sãrii, cum rezultã dintr-un
ordin al autoritãþilor administrative superioare, din septembrie 1810. 158

Istoricul maghiar Somogy Gyula159 , menþioneazã cã „în anul 1810, când
Statul îºi transporta sarea cu luntrile sale, din Micãlaca ºi-a angajat mulþi
luntraºi. Le-a dat de-a lungul drumului de þarã, în ordine, locuri de case,
pãºune din pusta Zimandului, ba încã i-a scutit ºi de serviciul militar. Pe
casele luntraºilor era zugrãvitã, ca emblemã, câte o luntre. În astfel de
casã, nici primarul, nici militarii, nu aveau ce cãuta. Conducãtorul luntraºilor
era caporal. În cauze mai însemnate cãpitanul districtual judeca asupra
lor. Astfel de bucurau de oarecare libertate, pe cuprinsul comitatului. Mai
târziu Statul a dat în arendã transportarea sãrii, atunci libertãþile lor au
încetat ºi încetul cu încetul au ajuns soarta iobagilor de mai înainte.” Tot în

156 Idem, Fond Prefectura Judeþului Arad, Acta congregationum, fasc. 2, doc. 77/1771, f. 1-2.
157 Ibidem, doc. 3/1800, f. 502.
158 Ibidem, doc. 590/1810, f. 7-8.
159 Somogy Gyula, op. cit. , p. 183.
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acel an, în luna septembrie160 , autoritãþile arãdene emit ºi un regulament
de navigaþie pe râul Mureº. Documentul, bogat în informaþii, stabileºte la
700 numãrul plutaºilor aflaþi în slujba statului. Ei erau recrutaþi dintre jeleri
ºi iobagi cu ¼, cel mult ½ de sesie, care locuiau în apropierea Mureþului,
astfel cã locuitorii din Micãlaca erau favorizaþi în acest sens. Plutaºii angajaþi
se bucurau ºi de unele privilegii, cum ar fi scutirea de prestaþii urbariale,
de robotã, de obligaþia de a participa la transporturile publice, de a asigura
încartiruirea trupelor imperiale etc. Ca semn distinctiv, profesia de luntraº
era evidenþiatã printr-o scândurã de lemn atârnatã pe frontispiciul casei
acestuia, având inscripþionatã imaginea unei corãbii. Din nefericire, pânã
în prezent n-am reuºit sã descoperim nici o astfel de scândurã, mai ales
datoritã inundaþiilor catastrofale din anul 1932, când s-au prãpãdit majoritatea
caselor vechi din Micãlaca. Luntraºii se subordonau autoritãþilor adminis-
trative ºi oficialilor domeniului cameral, însã aveau statutul de „liberþi”,
asemenea libertinilor croaþi ºi montanistici. Numele lor oficial era de
„navigatori mureºeni ai statului, în libertate, pentru transportul sãrii.” Dintre
ei se numea un vice-jude sãtesc pentru probleme de navigaþie, cu un salariu
de la stat de 30 de florini anual. Plata fiecãrui transport de sare se fãcea
anticipat, în funcþie de greutatea transportatã. Se plãteau câte 12 creiþari
pentru fiecare „centenar” de sare, un centenar cântãrind 56, 006 kg. Se
mai plãtea câte un creiþar pentru încãrcarea ºi descãrcarea fiecãrui drob
de sare.

Navigaþia pe Mureº se practica între mijlocul lunii martie ºi solstiþiul
de iarnã, cu excepþia lunii iulie, rezervatã lucrãrilor de recoltare a grâului.
Duminicile ºi sãrbãtorile religioase erau libere, pentru odihna ºi pentru
nevoile spirituale ale corãbierilor. Îndeletnicirea de corãbier (plutaº) se
transmitea din tatã în fiu, odatã cu privilegiile ºi obligaþiile care decurgeau
de aici. Corãbierul care era declarat inapt pentru aceastã activitate, din
cauza unei boli confirmatã de cãtre felcerul oficial al comitatului sau din
cauza bãtrâneþii, era substituit de fiul sãu major, în vârstã de cel puþin 18
ani. La baza raporturilor dintre navigatori ºi administraþia fiscalã a
comitatului stãtea o convenþie înscrisã în registrul comerþului, care stipula
obligaþiile ºi drepturile celor dintâi, asigurând trãinicia ºi stabilitatea acestei

160 S. J. A. N. A. , Fond Prefectura Judeþului Arad, Acta congregationum, doc. 653/1810, f-1-9.
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atât de benefice ramuri de activitate. Profesia nu era lipsitã de riscuri.
Dintr-un Raport al comitatului Arad, datat la 22 mai 1855161 , aflãm cã o
ambarcaþiune, încãrcatã cu 949 chintale de sare, izbindu-se de piciorul
Podului de peste Mureº, în dreptul oraºului Arad, s-a rãsturnat, echipajul
format din 15 persoane cãzând în apele învolburate ale râului. Au murit
înecaþi trei plutaºi: Cenuºã Ioan, Stanci Iosif ºi Florinca Gheorghe. O imag-
ine mai cuprinzãtoare a ceea ce însemna navigaþia pe Mureº la mijlocul
secolului al XIX-lea ne-o oferã raportul unui consilier adresat Primãriei
oraºului Arad (Anexe, Tabelul 6)162 . Este singurul document cunoscut, care
abordeazã ºi alte laturi ale navigaþiei în afara plutãritului organizat de stat
ºi consacrat transportului sãrii. Astfel, aflãm cã 43 locuitori din zona
Aradului – cu precãdere din Micãlaca n. a. – deþineau 270 de corãbii
(ambarcaþiuni cu vâsle sau pânze) ºi 476 de plute, folosite pentru transportul
unor mari cantitãþi de grâu, porumb, secarã, rapiþã, mei, fãinã, spirt,
ºliboviþã, vin, rachiu, lânã, articole de bãcãnie, sare, lemne de foc, scânduri,
piatrã, tutun etc. Plutele din buºteni se ansamblau în amonte, în Transilvania,
ºi alunecau la vale, pânã la Arad sau la Szeged, unde, dupã descãrcarea
produselor, erau demontate ºi vândute ca material lemnos (buºteni). Pe
lângã corãbiile ºi plutele localnicilor, raportul consilierului mai înregistra
ºi aproximativ 350 de corãbii strãine care tranzitau Aradul, venind din
Transilvania, cu destinaþia Szeged. Pentru a facilita navigaþia pe Mureº ºi
pentru a preîntâmpina posibilele accidente, autoritãþile administrative au
introdus o serie de reglementãri speciale, referitoare la tipurile de
ambarcaþiuni, la tonajul acestora, la dotãrile ºi echipajele permise. 163

Navigaþia pe Mureº a cunoscut apogeul în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, dupã care, concomitent cu afirmarea transporturilor feroviare,
înregistreazã un vizibil declin. Una dintre cauzele dispariþiei, în cele din
urmã, a acestei îndeletniciri trebuie cãutatã ºi în costurile ridicate
presupuse de menþinerea râului Mureº, cu debitul sãu variabil, în stare
navigabilã. Rapoartele de specialitate din anul 1907 evaluau cheltuielile
de dragare ºi regularizare a albiei Mureºului la importanta sumã de 12
milioane de coroane164, ceea ce reprezenta o sarcinã tot mai greu de suportat
pentru administraþia vremii.

161 Ibidem, Actele comitelui suprem, doc. 781/1855, f. 1-6. .
162 Ibidem, Actele împuternicitului cezaro-crãiesc, doc. 4571/1857, f. 10.
163 Ibidem, doc. 7289/18855, f. 1-8.
164 Ibidem, Actele comitelui suprem, doc. 1309/1907, f. 1-14. .
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Morãritul
În secolul al XVIII-lea în Micãlaca funcþiona o moarã plutitoare pe Mureº,

din care Toader Lup deþinea a ºaisprãzecea parte iar sârbul Subota Iaksin
o pãtrime.

Odatã cu secolul al XX-lea locul morilor de apã este luat de morile cu
abur. În 1936 în Micãlaca Nouã, pe Calea Radnei, funcþionau o moara de
mãcinat a lui Adolf Braun, moara de sare a lui Dozsa ºi moara de urluit a lui
Ursitz Augustin. În Micãlaca veche ultimii proprietari locali de mori au fost
Pãcurar Teodor cunoscut ca Mumer, Huþ Savu, supranumit Cloabãr, Nini
Cuzman ºi Cosma Gheorghe.

Pescuitul
O altã ocupaþie veche a locuitorilor din Micãlaca, atestatã la „meserii”

încã din secolul al XVIII-lea, a fost pescuitul, care a reprezentat,
dintotdeauna, o sursã de hranã ºi de existenþã. În acest sens, meandrele
de odinioarã ale Mureºului pe teritoriul localitãþii Micãlaca - cu totul altele
decât cele pe care le cunoaºtem în prezent, deoarece albia râului a cunoscut
o serie de lucrãri de schimbare a cursului ºi de îndiguiri, mai ales dupã
anul 1700 – au creat condiþii favorabile activitãþilor de pescuit, iar
micãlãcenii se numãrau printre cei care aprovizionau cu peºte piaþa
Aradului, dar mai ales numeroasa garnizoanã din Cetate.

Birjãritul
Mulþi dintre micãlãcenii, care au avut mai puþin pãmânt, s-au ocupat

pânã prin anii 1960, când acest mijloc de transport a început sã disparã, cu
birjãritul. Ei aºteptau zilnic sosirea tranvaiului electric de la deal ºi duceau
„delanele” cu coºurile pline cu struguri, piersici, mere la piaþã, care
odinioarã se þinea în P-þa Avram Iancu.

Azi aceastã meserie a fost reluatã de câþiva micãlãceni. Ei au
recondiþionat vechile birje ºi le folosesc la nunþi.

Micii meºteºugari ºi birtaºi din perioada interbelicã
Conscripþia din anul 1828 consemneazã în Micãlaca doar 4 meºteºugari

care asigurau în localitate minimul de servicii. Numãrul mic al acestora
explicã de ce în Micãlaca nu a funcþionat nici o breslã. De altfel aceste
activitãþi nu au avut niciodatã o pondere prea mare în economia localã.
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Totuºi mici meseriaºi ºi prestatori de servicii au fost tot timpul în
comunã ºi vor continua sã fie ºi dupã transformarea acesteia în cartier.

O parte apar deja incluºi în Almanahul oraºului Arad din 1931 alþii în
cel din 1936165 , semn cã oficialitãþile doreau sã integreze ºi profesional
comuna în corpul oraºului.

Bãrbieri ºi frizeri
Baneº Ioan, Micãlaca
Bosneac George, Micãlaca, str. Principalã nr. 32
Garnic Milan, Micãlaca
Szentmiklosi Vasile, Micãlaca, str. Principalã nr. 15
ªirian ªtefan, Micãlaca, str. Renaºterii nr. 27.

Bodegi
Vãd. lui Cloºca Tomuþa, Micãlaca Veche, str. Þãrei nr. 40
Soþia lui Buzeºan Luca, cârciumã, Micãlaca Veche, str. Principalã nr. 19
Kiss Francisc senior, cârciumã, Micãlaca Veche, str. Principalã nr. 21
Soþia lui Stretcu Mitru, Micãlaca Nouã, str. Principesa Elena, nr. 37
Tomuþa Vasile, ospãtãrie, Micãlaca Veche, str. Þãrei, nr. 70

Restaurante ºi hanuri
Hajos Gheorghe restaurant, Micãlaca Nouã
Soþia lui Palmai Ioan, restaurant, Micãlaca Nouã
Roman Carolina, restaurant, Micãlaca Veche
Szilagyi Ioan, restaurant, Micãlaca Nouã
Szõllõsi Edmund, restaurant, Micãlaca Veche

Bãcani
Guld Francisc, Calea Radnei nr. 32
Soþia lui Mader Iuliu, Micãlaca
Comerþ mixt
Buzescu Lucia, str. Renaºterii 64

165 Autorii almanahului n-au dispus de o informatie completã , trecerea Micãlãcii la oraº
fiind relativ recentã. Cf. Almanahul oraºului Arad, Arad, 1931 ºi Almanahul cu adrese din
oraºul ºi judeþul Arad, Arad, 1936
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Camenita Savu, str. Renaºterii nr. 96
Farago Iuliu, Calea Radnei 105
Hajduc Petru, Calea Radnei 82
Juhasz Mihai, Calea Radnei 235
Kiss Francisc, Str. Renaºterii nr. 6
Nini Nicolae, Str. Renaºterii nr. 29
Oanea Savu, str. Renaºterii nr. 54

Mãcerari
Dancean Alexandru, str. Renaºterii nr. 66
Oanea Faur, str. Renaºterii nr. 54
Sãrandan Ioan, Calea Radnei nr. 224
Stoica Alexandru, Micãlaca, Calea Radnei nr. 87
Stritt Ioan, Micãlaca Nouã, Calea Radnei nr. 99.
Tomuþa Dumitru, Micãlaca Veche

Pantofari
Komaromi Anton, Calea Radnei nr. 40
Koncsek Andrei, Calea Radnei nr. 15
Szabo Iuliu, Micãlaca Nouã

Fierari
Motorca Todor, Calea Radnei, 151
Tâmplari
Szabo Ioan, Calea Radnei nr. 101

Taximetriºti
Stana Ioan, Aut. Nr. 51, Micãlaca
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CAPITOLUL V.
Viaþa tradiþionalã în Micãlaca Veche

Vechea aºezare
Ca tip de aºezare, Micãlaca Veche a fost iniþial un sat de câmpie, apoi,

pânã în anul 1929, când este alipitã oraºului Arad, comunã.
Partea veche a actualul cartier - care are în componenþã ºi Micãlaca

Nouã - numãrã 29 de strãzi ºi este dispusã de o parte ºi de alta a vechiului
drum ce duce spre Deva, închisã între douã importante linii de cale feratã.
Strãzile sunt, în cea mai mare parte, perpendiculare pe drumul principal.
Comuna s-a dezvoltat în timp, ajungând, de la 345 de case înregistrate în
1869, la 718 case în 1910.

În ciuda urbanizarii actuale a cartierului, a numeroaselor blocuri ºi
construcþii moderne ridicate în ultimii 50 de ani, zona de margine, locuitã
de micãlãcenii vechi, mai pãstreazã aspectul rural de odinioarã.

Gospodãria tradiþionalã

Casa
Ca pretutindeni în Câmpia Aradului, casa din Micãlaca a fost în vechime

formatã din tindã ºi o camerã, materialul utilizat la construcþie fiind pãmântul
bãtut. De prin anii 1850 acestã casã a fost înlocuitã de „casa franconã”, cu
trei încãperi, adicã douã camere despãrþite de o tindã. La unele dintre ele,
în prelungirea camerei de locuit, se mai gãsea o cãmarã ºi grajdul. Pe
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strãzile periferice din Micãlaca veche
mai pot fi vãzute ºi azi asemenea case
lungi, bãtrâneºti, cu acoperiºul în douã
ape, cu fronton la stradã, reconstruite,
pe locul altora mai vechi, dupã inun-
daþiile din 1932, când din vechiul
patrimoniu construit al comunei au mai
rãmas în picioare doar 10% din case.

 Frontoanele caselor, fãcute iniþial
din nuiele împletite, au fost confec-
þionate, dupã inundaþie, din scândurã
sau vãiugã, ºi tencuite cu mortar. Pe
unele dintre faþade, care nu au fost
modernizate dupã 1990,
mai pot fi vãzute încã
micile ornamente sub
formã de rozete, flori sau
diverse alte forme geo-
metrice, care decorau în
trecut ancadramentul
ferestrelor ºi aceste fron-
toane.

 De asemenea, o par-
te din vechile case mai
pãstreazã iniþialele pro-
prietarului ºi anul în care
s-a construit sau renovat
casa.

 Ferestrele dinspre
stradã, erau prevãzute
în trecut cu „ºolocaturi
dã lemn”(jaluzele)

De-a lungul întregii
case se întinde un gang,

Casã bãtrânescã cu ºolocaturi la fereºti
ºi coridor pe jumãtate închis

Ornamente din tencuialã la fronton
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prevãzut cu stâlpi din lemn sau
din zid, cu un geam spre stradã,
ºi cu o ieºire în dreptul tindei
spre curte. În perioada inter-
belicã partea dinspre stradã a
„gangului” a fost închisã cu sticlã
ºi transformat în camerã. Cei
care dormeau acolo, adicã bãtâ-
nii, care „nu aveau aer în casã”,
iarna „se încãlzeau cu cãrãmizi”(
încãlzeau cãrãmizi pe foc ºi le
puneau pe lângã ei, sã le þinã

cald). În capãtul opus strãzii, gangul a rãmas deschis ºi din el se intra în
tindã, cãmarã, grajd.

Tot de pe la începutul secolului XX, unele familii ºi-au construit o casã
micã în curte, cu o camerã în care dormeau bãtrânii iarna ºi cu o bucãtãrie
în care se fãcea mâncare.

 O modificare semnificativã în forma locuinþei a avut loc prin anii
1965-70, când vechile case lungi încep sã fie înlocuite de altele noi,
construite în vinclu. De data aceasta ambele camere erau la stradã, iar
intrarea se fãcea printr-un coridor scurt, de formã pãtratã, dinspre curte,
care dãdea spre bucãtãrie ºi una din camere. În continuarea bucãtãriei
se gãseau spaþiile anexe. Ferestrele vechi sunt înlocuite cu altele mari,
în trei canaturi.

Materialul utilizat la constucþia caselor s-a schimbat ºi el în timp.
Recensãmântul din anul 1910 înregistreazã aceastã trecere dinspre
tradiþional spre modern. Din cele 718 case, inventariate la acest
recensãmânt, 143 erau din piatrã ºi cãrãmidã, 41 din pãmânt bãtut ºi 523
din vãiugã. De asemenea, acoperiºul la 441 din ele era din þiglã, la 42 din
ºindrilã iar la 235 din paie. 166  Ulterior, pentru consolidarea pereþilor au
început sã se foloseascã materiale mixte (vãiuga ºi cãrãmida), puse în
rânduri alternative în proporþie de 1-3 rânduri de vãiugã ºi 1 rând de

Fronton cu iniþialele proprietarului

166 Studia Censualia Transsilvanica. Recensãmântul din 1900. Transilvania, Editura Staff,
Cluj - Napoca, 1999, p. 73 ºi Studia Censualia Transsilvanica. Recensãmântul din 1910.
Transilvania, Editura Staff, Cluj- Napoca, 1999, p. 63
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cãrãmidã arsã, ca de prin anii 1970 sã se treacã la cãrãmidã ºi mai apoi la
bolþari.

Interiorul casei tradiþionale
Mobila din case s-a schimbat în timp, odatã cu gustul oamenilor, de la

cea þãrãneascã, simplã, din lemn vopsit, pânã la mobilele combinate din
perioada comunistã ºi la cele moderne de azi.

Interiorul tradiþional, care, în multe case, s-a pãstrat pânã dupã al doilea
rãzboi mondial, a fost unul fix, acelaºi la toate familiile. Camera curatã, de
oaspeþi, în care nu se
locuia, era obligatoriu
frumos împodobitã,
aranjarea ei fiind o
ocazie de etalare a
bogãþiei ºi a priceperii
femeilor din casã. Aici
se gãseau douã paturi,
fiecare pe câte un pere-
te, de o parte ºi de alta
a ferestrelor. Paturile
erau clãdite (aveau
strujac, douã dune,
perne) sã fie cât mai
înalte, ºi erau acoperite cu „mãsai alb de pat” ºi „chilim”, peste care se
aºezau câte 9-12 perne, cu feþele ornamentate cu broderie spartã.

 Între paturi, sub ferestre, era o laviþã cu spate, iar în faþa ei masa cu 4
scaune. În sfârºit, mobilierul era completat de un ºublon ºi de o canapea
cu spate înalt, executatã în ateliere urbane în stil istorist, dupã moda
vremii. Pereþii camerei erau ºi ei împodobiþi cu icoane încadrate de
ºterguri. Tot în aceastã camerã trona la vedere oglinda mare primitã de
mireasã, la nuntã, de la naºã, ºi cutia de lemn cu geam de sticlã, în care
era þinutã cununa de mireasa.

În tindã, în trecut, era cuptorul cu vatrã deschisã, o masã ºi stelaje
pe care se pãstrau oalele, vasele de bucãtãrie, canta cu apã. Cu vremea
ea s-a transformat în bucãtãrie, cu mobilã de bucãtãrie vopsitã în verde

Pat cu perne
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sau crem ºi cu sobã de gãtit. Camera de locuit a avut iniþial cam acelaºi
mobilier ca ºi camera de oaspeþi, doar cã totul era mult mai modest ºi
lipseau podoabele.

Aici se gãsea ºi un ºpohert, adeseori zidit, folosit atât la încãlzit cât ºi
la fãcut mâncare.

Curþile
Curtea din faþã, împrejmuitã de gard, iniþial din crengi sau leaþuri, apoi

din scânduri ºi în final de zid sau de fier, a fost cu vremea betonatã. În ea
se intra printr-o poartã mare, pentru cãruþe, ºi o portiþã, pentru oameni,
ultima fiind adeseori mãrginitã de stâlpi zidiþi, uneori prezentând
ornamente. În aceastã primã curte, în afarã de casã, ºi, în unele cazuri, de
o casã micã, se mai gãsea fântâna ºi o ºurã mare, cu pod pentru fân, prin
care se ajungea în curtea din spate. În acest al doilea „ocol”, ascuns vederii
se gãsesc cocinile, coteþele de pãsãri. Odinioarã aici era ºi WC-ul þãrãnesc
din scânduri, grãmada de paie, groapa de gunoi. Despãrþitã de un alt gard,
în continuarea acestui ocol, prin care pãsãrile umblã libere, se gãseºte ºi
azi grãdina de legume.

Cimitirul
Odinioarã cimitirul din Micãlaca Veche, cu o suprafaþã de 4 ha, a fost

un cimitir parohial. În partea dinspre comunã a acestuia, parohia a zidit o
casã pentru „mormântar”, formatã dintr-o camerã, bucãtãrie, cãmarã. Un
alt edificiu vizibil era bisericuþa - cavou, construitã de Gheorghe Cosma,
cetãþean de vazã a Micãlãcii, mort în 1914 ºi decorat cu „Crucea de argint
cu coroanã”. În anul 1954, prin munca credincioºilor, parohia a împrejmuit
cimitirul cu un gard de sârmã.

Vremurile noi au schimbat complet vechiul cimitir, amenajat, cum am
vãzut, conform tradiþiilor bisericii ortodoxe. Gardul a dispãrut iar prin
extinderea cartierului, cimitirul a ajuns încadrat între blocuri. Aspectul
sãu este azi unul de cimitir orãºenesc, cu cruci din piatrã ºi marmurã. În el
sunt înmormântaþi aleatoriul ºi romano-catolicii ºi neoprotestanþii
(penticostali, adventiºti, baptiºti), care odinioarã aveau un loc al lor, bine
delimitat.
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Ocupaþiile tradiþionale

Agricultura
Munca s-a desfãºurat, pânã la apariþia maºinilor agricole, în mod

tradiþional. Oamenii ºi-au arat pãmântul iniþial cu plugul de lemn, apoi cu
cel cu brãzdar de fier. Semãnatul îl fãceau bãrbaþii, manual. Seceratul s-a
fãcut iniþial cu secera apoi cu coasa. Grâul era fãcut cruci, apoi snopi.
Treieratul s-a fãcut cu cai, mânaþi în cerc peste mai multe straturi de snopi,
aºezaþi unii peste alþii. Din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea au apãrut
batozele trase cu cai, apoi cele acþionate de tractoare iar din perioada
interbelicã batozele cu motoare proprii.

Familiile mai înstãrite au avut utilaje proprii, ceilalþi fãceau clacã.
Producþia de cereale a fost mare, reprezentând o importantã sursã de venit.

Cultivarea cânepii
O culturã secundarã dar nelipsitã a fost cea a cânepii, semãnatã în

trecut de toþi locuitorii comunei, pentru propria necesitate. Activitatea a
fost una migãloasã ºi se compunea din mai multe operaþii succesive:
pregãtirea solului, semãnatul, culesul ºi topitul, dupã care urma prelucrarea
ei în gospodãrie. Majoritatea muncilor erau fãcute de femei, bãrbaþii
participând. doar la semãnat, cules ºi transportatul snopilor de cânepã la
Mureº, la „murat”. Terenul ales pentru cânepiºte se ara bine toamna ºi se
îngrãºa cu gunoi de grajd. Cânepa se semãna, cu mâna, în aprilie. În Micãlaca
oamenii semãnau doar cânepã de varã, pentru fuior. Ea trebuia semãnatã
deasã. Se cocea în iulie, adicã pânã la sfârºitul seceriºului ºi nu fãcea
sãmânþã. La cules, tulpina se scotea cu rãdãcinã cu tot, câte un mãnunchi.
Din trei mãnunchiuri se fãcea o mânuºe, care se lega cu o legãtoare.
Mãnuºile erau aºezate în picioare la uscat. Când erau uscate se tãiau
rãdãcinile cu securea, ºi se fãceau sarcini, adicã grãmezi de câte zece
mãnuºi, legate cu nuiele, care erau duse la „murat” la Mureº. Când era
„coaptã” bine, se spãla, dupã care era pusã în picioare, la soare, pânã se
usca, apoi era dusã acasã, unde urmau activitãþile de prelucrare. Cultivarea
cânepii a încetat în urmã cu 70 de ani.
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Creºterea animalelor
Datoritã pãºunii de calitate de care dispunea comuna, locuitorii s-au

ocupat în paralel ºi cu creºterea animalelor. Ocupaþia este una veche. În
anul 1743 cele 60 de familii înregistrate deþineau 86 de boi, folosiþi la
tracþiune, 76 de vaci, 51 de viþele, 71 de cai, 96 de oi ºi 78 de porci.

Dupã 1930, când comuna a fost alipitã oraºului Arad, o importantã
sursã de venit a reprezentat-o laptele ºi bânza, obþinute de la vacile
Simenthal, pe care le creºteau. Acestea stãteau peste varã dincolo de Mureº,
în Sinicolaul Mic, la „Hadã”. Micãlãcenii treceau cu luntriþeile sã mulgã.
Laptele era dus cu cãnþile, pe umãr sau cu cãruþa, ºi distribuit direct la
abonaþii din Arad.

La înfiinþarea C. A. P. -ului, oamenii au fost obligaþi sã intre cu animale
cu tot în coperativã. Dupã 1990 au încercat sã reia aceastã ocupaþie
tradiþionalã, care odinioarã le-a adus venituri importante. Unii au cumpãrat
chiar vite din Austria, cu randament mai mare de lapte, însã activitatea nu
a adus veniturile aºteptate iar oamenii au început dupã câþiva ani sã renunþe.
Azi în Micãlaca Veche abia mai sunt 50 de vaci. De altfel, Uniunea Europeanã
interzice creºterea animalelor în oraº.

Pomicultura
În partea de hotar numitã „Bujac,” locuitorii cartierului au avut în

trecut livezi de pruni. Rodul acestor plantaþii de pruni a fost folosit în
exclusivitate la fabricarea rachiului. De altfel, prima cãldare este
înregistratã în Micãlaca încã din 1743, când se obþinea o producþie de 4
acoave de vinars.

Chiar ºi dupã naþionalizare, în comunã au mai existat trei cãldãri
particulare de fiert þuicã, care, în fiecare toamnã, lucrau neîntrerupt pânã
în preajma Crãciunului. Proprietarii acestora au fost Dreucean Alexandru,
Mihuþa Toader ºi Milan Mitru. La sfârºitul anilor 70 livezile oamenilor au
fost transformate de stat în teren agricol.

Viticultura
La mijlocul secolului al XVIII-lea a existat un singur proprietar de vie,

înregistrat cu 5 sape de vie. Ulterior însã micãlãcenii ºi-au plantat vii în
livezile din Bujac ºi în pãmântul dinspre Vladimirescu, cunoscut sub numele
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de Hadã. Aici suprafeþele plantate erau mici, de 25 de arii. Via a fost una
hibridã, rezistentã ºi nepretenþioasã, din soiul „Otela”. Oamenii aveau la
vii colne ºi toamna fãceau „surechiul”. Aceste vii au dispãrut ºi ele odatã
cu livezile. Micãlãcenii au privit neputincioºi cum, la indicaþia partidului,
buldozerele le distrugeau colnele. Au mai rãmas doar cu butucii de vie
plantaþi în curtea casei.

Ocupaþiile casnice- gospodãreºti

Prelucrarea cânepii, þesutul la rãzboi ºi cusutul
Cânepa topitã era adusã acasã, unde douã femei cu un „meliþoi” o tocau

pânã ce firele se desprindeau de puzderie. Urma „þesãlatul” cu piaptãnul
pânã se fãceau fuioare, apoi torsul ºi fãcutul jirebiilor cu „rãºchitorul”. Mai
demult, ca sã se albeascã, jirebiile erau bãgate în gunoi. Mai târziu albirea
s-a fãcut cu leºie. Urmãtoarea operaþie era spãlarea cu maiul, limpezirea în
apã rece ºi uscarea la soare. Apoi jirebiile erau depãnate pe „vârtelniþã” ºi
începea montarea rãzboiului de þesut. Femeile fãceau urzeala pe „urzoi” ºi
învãdeau drugile de la rãzboi cu ea.

 „În bãtrâni” ºi în vremea rãzboiului s-a lucrat „cânepã pe cânepã”, însã
în mod obiºnuit femeile lucrau „cânepã cu misir”. O parte din ornamente,
adicã „ºirele” (alesãturi) erau fãcute în rãzboi.

Tot în rãzboi erau þesute ºi ponevile din lânã, care în Micãlaca se numesc
„chilimuri”.

Când pânza era þesutã, femeile
fãceau din aceasta, în funcþie de
calitatea firelor folosite, saci, mãsai
dã pat, mãsai, ºterguri. Din pânzã
de bumbac se croiau hainele (cãmã-
ºi, izmene, spãtoaie ºi poale).

O activitate la fel de migãloasã
a fost ºi ornamentarea acestor haine
cu cipcã ºi cu cusãturi cu aþã colo-
ratã. Chilim –detaliu
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Prelucrarea laptelui în casã
În gospodãriile în care erau mai

multe vaci, femeile fãceau dintr-o
parte din laptele muls brânzã ºi unt,
pe care le vindeau împreunã cu
laptele la anumite familii sau în piaþã.

Meºteºugurile þãrãneºti
Odinioarã în Micãlaca au activat

mai mulþi croitori, cizmari, pantofari,
cojocari, ºubari, care fãceau pro-
duse tradiþionale (cisme cu foi, ºlar-
fe, nãdragi priceºi, etc.) ºi le vindeau
la târgurile din jur.

Printre aceºti meºteºugari s-a
remarcat ºubarul Coste Popovici, 167

care a confecþionat, între cele douã
rãzboaie, ºube ºi cioareci pentru
întreaga comunã.

Portul popular
Costumul tradiþional, purtat de

locuitorii Micãlãcii pânã dupã al
doilea rãzboi mondial, a fost în mare
parte lucrat de femei, în casã.
Bãrbaþii umblau vara cu cãmaºã
cusutã pe piept ºi la guler cu diverse
motive florale, alb pe alb, ºi cu
izmene largi, din 8 laþi, – ambele
fãcute din pânzã de bumbac þesutãªterguri brodate

167 A fost ºi conducãtorul corului bisericii.
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la rãzboi – ºi cu laibãr negru cu bumbi metalici de alamã. Iarna purtau
cioareci, pieptar de oaie cusut cu flori ºi ºubã, din lânã þesutã în patru iþe.
ªuba era ornamentatã la piept ºi la buzunare cu motive florale, cusute pe
postav negru, ºi ornamentate, de jur împrejur, cu „pui negri”. Tot din gar-
deroba de iarnã fãcea parte ºi bunda
lungã, ornamentatã, ca ºi pieptarul, cu
motive florale, ºi cãciula neagrã de miel.
În picioare aveau cisme la sãrbãtori ºi
bocanci sau opinci în zilele de lucru.

Portul femeilor a fost format,
iniþial, din spãtoi ºi poale, zadie, zobon
iar mai târziu din cãmaºã, poale, rochie,
zadie, viziclu. Spãtoiul era ornamentat
pe mâneci cu flori din mãtase albã sau
coloratã, iar la gât cu „ºlari” (colþi).
Mânecile se terminau cu broderie ºi
dantelã. Poalele largi erau ornamentate
în partea de jos cu broderie. Peste ele
se lua rochia din lânã sau mãtasã,
plisatã în pãturi. Cele mai
înstãrite aveau haine „mulã-
rite”(din mãtase naturalã
chinezeascã, cumpãratã de
la jidovi). Peste spãtoi se
îmbrãca un zobon cu fir, ce
se închidea cu cheutori din
argint iar iarna „cheptar”
scurt, rãscroit adânc, cusut
cu flori pe toatã suprafaþa
ºi închis tot cu catarame
mari. Peste acesta, la înce-
putul secolului XX, se mai purta ºi o cârpã dupã cap din mãtasã coloratã,
legatã la spate. La gât purtau bani de aur sau salbe cu taleri puºi pe panglicã
ºi mãrgele iar pe cap „cârpe cu panã dã plis”. Femeile mãritate aveau pãrul
strâns într-un conci, þinut de o ceapþã.

Familia lui Mihai Bugaru în port
tradiþional (1920)

Port de fatã de mãritat, de femeie mãritatã, de
fecior ºi de fatã din Micãlaca (1942)
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În zile de sãrbãtoare fetele de
mãritat îmbrãcau haine albe de
mãtasã, „înforfoiate” cu mai multe
jupoane.

Miresele aveau ºi ele haine
mulãrite de culoare deschisã, pãrul
era încreþit, „cu apã cu þucur” sau cu
fierul cald, de o femeie care se ocupa
cu îmbrãcarea mireselor, iar pe cap
purtau coroanã înaltã cu flori dese,
asemeni spicelor, fãcute din cearã.
Aceste coroane se pãstrau dupã
nuntã în cutii de lemn cu geam de
sticlã, pe perete.

În picioare, femeile erau încãl-
þate cu pantofi negri de catifea.Conci cu ceapþã

Port bãtrânesc de lucru Port de femeie mãritatã azi
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Iarna peste haine luau bundiþã din oaie, îmbrãcatã în catifea, sau ciurac.
Cu vremea vechiul port þãrãnesc a început sã disparã, încât, prin anii 1950-

60, mai putrau ºube la sãrbãtori doar bãtrânii. În schimb haine mulãrite ºi
cârpe cu panã de plis mai poartã ºi azi unele femei, duminica la bisericã.

Obiceiuri calendaristice

Postul Crãciunului(14 nov. -24 dec.)
Perioada reprezintã o etapã de purificare a trupului ºi sufletului pentru

a întâmpina Naºterea Mântuitorului, curat ºi împãcat. Odinioarã micãlãcenii
þineau tot postul. Tãiau porcii ºi nu mâncau carne. Când începea postul,
femeile spãlau oalele cu leºie ºi familia nu mai mânca de dulce pânã în ziua
de Crãciun.

Aceastã curãþire de dinaintea Crãciunului se întindea ºi asupra casei,
care era vãruitã ºi tãgãºitã ºi, în plus, ºi sfinþitã de preot cu o sãptãmânã
înainte de Crãciun.

Ajunul Crãciunului(24 dec.)
Preziua Ajunului este ºi azi destinatã pregãtirilor, mai ales a copturilor

rituale (colacii) destinate Crãciunului.
Ca zi, Ajunul este ºi el la fel de important ca ºi Crãciunul. Primii care

veneau de dimineaþã sã colinde erau copiii. Ei bãteau în poartã cu un bãþ ºi
întrebau dacã-i „slobod a colinda”. Dacã li se spunea cã-i sclobod intrau în
casã ºi cântau: „Moº Crãciun”, „Steaua sus rãsare”, „O ce veste”, „Astãzi s-
a nãscut Cristos”. Odinioarã grupul era format numai din bãieþi. Micãlãcenii
credeau cã bãieþii sunt purtãtori de noroc ºi cã, dacã le trec pragul, le va
merge bine tot anul. Pentru colinzi, pruncii erau rãsplãtiþi cu bani. Mai
târziu în grupul de mici colindãtori au intrat ºi fete, semn al deritualizãrii
acestei practicii augurale.

Dupã 12 ani, adicã bãieþii de ºcoalã, mergeau prin cartier cu Steaua.
Umblatul cu steaua se întindea din Ajun pânã a treia zi de Crãciun. Stelaºii
porneau pe la case în Ajun, la prânz, apoi, seara, se duceau, împreunã cu
corul bisericii, la Episcopie. În ziua de Crãciun, dupã slujba de vecernie,
era concert de colinzi, unde erau lasaþi sã-ºi spunã rolurile ºi bãieþii cu
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Steaua. A doua zi de Crãciun porneau din nou cu Steaua prin sat. Stelaºii
erau îmbrãcaþi cu stihare albe luate de la bisericã, ºi cu comanace de car-
ton, împodobite cu hârtie creponatã. Irod þinea în mânã o sabie de lemn,
unul din crai steaua, iar un alt bãiat strângea banii. Tematica cântecului de
stea, de origine cultã, reprezintã o vestire a Naºterii lui Isus, trimiþându-
ne la dimensiunea creºtinã a sãrbãtorii. Obiceiul s-a întrerupt.

În sfârºit, de cum se însera, porneau la colindat, pe la case, ºi feciorii,
în grupuri de 3-4. Colinzile în Micãlaca au avut un conþinut religios. Pentru
cântat colindãtorii primeau bani ºi erau serviþi cu colac ºi bãuturã. În trecut,
pe strãzile Micãlãcii obiºnuiau sã umble, în seara de Ajun, la colindat ºi
feciori mascaþi, numiþi de comunitate „urâþii”. Urâþii mergeau doar la
neamuri cu colinda. Condiþia era sã fie cât mai urâþi, încât sa nu-i recunoascã
nimeni. Erau de fapt bãieþi îmbrãcaþi în femeie ºi fete îmbrãcate în haine
bãrbãteºti.

În perioada comunistã obiceiul colindatului în ceatã s-a oprit vreme de
30 de ani. Apoi, în 1992, un grup de tineri l-au reînviat, ca sã disparã din
nou dupã câþiva ani buni.

Conform datinii, familia trebuia sã-ºi petreacã seara de Ajun în familie,
ca aceasta „sã fie unitã tot anul”. Când aranjau masa de Crãciun, sub faþa
de masã puneau fân, care era dat a treia zi la animale, „pentru sãnãtate”.

Cina era un ospãþ sobru, ce încheia perioada de post. În Micãlaca era
obiceiul sã se mãnânce în acestã seara „ciuci cu mac”(un fel de tãiþei laþi,
cu mac), macul fiind un simbol al sporului în gospodãrie.

Crãciunul(25 dec. -26 dec.)
Crãciunul reprezintã una din sãrbãtorile mari din calendarul popular,

cu semnificaþii strãvechi de reîntinerire a timpului. Cu mult timp în urmã
bãtrânii citeau „vremea”din noul anul, observând cele 12 zile de la Crãciun
la Apã-Boteazã. Alþii, între Crãciun ºi Anul Nou, fãceau calendarul de ceapã.
În funcþie de câtã apã era pe fiecare frunzã din cele 12, se ºtia cum va fi
luna respectivã de ploioasã sau de secetoasã.

Dincolo însã de aceste credinþe azi uitate, prima zi de Crãciun este în
esenþã o zi destinatã valenþelor sale creºtine. Dimineaþa, oamenii merg la
bisericã iar dupã masa îºi viziteazã rudele apropiate.
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În vremea când micãlãcenii mai jucau la sãrbãtori, abia a doua zi de
Crãciun se organiza jocul. Obiceiul era ca, dupã ce jucau cele 7 „zâcãli”168 ,
feciorii mai „vigilenþi”, „mai jucãtori” mergeau cu muzica pe la casele fetelor,
„sã mãture”, fiindcã ziceau cã fetele n-au mãturat bine casa. Porneau de la
un capãt al comunei ºi mergeau la toate fetele. Acolo erau aºteptaþi cu
mâncare, cu prãjiturã. Pentru „mãturat” primeau bani.

Anul Nou (1 ian.)
În noaptea de Anul Nou feciorii puºcau anul.
În prima zi din noul an, dimineaþa, pruncii umblau individual, pe la

neamuri, „cu uratul”. Odatã intraþi în casã, spuneau:
„Anul Nou ce astãzi vine
Sã vã aducã numai bine
Holdele sã vã rodeascã
Casa sã se-mbogãþeascã,
Câte pietre la fântânã
Atâtea oale cu smântânã
Câþi cerei pã casã
Atâþia galbeni pe masã.
Câte paie în coteþ
Atâþia porci sã aveþi.
Câþi cãrbuni în vatrã
Atâþia peþitori la fatã.
La anu ºi la mulþi ani!”

