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CAPITOLUL I
Cadrul natural

Localitatea Covăsânţ este situată la 28 de km de Arad, în zona de contact a
munţilor Zărandului cu Câmpia Aradului, de-a lungul drumului judeţean 708
B, pe canalul Matca, la jumătatea distanţei dintre oraşele Lipova şi Pîncota,
marcând centrul Podgoriei Aradului.
Centrul comunei se află la 46. 205715 - latitudine nordică şi 21. 609443
- longitudine estică.

Comuna Covăsânt. Vedere generală

Formele de relief
O parte a comunei se întinde pe piemonturile care fac legătura între
munte şi câmpie (Dealul Turnu, Dealul Crucii etc.) iar cealaltă parte se
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întinde în câmpie. Altitudinea dealurilor variază între 200-400 m, coastele
având înclinaţie de 25-45 grade şi prezentând în subsol gnaissuri şi calcare.
Pantele mai mari, formează văi înguste, şi sunt în cea mai mare parte
dezgolite şi intens erodate (eroziune de suprafaţă, eroziune de adâncime).
Orienarea culmilor este spre E-V şi NV. Suprafeţe mari din versanţi, reprezentând aproximativ 250 ha, sunt utilizaţi şi azi ca păşune, 308 ha, spre
piciorul pantelor, sunt terasate şi plantate cu viţă de vie şi pomi fructiferi.
Porţiunea de câmpie a localităţii face parte din Câmpia Aradului, parte
din Câmpia Tisei, formată prin colmatarea treptată cu materiale aluvionare
şi cu formaţiuni de materiale loessoide, la sfârşitul erei terţiare, a fostei Mări
Panonice, după cum o demonstrează carierele de nisip şi balast din hotarul
comunei. În funcţie de înălţime, această câmpie din hotarul comunei poate fi
împărţită în trei subdiviziuni:
Câmpia propriu-zisă
Suprafaţa câmpiei propriu-zise, reprezentând de 922 ha teren arabil,
relativ plană, se află la 118-120-125 m faţă de nivelul mării.
Câmpia joasă
Această porţiune a câmpiei, de aproximativ 1258 ha teren arabil, este
străbătută de la sud spre nord de canalul „Matcă”. Altitudinea terenului este
de 117-118 m în vecinătatea satului Cuvin şi de 112-113 înspre nord. Până în
1900 terenul a fost folosit ca păşune.
Lunca Ierului
În prezent din această subdiviziune, mai joasă cu 3-4 m faţă de restul
câmpiei, se mai folosesc aproximativ 85 ha teren arabil. Trecerea de la câmpie
la luncă se face printr-un versant scurt cu pantă de 8-10%, care are la bază o
depresiune de 200m, acoperită cu apă în anii ploioşi.
Solurile
Regiunea deluroasă este formată din şisturi clorito-talcoase, sericitoclovitoase sau sercitoase cu intruziuni de cuarţ şi calcită. Suprafeţele împădurite
prezintă soluri brune puternic podzolite. Pe versanţii bine înţeleniţi, puternic
înclinaţi s-au identificat soluri brune tinere, fără un profil bine dezvoltat.
Suprafeţe însemnate pe versanţii cu păşuni sunt ocupate cu soluri superficiale
scheletice şi rocă la zi (şisturi şi, mai rar, gresii).
În perimetrul viilor există două tipuri de soluri: sol podzolit secundar
gălbui pe şisturi şi sol schelet podzolit.
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În câmpie, care este de vârstă cuaternară, cu depuneri losoidale, s-au
format cernoziomuri de la slab spre puternic lavigate. În porţiunea joasă se
găsesc cernoziomuri degradate şi lacovişte (sol apătos, mocirlos).
Clima
Clima este una temperată, dominată când de curenţi continentali, secetoşi,
când de curenţi maritimi, umezi. Temperatura medie anuală, în perioada 18961915, a fost de 10 grade 5′ iar în perioada 1926-1940 de 10 grade şi 2′.
Temperatura medie a lunilor, peste an, între anii 1896-1915, a fost
următoarea:
Luni

I
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X

XI

XII
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5
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5
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5
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5