Legat de prima zi din an, în trecut existau anumite credinþe, ce au
determinat o serie de interdicþii ºi tabuuri dar ºi de practici rituale, menite
sã influenþeze viitorul. În aceastã zi nu se dãdea nimic din casã, ca sã nu se
dea ºi norocul. De asemenea nu se mânca gãinã fiindcã aceasta dã pãmântul
înapoi, ci carne de porc, fiindcã porcul împinge înainte.

Copiii erau puºi sã se spele pe cap cu o apã, în care s-au pus bani, „ca
sã fie bãnoºi”.

 În sfârºit, la Anul Nou feciorii din Micãlaca umblau cu pluguºorul.
Obiceiul, cu rãdãcini adânci în culturile arhaice, a fost la origine un ritual,

168 Suita în Micãlaca era de 7 dansuri
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menit sã asigure pe cale magicã
– prin gesturi, sunetele scoase
de buhai ºi cuvinte – bogãþia
recoltelor viitoare.

Ca orice timp de început,
ziua de Anul Nou era consi-
deratã bunã pentru lecturi me-
teorologice. Oamenii credeau
cã, aºa cum va fi aceastã zi, aºa
va fi tot anul.

Boboteaza (5 ian.)
În preajma acestei zile, preotul umbla prin comunã sã sfinþeascã casele.

Acest umblat „cu Iordanul” trimite la Botezul pe care Isus la primit în apa
Iordanului. De altfel ºi ajunul Bobotezei era þinut odinioarã cu post,
curãþenie trupeascã ºi sufleteascã, ca zi ce precede momentul naºterii
spirituale a lui Isus. Se credea cã cine posteºte în aceastã zi va fi sãnãtos
tot anul.

În ziua de Boboteazã se sfinþeºte apa la bisericã. Toatã lumea îºi duce ºi
azi apã sfinþitã acasã ºi o pãstreazã tot anul, pentru sãnãtate la oameni ºi animale.

Sân Toaderul
Prima sâmbãtã din Postul Paºtelui este cunoscutã ca ziua de Sân Toader.

În acestã zi se fac colaci ºi colivã ºi se pomenesc morþii.
Legat de aceastã zi, mai demult oamenii spuneau cã Sân. Toaderul are

7 servitori, 7 cai, care îi pedepseau pe cei ce umblau pe uliþe în aceastã
noapte sau care lucrau în sãptãmâna lui.

Fiind o zi de pomenire a morþilor, la biserica din Micãlaca Veche era
obiceiul sã se pomeneascã toþi preoþii, chitorii, cantorii ºi cântãreþii care
au slujit aici. Femeile duceau ºi împãrþeau colivã.

40 de mucenici (9 martie)
„Mucenicii”, cum sunt cunoscuþi, constituie în mentalitatea popularã

un prag al primãverii, în aceastã zi fiind sãvârºite în trecut diferite acte
magice menite sã „descuie vara”.

Feciori din Micãlaca umblând cu Pluguºorul
prin Arad
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În Micãlaca oamenii þin sãrbãtoarea religioasã, marcatã în calendar cu
cruce neagrã, ce prãznuieºte cei 40 de creºtini martirizaþi la Sevastia.
Odinioarã, femeile fãceau plãcinþi acre ºi le împãrþeau la vecini ºi la neamuri
de pomnã ºi pentru sporul casei.

Buna Vestire (25 martie)
Simbolizeazã ziua în care s-a zãmislit Isus Hristos, în care Arhanghelul

Gavril vestea pe Fecioara Maria cã a fost aleasã sã poarte în pântece pe
Fiul lui Dumnezeu.

Dupã calendarul popular, în acestã zi se trezesc la viaþã insectele,
sosesc rândunelele ºi începe sã cânte cucu. Se zice cã acum pãmântul
este blagoslovit. Odinioarã nu lipseau prescripþiile: sã n-ai buzunarele goale,
sã nu fii flãmând, nici supãrat, etc.

Sf. Gheorghe(23 apr.)
Oamenii puneau crengi verzi la grajd, o reminiºcentã a vremii când se

credea cã, în noaptea dinaintea zilei de Sf. Gheorghe, vin „bosorcile” la
vaci sã le bea laptele. Ca sã nu poatã sã intre, oamenii puneau la uºa ºi la
fereastra „iºtãlãului” rug strâjesc.

Un alt obiceiul era ca feciorii sã stropeascã fetele cu parfum. Pentru
stropit primeau bani.

Duminica Floriilor
În fiecare an, în sâmbãta Floriilor, cunoscutã ca Sâmbãta lui Lazãr, se

adunau crengile de salcie la unul din „chitorii” bisericii acasã. La casa
acestuia veneau apoi preotul cu prapurii ºi copii de la ºcoalã, se fãcea o
slujbã în curte apoi copii luau sãlciile ºi porneau în ºir spre bisericã cântând
„Învierea cea de obºte”. Duminica, dupã ce erau sfinþite, oamenii le duceau
acasã ºi le fãceau coroniþe ºi le puneau la icoane pentru vreme grea.

Sãptãmâna Mare
În Sãptãmâna Mare preotul sfinþea din nou toate casele. În aceastã

sãptãmânã postul era ºi mai strict. În fiecare seara credincioºii mergeau la
bisericã, la denii. Vineri dupã masa, la ora 15, se punea în mijlocul bisericii
Sf. Mormânt. Atunci se fãcea o slujbã specialã.
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Paºtele
Noaptea Învierii ºi cea dintâi zi de Paºti au ºi azi un pregnant caracter

religios. La ora 12 noaptea credincioºii merg la slujba de Înviere.
A doua zi de Paºti, în Micãlaca se ieºea în procesiune cu litia, la Crucea

lui Pãnãdan169 . Odinioarã în acestã zi se þinea ºi Paºtele morþilor. Micãlãcenii
mergeau cu coºul cu colac ºi ouã sfinþite la cimitir. În perioada comunistã,
fiindcã oamenii lucrau lunea, au început sã iasã la cimitir prima duminicã
dupã Paºti. Tot a doua zi de Paºti, dupã masa, se þinea în trecut ºi jocul.

Rusaliile
La Rusalii se umple biserica cu frunze de stejar care, dupã ce sunt

sfinþite, sunt duse ºi pãstrate acasã, tot pentru vremuri grele.
Pânã în urmã cu câþiva ani, a doua zi de Rusalii, se ieºea la þarinã cu

litia, se sfinþea hotarul ºi se rosteau rugãciuni pentru ploaie, pentru furtunã,
pentru recolte bogate. La prapuri se puneau coroniþe împletite din grâu.

Odinioarã, în hotarul Micãlãcii erau mai multe troiþe din lemn, înalte
de 3 m, care aveau aplicatã icoana Rãstignirii: „crucea de la Deluþ”, 170  „
crucea din þarinã”, crucea de pe ºoseaua Vladimirescu, „Crucea lui Cloºca,
aºezatã în partea de hotar cunoscutã ca Firithaz, ºi se mergea la ele pe
rând.

Sânziene(24 iun.)
În ajun de Sânziene se fãceau cununi din flori de sânziene ºi se duceau

la cimitir ºi se puneau la cruci. Obiceiul se mai pãstreazã ºi astãzi.

Schimbarea la faþã(6 aug.)
Sãrbãtoarea este cunoscutã în Micãlaca sub numele de „Preobraje”.

În acestã zi, odinioarã, se duceau struguri la bisericã, care, dupã ce erau
sfinþiþi, se împãrþeau la credincioºi odatã cu anafura. În ultima vreme oamenii
au început sã aducã ºi alte fructe.

169Aceastã crucea, din marmurã albã, pentru care s-a plãtit 14000 lei, a fost ridicatã în
anul 1927, pe locul vechii biserici a Micãlãcii, de la capãtul strãzii Frãþiei, cu cheltuiala
credinciosului Ioþa Pãnãdan, a soþiei acestuia Paulina ºi a fiului acestora Traian Pãnãdan

170 Vechea cruce, din 1903, putrezitã a fost înlocuitã de preotul Cãvãºdan cu una nouã în
1955.
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Adormirea Maicii Domnului (Sf. Mãrie Mare-15 aug.)
Sãrbãtoarea Adormirii Maicii Domnului este pregãtitã spiritual printr-

un post de douã sãptãmâni.
În popor sãrbãtoarea este

cunocutã ca „Sfântã Mãrie Ma-
re”. Micãlãcenii mai de vazã ºi
cei mai credincioºi mergeau,
în trecut, în pelerinaj la mãnãs-
tirea Hodoº Bodrog, cu cãruþe
cu „ºireglã” sau cu cãruþã cu
„arnieu”. Copiii erau aºezaþi
pe fânul din ºireglã. Porneau
spre mãnãstire în 14 august,
dupã amiazã, pe la ora 15,
cântând „Cruce sfântã pãrã-
sitã” sau „Noi plecãm la mãnãs-
tire, Mãrie/Dumnezeu cu noi sã fie, Mãrie”, etc. Acolo ajungeau spre seara.
La mãnãstire se întâlneau credincioºii din toate satele din jur. Obiceiul
acestor pelerinaje de Sf. Mãrie se pãstreazã ºi acum. Odinioarã, oamenii
veneau în procesiune, încolonaþi, cu preotul, cu copii îmbrãcaþi în stihare,
cu cântãreþii, cu prapurii, cu credincioºi, care cântã pe drum cântece
speciale închinate Mariei. Azi grupurile de pelerini duc pancarde cu numele
localitãþii din care vin.

Fiind o zi de post, în care nu se mânca nimic de dulce, oamenii aduceau
cu ei, pentru acestã zi, mâncare de post. Micãlãcenii veneau ºi ei cu merinde.
În prima zi, de post, mâncau mai ales cartofi opãriþi cu ulei, pentru ca în 15
august sã mãnânce ºuncã sau fripturã.

În ziua de 14, la vecernie, preoþii, cãlugãrii ºi credincioºii mergeau la
mormintele cãlugãrilor din cimitirul mãnãstirii. Bãtrânele nu mâncau nimic
pânã primeau anafura.

Noaptea copiii erau culcaþi în cãruþã sau sub cãruþã, iar femeile se
duceau la slujba religioasã, care þinea pânã dimineaþã. În jurul mãnãstirii
erau ridicate ºetre în care se vindea turtã dulce. Cei veniþi din Micãlaca
duceau pachete cu turtã dulce, pentru cei rãmaºi acasã. La întoarcere
bãrbaþii obiºnuiau sã împodobeascã cãruþele cu crengi de „salcie sclipitoare.”

Pelerinaj cu cãruþele la
Mãnãstirea Hodoº-Bodrog



88 Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea

Înãlþarea Sfintei Cruci(14 sept.)
În acestã zi, se scoate Sfânta Cruce, împodobitã cu busuioc, la sãrutat.

În bisericã se cântã „Cruce sfântã”. Conform tradiþiei populare, din acestã
zi încep sã se batã nucii, iar insectele ºi ºerpii intrã în pãmânt.

Sf. Cuvioasa Paraschieva (14 oct.)
Bãtrânele din Micãlaca porneau în 13 oct. în pelerinaj cu trenul la Iaºi

la moaºtele Cuvioasei Paraschiva. Ajunse la Iaºi stãteau la rând sã sãrute
sf. moaºte ºi plãteau pomelnice pentru vii ºi morþi.

Obiceiuri de familie

Tabuuri înainte de naºtere
Ca timp de formare, sarcina a fost consideratã în comunitatea tradiþionalã

româneascã din Micãlaca, ca o perioadã foarte vulnerabilã la contaminãri magice
(prin contact sau prin analogie). Prin urmare, soacra sau mama femeii aflatã
„în altã stare” avea grijã ca aceasta sã respecte unele prescripþii, pentru ca
pruncul sã se nascã normal. Astfel, ea nu avea voie sa atingã cu piciorul pisicã
sau câine, „fiindcã copilul s-ar fi nãscut cu pãr pe corp”. Nu avea voie nici sa
fure fructele la care poftea, ca sã nu nascã copil cu semn de forma fructului
furat. În sfârºit, nu trebuia nici sã se uite la oameni urâþi sau invalizi, ca sã nu
facã ºi ea un prunc ca cel „pe care s-a mirat”.

Naºterea
Odinioarã naºterea avea loc acasã, femeia fiind ajutatã sã aducã

copilul pe lume de moaºã. Aceasta facea ºi prima scaldã, în care punea
apã sfinþitã, pe care mergea sã o aducã de la preot. Vreme de ºase
spãtãmâni, pânã la botez, copilul nu putea fi scos afarã din casã. În
acest timp, el trebuia sã aibã, tot timpul, la cap lumânare aprinsã, pentru
a fi ferit de duhurile rele, care puteau sã-l strice. De asemenea, pentru
a-l feri de deochi i se punea un fir roºu la hainã sau la mânã. Semnul
roºu le amintea vizitatorilor, cã trebuie sã scuipe pe copil, ca sã nu-l
deoache. De asemenea, la plecare, ei trebuiau sã punã o scamã din
haine pe copil, ca sã nu-i ia somnul.
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Anumite interdicþii existau în aceste 6 sãptãmâni ºi în legãturã cu
lehuza, consideratã, datoritã naºterii, impurã. În acest interval, ea trebuia
sã stea izolatã de comunitate ºi nu avea voie sã frãmânte ºi sã coacã pâine.
La 6 sãptãmâni se fãcea un maslu ºi abia dupã aceea îºi putea relua locul în
familie ºi comunitate.

Botezul
Mai demult, mortatilta-

tea în comunitãþile tradiþio-
nale fiind foarte ridicatã,
copiii slãbuþi sau bolnavi erau
botezaþi la o sãptãmânã sau
mai repede, însã potrivit
datinii, în condiþii normale se
boteza la 6 sãptãmâni. De obi-
cei naºa de cãsãtorie era ace-
ea care boteza copilul. În tre-
cut nu se fãceau mese mari
de botez ca azi.

Cãsãtoria
Cãsãtoriile în Micãlaca, pânã dupã al doilea rãzboi mondial, se fãceau

foarte devreme. Fetele se mãritau la 15 ani iar feciorii, mulþi, se însurau la
18-19, adicã înainte de a face armata.

Tinerii se cunoºteau duminica la joc. Acolo „le cãpãreau” pe fete.
Feciorul o întreba pe fatã, daca vrea sã fie mireasã. Fata îi rãspundea cã
depinde de ce va spune mama ei ºi promitea sã-i aducã duminica urmãtoare
rãspunsul. Dacã pãrinþii fetei erau de acord, urma sã fie peþitã. În peþit
mergea tata ºi mama bãiatului ºi o rudã mai apropiatã, un unchi. Se trimitea
vorbã ºi erau aºteptati. Tocmeala se fãcea în faþa tinerilor. De obicei fetei
i se dãdea zestre pãmânt, o vacã, perne de pus pe pat. Dacã se înþelegeau,
fixau data nunþi. Conform tradiþiei nãnaºi erau „nãnaºii dã familie a junelui”.

Mai demult, nunþile aveau loc mai ales iarna, în câºlegi, când nu era
atâta de lucru, încât miresele purtau, pe sub rochie, „ºtrimfi” de lânã, împletiþi
subþiri. Fiindcã nunþile se þineau duminica, „pãlãscaºii” mergeau, cãlare,

Botez la biserica din Micãlaca Veche (1954)
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sã cheme oamenii la nuntã, sâmbãta, iar, dacã erau din alte sate, joia. Caii
erau împodobiþi cu chilimuri iar sub chilimuri cu „mãsai creþ” ºi cu ciucuri
ºi cu cipci pe cap. Pãlãscaºii aveau, ca semne distinctive, pãlãrii împodobite
cu pene ºi cu panglici ºi o pãlascã cu rãchie sau vin, din care îi cinsteau, pe
cei, pe care îi chemau la nuntã.

În duminica nunþii, junele mergea cu muzica dupã nãnaºi ºi îi aducea la
casa lui, unde le dãdea sã mãnânce papricaº sau „sarme”, apoi plecau dupã

mireasa. Mergeau cu cãruþe ºi
cu birje. Pe drum descântau ºi
cinsteau oamenii cu vin. Naºul
era însoþit de pãlãscaº, de un
„precumac”, un „cociº” ºi de un
„givãr”. Ajunºi la casa miresei,
aceasta era încuiatã în casã ºi
nãnaºul trebuia sã o cumpere.
El mergea cu ghivãrul la uºã ºi
începea sã se tocmeascã cu
givãrul miresei asupra preþului.
În timpul acesta, în locul mire-

sei, era scoasã o mãturã îmbrãcatã sau o bãtrânã ºi de fiecare datã givãrul
mirelui o respingea, spunând cã ei nu dupã mireasa aceasta au venit. Dupã
ce se plãtea suma ceruta era adusã mireasa. În uºã se punea o troacã cu
apã ºi toþi cei ce voiau sã iasã din casã trebuiau sã arunce bani în troacã. În
curte nuntaºii jucau mireasa apoi ea trebuia sã îºi ia rãmas bun de la pãrinþi.
Cel care rostea versurile în locul miresei era givãrul acesteia. Apoi, se
urcau toþi în cãruþe ºi mergeau la bisericã la cununie. Când ieºeau din
bisericã asupra mirilor se arunca grâu. În drum spre casã alaiul de nuntã
înconjura satul cu cãruþele. Când ajungeau la casa cu nunta, mirii erau
stropiþi cu apã sfinþitã, cu busuiocul. Obiceiul era ca nãnaºa, precumãºiþa
ºi coºiciþa sã meargã de la bisericã acasã la ele aºa cã mireasa, givãrul,
fetele ºi feciorii se duceau cu muzica dupã ele, sã le aducã la nuntã.

Nãnaºa îi dãdea miresei o oglindã mare ºi 3 torturi (a naºei, precumãºiþei
ºi coºiciþei). Dacã erau pe jos, alaiul pornea spre locul unde era nunta,
câte doi, în frunte cu mireasa ºi cu givãrul, care ducea oglinda. Alaiul se
oprea ºi juca dupã muzicã la fiecare colþ de stradã. Abia dupã ce ajungeau

Birje împodobitã pentru nuntã (2010)
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cu nãnaºele, li se servea nuntaºilor mân-
carea. În mod tradiþional, la nunþile din
Micãlaca se servea „zamã de vacã, carne
cu sos, sarme ºi tocanã”. Dupã ce termi-
nau de mâncat începea jocul. Dupã
miezul nopþii mireasa îºi schimba hai-
nele. Se îmbrãca în alb ºi trebuia sã
joace pe bani. Nãnaºu bãtea în blid, spu-
nând cã cine are voie sã joace mireasa.
Primii jucau pãlãscaºii. Ei jucau gratis
pentru cã „au slujit la uspãþ”. Dupã ei
veneau neamurile. În timp ce dansau,
nãnaºul bãtea în farfurile ºi de câte ori
se auzea bãtaia, cel ce dansa mireasa
punea bani.

Înmormântarea – cultul morþilor
Când murea cineva, o persoanã din familie se ducea sã anunþe la bisericã,

ca sã se tragã clopotele. Dacã era bãrbat se trãgea clopotul mare de trei
ori, dacã era femeie se trãgea clopotul mijlociu de douã ori iar dacã era
copil clopotul mic. Acasã era oprit ceasul ºi pe oglindã se punea o ºtergurã.
Mortul era spãlat de o femeie mai bãtrânã, dintre rude. Apa ºi cârpele cu
care l-au spãlat erau aruncate într-un loc mai ferit, sã nu calce cineva pe
ele. Apoi mortul era îmbrãcat în hainele de moarte ºi era pus în copârºeu.
Lângã el se puneau ºi lucrurile personale, ca sã nu se întoarcã acasa. Dacã
era bãrbat se puneau
piaptãnul, sculele de
bãrberit, þigãrile sau pipa
iar dacã era femeie con-
ciul ºi acele, cu care era
cusut acesta. Tot ca sã nu
se întoarcã mortul din
groapã se tãmâia sicriul.

Priveghiul þinea în
trecut o searã ºi nu se

Miri din Micãlaca. Bugaru Savu ºi
Viorica (1946)

Scoaterea mortului în curte
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servea decât rachiu, bãrbaþilor. Aceºtia
jucau cãrþi în timp ce femeile povesteau.
Cele din familie obiºnuiau „sã se cânte”
dupã mort. Acum la priveghi se servesc
prãjituri, suc.

În ziua de înmormântare, dupã ce se
scotea mortul din camerã, cu picioarele
înainte, ºi era aºezat în curte pentru slujba
de înmormântare, în camera unde a fost
sicriul se întorceau simbolic scaunele, ca
mortul sã nu se mai întoarcã. Pânã prin
anul 1980, mortul a fost purtat spre cimitir
de rude, pe umãr, cu un scaun special,
care era adus la casa mortului în ziua
înmormântãrii. Azi sicriul este dus cu
maºina. De asemenea, cortegiul funerar

avea, odinioarã, în frunte,
alãturi de preot ºi dieci în
haine albe, care purtau
ripizii. Traseul este ºi azi
acelaºi. Se opresc cu mor-
tul la fiecare colþ de stra-
dã. Preotul citeºte din
Evanghelie ºi se aruncã
bani.

În Micãlaca mai era
obiceiul ca, la groapã, în

timp ce se arunca pãmânt pe sicriu, corul sau cantorul sã cânte „Pe câmpul
plin cu flori,” o variantã fixã de Hora mortului. La gropari li se dãdea, peste
groapã, un colac, un bocal cu nuci, ºtergurã ºi un mãr. Celor cu prapurii ºi
celor care au dus mortul pe umãr li se dãdeau ºterguri.

De la cimitir rudele, cei care au dus prapurii, cei care au dus mortul,
vecinii erau invitaþi la pomanã. Acasa era pregatit un lighean cu apã ºi o
ºtergurã ºi toþi se spãlau înainte de a se aºeza la masã.

Scaunul cu care era dus mortul la
groapã

Cortegiul funerar în drum spre cimitir
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Pe locul unde a stat mortul se punea masa ºi pe ea o farfurie cu fãinã ºi
un pahar cu apã, sã fie pentru mort, fiindcã oamenii credeau cã sufletul
mortului stã pe lângã casã 7 zile.

A doua zi, fix la ora 12, se mergea iar la cimitir. Se ducea într-un vas
cãrbuni, se aprindea lumânarea ºi se tãmâia roata mormântul, de trei ori.
Dupã aceea, vasul în care au fost cãrbunii se spãrgea de cruce, tot ca sã nu
vinã mortul acasã. Apoi se dãdea peste groapã felii de cozonac ºi rãchie.
La 9 zile, sã fãcea din nou pomanã, dar atunci participau doar neamurile
mai apropiate ºi vecinii ºi atunci se împãrþeau haine, pahare. La 6 sãptãmâni,
la 6 luni ºi la un an se fãcea parastaº la bisericã. Se dãdea la fiecare preot,
crâsnic, la conducãtorul de cor câte un colac, care se puneau pe masã. De
asemenea, se împãrþea în bisericã felii de colac ºi colivã. În schimb
parastasul de 7 ani se fãcea foarte rar.

Ocazii de socializare

Jocul duminical
În fiecare duminicã dupã masa, de la ora 13, în Micãlaca se þinea jocul

duminical, într-un „cãzãmântul”(Casa Culturalã) al bisericii, aflat pe str.
Voinicilor, pe colþ171 . Dupã slujba de la bisericã, oamenii mergeau acasã sã
mânânce apoi tinerii din
mai multe uliþi se întâlneau
într-un loc anume, dinainte
stabilit, ºi mergeau împre-
unã la joc. La sala de joc,
mare de 14 x 8 m, era un
chitor de la bisericã care
încasa de la fiecare o taxã.

De cântat a fost când
a cântat ºi doar un muzi-
cant, „baci Todoruþ”, cu
lãuta, dar au fost ºi perioade

171 Unde acum întoarce tramvaiul

Taraful din Sâmbãteni
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când micãlãcenii plãteau sã le cânte ºtabu lu Ioþi Nicolae Vâtcã172  din
Sâmbãteni ºi banda lui Gaudi, cu baci Truþ173  la dubã, din Vladimirescu.

Joc se þinea ºi a doua zi de Crãciun, la Anul Nou, a doua zi de Paºti.
Suita de dansuri în Micãlaca era formatã din 7 zâcãli.

Credinþe magice
Vechea gândire mitico-magicã a societãþilor tradiþionale româneºti a

dispãrut cu multã vreme în urmã în Micãlaca. Oameni credincioºi, foarte
legaþi de bisericã, micãlãcenii nu cred în lucruri „bãbeºti”: priculici, strigoi,
strigi.

Azi puþine femei mai performeazã, în momente grele, unele rituri de
protecþie. Totuºi mai sunt bãtrâne care aprind lumânarea de la Înviere sau
împlântã securea în curte, în timpul furtunilor, pentru a feri gospodãria de
grindinã.

În mod curent însã apãrãtoare pentru vremurile grele sunt consider-
ate salcia de la Florii ºi frunzele de stejar sfinþite în bisericã ºi care sunt
pãstrate în casã vreme de un an.

În sfârºit, vreme îndelungatã, deochiul a fost vindecat în Micãlaca cu
cãrbuni stinºi ºi cu descântece. Toate bãtrânele ºtiau sã descânte, dar
existau ºi descântãtoare recunoscute de comunitate.

Alimentaþia tradiþionalã
Fiind o comunitate orãºenizatã, micãlãcenii ºi-au schimbat bucãtãria

sub influenþa meniurilor urbane. De altfel exceptând „ciucii cu mac” din
seara de Ajun, toate celelalte alimente preparate sunt cele genaral
tradiþionale româneºti: supele de gãinã, fripturile de gãinã ºi de porc,
plãcinþile ºi prãjiturile obiºnuite în zonã.

Supranume
Vechile porecle ale locuitorilor din Micãlaca Veche, devenite

supranume, prin utilizarea lor de cãtre toþi membrii comunitãþii, când se
referã la o anumitã persoanã, funcþioneazã ºi azi, ele transmiþându-se odatã
cu numele de familie. ªi azi vechii micãlãceni se recunosc între ei dupã

172 Ioþi Nicolae Vâtcã n. 1920
173 În Vladimirescu a funcþionat prin anii 1957 formaþia familialã a primaºului Struþ.
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porecla familiei, pe care o folosesc ori de câte ori vor sã se facã înþeleºi de
interlocutori.

Acestea sunt: „ A lu‘ Banu, A lu‘ Bãbãu, A lu‘ Bãnãþanu, A lu‘ Brânzãu,
A lu‘ Brodariu, A lu‘ Broscoi, A lu‘ Bugaru, A lu‘ Cârpaci, A lu‘ Cila, A lu‘
Cocoºelu, A lu‘ Cosma, A lu‘Crista, A lu‘ Cula, A lu Cureteoie, A lu‘ Dabu,
A lu‘ Despot, A lu‘ Duþ, A lu‘ Ghicuþa, A lu‘ Ghioca, A lu‘Ghiurca, A lu‘
Grebla, A lu‘Grecu, A lu‘ Jofa, A lu‘ Lenca, A lu‘ Lupu, A lu‘Neamþu, A
lu‘Negruþu, A lu‘ Ou, A lu‘ Pãnãdanu, A lu‘ Pâncotan, A lu‘ Piºa, A lu‘ Popa
Ion, A lu‘ Pustanu, A lu‘Puþuroiu, A lu‘ Ricu, A lu‘ Sfãrnoie, A lu‘ Sibisi, A
lu‘ Stana, A lu‘ ªiculanu, A lu‘ ªomoiogã, A lu‘ ªoricuþu, A lu‘ Tegeºo, A lu‘
Tri Bani, A lu‘ Tri Mihai, A lu‘ Tuduranu, A lu‘Vãduva, A lu‘ Vãruie Cai, A lu‘
Vraciu, A lu‘ Zãndãlic” etc.174

174 Aducem mulþumiri pentru capitolul de tradiþii, persoanelor intervievate: Emilia Barna,
Cãtãlin Barna, Viorica Bugari, Mãrioara Bugari, Maria Puterity.
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CAPITOLUL VI.
Tradiþia ºcolarã micãlãceanã

Simbol al vieþii ºi cotidianului fiecãrei comunitãþi, instituþia ºcolarã a
evoluat sub auspiciile factorilor economico-politic, sociali, demografici,
mentali. ªcoala sãteascã a devenit o instituþie cultural-educativã, ce
dispunea de un local propriu, învãþãtor ºi elevi. Modestele instituþii au fost
iniþial locuri de transmitere a unor informaþii cultural-educative cu caracter
general. Mai târziu, când întreaga comunitate era prezentã la serbãrile
ºcolare ºi festivitatea de deschidere a anului ºcolar, au devenit centre de
difuzare a valorilor culturale ºi naþionale.

Tradiþia ºcolarã s-a înfiripat, în secolul al XVIII-lea, pentru cele mai
multe localitãþi arãdene. Înainte de aceastã perioadã, în timpul ocupaþiei
turceºti, nu s-au fãcut consemnãri despre existenþa vreunei instituþii de
învãþãmânt în Micãlaca175 . Învãþãmântul, spre sfârºitul secolului al XVIII-
lea, a evoluat sub auspiciile filosofiei iluministe, care „a situat omul în
centrul viziunii lui despre lume, al dispozitivului în jurul cãruia îºi
organizeazã întreaga reflecþie”176 . Corespondenþa dintre Maria Terezia ºi
fiul sãu a ilustrat, extrem de clar, definiþia pe care Iosif al II-lea a dat-o
toleranþei religioase – permisiunea acordatã tuturor cetãþenilor care sunt
folositori statului sã posede pãmânturi, sã exercite meserii ºi diverse alte
funcþii care pot aduce avantaje materiale, indiferent de credinþa pe care o
practicã. Teoriile absolutismului luminat au la bazã ºi interese de ordin
economic.

175 Márki Sándor, op. cit. , vol. II, p. 246.
176 Michel Vovell (coord.), Omul Luminilor, Polirom, Iaºi, 2000, p. 5.
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Dupã vizita pe care o efectueazã în Transilvania, în anul 1773, luând
contact direct cu realitãþile politice ºi religioase de aici, Iosif al II-lea
ahotãrât abolirea treptatã a practicilor represive la adresa necatolicilor
din imperiu ºi suspendarea oricãrei forme de cenzurã civilã ºi religioasã177 .
Desigur, imperialii vizau întãrirea poziþiei Vienei în Transilvania, opunând
nobilimii maghiare tradiþionaliste dezvoltarea economicã, administrativã
ºi culturalã a saºilor ºi românilor. Libertatea religioasã ºi accesul la
învãþãturã aveau sã conducã spre o dezvoltare a conºtiinþei naþionale pentru
toate popoarele din imperiu.

Decretul imperiale din 1777 (Ratio educationis), completat cu Norma
regia (1781) urmãreau uniformizarea programelor ºcolare, a manualelor
ºcolare, diminuarea analfabetismului ºi statornicirea unei reþele ºcolare.
Politicile ºcolare, abordate în spiritul iluminismului austriac, vizau, într-un
împeriu multietnic, pregãtirea unei clase sociale care sã serveascã
intereselor statului. A început creionarea imaginii bunului împãrat, care
avea, multã vreme, sã rãmânã în conºtiinþa românilor178 . Curtea vienezã a
decis, la 10 octombrie 1786, sã emitã instrucþiuni clare cu privire la
funcþionarea sitemului educaþional. Înfiinþarea ºcolilor era încredinþatã
directoratului ºcolar din Oradea, care, în cooperare cu autoritãþile locale
ºi cu domnul de pãmânt, încheiau un contract de parteneriat pentru
edificarea ºi susþinerea acestora. Se prevedea ca învãþãtorul sã aibã
pregãtirea metodicã necesarã ºi sã cunoascã limba germanã. Pregãtirea
metodicã avea sã se asigure prin cursuri, desfãºurate la Timiºoara179  ºi

177 La 8 iunie 1782, Iosif al II-lea a emis Patenta imperialã de abolire a cenzurii. Cu un an
înainte, acordase primul Edict de toleranþã, în octombrie 1781 pentru Austria Superioarã, la 25
octombrie pentru Ungaria, la 27 octombrie pentru Moravia ºi Styria, la 30 octombrie pentru
Boemia, ºa 3 noiembrie pentru Krajna, la 8 noiembrie pentru Transilvania, 10 noiembrie
pentru Galiþia, 12 noiembrie pentru Þãrile de Jos austriece, la 30 martie 1872 pentru Schleswig,
iar la 30 mai 1872 pentru Lombardia. Toate aceste patente, adaptate provinciilor cãrora se
adresau, aparþin ansamblului coerent al politicii iosefine, cunoscut sub numele de
Toleranzpolitik.

178 Liviu Maior, Habsburgi ºi români. De la loialitate dinasticã la identitate naþionalã, Ed.
Enciclopedicã, Bucureºti, 2006, p. 256-257.

179 Cursurile metodice de la Timiºoara erau susþinute sub conducerea lui Teodor Iankovics
de Minevo.
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Oradea180 . Dotaþiunea învãþãtorului, compusã din 2/3 bunuri în naturã –
cereale, fructe, fân, carne, paie – ºi 1/3 bani, era stabilitã printr-un con-
tract încheiat între direcþia ºcolarã comitatensã181  ºi antistia comunalã182 .
Bunurile în naturã erau asigurate de comunã, iar banii de domnul de pãmânt
ºi direcþia ºcolarã comitatensã183 .

S-a subliniat, de asemenea, necesitatea efectuãrii unui recensãmânt
ºcolar, pentru a se cunoaºte cu exactitate numãrul copiilor de vârstã ºcolarã,
construirea unor edificii ºcolare, obligativitatea pãrinilor de a-ºi trimite
copii la ºcoalã. Mai mult, pentru cã în mediul rural majoritatea copiilor
erau folosiþi de cãtre pãrinþi la muncã, autoritãþile imperiale au dispus
angajarea pentru fiecare localitate a unei persoane, care sã se ocupe cu
pãstorirea animalelor. Copii erau, în acest mod, degrevaþii de aceastã sarcinã
ºi li se dãdea posibilitatea de a frecventa cursurilor ºcolare184 .

În comitatul Arad au fost înfiinþate, cu aceastã ocazie, un numãr de
patruzeci ºi opt de ºcoli, printre care ºi cea din Micãlaca185 , începând cu
luna martie a anului 1789, când împãratului Iosif al II-lea i s-au remis
contractele privind constituirea lor ºi a semnat decretul imperial. Au fost
tipãrite contracte ºcolare-tip, pentru toate ºcolile româneºti. În ele nu era
nominalizat învãþãtorul, însã era consemnatã structura retribuþiei acestuia.
Diferenþa salarialã asiguratã de comune a constituit un motiv pentru care
învãþãtorii cãutau sã gãseascã ºcolile, ce ofereau beneficii mai mari, condiþii
mai bune de cazare sau chiar suprafeþe de pãmânt mai mari.

180 La Oradea, cursurile metodice se desfãºurau sub coordonarea lui Alexe Vizileci,
directorul ºcolilor româneºti neunite, iar mai târziu a succesorului acestuia, Teodor Abramovici.
Micãlaca, la fel ca toate localitãþile din dreapta Mureºului – cu excepþia Aradului Vechi – þineau
de Oradea, iar cele din stânga Mureºului, de Timiºoara.

181 Echivalentul Inspectoratului ªcolar Judeþean de astãzi.
182 Echivalentul Consiliului local de astãzi.
183 Iulian Negrilã, Lucia Rotaru, Mihai Iovan, ªcoala generalã nr. 12 Arad. 200 de ani de

existenþã, Inspectoratul ªcolar al judeþului Arad, Casa Corpului Didactic, Arad, 1986, p. 9.
184 Ibidem, p. 10.
185 Dud, Târnova, Tauþ, Drauþ, Nadãº, Mãderat, Mâsca, Curtachier (Chier), Cherechi

(Caporal Alexa), Pâncota Veche, Agriº, Miniºul de Sus, Luguzãu, Chier, Gurba, ªicula, Ineu,
Mânerãu, Aldeºti, Bocsig, Zãrand, Sintea, Otlaca (Grãniceri), ªiclãu, Pilu Mare, Vãrºand,
Cintei, Nãdab, Miniº, Cuvin, Radna, Covãsânþ, Micãlaca, Talpoº, Miºca, Cermei, Sepreuº,
Apateu, Iosaº, Sebiº, Dezna, Dieci, Sâmbãteni, Semlac, Pãuliº, Buteni, Bonþeºti ºi Almaº (vezi
Iulian Negrilã, Lucia Rotaru, Mihai Iovan, op. cit. , p. 10.).
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Aºezatã în apropierea Aradului, Micãlaca a aparþinut camerei crãieºti.
Reorganizarea teritorialã a comunei ºi regularizarea cursului râului Mureº
au afectat locaþia instituþiei de învãþãmânt. potrivit pãrintelui-paroh
Cãvãºdan. În lucrarea sa monograficã amintea despre existenþa, în 1777, a
unei ºcoli, cu o singurã clasã în care se desfãºurau cursurile. Dacã prima
regularizarea a cursului Mureºului nu a schimbat amplasarea edificiului
ºcolar, în cea de-a doua, respectiv în secolul XIX, proiectul l-a prevãzut
lângã bisericã. Pe strada Renaºterii, la numãrul 7, a fost ridicatã o ºcoalã186 .
Aici erau ºcolarizaþi doar copiii din localitate, iar învãþãtor, în 1791, era
Gheorghe Popovici187 . La acea datã, învãþãtorul avea deja o vechime de doi
ani. Populaþia de vârstã ºcolarã recenzatã în anul menþionat anterior era
cifratã la 48. Numãrul bãieþilor era mai mare decât cel al fetelor. Diferenþa
numericã dintre bãieþi ºi fete o putem pune în sarcina mentalitãþilor de la
sfârºitul secolului al XVIII-lea, când ºcolarizarea fetelor nu era privitã ca o
necesitate. Numãrul redus de copii recenzaþi se putea explica ºi prin faptul
cã, la acea datã, existau numeroase sãlaºe rãspândite pe câmpia din jurul
localitãþii Micãlaca.

Învãþãtorului i s-a stabilit o retribuþie modestã în bani de 88 de florini
ºi 40 de cruceri, ºi „bunuri naturalnice” anuale de 110 porþii de fân ºi 10
stânjeni de lemne pentru foc. În 1796, salariul dascãlului a fost augmentat
la 150 fl. ºi bunuri în naturã. Edificiul ºcolar era din lemn, solid, însã dotarea
era modestã188 .

În plus, congregaþia comitatensã189  arãdeanã a anulat, din 1 mai 1790,
toate contractele ºcolare încheiate pânã atunci. Era, pe de o parte, o politicã
a autoritãþilor locale maghiare de a sabota reformele imperiale, care îi
ridicau pe românii majoritari din statului de neºtiutori de carte, iar pe de
altã parte, o tendinþã de evitare a sarcinilor de a construi ºcoli ºi a plãti
învãþãtori de cãtre domnii de pãmânt ºi autoritãþile locale din acea vreme.
Efectul acestei mãsuri a fost unul cât de poate de devastator pentru ºcolile

186 Arhiva Bisericii Ortodoxe Române Micãlaca Veche (A. B. O. R. M. V.), preot Gheorghe
Cãvãºdan, Monografia istoricã a parohiei Arad-Micãlaca-Vache, mss. f. 112.

187 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, ªcoala Generalã nr. 12 Arad – 200
de ani de existenþã, Casa Corpului Didactic Arad, 1986, p. 11.

188 Vasile Popeangã, Un secol de activitate ºcolarã româneascã în pãrþile Aradului (1721-
1821), Comitetul de Culturã ºi educaþie socialistã, Arad, 1974, p. 147.

189 Asemãnãtor Consiliului Judeþean de astãzi.
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româneºti de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, deoarece mulþi învãþãtori,
nemaifiind plãtiþi, ºi-au abandonat ºcolile190 .

Din fericire, ªcoala din Micãlaca a continuat sã funcþioneze ºi în aceste
condiþii vitrege. Sãtenii au luat asupra lor sarcina plãtirii învãþãtorului.
Populaþia de vârstã ºcolarã, în intervalul 1811-1820, era numeroasã, însã
numãrul celor care frecventau cursurile era mic. Spre exemplu, din cei
247 copii de vârstã ºcolarã, 6-12 ani, doar 13 frecventau ºcoala. (Tabelul 1)191

 Tabelul 1. Frecvenþa ºcolarã în localitatea Micãlaca

Sursa: Vasile Popeangã, Un secol de activitate ºcolarã româneascã în pãrþile Aradului
(1721-1821), p. 84-85.

Situaþia nesatisfãcãtoare a frecvenþei ºcolare a determinat, în anul 1815,
directorul ºcolilor neunite din Oradea, Teodor Abramovici, sã efectueze,
alãturi de pretorul arãdean, o inspecþie în teritoriu. A constatat douã cauze
care determinã aceastã situaþie a elevilor la ªcoala din Micãlaca: salariul
învãþãtorului nu era plãtit cu regularitate, fapt care nu îl fãcea sã fie ataºat
de ºcoalã ºi de comunitate, iar clãdirea ºcolii era prea micã ºi, prin urmare,
necorespunzãtoare pentru ºcolarizea unui numãr mai mare de elevi. În
fine, învãþãtorul Isaia Pilcovici avea o purtare bunã, iar profesorul Gheorghe
Alexici îl aprecia pentru conduita sa. Demn de remarcat pentru comunitatea
micãlãcenilor este faptul cã, în pofida indiferenþei autoritãþilor comitatense,
ªcoala din Micãlaca a continuat sã funcþioneze, iar sãtenii, conºtienþi de
importanþa educãrii copiilor, au contribuit, voluntar, la dotarea ºcolii cu
mobilier ºi la plata învãþãtorului192 .

Situaþia învãþãmântului românesc din comitatul Arad a suferit modificãri
radicale din 1812 datoritã înfiinþãrii Preparandiei. Începutul secolului al
XIX-lea a stat, ºi în cazul românilor transilvãneni, sub influenþa puternicã a
curentului iluminist, care devenise fondul ºi forma gândirii ºi a acþiunii

An şcolar 
1810-1811 1814-1815 1817-1818 1818-1819 1819-1820 
6 13 18 13 16 

190 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 11-12.
191 Vasile Popeangã, Un secol de activitate ºcolarã româneascã în pãrþile Aradului (1721-

1821), p. 84-85.
192 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 12-13.
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sfârºitului de veac XVIII193 . Într-un asemenea climat ideologic ºi cultural
trebuia plasatã ºi înþeleasã acþiunea de promovare a sistemului de
învãþãmânt al românilor ortodocºi din Imperiu. Înfiinþarea Preparandiei
din Arad, în 3/15 noiembrie 1812, a deschis noi perspective de instruire
metodico-didacticã a viitorilor învãþãtorilor.

 În anul ºcolar 1816-1817, cu ocazia efectuãrii unei conscripþii, învãþã-
torul Ilie Pilcovici intruia 19 elevi. Dotaþiunea acestuia era stabilitã de
cãtre locuitorii din Micãlaca – începând cu anul ºcolar 1813-1814 – la 50 fl.
anual, plus bunuri în naturã. Ilie Pilcovici a renunþat, în 1817, la postul sãu.
Locul sãu a fost luat de cãtre învãþãtorul Petru Vasilievici, originar din Arad
ºi absolvent al Preparandiei. S-a ocupat de educaþia a 24 elevi, dintre care
22 frecventau cursurile regulat. Obiectele de învãþãmânt predate în 25 de
ore pe sãptãmânã au fost: Catehism (2 ore), Cunoaºterea literelor (4 ore),
Silabisirea (3 ore), Citire (4 ore), Aritmeticã (4 ore), Istoria bibliei (3 ore),
Exerciþii de scriere (3 ore), Cânt (2 ore).

Petru Vasilievici a renunþat în anul ºcolar 1820-1821 la postul sãu, locul
sãu fiind luat de Matei Cosma. Frecvenþa ºcolarã, în 1822, era redusã. Din
122 copii de vârstã ºcolarã, doar 35 frecventau cursurile. Prin strãdaniile
directorului ºcolar Vasile Iovãnaº, dotaþiunea învãþãtorului s-a ridicat la
238 fl. din care 150 bani. În anii ºcolari 1824-1826, învãþãtorul Constantin
Saiter s-a ocupat de instruirea a 33 de elevi. Din 1832, instrucþia ºcolarã a
celor 25 de elevi a fost asiguratã de învãþãtorul Sava Mihalcovici194 . Dascãlul
Andrei Stoianovici, în anul ºcolar 1841-1842, a instruit 113 elevi, iar în anul
urmãtor 56, distribuiþi în trei clase – clasa I-26; clasa II-12; clasa III-18.
Vasile Micºa a preluat postul de învãþãtor în anul 1844-1845. Numãrul
copiilor de vârstã ºcolarã s-a ridicat la 80, iar a celor care frecventau cursurile
la 35195 .

În timpul evenimentelor revoluþionare paºoptiste, ºcoala din Micãlaca
a fost ocupatã ºi de revoluþionarii maghiari. Mobilierul a fost distrus, iar
zidurile afectate. Învãþãtorul ªtefan Ioanovici, consemna, în raportul sãu

193 Doru Bogdan, Preparandia din Arad ºi ªcoala Ardeleanã în conºtiinþa intelectualitãþii
româneºti, în 90 de ani de administraþie româneascã în Arad, coord. Doru Sinaci ºi Emil
Arbonie, Vasile Goldiº University Press, Arad, 2010, p. 26.

194 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 14-15.
195 Vasile Popeangã, ªcoala româneascã din pãrþile Aradului la mijlocul secolului al XIX-

lea. 1821-1867, Arad, 1979, p. 61.
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din 24 octombrie 1849, cã avea o vechime în muncã de 24 de ani. Statistica
din toamna anului 1852 l-a menþionat ca învãþãtor, ce se ocupa de pregãtirea
a 65 de elevi196 .

Dupã Revoluþia din 1848-1849, Curtea vienezã a intervenit tot mai
insistent în organizarea învãþãmântului pe toatã întinderea Imperiului,
considerând – pe bunã dreptate – cã accesul la educaþie putea contribui la
dezvoltarea spiritului cetãþenesc ºi la eliminarea manipulãrii maselor. S-a
produs o nouã organizare a reþelei ºcolare. Directoratul de la Oradea a
fost desfiinþat, iar în locul acestuia s-a instituit „Ocârmuirea scolasticã
districtualã a districtului militãresc orãdean”, organism care ºi-a început
activitatea în luna august a anului 1850. L-a avut ca director pe Dimitrie
Ionescu, nãscut la Semlac, fost profesor la Preparandia din Arad.

Dupã evenimentele revoluþionare paºoptiste, instituþiile de învãþãmânt
din acea vreme au funcþionat în baza „Principiilor pentru organizarea
provizorie a trebii de învãþãturã în Þara Ungureascã a coroanei ereditare”197 .
Potrivit regulamentulului, organizarea învãþãmântului popular cãdea în
sarcina autoritãþilor bisericeºti, iar statul s-a implicat în angajarea
învãþãtorilor, în aprobarea manualelor ºcolare, inspectarea ºcolilor ºi înfiin-
þarea grãdinilor cu pomi198 .

ªcoala din Micãlaca era subordonatã, pe plan local, Inspectoratului
ºcolar al Aradului, condus de cãtre Ioan Raþ. Statistica din toamna anului
1852 l-a menþionat ca învãþãtor pe ªtefan Ioanovici199 , ce se ocupa de pregã-
tirea a 65 de elevi200 .

196 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 17; Vasile Popeangã,
ªcoala româneascã din pãrþile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea. 1821-1867, p. 94.

197 Vasile Popeangã, ªcoala româneascã din pãrþile Aradului la mijlocul secolului al XIX-
lea, 1821-1867, p. 117.

198 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 19.
199 Despre preponderenþa numelor cu rezonanþã sârbeascã printre învãþãtorii din

Micãlaca, trebuie sã facem câteva consideraþii, spre lãmurirea cititorilor acestei Monografii.
În primul rând, ne aflãm în perioada sfârºitului de secol al XVIII-lea ºi începutul secolului al
XIX-lea, când toatã ierarhia bisericeascã ortodoxã din Transilvania era subordonatã clerului
sârbesc ºi Mitropoliei din Karlovitz. Dupã mutarea primului episcop al Aradului în scaunul
mitropolitan de la Karlovitz – ne referim la Isaia Diacovici – a urmat un lung ºir de episcopi
sârbi la Arad: Ioanichie Martinovici (1710-1721), Sofronie Ravanicianin (1722-1726), Vichentie
Iovanovici (1726-1731), Isaia Antonovici (1731-1748), Pavel Nenadovici (1749-1751), Sinesie
Jivanovici (1751-1768), Pahomie Cnezevici (1770-1783), Petru Petrovici (1784-1786) ºi Pavel
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Din raportul învãþãtorului Moise Babescu, care funcþiona la ºcola din
Micãlaca din 1857, înaintat în 15 octombrie 1863, inspectorului ºcolar Ioan
Raþ, reieºea cã a fost efectuatã conscrierea copiilor cu vâstã ºcolarã
cuprinsã între 6-12 ani – 144 bãieþi ºi 109 fete; un total de 253. Dintre
aceºtia, doar 130 de elevi frecventau ºcoala cu regularitate, ceea ce
înseamna 51, 38% din numãrul total de copii. Creºterea numãrului de elevi
l-a determinat pe Moise Babescu sã solicite un al doilea post. Cererea
învãþãtorului micãlãcean s-a bucurat de susþinerea directorului ºcolar lo-
cal Toma Bugariu ºi a notarului comunal, Petru Petrilã.

Planul de învãþãmânt, fixat pentru anul 1863-1864, cuprindea 12 obiecte
de studiu: Rugãciunea, Catehismul, Istoria Bibliei, Legendarul, Citirea cu
litere, Citirea germanã, Citirea ungarã, Ceaslovul, Psaltirea, Aritmetica,
Îndeletnicirea în scrisoare, Cântarea naþionalã ºi bisericeascã ºi Morali-
tatea. Alãturi de limba germanã a fost introdusã ºi maghiara. Treptat, ul-
tima a cãpãtat teren, eliminând-o din structura învãþãmântului pe prima201 .

Anul ºcolar debuta la 1 octombrie ºi se încheia în 18 august, când
începea vacanþa. Una dintre atribuþiile de seamã ale învãþãtorului a fost
întocmirea rapoartelor semestriale despre frecvenþa ºcolarã. Din datele
statistice studiate am constatat cã aceasta era mai bunã în lunile de iarnã,
când elevii din Micãlaca erau mai despovãraþi de sarcinile gospodãreºti.
Mai constatãm faptul cã doar jumãtate dintre copii de vârstã ºcolarã
frecventau cursurile202 .

În acea perioadã, manualele ºcolare erau tipãrite la o tipografie spe-
cial înfiinþatã de cãtre Curtea de la Viena. La ªcoala din Micãlaca erau
utilizate „Cartea de citire sau Legendarul” lui Samuil Andreevici, tipãritã
la Viena în anul 1856, „Aritmetica pentru a doua ºi a treia clasã”, aparþinând
aceluiaºi autor ºi tipãritã în 1850, precum ºi cartea lui Atanasie Marian
Marienescu din Lipova, tipãritã la Sibiu în anul 1858, cu aprobarea

Avacumovici (1786-1815). (vezi Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Culturã. Mentalitãþi
(1701-1918), Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, p. 62.)

200 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 17; Vasile Popeangã,
ªcoala româneascã din pãrþile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea. 1821-1867, p. 94.

201 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 20.
202 În Raportul sãu din 16 martie 1865, Ioan Raþ îl informa pe referentul ºcolar Gheorghe

Popa cã la ºcoala din Micãlaca sunt 125 de elevi, dintre cei 289 de copii de vârstã ºcolarã
recenzaþi. (Cf. Iulian Negrilã, op. cit. , p. 21.)
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autoritãþilor imperiale, intitulatã „Învãþãtorul ºi Poporul”. Gramatica era
studiatã în clasele mai mari dupã „Gramatica româneascã pentru ºcoalele
populare”, scrisã de Sava Popovici Barcianu ºi tipãritã la Sibiu în anul 1853.
Alãturi de aceste manuale didactice, învãþãtorii îi instruiau pe elevi ºi în
ceea ce priveºte economia ruralã, plugãritul, albinãritul, iar fetele în alte
domenii ale activitãþii gospodãreºti. Era un învãþãmânt practic, care-i educa
pentru viaþa cotidianã, dar care þinea vie în sufletul lor ºi trãirea naþionalã.
Sfârºitul de an ºcolar, când în prezenþa inspectorului elevii susþineau
examenele de peste an, era însoþit ºi de o serbare ºcolarã, care, deseori,
în Micãlaca îmbrãca aspectele unei sãrbãtori naþionale.

În anul 1866, învãþãtorul Moise Babescu alcãtuieºte o nouã conscripþie
ºcolarã, de aceastã datã mai extinsã ºi cu multe referiri la populaþia localitãþii
Micãlaca203 . Din acelaºi raport aflãm cã ªcoala din Micãlaca dispunea de un
fond financiar pentru acoperirea cheltuielilor de întreþinere care se ridica
la suma de 79 de florini ºi 17 creiþari. Cu doar un an înainte, locuitorii din
Micãlaca, împreunã cu învãþãtorul Moise Babescu s-au adresat inspectorului
ºcolar Ioan Raþ, solicitându-i sprijinul pentru mãrirea fondului ºcolar în
vederea înfiinþãrii unui al doilea post de învãþãtor, pentru închirierea sau
construirea unui nou local de ºcoalã, cel vechi devenind neîncãpãtor. În
cererea lor, micãlãcenii precizau ºi sursa financiarã din care sã provinã
aceºti bani: despãgubirile pentru suprafeþele de pãmânt rechiziþionate în
vederea construirii liniei de cale feratã, în valoare de 200 de florini, sumã
care era dirijatã de cãtre autoritãþile comitatense pentru construirea unei
noi ºcoli la Pecica, spre nemulþumirea locuitorilor din Micãlaca204 . Solicitarea
lor a rãmas fãrã rãspuns.

Învãþãmântul micãlãcean avea sã cunoascã evoluþii ºi transformãri
profunde în intervalul 1867-1918. Compromisul dualist, consfiinþit prin
încoronarea împãratului Francisc Iosif ca rege al Ungariei, în 8 iunie 1867,
a marcat începutul reformãrii sistemului de învãþãmânt. Legislaþia elaboratã
de cãtre autoritãþile statale a tins spre un control mai mare asupra ºcolilor,
care nu aparþineau statului. Principalele articole legislative ºcolare emise,

203 În Micãlaca existau un numãr de 324 de case, iar totalul populaþiei era de 1. 637
locuitori. Din punct de vedere etnic, 1. 637 erau români, iar 20 de locuitori erau maghiari, alte
etnii neexistând în localitate. (Cf. Iulian Negrilã, op. cit. , p. 22.)

204 Iulian Negrilã, op. cit. , p. 22-23.
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în aceastã perioadã au fost: Articolul de lege 38 din 1868 în chestia învãþã-
mântului public poporal din Ungaria sau Legea Eötvös, sancþionat în 5
decembrie 1868205 , Articolul XVIII al Legii din 1879 prezentat Parla-
mentului, la început, ca proiect, de cãtre ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii
Trefort Ágoston206 , Articolul de lege XXX din 1883, opera ministrului
Trefort207 , Articolul de lege XXVII din 1907 sau despre raporturile de drept

205 Educatorul, Oraviþa, V, 1913, octombrie-noiembrie, nr. 9-10, p. 172 (Articolul de lege
38 din 1868 a stipulat cã dreptul de a înfiinþa instituþii ºcolare revenea confesiunilor, societãþilor
publice, comunitãþilor ºi statului. Autoritãþile fondatoare suportau cheltuielile de funcþionare
ale ºcolii: salarizarea învãþãtorilor, repararea localului, înzestrarea cu mobilier. Paragraful 11
prevedea „Confesiunile pot sã susþinã ºi sã înfiinþeze din propriile puteri, în toate comunele
unde locuiesc credincioºii lor, institute publice de învãþãmânt poporal; la înfiinþarea ºi susþinerea
acestor institute de învãþãmânt pot ºi deacincolo, cum s-a obiºnuit pânã acum, sã ia în ajutor
contribuirea materialã a credincioºilor în modul ºi în proporþiunea demarcatã de reprezintanþii
lor; la acele institute ele pot alege învãþãtorii ºi profesorii lor, ele sã statorniceascã plata
acestora; ele pot sã determine manualele didactice, ºi pot sã dispunã ºi în privinþa sistemului de
învãþãmânt ºi a metodului, þinând în vedere dispoziþiunile articolului 45 ...”, care fãcea referire
la amplasarea ºi materialul de construcþie a edificiilor ºcolare, separarea pe sex a elevilor).

206 P. Roºca, Învãþãmântul primar ardelean, în „Transilvania, Banatul, Criºana,
Maramureºul. 1918-1928”, p. 1024; V. Pãcalã, Învãþãmântul normal din Transilvania, în
„Transilvania, Banatul, Criºana, Maramureºul. 1918-1928”, p. 1046; Istoria României.
Transilvania, vol. II, Ed. „George Bariþiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 224-225. (Articolul XVIII al
Legii din 1879 a stipulat ca în toate ºcolile pedagogice ºi poporale româneºti sã fie introdusã ca
materie obligatorie limba maghiarã „ca fiecare candidat de învãþãtor în întregul curs de
învãþãmânt sã ºi-o însuºeascã în vorbire ºi în scriere” (§1). Din 30 iunie 1882, potrivit §2, nici
o persoanã nu putea obþine diploma de învãþãtor fãrã a avea competenþa de a preda limba
maghiarã. Învãþãtorii „aflãtori în funcþiune sau cari acum pãºesc pe cariera învãþãtoreascã ºi
cari au absolvat cursul preparandial în intervalul dela 1872-1881 ori vor absolva, sau în acest
timp au intrat sau vor intra în oficiul învãþãtoresc” (§3) care nu aveau calificare pentru
predarea limbii maghiare erau obligaþi sã urmeze, timp de patru ani, un curs special, finalizat
printr-un examen. Protestele deputaþilor români, sârbi, slovaci ºi saºi din Camera deputaþilor
(Dietã), sau cele ale ierarhilor în Casa Magnaþilor (Camera superioarã), ai cãrei membrii erau,
ºi criticile vehemente aduse prin intermediul presei, au rãmas fãrã ecou).

207 Ioan Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918. ªcoalã. Educaþie, Ed. Excelsior Art,
Timiºoara, 2008, p. 76-77; Istoria României. Transilvania, vol. II, p. 224-225; V. Pãcalã,
Învãþãmântul normal din Transilvania, p. 1046. (Articolul de lege XXX din 1883, opera ministrului
Trefort, votat în Parlamentul de la Budapesta, a stipulat introducerea obligativitãþii limbii
maghiare în toate ºcolile secundare ºi obligativitatea profesorilor de a o cunoaºte, eliberarea
diplomelor de absolvire în limba statului. Datã fiind perioada de opt ani de instruire, limba
maghiarã devenea obligatorie pentru clasele terminale VII ºi VIII. Prin comisari ministeriali,
statul inspecta aceste instituþii de învãþãmânt. Nerespectarea legii atrãgea dupã sine închiderea
acesteia. Examenele finale erau susþinute în prezenþa unui delegat numit de guvern. Instituþiile
de învãþãmânt mediu aveau posibilitatea de a solicita ajutor guvernului, dacã nu se puteau
susþine material ºi financiar. Primirea ajutorului de stat însemna aplicarea planului de
învãþãmânt stabilit de minister.
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ale ºcolilor nesusþinute de stat ºi despre competinþele învãþãtorilor comunali
ºi confesionali, a fost votatã ºi aprobatã în 26 aprilie 1907208.

Situate între necesitatea de pãstrare a caracterului naþional-confesional
al ºcolilor elementare ºi modernizarea sistemului instructiv-educativ,
augmentarea rolului instituþiei ºcolare ºi a reprezentantului ei învãþãtorul,
autoritãþile episcopale au purces la aplicarea normelor legislative.

208 Educatorul, Oraviþa, V, 1913, nr. 9-10, octombrie-noiembrie, p. 189, 193-194, 202;
Hivatalos közlöny, Budapesta, XV, 1907, nr. 18, 9 august, p. 391, 398; Biserica ºi ªcoala, Arad,
XXXI, 1907, nr. 8, 18 februarie/1 martie, p. 1, 6; Istoria României. Transilvania, vol. II, p. 224-
225; Ioan Munteanu, op. cit. , p. 83. (Articolul de lege XXVII din 1907 stipula, în § 1, cã
„Învãþãtorii ºcolilor comunale ºi confesionale erau consideraþi funcþionari publici, ºi
competinþele lor statorite legal li se garanteazã prin forurile administrative”. Conform § 32, un
învãþãtor odinar instituit într-o ºcoalã poporalã „este dator a-ºi dovedi înaintea inspectorului
regesc dreptul de cetãþean ungar”. Depunea jurãmânt în faþa inspectorului ºcolar regesc sau
a înlocuitorului sãu. Dupã depunerea jurãmântului era instituit în post ºi se putea înscrie la
fondul de pensii regnicolor. Învãþãtorii, care erau deja în funcþie ºi primeau ajutor de la stat,
urmau a depune jurãmântul în termen de o lunã de la intrarea în vigoare a legii. Ceilalþi în
decurs de un an. Cei care nu doreau sã depunã jurãmântul era supus cercetãrii disciplinare.

Fiecare instituþie de învãþãmânt ºi dascãl avea datoria, potrivit § 17, sã „dezvolte ºi
întãreascã în sufletul elevilor spiritul de alipire cãtre patria maghiarã ºi conºtiinþa aparþinerii
la naþiunea maghiarã, precum ºi modul de gândire religios-moral ... în fiecare ºcoalã, fãrã
deosebire de caracter, trebue afiºatã emblema þãrii ungureºti, atât deasupra portalului, cât ºi
într-un loc potrivit din salele de învãþãmânt; mai departe în salele de învãþãmânt sã fie afiºate
tabele de pãrete cu subiecte din istoria Ungariei, iar la sãrbãtorile naþionale sã se arboreze pe
edifici steagul naþional maghiar”. De asemenea, se puteau expune stema comitatului sau
comunei, inscripþia cu caracterul ºcolii comunale sau confesionale în limba maghiarã; portretele
episcopilor, insemne religioase, icoane ºi rechizite necesare desfãºurãrii procesului instructiv-
educativ, însã sã nu conþinã „deducþiuni istorice ºi geografice strãine ºi nu pot fi decât producte
din patrie”. Învãþãtorii aveau obligaþia de a explica însemnãtatea tuturor obiectelor din sala de
clasã în cadrul exerciþiilor intuitive sau a orelor de geografie ºi istorie. Nerespectarea acestor
prevederi atrãgea dupã sine sancþiuni disciplinare, pecuniare, care pot atinge suma de 500 cor.
, respectiv 250 fl. Sumele obþinute parveneau fondului de pensii regnicolor.

Dispoziþiile §-ului 14 din articolul de lele 38 din 1868, în care limba de predare în instituþiile
de învãþãmânt cu caracter confesional urma a fi hotãrâtã de autoritãþile ºcolare confesionale,
se extindeau. Dacã în acele instituþii erau înscriºi elevi de limbã maternã maghiarã, pãrinþii
sau tutorilor lor puteau solicita instrucþie în limba maternã, adicã maghiarã. A intrat în vigoare
ºi §14 al proiectului Berzeviczy, conform cãruia dacã în ºcolile elementare limba de predare a
fost cea a susþinãtorului, iar în respectiva instituþie învãþau 20% sau minim 20 de elevi înscriºi,
vorbitori de limbã maternã maghiarã, predarea se fãcea ºi în limba statului. Cursurile de
repetiþiune ale tututor ºcolilor elementare se desfãºurau, exclusiv, în limba maghiarã. De
asemenea, dacã cel puþin jumãtate din elevii înscriºi aveau ca limbã de propunere maghiara,
se impunea ca limbã de predare maghiara. Elevilor care nu o cunosc li se va preda în limba lor
maternã (§18). În toate ºcolile, limba maghiarã urma a fi studiatã dupã un plan de învãþãmânt
ºi într-un anumit numãr de ore stabilit de minister. Scopul era ca la finele cursului patru elevul
sã poate sã-ºi exprime gândurile scris ºi oral (§19).)
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Concesiile, care au fost nevoite sã le facã, au avut ca scop menþinerea
instituþiei ºcolare în raza autoritãþilor confesionale.

Ca mai toate aºezãrile rurale, în secolul al XIX-lea, comuna Micãlaca
ºi-a ridicat edificiile ºcolare în apropierea biserici. Cele douã mãrci ale
identitãþii românilor au gestionat patrimoniul cultural ºi spiritual al
comunitãþii. De altfel, recensãmintele, efectuate de oficialitãþile maghiare,
la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul urmãtorului, au marcat aºezarea
ca fiind una locuintã în marea ei majoritate de români. Chiar dacã, la finele
veacului XIX, istoricii pomenesc despre un grup de coloniºti maghiari aºezaþi
în „Micãlaca Nouã”, totuºi ei nu au reprezentat niciodatã o majoritate209 .

Potrivit „Raportului comitetului parohial din Micãlaca” pe anul 1870,
edificiul ºcolar, în care îºi desfãºura activitatea învãþãtorul Moise Babescu,
a fost construitã în 1814, din material slab ºi acoperit cu paie de secarã.
Acelaºi raport consemna faptul cã instituþia de învãþãmânt nu era dotatã
corespunzãtor cu materiale didactice. Dispunea, însã, de o grãdinã ºcolarã
cu o suprafaþã de 400 de stânjeni, unde se desfãºurau cursurile practice
de agriculturã ale elevilor. Au fost recenzaþi 176 copii de vârstã ºcolarã
cuprinsã între 6-12 ani. Dintre ei frecventau regulat cursurile 81 de bãieþi
ºi 27 de fete, iar cele de repetiþii pentru copii cu vârste cuprinse între 12-
15 ani de 45 de bãieþi ºi 35 de fete210 .

Lucrãrile la ºcoala nouã au început abia în anul 1863. Lotul stabilit a
fost situat între vechea ºcoalã ºi bisericã, pe strada Renaºterii la numãrul
9. Edificiul din cãrãmidã, cu acoperiº din þiglã, avea douã sãli spaþioase
pentru desfãºurarea cursurilor ºi locuinþã pentru învãþãtor. Vechea ºcoalã
a fost consolidatã în anii 1874-1875211 . Cheltuielile pentru reparaþii la cele
douã edificii ºcolare, precum ºi plata învãþãtorului le-am putut desprinde
din numeroasele chitanþe pãstrate în fondul arhivistic. Banii erau primiþi
de la „epitrop, pe spesele cultului ºi învãþãmântului”212 . (Tabelul 2)

209 Felicia Aneta Oarcea, Structura etno-confesionalã a populaþiei comitatului ºi oraºului
Arad (1867-1918), în „Studii de istorie a Banatului”, XXXII-XXXIII, Timiºoara, 2009, p. 76;
Somogyi Gyula, Arad szabad Király város és Arad vármegye községeinek leirása, vol. III, Arad,
1913, p. 183.

210 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 24.
211 A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, Monografia istoricã a parohiei Arad-

Micãlaca-Vache, mss. f. 112.
212 S. J. A. N. A. , Fond ªcoala din Micãlaca de pe lângã Biserica Ortodoxã 1873-1926 (F.

ªc. M. B. O. R. .), nr. inv. 211, dos. 4/1876, f. 9-36; Ibidem, dos. 5/1877-1884, f. 3-30, 35.
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Tabelul 2. Cheltuielile ºcolare pe anii 1874-1877

Suma Nr. 
crt. Florini Crăiţari 

Destinaţie Data 
 

1 2 50 „tocmirea lemnelor de la fântâna şcolii” 18 septembrie 1874 
2 1 10 a primit Pelcovicu Pavel pentru curăţatul fântânii 17 septembrie 1874 
3 24 - 3 stânjeni de lemne, vândute pentru a se da 

învăţătorului contravaloarea de câte 8 fl./stj. 
30 septembrie 1874 

4 55 - salariul învăţătorul-paroh Ioan Ciora 1 octombrie 1875 
5 20 - Valastek a pus „doi ochi ferestre la şcoala 

bătrână” 
15 octombrie 

6 8 19 117 snopi pentru acoperirea şcolii, a fost plătit şi 
Alecsa Avram locuitor din Micălaca 

3 octombrie 1875 

7 1 20 Ciganu Petru şi Ioan Ciora „pentru lipitura şcolii 
bătrâne” 

12 octombrie 1875 

8 10 - salariu anual pentru curăţenia şcoli 22 octombrie 1875 
9 18 72 pentru „competinţe de acte şcolare” până în 31 

decembrie 1875 
22 octombrie 1875 

10 8 - 100 snopi paie de secară pentru acoperirea şcolii 
bătrâne 

1 noiembrie 1875 

11 - 80 10 snopi de secară a câte 8 cr. – acoperirea şcolii 
bătrâne 

3 noiembrie 1875 

12 11 - acoperirea şcolii bătrâne 5 noiembrie 1875 
13 2 - zăvor, ţâţâni, cuie la magazia de lemne, o ţâţână 

pentru cumpăna fântânii 
9 decembrie 1875 

14 2 50 pentru repararea magaziei de lemne 15 noiembrie 1875 
15 250 - salariul pe anul 1875 8 noiembrie 1875 
16 5 - pentru curăţenia şcolii 30 iunie 1875 
17 55 - salariul pe pătrarul III din 1875 30 iunie 1875 
18 1 86 La şcoala bătrână la uşă un zar, la poartă zăvor; 

la şcoala nouă 2 ţâţâni şi „riglă” la uşă; la uşa de 
către biserică un mâner, la şcoala nouă repararea 
zarului de la cameră 

14/26 aprilie 1875 
 
 
 

19 5 - Salariul pentru curăţenia şcolii 21 mai 1875 
20 55 - Salariul pe pătrarul al II-lea al anului 1875 11 septembrie 1875 
21 15 - Pentru scripturistica şcolii 30 martie 1875 
22 10 - Pentru scripturistica şcolii 30 martie 1875 
23 7,5 - Reîntregirea salariului 30 martie 1875 
24 10 - Reîntregirea salariului 1 ianuarie 1875 
25 55 - Salariul pe lunile I, II, III 1875 - 
26 - - 3 stânjeni lemne pentru reîntregirea salariului - 
27 55 - Salariul învăţătorului I. Cioara 1 ianuarie 1876 
28 55 - A doua rată din salariul învăţătorului I. Cioara 1 ianuarie 1876 
29 15 - Pentru scripturistica şcolii pe anul 1876 1 ianuarie 1876 
30 10 - Pentru scripturistica şcolii 1 ianuarie 1876 
31 10 - 1 stj. lemne pentru înv. Ioan Cioara 5 aprilie 1876 
32 10 - 1 stj. lemne pentru înv. Ioan Cioara 5 aprilie 1876 
33 20 - Învăţătorului Ioan Cioara adaos la salariul pe 

anul 1876 
- 

34 11 - Pentru curăţenia şcolii 8 aprilie 1876 
35 20 - Pentru reîntregirea salariului învăţătoresc 2 iulie 1876 
36 6 30 Contabilul George Mucariu a primit din caseria 

Episcopiei 
15 iulie 1876 

37 5 - Pentru curăţenia la şcoală a primit I. Cioara 12 august 1876 
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38 10 - Spese pentru diurna învăţătorească din Arad 15 august 1876 
39 10 50 1 stj. Lemne cumpărate pentru şcoală 16 septembrie 1876 
40 55 - Salariul învăţătorului I. Ciora 1 octombrie 1876 
41 5 - Pentru curăţatul şcolii 19 septembrie 1876 
42 9 - Un stj. Lemne pentru şcoală 18 octombrie 1876 
43 7 - Văruitul şcolii 19 octombrie 1876 
44 8 - Facerea porţii şi tencuirea fântânii  Martie 25 noiembrie 
45 1 33 Un zăvor, un zăvor la uşa de la şcoală, 8 cuie a 

câte un cr., înlocuirea unui fier la fereastra de la 
şcoală  

21 noiembrie 1876 

46 - 50 Tencuirea unui ochi de fereastră la şcoală 18 iulie 1876 
47 6  Venitul şcolii 29 septembrie1877 
48 1  Pentru 2 ochi de fereastră 27 septembrie 1877 
49 - 70  O perie de curăţat 28 septembrie 1877 
50 1 5 Vinderea celor trei „polavicui” 19 septembrie 1877 
51 2 18 Repararea celor 7 „ochiuri de fereşti” la şcoala 

comunală 
14 septembrie 1877 

52 3 50 Văruirea şcolii bătrâne 19 septembrie 1877 
53 4  Pentru vinderea celor 50 snopi de paie de secară 

pentru acoperirea şcolii bătrâne 
24 septembrie 1877 

54 2  Pentru acoperirea şcolii bătrâne 24 septembrie 1877 
55 - 25 Pentru cercuirea unui ciubăr de stins varul la 

şcoală 
18 septembrie 1877 

56 6 30 Sumă trimisă la casa „Episcopiei fondurilor 
comune bisericeşti şi şcolare ale diecezelor 
g.o.rom. Aradu, Caransebeşiu prin hârtie nr. 
1211/1877” 

20 august 1877 

57 36 66 Salariul învăţătoresc din suma de 220 fl pe lunile 
iulie şi august 1877 

18 iulie 1877 

58 27 50 2 ½ stânjeni de lemne a 11 fl stânjeni în 
competinţia mea de salariul de lemne 

18 iulie 1877 

59 1 40 Pentru curăţitul şcolii 31 martie 1877 
60 10 - Pentru văruirea şcolii 31 martie 1877 
61 - 70 Pentru măsurarea varului la şcoală 29 martie 1877 
62 5  Pentru curăţitul şcolii pe anul 1877 17 martie 1877 
63 55 - În salariul învăţătorului rata II/1877 17 martie 1877 
64 10 - Salariul pentru curăţitul şcolii (înv. Ioan Ciora) 27 februarie 1877 
65 1 - Pentru punerea celor 2 ochiuri de ferestre de la 

şcoală 
28 februarie 1877 

66 3 50 Pentru punerea celor 7 ochiuri de fereastră la 
şcoală 

23 ianuarie 1877 

67 5 - Pentru a se trimite redacţiei Telegrafului Român 
din Sibiu pe anul 1877 

16 ianurie 1877 

68 5 - În salariul pentru curăţirea şcolii pe anul 1877 4 ianuarie 1877 
69 59  Pentru 5 stânjeni de lemne a câte 11 fl şi 80 cr. 1 ianuarie 1876 
70 15  Pentru scripturistica şcolii pe anul 1877 (înv. 

Ioan Ciora) 
- 

71 55   Reîntregirea salariului învăţătoresc 1 ianuarie 1877 
72 2 50 În salariul învăţătorului pentru curăţatul şcolii pe 

luna septembrie a anului 1877 (înv. Ioan Ciora) 
24 octombrie 1877 

73   2 stânjeni de lemne primiţi de la epitropul Petru 
Şirianu „în leafa mea învăţătorească” 

- 

74 18  32  Primiţi „în leafa mea învăţătorească pe luna 
decembrie” (înv. Savu Bugariu) 

27 noiembrie/ 
9 decembrie 1877 

   Sursa: S. J. A. N. A. , F. ªc. conf. M. B. O. R. , nr. inv. 211, dos. 3/1875, f. 9-36; dos. 4/1876,
f. 9-32; dos. 5/1877-1884, f. 3-30.
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Din discursul preotului-paroh Ioan Cioara, rostit, în 1896, cu prilejul
împlinirii serbãrilor milenare ale Ungariei, în faþa micãlãcenilor, afãm cã
lucrãrile de construcþie la ºcoala nouã au fost finalizate în anul 1872, iar
costurile s-au ridicat la 7000 fl. În anul 1873, în urma sedinþei consistoriale
ortodoxe române, s-a hotãrât numirea învãþãtorului Ioan Ciora în staþiunea
învãþãtoreascã Micãlaca, începând cu data de 19/31 august. Potrivit
legislaþiei, alegerea sa, prin consurs, a fost doveditã de protocolul publicat
în foile „Lumina” (nr. 38-40) ºi „Albina” (nr. 52-55). De asemenea,
corespundea art. 23, punctul 5 ºi 6 din „Statutul Organic”. Faþã de
desemnarea sa au fost semnalate unele nemulþumiri. Alþi candidaþi au fost
Eutimiu Bugariu, care nu s-a putut înscrie în conscurs pentru cã nu a întrunit
condiþiile necesare, ºi Savu Popoviciu, susþinut de renumitul avocat arãdean
Mircea V. Stãnescu. Ioan Popovici Desseanu, inspectorul ºcolar cercual, l-
a sprijinit pe Ioan Ciora. În cele din urmã, s-a decis „Alegerea lui Ioan
Ciora de învãþãtoriu în comuna Micãlaca”, hotãrârea fiind fãcutã cunoscutã
Comitetului Parohial. Pentru numirea definitivã în funcþie urma a achita
suma de 10 fl. forului diecezan213 . Dupã o activitate de patru ani ca dascãl,
Ioan Cioara a fost hirotonisit ca preot în Micãlaca. Funcþia sa a fost preluatã,
prin desemnare, în 10/22 iulie 1877, de învãþãtorul definitiv Savu Bugariu214 .
La ºcoala veche a fost numit din 1882 pânã la numirea lui Savu Mihuþia, în
1885215 , învãþãtorul Liviu Papp216 .

La organizarea concursului ºi numirea în post, învãþãtorii au cunoscut
veniturile, adicã „dotaþiunea”. Beneficiari ai întregirii salariului în bani sau
naturã s-a întâmplat cã au fost privaþi de plata la timp. Învãþãtorul Ioan

213 Ibidem, dos. 1/1873, f. 1-4; Ibidem, dos. 9/1896-1898, f. 7-9.
214 Ibidem, dos. 7/1891-1893, f. 22; dos. 10/1899-1900, f. 7; A. B. O. R. M. V. , preot

Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 116 (Scurte date biografice: Învãþãtorul Savu Bugariu s-a
nãscut în Micãlaca, în 10 februarie 1853. A absolvit Institutul Pedagogic din Arad ºi a obþinut
diploma de calificare în 1875. Atestatul de limbã maghiarã, nr. 28638, l-a dobândit, la Arad, în
5 septembrie 1882. A funcþionat ca învãþãtor în Micãlaca din iulie 1877 pânã în anul 1921.).

215 S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , nr. inv. 211, Ibidem, dos. 7/1891-1893, f. 24; dos. 13/
1905-1907, f. 43; A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 117. (Scurte date
biografice: Învãþãtorul Savu Mihuþia s-a nãscut în Micãlaca, în 22 septembrie 1858. A absolvit
Institutul Pedagogic la Arad în 1879, unde a obþinut ºi examenul de calificaþiune, în 22 iulie
1880. Atestatul de calificare în limba maghiarã, nr. 45, l-a dobândit, la Deva, în 9 februarie
1883. A funcþionat ca învãþãtor din 1885 pânã în 1926.).

216 S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , nr. inv. 211, dos. 5/1877-1884, f. 60, 61.
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Ciora a cerut comitetului parohial sã i se asigure salariul pe al doilea pãtrar
al anului 1875 din caseria bisericii217 . În urma hotãrârii Comisiei adminis-
trative a comitatului Arad, nr. 158/11 decembrie 1876, de a înfiinþa mai
multe clase pentru copii obligaþi la ºcoalã, comitetul parohial din Micãlaca
a decis înaintarea cât mai repede posibil a actelor necesare. S-a cerut, de
asemenea, ca învãþãtorii sã-ºi declare venitul pe anul 1876 (Tabelul 3).
Salariul mai includea banii de convenþie (31, 40 cr.) ºi naturalele în bani
(60 fl), aºadar un total de 91fl. , 40 cr. 218 .

Tabelul 3. Conspectul oral al salariului învãþãtorilor din Micãlaca
Învăţătorul-preot Ioan Ciora 

Suma Pos. 
salariului 

Primirea de bani 
Fl. Cr. 

Pos. 
salariului 

Lemne/
stj. 

Suma 

2 Scripturistica pe 
anul 1877 

15 - 4 4 59 

3 Salariu 55 - 16 1 12 
9, 10 Pentru not. 

Comit. 
20 - 25 1½ 18 

13 Salariu 55 - 30 2½ 27, 50 
31 Pe iulie-august 

salariul 
36 66 76 2 24 

32 În biru 12 50 - - 140, 50 
59 În biru 40 - - - - 
64 În biru 10 - - - - 
68, 69,70 În biru 30 - - - - 
84 În biru 4 30 - - - 
Total I = 278, 46 + II=140, 50 = 418, 96 cr. 