11,
3

6 ,
0

1 ,
3

Curba variaţiilor de temperatură de peste an este ascendentă din ianuarie
până în iulie, când începe să descrească. Iernile sunt în general blânde.
Temperatura minimă absolută a fost de -27 de grade, înregistrată la data de
23 XII 1933, iar maxima absolută a fost de +38 grade, înregistrată la data de
22 VIII 1939. Din totalul zilelor de peste an, 195 sunt zile fără îngheţ.
Vânturile bat din direcţia NV (în proporţie de 35%), SE (în proporţie de
40%) şi N (în proporţie de 25%). Viteza maximă înregistrată este de 15, 3-21,
5 m/secundă.
Precipitaţiile atmosferice
Precipitaţiile cad sub formă de ploaie şi zăpadă. Până în ultimii douăzeci
de ani, când încălzirea globală a produs perturbări importante ale climei,
cantitatea medie de precipitaţii pe an, în perimetrul comunei, a fost de 645mm
la şes şi 735mm în zona de deal.
Repartiţia precipitaţiilor pe luni în mm este următoarea:
I
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IV
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Numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă lunar:
Ianuarie-13 zile
Februarie-10 zile
Martie-3 zile
Aprilie-0, 1 zile
Octombrie-0, 2 zile
Noiembrie-1 zile
Decembrie-7 zile
Prin urmare, cantitatea pluviometrică creşte de la un minim accentuat în
februarie, la un maxim în august şi septembrie, octombrie după care scade în
noiembrie până la valori apropiate din timpul iernii.
Dacă analizăm stratul de zăpadă, acesta nu depăşeşte în medie 7-8 cm în
luna ianuarie şi 1, 6-3 cm în lunile noiembrie, decembrie, februarie.
Hidrografia
Apele freatice
Apele fratice prezintă nivele variabile, în funcţie de micro relief. În zona
de câmpie joasă, cu cotele cele mai scăzute, nivelul apei freatice variază între
2-4 m. În aceeaşi zonă înspre satul Cuvin, apa freatică se găseşte la adâncimea
de 5-6 m. În câmpia înaltă apa freatică se află la adâncimea de 19-22 m.
Compoziţia chimică este slab acidă (831mg/l), în mare parte fiind
neutră. Pe unele porţiuni apa
freatică are săruri între care predomină carbonaţii şi sărurile de
clor, motiv pentru care în unele
părţi ale hotarului solul este sărăturos. Apa freatică este folosită ca
apă potabilă şi la irigarea terenurilor.

Valea din faţa bisericii

Ape de suprafaţă.
Teritoriul comunei se află în
bazinul hidrografic al râului Mureş. Regiunea deruloasă e brăzdată
de o serie de pârâie cu caracter

Monografia comunei Covăsânţ

9

torenţial şi cu debit redus, care se adună în pârâul numit Valea Ţiganului.
Toate aceste pâraie şi văi, care se umpleau cu apă, aveau fiecare nume: Pârâul
Mielului, Valea din dosul zăcătorii, Valea din faţa crucii, Valea din faţa
bisericii numită şi Pârăul Bumbului etc.
În trecut, în perioadele ploioase, pârâul Valea Ţiganului a provocat
numeroase inundaţii în comună. Din acest motiv, în aval, a fost îndiguit pe o
porţiune de 1200-1300 m., la revărsarea în canalul Matcă. Izvoarele au debite
reduse însă ele alimentează totuşi pârâiaşele permanent.
În câmpia Ierului a existat odinioară un recipient natural, Ierul sau Valea
Seacă, azi lipsit de apă şi transformat în teren agricol.
Canalul Matcă, construit în 1940, prin muncă forţată, de către evrei,
străbate hotarul comunei Covăsânţ de la sud spre nord şi aduce apa din
Mureş. Când nivelul acestuia este ridicat, se varsă în Crişul Alb. În timpul
sezonului rece şi umed şi în perioadele cu ploi abundente canalul are rolul
de a colecta torenţii de pe versanţii vestici iar în sezonul cald şi secetos prin
staţia de pompare de pe Mureş, de lângă localitatea Păuliş, asigură un debit
minim râului Crişul Alb.
Flora şi fauna
Comuna se află la limita dintre pădure şi silvo-stepă, pădurile începând
de la altitudinea de 500-550m, pe dealurile pe care, în părţile mai joase, sunt
plantate vii şi livezi.
Trecerea de la vii spre pădure se face printr-o zonă de păşuni cu arbuşti
şi arbori izolaţi. În pajiştile naturale dintre vii şi taluzele dintre parcele cresc
graminee şi buruieni.
Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de pădurile de pe dealurile
înconjurătoare în care creşte stejarul, carpenul, ulmul, fagul, jugastrul, plopul
de pădure şi salcâmul.
Subarboretul este compus în special din scoruşi, păducel, măceşi, muri
şi fragi. În pădure cresc şi numeroase flori: Clopoţei, Ghiocei, Viorele,
Gălbinioare, Vânăţele etc. Pe pajiştile înalte se găsesc asociaţii de Păiuş,
Firuţă, Trifoi alb, Golomăţ, Timoftica, Coada şoricelului.
În pârloagele de la vii creşte trestia de câmp, pirul târâtor, pirul crestat,
susaiul.
În câmpie, unde vegetaţia naturală spontană a fost înlocuită cu culturi
agricole, găsim ca buruieni în culturi: (în câmpia înaltă), loboda, ştirul, rapiţa
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sălbatică, cicoarea sălbatică, mohorul, iarba bărboasă, macul roşu, pălămida,
muştarul sălbatic, pirul, murul, piciorul cocoşului şi (în câmpia joasă)
troscoţelul, muşeţelul, etc.
De asemenea, pe câmp şi în pădure cresc ciuperci şi bureţi (Gălbiori,
Bureţi usturoi, Bureţi roşiori, Pitoance şi Roniţe, Bureţi de spini, Bureţi de
pruni, Bureţi de fag sau bureţi otrăvitori numiţi Scoici).
Dintre speciile de animale, în regiunile împădurite, mai înalte, ale
hotarului comunei trăieşte vulpea, lupul, bursucul, dihorul, jderul, veveriţa,
căprioara, cerbul, iar în zona de întâlnire a câmpiei cu dealul iepuri şi fazani.
În zona de câmpie pot fi întâlnite rozătoare ca iepurele, hârciogul, popândăul,
nevăstuica, şoareci de câmp. Din grupul reptilelor aici trăiesc şerpi, rar vipere,
şopârle şi broaşte. În văi se găsesc raci şi peşti.
În afară de acestea, aici trăiesc specii variate de păsări de baltă, câmp
şi pădure: barza, bâtlanul, cucul, graurul, rândunica, turtureaua sălbatică,
sticletele, ciocănitoarea, ciocârila, prepeliţa,, găinuşa sălbatică. Din grupul
răpitoarelor menţionăm bufniţa, huhurezul, uliul, coţofana, corbul.
Din grupul insectelor de câmp şi pădure în Covăsânţ se întâlneşte rădaşca,
lăcusta şi o mare diversitate de flurturi diurni şi nocturni.
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CAPITOLUL II
Istoria comunei

Epoca străveche şi veche
Teritoriul comunei Covăsânţ a oferit condiţii prielnice pentru aşezările
omeneşti, iar descoperirile arheologice1 efectuate de-a lungul anilor dovedesc
o locuire din epoca străveche2.
Comunităţile umane din acea epocă se ocupau cu agricultura primitivă,
culesul fructelor şi rădăcinilor, seminţelor, creşterea animalelor domestice,
vânătoarea şi pescuitul în râurile din apropierea aşezărilor.
Pe teritoriul comunei au apărut urme arheologice încă din zorile istoriei
omenirii: epoca paleolitică. În 1960, în punctul „Stifler”, lângă locul numit
„La Cruce”, a fost descoperită o unealtă de opal cu bulb de percuţie şi retuşuri,
datând din paleolitic3.
În apropierea izvorului „Feredeu” s-a descoperit o daltă de piatră ce datează din epoca neolitică4.
Alte descoperiri provin din eneolitic. Această etapă istorică a fost relativ
frământată, ca urmare a fenomenelor economice şi sociale, generate de
apariţia şi evoluţia metalurgiei cuprului, cât şi a influenţelor etno-culturale
pătrunse dinspre miazăzi şi răsărit. Epoca se caracterizează prin stabilirea
1

2

3

4

Vezi Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior judeţul Arad (colectiv de editare M.
Barbu, G. P. Hurezan, P. Hügel, E. D. Pădureanu), Edit. Orizonturi Universitare, Timişoara,
1999, pp. 60-61.
În legătură cu periodizarea şi cronologia absolută a epocii străvechi şi vechi, vezi Istoria
Românilor, (coord. acad. Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Alexandru Vulpe), vol.. I, Edit.
Enciclopedică, Bucureşti, 2001, pp. 67-179. Întrucât pe teritoriul comunei Covăsânţ
nu s-au făcut descoperiri din toate perioadele preistorice, vom trece în revistă şi unele
descoperiri din zona apropiată.
Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior judeţul Arad, Edit. Orizonturi Universitare,
Timişoara, 1999, pp. 60.
Piesa în discuţie se află în posesia Complexului Muzeal Arad (nr. inv. 14. 652), vezi
Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior judeţul Arad, p. 60.
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comunităţilor umane, un spaţiu de manifestare clar delimitat geografic, cu o
viaţă economică şi culturală deosebită5.
La est de Covăsânţ, pe creasta principală a munţilor Zărandului, pe
mamelonul numit Cioaca-Tornea a existat o aşezare eneolitică fortificată
natural. 6În acest punct s-a descoperit ceramică brun cărămizie, neornamentată,
care după pastă aparţine culturii Coţofeni7.
Purtătorii acestei culturi au avut un stil de viaţă mobil, ca urmare a
modului de viaţă pastoral, în mod continuu în căutare de păşuni.
Locuirile Coţofeni apar pe forme de relief joase (grinduri, terase) şi în
zone înalte (boturi de deal proeminente, vârfuri de deal, măguri, peşteri)8.
Materiale arheologice aparţinând culturii Coţofeni (3000-2500 î. d. Hr.),
care a contribuit în mod substanţial la naşterea civilizaţiei epocii bronzului în
spaţiul transilvănean, au fost descoperite şi pe dealul Măgura, în punctul cel
mai înalt.
Astfel, la 2 km sud de Vârful Măgura a apărut la săpături un mormânt de
inhumaţie cu tumul de piatră, atribuit eneoliticului şi fragmente ceramice.
Este de remarcat de altfel prezenţa pe teritoriul comunei a construcţiilor
de piatră (bolovani aşezaţi cu grijă pe sol) care ar putea fi morminte tumulare
legate în mare parte de prezenţa comunităţii culturii Coţofeni9. Ele se găsesc