Învăţătorul Savu Bugariu 
53 - 25 - 76 2 24 
78 - 30 - - - - 
79 - 18 33 - - 24 
54 - - - - - - 
26 Crâsnic 7 50 - - - 
29 Crâsnic 7 50 - - - 
60 Crâsnic 7 50 - - - 
6, 12 Curăţitul şcolii 5; 

10 
- - - - 

19, 63 Curăţitul şcolii 5; 2 50 - - - 
79 - 25 - - - - 
Total I = 73, 33 + II= 24 = 97, 33 cr. + 22, 50 + 22, 50 

 Sursa: D. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , nr. inv. 211, dos. 4/1876, f. 4-6

217 Ibidem, dos. 2/1874, f. 4.
218 Ibidem, dos. 4/1876, f. 4-6.
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Dotaþiunii învãþãtoreascã a fost influenþatã „sine qua non” de legislaþia
vremii219 , potenþialul economic al susþinãtorului, vechimea în muncã ºi

calificare. Exemplificãm prin
actul de dotaþiune al învãþãto-
rului Savu Bugariu220 . Nu tre-
buie trecut cu vederea faptul cã
asigurarea dotaþiunii învãþã-
toreºti a constituit o problemã
intens dezbãtutã în presa vre-
mii, de cãtre autoritãþile ºcolare
ºi nu, în ultimul rând, a consti-
tuit o preocupare a celor sta-
tale.

Atât în cadrul normativ, cât
ºi la nivelul mentalului colectiv,
atribuþiile învãþãtorului au fost
bine statuate. Legislaþia epocii,
protocoalele sinoadelor epar-
hiale, circulare ºi numeroase
norme de funcþionare ale învãþã-
mântului poporal românesc au
prevãzut responsabilitãþile,
þinuta în societate, raporturile
socio-profesionale. Articolul de
lege 38 din 1868, §139 stipula
faptul cã: „Învãþãtorii se aleg pe
viaþã, ºi de la oficiul lor pot fi

amovaþi prin sentinþa consistoriului ºcolar districtual numai în urma
neglijenþei grave, a transgresiunilor morale sau pentru vreo crimã civilã”.

219 Amintim câteva: Organizarea provisorie a invetiamentului national confesional in
Mitropolia gr. ort. a Romanilor din Ungaria si din Transilvania, adoptat în ºedinþa XIII din 15
octombrie 1870; Articolul de lege 26 din 1893, despre regularea salarelor învãþãtorilor ºi
învãþãtoarelor aplicate la ºcoalele elementare susþinute de comunele politice ºi de confesiuni;
Proiect de lege, din 20 octombrie 1904 a Ministrului Berzeviczy Albert; Articolul de lege 27 din
1907 despre raporturile de drept ale ºcolilor nesusþinute de stat ºi despre competinþele
învãþãtorilor comunali ºi confesionali; Articolul de lege 16 din 1913.

220 S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , nr. inv. 211, dos. 19/1916-1917, f. 20.

Actul de dotaþiune al învãþãtorului
Savu Bugariu
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Sentinþele urmau a fi aprobate de ministrul instrucþiunii publice. Potrivit
reglementãrilor în vigoare, dascãlul avea obligaþia de a se ocupa de educaþia,
instrucþia, menþinerea ordinii ºi a disciplinei în ºcolile poporale. Avea datoria
de a respecta imperios oficul sãu, legislaþia ºi ordinele primite de la
autoritãþile superioare, de a se opune oricãror abuzuri îndreptate împotriva
sa sau a instituþiei ºcolare, a supraveghea elevii, a se îngriji de creºterea
moralitãþii ºi spiritualitãþii lor.

Putea fi deputat dietal, reprezentant comitatens, orãºenesc, comunal
ºi bisericesc, precum ºi membru al curþii cu juraþi, dar nu putea îndeplini
alt „oficiul” în afarã de cel învãþãtoresc. În timpul sãu liber putea îndeplini,
cu acordul autoritãþilor ºcolare superioare, „agendele” din localitate. Ei
puteau da ajutor la servicul divin ºi înmormântãri (§141)221 . Nu putea
interveni asupra planurilor de învãþãmânt, introduce manuale ºcolare noi,
manuscrise sau alte mijloace de învãþãmânt, fãrã aprobare consistorialã.
Comitetul parohial era înºtiinþat despre alegerea manualelor, care sã
rãspundã necesitãþilor fiecãrei ºcoli. Intra sub incidenþã disciplinarã orice
încercare de impunere a unor lucrãri spre studiere elevilor, care nu erau
compatibile cu disciplina ºcolarã sau nu erau legate de instrucþiunea ºcolarã.

Baza logisticã a ºcolii a fost îngrijitã ºi reînnoitã, în funcþie de posibilitãþi.
Întreþinerea mobilierului, mijloacelor de învãþãmânt, bibliotecii ºcolare
cãdeau, de asemenea, în sarcina lui. La sfârºitul anului sau în situaþii speciale
raporta comitetului parohial starea de sãnãtate a pieselor din dotarea, care
puteau fi uzitate doar în scop didactic. Procurarea unor aparaturi sau obiecte
se putea face doar cu aprobarea prealabilã a directorului local ºi comitetului
parohial. Dacã nu i s-ar fi dus la îndeplinire cererea, putea apela la ajutorul
inspectorului ºcolar districtual.

Þinea o evidenþã strictã a situaþiei ºcolare: progresul, diligenþa, purtarea
moralã a elevilor. Documentele în care fãcea consemnãri erau: catalogul
elevilor inmatriculaþi ºi înscriºi pentru clasa sa; protocolul materialului
didactic parcurs în fiecare orã din fiecare obiect ºi protocolul absenþelor222 .
Acesta din urmã, ce cuprindea absenþele elevilor motivate sau nemotivate,

221 Educatorul, Oraviþa, V, 1913, nr. 9-10, octombrie-noiembrie, p. 179; Maria Berényi,
Învãþãmântul confesional din Ungaria în secolele XIX-XX, în „Simpozion”, Giula, 2006, p. 72-74.

222 Regulament pentru organizarea învãþãmântului în ºcolele poporale, Sibiu, 1906, p. 21-
25, 29.



114 Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea

îl prezenta, la sfârºitul sãptãmânii, comitetului parohial pentru admoniþiune
sau pedepsirea celor neglijenþi sau renitenþi conform legilor în vigoare.
Toate documentele erau pãstrate în arhiva ºcolii. Ele puteau fi consultate,
la cerere, de cãtre organele superioare: directorul local, delegatul comi-
tetului parohial, inspectorul ºcolar.

La inspecþia efectuatã de cãtre inspectorul ºcolar regal, învãþãtorul îi
fãcea cunoscute obiectele propuse pentru a fi studiate în conformitate cu
legile în vigoare; examina elevii din obiectele prescrise; punea la dispoziþie
planul de învãþãmânt ºi modul de repartiþie al orelor, cãrþile ºi mijloacele
de învãþãmânt, consemnarea oficialã a acestora, matricola, cronica, proto-
colul cu absenþe, ºi la cerere, inclusiv, certificatul de calificare. Învãþãtorul
elibera atestate ºcolare, semnate de el ºi de directorul ºcolar, dupã formu-
larele consistoriale223 .

În timpul prestãrii serviciului militar de opt sãptãmâni în armata de
linie sau ca apãrãtor al patriei era considerat a fi în concediu; orice cãlãtorie
trebuia supusã aprobãrii Episcopiei. În situaþii neprevãzute – îmbolnãvire,
situaþii excepþionale – el era suplinit. Îºi putea cere concediu pe o zi –
aprobat de directorul local, 8 zile – aprobat de inspectorul ºcolar confe-
sional, iar pe o perioadã mai lungã de la Consistoriu224 .

Dascãlul era îndrumãtor cultural ºi moral, educator al tineretului, bun
sfetnic. Era consultat de sãteni în luarea unor decizii de importanþã crucialã,
cum ar fi trimiterea unui copil la o ºcoalã mai înaltã sau chiar cãsãtoria
fiilor lor225 . Aspiraþia spre o pregãtire temeinicã reprezenta o adevãratã
provocare, mai ales cã oraºul, pentru tineri, constituia o lume dãtãtoare
de noi valori ºi susþinãtoare a unui nou model de viaþã. Urbanizarea ar
putea altera mentalitatea ancestralã sãteascã, oricum supusã schimbãrilor
inerente, cãci s-au fãcut paºi spre o lume mai bunã ºi „de moravuri”, care a
dus la cunoaºterea tentaþiile civilizaþiei moderne226 .

Impactul comportamentului sãu în comunitate, relaþiile cu membrii ei,
cu elevii, implicarea în nevoile lor ºi a acestora în programele cultural-

223 Ibidem, p. 21-25; Maria Berényi, op. cit. , p. 72-74.
224 Regulament pentru organizarea învãþãmântului în ºcolele poporale... 1906, p. 21-25.
225 Maria Berényi, op. cit. , p. 72-74.
226 Valeriu Leu, Plecarea la ºcolile de la oraº sau traversarea orizontului, în „Identitate ºi

alteritate. Studii de imagologie”, I, Reºiþa, 1996, p. 136-148.
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educative, înclinau balanþa în favoarea creºterii numãrului ºtiutorilor de
carte ºi în susþinerea instituþiei ºcolare. Cântãrea, pe lângã prestigiul
profesional, ºi buna relaþie cu preotul ºi comitetul parohial. Nu de puþine
ori apãreau disensiuni între cele douã autoritãþi cu un impact negativ asupra
localnicilor. Cãci acolo unde implicarea învãþãtorului era vizibilã, relaþiile
erau armonioase chestiunile ºcolare apreciate ca fiind într-o linie ascen-
dentã227 . Popularitatea de care s-ar putea bucura un învãþãtor nu trebuia
accentuatã prin participarea la excesele de bãuturã, pentru cã „asemine
popularitate eftinã l-ar face vinovat în faþa superioritãþii ºcolare”. Învãþãtorul
nu trebuie sã fie „linguºitoriu sau mãgulitoriu” faþã de elevi ºi/sau pãrinþi,
ci trebuie ca dragostea ºi popularitatea ce o va câºtiga sã fie în conformitate
cu demnitatea ºi chemarea sa, sã se poarte cuviincios, pentru a reprezenta
un model de urmat228 .

Deseori, în aºezãrile unde funcþionau doi sau mai mulþi învãþãtori,
apãreau neînþelegeri. Spre exemplu, în 8 septembrie 1887, învãþãtorul Savu
Bugariu a luat cu forþa „o cãmarã de lemne”, ce aparþinea învãþãtorului
Savu Mihuþia ºi care a fost ridicatã pe cheltuiala comunei bisericeºti. Savu
Mihuþia, în aceastã situaþie, a fost nevoit sã ducã împreunã cu elevii, de-a
lungul satului, lemne pentru a încãlzi ºcoala „spre scandalizarea satului
nostru ºi a parohienilor noºtrii”. Comitetul parohial în frunte cu preotul
Ioan Cioara, s-a autosesizat, în 3 ianuarie 1889, ºi a cerut învãþãtorului
Savu Bugariu sã o cedeze. Cu toate cã, situaþia a fost cunoscutã de
Venerabilul Consistoriu Eparhial, inspectorul ºcolar, George Popa, care,
susþineau sãtenii, era prieten cu învãþãtorul împricinuit, nu a luat nici o
mãsurã. Comportamentul abuziv a intrigat ºi prin faptul cã din 29 decembrie
1888 nu a þinut cursurile ºcolare, ocupându-se de actele comunale229 .

Ca o primã mãsurã, învãþãtorul Savu Bugariu a fost obligat sã predea
cheile de la „arhiva ºcolii” învãþãtorului suplinitor, Ioan Monþia, în prezenþa
lui Savu Popoviciu, Ardelean Gavrilã, ca membrii ai comisiei ºcolare din
partea comitetului parohial. Oficiul învãþãtoresc a fost realizat în baza
procesului verbal încheiat în data de 3/15 mai 1889 ºi întãrit prin Ordina-

227 Ioan Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918. ªcoala. Educaþia, vol. 3, Ed. Excelsior Art,
Timiºoara, 2008, p. 386-387.

228 Planulu de învetiamentu pentru scolele poporali in Districtulu consistoriului romanu
ort. din Arad, Tipografia lui Stefanu Gyulai, Arad, 1877, p. 9.

229 S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , nr. inv. 211, dos. 6/1887-1890, f. 6.
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þiunea nr. 1962/889230 . Conform ordinaþiunii, preºedintele comitetului
parohial Ioan Cioara a convocat, în 11/23 mai 1889, o ºedinþã extraordinarã,
la care au participat membrii comitetului parohial231  alãturi de cei doi
învãþãtori ºi de inspectorul ºcolar Moise Bocºianu.

Episcopul Ioan Meþianu a înaintat o înºtiinþare oficiului parohial din
Micãlaca în care a solicitat, în baza raportului inspectorului nr. 251 din 4/
16 mai, sã nu treacã la suspendarea învãþãtorului Savu Bugariu, pentru a
nu fi sistate cursurile ºcolare. Dezbaterile comitetului parohial cu cei doi
învãþãtori au conchis cã ambii, fãrã discriminare, au primit 12 stânjeni de
lemne. Savu Bugariu a pretins ºapte, nu ºase. Acuzat de suspendarea
cursurilor ºcolare fãrã avizul organelor abilitate, închiderea ºcolii, iar copii
puºi în situaþia de „vagabondaj”, nerespectarea regulamentului ºi a legilor
bisericeºti confesionale ºi regnicolore, Savu Bugariu a rãspuns cã oricum
copii nu veneau la ºcoalã din cauza frigului. El a adresat comitetului
confesional o înºtiinþare despre aceastã situaþie ºi despre sistarea
cursurilor. Prelegerile au fost suspendate timp de 9 zile. Cu toate acestea
inspectorul cercual a opinat cã învãþãtorul trebuie pus sub cercetare
disciplinarã, iar cazul sã fie transpus pe seama organelor consistoriale.
Parohul Ioan Cioara a înºtiinþat inspectorul cercual despre atitudinea
învãþãtorului suspendat Savu Bugariu ºi al soþiei sale „când trimiserãþi dupã
numitul învãþãtor pe crâsnicul Ioan Chevereºan, soþia învãþãtorului prin
numitul crâsnic v-au trimis cele mai murdare injurii”. Savu Bugariu a
continuat injurile ºi în casa judelui comunal George Cosma, a notarului
comunal, a lui Georgiu Mihuþia ºi a „maiestrului de orologie” Barkoczy
István. De asemenea, soþia învãþãtorului l-a înjurat de mamã „în mod murdar”
pe învãþãtorul Savu Mihuþia, îl striga „bechier” când ieºea din ºcoalã ºi
bãtea „pruncii din ºcoalã”.

Instrumentele de gimnasticã, procurate în anul ºcolar 1888/1889,
învãþãtorul le-a utilizat pentru copii lui, nu pentru elevi. La cererea
inspectorului regal ºcolar, învãþãtorul Savu Bugariu nu a prezentat atestatul
de calificare. Dacã, în 8 zile de la înºtiinþare din partea oficiului parohial,

230 Ibidem, dos. 6/1887-1890, f. 11-12.
231 George Cosma, Gavrilã Ardelean, Savu Mihalcovici, Savu Popovici, Teodor Blaju,

Teodor Alexa, George Mihuþia, George Miculiþia, Petru Nãdãban, Efta Dreucean, Petru Huþiu,
Mitru ªiculan, Teodor Pecurariu, Mihaiu Floare, George Nini, Iocob Gherman, Pavel Teodosie,
Georgiu Popovici, Mitru Ambrosiu.
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respectiv 28 februarie 1890, nu îl prezenta, urma a fi suspendat. Savu
Bugariu a denunþat comuna bisericeascã autoritãþilor politice prin
susþinãtorul sãu medicul Antal Horváth. Pretura cercualã a solicitat antistiei
comunale, prin actul nr. 3873, sã execute o nouã ieºire la clãdirea ºcolii,
de care învãþãtorul nu a fost mulþumit, muncitorii fiind obligaþi a zidi alta.
Comuna bisericeascã a fost supusã unor cheltuieli suplimentare. În plus, a
susþinut cã a zugrãvit ºcola pe propria-i cheltuialã, lucru infirmat de organele
de conducerea comunale. Parohul Ioan Cioara a solicitat, în 26 mai 1890,
disciplinarea învãþãtorului, cãci „Noi numai ºtim pânã când avem de suferit
ºicanele acestui om care nu cunoaºte nici o autoritate peste dânsul, afarã
de autoritatea politicã”232 . Episodul tensionat din viaþa comunitãþii sãteºti
ºi ºcolare, în timp, s-a sfârºit.

Tensiunile nu au împiedicat conlucrarea în favoarea comunitãþii ºcolare.
Antistia Comunalã a hotãrât, în cadrul ºedinþei din data de 13/28 februarie
1884, deschiderea „fondului nostru ºcolariu pentru sucvenþionarea
ºcolarilor sãraci cu veºminte ºi cãrþi recerute dupã îndrumãrile Antistiei
noastre ºcolare”. Învãþãtorii au fãcut recomandãri unor elevi. Spre exemplu,
Romul Liviu Popa, a primit o adeverinþã, în data de 16 aprilie 1884 de la
ªcoala confesionalã din Micãlaca, care atestã faptul cã a învãþat încã din
1882 ºi a fost primit în clasa a II-a233 .

O responsabilitate mare o avea învãþãtorul în ceea ce priveºte frecvenþa
ºcolarã. Senatul ºcolar a emis, în 15 noiembrie 1873, „Ordinaþiunea pentru
umblarea pruncilor la ºcoalã”. Potrivit acestui act, învãþãtorii trebuiau sã
alcãtuiascã „o consemnare de frecvenþã”, în care erau cuprinºi toþi copii cu
vârste între 6-12 ºi 12-15 ani obligaþi a frecventa ºcoala. Sãptãmânal, dascãlii au
înaintat rapoarte despre frecvenþa ºcolarã antistiei comunale ºi inspectorilor
ºcolari. Fiecare învãþãtor îºi concepea un „diariu de frecuentatiune” dupã
formularul de tip C, în care va nota numele elevilor ºi zilele în care a absentat
elevul atât la ºcoala zilnicã, cât ºi la cea de repetiþie. La sfârºitul fiecãrei
sãptãmâni, în general sâmbãta, acesta raporta comisiei ºcolare situaþia
frecvenþei. Raportul, conceput dupã formularul de tip D, va cuprinde numele
elevului absentat, al pãrinþilor ºi zilele în care au absentat234 .

232 S. J. A. N. A. , F.ªc.M.B.O.R., nr. inv. 211, dos. 6/1887-1890, f. 13-14, 16, 18, 19-20, 30, 31, 38.
233 Ibidem, dos. 5/1877-1884, f. 45-47.
234 Daniel Sularea, ªcoalã ºi societate. Învãþãmântul elementar confesional în Episcopia

grec-catolicã de Gherla (1867-1918), Presa universitarã clujanã, Cluj-Napoca, 2008, p. 70; Ioan
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Responsabili pentru nefrec-
ventarea cursurilor de cãtre copii de
vârstã ºcolarã au fost consideraþi
pãrinþii, tutorii ºi patronii în cazul
servitorilor. Refuzul pãrinþilor s-a
soldat cu amenzi, care creºteau de
la 0, 5 fl. , 1, 2 ºi 4 fl. Sumele strânse
urmau a fi depuse în fondul sco-
lastic, din care erau cumparate carþi
ºi rechizite ºcolare pentru copii
sãraci. Dacã atitudinea pãrintelui
persista, Consiliul ªcolar comitatens
putea înainta o cerere Senatului
ªcolar prin care se cerea un tutore
„curator” care sã susþinã ºcola-
rizarea copiilor vizaþi235 . Mãsurile
punitive resfrânte asupra pãrinþilor
au fost stabilite de Ministerul de
Culte ºi Învãþãmânt, în 10 iunie 1869,
Consistoriul diecezan arãdean prin
circularele din 10 decembrie 1872,

numãrul 32, 488 prin articolele de lege 5 ºi 28 din 1876236 .
Dacã antistia comunalã nu lua nici o mãsurã, în acest caz directorul

local prezenta situaþia, în a treia sãptãmânã, judelui administrativ cercual,
pentru a trage la rãspundere organele de conducere localã. Însã, „Direc-
torulu, pãºind în aceastã causã, fia la antistia comunei politice fia la pretura,
va ave desclinita bagare de sema la aceea, se nu apara casi cum învetia-
toriulu ar fi acusatoriu alu pãrinþiloru cari nu-ºi trimitu pruncii la scola, cãci

Conspectul frecvenþei ºcolare

Munteanu, op. cit. , p. 382-383; Organizarea provisorie a inveþiamentului naþional confesional
în Metropolia gr. or. a Românilor din Ungaria ºi din Transilvania, 1870, p. 6-7; Regulament
pentru organizarea învãþãmântului în ºcoalele poporale, 1906, p. 46-47.

235 Daniel Sularea, op. cit. , p. 70; Ioan Munteanu, op. cit. , p. 382-383; Organizarea
provisorie a inveþiamentului naþional confesional în Metropolia gr. or. a Românilor din Ungaria
ºi din Transilvania, 1870, p. 6-7; Regulament pentru organizarea învãþãmântului în ºcoalele
poporale... 1906, p. 46-47.

236 Norme pentru administrarea invetiamentului naþionalu confesionalu în Districtulu
Consistoriului Românu Ort. din Aradu, Tipografia lui ªtefan Gyulai, Arad, 1876, p. 4-8.
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multe recerinþe de ale inveþiamentului pretindu ca se nu se tulbure
relatiunile amicabili dintre invetiatori ºi pãrinþii pruncilor”237 . Pe aceastã
linie s-a înscris intervenþia preotului, director de ºcoalã, Ioan Ciora. El a
solicitat protopresbiterului ca cele 200 de familii, ce urmau a plãti 2 fl.
pentru absenþele copiilor lor, sã fie scutite de pedeapsa pecuniarã238 .

De cele mai multe ori, autoritãþile locale nu aplicau amenzile pecuniare,
ci preferau sã determine pãrinþii sã lucreze în folosul comunitãþii, a
instituþiei ºcolare – curãþenia curþii, a ºcolii, activitãþi în grãdina ºcolii.
Apãreau ºi disensiuni între învãþãtorul confesional ºi comunitate, lucru
speculat de autoritãþile statale pentru a propune schimbarea caracterului
ºcolii. Unii pãrinþi au ameninþat chiar cu schimbarea confesiunii. În aceastã
situaþie preoþii fãceau concesii, interzicând aplicarea amenzii. Sancþiunile,
prevãzute de lege, nu reprezentau o soluþie viabilã în dorinþa autoritãþilor
statale ºi a celor locale de a creºte frecvenþialitatea ºcolarã ºi a reduce
analfabetismul.

237 Ordinaþiune pentru umblarea prunciloru la scola, nr. 1475/345 scol. din 15 noiembrie
1873, p. 1-4.

238 S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , nr. inv. 211, dos. 7/1891-1893, f. 32.

Numărul zilelor 
absentate în decursul 
semestrului 

Nr. 
crt. 

Numele 

Aprilie  Mai  Iunie 

Nota 

1 Mitru 
Mihalcovici 

5 5½ 3 - 

2 Savu Pădureanu 15 14 15 - 
3 Gavrilă Drancea 6 16 4 - 
4 Mitru Ninu 11 10 7 - 
5 Todoru 

Ghereanu 
1 5½ 8 - 

6 Vasile Crista - 6 9½ - 
7 Ioanu Monţia 1 2½ - - 
8 Todoru Bugariu 14 16 6½ - 

 Sursa: S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. , nr. inv. 211, dos. 2/1874, f. 4.

Tabelul 4. Situaþie statisticã despre frecvenþa ºcolarã. 1874.
 Clasa a III-a.
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O situaþie statisticã despre frecvenþialitatea la ºcoala confesionalã
ortodoxã din Micãlaca, enumerã numele elevilor clasei a III-a ºi absenþele
acumulate în lunile aprilie-iulie din anul 1874. (Tabelul 4)

Parohul Ioan Cioara din Micãlaca Arad a primit din partea celor doi
învãþãtori, Savu Mihuþa ºi Savu Bugaru, datele statistice pentru anul ºcolar
1892/1893, care pot fi desprinse din (Tabelul 5 a se insera pe paginã
separatã). Noua percepþie asupra rolului femeii în societate ºi a necesitãþii
instruirii ei a început sã dea roade. Procentual, elevele instruite s-au
apropiat sau chiar au depãºit pe cel al bãieþilor, mai ales în ºcolile de
repetiþii. La aceastã vârstã, adolescenþii erau angrenaþi în muncile
gospodãreºti239 .

Numeroasele rapoarte despre frecvenþa ºcolarã înaintate autoritãþilor
ºcolare ºi comunale vin sã confirme preocuparea majorã în înlãturarea
analfabetismului ºi gãsirea unor soluþii de a încuraja ºi susþine copii în a
urma cursurile ºcolare. Protopopul V. Beleº, în 13/28 martie 1908, a solicitat
preotului, director de ºcoalã, prin intermediul oficiului parohial din Micãlaca
sã þinã cuvântãri la sfânta liturghie despre importanþa frecventãrii ºcolii ºi
pedepsele care urmau a fi aplicate pãrinþilor reticenþi. Conspectele
absenþelor urmau a fi înaintate la timp de cãtre oficiul parohial antistiei
comunale pentru a nu permite amestecul acesteia în chestiunile ºcolare240 .

Evaluarea activitãþii didactice avea loc la sfârºitul anului odatã cu
desfãºurarea examelor ºcolare din obiectele stipulate în planul de
învãþãmânt. Examinarea se efectua din toate obiectele de învãþãmânt.
Întrebãrile erau adresate de cãtre învãþãtor sau membrii comisiei, formatã
din preotul sau preoþii din comunã, membrii comitetului parohial,
inspectorul districtual sau locþiitorul sãu. Consistorul putea trimite un
delegat sau un „bãrbat de ºcoalã”. Protopresbiterul numai în cazuri
excepþionale numea un înlocuitor. Ca reprezentant al autoritãþii statatale
participa inspectorul ºcolar regesc sau locþiitorul acestuia241 .

Þinuta ºi comportamentul dascãlului imprima derularea evaluãrii. În
timpul ei, învãþãtorul stãtea la catedrã, nu se miºca printre elevi pentru a

239 S. J. A. N. A. , F. ªc. M. B. O. R. . , dos. 7/1891-1893, f. 22, 24.
240 Ibidem, dos. 14/1908, f. 22, 62.
241 Regulament pentru organizarea învãþãmântului în ºcolele poporale... 1906, p. 32-35;

Ioan Munteanu, op. cit. , p. 443.
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nu le distrage atenþia. La întrebãrile clar formulate din materialul propus,
3-4 elevi dãdeau rãspunsul pentru a demonstra buna însuºire a materialului
didactic. Poziþia elevilor în bãnci trebuia sã fie relaxatã, dar modestã, sã
rãspundã doar când sunt întrebaþi, iar rãspunsurile sã nu fie ezitante ºi
însoþite de „Mã rog este!, Mã rog, da!, Mã rog, nu!”. În cele 2-3 ore cât se
desfãºura examenul, nu se insista pe amãnunte, care puteau suprasolicita
elevii ºi contribuia la diminuarea profesionalismului dascãlului. Certitudinea
asupra stãpânirii cunoºtiinþelor dobândite conducea la creºterea prestigiului
învãþãtorului ºi cointeresarea pãrinþilor în sprijinirea instituþiei ºcolare242 .

Situaþia statisticã de la sfârºitul lunii iulie a anului 1873 consemna un
total de 246 de copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, 120 erau bãieþi ºi
126 fete. Analiza cifrelor ºi calculul procentual ne îndrumã spre concluzia
cã din cei 246 de copii obligaþi a frecventa ºcoala, în anul 1873-1874, ceea
ce reprezintã 11, 76% din totalul populaþiei s-au prezentat la examenul
final 55, adicã 22, 35% din totalul populaþiei ºcolare, dupã cum rezultã din
Tabelul 6. Situaþia s-a îmbunãtãþit un an mai târziu, când prezenþa a crecut
la 42, 10%. Procesul verbal a fost semnat de Inspectorul Ioan Desianu,
membrii consiliului parohial, Savu Moldovan, Savu Pãcurariu, Alexa Avram,
Nuþiu Pelea, George Mihuþia, Caþiu Nuþu243 .

Tabelul 6. Rezultatele la examenele din anii ºcolari 1873-1874 ºi
1874-1875

Sursa: S. J. A. N. A. , Fond ªcoala din Micãlaca, nr. inv. 211, dos. 1/1873, f. 5; Ibidem, dos.

2/1874, f. 5.

Micălaca       Localităţi aparţinătoare Nr. Instituţii şcolare Nr. Învăţători 
1873/1874 
1874/1875 

 
2 

 
1 

 
1 

Bărbaţi Femei Total 
1873/1874 1874/1875 1873/1874 1874/1875 1873/1874 1874/1875 

Nr. Populaţie 

1074 949 1017 954 2091 1903 
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Copii obligaţi a 

frecventa şcoala 120 11,17 90 9,48 126 12,38 100 10,
48 

246 11,76 190 9,98 

Prezenţa la 
examen 

47 39,16 51 5,37 8 6,34 29 29 55 22,35 80 42,10 

 

242 Tribuna Poporului, Arad, II, 1898, nr. 135, 30 iunie/18 iulie, p. 661-662.
243 S. J. A. N. A. , F.ªc.M.B.O.R., nr. inv. 211, dos. 1/1873, f. 5; Ibidem, dos. 2/1874, f. 5.
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Caracterul public a asigurat prilejul participãrii întregii comunitãþi. Era
momentul în care se putea producea o mobilizare în vederea susþinerii
învãþãmântului244 . „Examenul e – ºi trebuie sã fie – ºi pentru învãþãtor, ºi
pentru învãþãcei, un moment festiv. Pentru învãþãtor: fiindcã e o dare de
seamã în public despre rezultatul activitãþii sale în decursul timpului de
instrucþiune; iar pentru elevi tot astfel, fiindcã le dã prilejul de a arãta –
înaintea fruntaºilor comunei, în deosebi ºi înaintea pãrinþilor, cari încã
obiºnuiesc a fi prezenþi – rodul ºtiinþei lor de carte”. Unii dascãli nu au
manifestat o atitudine favorabilã, pentru cã, deseori, se iscau conflicte între
preot, învãþãtor ºi comisarii trimiºi245 . Aceste disensiuni nu trebuiau sã
existe. Scopul examenelor nu era de a se scoate în evidenþã „cine este cel
mai modern pedagog”246 .

În urma examinãrii erau întocmite rapoarte: comitetul parohial raporta
celui mai apropiat sinod rezultatele examenului; comisarul inspectorului,
inspectorulul consistoriului eparhial. Delegatul consistorial analiza
rezultatele ºcolare ºi fãcea propuneri de îmbunãtãþire a situaþiei ºcolare,
acolo unde situaþia o impunea.

Elevii, în funcþie de rezultate, primeau atestate ºcolare. Erau elabo-
rate numai în limba românã elevilor, care au absolvit cursul regulat de 6
ani ale ºcolii elementare confesionale ortodoxe, celor care se transferã la
o altã ºcoalã „sau se dimit din ºcoalã cu învoirea autoritãþilor superioare
ºcolare”. Atestatul de dimitere din ºcoalã nu îl primeau elevii care au defecte
fizice sau spirituale irecuperabile, cei care au trecut peste vârsta maximã
obligatorie ºi despre care învãþãtorul a admis cã nu erau capabili sã mai
facã progrese. În aceste acte era consemnatã cauza.

Rubricatura absolutoarelor ºi a atestatelor de dimitere avea urmãtorul
conþinut: numele complet al elevului, durata frecventãrii instituþiei ºcolare,
calificativul pentru purtarea moralã: deplin corespunzãtor, corespunzãtor,
puþin corespunzãtor, necorespunzãtor; diligenþa: foarte diligent, diligent,

244 Regulament pentru organizarea învãþãmântului în ºcolele poporale... 1906, p. 32-35;
Instrucþiune ºi dispoziþiuni pentru înbunãtãþirea învãþãmântului ºi a stãrilor ºcolii poporale
confesionale de sub jurisdicþia Consistorului roman ortodox din Arad, Arad, 1907, p. 13.

245 Instrucþiune ºi dispoziþiuni pentru îmbunãtãþirea învãþãmântului …1907, p. 13-14.
246 Soroºtineanu Valeria, ªcoala confesionalã româneascã din Arhiepiscopia ortodoxã a

Transilvaniei (1899-1916), Ed. Universitãþii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2007, p. 53.
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puþin diligent, neglijent. Calificativele obþinute la examenele ºcolare erau:
foarte bine, bine, suficient, insuficient. Rezultatele excepþionale erau
apreciate la sfârºit prin: eminent, foarte bine, bine, suficient, insuficient.
În situaþia unui transfer, când elevul primea un atestat de frecventaþiune la
cererea pãrinþilor sau tutorilor, actul cuprindea perioada de ºcolarizare,
purtarea moralã ºi progresul, precum ºi necesitatea actului. Atestatele
erau scutite de timbre ºi taxe. Erau semnate de directorul local ºi învãþãtor.
În anumite comune pãrinþii ºi tutorii primeau de 4 ori pe an înºtiinþare
scrisã acasã despre comportamentul copiilor lor, care erau returnate
învãþãtorului de cãtre elevi cu luarea la cunoºtiinþã a acestora. Însã, marea
majoritate au fost încunoºtiinþaþi verbal247 .

Calitãþile excepþionale ale dascãlilor, cântatul la vioarã ºi organizarea
de coruri, dobândite în timpul studiilor preparandiale, creioneazã imaginea
intelectualului din lumea satului, care rãspunde necesitãþilor comunitãþii.
Il putem numi chiar animatorul vieþii culturale sãteºti, cel care arboreazã
valorile spiritului cutumiar românesc. Corul de plugari din Micãlaca Veche
a luat fiinþã în 25 martie 1889. La început coriºtii au fost instruiþi de cãtrã
maestrul Ioan ªuman din Chizãtãu. A cântat pentru prima data de Buna
Vestire, sub conducerea învãþãtorului Savu Mihuþia248  pânã în anul 1892. În
urma unor neînþelegeri, în priviþa fondului de bani, alcãtuit din cotizaþiile
coriºtilor, coriºtii dinspre Mureº l-au ales ca dirijor pe Costa Popovici.
Maestrul Ioan ªuman din Chizãtãu a fost chemat de cãtre coriºtii dinspre
Mureº, pe cheltuiala lor, sã-i instruiascã ºi sã-l pregãteascã drept conducãtor
pe Costa Popovici. Stãrile tensionate au fost estompate, în timp. Corul
bãrbãtesc a format împreunã cu câteva femei corul mixt, cu o activitate de
scurtã duratã. Repertoriul corului cuprindea rãspunsurilele liturgice ale
compozitorilor Ioan Vidu ºi Trifon Lugojan, cântãri de înmormântare,
priceasne, etc. A interpretat o mulþime de cântece populare ºi naþionale:
„Cât e þara româneascã”, „Arcaºul lui ªtefan Vodã”, „Imnul lui ªtefan cel
Mare”, „Sus opinca”, „Din ºezãtoare”, „Scoate capul pe fereastrã”, „Uite
mamã”. Meritã amintit un moment important din activitatea corului. Cu
prilejul vizitei generalului francez Berthelot în Arad, corul din Micãlaca,

247 Regulament pentru organizarea învãþãmântului în ºcolele poporale…1906, p. 32-35.
248 Biserica ºi ªcoala, Arad, XIII, 1889, nr. 16, 16/28 aprilie, p. 128.



125MICÃLACA – monografie

îmbrãcat în port popular a intonat câtece naþionale „provocând o extra-
ordinarã impresie”249 .

Învãþãmântul românesc din Micãlaca s-a încadrat în tiparele ºi evoluþia
celui comitatens arãdean. Cu potenþial economic, comunitatea micãlãceanã
a edificat ºi susþinut în perioada dualismului austro-ungar douã ºcoli, cu
câte un învãþãtor. Aceºtia la rândul lor s-au implicat în viaþa cultural-
educativã. Au combãtut analfabetismul prin þinerea cursurilor pentru adulþi,
au organizat corul, au participat la diverse manifestãri culturale, au
contribuit la dotarea ºcolii. Activitatea învãþãtorilor s-a extins ºi în susþinerea
dezideratelor naþionale româneºti. În 1919, numele lor le regãsim în
structurile de conducere ale comunei, pe lista intelectualilor români250 .

Activitatea instructiv-educativã a celor douã ºcoli confesionale
româneºti a fost completatã de ºcoala elementarã poporalã comunalã.

Pânã în anul 1894, comunitatea maghiarilor din Micãlaca, formatã în
marea lor majoritate din meseriaºi ºi familii sãrace ce se ocupau cu
grãdinãritul, nu a putut întemeia un edificiu ºcolar. Una dintre cauze a fost
faptul cã erau puþini ºi, în consecinþã, nu îndeplineau normele legislative.
Antistia comunalã era, în plus, ostilã faþã de întemeierea ºi susþinerea unei
noi instituþii de învãþãmânt.

În anul 1894, a fost înfiinþatã ºcoala elementarã comunalã cu limba de
predare maghiarã. Cursurile au fost deschise, în 10 septembrie 1894, în
casa fierarului Kiss Sándor de cãtre învãþãtorul Lázár Pál. Cei 28 de elevi
au frecventat ºcoala din 1 octombrie acelaºi an. Pentru dotarea cu materiale
didactice ºi asigurarea salariului învãþãtorului, care nu a fost plãtit decât la
4-5 luni, inspectorul ºcolar regal a solicitat ºi obþinut ajutor material din
partea Societãþii culturale Kölcsey ºi a unor instituþii financiare arãdene.

Augmentarea numãrului copiilor a determinat autoritãþile ºcolare, în
anul 1897, sã solicite un alt spaþiu pentru desfãºurarea procesului instructiv-
educativ. Cursurile, la care participau elevi români ºi maghiari, au fost
continuate într-o casã închiriatã de lângã primãrie. Peste câþiva ani,
imposibilitatea comunei de a o mai susþine financiar l-a determinat pe

249 A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 120-121.
250 Andrei Caciora, Mircea Timbus (coord.), Oraºul ºi judeþul Arad dupã 1 Decembrie

1918. Din amarul lunilor de tranziþie cãtre administraþia româneascã. Studiu ºi Documente,
Ed. Gutenberg, Arad, 2008, p. 110.
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inspectorul ºcolar regal sã solicite în anul 1900 transformarea ei în ºcoalã
de stat. Prin hotãrârea numãrul 82. 059 din 19 noiembrie 1900, Ministrul
de Culte ºi Instrucþiune Publicã a dat aviz pozitiv. Din acel an au existat
douã cadre didactice. Reprezentanþii comunei au predat cele 8, 235 arii
care aparþineau ºcolii comunale statului. De asemenea, s-au angajat sã
plãteascã 10% din dãri cãtre stat ºi sã întreþinã edificiul ºcolar.

Pânã la construirea noii clãdiri, cursurile s-au desfãºurat într-o casã
închiriatã. Preºedinte al consiliului ºcolar a fost numit Vaja Antal, iar din
1902 Balogh Zoltán, notarul comunei Micãlaca. Creºterea numãrului de
elevi a impus, în anul 1909, angajarea celui de-al treilea cadru didactic.
Dascãlii îºi desfãºurau activitatea, în anul ºcolar 1909-1910, în trei sãli de
clasã, cu un efectiv de 322 elevi, dintre care 216 români.

Din fondurile ºcolare care au fost capitalizate ºi din împrumutul de 24.
000 cor. a fost achiziþionat un teren, pe care a fost construitã noua ºcoalã.
Avea douã sãli de clasã ºi douã locuinþe pentru învãþãtori. Ratele lunare au
fost plãtite din veniturile fondului ºcolar ºi din cei 10% ca impozit
suplimentar. 400 cor. au fost puse la dispoziþie de cãtre Ministerul Cultelor
ºi Instrucþiunii Publice pe toatã perioada rambursãrii creditului, pentru
acoperirea cheltuielilor celor 2 locuinþe ale dascãlilor.

Cadrele didactice care au predat la ºcoala de stat au fost: Szabó György,
baroneasa Bedeus Zelma ºi Imrey Margit251 .

Ca o componenta finala a coroborãrii dintre structura etno-confesionalã,
factorii fizico-geografici, economici, sociali, mentali, legislaþia ºcolarã,
extinderea reþelei ºcolare, frecvenþa ºcolarã, ºtiinþa de carte reprezintã
un rod al eforturilor autoritãþilor laice ºi ecleziastice de luminare a
poporului. Intersectarea tuturor elementelor permit extrapolãri analitice
pertinente asupra dinamicii acestui proces. Instituþia ºcolarã a rãspuns
necesitãþilor societãþii, devenind „un factor generator de civilizaþie”252 .

Analiza datelor furnizate de recensãmintele din 1880, 1900 ºi 1910, în
contextul apariþiei unor prestigioase instituþii de culturã ºi formãrii unor
conºtiinþe active în susþinerea activitãþii ºcolare din mediul rural ºi urban,
contureazã imaginea unei lumi moderne cu valori ºi mentalitãþi în

251 Kehrer Károly, Aradvármegye és Arad szabad király város népoktatásügye. 1885-191ö-
ig, Arad, 1910, p. 94-97.

252 Ioan Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918. ªcoala. Educaþia, vol. 3, op. cit. , 462-463.
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schimbare. Acestea s-au produs ºi pe fondul interesului cultivat de
autoritãþile austro-ungare, ca o continuare a dezideratelor luministe, de
diminuare a analfabetismului. Prin „Ordinaþiunea” nr. 21. 555, emisã de
Ministerul de Culte ºi Instrucþiune Publicã, în 24 septembrie 1870, s-a
dispus derularea cursurilor de alfabetizare pentru adulþi, adicã „a acelor
oameni care în copilãria lor nu au cercetat deloc ºcoala ºi prin urmare nu
ºtiu nici ceti, nici scrie, iarã acuma trecând preste vârsta de 15 ani, nu se
mai pot îndatori a umbla la ºcoalã”. În realizarea acestui proiect au fost
angrenaþi inspectorii ºcolari de stat, preoþimea, Antistiile comunale,
învãþãtorii. Ultimii urmau a fi remuneraþi cu 3 fl. pentru fiecare adult.
Cursurile, organizate seara, s-au desfãºurat între lunile noiembrie-aprilie.
Pesoanele peste 15 ani, care s-au putut înscrie la acest curs au fost instruite
din citire, scrire, socotit. Orele s-au derulat în incinta ºcolii, în condiþii
proprii, diferenþiate pe sex. Sãracii au beneficiat de material didactic, iar
cei care s-au remarcat au fost rãsplãtiþi cu diplome ºi cãrþi253 .

Coodonatele analitice ale cifrelor, furnizate de statisticile maghiare, în
contextul apariþiei unor prestigioase instituþii de culturã ºi formãrii unei
conºtiinþe active în susþinerea instituþiilor ºcolare din mediul rural,
contureazã imaginea unei societãþi moderne cu valori ºi mentalitãþi
schimbate. Numãrul ºtiutorilor de carte ºi apoi calcului procentual a fost
posibil datoritã rubricii „ir és olvas”.

 Tabelul 7. Progresul ºtiinþei de carte în Micãlaca. 1880, 1900 ºi 1910

 Sursa: Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900, Budapest, 1902; Magyar Statisztikai
kozlemenyek, 1910, Budapest, 1912; Traian Rotariu (coord.), Recensãmântul din 1880.
Transilvania, Ed. Staff, 1997

253 Nicolae Bocºan, Valeriu Leu, ªcoalã ºi comunitate în secolul al XIX-lea. Circulare
ºcolare bãnãþene, Presa universitarã Clujanã, Cluj-Napoca, 2002, p. 36, 302; Ioan Munteanu,
Banatul istoric. 1867-1918. ªcoala. Educaþia, vol. 3, Timiºoara, 2008, 462-463. Ibidem, op. cit. ,
462-463; Angela Dumitrescu, Implicarea corpului didactic în eliminarea analfabeismului din
Banat la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX. Studii de istorie a Banatului
XXX-XXXI, Timiºoara, 2007, 221-222.

Numărul 
populaţiei Ştiutorilor de carte 

% ştiutori carte 

An 

Plasa 
Arad 

1880 1900 1910 1880 1900 1910 1880 1900 1910 
Diferenţa 
1880/1910 

Micălaca 1967 3243 4313 271 1094 2063 13,77 33,73 47,83 + 34,06 
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Analiza cifrelor ºi procentelor din Tabelul 7 ne conduce spre concluzia
cã numãrul ºtiutorilor de carte, în localitatea Micãlaca, a crecut în intervalul
cronologic 1880-1910 de la 13, 77% la 47, 83%. Strãdania autoritãþilor ºcolare
româneºti de diminuare a analfabetismului a început, timid, sã-ºi culeagã
roadele254 .

Realizarea Statului Naþional Unitar Român, consfinþit prin Unirea din
1918, a marcat profunde transformãri în viaþa ºcolarã. În cadrul conferinþei
profesorilor, organizatã la Alba Iulia în 2 decembrie 1918, în prezenþa lui
Pan Halipa – vicepreºedintele Sfatului Þãrii din Basarabia ºi Alecu
Procopovici – profesor la liceul român din Cernãuþi, cei prezenþi au hotãrât:
1. predarea în ºcoala primarã exclusiv în limba românã; 2. a. în preparandii
se va preda numai in româneºte, sunt excluse limbile maghiarã ºi germanã,
iar în cea de fete se va introduce facultativ limba francezã; în gimnaziile ºi
ºcolile civile predarea se va face în limba românã, maghiara rãmâne
facultativã pentru clasele superioare, iar germana va fi înlocuitã cu franceza.
Predarea în limba germanã va fi redusã la câteva ore. C. în ºcolile comerciale
se va preda dreptul privat ºi criminal. S-a propus elementele constituþiunii
de corespondenþã comercialã. 3. La orele de geografie se va utiliza numai
nomenclatorul românesc. „Geografia Ungariei” urma a fi înlocuitã cu
cunoºtiinþe geografice asupra þinutuirlor locuite de români. Studiul despre
geografia Ungariei noi se va limita la geografia universalã. 4. Istoria Ungariei
va fi înlocuitã cu cea a românilor, rãmânând doar elemente care sunt legate
de istoria românilor ºi relaþiile cu Ungaria în cadrul istoriei universale. 5.
În locul „Constituþiei patriei” se va studia doar dreptul privat ºi criminal,
pe parcurs urmând a fi îmbogãþite cu studiul Constituþiei României. Pro-
cesul verbal al ºedinþei urma a fi trimis Consiliului Dirigent, care va analiza
propunerile ºi va hotãrî cadrul legal al unificãrii învãþãmântului românesc255 .

Prin Decretul pentru organizarea învãþãmântului primar nr. 13869 din
1919, menit sã asigure unitatea învãþãmântului ºi salarizarea corespun-
zãtoare a dascãlilor în noul stat constituit a debutat procesul de etatizare

254 Traian Rotariu (coord.), Recensãmântul din 1880. Transilvania, Ed. Staff, 1997, p. 27;
Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900, Budapest, 1902, p. 332-333; Ibidem, 1910, Budapest,
1912, p. 332-333.

255Românul, Arad, VII, 1918, nr. 32, 5/18 decembrie, p. 3; Biserica ºi ªcoala, Arad, XLII,
1918, nr. 51, 16/29 decembrie, p. 3.
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a ºcolilor confesionale. Legea învãþãmântului normal primar din 1924 a
stipulat duratã învãþãmântului de 7 ani, dezvoltarea reþelei de grãdiniþe
pentru copii, organizarea cursurilor pentru adulþii analfabeþi. Regulamentul
de aplicare a legii, emis în 1926, prevedea faptul cã „învãþãmântul primar
este obligatoriu pentru copii tuturor ceþãºenilor români. El este gratuit în
ºcolile statului”256 . Pe aceste coordonate s-a plasat ºi învãþãmântul din
Micãlaca dupã 1918.

Dupã consfinþirea actului
unirii în vara anului 1919, prin
Congresul de pace de la Ver-
sailles, autoritãþile româneºti au
înfiinþat Inspectoratul ªcolar
judeþean. Evenimentele poli-
tice din 1918-1919 au afectat
edificiul ºcolar ºi au perturbat
derularea procesului instructiv-
educativ. El a fost ocupat în 27
ianuarie 1919, de trupele ger-
mane, iar în 26 mai acelaºi an
de cãtre cele franceze257 . Anul
ºcolar, potrivit noilor norma-
tive, începea la 1 septembrie ºi
se finaliza în 31 mai, iar luna
iunie era destinatã excursiilor
ºcolare258 .

În anul ºcolar 1920-1921,
instituþia de învãþãmânt din
Micãlaca a primit denumirea de
ªcoala românã naþionalã259 .

256 Ioan Codãu, ªcoala îneoanã pe treptele istoriei (1756-2008), Ed. Fundaþiei „Moise
Nicoarã”, 2008, p. 26, 29.

257 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 40, 42.
258 Românul, Arad, IX, 1920, nr. 9, 16 ianuarie, p. 1; Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia,

Iovan Mihai, op. cit. , p. 43.
259 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 43.

ªcoala primarã nr. 15
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Din 1921, învãþãmântul confesional a fost sistat. ªcoala confesionalã cu
locuinþã pentru învãþãtor a fost transformatã în casa I parohialã, locuitã de
preotul Ioan Ardelean. Sala micã de clasã a fost utilizatã ca birou parohial,
iar sala mare a fost destinatã ºedinþelor consiliului parohial ºi repetiþiilor
corale. În anul 1936, Inspectoratul ªcolar arãdean a solicitat o salã spre
închiriere pentru a înfiinþa o grãdiniþã. Pentru ca preotul sã nu fie deranjat
i s-a zidit o intrare separatã prin curtea bisericii260 .

ªcoala din Micãlaca o regãsim, în anul ºcolar 1930-1931, sub denumirea
de ªcoala primarã nr. 15261, al cãrei director a fost din 1924 pânã în 1939
a fost D. Ciobotã262 . În timpul directoratului lui Nicolae Tãrãpoancã (1939-
1949)263 , la cele 4 sãli de clasã existente, în anul ºcolar 1941-1942, au fost
costruite încã douã. Mai dispunea de cantinã ºcolarã de care era
responsabilã învãþãtoarea Demetra Balaban, locuinþã pentru director,
laborator, muzeu, cabinet directoral, salã profesoralã, terenuri sportive264 .

Ostilitãþile celui de-ai doilea rãzboi mondial au afectat procesul intructiv-
educativ al ºcolii. Cinci sãli de clasã au fost ocupate de serviciul Inspec-
toratului CFR, iar în sala a ºasea, neterminatã, a fost depozitat mobilierul265 .

Schimbãrile politice intervenite dupã 1948, au vizat trecerea tuturor
instituþiilor de învãþãmânt în subordinea Ministerului Învãþãmântului.
Întregul edificiul al casei parohiale I, unde a funcþionat ºi grãdiniþa, a fost
transformat în instituþie de învãþãmânt preºcolar266 . Învãþãmântul elementar
era din 1958 de 7 ani, iar din anul ºcolar 1961-1962 a fost prelungit la 8 ani.
Anul ºcolar 1973-1974 a adus noi schimbãri. Învãþãmânt gratuit ºi obligatoriu
era de 10 ani267 .

Într-o dare de seamã pe anul 1955 din timpul directorului Gheorghe
Jebeleanu (1949-1959) s-a menþionat cã localul ºcolii din Micãlaca dispunea

260 A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 64; Iulian Negrilã, coord. ,
Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 44.

261 Barna Iustin, ªcoala din Micãlaca, în „Cuvântul ºcolii”, Arad, XV, 2009, nr. 4, seria
nouã, martie, p. 3-4.

262 Vezi Almanahul cu adrese din oraºul ºi judeþul Arad, Arad, 1936, p. 32.
263 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 49.
264 A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 65; Iulian Negrilã, coord. ,

Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 49.
265 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 52.
266 A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 64.
267 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 57.
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de douã clãdiri. Una cu ºase clase, iar în cealaltã era locuinþa directorului,
cabinetul directoral, magazia de lemne. Edificiul ºcolar a beneficiat, în anul
1959, de reparaþii de întreþinere – parchetarea a 7 sãli de clasã, a sãlii
profesorale ºi a camerei pionierilor; au fost instalate 8 sobe de teracotã, a
fost reparat acoperiºul, a fost construit un gard de cãrãmidã spre stradã,
pe holuri s-a turnat mozaic. Pe atunci director al ºcolii era Adrian Ghiºa.
De asemenea, a fost dat în folosinþã un atelier de lãcãtuºerie pentru bãieþi,
care-l completa pe cel al fetelor. Lucrãrile la cel de-al doilea atelier pentru
bãieþi au fost finalizate în anul 1978. Spaþiul edificiului ºcolar din Micãlaca
a fost augmentat, în anul 1964, cu încã douã sãli de clasã.

Creºterea spectaculoasã a numãrului de elevi a avut drept cauzã
construirea ºi darea în folosinþã a unor blocuri. Edificiile ºcolar de pe strada
Renaºterii nr. 250, cu 8 sãli de clasã ºi a celor douã ºcoli din Micãlaca
Nouã de pe strada Fabius au devenit neîncãpãtoare. În acestã situaþie,
autoritãþile ºcolare au hotãrât, în
15 septembrie 1981, înfiinþarea
ªcolii generale nr. 12, din
strada Mioriþei. Ea dispunea de
24 sãli de clasã, 3 laboratoare
(biologie, chimie, fizicã), salã
profesoralã, secretariat, direc-
þiune, bibliotecã, sediul organi-
zaþiei de pionieri, cabinet medi-
cal. Director a fost desemnat
Iulian Negrilã, iar din anul ºcolar
1982-1983 profesorul Pavel
Terpe268 . ªirul directorilor a con-
tinuat pânã în pezent cu Mazilu Mihai (1984-1990), Criºan Rodica (1990-
2004), Bratu Alexandru (2004-2006), Cosma Stanca (2006-pânã în pre-
zent)269 .

În vechea instituþie de învãþãmânt, la care s-au fãcut reparaþii în anul
ºcolar 1984-1985, s-au desfãºurat cursurile ciclului primar pânã în anul

ªcoala generalã nr. 12

268 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 58-60, 80.
269 Cosma Stanca, Repere istorice ale ªcolii Generale nr. 12 Arad, mss. , Arad, 2010, f.

nenr. Aducem mulþumiri pentru colaborare.
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2005, când a devenit, Liceul cu program sportiv Arad. Actualmente, aici a
fost mutatã Direcþia de Dezvoltare ºi Asistenþã Comunitarã.

Prin statutul lor social-educativ, cadrele didactice, din Micãlaca, în
intervalul cronologic 1919-1986 (Tabelul 8), au urmãrit constant
perfecþionarea lor continuã, dar ºi implicarea elevilor în activitãþile culturale.

 Tabelul 8. Dinamica elevilor ºi a cadrelor didactice din Micãlaca.
1919-1986

An şcolar Localitatea  Nr. elevi Cadrele didactice 
Micălaca Veche 292 I. Dârlea (director) 

 Savu Mihuţia, 
 Savu Bugariu, 
 Gh. Putin, 
 Avram Nini, 
directorul şcolii  

1919-1920 

Micălaca Nouă 124 Phaffenhuber,  
I. Borza  
Iulian Bârzu 

Micălaca Veche 296 Traian Tabic, cls. I 
Savu Bugariu (cls. II a) 
I. Borza (cls. II b) 
I. Dârlea (cls. III) 
Avram Nini (cls. IV, V) 

1920-1921 

Micălaca Nouă 79 Iulian Bârzu 
Micălaca Veche 181 D. Ciobotă (director) 

Savu Mihuţia, 
Savu Bugariu  
Demetra Balaban  
Eugenia Ghebeleţiu 

1925-1926 

Micălaca Nouă 30 Iulian Bârzu 
Micălaca Veche 194 D. Ciobotă (director) 

Savu Mihuţia, 
Savu Bugariu  
Demetra Balaban  
Eugenia Ghebeleţiu 

1927-1928 

Micălaca Nouă 73 2 învăţători 
1929-1930 Micălaca Veche 206 D. Ciobotă (director) 

Maria Cosma 
Ştefania Constantinescu, 
Teodor Stancu, 
Viorica Nicolin 
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Micălaca Veche, 
Şcoala nr. 15 

289 D. Ciobotă (director) 
Gh. Nini,  
Viorica Nicolin, 
Maria Rodeanu, 
Ştefania Constantinescu, 
Vasile Stoi 

930-1931 

Micălaca Nouă * Iuliu Barzu (director), înlocuit de 
Gheorghe Popa  
Tăpălaga Stana 

935-1936 346 Demetra Balaban, 
Hortensia Marian, 
D. Ciobotă, 
Maria Cosma, 
Olimpia Drecin, 
Nicolae Tărăpoancă, 
Maria Debreţin 

938-1939 

Micălaca Veche, 
Şcoala nr. 15 

306 Demetra Balaban, 
D. Ciobotă, 
Maria Crainic, 
Elena Gorgan, 
Petru Lupaş,, 
Nicolae Tărăpoancă, 

1941-1942 300 N. Tărăpoancă (director), 
Maria Crainic, 
Elena Gorgan, 
Maria Gherebenţiu, 
Aurelia Pintea, 
Traian Codreanu, 
Demetra Balaban, 
Grigore Dănescu 
Viorica Laurenţiu 

1943-1944 328 9 cadre didactice 
1944-1945 338 N. Tărăpoancă (director), 

Maria Cherebeţiu, Maria 
Punichescu, Maria Crainic, Elena 
Gorgan, 
Maria Debreţin, 
Gabriela Ciorogariu, 
Olimpia Drecin,  
Demetra Balaban  

1945-1946 249 N. Tărăpoancă (director), 
Gh. Nini,  
Ana Călugăru, 
Gh. Petrescu, 
Maria Crainic, 
Maria Debrecin, 
Ersilia Tomuţa 
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Sursa: Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, ªcoala generalã nr. 12 Arad.
200 de ani de existenþã, Arad, 1986.

Spicuim câteva dintre acþiunile lor. Împreunã cu elevii au organizat
serbãri ºcolare în 24 ianuarie 1919 cu prilejul Unirii Principatelor Române,
la care au participat ºi soldaþii români, aflaþi în Micãlaca. Maiorul Dedu a
rostit un discurs în care sublinia datoria fiecãrui român de a contribui la

1951-1952 273 * 
1972-1973 502 * 

1984-1985 Şcoala generală nr. 12 2102 * 

1985-1986  3000 Pavel Terpe (director), 
Mihăilescu Georgeta, Ţintă 
Ştefan, Rodica Crişan, Iulian 
Negrilă, Margareta Bugiu, Delia 
Radu, Viorica Gaspar, Cristina 
Costan, Florica Sandor, Elisabeta 
Gligor, Floare Banea, Maria Iagăr, 
Mirela Bunaci, Doina Artimon 
Trifu, Lizica Antonie, Elena 
Postolachi, Ana Secui, Livia 
Stănilă, Gertrude Gyekeny, Maria 
Quint, Ana Benghia, Adriana 
Chiper, Angelica Moisă, Rodica 
Teloancă, Stefania Szabo, Anuţa 
Chiş, Botka Elisabeta, Elisabeta 
Ghiurcan, Teodor Horhat, 
Constantina Cozma, Tatiana 
Mureşan, Marian Doleszan, 
Ecaterina Cioroianu, Florica 
Vălălaş, Rodica Bistran, Erikö 
David, Monica Barlabaş, Florina 
Adoc, Iulia Lazăr, Stela Popescu 
Trifa, Doina Vâlceanu, Ileana 
Binchiciu, Speranţa Gheorghe, 
Laviniu Manghera, Nicolae 
Markus, Valentina Crişan, Eliţa 
Pecican, Sena Guler, Avram 
Ardeu, cornel Serb, Aurica Curuţi, 
Voichiţa Petrila, Silvia Guzan, 
Silvia Baltă, Elisabeta Ardelean, 
Aurica Gârgari, Rodica Sfercle, 
Steluţa Morariu, Elena Popa, 

* Nu deþinem informaþii complete.
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consolidarea statului român. Cadrele didactice au organizat, în luna mai a
anului 1920 o excursie ºcolarã pe Valea Cladovei270 .

Învãþãtorii au participat la Adunarea generalã a învãþãtorilor din judeþul
Arad, organizatã în 3-4 iunie 1921, la Palatul Cultural. Prin conferinþe ºi
dezbateri, cadrelor didactice au beneficiat de o continuã perfecþionare. La
iniþiativa directorului D. Ciobotã, au fost organizate ºezãtori culturale, în
cadrul cãrora s-au desfãºurat o serie de conferinþe. Menþionãm pe cea din
1925, ce avea ca titlu „Originea poporului român”. În anul ºcolar 1929-
1930 au participat în cercul Aradul Nou la o ºedinþã, în cadrul cãreia
directorul D. Ciobotã a fost ales vicepreºedinte al cercului de învãþãtori271 .

Tradiþia ºezãtorilor culturale a fost continuatã ºi în anul 1934-1935. Au
fost prezentate piese de teatru, cântece naþionale, interpretate de corul
ºcolii, dirijat de învãþãtorul N. Tãrãpoancã; dansuri populare „Ardeleana”,
„Alunelu”. La acestea s-au adãugat conferinþele despre „Portul naþional” ºi
„ªcoala Ardeleanã”, susþinute de învãþãtoarea Aurelia Pagubã272 . În anul
1942, au fost organizate expoziþii de þesãturi ºi lucruri de mânã ale
elevelor273 . În toamna anului 1943, în plin rãzboi, câteva cadre didactice
din Micãlaca au participat la constituirea Asociaþiei învãþãtorilor scriitori,
a cãrei preºedinte a fost desemnat învãþãtorul N. Cristea274 .

Ulterior, mai ales dupã 1990, sistemul educativ s-a racordat la cerinþele
moderne ale societãþii. Cadrele didactice – Vãsãlaº Florica, Trifa Popescu
Stela, Revencu Maria, Pecican Eliþa, Chiper Adriana, Szabo ªtefania, Trifu
Doina, Dragoescu Dorina, Curuþi Aurica, Donose Maria, Guler Sena, Moisã
Angelica, Ardelean Elisabeta, Costan Cristina, Bugiu Margareta, Komadi
Maria, Fusaru Melania, Ioja Gheorghe, Manghera Laviniu, Morar Steluþa,
Mihu Maria, Pãiuºan Simion, Cãtanã Valeria, Bãrbosu Maria, Drãgan
Minerva, Criºan Rodica, Terpe Ecaterina, Mazilu Mihai, Mazilu Maria,
Mihãilescu Georgeta, Oprea Elisabeta, Vizitiu Dimitrie, Mnerie Constantin,
Sferle Rodica, Panait Florentina, Terºan Iuliana, Aciocîrlãnoaie Lucia,

270 Românul, Arad, IX, 1920, nr. 9, 16 ianuarie, p. 1; Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia,
Iovan Mihai, op. cit. , p. 43.

271 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 43, 46-47, .
272 ªtirea, Arad, V, 1935, nr. 901, 17 aprilie, p. 2; Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia,

Iovan Mihai, op. cit. , p. 48.
273 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 47, 50.
274 Ibidem, p. 52.
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Lodoabã Otilia, Iancik Stela, Iankai Iuliana, Bozian Florica, Endreffy
Ladislau, Komadi Alexandru, Dãrãu Aurica – ºi-au adus un aport deosebit
ridicarea prestigiului instituþional. Proiectele lor, aºa cum sublinia Cosma
Stanca, directorul ºcolii, au fost continuate de „alþi dascãli inimoºi”:
învãþãtori: Radu Delia, Benghia Ana, Antoneac Mariana275 , David Erico,
Vida Daniela, Ristin Ramona, Hajdu Melinda, Maghici Daniela, Boc Ramona,
Morar Gabriela; profesori: Cosma Stanca, Kuharek Florina, Cîrlig Rodica,
Barbosu Mirela, ªerban Monica, Nistor Sofia, Milaº Flavius, Tabuia Mela-
nia, Stefu Ana Maria, Nãdãºan Jelina, Þiu Marius, Sida-Roman Marcela,
Cociuba Viorica, Ersek Iosif, Katko Anu?a, Ancu?a Irina, Jurjeu Veronica,
Frãþilã Giorgia, Szalka Cristina, Lile Andrada, Timofte Florin; Bibliotecar:
Meteº Paraschiva; Secretar: Buciu Adinela – implicaþi în derularea de
programe, proiecte ºi parteneriate educaþionale”.

Dintre numeroasele proiecte ºi parteneriate menþionãm: Proiectul
„ªcoalã dupã ºcoalã”, derulat la ciclul primar din anul ºcolar 2004-2005;
„Ziua Porþilor deschise”; „Spring Day in Europe”; „Împreunã sã salvãm o
pãdure”; parteneriate cu grãdiniþele din cartier (PN 11, PN 18, PP 7, PP
18); cu ºcoli din municipiul ºi judeþul Arad – ªcoala Generalã Nr. 1, ªcoala
Generalã Nr. 5, ªcoala Generalã Nr. 8, ªcoala Generalã Nr. 9, ªcoala
Generalã Zãdãreni, ªcoala Generalã ªeitin, ªcoala Generalã Mândruloc,
Grupul ªcolar „Gr. J. Tajovski” Nãdlac; Centrul de Educaþie Incluzivã Arad
ºi ªiria, Centrul ªcolar”Sava Brancovici” Ineu; ªcoli din Cehia ºi Ungaria
(River Side School Praga, ªcoala Româneascã Batania); Teatrul de
Marionete, Biblioteca Judeþeanã Arad, Poliþía Rutierã, Poliþia Comunitarã,
Poliþia de Proximitate, Pompieri, Jandarmerie, medicul stomatolog, Media
Kinder, Real, Carrefour, Edu-Soft Educaþional Tg. Mureº, diverse edituri
din þarã; Parcul Naþional Lunca Mureºului. La acestea se adaugã activitãþile
cu caracter omagial – 1 Decembrie, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 1 Iunie, 9
Mai, Ziua Eroilor, 5 Iunie; cele de colectare a deºeurilor ºi igienizarea
împrejurimilor ºcolii; precum ºi serbãri ºcolare.

Olimpiadele ºi concursurile ºcolare la care au participat elevii ºcolii
însoþite de rezultate bune au încununat activitatea cadrelor didactice.

Dascãlii mãrinimoºi au contribuit alãturi de elevi la apariþia revistei
semestriale „Tinere mlãdiþe”.

275 Aducem mulþumiri d-nei învãþãtoare Mariana Antoneac pentru sprijinul acordat.
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Edificiul ºcolar a fost rea-
bilitat. A fost construitã o salã
de sport modernã, sãlile de
clasã au fost dotate cu mobilier
modern; mai funcþioneazã labo-
ratoare de biologie, fizicã, chi-
mie ºi un cabinet de informa-
ticã, conectat, în permanenþã,
la internet276 .

Fondul de carte al biblio-
tecii ºcolare a fost îmbogãþit,
în anul 1934-1935, cu noi vol-
ume. În anul 1942, dispunea
300 de volume, în 1950 de 423,
iar în 1985-1986, ªcoala nr. 12
deþinea 12. 580 volume. Re-
gãsim, în bibliotecã, în anul
2010, cca 15. 000 de volume277 .

Alãturi de ªcoala generalã
nr. 12, o altã instituþie de învãþãmânt avea sã-ºi deschidã porþile din
anul ºcolar 1985-1986. În 15 septembrie 1987, ºi-a au început cursurile
ªcoala cu clasele I-VIII nr. 22, din Micãlaca, aflatã pe stada Nucet la
nr. 3, sub conducerea directorului, profesorul de matematicã, ªtefan
Þinta. Cei 1500 de elevi înscriºi în anul ºcolar 1987-1988 au fost grupaþi
în 24 de clase.

Baza materialã iniþialã a ºcolii, cu timpul, a fost îmbunãtãþitã. Instituþie
de învãþãmânt dispunea ºi de 3 laboratoare, o bibliotecã, un atelier ºcolar
ºi 2 terenuri sportive. Sala de sport, situatã la etajul I, a fost datã în folosinþã
în anul ºcolar 1994-1995. La parter, au fost amenajate 4 sãli de clasã, 2
ateliere – unul pentru fete, altul pentru bãieþi – ateliere pentru mecanicul

Sala de clasã ªcoala generalã nr. 12

ªcoala generalã nr. 22 „Caius Iacob”

276 Cosma Stanca, Repere istorice ale ªcolii Generale nr. 12 Arad, mss. , Arad, 2010, f.
nenr.

277 Iulian Negrilã, coord. , Rotaru Lucia, Iovan Mihai, op. cit. , p. 47, 50, 58, 88; Cosma
Stanca, Repere istorice ale ªcolii Generale nr. 12 Arad, mss. , Arad, 2010, f. nenr.
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de întreþinere ºi pentru tâmplar278 .
Pe lângã sãli de clasã ºi laboratoare
de fizicã-chimie, biologie, mai
existau o salã festivã, cabinete de
limbã francezã, religie, informaticã,
sãli de meditaþii ºi consultaþii, cabi-
net metodic pentru clasele I-IV,
cabinet medical ºi de recuperare
motorie, sala de sport pentru
clasele I-IV, direcþiune, sala profe-
soralã, secretariat. De asemenea,
dispune de o bibliotecã a cãrui
patrimoniu bibliofil s-a ridicat la
circa 15. 000 de volume ºi o librãrie.

Ca o inovaþie pentru oraºul
Arad, din anul 2002-2003, a fost
înfiinþatã prima clasã de învãþãmânt
alternativ Step by step. Iniþiativa a
aparþinut doamnei inspector Corina
Uzum. În 2007 au funþionat 4
asemnea clase279 . Elevii celor patru
clase de step by step beneficiazã
de masã la cantina ºcolii 280 .

Profesorul de limba românã ºi poetul Vasile Man, alãturi de colectivul
ºcolii, a editat, în 1995, revista „Cuvântul ªcolii”. Primul numãr a apãrut în
luna martie. Colegiul de redacþie de atunci a fost compus din profesori:

Biblioteca ªcolii generale nr. 22
„Caius Iacob”

Clasã de step by step a ªcolii generale nr.
22 „Caius Iacob”

278 Barna Iustin, ªcoala din Micãlaca, în „Cuvântul ªcolii”, seria nouã Arad, XV, 2009, nr.
4, martie, p. 3-4; Mihai Iovan, ªcoala generalã nr. 22 Arad, în „Cuvântul ºcolii”, Arad, VIII, nr.
25-26, mai-iunie, p. 1-2.

279 Bistran Rodica, Misarãº Liliana, Oprea Doina, Petrila Rodica, Step by Step-expresia
pluralismului în educaþie, în „Cuvântul ºcolii”, Arad, XIII, 2007, nr. 1, seria nouã, septembrie, p.
9; Mihai Iovan, ªcoala generalã nr. 22 Arad, p. 1-2.

280 Barna Iustin, ªcoala din Micãlaca, p. 3-4; Mihai Iovan, Dupã douãzeci de ani, în
„Cuvântul ªcolii”, Arad, XIII, 2007, nr. 1, seria nouã, septembrie, p. 3-4.
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Vasile Man (redactor coordonator),
Florica Anton (secretar de re-
dacþie), Iustin Barna, Elena Buºiu,
Pavel Goldiº, Viorica Moise,
Emilia Neamþu, Letiþia Pãltineanu
(redactori) ºi elevi: Lucian Novac
(responsabil cerc literar), Bodan
Cioarã, VIII F, Marcela Gdiu, VII
H, Claudiu Criºan, V B, Oana Tica, VIII E, Carmen Cira, VIII B (mem-
brii), pãrinþi: ing. Emil Martin, (Preºedintele comitetului cetãþenesc
de pãrinþi), Viorel Hanc (patron „Tepro Vest” SA Arad), Elena Iorga
(bibliotecarã), Florian Sãrac (electromecanic BAT Arad), ec. Elena Tirlea
(SC Azoma SA Arad, contabila Comitetului cetãþenesc de pãrinþi)-
membrii281 .

Din 1 noiembrie 2007, instituþia a primit denumirea de ªcoala
Generalã Nr. 22 „Caius Iacob”. Decizia a aparþinut unei comisii formatã
din profesorii Mihai Iovan, Barna Iustin, Voºtinar Mihaela ºi institutoarea
Misarãº Liliana. Emblema ºcolii are inscripþionatã o carte, o fãclie
aprinsã, frunze de ºtejar ºi numele ºcolii, pe un fond albastru ºi roºu282 .
Cu prilejul Zilelor cartierului Micãlaca, organizate în 6-7 noiembrie 2010,
va fi dezvelit bustul academicianului Caius Iacob, patronul spiritual al
ºcolii.

Cadrelor didactice , de-a lungul timpului, s-au racordat la standardele
învãþãmântului modern. Elevii ºcolii îndrumaþi de învãþãtori ºi profesori
au obþinut rezultate remarcabile la olimpiade, concursuri ºcolare ºi
festivaluri283 . De asemenea, au încheiat parteneriate cu instituþii din
oraºul ºi judeþul Arad ºi au fost derulate proiecte naþionale ºi europene
(Tabelul 10).

Cantina ªcolii generale nr. 22 „Caius Iacob”

281 Mihai Iovan, ªcoala generalã nr. 22 Arad, p. 1-2; Cuvântul ªcolii revistã pentru dascãli,
elevi ºi pãrnþi, Arad, I, 1995, martie.

282 Iustin Barna, Denumirea ºi emblema ºcolii, în „Cuvântul ºcolii”, Arad, XIII, 2007, nr.
1, seria nouã, septembrie, p. 8-9.

283 Cuvântul ªcolii, Arad, XIII, 2007, nr. 1, seria nouã, septembrie, p. 14-16; Arhiva ªcolii
Generale nr. 22 „Caius Iacob”, Anuar 1997. Istoric. Realizãri, mss. , Arad, 1997, f. nenr.
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 Tabelul 10. Proiecte ºi parteneriate ale ªcolii Generale nr. 22
„Caius Iacob” Arad. 2008-2011* .

* Aducem mulþumiri directorului Iustin Barna ºi consilierului educativ Mihaela Voºtinar.
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27. Proiect naţional 
Let’s Do It, Romania 

Asociaţia Progresson Arad 2010 

28. Şcoala părinţilor Cls IA Step  2008-2012 
29. „Citeşte cu noi” Şc. Gen Nr. 13 „Aron Cotruş”, 

Şc. Gen.Nr.18 Timişoara 
2007/2010 

30. „Să ne cunoaştem istoria locală” Unitatea Militară „Cetatea Aradului” 2010-2011 
31. Spring –Day for Europe Proiect european Anual 
32. „Zambet pentru zambet” Phoenix International School Patyna India 2009/2010 
33.  „Oameni de langa noi” Fundatia „Betesda”  2009/2010 
34. „Traditii si valori culturale 

prezente in scoli” 
Dimotiko Skolio Nr.5. Trikala Grecce 2009/2011 

35. „Lumea magică a spectacolului 
dramatic” 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 2010-2014 

36. De la scoala la viata 
profesionala spre cariera! 

Grup Scolar Henri Coanda - 

37. Proiect de prevenire a 
situaţiilor de risc şcolar 
 „Noi suntem la fel” 

 

DGASPC 
Poliţia municipală 

2010-2011 

38. „Copilărie, prietenie... 
colaborare” 

CCD, DGASPC, Lic. Artă, Şc. Gen. Nr.3, 
Liceul Teologic, Sc. Sambateni 

2010-2011 

      Sursa: Arhiva ªcolii Generale nr. 22 „Caius Iacob” Arad.

 Pe lângã cele douã ºcoli ale
cartierului – ªcoala generalã nr.
12 ºi ªcoala Generalã nr. 22
„Caius Iacob” îºi desfãºoarã
activitatea din secolul al XX-lea
câteva instituþii de învãþãmânt
preºcolar: Grãdiniþa cu P. N. nr.
11 Arad, Grãdiniþa P. P. nr. 18
„Cãsuþa Piticilor” Arad, Grã-
diniþa P. N. nr. 18 Arad, are douã
clãdiri: una pe strada Fabius,
cealaltã pe Calea Radnei, Grãdiniþa cu P. N. nr. 7. Continuitatea învãþã-
mântului, de-a lungul secolelor XVIII-XXI, asiguratã prin existenþa edificiilor
ºcolare ºi desfãºurarea unei intense activitãþi cultural-educative a cadrelor
didactice284 , a creat o tradiþie incontestabilã a învãþãmântului micãlãcean.
Instituþiile de învãþãmânt ale cartierului au fost ºi sunt pãstrãtoarele tradiþiei
celei mai vechi ºcoli româneºti din oraºul Arad.

284 Aducem mulþumiri pentru sprijinul acordat în încropirea istoricului ªcolii Generale
nr. 22 „Caius Iacob” ºi pentru materialul fotografico-documentar directorului Iustin Barna
(profesor de matematicã) ºi consilierului educativ, Mihaela Voºtinar (profesor de biologie).

Grãdiniþa cu P. N. nr. 11 Arad
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Grãdiniþa P. P. nr. 18 „Cãsuþa Piticilor” Arad

Grãdiniþa P. N. nr. 18 Arad

Grãdiniþa cu P. N. nr. 7



145MICÃLACA – monografie

CAPITOLUL  VII.
Viaþa bisericeascã din Micãlaca

Parohia ortodoxã Micãlaca Veche285

Cu toate cã prezenþa populaþiei româneºti în aceastã aºezare coboarã
în timp spre primele atestãri ale localitãþii, informaþii documentare con-
crete despre parohia ortodoxã din Micãlaca nu avem înainte de secolul al
XVIII-lea. Pentru prima oarã este menþionat un preot ca funcþionând aici în
conscripþia populaþiei din anul 1743.

Ca parohie figureazã, mai întâi, în conscripþia bisericilor din eparhia
Aradului, întocmitã de episcopului Sinesie Jivanovici (1751-1768) în anul
1755. În aceastã conscripþie, Micãlaca apare, fãrã nici o specificaþie legatã
de anul înfiinþãrii, printre cele nouã parohii ale protopopiatului Arad286  (Arad,
Cicir, Glogovãþ, Mândruloc, Micãlaca, Pãuliº, Radna, Sâmbãteni ºi ªoimoº). 287

Aºa cum vom vedea însã în continuare, parohia ºi vechea bisericã din Micãlaca
au existat la înfiinþarea protopopiatului Arad, de care aparþine ºi azi.

Prima bisericã din Micãlaca Veche
Pe vechea vatrã a aºezãrii, în imediata vecinãtate a Mureºului, încã din

prima jumãtate a secolului al XVIII-lea a existat o veche bisericã din chirpici
ºi cãrãmidã, cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”. 288

285 Azi, vechea parohie ortodoxã din Micãlaca Veche este împãrþitã în trei parohii: Arad-
Micãlaca Veche I, Arad Micãlaca Veche II ºi Arad Micãlaca Veche III.

286 Protopopiatul Aradului este menþionat, pentru prima datã, în prima jumãtate a secolului
al XVIII-lea, în anul 1749 protopop fiind Ioan Albici.

287 Dragomir Silviu, Statistici sârbeºti, în F. D. , an XXIII, nr. 51-52, 21 decembrie 1908, p.
8.
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Potrivit antimisului primit pentru acest lãcaº de cult de la episcopul
Vichentie Ioanovici (1726-1731) al Aradului, 289  sfinþirea bisericii a avut loc
în anul 1730.

Unii cercetãtori arãdeani, între care îi menþionãm pe istoricul ªtefan
Lupºa ºi pe pr. dr. Pavel Vesa, susþin cã, înainte de acestã bisericã, în
Micãlaca ar fi existat o alta, din lemn, aºa cum se construiau acestea în
toatã perioada medievalã ºi mai ales pe Valea Mureºului. Un argument în
plus, la acestã ipotezã este existenþa pãdurii din Micãlaca, menþionatã peste
tot în cronicile cercetate, ºi vechea îndeletnicire a micãlãcenilor de
transportatori de materiale lemnoase, de calitate, pe râul Mureº.

Din descrierea bisericii sfinþite în 1730, care figureazã în inventarul
din anul 1833, aflãm cã acest lãcaº de cult, construit din chirpici ºi cãrãmidã,
avea 9 ferestre, iar iconostasul era împodobit cu patru icoane mari,
împãrãteºti, ºi 30 de icoane mici290 . Conform aceluiaºi inventar, biserica
mai deþinea 3 prapori de mãtase, douã sfeºnice de lemn, aºezate înaintea
icoanelor împãrãteºti, un tron arhieresc, 30 de scaune bãrbãteºti ºi 13
scaune femeieºti. Ca obiecte de inventar sunt menþionate cinci epitrahile,
douã brâie, douã perechi de mânecuþe, trei feloane, un stihar ºi mai multe
cãrþi bisericeºti, în limba românã ºi sârbã.