într-o zonă întinsă în Munţii Zărandului10.
Urme daco-romane
În hotarul comunei au fost descoperite în 1967 de către arheologi urmele
unor fortificaţii şi aşezări dacice, care se făceau parte din grupul cetăţilor
dacice de pe Valea Mureşului: Cicir, Mândruloc, complexul Sâmbăteni–
Zoia Maxim, Neo-eneoliticul din Transilvania, Cluj-Napoca, 1999, pp. 119-125; Adrian
Sabin Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României, Alba Iulia,
1999, p. 11; N. Iercoşan, Cultura Tiszapolgár în vestul României, Cluj-Napoca, 2002, p.
10.
6
Eugen Pădureanu, Noi descoperiri eneolitice pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava, XIV,
Arad, 1982, p. 36
7
Eugen D. Pădureanu, Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad, în „Ziridava”, XIV, 1982,
pp. 35-36; idem, Contribuţii la repertoriul arheologic de pe valea Mureşului inferior şi
a Crişului Alb, în „Crisia”, XV, 1985, p. 33; idem, Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului
Arad, în „Ziridava”, XV-XVI, 1987, p. 34.
8
Vezi P. I. Roman, Cultura Coţofeni, Edit. Academiei R. S. R., Bucureşti, 1976, pp. 14-15.
9
Idem, Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad, pp. 38-39.
10
Ibidem, p. 39.
5
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Cuvin-Covăsânţ, Zăbrani, Şeitin11. Ele dovedesc contactele existente între
dacii liberi de la nord de Mureş şi populaţia daco-romană din sudul râului12
În Covăsânţ, se remarcă fortificaţia formată din 4 valuri de pământ şi
5 şanţuri consecutive, din punctul „La Desan”, datând din sec. I î Hr. -sec.
III d. Hr. Sistemul de fortificaţie are lăţimea de 52 m. Sub valul interior s-a
descoperit un complex de ceramică dacică iar în şanţuri s-a găsit material de
factură romană13. Ceramica complexului se poate împărţi în două categorii:
una lucrată la roată iar alta cu mâna. Din prima categorie fac parte: o cană
cu toartă, 2 străchini, o oală şi o olcuţă, toate de culoare gri, bine arse.
În categoria ceramicii lucrate cu mâna, din pastă grosolană, impură, se
încadrează o oală mare, ornamentată cu butoni rotunzi, brâu în relief şi baza
cu adâncituri. Aceste ornamente se regăsesc şi pe alte fragmente. În acest
complex ceramic s-a găsit şi un prâsnel de fus din lut ars14. Pe baza vaselor
lucrate cu mâna, complexul ceramic poate fi atribuit dacilor, încadrându-se
după toate probabilităţile în secolul I d. Hr15. Dacă între şanţul IV şi şanţul V a
fost un val, atunci complexul ceramic indică un terminus post quem de ridicare
a acestuia. Alte materiale ceramice sunt fragmentele scoase din pământul de
umplutură a şanţurilor I-IV. Pe lângă ceramica gri, lucrată la roată, şi altele
negre, lucrate cu mâna, s-au găsit aici, spre deosebire de complexul ceramic, şi
fragmente de vase lucrate la roată, unele negre cu lustru, altele roşii-cărămizii
vădind o înfluenţă romană. După factură ele sunt mai târzii decât complexul
ceramic şi ar putea fi datate în secolele III-IV d. Hr. Îndiferent de modul cum
fragmentele ceramice au ajuns în umplutura valurilor, ele ar putea indica un
terminus ante quem al săpării şanţurilor şi ridicării valurilor 16.
În sfârşit, lângă dealurile podgoriei, s-au găsit urme altei aşezări dacice
datând din sec. I d. Hr. 17
O descoperire la fel de importantă o reprezintă tezaururul de 500 denari
imperiali de argint, datând de la Nero la Faustina (sec. I e. n. -sec. II e. n.),
11