Dintre cãrþile româneºti, unele tipãrite în secolul al XVIII-lea în Þara
Româneascã, menþionãm 2 evanghelii, 1 apostol, 3 liturghiere, 1 antologion,
12 minee, 5 octoice, 2 trioade, 2 penticostare, 1 psaltirã, 2 ceasloave, 1
cazanie ºi 1 molitvenic. Alãturi de acestea mai existau 1 liturghier, 1 octoih
mic, 1 triod, 1 penticostar ºi 1 ceaslov sârbeºti. 291

Turnul-clopotniþã, aºezat alãturi de bisericã, avea douã clopote.
Bunãstarea ºi dãrnicia credincioºilor a permis, în anul 1842, înce-

perea lucrãrilor de construcþie la o nouã bisericã, de dimensiuni mai
mari, pe actualul loc. Construcþia noii bisericii, a fost aprobatã de Con-
sistoriul din Arad, în ºedinþa din 18 aprilie 1841, prezidatã de Episcopul
Gherasim Raþ.

288 Ibidem, p. 572.
289 Antimisul a fost folosit peste ani în capela ortodoxã din Cetatea Aradului. Vezi Demian

Tudor, Date istorice privind aºezarea Arad-Micãlaca Veche ºi biserica „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe”, Arad, 1982, f. 16, în Vesa Pavel, op. cit. , p. 572.

290 Pavel Vesa, op. cit. , p. 573.
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Actuala bisericã din Micãlaca Veche
Noua bisericã, terminatã în anul 1845, a pãstrat hramul celei vechi,

adicã „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”.
În inventarul bisericii pe anii anul

1844-1858, referitor la construcþie, se
consemneazã urmãtoarele: „Este
fãcutã de comunitate ºi s-a început
zidirea ei în luna lui iunie, în 27, anul
1842 ºi fundamentul s-a sfinþit prin
domnul protoprezbiter Gheorghe
Petrovici ºi prin parohii Constantin
Iovãnaº, Atanasie Stoicovici ºi Vasile
Iovãnaº, duhovnic. Epitrop a fost Arsa
Drãucean iar birãu Gheorghe Ber-
þes(?). Preþul a fost de 17150 fl.”

Suma de 17150 fl. a acoperit doar
zidãria, acoperiºul, turnul, bolta ºi
tencuiala exterioarã ºi interioarã.

Lucrãrile au fost executate, con-
form contractului încheiat, de Iosif
Fischer. Biserica, de 25 m în lungime
ºi 12, 5 m în lãþime ºi cu o înãlþime
de 9 m, a fost construitã din cãrãmidã arsã. Faþadele exterioare au, fiecare,
câte patru firide dreptunghiulare cu partea superioarã în semicerc, late de
4, 20m, adânci de 0, 70 m ºi înalte de 7 m. În fiecare firidã se gãseºte o
fereastrã. Cele 8 firide sunt încadrate de 10 pilaºtrii puternici. Turnul, de 30, 6
m, este cuprins în construcþia bisericii, în faþa dinspre apus. Are formã pãtratã
ºi se spijinã pe 4 pilaºtri, 2 în zidul dinspre apus ºi 2 în pronaos.

În zidul faþadei dinspre apus se aflã douã ferestre oarbe, în care au
fost prinse, cu scoabe, douã icoane pe tablã, reprezentându-l pe Sf. Mare
Mucenic Gheorghe, patronul bisericii, ºi pe Sf. Mare Arhanghel Mihail292 .

Biserica Ortodoxã Românã
Micãlaca Veche, cu hramul

„Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

291 Inventarul se gãsea în anii 1950-1955, în arhiva protopopiatului Arad
292 În anul 1951 ele au fost înlocuite cu douã icoane reprezentându-i pe aceiaºi sfinþi,

executate de pictorul Iulian Toader în frescã. Acelaºi pictor a realizat ºi fresca reprezentând
evangheliºtii de pe cei patru pereþi ai turnului.
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Biserica a fost acoperitã cu þiglã solzi iar turnul cu tablã.
Lãcaºul de cult a fost sfinþit de Episcopul Gherasim Raþ, în 11 noiembrie

1845.
Iconostasul a fost realizat, dupã sfinþire, în perioada 1863-1869. Pânã

atunci a fost utilizat iconostasul vechii biserici.
Noul iconostas, din lemn, a fost executat de Mihail ºi Lazãr Ianici din

Arad, renumiþi sculptori de iconostase. Conform proiectului aprobat de
Consistoriu, el se sprijinea de pereþii laterali ºi de boltã.

Iconostasul are douã rânduri de câte opt coloane suprapuse, la fel ca
ºi iconostasul de la catedrala veche din Arad, cu numeroase ornamente,
reprezentând motive geometrice, florale ºi vegetale, care au fost acoperite
cu foiþã de aur.

Pictura iconostasul, cea de
la strane ºi de la tronurile (arhi-
eresc ºi al Nãscãtoarei) a fost
realizatã de pictorul sârb, Nico-
lae Alexici, între anii 1868-
1870. La lucrãri a fost ajutat de
fiul sãu, Duºan Alexici, ºi el
pictor.

Cât priveºte pictura mu-
ralã, aceasta a fost executatã,
mult mai târziu, de cãtre pic-
torul Iulian Toader din Arad.

Donaþii fãcute bisericii
În timp, pe lângã cãrþile din vechea bisericã, actuala bisericã a fost

dãruitã cu alte multe cãrþi, unele, cu litere chirilece, tipãrite în tipografia
de la Sibiu, în vremea Mitropolitului Andrei ªaguna, altele cu litere latine,
produse mai târziu, la Arad sau Bucureºti.

 Alãturi de cãrþi, credincioºii, din Micãlaca, dar nu numai, au înzestrat
lãcaºul cu toate cele necesare serviciului religios.

Astfel, în anul când a fost sfinþitã biserica, Mihuþa Alexandru a dãruit
un clopot de 670 kg, care a costat 1100 forinþi.

Biserica Ortodoxã Românã Micãlaca
Veche. Interior
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Un alt credincios, Dimitrie Alexici,293 funcþionar la primãria din Arad,
rudã cu pictorul Nicolae Alexici, a donat bisericii din Micãlaca un chivot,
ºase ripizi, o cruce, douã sfeºnice din argint pe prestol, un mormânt al
Domnului, o candelã mare din argint, o copie ºi o linguriþã din argint, iar
prin testament a lãsat ca, la moartea sa, biserica sã primeascã suma de
250 fl.

În anul 1871, Petru ªirian ºi George Popovici a dãruit un clopot de
1100 kg, comandat la Viena.

Petru ªirian, împreunã cu soþia, a mai dãruit bisericii ºi o Evanghelie
ferecatã în argint.

Orologiul din turnul bisericii a fost donat de George Cosma, mult timp
primar al Micãlãcii.

Dochiþa Boaru a dãruit o perdea de catifea ºi o cruce de argint
Ioþa Pãnãdan a ridicat crucea de marmurã la capãtul strãzii Frãþiei.
Florea Colþãu a dãruit un steag ºi un litier.
ªtefan Comloºan, prim-epitrop, cu soþia, au donat în 1924 un

acoperãmânt brodat ºi douã stihare preoþeºti, un acoperãmânt de catifea
pentru mormântul Domnului, un epitaf, un prapur negru cu icoana Sf. ªtefan.

Exemplele pot continua.

Reparaþiile fãcute bisericii
 De la sfinþire pânã în prezent, s-au fãcut mai multe reparaþii ºi renovãri

la aceastã bisericã. Prima reparaþie a avut loc în anul 1869, când biserica ºi
turnul sunt vãruite în exterior cu galben, este înlocuitã tablã de pe turn,
este auritã crucea din turn ºi se pun cetârne la streºini iar jaluzelele de la
ferestrele turnului sunt vopsite cu verde.

A doua reparaþie, din 1896, a fost de dimensiuni mai mici. S-au fãcut
reparaþii la podul bisericii, la turn, ºi s-a pardosit biserica.

În anul 1913 s-au fãcut din nou reparaþii capitale: s-a reparat acoperiºul,
burlanele, s-a învelit turnul cu o tablã nouã, s-a îndreptat crucea din turn,
care era strâmbã, s-au vãruit pereþii în exterior. Lucrãrile au fost executate
de antreprenorul Freiberger Fülöp din Timiºoara.

293 Tatãl lui Gheorghe Alexici, profesor de limba ºi literatura românã la Universitatea din
Budapesta, cunoscut culegãtor de folclor
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În anul 1927, în urma grindinii, care s-a abãtut asupra Micãlãcii, a fost
necesarã repararea acoperiºului bisericii.

 Noi reparaþii au avut loc în anul 1930 ºi ele s-au datorat pr. Ioan
Ardelean. Cu aceastã ocazie, sub supravegherea arhitectului A. Szabo, a
fost mãrit ºi amenajat, în forma în care este azi, locul destinat corului. Tot
acum, biserica a fost pictatã în interior de pictorul arãdean Iulian Toader.
Tot el a curãþit ºi icoanele de pe iconostas ºi de la tronuri. De asemenea a
fost introdus curentul electric.

Lucrãrile au fost terminate în toamnã iar sfinþirea, fãcutã de episcopul
Grigore Comºa a avut loc în 14 septembrie.

Urmãtoarea reparaþie s-a fãcut în 1950-51, când au fost executate lucrãri
de subzidire dupã planurile arhitectului Fr. Trithaler, zugrãvirea exteriorului
ºi completarea picturii murale din interior de cãtre Iulian Toader ºi
Liºteveanu Liºteavã.

În anul 1966 a avut loc o reparaþie capitalã, dupã documentaþia întocmitã
de arhitectul Francisk Trithaler. S-au fãcut reparaþii importante la acoperiº,
lucrãri de reparaþie la zidãrie ºi turn, au fost reparate toate scaunele din
bisericã ºi s-a repictat interiorul de o echipã condusã de pictorul Gheorghe
Rãducanu din Bucureºti.

În 1969, dupã terminarea
lucrãrilor de picturã înterioarã,
acelaºi pictor Gh. Rãducanu a
curãþat icoanele de pe ico-
nostas ºi a vopsit ºi aurit din
nou sculptura iconostasului. , a
stranelor ºi tronurilor.

Bisericii renovatã a fost
sfinþitã de Episcopul Teoctist al
Aradului la 2 noiembrie 1969.

Pe lotul din str. Renaºterii
numãrul 11, cu o suprafaþã de 3795 mp. , pe care s-a ridicat biserica a fost
amenajatã o curte ºi un parc. 294  În curtea bisericii au fost amplasate vechile
clopote.

294 Parcul a fost amenajat în 1930 la cererea preotului Ioan Ardelean

Clopotele din curtea Bisericii Ortodoxe
Române Micãlaca Veche
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Monumentul eroilor din faþa bise-
ricii

În faþa bisericii, locuitorii comunei
Micãlaca au ridicat un monument din
marmurã albã pentru a cinsti memoria
celor 80 de micãlãceni, care au murit în
Primul Rãzboi Mondial. Monumentul a fost
executat de pietrarii Mentroth ºi Steiner
din Arad. În anul 1954 el a fost împrejmuit
cu un gard de fier forjat, aºezat de un soclu
pe beton.

Numele celor morþi sunt scrise cu
litere de aur:

Monumentul eroilor din
faþa bisericii

Locot. Savu Bugariu
Subl. George Iancu
Serg. Petru Dascãl
Sold. Vasilie Bugariu
Iovan Nini
Efta Drãucean
Iovan Ardelean
Ioan Cristea
Pavel Cristea
Pascu Þirca
Manuilã Dan
Petru Pop
Mitru Comloºan
Vasilie Comloºan
George Þãrnea
George Bugariu
Ioan Tãtar
Vasilie ªirian
Savu Miculiþã
Vila Ardelean
Teodor Ardelean
Dimitrie Tudur

Mitru Isai
Nuþu Ciupuligã
Mitru Miculiþã
Teodor Murãºan
George Cãptitan
Petru ªirian
George Nini
George Coti
Savu Bugariu
Vasilie Glogovicean
Ioan Glogovicean
George Pãcurar
Costa Zamoniceri
George Corbaci
Ioan ªirian
George Oanã
Imre Corbaci
Savu ªirian
Mitru Isai
Vasilie Comloºan
Avram Popovici
Savu Urlea
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Lica Todor
Teodor Milon
Savu Huþ
Savu Pãdurean
George Ivan
Savu Palca
Vasilie Mihuþia
Mitru Sabãu
George Nãdãban
Mitru Ardelean
George Isai
Ioþa Murãºan
Vasilie Tornea
Savu Nãdãban
Iusti Streþcu
Mitru Streþcu

Ioan Muntean
Savu Tiºler
Ioþa Sandici
George Drecin
George Ciupulica
Savu Botean
Costa Abrudan
Costa Isai
Stava Comloºan
George Todor
Pavel Pãcurar
Avram Ardelean
Ranko Dimitrovici
George ªerban
Nuþu Dehelean
Costa Gercea

Celelalte edificii ale bisericii „Sf. Mare Muc. Gheorghe”
1. Casa parohialã din str. Renaºterii nr. 9
Funcþioneazã din anul 1921 în fosta ªcoalã confesionalã a bisericii

ortodoxe române din Micãlaca-Veche. Prin sistarea învãþãmântului
confesional, în acel an, clãdirea ºcolii confesionale, aflatã în proprietatea
bisericii, primeºte o nouã destinaþie, fiind transformatã în casã parohialã,
cu locuinþã pentru preot. Sala cea mai micã a ºcolii a fost transformatã în
birou parohial iar o salã mai mare în salã de ºedinþe. Pe lângã ºedinþele
consiliului parohial aici aveau loc ºi repetiþiile corului bisericii. În anul
1936, consiliul parohial a aprobat închirierea sãlii de ºedinþe de cãtre
Inspectoratul ºcolar din Arad ºi transformarea ei în grãdiniþã, cu intrarea
separatã prin curtea bisericii.

Acest precedent odatã creat, biserica din Micãlaca pierde, în anul 1948,
odatã cu apariþia legii ce prevedea trecerea tuturor fostelor ºcoli
confesionale la Ministerul învãþãmântului, întreaga clãdire.

Clãdirea casei parohiale, în care în prezent funcþioneazã Grãdiniþa cu
program normal nr. 11, a fost retrocedatã bisericii în anul 2004, în baza
Decretului 196/ 2004.
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2. Casa parohialã din str. Renaºterii nr. 7
La data de 18 sept. 1937, Consiliul parohial ºi în 19 sept. Adunarea

parohialã voteazã construirea unei a doua casei parohiale, pe str. Renaºterii
la nr. 7, pe locul celei vechi. Ea a fost ridicatã de maestru zidar Lovitz
Anton din Glogovãþ, dupã proiectul arhitectului arãdean Szilaghi. Pentru
ridicarea acestui edificiu biserica a primit din partea Municipiului Arad,
20. 000 bucãþi de cãrãmizi ºi 2500 bucãþi de þiglã. Pe lângã aceasta s-au mai
folosit unele materiale din demolare iar restul s-au cumpãrat.

Lucrarea a început în anul 1938 ºi s-a prelungit pânã în 1940. Finisajele
de exterior ºi de interior au fost executate de maistorul Koloman Czister
pentru suma de 37. 000 lei. Casa se compunea din trei încãperi din care
una a fost folositã ca bibliotecã, arhivã ºi salã de ºedinþã a Consiliului paro-
hial. Curtea ºi grãdina acestei casei parohiale are o întindere de 1680 mp

3. Casa Culturalã
În 14 iunie 1925, corporaþiunile parohiale voteazã construirea unei Case

culturale a bisericii ortodoxe din Micãlaca Veche pe terenul intravilan deþinut
de bisericã pe str. Voinicilor. Planul construcþiei realizat de arhitectul Ludovic
Novac din Arad, ºi devizul de cheltuieli, în valoare de 308. 650, au fost aprobate
de Comitetul parohial în sedinþa din 11 iulie 1925. Construcþia a început la 15
iulie 1925 ºi a fost terminatã în opt sãptãmâni.

Edificiul era compus dintr-o salã mare, lungã de 14 m ºi latã de 8 m,
care avea ziditã în interior o scenã, cu un metru mai înaltã faþã de duºumea.
În faþa scenei, puþin mai jos decât pavimentul era amenajat un loc pentru
muzicã iar de o parte ºi de alta a scenei, douã încãperi pentru cei care
urcau pe scenã. În aceastã casã culturalã s-au þinut, pânã în 1949, când a
fost naþionalizatã de stat, toate concertele religioase, organizate la marile
sãrbãtori de peste an, ºi jocul duminical pentru tineret.

Preoþii bisericii din Micãlaca-Veche
De-a lungul vremii la biserica din Micãlaca Veche au servit urmãtorii

preoþi: Toader (1743), Ioan Popovici (1755), ªtefan Baterschi (1767), Mihail
Popovici (1767), ªtefan (1771), Mihail (1771), Gheorghe Versits (1776, 1786),
Gheorghe Popovici (înainte de 1791 ºi la 1810)295 , Ioan Ioanovici (1791,

295 În anul 1810, preotul Gheorghe Popovici fiind bãtrân, îl cere ca ºi capelan pe fiul sãu
Gheorghe. Vezi Vesa Pavel, op. cit. , p. 573.
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1793), Ioan Tomuþa (înainte de anul 1810)296 , Vasile Pavlovici (1802-1819), Vasile
Pasc (1802), Gheorghe Petrovici (1802-1831)297 , Vasile Iovãnaº (1819-1843),
Petru Gheorghevici (1826-1837)298 , Constantin-Costan Iovãnaº (1823-1843)299 ,
Atanasie Stancovici (1839, 1849, 1855)300 , Eftimie Novac (1845-1849)301 , Leonte

296 Dupã ce a rãmas vãduv, preotul Tomuþa se retrage la o mãnãstire, cf. Gheorghe
Cãvãºdan, op. cit. , fila 102.

297 Gheorghe Petrovici s-a nãscut în Micãlaca în anul 1794 ºi a fost hiroronit preot în anul
1815 de cãtre episcopul Pavel Avacumovici. În anul 1831 este numit protopop al Aradului. Cf. A.
E. O. R. Arad, doc. 47/1831, f. 6v-7, vezi Vesa Pavel, op. cit. p. 573.

298 Petru Gheorghevici s-a nãscut la Felnac în anul 1800 ºi a fost hirotonit preot de cãtre
episcopul Iosif Putnic. A absolvit Preparandia din Arad ºi vorbea bine limbile românã ºi sârbã.
Cf. ibidem.

299 Constantin-Costan Iovãnaº este fiul lui Vasile Iovãnaº, din anul 1823 funcþionând ca ºi
capelan pe lângã tatãl sãu. Moare în anul 1843.

300 Atanasie Stancovici (Stan) este nepotul unui negustor stabilit, pe la mijlocul secolului
al XVIII-lea la Ghioroc. Unul dintre fii sãi, Petru, este tatãl preotului Atanasie. Acesta a absolvit
cursurile Liceului de Stat din Arad ºi Teologia la Carloviþ. A mai studiat Dreptul la Kesmark,
dupã care a fost hirotonit preot. A mai funcþionat ca preot ºi la Milova. La 11 februarie 1873, la
doar 60 de ani, trece la cele veºnice. Este tatãl lui Mircea V. Stãnescu, marele avocat, om de
culturã ºi om politic din Arad, cf. Octavian Lupaº, Figuri arãdene: Mircea V. Stãnescu (1841-
1888), Arad, 1936, pp. 8-9.

301 Eftimie Novac a absolvit Institutul Teologic din Arad în anul 1839. Se implicã total în
Revoluþia de la 1848 din Arad, fiind menþionat de Atanasie ªandor (vezi Memorialistica revoluþiei
de la 1848 în Transilvania, p. 90) în lucrarea sa memorialisticã, amintind cã preotul din Micãlaca
– nu îi dã numele – a fost prins ºi pãlmuit de cãtre husarii care „umblau pe uliþe ca niºte
sãlbatici”. Preotul Eftimie Novac se alãturã revoluþionarilor încã de la început. În memoriile
sale, maiorul Kolai Kovacs Emeric îl laudã pe preotul Eftimie Novac pentru merite deosebite în
ceea ce priveºte asediul Cetãþii Aradului, semn cã preotul micãlãcean a participat efectiv la
lupte. Mai mult, preotul Novac îi cere vicecomitelui Aradului, Veres Antal, sã intervinã pe
lângã episcopul Gherasim Raþ, pentru ca acesta din urmã sã-i dea dezlegare sã meargã, alãturi
de alþi revoluþionari arãdeni, în tabãra de la Secskerek, pentru a lua contact cu conducãtorii
revoluþionarilor de acolo ºi pentru a lupta împreunã. Vicecomitele îndeplineºte solicitarea
preotului din Micãlaca, ba mai mult, solicitã ca pe toatã perioada când preotul Novac este
plecat la luptã, parohia sã-i fie reþinutã în bunã stare, iar soþiei sale sã-i fie asiguratã subzistenþa.
Episcopul Gherasim Raþ refuzã sã aprobe plecarea la luptã a preotului Eftimie Novac. Un an
mai târziu, numele preotului Eftimie Novac apare pe o scrisoare de garanþie, prin care solicita
eliberarea unui enoriaº din Micãlaca, arestat de cãtre autoritãþi în urma unui denunþ fals. În
urma scrisorii, enoriaºul este eliberat, semn cã preotul Novac se bucura de credibilitate în faþa
autoritãþilor. În anul 1863 ajunge în conflict cu credincioºii din Micãlaca, iar protopopul Ioan
Raþ al Aradului este însãrcinat cu anchetarea cazului. Se pare cã micãlãcenii aveau dreptate,
deoarece din acel an preotul Eftimie Novac este mutat în parohia din ªomoºcheº. (Vezi
Protocolul ºedinþei consistoriale din anul 1863).
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Gherga (1853-1873)302 , Ioan Monþia (1863-1887)303 , Moise Babescu
(1869)304 , Ioan Cioara (1877-1888)305 , Iustin Dascãl (1888-1924)306 , Ioan
Morariu (1897-1918)307 , Mihai Lucuþa (1895-1902), Ioan Marºieu (1918-
1940), 308  Ioan Ardelean (1920-1949), Gheorghe Cãvãºdan(1949-1974),
Damian Tudor (1974-1995), Iacob Bupte din 1979, Pavel Galiº din 1993,
Emil Roman( -2010) ºi Mircea Bupte din 2010.

Singurul diacon cunoscut la Micãlaca a fost Chiril Popovici, care a
funcþionat pe la 1777, fiind ºi învãþãtor la ºcoala confesionalã din sat.

*
Din rândul acestor preoþi, care au servit în Micãlaca, s-au remarcat

câteva personalitãþi.
1. Preotul Ioan Ardelean (1883-1949)
Preotul Ioan Ardelean este unul dintre optanþii care, în 1920, ºi-a

pãrãsit satul natal, Chitighaz, din Ungaria de azi, ºi a decis sã trãiascã în

302 Leonte Gherga a absolvit Institutul Teologic din Arad în anul 1833. Nu cunoaºtem
unde a funcþionat pânã în anul 1853, când este numit în Micãlaca. Pãstoreºte vreme de douã
decenii credincioºii din Micãlaca. Moare în anul 1873 ºi este înmormântat în cimitirul din
parohia Micãlaca.

303 Ioan Monþia s-a nãscut la ªicula ºi a absolvit Institutul Teologic din Arad în anul 1858.
În anul 1862 este hiritonit preot de cãtre episcopul Procopie Ivaºcovici. Moare în anul 1887,
fiind înmormântat în cimitirul parohiei Micãlaca. (ANDJ Arad, FPOR Arad, dosar 63, f. 88.)

304 Moise Babescu s-a nãscut la Lipova ºi a absolvit Institutul Teologic Arad în anul 1869.
La 3 aprilie 1873 este numit ca preot în Micãlaca, dar funcþioneazã aici doar câteva luni,
deoarece este transferat la parohia din Felnac.

305 Ioan Cioara s-a nãscut la Ciumeghiu (Bihor) în anul 1851. În anul 1871 a absolvit
Institutul Teologic din Arad. La 21 august 1871 este numit ca învãþãtor la ªcoala din Micãlaca,
iar în anul 1877 este hirotonit preot la Biserica din Micãlaca, de cãtre episcopul Ioan Meþianu.
Funcþioneazã ca preot în Micãlaca pânã în anul 1888, când trece la cele veºnice, fiind
înmormântat în cimitirul din Micãlaca. (ANDJA, fond POR Arad, dos. 63/1884, fila 88.)

306 Iustin Dascãl s-a nãscut la Comlãuº, în anul 1861. În anul 1880 a absolvit cursurile
Institutului Teologic din Arad, iar la 20 august 1884 este hirotonit preot de cãtre episcopul Ioan
Meþianu. A funcþionat ca preot în Micãlaca pânã în anul 1924, când, la 2 februarie trece la cele
veºnice, fiind înmormântat în cimitirul parohial de aici. (Ibidem, dos. 116, fila 26.)

307 Ioan Morariu s-a nãscut la Cermei în anul 1875 ºi a absolvit Institutul Teologic Arad în
anul 1897. Moare la 3 decembrie 1918 ºi este înmormântat în cimitirul parohial din Micãlaca.

308 Ioan Marºieu s-a nãscut la 19 iunie 1892 la Socodor. ªcoala primarã o face în satul
natal, iar liceul la Brad ºi la Nãsãud. În anul 1915 a absolvit Institutul Teologic din Arad, iar la
14 noiembrie 1918 se cãsãtoreºte cu Minodora, fiica preotului Gheorghe Ardelean din Pãdureni,
în acelaºi an fiind hirotonit preot la Biserica din Micãlaca. Funcþioneazã aici pânã în anul
1940, când este numit protopop al Lipovei. Moare în anul 1953 ºi este înmormântat la cimitirul
Eternitatea din Arad. (Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , pp. 106-107).
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România ºi sã se punã în slujba neamului sãu. ªi într-adevãr, biografia sa
reprezintã o mãrturie a dãruirii pe care a arãtat-o de-a lungul vieþii, micãlã-
cenilor care l-au primit în comuna lor.

S-a nãscut la 4 ianuarie 1883 în Chitighaz(azi localitate în Ungaria) într-
o familie care a dat 7 generaþii de preoþi. Tatãl sãu, preotul Iosif Ardelean,
parohul bisericii din Chitighaz, autor al unei monografii309  ºi a altor scrieri,
a fost o pildã de cãrturar pentru copii sãi. 310

 Ioan Ardelean face ºcoala primarã în sat apoi urmeazã liceul din
Szarvas. Examenul de maturitate îl dã la Budapesta, dupã care se înscrie
la Institutul Teologic din Arad, pe care îl terminã în anul 1903. Se cãsãtoreºte
cu Felicia Mihulin, fiica preotului Augustin Mihulin din Sebiº, cu care va
avea 3 copiii, ºi este numit preot la Ineu însã dupã o vreme se mutã în
satul sãu. În timpul primului rãzboi mondial a fost confesor militar ºi a
însoþit armata pe diferite fronturi. Întors de pe front, în 1920 se pune
problema sã opteze ºi se refugiazã cu familia în România. Aduce cu el o
carte (Adunarea Cazaniilor, Viena, 1792) ºi o icoanã împãrãteascã (Isus
Pantocrator), care a aparþinut iconostasului bisericii din Chitighaz311. Se
stabileºte în Micãlaca unde va fi capelan al pãrintelui Iustin Dascãl ºi
confesor militar al garnizoanei din cetatea Aradului. Dupã moartea pãrintelui
Iustin Dascãl rãmâne preot paroh în Micãlaca Veche pânã la moartea sa,
din 18 martie 1949.

De numele lui se leagã o mulþime de realizãri. În 1925 deschide „Casa
culturalã a bisericii ortodoxe române din Micãlaca”, în 1930 face o reparaþie
exterioarã ºi înterioarã la bisericã, amenajeazã parcul din jurul bisericii ºi
zideºte casa parohialã. De asemenea, a reuºit sã câºtige pe seama bisericii
douã întravilane, pe Calea Armatei Roºii nr. 214 ºi 216.

În sfârºit, asemeni tatãlui sãu a scris ºi el o Cronicã a parohiei Micãlaca
Veche, de 17 file, rãmasã, la moartea sa, în manuscris la parohie.

În afara parohiei a activat vreme de 15 ani ca ºi consilier eparhial la
Secþia economicã, apoi a fost conferenþiar la ªcoala de meserii ºi la

309 Iosif Ioan Ardelean, Monografia comunei Chitighaz, Arad, 1893
310 Preotul Iosif Ardelean din Chitighaz a avut patru copiii, pe Ioan Iosif, Aurelia, Nicolae

ºi Minerva.
311 Elena Rodica Colta, Date ºi documente noi despre preotul Iosif Ioan Ardelean din

Chitighaz, în Simpozion, Giula, 2004, p. 114-129
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Atelierele CFR Arad. O activitate importantã a desfãºurat ºi în plan politic.
Încã în 1920 a fost numit deputat în primul parlament al României întregite.
A doua oarã a fost ales deputat în parlamentul þãrii în perioada 1933-38. Ca
deputat, mai ales în a doua legislaturã, s-a luptat pentru interesele
micãlãcenilor ºi a arãdenilor în general. Reamintim de scutirea micãlãcenilor
de impozite dupã inundaþia din 1932 ºi de obþinerea banilor de
rãscumpãrare a pãºunilor expropriate de CFR, de ajutoarele bãneºti
obþinute pentru construirea bisericii din Grãdiºte.

Nu i-a uitat nici pe românii refugiaþi din Ungaria, intervenind pentru
colonizarea celor din Giula ºi Chitighaz pe moºia Utviniº ºi Iratoº.

Pentru meritele sale a primit recunoaºterea bisericii ºi a statului român.
În timpul rãzboiului i s-a conferit „Crucea pentru Merite” iar pentru
activitatea parlamentarã Semnul onorific „Vulturul României”.

Ca preot a fost distins în 1930 cu brâu roºu, iar în anii urmãtori cu
„Rãsplata muncii pentru bisericã” clasa I.

2. Preotul iconom-stavrofor Gheorghe Cãvãºdan (1920-1991)312

Unul dintre preoþii de mir arãdeni, care s-a remarcat în mod deosebit
prin activitatea pastoralã ºi administrativã din perioada imediat urmãtoare
terminãrii celui de-al doilea rãzboi mondial, a fost preotul iconom-stavrofor
Gheorghe Cãvãºdan din Arad. 313

S-a nãscut la 19 aprilie 1920 la Gepiu (jud. Bihor), fiind fiul cel mai
mare, din cei trei copii al soþilor Nicolae ºi Iuliana (nãscutã Bãrdaº). Dupã
absolvirea ºcolii primare în satul natal (1926-1932), a urmat cursurile ªcolii
Normale din Oradea (1932-1940). La terminarea celor opt clase de la ªcoala
Normalã, ºi-a luat diploma de capacitate pentru învãþãtori, fiind clasat al
cincilea pe centru, din cei 146 prezenþi la examen. Dupã Dictatul de la
Viena, la 10 octombrie 1940, s-a refugiat la Arad, ºi s-a înscris la Academia
Teologicã, pe care a absolvit-o în anul 1944. 314  La 12 iunie 1944 a susþinut

312 Pavel Vesa, Clerici cãrturari arãdeni de altãdatã, Editura Gutenberg Univers, Arad,
2008, pp. 487-490.

313 Pentru întregirea datelor biografice, pãrintele dr. Pavel Vesa, al cãrui articol din
lucrarea mai sus citatã îl preluãm integral, s-a orientat dupã Monografia istoricã a Parohiei
Arad-Micãlaca Veche, scrisã chiar de preotul Gheorghe Cãvãºdan, din Necrolog „A. B.”, anul
II (41), NR. 1. 3, 1992, P. 115, iar alte informaþii au fost preluate de cãtre autor de la preoteasa
Cornelia Cãvãºdan ºi de la ing. Gheorghe Valentin Cãvãºdan.

314 La sfârºitul anului ºcolar 1943/1944 au absolvit un numãr de 9 teologi, dintre care
amintim pe Ioan Cosma din Mãderat, Tiberiu Dârlea din Galºa ºi Gheorghe Popa, din Felchriu,
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examenul de capacitate preoþeascã, obþinând calificativul „Foarte bine”, în
urma cãruia i s-a dat dreptul de a ocupa parohii de clasa I-a. În perioada
studenþiei, tânãrul teolog Gheorghe Cãvãºdan a condus corul Societãþii de
lecturã Episcopul Grigorie a studenþilor teologi arãdeni. 315  În anul 1956 ºi-
a susþinut licenþa în Teologie la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, cu
un subiect de istorie bisericeascã, Monografia istoricã a Parohiei Arad-
Micãlaca Veche, susþinut la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
condusã de cãtre preotul prof. dr. ªtefan Lupºa, un alt bihorean. Cu pãrinþii
nu s-a întâlnit timp de patru ani. În vacanþele studenþeºti a fost nevoit sã se
întreþinã singur, desfãºurând anumite munci la Academia Teologicã sau
dând meditaþii. Cu aprobarea rectorului dr. Nicolae Popovici, împreunã cu
un alt teolog din Bihor, primeºte aprobarea de a locui în internatul Academiei
Teologice. Tot în aceastã perioadã continuã tradiþia coralã316 , în calitate de
dirijor la biserica din parohia Arad-Gai, ocazie cu care o cunoaºte pe
viitoarea soþie, Cornelia Gligorescu, fiica lui Dumitru317  ºi Ecaterina
Gligorescu din Arad-Gai. Cununia celor doi a avut loc la 22 august 1943,
naºi fiindu-le preotul profesor dr. Simion ªiclovan cu soþia. Gheorghe ºi
Ecaterina Cãvãºdan au avut un fiu, pe Gheorghe Valentin Cantemir, nãscut
la 30 iulie 1944. Dupã cãsãtorie, la 14 iulie 1944, tânãrul Gheorghe Cãvãºdan
a fost hirotonit diacon, iar la 15 iulie preot pentru parohia Arad-Ceala, de
episcopul Andrei Magieru al Aradului (1936-1960). Nu ocupã parohia
imediat, deoarece este încorporat în cadrul ªcolii de ofiþeri în rezervã
Lipova, pânã în anul 1945. Cu data de 1 noiembrie 1945 este trimis de
episcopul Andrei la parohia Arad-Micãlaca Veche, în postul rãmas vacant
prin transferul preotului Traian Popovici la parohia Oradea Velenþa. În
primãvara anului 1946 s-a organizat concurs pentru postul din Micãlaca,
însã Consiliul eparhial nu a acceptat prezentarea la concurs ºi a preotului
Gheorghe Cãvãºdan pe motiv cã nu avea „îndeplinit un stagiu rural”. În
aceastã situaþie, pentru a-ºi putea întreþine familia, din primãvara anului

jud. Bihor (cf. Sãsãujan Mihai, Academia de teologie ortodoxã din Arad în perioada interbelicã,
Ed. Universitãþii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2004, p. 198).

315 Ibidem, p. 170.
316 Corul parohiei a fost înfiinþat în anul 1933, la iniþiativa lui Petru Mladin, în timpul

preotului Nicolae Ionescu (1920-1940). Pentru amãnunte vezi Înfiinþarea unui cor la Gai, în
ªtirea, anul III, nr. 325, din 5 aprilie 1933, p. 3.

317 Dumitru Gligorescu era epitrop al bisericii din Arad-Gai.
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1946, pânã în luna iunie 1947, s-a angajat ca funcþionar la Fabrica de vagoane
„Astra” din Arad. Abia la 1 iunie 1947 a fost numit preot la parohia Miºca
din protopopiatul Chiºineu-Criº, unde a funcþionat pânã la 31 octombrie
1949 când, prin concurs, este numit la parohia Arad-Micãlaca Veche, de
care va rãmâne legat timp de peste douã decenii ºi jumãtate, pânã la 1
iunie 1974. În parohia Micãlaca Veche a desfãºurat o bogatã activitate
pastoralã ºi gospodãreascã, fiind apreciat ºi iubit de credincioºi. Împreunã
cu preotul Pavel Dabu, a iniþiat un ciclu de predici, pe care le rosteau
alternativ, la deniile de miercuri ºi vineri seara, în timpul posturilor de
peste an. Dintre activitãþile gospodãreºti amintim: reparaþii interioare ºi
exterioare la bisericã, construcþia clãdirii din curtea bisericii, îngrãdirea
cimitirului ºi repictarea bisericii, în anii 1951 ºi 1967-1974. În timp, a
îndeplinit ºi diferite funcþii administrative, în cadrul Centrului eparhial:
inspector bisericesc (1 iulie 1965 – 30 iunie 1967) ºi vicar administrativ
(1967-1974), sub episcopul Teoctist Arãpaºu, viitorul Patriarh. Dupã venirea
la Arad a noului episcop, Visarion Aºtileanu (1973-1984), preotul Gheorghe
Cãvãºdan a fost transferat la Catedrala-Parohia Arad-Centru. La fel ca ºi la
vechea parohie, ºi la cea nouã a depus o susþinutã activitate pastoralã ºi
gospodãreascã.

Ca preot la biserica catedralã, ani de-a rândul a îndrumat pe tinerii
teologi hirotoniþi în perioada practicii liturgice

De asemenea, s-a îngrijit în mod deosebit de cele douã lãcaºuri de cult
ale parohiei318 , de reparaþii interioare ºi exterioare, de dotarea celor douã
biserici cu mobilier nou. La iniþiativa sa, spre sfârºitul activitãþii sale, pictorul
Gheorghe Rãducanu din Bucureºti, a realizat cele trei icoane mozaic de
pe frontispiciul bisericii episcopale. 319  Din pãcate, datoritã plecãrii sale
prea timpurii dintre cei vii, preotul Gh. Cãvãºdan nu a mai avut posibilitatea
sã le vadã aplicate.

 Atât la Micãlaca Veche, cât ºi la Arad-Centru, preotul Gheorghe
Cãvãºdan a avut un merit deosebit în organizarea bibliotecilor ºi arhivelor

318 Este vorba despre biserica episcopalã ºi de cea de pe strada Eminescu, cunoscutã ºi
sub numele de „Bisericuþã”.

319 Din pãcate, atunci când pictorul Gheorghe Rãducanu a venit cu mozaicurile pentru a
le aºeza în niºele pregãtite în acest scop, pãrintele Gheorghe Cãvãºdan fiind trecut la cele
veºnice, au existat unele voci care s-au opus instalãrii icoanelor, aceasta numai pentru a-i
ponegri memoria celui care a avut iniþiativa.
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celor douã parohii. Era poate o urmare a legãturilor pe care le-a avut cu
preotul prof. dr. ªtefan Lupºa, înþelegând foarte bine ce reprezintã arhivele
ºi bibliotecile pentru conoaºterea trecutului poporului român ºi a vieþii
sale ecleziastice. Numai pentru cã a înþeles ce rol îl au arhivele ºi pentru
cunoaºterea istoriei unei comunitãþi, a putut scrie, o valoroasã Monografie
istoricã a parohiei Arad-Micãlaca Veche (Sibiu, 1956), despre care am
amintit. 320

 Pentru meritele pe care le-a avut în timpul activitãþii, a fost distins cu
rangul de iconom-stavrofor ºi crucea patriarhalã.

Dupã o activitate clericalã de 46 de ani, la vârsta de 70 de ani, începând
cu data de 1 septembrie 1990, preotul Gheorghe Cãvãºdan s-a pensionat.
S-a stins din viaþã, în Ajun de Boboteazã (5 ianuarie), în anul 1991, dupã o
boalã necruþãtoare ºi a fost înmormântat în cimitirul „Pomenirea” din Arad.
A rãmas în amintirea celor care l-am cunoscut ca un preot blând ºi smerit
cu inima, plin de înþelepciune, bun duhovnic ºi slujitor bisericesc, de un
comportament ireproºabil în relaþiile cu membrii comunitãþii, cu enoriaºii.

3. Preotul iconom stavrofor Demian Tudor (1912-2001)321

La un înalt grad bisericesc a ajuns, prin meritele sale, ºi pãrintele
Demian Tudor, un micãlãcean get-beget. S-a nãscut în Micãlaca, la 9 aprilie
1912, din pãrinþi sãraci dar credincioºi. Tatãl sãu, Arsa Tudor, a fost crâsnic,
cântãreþ ºi membru în corul bisericesc al parohiei Micãlaca Veche. Crescut
pe lângã bisericã, Damian Tudor, dupã ce a fãcut ºcoala primarã în Micãlaca
– Veche ºi studiile liceale la actualul Colegiu „Moise Nicoarã”, se înscrie la
Academia Teologicã din Arad, fiind unul dintre cei mai buni studenþi. Dupã
patru ani(1930-1934) se înscrie la Facultatea de Teologie din Bucureºti,
unde în 1937 îºi dã licenþa cu lucrarea „Monografia sectarã a judeþului
Arad” obþinând calificativul „Magna cum laudae”.

Nefiind casatorit, îºi începe cariera nu ca preot ci ca prefect de studii
la Academia Teologicã din Arad. Un an mai târziu este numit profesor
suplinitor la catedra de Patrologie ºi Patristicã.

Dupã cãsãtoria cu Lucreþia Popovici, care are loc în anul 1939 este
hirotonit de episcopul Andrei Mager ºi instalat preot la parohia Arad-ªega.

320 Lucrarea a putut fi consultatã de noi prin bunãvoinþa familiei, cãreia îi mulþumesc ºi pe
aceastã cale.

321 Pavel Vesa, Clerici cãrturari arãdeni de altãdatã, Editura Gutenberg Univers, Arad,
2008, p. 457-464.
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Funcþioneazã aici pânã în 1942 când este transferat la parohia Arad –
Centru, unde activeazã pânã în 1958. În acest interval au loc ambele
arestãri. Prima oarã este arestat de comuniºti în anul 1949 ºi este închis
vreme de 10 luni sub acuzaþia de uneltire împotriva orânduirii sociale.
Revenit acasã continuã sã activeze la parohia Arad Centru pânã în
septembrie 1958 când este din nou arestat ºi condamnat la 20 de ani muncã
silnicã ºi 8 ani degradare civicã. Aste închis la Gherla, apoi la Aiud, dupã
care în 1961 este trimis la Ostrov, secþia Salcia. Este eliberat în 1964 prin
Decretul lege 411/1964.

Întors acasã nu i se mai permite sã serveascã la parohia Arad Centru
ci este numit la parohia Pecica unde activeazã ca preot pânã în 1975.

În 1974, noul episcop Visarion Aºtileanu îi aprobã mutarea la parohia
Micãlaca Veche, unde serveºte pânã în 1995.

Din 1991, odatã cu reînfiinþarea Facultãþii de Teologie din Arad, preotul
Tudor Damian a fost numit în postul de duhovnic, pe care îl onoreazã pânã
în 1994.

Pe lângã activitatea preoþeascã ºi cea didacticã pãrintele Tudor Damian
a desfãºurat o bogatã activitate publicisticã, fiind autorul a numeroase studii
ºi articole apãrute în revistele Biserica ºi ªcoala, ªcoala vremii, Tribuna
românã, etc.

Munca sa închinatã bisericii ºi curajul cu care a suportat calvarul
puºcãriilor comuniste, unde a fost închis pe nedrept, îl transformã într-un
motiv de mândrie pentru micãlãceni.

Cântãreþii bisericii din Micãlaca Veche
Din numeroºii cântãreþi, care s-au perindat în ani, la cele douã stranele

bisericii, mulþi s-au remarcat prin glasul lor.
Totuºi doi dintre ei, au rãmas în amintirea comunitãþii religioase, ca „cei

mai buni” ºi anume la Dimitrie Ciubotã ºi Traian Pãnãdan. Ambii au ajuns
cantori oficiali ai bisericii ºi s-au implicat cu multã dãruire în viaþa parohiei.

Dimitrie Ciubotã, originar din ªimand, a urmat Preparandia din Arad,
obþinând în 1904 diploma de învãþãtor ºi pe aceea de cântãreþ bisericesc.
Din anul 1921, când a fost numit învãþãtor la ºcoala de stat din Micãlaca,
funcþioneazã ºi ca prim cântãreþ la biserica de aici.

Traian Pãnãdan, cu toate cã nu a avut diplomã cunoºtea notele muzicale
ºi a acumulat o îndelungatã practicã de stranã.
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Cântãreþii de stranã322

Strana dr.
Alexa Avram
Pãcurar Ioan
Pãnãdan Traian
Buzeºan Ilie
Stoian Lica
Cologovician Teodor
Popovici Ghiga
Mihuþa Dumitru
Dirijor. Ciobota Dimitrie
Mihuþa Ghiorghicã
Canta Dumitru
Gabor Conta
Tomuþa Petru †
Isai Nicolae
Tornea Dumitru
Tudoran Gheorghe
Lelea Petru
Bercea Dumitru
Nincu Octavian
Lupu Marcus
Roºu Lucian
Salveþiu Dragoº

Rediº………
Sinaci Maria
Miºcoi Florin cu soþia
Stranã stg.
Stana Teodor
Huþ Onicã
Zaslãu Pavel
Munteanu Laia
Savu Boar (Drumaru)
Gherman Teodor
Urlea Stana
Urlea Nicolae
Isai Dumitru
Bugar Dumitru Doþa
Pantoº Gheorghe
Radosav Dumitru
Munteanu a lu Lupu
Fãgãraº Ioan
Ardelean Nuþu
Ardelean Ioan
Radosav Teodor
Lelea Oancea
Dobre Pavel
Bugaru Pavel

„Ghiecii”323

„În perioada anilor claselor primare, 1935-1942, am participat la bisericã
la Sf. Liturghie ca „ghiac” ºi eram 5, 7 sau 8 ghieci. Aveam obiecte de cult:
steagul corului, crucea, 2 sfesnice, 2 sau 4 ripizi.

Deci eram 5 ghieci 7 sau 8, în funcþie de prezenþa noastrã la bisericã
sau de sãrbãtoarea Praznicului.

322 Listã întocmitã de Tornea Dumitru, cântãreþ al Bisericii Ortodoxe Române Micãlaca
Veche.

323 Diecii; Cântãreþul de stranã Tornea Dumitru relateazã despre comportamentul ritual
al diecilor în bisericã ºi despre sarcinile lor
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Ritualul era urmãtorul:
Cel ce era la cruce urmãrea ºi conducea ritualul ºi toþi erau atenþi la

desfãºurarea Sf. Liturghii.
Înainte de a se deschide uºile Împãrãteºti, cel de la cruce îi atenþiona

pe ceilalþi ghieci ºi în primul rând pe cel de la sfeºnice, pentru aprinderea
lumânãrilor sfeºnicelor, fãrã a gesticula.

Dupã ce s-au aprins lumânãrile sfeºnicelor ºi s-au deschis uºile
Împãrãteºti la altar, în acest moment ne închinam cu aceste obiecte de
cult.

Dupã acestã închinare în faþa altarului, mergeam în faþa amvonului, în
aliniament cu faþa spre altar.

În momentul când preotul deschidea uºile Împãrãteºti, noi „ghiecii”
ne închinam cu obiectele de cult spre altar, dupã care fiecare luam locul
iniþial, anume:

-cel de la steag ºi cruce lângã uºile Împãrãteºti
-cei de la Sfeºnice, în faþa sfeºnicelor unde erau lumânãrile aprinse în

bisericã în timpul sfintei Liturghii ºi stingeam lumânãrile.
Un alt moment deosebit era la „Heruvic,” când preotul ieºea din altar

pe uºa din dreapta cu darurile sfinte, iar noi dupã ce am fãcut toate cele
arãtate înainte ºi eram iarãºi în faþa amvonului, ne închinam ºi treceam în
întâmpinarea preotului, dupã care îl urmam doi câte doi pânã în faþa
amvonului, unde pe urmã ne aliniam cu faþa spre altar. Dupã ce se închideau
uºile Împãrãteºti ne închinam ºi luam iarãºi locurile iniþiale.

În perioada când am fost „ghieci” am fost conduºi de Dl. Director
Ciobotã Dimitrie, directorul ªcolii primare, care ne-a învãþat sã citim ºi
Apostolul. De asemeni participam ºi la înmormântãri ca „ghieci”, unde eram
invitaþi ºi ziceam rugãciunile începãtoare a Prohodului, Sfinte Dumnezeule...
, Mãrire Tatãlui... , Prea Sfântã Treime... , D-ne Miluieºte-ne... , Mãrire
Tatãlui ºi Fiului... Tatãl Nostru... etc.

Pe parcurs de la casã pânã la cimitir cântam cântãri:
D-ne miluieºte-ne... În veci pomenirea... , Cu sfinþii odihneºte... Fericitã

e calea... , Omul e ca iarba... , Sfinte D-zeule... etc.
Am participat ca „ghieci” ºi la înmormântarea dirijorului de cor

bãrbãtesc Costa Popovici, care a condus corul 49 ani ºi a decedat la 31
decembrie 1941.
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La înmormântare a participat ºi Înalt Prea Sfinþitul Episcop Dr. Andrei
Mageru al Aradului ºi Hunedoarei din acea vreme.

De asemeni umblam ºi la sfinþirea caselor de Boboteazã ca „ghieci” cu
pãrintele Ioan Ardelean, în perioada anilor ºcolii primare 1935-1942.

Tornea Dumitru, cântãreþ”

Vechea activitate coralã
1. Corul þãrãnesc
Primul cor bisericesc din Micãlaca Veche a luat fiinþã în anul 1889 ºi el

a fost condus de învãþãtorul Savu Mihuþa. Pentru instruirea coriºtilor a fost
angajat Ioan Suman din Chizãtãu. În anul 1892, corul se rupe în douã, o
parte din coriºti ºi anume cei de la Mureº alegându-ºi drept conducãtor pe
þãranul Costa Popovici. Succesul acestui cor face ca în timp neînþelegerile
sã fie uitate ºi corul sã se reîntregeascã.

Pentru o scurtã perioadã, a funcþionat ca ºi cor mixt, alãturi de bãrbaþi
fiind acceptate ºi femei cu voci buna. Dar în acesta formã nu a rezistat prea
mult, încât corul a redevenit bãrbãtesc, aºa cum este ºi astãzi.

Din anul 1927 a funcþionat într-o formã organizatã, cu statut, comitet
de conducere ºi adunare generalã.

În anul 1929 a fost confecþionat pentru cor un steag din mãtase, pe care a
fost scris cu fir de aur „Corul bisericii ort. rom. din Micãlaca. 1889-1929”.

 Tradiþia era ca, la toate
parastasele pentru membrii
corului, steagul sã fie îmbrã-
cat cu negru.

Dintre evenimentele
mai importante din existenþa
acestui cor unul a avut loc în
anul 1919, când, în prezenþa
Comisiei de fixare a frontie-
relor, în frunte cu generalul
francez Berthelot, cei 80 de
membrii ai corului, îmbrãcaþi
în ºube, au cântat mai multe
cântece naþionale.

Steagul corului Biserici Ortodoxe Române
Micãlaca Veche
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În 19 februarie 1930 corul a serbat jubileul de 50 de ani. Manifestarea
a cuprins serviciul religios, la care a participat Episcopul Aradului Andrei
Magieru, un spectacol la Casa culturalã ºi o masã. Cu aceastã ocazie, oaspeþii
au semnat în Condica de procese verbale a corului.

Repertoriul corului a fost, de-a lungul vremii, unul foarte bogat. A cântat
rãspunsurile la Sf. Liturghie de Ioan Vidu, Trifon Lugojan ºi Gh. Dima,
priceasne, tropare ºi condace armonizate pentru cor.

La aceste cântece interpretate în bisericã sau la înmormântãri, s-a
adãugat repertoriul de cântece naþionale ºi populare, cântate la sãrbãtori,
pe scenã, precum: „Cât e þara româneascã”, „Pe a þãrii noastre zare”,
„Arcaºul lui ªtefan cel Mare”, „Unirea principatelor”, „Adio la Carpaþi”,
„Imnul lui ªtefan cel Mare”, „Sus opincã”, „Din ºezãtoare”, „Stãncuþa”,”Taci
bãrbate”, „Scoate capul pe fereastrã”,”Foaie verde bob mãrunt”, „Uite
mamã”, etc.

2. Corul tineretului
A luat fiinþã în anul 1947 ºi a fost compus din 50 de membrii, meseriaºi

ºi intelectuali locali. A fost condus de Teodor Boaru, micãlãcean, absolvent
al Academiei Teologice din Arad. Corul tineretului a cântat în bisericã
alternativ cu corul þãrãnesc.

În repertoriul corului, alãturi de cântãrile religioase, au figurat ºi 15
colinde ºi cântece populare.

Biserica Parohiei Arad Micãlaca Veche II
Datoritã densitãþii populaþiei din Micãlaca, zona 500, a fost necesarã

construirea unei noi biserici, începând cu anul 1992. Biserica a fost
proiectatã de S. C. Renovatio Arad, executant fiind S. C. Total Construct,
având ca diriginte de ºantier pe ing. Ioan Ardelean (1993). Paraclisul, în
forma actualã, a fost construit de cãtre S. C. ICIM Arad, iar fundaþia bisericii,
construitã de CONAR Arad, sub îndrumarea pãrintelui Pavel Goldiº. Terenul
pe care se construieºte în continuare noua bisericã a fost cumpãrat de la
Consiliul Municipal Arad, iar construcþia propriu-zisã a bisericii a început
în anul 1994, cu ridicarea unul Paraclis, azi Capela cu hramul „Sfinþilor
Împãraþi Constantin ºi Elena”. În ceea ce priveºte construcþia bisericii
propriu-zise, cu hramul „Naºterea Domnului”, aceasta nu s-a putut finaliza,
necesitând numeroase demersuri pentru obþinerea de avize, eliberarea
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documentaþiei tehnice, apro-
bãri, autorizãri, finanþãri etc.
De la 1 iulie 2004, pânã în
prezent, s-a realizat ceea ce se
vede de la pãmânt în sus,
inclusiv clopotniþa, ajungând sã
se slujeascã la demisolul bise-
ricii, care în Ajunul Crãciunului
din anul 2004 a fost sfinþit de
cãtre Arhiepiscopul Aradului,
dr. Timotei Seviciu. Acoperiºul
bisericii va fi executat de tablã

de cupru, iar cele trei clopote, acordate electronic, au fost turnate la
Innsbruck (Austria). Iconostasul, Tronul Arhieresc, Tronul Maicii Domnului
ºi scaunele sunt din lemn de stejar ºi sunt executate de cãtre sculptorul I.
Peiu, din Moldova. Odoarele au fost donate de credincioºii din afara parohiei,
la strãruinþa d-nei Jeni Gana, iar candelabrele ºi obiectele de cult au fost
achiziþionate din Grecia. Prin amploarea construcþiei, ºi valoarea
proiectului, la finalizare, biserica Micãlaca Veche II va fi, ca mãrime, a doua
bisericã ortodoxã, dupã Catedrala Aradului.

Activitatea coralã de la Parohia Micãlaca II
În anul 1992, la iniþiativa pãrintelui Iacob Bupte, s-a înfiinþat ºi un cor

bisericesc de elevi, pe lângã ªcoala Genrralã nr. 22 „Caius Iacob” din cartier.
Mulþi dintre copii, care îl compun, provin din familiile vechilor coriºti din
Micãlaca. Corul, condus de cãtre prof. Lodi Magdalena, dã rãspunsurile
liturgice ºi participã la toate manifestãrile specifice. De pildã, la 29
octombrie 1995, corul de copii a dat rãspunsurile la Sfânta Liturghie
sãvârºitã la Mãnãstirea Prislop, iar la 26 noiembrie 1995 a participat la
slujba de la biserica din Brad.

Corul a obþinut Premiul I la festivalul de muzicã sacrã „Cu noi este
Dumnezeu”, desfãºurat în perioada 9-10 decembrie 1995 la Orãºtie, iar, în
1997, Premiul III, la acelaºi concurs. Tot din acest an, corul îºi ia denumirea
de „Eufonia”.

În anul 2000, tot la iniþiativa pãrintelui Iacob Bupte, s-a înfiinþat ºi corul
mixt al Bisericii Ortodoxe Micãlaca Veche II, având un numãr de 40 de

Biserica Parohiei Arad Micãlaca Veche II
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membri. Conducerea corului a fost preluatã de prof. Lodi Magdalena. De
corul de copii „Eufonia” a început sã se ocupe, din 2006, prof. Roºu Laura,
de la ªcoala Generalã 22 „Caius Iacob”. La scurtã vreme, corul mixt a
cunoscut o evoluþie spectaculoasã. Membrilor fondatori ai corului li s-au
alãturat, cu discreþie ºi cu multã dãruire, Elena Sbârcea, de la Filarmonica
de Stat Arad, Mirela Ianc (Dan), profesor de muzicã, Ovidiu Cãpitan,
absolvent al Facultãþii de Teologie, Roºu Laura, profesor de muzicã, Ana
Vasile Andrei, elev la Liceul de Artã „Sabin Drãgoi” din Arad, contribuind
la profesionalizarea „Corului din câmp” din Micãlaca Veche II, denumit aºa
de pe vremea când cânta la Paraclis, în aer liber, iar biserica nu era ridicatã.

 În anul 2008, corul a obþinut Premiul I la Festivalul de colinde de la Macea,
iar în februarie 2009 a concertat la Biserica Ortodoxã din Knitelfeld (Austria),
unde a impresionat atât prin rãspunsurile liturgice, cât ºi prin frumuseþea
costumelor populare româneºti, în care au fost îmbrãcaþi coriºtii.

Parohia ortodoxã românã din Micãlaca Nouã
Ca aºezare, Micalaca Nouã a apãrut ºi s-a dezvoltat în perioada inter-

belicã, fiind o prelungire spre vest a cartierului Micãlaca de azi. Pânã în
1925 comunitatea ortodoxã din Micãlaca Nouã a funcþionat ca filie la Micãlaca
Veche, însã locuitorii acestei noi aºezãri au dorit sã aibã propria lor parohie
ºi au început sã facã demersuri în acest sens. Astfel, 10 mai 1925, ei intervin
la forurile superioare bisericeºti pentru înfiinþarea unei parohii ortodoxe
separate. Ministerul Cultelor ºi Artelor, cu o adresã din 18 septembrie
1925, acceptã înfiinþarea parohiei, care numãra atunci 408 credincioºi.
Primele slujbe religioase au fost oficiate într-o salã de curs a ºcolii primare
de pe strada Fabius iar primul preot ºi organizator al noii parohii a fost
pãrintele consilier Caius Turicu (1925-1927)324 . Lui i-au urmat ca preoþi la
aceastã parohie Cornel Mureºan (1927-1928), Romulus Furdui (1928-1939),
Ioan Buþiu (1939-1956), Dumitru Gornic (1956-1959), Aurel Jiva (1959-
1973), Victor Biliboacã (suplinitor) ºi Terentie Mihiþ (1973), Nicolae Marcu
(de la 1 ianuarie 1974 ºi pânã în prezent), Miron Iercan (1979-2003),
Gheorghe Oprea (1997-2003). Din 2004, slujeºte ºi Adrian Bara, parohul
Parohiei Arad Pasaj-Polivalentã-Podgoria, precum ºi diaconul Marcel Marcu,
profesor de religie la Liceul Forestier.

324 Pavel Vesa, Clerici cãrturari arãdeni de altãdatã, Ed. Gutemberg, Arad, 2008, p. 404-408.
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Biserica ortodoxã românã din Micãlaca Nouã
Construcþia bisericii din Micãlaca Nouã, cu hramul „Sfinþii Arhangheli

Mihail ºi Gavril” ºi a casei parohiale a început în anul 1930, în vremea
preotului Romulus Furdui. Lucrãrile au
durat patru ani (1930-1934) ºi au fost efec-
tuate dupã planurile arhitecþilor Silvestru
Rafiroiu ºi Buzaºi, care au ºi supravegheat
lucrãrile. Banii pentru construcþie au fost
primiþi de la oraºul Arad ºi de la credincioºi.

Edificiul este aºezat pe un soclu înalt,
din piatrã de codru, cioplitã ºi are zidurile
din cãrãmidã iar acoperiºul din tablã. Lun-
gimea sa este de 17, 50 m, iar lãþimea de 8
m. Interiorul bisericii are o capacitate de
350 de credincioºi.

Este construitã pe un plan triconc, cu
douã turle octogonale, una pe naos ºi
cealaltã pe pronaos. Absida altarului ºi
absidele laterale sunt ridicate pe cinci laturi
ale unui poligon. În interior, absidele sunt
semicirculare. Pronaosul este supralãrgit
(4x8m). În dreptul lui, în exterior, a fost

plasatã o construcþie specialã care adãposteºte scara de urcare în
balcoanele pronaosului. La nivelul balcoanelor a fost construit un cafas
amplu, sprijinit pe stâlpi puternici.

In exterior, faþadele sunt împãrþite în douã de un brâu median. Registrul
inferior este decorat cu panouri dreptunghiulare de tencuialã, marcate de
muluri cu profil semicircular. Registrul superior este prevãzut cu arcaturi
oarbe, animate în interior cu cercuri realizate în mulurã cu aceeaºi secþiune
semicircularã. Pe faþada de vest a bisericii, în douã niºe, în anul 2004, pictorul
arãdean Corneliu Artimon a realizat portretele Arhanghelilor Mihail ºi Gavril.

Pictura muralã, în stil neo-bizantin, a fost executatã, în anii 1943-1944,
de pictorul Cornel Cenan din Cluj, pe vremea preotului Ioan Buþiu. Tot
acum a fost tencuitã ºi casa parohialã. Banii pentru aceste lucrãri au fost
adunaþi de la credincioºi.

Biserica Ortodoxã Românã
Micãlaca Nouã, cu hramul

„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavril”
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Activitatea coralã
Tot preotului Ioan Buþiu i se datoreazã înfiinþarea la Parohia Micãlaca

Nouã a unui cor bisericesc mixt.

Biserica ortodoxã „Sf. A-
postol Andrei”

Biserica ortodoxã „Sf. A-
postol Andrei” din Micãlaca
Nouã Zona 300, a fost sfinþitã
în anul 2003. Preot este Gheor-
ghe Oprea.

Biserica romano-catolicã „Ador-
mirea Maicii Domnului”

Parohia romano-catolicã cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” din
Micãlaca s-a înfiinþat ca bisericã prin
1900. Odatã cu creºterea numãrului de
credincioºi, în anul 1929, a fost ridicat
edificiul ecleziastic, având hramul
„Adormirea Maicii Domnului”325 . În
anul 1940, erau amintite Micãlaca Nouã
ºi Micãlaca Veche ca filii ale parohiei
Glogovãþ /Vladimirescu s. n. /. Erau,
în acel an, 938 credincioºii catolici, în
Micalaca Nouã ºi 43 în Micalaca
Veche326 . Abia în anul 1967 a fost ridi-
catã la rangul de parohie327 .

Parohii ºi administratorii parohiali care au slujit în Biserica romano-
catolicã „Adormirea Maicii Domnului” din Micãlaca au fost:

Biserica Ortodoxã Românã „Sf.Apostol Andrei”

Biserica Romano-Catolicã
„Adormirea Maicii Domnului”

325 Schematismus Cleri Dioecesis Timisoarensis pro Anno Domini 2005-2006, Typis
Tipographiae „Mirton”, Timiºoara, 2005, p. 47.

326 Schematismus Cleri Dioecesis Timisoarensis pro Anno Domini 1940, Typis
Typographiae „Victoria”, Timiºoara, 1940, p. 43-44.

327 Schematismus Cleri Dioecesis Timisoarensis pro Anno Domini 2005-2006, p. 47.
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Pr. Kóbor György (1967–aug.
1969), actualmente paroh pensionar de
Ciacova, director al „Caritas”- Ciacova,
prepozit minor emerit al Capitlului
Catedral de Timiºoara.

Pr. Kovács István, capelan de Arad-
Gai (august - octombrie 1969) a asigurat
administrarea parohiei în perioada de
interimat. A decedat în 01. 05. 2003 în
Timiºoara-Ghiroda.

Pr. Mészáros Antal (oct. 1969 -
1970) - preot al diecezei de Oradea, an-
terior paroh de Crasna, jud. Bihor.

P. Való Ferenc OSchP 1970 – ian.
1972 cãlugãr piarist, † 15. 10. 2005,
Timiºoara.

Pr. Ebenspanger Ferenc (ian.
1972–dec. 1976), este paroh pensionar
ºi administreazã comunitatea filialã de la
Dognecea, jud. Caraº-Severin.

P. Benõcs Zoltán OFMConv. (ian.
1977–1981) - cãlugãr franciscan minorit,
† 08. 04. 1988.

Pr. Heinrich József 1981 – paroh
interimar, din 1980 fiind prezent ºi în
calitate de capelan în aceastã parohie
(actualmente paroh de Otelec, jud. Timiº,
fost director al Liceului Teologic Romano-
Catolic „Gerhardinum” din Timiºoara).

Pr. Sánta István (nov. 1981 – sept.
1984) (preot al arhidiecezei de Alba Iulia,
† 28. 09. 1987)

P. Godó Mihály SJ oct. 1984 – mai
1985 (cãlugãr iezuit, deþinut în temniþele
comuniste, renumit pentru atitudinea sa

Biserica Romano-Catolicã
„Adormirea Maicii Domnului”.

Interior

Biserica Romano-Catolicã
„Adormirea Maicii Domnului”.
Placa de marmurã de la intrare
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anticomunistã, pentru activitatea pastoralã deosebit de curajoasã în
perioada dictaturii, experienþa vieþii sale fiind publicatã într-o autobiografie
publicatã dupã Revoluþia din 1989. A decedat la 23. 09. 1996, fiind
înmormântat la Dorobanþi, localitatea sa natalã).

Pr. Szabó Péter (mai 1985 – mart. 1987) – actualmente canonic
alexandrin al Capitlului Catedral de Timiºoara, paroh de Zimandul Nou,
jud. Arad, fost director al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”
din Timiºoara)

Pr. Balogh László (mart. 1987–pânã în prezent) - din vara lui 2009
este administratã de cãtre parohul din Arad-Micãlaca ºi Parohia din Glogovãþ
(Vladimirescu)328 .

Biserica Creºtinã Baptistã „Renaºterea”din Micãlaca
Miºcarea confesionalã baptistã

ºi-a fãcut simþitã prezenþa, în judeþul
ºi oraºul Arad, la sfârºitul secolului
al XIX-lea. Prima bisericã din muni-
cipiul Arad a fost înfiinþatã, în anul
1897, în Micãlaca329 . Cu prilejul
împlinirii a 110 ani de la înfiinþare,
credincioºii au editat un pliant „110
ani De mãrturie baptistã, de umbla-
re cu Dumnezeu ºi de har”330 , în
care au prezentat principalele mo-
mente din activitatea ei. Primii mem-
bri ai comunitãþii baptiste din
Micãlaca, botezaþi în 9 octombrie
1898, au fost Teodor Drãucean,
Petru Cameniþã, Savu Popovici,
Mitru Bugariu ºi Maxa Gabor.

328 Claudiu Cãlin, Cronologia preoþilor parohi ºi administratorilor parohiali ai Parohiei
Romano-Catolice Arad-Micãlaca, mss. Timiºoara, 2010, f. nenr.

329 Arad. Monografia oraºului, Arad, 1999, p. 248.
330 Aducem mulþumiri pentru sprijinul acordat Angelicãi Balaj, membrã a Bisericii Creºtine

Baptiste „Renaºterea”din Micãlaca.

Biserica Creºtinã Baptistã
„Renaºterea”din Micãlaca. 1960
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Din anul 1919, comunitatea a
hotârât sã cumpere un teren, pe
care sã fie construit edificiul bise-
ricesc. Proiectul s-a materializat
în 1921, iar ridicarea clãdirii a fost
finalizatã abia în 1926. Odatã cu
augmentarea numãrului baptiº-
tilor, ei au format primul cor în
anul 1911, prima orchestrã în anul
1947 ºi prima fanfarã în anul ur-
mãtor.  Pastorii, care au slujit de-
a lungul timpului, au fost: Ioan

Truþa (1929-1932), Teodor Iov (1944-1951, 1952-1955), Pavel Popa (1951),
Dumitru Inoveanu (1952-1959), Pavel Chiu (1955-1962), Mihai Chiu (1962-
1970, 1982-1985); Teodor Vereº (1970-1981), Petru Bozian (1985-1997),
Lazãr Magu (1995), Ovidiu Drãgan (2000).

În perioadele 1938-1939, 1942-1944, biserica a fost închisã331 .
De-a lungul vremii, vechea bisericã a fost consolidatã ºi renovatã.
Azi, comunitatea dispune ºi de grãdiniþa „Peºtiºorul”, inauguratã în

anul 1999.

Biserica Baptistã Maranata
Piatra de temelie a Biserici Baptiste Maranata a fost pusã în 3 februarie

1990, în urma ºedinþei celor 136 de membri ai adunãrii generale, desfã-
ºuratã în edificiul bisericii ªega din Arad. Ea urma a fi ridicatã pe bulevardul
N. Titulescu, nr. 1. Cu finanþarea din afarã a „fraþilor din Irlanda de Nord”
ºi cu sprijinul consiliului de conducere al primãriei Arad, din structurile
cãruia fãcea parte pastorul Dorel Popa. Membrii comunitãþii, în tot acest
timp, ºi-au desfãºurat serviciul religios în Biserica Baptistã „ªega”332 .

Graþie postului de radio Europa Liberã ºi Colegiului Chester din Anglia,
Dorel Popa a fost invitat de pastori din S.U.A. , Anglia, dupã 1990, sã expunã

Biserica Creºtinã Baptistã
„Renaºterea”din Micãlaca. 2010

331 110 ani De mãrturie baptistã, de umblare cu Dumnezeu ºi de har”, (Pliant), Arad, 2008,
f. nener.

332 Nelu Roºca, Biserica Creºtinã Baptistã Maranata-Arad. Aniversare-20 ani, Arad,
2010, p. 13-14.
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necesitãþile financiare ºi evo-
luþia spiritualã a credincioºilor.
Din pricina unui incident
nefericit, construcþia bisericii
a fost întreruptã, în octombrie
1993, de cãtre I. C. I. M.
Braºov, care executa lucrã-
rile. Cu sprijinul financiar al lui
Bob Van Kampan, în vara
anului 1994, lucrãrile au fost reluate. Pe toatã perioada construcþiei,
biserica a beneficiat de sprijin din strãinãtate pentru asigurarea dotãrilor:
1000 de scaune (Anglia, septembrie 1991); sistem de sonorizare ºi
televiziune interioarã, orgã cu sintetizator (Anglia, iulie 1995). În 6 august
1995, edificiul a fost finalizat.  La inaugurare au luat parte reprezentanþii
tuturor cultelor din Arad, oficialitãþi din ministerul cultelor, precum ºi Bob
Van Kampan333 .

În intervalul 1990-1995, membrii bisericii au desfãºurat servicii
religioase, conferinþe, s-au implicat în acte caritabile. În anul 1991 a fost
înfiinþat primul orfelinat creºtin la Pãuliº, care adãpostea ºase copii. Cu
sprijinul pastorului Dorel Popa, consilier al primãriei arãdene, biserica a
primit clãdirea din str. Buºteni, nr. 22, spre a ocroti ºase copii abandonaþi
ºi proveniþi din familii sãrace. Pe strada Goga, nr. 41, a fost deschis, în 5
mai 1992, primul cabinet medical creºtin334 .

Numãrul membrilor a crescut. În intervalul 1990-1994 erau 149 de
persoane, la care s-au adãugat, în perioada 1995-2010, încã 474; un total de
623 persoane335 .

Pastorii bisericii au fost: Dorel Popa, Nicu Brânda, Nicu Atnagea,
Cristian Barbosu, Daniel Cojiþã336 .

Biserica a avut ºi are un cor mixt, care a vizitat biserici din þarã ºi
strãinãtate. În anul 1993, pastorul Nelu Aliman a înfiinþat un cor bãrbãtesc,
care, în 2001, a fost reorganizat. De asemenea, în 1998, a organizat un

Biserica Baptistã Maranata. 2010

333 Ibidem, p. 19, 21, 26.
334 Ibidem, p. 25.
335 Ibidem, p. 26, 29.
336 Ibidem, p. 25, 30-31.
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grup coral de femei. În 1999, Cristian Precup a înfiinþat Grupul Impact, iar
Dorel Bâc a format un cor de copii. Un membru al bisericii, Stoica Gel a
pus bazele corulului „fraþilor” vârsnici „Eben Ezer”, care ºi-a desfãºurat
activitatea pânã în anul 2005. Sub conducerea lui Câmpan Gheorghe, corul,
în anul 2009, ºi-a reluat activitatea. În anul 2009, Daniel Nicoarã a înfiinþat
grupul „El Shaddai”. Din 2001, sub îndrumarea pastorului Nelu Aliman, a
apãrul foaia misionarilor „Bordul de misiune-Candele Aprinse”337 .

Biserica Creºtinã Penticostalã Micãlaca
Sub influenþa Miºcãrii Penticostale ºi Carismatice Mondiale, credin-

cioºii din Micãlaca ºi-au înfiinþat, în anul 1923, o bisericã338. Ei s-au întrunit,
la început, în casa vãduvei Danciu Sofia, de pe strada Renaºterii nr. 84.
Potrivit pastorului Cornel Borlovan, care a activat ca membru din anul 1935,
primii convertiþi au fost familia „vaduvei Danciu Sofia, compusã din fiica
Marica cu soþul Gheorghe Tiºler, fiica Ecaterina, fiul Pascu Danciu, Nuþu
Ardelean ºi alþii a cãror nume nu le reþin. La scurt timp la acest grup s-au
alãturat mai multe persoane, printre care ºi pãrinþii mei: Borlovan Solomon
ºi Floriþa”339.

Conducãtor al comunitãþii a fost, din 1923 pânã în 1928, Tiºler
Gheorghe. Primul pastor penticostal, care a preluat, în mod oficial aceastã
funcþie, a fost, din anul 1928 pânã în 1953, Urlea Gheorghe340 . Actele bise-
riceºti, în perioada 1923-1929, au fost întocmite de cãtre Bradin Gheorghe
din Pãuliº ºi Olariu Mihai din Lipova. Între 1953-1955, funcþia de pastor a
fost indeplinitã de cãtre Borlovan Cornel. În anul 1955 a fost ordinat de
cãtre comunitatea penticostalã pastorul Ilie Stãnuº341 . Dupã o scurtã
perioadã, Borlovan Cornel, a fost desemnat din nou pastor al bisericii.

Urlea Gheorghe, „bun cântãreþ ºi cunoscãtor al notelor muzicale” a
înfiinþat, în 1935, primul cor mixt, o orchestrã de mandoline, în 1936, la
care cântau copii. Din ea a fãcut parte ºi pastorul Cornel Borlovan împreunã

337 Ibidem, p. 30, 32-33.
338 Arad. Monografia oraºului, Arad, 1999, p. 250.
339 Cornel Borlovan, Scurt Istoric al Bisericii Crestine Penticostale Micalaca, mss. ,

Arad, 2010, f. nenr.
340 În anul 1928, Ecaterina, fiica vãduvei Danciu Sofia s-a cãsãtorit Urlea Gheorghe,

originar din localitatea Mãderat, Arad. (Cf. Cornel Borlovan, op. cit. , f. nenr.)
341 A. B. O. R. M. V. , preot Gheorghe Cãvãºdan, op. cit. , f. 70.
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cu o sorã mai mare. Corul ºi-a
desfãºurat activitate ºi în anul
1954.

Biserica a fost salvatã de
inundaþiile din primãvara lui
1932, „O minune însã a fost
faptul cã a rãmas în picioare
casa de pe strada Renaºterii nr.
84, unde funcþiona Biserica
Penticostala. Toate casele din
jur s-au nãruit, însã aceastã casã
este ºi astãzi în picioare”, însã schimbãrile politice din perioada interbelicã,
dar ºi instaurarea comunismului au afectat pulsul comunitãþii. Împotriva
credincioºilor bisericilor neoprotestante au început anchete, ameninþãri,
arestãri. Ei au fost nevoiþi sã se întâlneascã pe timpul nopþii pentru a-ºi desfãºura
serviciile religioase342 .

Cu toate acestea, în 20 mai 1945, a fost organizatã la Arad o conferinþã
care avea ca scop organizarea Miºcãrii Penticostale din România. Din
structurile de conducere au fãcut parte: Gheorghe Bradin – preºedinte;
Olariu Mihai – vicepreºedinte, Sandru Trandafir – secretar general, Urlea
Gheorghe – casier central343 .

Comunitatea penticostalã, în anul 1946, a fost nevoitã sã-ºi schimbe
locaþia. A funcþionat, pentru o scurtã perioadã, într-o casã mai spaþioasã,
pe strada Renaºterii, nr. 29. Autoritãþile arãdene au solicitat cedarea
localului pentru a deschide un
magazin alimentar, oferind, în
schimb, casa din str. Renaºterii,
nr. 2A. Amenajarea spaþiului s-
a finalizat în anul 1948. Aici, s-
au desfãºurat serviciile religioa-
se pânã în anul 2008, sub con-
ducerea pastorelui Cornel Bor-
lovan. Conducerea a înaintat,

Corul Bisericii Creºtine Penticostale
Micãlaca. 1954

Biserica Creºtinã Penticostalã Micãlaca
pânã în 2008

342 Cornel Borlovan, op. cit. , f. nenr.
343 Arad. Monografia oraºului, p. 250.
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de-a lungul timpului, numeroase
solicitãri autoritãþilor arãdene
pentru a construi pe terenul de
pe Calea Radnei, nr. 248 A, un
nou edificiu bisericesc. Demer-
sul s-a materializat, în 22 aprilie
2003, când Primãria Munici-
piului Arad a concesionat tere-
nul menþionat, de 1817 m2, de
pe Calea Radnei, cu intrare de
pe strada Renaºterii nr. 2 B.

Construcþia bisericii a început în anul 2004 ºi a fost finalizatã în 16 august
2008.

Noua casã de rugãciune a fost inauguratã duminicã, 17 august. La
eveniment au participat peste 1000 persoane, între care oaspeþi de peste
hotare, oficialitãþi, reprezentanþi ai cultelor. Dupã momentul solemn din
curtea bisericii ºi tãierea panglicii, sala ºi holul spaþios de la intrare s-au
umplut pânã la refuz. Programul a fost condus de David Margaian, pastorul
bisericii. Acesta a început cu un scurt istoric al bisericii penticostale din
Micãlaca citit de pastorul Borlovan Cornel. Apoi au luat cuvântul, pe rând,
arh. Gh. Seculici (cel care a realizat proiectul edificiului), ing. C. Craºovan,
reprezentanþii bisericilor baptiste ºi adventiste, pastorii Niky Pop ºi Galiº
din diaspora, Moise Ardelean, preºedintele comunitãþii penticostalilor din
judeþul Arad. Predica ºi rugãciunea de consacrare au fost rostite de
preºedintele Cultului Penticostal din România, dr. Riviº Tipei Pavel.

Din 20 ianuarie 2008, biserica îl are ca pastor pe David Mãrgãian344.

Biserica Creºtinã Adventistã de Ziua a ªaptea Micãlaca Arad
Comunitatea adventistã s-a constituit în anii 1899-1900, când a fost

convertit primul membru, prin acþiunea de evanghelizare a pastorului
Hunedergardt. În casa lui Gheman Mitru, ºi-au desfãºurat serviciul religios
creºtinii adventiºti pânã în anul 1929, când a fost cumpãrat un teren.

Biserica Creºtinã Penticostalã Micãlaca. 2010

344 Cornel Borlovan, op. cit. , mss. , f. nenr.
345 Biserica Creºtinã Adventistã de Ziua a ªaptea Micãlaca Arad, 31 mai 2003, pliant, f.

nenr. ; Arad. Monografia oraºului, Arad, 1999, p. 252.



177MICÃLACA – monografie

Comunitatea a ridicat o Casã de Rugãciune,
pe strada Renaºterii, nr. 63, care a fost
distrusã de inundaþiile din 1932345 . Dupã
trecerea dezastrului au edificat o alta, în
care ºi-au desfãºurat serviciul religios pânã
în anul 2000.

La 4 noiembrie 1997, a fost cumpãrat
terenul de pe strada Voinicilor nr. 29.
Lucrãrile au început în 12 mai 1998.
Proiectul clãdirii a fost executat de firma
S. C. Proiect S. A. Arad prin arhitecþii Gh.
Seculici, Elisabeta Cosma ºi Monica
Cuzneþov. Primul serviciu religios a avut
loc în anul 2000, însã abia în 31 mai 2003, a
fost inauguratã biserica.

Pastorii care au slujit, de-a lungul timpului, au fost: Manchen, Herman,
Reit, Cazan, Tolici, Roibescu, Popescu, Cionca, Pavel Criºan, ªamotã
Constantin, Ioan Bastorealã, Gligor Deac, Ilie Ofiþeru, Petru Secui, ªtefan
Fur, Ioan Ban, Dimitrie Jigãu, Ioan Sturz, Gabriel Dragoº, Pavel Memete,
Valentin Rusu, Vasile Varcuº346 .

În 2009 din iniþiativa tinerilor, pe lângã biserica adventistã de ziua a
ºaptea a luat fiinþã Asociaþia „Youth and Family” Micãlaca-Arad, care
desfãºoarã diverse activitãþi de voluntariat.

*
Scurta incursiunea în istoria bisericeascã din Micãlaca ne permite sã

apreciem, pe de-o parte loialitatea faþã de credinþa creºtin ortodoxã, dat
fiind faptul cã populaþia era majoritar româneascã, iar, pe de altã parte,
afilierea la noile curente religioase. Fiecare, prin specificul programelor
religioase ºi implicarea în viaþa socialã ºi-a adus aportul la asigurarea
mozaicului religios.

Biserica Creºtinã Adventistã de
Ziua a ªaptea Micãlaca Arad

346 Biserica Creºtinã Adventistã de Ziua a ªaptea Micãlaca Arad, 31 mai 2003, pliant, f.
nenr. ; Aducem mulþumiri familiei dr. Teodor Cameniþã.
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CAPITOLUL  VIII.
Miºcarea sportivã din Micãlaca347

Clubul sportiv „Olimpia” a fost fondat în anul 1920. La început a avut
numai o secþie de fotbal ºi a reprezentat cartierul Micãlaca.

În anul 1931 a ocupat locul al II-lea în Campionatul regional, la egalitate
de puncte cu prima clasatã. Din aceastã echipã a cartierului Micãlaca s-au
ridicat jucãtori de fotbal renumiþi, mulþi dintre ei ajungând ºi la performanþe
internaþionale: Barbu I, Barbu II, Kiss I. , Lupaº, Cuedan, fraþii Variassy,
Seprenyi, Marksteiner (cunoscutul Marcu al Ripensiei, renumit prin forþa
ºi precizia extraordinarã a ºuturilor sale). Lupºa Coriolan a fost ani îndelun-
gaþi director sportiv al Clubului „Olimpia” din Micãlaca, avându-l ca secretar
pe Caran Teodor, de la Banca „Victoria” din Arad. Baza sportivã a Clubului
„Olimpia” se gãseºte ºi astãzi în cartier, dupã pod, între ºoseaua principalã
ºi calea feratã Arad-Timiºoara. Terenul era înconjurat cu gard ºi avea ºi o
tribunã acoperitã. Gazonul, natural, mai era cunoscut ºi pentru smocurile
de iarbã care deviau uneori traiectoria mingii. Tot aici au funcþionat ºi Clubul
de Gimnasticã din Micãlaca, înfiinþat în anul 1919, precum ºi Clubul Sportiv
PTT, înfiinþat în anul 1931, care, apoi, a fuzionat cu „Olimpia”.348

Menþionãm sportivii cu rezultate remarcabile:
Barbu ªtefan II349  s-a nãscut în anul 1908 în Micãlaca. Încã din primele

clase de ºcoalã îndrãgeºte sportul, dar mai ales fotbalul. Începe sã joace la

347 Þiganu Tiberiu, O istorie ilustratã a fotbalului arãdean, vol. I, Editura Astra Sport,
Arad, 2009, p. 44.

348 Ibidem, p. 43.
349 Ibidem, p. 118.
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„Olimpia” din Micãlaca, dupã care se transferã la Gloria CFR Arad, pentru
ca mai apoi sã fie selecþionat în echipa naþionalã de fotbal a României.
El devine astfel singurul arãdean care este îmbarcat pe celebrul vas de
croazierã italian „Conte Verde”, care duce echipa naþionalã de fotbal a
României la primul Campionat Mondial din Uruguay, alãturi de o pleiadã
de mari fotbaliºti, ca Tanczer, Czako, Kovaly, Steiner etc. Altfel spus,
micãlãceanul Barbu II este singurul arãdean care joacã la primul
Campionat Mondial de fotbal din lume. Dupã revenirea în þarã se
transferã la Rapid Bucureºti, iar ca antrenor va conduce echipele Gloria
Arad ºi CA Pecica.

Buzasi Victor350  s-a nãscut în anul 1902, iar din 1912 intrã în echipa
de juniori a clubului de gimnasticã „Olimpia” din Micãlaca. Joacã aici pânã
în anul 1920, având la activ peste 180 de meciuri cu echipele de juniori ºi
seniori. Dupã retragerea din activitatea sportivã a fãcut parte din conducerea
acestui club sportiv din Micãlaca.

Cioarã Nicolae351  s-a nãscut la Petroºani, în anul 1891. Joacã fotbal la
Minerul din localitate, iar din anul 1927 se transferã la Gloria Arad. Din
anul 1930 funcþioneazã ca antrenor al echipelor de copii ºi juniori la Clubul
Sportiv „Olimpia” din Micãlaca.

Cuedan Alexandru352  s-a nãscut în anul 1910, iar din 1922 se
legitimeazã la echipa de fotbal „Olimpia” din Micãlaca. Din anul 1930 se
transferã la IAR Braºov, iar în anul 1933 este luat de echipa de fotbal CFR
Rapid Bucureºti, cu care câºtigã de trei ori Cupa României, în anii 1935,
1937 ºi 1938. A jucat de patru ori în echipa naþionalã a României ºi a
participat ºi la turneul Campionatului Mondial de fotbal din Italia, în anul
1934.

Kiss Ioan353  s-a nãscut în anul 1904. Se legitimeazã ca fotbalist la echipa
„Olimpia” din Micãlaca, unde rãmâne ca portar – cu un scurt transfer la
Clubul Sportiv „Vulcan”, între 1927-1931 – pânã la sfârºitul carierei. A fost
unul dintre cei mai titraþi portari de fotbal din România interbelicã, jucând
640 de meciuri, dintre care 12 sub culorile echipei naþionale.

350 Ibidem, p. 122.
351 Idem.
352 Ibidem, p. 123.
353 Ibidem, p. 128.
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Kiss Iosif354  s-a nãscut în anul 1901 în Micãlaca. Debuteazã ca fotbalist
în anul 1914, la Clubul de Gimnasticã din Micãlaca Nouã, dupã care se
transferã, în anul 1931, la Clubul Sportiv „Olimpia” din Micãlaca. A jucat un
numãr de 130 de meciuri, iar dupã încheierea activitãþii sportive devine
antrenor la centrul de copii ºi juniori de la „Olimpia” Micãlaca.

Lupºa Coriolan355  s-a nãscut în anul 1896. Între anii 1927-1931 a fost
directorul sportiv al Clubului Sportiv Gloria CFR Arad, iar din anul 1932
devine directorul general al Clubului Sportiv „Olimpia” din Micãlaca, unde
reuºeºte sã realizeze o echipã foarte puternicã în care joacã Barbu II,
Dobra ºi Kiss, componenþi ai lotului naþional al României.

Lupaº Ioan356  s-a nãscut în amul 1918, iar din anul 1928 se legitimeazã
la Clubul Sportiv „Olimpia” din Micãlaca. Pleacã apoi la Bucureºti, unde îºi
ia licenþa în drept ºi ºtiinþe economice, din anul 1939 evoluând la echipa
de fotbal „Venus” din Bucureºti, cu care câºtigã ºi un titlu de campion
naþional.

354 Ibidem, p. 129.
355 Ibidem, p. 130.
356 Idem, p. 130.
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ÎN LOC DE ÎNCHEIERE.
Cartierul Micãlaca azi

Ambiþioasele proiecte de sistematizare urbanisticã ale oraºului Arad
din anii ‘80 ai secolului XX au cuprins ºi zonele cunoscute azi sub numele
de Pasaj Micãlaca, Micãlaca I Sud, Micãlaca Zona IV ºi V. Din deceniul
nouã al secolului XX, ele au asfixiat farmecul Micãlãcii de altã datã. Blocurile
înalte, þesute într-un labirint de beton, aveau sã adãposteascã numeroase
familii de muncitori, funcþionari ºi intelectuali.

Pânã la introducerea tramvaiului, singurul mijloc de transport au fost
autobuzele care asigurau legãtura cu oraºul ºi celelalte cartiere. Pentru
mãrirea reþelei de transport, în anul 1978, a fost datã în folosinþã o nouã
linie de tramvai tronsonul Piaþa Podgoria-Vama Micãlaca, iar în 1983 acesta
a fost prelungit pânã la Combinatul chimic357 .

Dupã 1989 ºi mai ales,
dupã accesarea numeroa-
selor proiecte europene, în
cartierul Micãlaca au fost
reasfaltate strãzile, a fost
refãcut pasajul de trecere Mi-
cãlaca-Voinicilor, reþeaua de
transporturi a fost moder-
nizatã.

În ultimul deceniu al
secolului XX ºi în primul

357 Arad. Monografia oraºului, p. 196-198, 221.

Centru de Diagostic ºi Imagisticã medicalã
Euromedic Arad Romania
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deceniu al secolului XXI, reali-
zãrile au fost notabile. Pe vechile
terenuri ale micãlãcenilor, au fost
amenajate hipermarket-turile –
Selgros, Billa, Real, Profi, Penny
Market, au fost construite blocuri
ANL. Primele au fost date în
folosinþã în 4 august 2003. Firme
private au ridicat alte complexe
rezidenþiale. Au fost amenajate
spaþii de joacã pentru copii. Locul
vechilor garaje a început sã fie luat
de parcãri amenajate. Sistemul
sanitar s-a extins. În anul 2002 a
fost inaugurat Centru de Diagnos-
tic ºi Imagisticã Medicalã Euro-
medic Arad Romania; în 2008-2009
a fost inaugurat Spitalul clinic, SC
Genesys Medical SRL.

 Universitatea „Aurel Vlaicu”,
s-a extins în ultimii ani, construind
în Micãlaca o modernã clãdire,
cunoscutã drept Corp A, B, C –
Complex Micãlaca.

Spitalul clinic, SC Genesys Medical SRL

Universitatea „Aurel Vlaicu”,
corp A, B, C – Complex Micãlaca
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ANEXE

 Tabelul 1. Conscripþia de pe Valea Mureºului din anul 1715

 Sursa: Ciuhandu Gheorghe, Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri,  Editura
Diecezana, Arad, 1940, p. 28.

Nr. 
crt.  

Localitatea Iobagi Jeleri Maghiari Germani Români 

1 Arad, opid 102 10 33 65 14 
2 Bârzava 23  2 - 21 
3 Cicir v. Odvoş    -  
4 Govoşdia 26  3 - 23 
5 Groşi 15  1 - 14 
6 Giuliţa 29 4  - 33 
7 Ilteu 37 2 2 - 37 
8 Căpruţa 44 10 4 - 50 
9 Cladova 24 1  - 25 
10 Conop 20 1  - 21 
11 Covăsânţ 46 4 8 - 42 
12 Cuvin 38   - 38 
13 Lupeşti 17 6 4 - 19 
14 Miniş 43 1 18 - 26 
15 Micălaca 62 - - - 62 
16 Odvoş şi Cicir 16 - - - 16 
17 Pârneşti 5 - - - 5 
18 Petriş 50 13 5 - 58 
19 Radna, opid 107 9 12 - 104 
20 Roşia 27 6 2 - 31 
21 Soborşin 28 1  - 29 
22 Sălişte 34 8 3 - 39 
23 Temeşeşti 13 - 13 - 13 
24 Toc 28 - 2 - 26 
25 Totvaradia, opid 50 4 - - 54 
26 Vineşti 16 1   17 
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 Tabelul 2. Conscripþia de pe Valea Mureºului din anul 1720

Nr. 
crt.  

Localitatea Iobagi Jeleri Maghiari Germani Români 

1 Arad, opid-cetăţeni-160 9 30 94 45 
2 Bârzava 5 -   5 
3 Cicir  4 -   4 
4 Dumbrăviţa 13 1   14 
5 Govoşdia 9 -   9 
6 Groşi 5 1   6 
7 Giuliţa 9 -   9 
8 Ilteu 15 1   16 
9 Căpruţa - -    
10 Cladova 21 2   23 
11 Conop 8 - 1  7 
12 Covăsânţ 33 -   33 
13 Cuvin 21 2   23 
14 Lupeşti 6 -   6 
15 Miniş 10 1   11 
16 Micălaca 54 -   54 
17 Odvoş  - -   - 
18 Pârneşti 2 -   2 
19 Petriş 19 - 2  17 
20 Radna, opid 97 10 7  100 
21 Roşia 6 -   6 
22 Soborşin 6 1   7 
23 Sălişte 5 -   5 
24 Temeşeşti 4 -   4 
25 Toc 8 -   8 
26 Totvaradia, opid 16 1   17 
27 Vineşti 8 -   8 

 Sursa: Ciuhandu Gheorghe, Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri,  Editura
Diecezana, Arad, 1940, p. 29.
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 Tabelul 3. Conscriptia  din anul 1743 – Micãlaca

1. Judex: Lukas Iovan, fiu de iobag sub 16 ani. Avea 4 boi, 3 vaci, 4 junci, 1 cal, 1 porc.
Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu de 8 cubule358 , orz, 2 cubule, porumb, 1 cubul.

2. Jur. Mugur Nicula, iobag, avea un fiu sub 16 ani ºi 2 boi, 2 vaci, 1 junincã, 2 cai, 1 porc.
Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu de 3 cubule, orz, 1 cubul, porumb, 1 cubul.

3. Incolae: Mihai Petru, iobag, Avea 2 boi, 2 vaci, 2 junci, 2 cai, 5 porci. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 6 cubule, orz, 1 cubul, porumb, 1 cubul.

4. Todgyer Ioan359 , iobag, avea 2 vaci, 2 junci, 2 cai ºi 2 porci. Pãmânt pentru semãnãturã
cu grâu, 2 cubule, porumb, 1 cubul.

5. Todgyer Lupp360 , iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 4 junci, 2 cai. Pãmânt pentru semãnãturã cu
grâu, 2 cubule, porumb, 1 cubul.

6. Csucsan Joon361 , iobag, avea 2 boi, 1 cal, 15 oi, 2 porci. Pãmânt pentru semãnãturã cu
grâu, 2 cubule, porumb 1/2 cubul ºi 5 stupi.

7. Draucsan Pall362 , iobag, aves 4 boi, 3 vaci, 1 junincã, 2 cai ºi 6 porci. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 8 cubule, orz, 1 cubul, ovãz, 3 cubule ºi porumb, 1 cubul.

8. Floka Gyorgy363 , iobag, avea 4 boi, 2 vaci, 1 junincã, 2 cai, 20 oi ºi 2 porci. Pãmânt
pentru semãnãturã cu grâu, 4 cubule, orz, 2 cubule, ovãz, 3 cubule ºi porumb, 1 cubul.

9. Sivan Nedelks, iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 1 junincã, 1 cal ºi 2 porci. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 4 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

10. Radovan Svetko, iobag, avea un copil sub 16 ani, 4 boi, 2 vaci, 2 juninci, 1 cal ºi 1
porc. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 6 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

11. Bai Dumiter364 , iobag, avea 2 vaci, 2 cai. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 2 cubule
ºi porumb, 1 cubul.

12. Osztoj Misks, iobag, avea 2 boi, 2 cai ºi 1 vacã. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 4
cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1/2 cubul.

13. Bugarin Mility, iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 2 junci, 2 cai ºi 3 porci. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 4 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

14. Nicola Stojan365 , iobag, avea 4 boi, 2 vaci, 2 juninci ºi 2 cai. Pãmânt pentru semãnãturã
cu grâu, 4 cubule, orz, 1 cubul, ovãz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

15. Dehelyan Joon366 , iobag, avea 2 vaci, 1 junincã ºi 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu
grâu, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

16. Szubota Iaksin, iobag, avea 1 vacã, 2 junci, 2 cai ºi 2 porci. Pãmânt pentru semãnãturã
cu grâu, 2 cubule ºi 1/2 cubul porumb. Mai aveaþi 1/4 moarã.367

358 Un cubul este aproximativ un jugãr cadastral.
359 Toader Ioan.
360 Toader Lup.
361 Ciucean Ioan. (Ciuci, Vârfuri)
362 Dreucean Pavel.
363 Floca Gheorghe.
364 Bai Dumitru.
365 Stoian Nicolae.
366 Dehelean Ioan.
367 Dispunea de un sfert dintr-o moarã.
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17. Mayer Luka, iobag.368

18. Radivoi Svejn, iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 1 junincã, 1 cal ºi 1 porc. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 2 cubule, ovãz, 2 cubule ºi porumb, 1 cubul.

19. Morodan Iovan, iobag. Avea un frate369 . Poseda 2 boi, 1 vacã ºi 2 porci. Pãmânt
pentru semãnãturã cu grâu, 2 cubule ºi porumb, 1 cubul.

20. Kapral Todgyer370 , iobag, avea 1 vacã ºi 1/2 cubul pãmânt pentru semãnãturã.
21. Georgy Nedelko371 , iobag, avea 1 vacã. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 1 cubul ºi

porumb, 1/2 cubul.
22. Stojan Kaidacs, iobag, avea 1 vacã, 1 junincã ºi 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu

grâu, 2 cubule.
23. Sokacs Georgy372 , iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 1 cal ºi 1 porc. Pãmânt pentru semãnãturã

cu grâu, 2 cubule, orz, 2 cubule ºi porumb, 1 cubul.
24. Pan Radivi, iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 1 junincã ºi 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu

grâu, 3 cubule ºi 1 cubul cu porumb.
25. Protta Todgyer373 , iobag. Avea 1 servitor.374  Dispunea de 2 vaci ºi 1 cal.
26. Hara Pascul, iobag, avea 1 vacã ºi un sfert de cubul de pãmânt semãnat cu porumb.
27. Selontan Thoma, iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 1 junincã, 1 cal ºi 1 porc. Pãmânt pentru

semãnãturã cu grâu, 1 cubul ºi o jumãtate de cubul semãnat cu porumb.
28. Dehelyan Martin, iobag, avea 1 vacã, 1 junincã ºi 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu

grâu, 1 cubul ºi un sfert de cubul semãnat cu porumb.
29. Dan Jacob, iobag, avea 2 cai ºi o jumãtate de cubul semãnat cu porumb.
30. Bugar Ieremie375 , iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 1 junincã, 1 cal ºi 1 porc. Pãmânt pentru

semãnãturã cu grâu, 3 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.
31. Boer Petru, iobag, avea 2 boi ºi 1 vacã. Pãmânt pentru semãnat cu grâu, 1 cubul ºi 2

mãsuri, 2 mãsuri orz ºi 1/2 cubul cu porumb.
32. Michucza Joon, iobag, avea 1 vacã. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 2 mãsuri ºi un

sfert de cubul cu porumb.
33. Radovan Mirko, iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 3 juninci, 2 cai. Pãmânt pentru semãnãturã

cu grâu, 4 cubule, orz, 2 cubule, porumb, 1/2 cubul.
34. Ciordar Stoja, iobag, avea 4 boi, 1 vacã, 2 cai ºi 15 oi. Pãmânt pentru semãnãturã cu

grâu, 3 cubule ºi 1 cubul cu porumb.
35. Torno Stephan, iobag, avea 2 boi, 2 vaci ºi 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu,

3 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.
36. Baba Istvan, iobag, avea 2 boi, 1 vacã ºi 3 junci. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu,

1 cubul, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

368 Nu apare menþionat cu proprietãþi.
369 Cu siguranþã cã fratele acestuia locuia în aceeaºi gospodãrie, altfel nu era menþionat.
370 Cãprar Gheorghe.
371 Gheorghe Nedelcu.
372 Socaciu Gheorghe.
373 Protta este de fapt, Protopopul (cf. Ciuhandu, op. cit.). Deci, este vorba despre preotul

din Micãlaca.
374 Servitorul trebuie înþeles ca ºi angajat pentru nevoile gospodãreºti sau bisericeºti.
375 Bugariu Ieremia.
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37. Hocz Joon376 , iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 3 junci, 2 cai ºi 7 porci. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 2 cubule ºi 2 mãsuri, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

38. Szfetko Kukkovics, iobag, avea 4 boi, 2 vaci, 2 cai, 16 oi, 4 capre ºi 5 porci. Pãmânt
pentru semãnãturã cu grâu, 6 cubule ºi 2 mãsuri, orz, 1 cubul, ovãz, 1 cubul ºi porumb,
1 cubul.

39. Szokacs Mihajko377 , iobag, avea 4 boi, 2 vaci, 2 juninci, 2 cai ºi 10 porci. Pãmânt
pentru semãnãturã cu grâu, 10 cubule, orz, 2 cubule, ovãz, 1 cubul ºi porumb, 1
cubul.

40. Illia Petko, iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 1 junincã ºi 2 cai. Pãmânt pentru semãnãturã cu
grâu, 1 cubul.

41. Pava Luppul, iobag, avea 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 1 cubul ºi o
jumãtate de cubul semãnat cu porumb.

42. Urss Petru, iobag, avea 2 vaci, 1 junincã ºi 2 cai. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu,
2 cubule ºi porumb, 1 cubul.

43. Gligor Joon, iobag, avea 4 boi, 3 vaci, 2 junci, 2 cai, 20 oi ºi 7 porci. Pãmânt pentru
semãnãturã cu grâu, 5 cubule, orz, 1 cubul, ovãz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.

44. Arygelan Stan378 , iobag, avea 1 vacã ºi 1 porc. Pâmânt pentru semãnãturã, ½ cubul.
45. Paja Misko, iobag, avea 1 calþi 1/2 cubul semãnat cu porumb.
46. Blotor Onye, iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 8 junci ºi 1 porc. Pãmânt pentru semãnãturã

cu grâu, 3 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.
47. Raczko Tatar, iobag, avea 1 vacã, 1 cal ºi un sfert de cubul de pãmânt semãnat cu

porumb.
48. Duca Stephan379 , iobag, avea 2 boi, 1 vacã ºi 1 junincã. Pãmânt pentru semãnãturã cu

grâu, 4 cubule, orz, 1 cubul ºi porumb, 1 cubul.
49. Mihucza Iacob380 , iobag, avea 2 boi, 1 vacã, 2 cai ºi 2 porci. Pãmânt pentru semãnãturã

cu grâu, 3 cubule ºi porumb, 1 cubul.
50. Bortika Adam, iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 1 junincã, 1 cal ºi 1 porc. Pãmânt pentru

semãnãturã cu grâu, 1 cubul ºi 1/2 cubul semãnat cu porumb. Este de meserie pescar.
51. Raja Bugar, iobag, avea 1 cal ºi un sfert de cubul de pãmânt semãnat cu porumb. Este

de meserie pescar.
52. Neda Gyak381 , iobag, avea un sfert de cubul de pãmânt semãnat cu porumb.
53. Szokas Petru382 , iobag, avea 2 boi, 2 vaci, 1 junincã, 2 cai, 1 mânz ºi 6 porci. Pãmâmt

pentru semãnãturã cu grâu, 5 cubule, orz, 1 cubul, porumb, 1 cubul.
54. Vertacs Markus383 , iobag, avea 2 cai. Pãmânt pentru semãnat cu grâu, 1 cubul ºi o

jumãtate de cubul semãnat cu porumb. Era de meserie pescar.

376 Hoþ Ioan.
377 Socaci Mihai.
378 Ardelean Stan.
379 Duca ªtefan.
380 Mihuþa Iacob.
381 Ciuhandu Gheorghe este de pãrere (op. cit.) cã este vorba despre diacul Neda, deci

slujitor al bisericii.
382 Socaci Petru.
383 Vârtaci Marcu.
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55. Gyura Magarezovics, iobag, avea 1 cal. Pãmânt pentru semãnãturã cu grâu, 2 cubule
ºi o jumãtate de cubul cu porumb. Era de meserie pescar.

56. Draucsan Urss384 , iobag, avea 1 porc ºi o jumãtate de cubul de pãmânt semãnat cu
porumb.

57. Thoma Kracsun385 , iobag, avea 1 cal, un cubul de pãmânt arabil semãnat cu grâu ºi
un sfert de cubul semãnat cu porumb.

58. Velicsko Marko, iobag, avea 2 boi ºi 4 porci. Pãmânt arabil pentru semãnãturã cu
grâu, 2 cubule ºi o jumãtate de cubul semãnat cu porumb.

59. Maijer Todgyer386 , iobag, avea 2 cai ºi 10 oi. 1 cubul de pãmânt semãnat cu porumb.
60. Argyelan Joon387 , iobag, avea 2 cai ºi o jumãtate de cubul de pãmânt semãnat cu

porumb.

384 Drãucean Ursu.
385 Toma Crãciun.
386 Maier Toader.
387 Ardelean Ioan.

 Sursa: Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri,  Editura
Diecezana, Arad, 1940, p. 23-25, Anexe.
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Iobagi 
Fără sesii iobăgeşti, doar cu case de locuit Cu case  

de locuit şi sesii 
Fără case de locuit  
şi fără pământ 

1. Ninko Gyuratz 40. Arszo Popa 79. Mosz Adam 1. Mia Szeretzko 1. Pavel Mihelki 
2. Sztepan Marko 41. Mitru Peskan 80. Sztevereszk On 2. Bogar Szekula 2. Todor Mihelki 
3. Timar P. Peter 42. Jocza Peskan 81. Menesan Ioan 3. Bogar Janko 3. Petru Mihelki 
4. Rotar Maxa 43. Dehelan Mihaly 82. Glogovetsan Matyi 4. Bogar Milete 4. Nikula Szeretyko 
5. Rotar Pavel 44. Szocs Pera 83. Montyan Ieremie 5. Bogar Krestz 5. Szava Nini 
6. Boar Iovan 45. Csizmas Todor 84. Csimpojos Toger 6. Bogar Szav 6. Nortany Andras 
7. Pavel Kledovatz 46. Glogovacsan 

Mihutz 
85. Argyelan Iuon 7. Mia Milan 7. Vaszilie Dancs 

8. Bugar Sztojan 47. Todor Mihaly 86. Kliszo Petru 8. Mutz Lazar 8. Danillo Jencs 
9. Bugar Stojan 48. Pakurar Petru 87. Lukacs Ioan 9. Gabor Rankul 9. Gligor Ioan 
10. Nădăban Gyorgy 49. Groz Petru 88. Mihutzi Ioan 10. Szabo Ianos 10. Bugar Arszo 
11. Bozgon On 50. Buzesan Toma 89. Dehelan Lazar 11. Kapitany Pera 11. Bugar Stefan 
12. Lupo Flore 51. Argyelan Vaszilie 90. Onu Igni 12. Szetyko Necza 12. Szava Pevacz 
13. Puszta Marion 52. Vilagosan Mihaly 91. Meracs Kaskuk 13. Toma Kracsun 13. Dehelan Szav 
14. Argyelean Sztan 53. Toma Ianos 92. Glogovetsan Ianos 14. Gligor Petru 14. Puszta Andrei 
15. Mitru Morar 54. Sandik Mikora 93. Dancs Thoma 15. Radivoi Nubovin 15. Drautsan Atiym 
16. Bolti Simion 55. Argyelan Petru 94. Pavel Igni 16. Drautsin Gyurko 16. Drautsan Roman 
17. Tornya Marion 56. Katana Marku 95. Tornyc Iova 17. Nana Stoianov 17. Szabo Sztoja 
18. Komlosan Iovan 57. Czizmas Jovu 96. Bolondutz On 18. Marko Mihaly 18. Szabo Anton 
19. Huti Flore 58. Sekats Mihaly 97. Boar Andrei 19. Boksa Fulop 19. Lupp Togyer 
20. Szveja Kotzle 59. Sekats Gyorgy 98. Bondrek Simion 20. Dehelean Mihaly 20. Argyelan Gyorgy 
21. Palinkas Sztoian 60. Sekats Lup 99. Hutz Szav 21. Csatoia Misko 21. Ianos Ian 
22. Mitter Kis Biro 61. Szurdutz Togyer 100. Tornyc Ursz 22. Necza Bugariu 22. Kapitan Gyorgy 
23. Vesza Nadi 62. Dehelan Pera 101. Onul Opri 23. Bugar Voia 23. Katona Iuon 
24. Argyelan Ioan 63. Csordar Szteja 102. Bujdosan Petru 24. Radivoi 

Peneszko 
24. Csardar Arszintye 

25. Mia Vortacs 64. Kresznik Jova 103. Mihutza Iova 25. Ivan Rodin 25. Bujdesan Toma 
26. Rotar Toder 65. Morar Togyer 104. Nika Nilova 26. Szota Mihaly 26. Boksa Gligor 
27. Rotar Todor 66. Kencza Gyorgy 105. Sztoje Sabi 27. Todor Vantsa 
28. Sika Goba 67. Kuku Morodan 106. Palinkas Toma 28. Milan Todor 
29. Morar Vaszilie 68. Morodan Iuon 107. Donts Avram 29. Oltian Mihaly 
30. Argyelan Onu 69. Kretz Gyorgy 108. Gyurka Alexi 30. Nădăban Lazar 
31. Xinic Graetus 70. Kikulitza Gyorgy 109. Berczek Urs 31. Argyelean Ioan 
32. Szabani Janko 71. Mikulitza Petru 110. Berczek Petru 32. Argyelean 

Markul 
33. Sater Thoma 72. Suba Ioan 111. Sles Mark 
34. Argyelan Marton 73. Cserdar Ianos 112. Berczek Mark 
35. Marko Iovan 74. Brutsan Ioan 113. Todor Petru 
36. Gyergye Rankul 75. Suba Lupp 114. Diak Petru 
37. Onişan Toma 76. Lukats Stefan 115. Ungul Ianos 
38. Rotar Gyorgye 77. Dehelan Opre 116. Popa Stefan 
39. Kresznik Onye 78. Toma Jencs 117. Popa Mihaly 

33. Todor Iuon 

27. Marta Markul 

 

 Tabelul 4. Conscripþia din anul 1771 – Micãlaca
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Sigiliile satului ºi comunei Micãlaca

Sigiliul satului Micãlaca388

Sigiliul satului Micãlaca este rotund, lucrat în incizie. În câmpul sigilar
se gãseºte un cuþit ºi un brãzdar de plug, ambele obiecte având lamele
opuse. În partea stângã a câmpului sigilar se aflã o ramurã de mãslin, iar în
partea dreaptã se aflã un spic de grâu, care se unesc în partea inferioarã a
câmpului sigilar. În exerga formatã din douã cercuri lineare se aflã
inscripþionatã legenda, scrisã în limba maghiarã, cu litere majuscule:
*MIKALAKA HELYSEG PECSETJE. 1837. În traducere: SIGIGLIUL
SATULUI MICÃLACA. 1837. Începutul ºi sfârºitul legendei sunt marcate
de o steluþã. Semnificaþia sigiliului satului Micãlaca este agricultura, lucratul
pãmântului389 .

Sigiliul comunei Micãlaca
Tiparul sigilar al comunei Micãlaca este de formã ovalã (30 mm/20

mm), confecþionat din alamã, gravat în incizie. Înãlþimea totalã a tiparului
sigilar este de 55 mm. În câmpul sigilar, într-un scut oval (sub formã de
inimã), pe o terasã, un fier ºi un brãzdar de plug. Deasupra scutului care
este înconjurat de douã ramuri, soarele cu raze. În exerga formatã din
douã cercuri ovoidale, unul liniar în interior ºi altul, perlat, în exterior, s-a
scris legenda cu litere majuscule, în limba românã: SIGILIUL COMUNEI
MICÃLACA 1864. Începutul ºi sfârºitul legendei sunt delimitate de un
punct390 .

388 Mureºan Augustin, Popovici Ioan, Sigilii sãteºti ºi comunale din comitatul Arad ºi
împrejurimi (secolele XVII-XIX), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2009, pp. 90-91.

389 D. A. N. I. C. , fond Comisia Consultativã Heraldicã, dosar 7, fila 58. Cf. Marki Sandor,
Aradvamergye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 839 (desen). Ana Felicia
Diaconu, Sigilii sãteºti ºi comunale de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX,
în „Hrisovul”, IX, (Serie nouã), 2003, p. 180.

390 D. J. A. A. N. , colecþia de sigilii, nr. 10.
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Raport privind navigaþia pe Mureº391

Onoratã Primãrie,

Ca urmare a distinselor ordine din 20 iulie 1857, cu nr. 6489 ºi din 31
iulie a. c. cu nr. 6943/1857 privitoare la navigaþia pe Mureº, respectuos
raportez:

1. Proprietarii localnici de corãbii sunt în numãr de 21, iar de plute, 22.
2. Proprietarii amintiþi mai sus deþin 270 corãbii ºi 476 plute.
3. Sortimentele de produse ºi cantitãþile transportate în amonte ºi

aval sunt urmãtoarele:
-grâu 400. 000-500. 000 mãji392

-cereale amestecate 100. 000-120. 000 mãji
-secarã 90. 000-100. 000 mãji
-porumb 120. 000-150. 000 mãji
-rapiþã 80. 000-100. 000 mãji
-mei 40. 000-100. 000 mãji
-gogoºi de ristic 35. 000-40. 000 chintale393

-articole de bãcãnie 20. 000 chintale
-articole din fier 25. 000 chintale
-spirt 40. 000-50. 000 vedre394

-ºliboviþã 7. 000-8. 000 vedre
-oxizi pentru baie 2. 000-2. 500 chintale
-lânã 3. 000-3. 500 chintale
-vin 30. 000-40. 000 vedre
-rachiu de tescovinã 2. 000-3. 000 vedre

391 Arhivele Statului Arad, fond Prefectura judeþului Arad, seria actelor împuternicitului
cezaro-crãiesc, doc. 4517/1857, fila 10. Traducere din limba germanã.

392 O majã varia între 50 ºi 100 kg. , în funcþie de zonã.
393 Gogoºile de ristic se formeazã pe frunzele de stejar, prin înþepãtura unor insecte ºi

erau folosite pentru fabricarea cernelurilor ºi, mai ales, la tãbãcãrie.
394 1 vadrã varia între 12, 88 l ºi 15, 2 l, în funcþie de zonã.
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-hamei 1. 000-1. 500 chintale
-sare 500. 000 chintale
-fãinã 12. 000-15. 000 chintale
-mãturi 8. 000-10. 000 bucãþi
-lemne de foc 26. 000-30. 000 stânjeni395

-piatrã 3. 000-3. 500 stânjeni la cub
-tutun 15. 000-20. 000 chintale

Cu privire la cele 476 plute amintite mai sus, trebuie remarcat cã ele
sunt ansamblate din buºteni de brad, în Transilvania, ºi plutesc în aval,
aducând sare, scânduri, lemne de foc ºi piatrã de pavaj, iar dupã descãrcarea
produselor, aici sau la Szeged, sunt demontate ºi vândute, nemaifiind
niciodatã duse înapoi în amonte ºi deci nemaifiind folosite în nici un alt
transport.

4. Corãbiile strãine, în numãr de aproximativ 350, plutesc doar în josul
curentului, din Transilvania prin Arad spre Szeged, ducând sare, lemne de
foc, piatrã, iar din Arad ºi din alte staþii portuare la Mureº transportã
cereale, spirt, vin gogoºi de ristic, lânã fãinã ºi fontã brutã. În ceea ce
priveºte produsele ºi cantitãþile transportate de corãbiile strãine, acestea
nu pot fi apreciate separat cu precizie, ele fiind deja incluse în situaþia de
la punctul 3. Plutele strãine traverseazã fãrã încãrcãturã oraºul Arad.

 Arad, la 31 iulie 1858 m. p. Demeter Ebesfalvay, consilier orãºenesc

395 1 stânjen varia între 1, 96 mc ºi 2, 23 mc, în funcþie de zonã.
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Contractul pentru execuþia iconostasului, semnat între credin-
cioºii din Micãlaca ºi sculptorii Mihai ºi Lazãr Ianits, la data de 2
iunie 1861396

CONTRACTU, prin care de o parte Antistia comunalã ºi bisericeascã
din comuna Micãlaca, iarã de altã parte locuitorii din Arad ºi scobitorii de
cipuri

Mihaliu Ianits ºi nepotul sãu Lazãr Ianits, la urmãtoarele condiþiuni
aspru se obligheazã.

1. Noi Mihaliu Ianits ºi Lazãr Ianits, locuitori din Aradu ºi scobitori
de cipuri bisericeºti in solidum, sub responsabilitatea amândorura, primim
pe noi, facerea templei bisericeºti din comuna Micãlaca dupã planul
Antistiiloru alese ºi aicea alãturatu – întron terminu de la subscrierea ºi
ratificarea contractului, de unu anu ºi jumãtate ºi gata.

2. Ne obligãm cum cã în interesulu planului susu memoratu, afarã de
icoana Sfintei Treimi, icoanele de sub tractulu al doilea, ce nu se aflã în
forma ovalã, în ovalu sã se prefacã ºi cu cirede sã se înfrumuseþeze ºi
periferielnicul Templei, dupã periferiul Templei Bisericeºti Episcopeºti
din Temeºoara are a fi scobitã, mai departe Templa susu memoratã are a fi
toatã buturitã ºi nu pe scândurã lipitã ºi cu strãnile în bisericã aflãtoare
are a fi împreunatã. Afarã de acestea ne obligãm pe seama Sfintei Biserici
a face ºi anume: douã sfeºnice mari înaintea altarului, douã în Biserica
muliereascã, unu pentru litieri, unu pentru sfinþirea apei la boteziu ºi o
masã în optu colþuri cu fiecare pentru boteziu ºi 4 sfeºnice pe prestol.

3. În preþul Templei acesteia ºi a memoratelor obiecte se obligheazã
Antistia comunalã ºi bisericeascã din comuna Micãlaca, pe seama
maiºtriloru Ianits Mihail ºi Lazãr, 2. 500 fl. v. c. zicu douã mii cinci sute fl.
v. c. în trei urmãtoare rate a plãti ºi anume:

a) Plata de 833 fl 331/3Kv v. c. îndatã dupã subscrierea ºi ratificarea
contractului va fi a se plãti.

396 Contractul figureazã în Monografia pãrintelui Gheorghe Cãvãºdan, la paginile 64-66,
de unde l-am preluat integral.
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b) Plata iarãºi de 833 fl 331/3 Kv v. c. a se plãti când numiþii maiºtri
Templa o va gãta pânã la icoana Sfintei Treimi – înþelegându trecutulu întiu
ºi al doilea, iarã.

c) Restulu iarãºi de 833 fl. 331/3 kv v. c. va avea de o plãti cându toatã
Templa ºi obiectele prescrisã, înþelesulu contractului ºi planului memoratu
fãrã erore gata se va preda ºi în Bisericã se va afla, însemnându totu odatã
ca Templa ºi toate obiectele aici memorate din Aradu pe cheltuiala ºi
spesele Antistiei Comunei va fi a se duce.

4. Noi Ianits Mihailu ºi Lazãr înþelegându punctele contractului
acestuia din cuvânt în cuvânt le primim ºi îndatã dupã subscrierea ºi
ratificarea contractului pe asigurarea Antistiilor comunali ºi bisericeºti din
comuna Micãlaca ne antabulãmu Hypoteca asiguratã de focu ºi alte elemente,
de una mie fl. v. c. – zicu 1. 000 fl. v. c. a preda.

5. Totu odatã în preþiu de Hypoteca de una mie fl. v. c. mã învoiescu ºi
anume eu Mihailu Ianits casa ºi fundul din Aradu subur. Serkad strada
Penariloru de sub N-rul 11 a preda, învoindu-mã ºi declarându sãrbãtoreºte
totu odatã cã în suma de Hypotecã aici aduse, acestu contractu pe numitulu
fundu ºi casa în partea Antistiiloru comunali din comuna Micãlaca pe a
mea cheltuialã sã se antabuleze ºi însemneze în protocolu funduariu.

Acestu contractu în douã pãrþi fãcându-se dupã subscrierea amânduroru
pãrþiloru cu sigiliul Onor. Consistoriu Arãdane are a fi întãritu.

 Datu în Micãlaca 2 Iunie 1861.
Prin Ioanne Petrariu, notariu comunalu, naintea noastrã Ioan Ratz,

Protopopul Aradului, Constantin Comloºanu, martoru Mihailu Ianits,
sculptoru, Lazãr Ianits sculptoru, Vasiliu Szasz, jude, Savu Nãdãbanu, Nuþu
Nãdãbanu, Mihailovitz Szavu, Georgiu Dreutsan, Avram Aleksza, locuitori
din Micãlaca.
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