12

13

14

15
16
17

Vezi Egon Dörner, Vasile Boroneanţ, în „Ziridava”, II, 1968; I. H. Crişan, în „Apulum”,
VII/1, 1968, p. 247.
Mircea Barbu, Eduard Ivanof, Civilizaţia dacică în părţile Aradului, în „Studii privind
istoria Aradului”, Bucureşti, 1980, p. 62.
A se vedea revista „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, 18, nr. 4, 1967, p. 530; K. Horedt,
în „Kwartelnik istorii kultury materialnej”, (Varşovia), 16, 1968, p. 39-43 (il).
Egon Dörner, Vasile Boroneanţ, O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ
din vestul ţării noastre, în „Ziridava”, II, 1968, p. 14.
Ibidem.
Ibidem, p. 15.
*** Repertoriul Arheologic al Mureşului Inferior. Judeţul Arad, Editura Orizonturi
Universitare Timişoara, 1999, p. 61

14

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi

descoperit în 1872 pe partea de hotar dinspre Horia şi care au aparţinut
dacilor liberi. Au putut fi identificate 114 piese (restul s-au risipit), emisiuni
ale următorilor împăraţi şi membri ai familiilor imperiale: Nero-2, Galba1, Vittelius-3, Vespasian 45; Titus-2, Domiţian-1, Traian-34, Hadrian-23,
Sabina-1, Faustina Senior-118. O parte din tezaurul descoperit se află la
Muzeul Banatului Timişoara19.
Secolele III-IV e. n. aşezarea din hotarul comunei Covăsânţ continua
să facă parte din numeroasele aşezări ale dacilor liberi din zona Văii
Mureşului.
Este cunoscut că teritoriul Banatului e străbătut în direcţia sud-nord de
trei linii de valuri de pământ distincte20. Porţiunea de teren de la Covăsânţ,
pe care s-au găsit fragmentele ceramice, e situată pe traseul liniei mijlocii, ce
vine din Banat şi trece la nord de Mureş, prin hotarele comunelor Sâmbăteni,
Ghioroc, Cuvin şi Covăsânţ, de unde se îndreaptă apoi pe lângă localităţile
Şiria, Zărand, Sintea Mare şi Adea21.
La Sâmbăteni valul este format din din trei anticlinale paralele, cu două
sinclinale între ele. 22 În Covăsânţ acest val de pământ este numit şi azi de
localnici „Aroace. ”
De asemenea, potrivit tradiţiei locale, prin hotarul Covăsânţului a trecut
şi drumul roman de comunicaţie, întrebuinţat pentru transportarea poştei şi a
ordinelor militare, având legătură cu toate cetăţile din zonă, care începea de
la cetatea romană Vinimacicum (azi Costolaţi –Serbia). Azi se mai păstrează
8 km. de drum în dreptul localităţii Dubrovăţ –Serbia, dar memoria colectivă
18

19
20

21
22

Vezi P. Despinitis, în „Délmagyarországi Történeti Társulat Emlékkönyv”, Timişoara,
1873, pp. 58-59; I. Miletz, în „Történeti és Régészeti Értesitö a Délmagyarország
Történeti és Régészeti Múzeum társulata”, Timişoara, 2, 1876, p. 168; Márki Sándor,
Aradvarmegye és. Arad szabad kiralyi város története, I, 1892, pp. 26-28; „Numismatikai
közlöny”, XI, 1912; Gh. Lazin, în „Aluta”, 2, 1, 1970, p. 110, nr. 11; Sever Dumitraşcu,
Dacia Apuseană, Edit. Cogito, Oradea, 1993, p. 124, nr. a/1.
Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, p. 61.
Despre valurile de pămânr fortificate din vestul Transilvaniei, vezi Márki Sándor.,
Aradvármegye története, I, Arad, 1892, pp. 31-32. V. Pârvan, Dacia, ed. a IV-a, Bucureşti,
1964, p. 151; Kurt Horedt, Cu privire la problema valurilor de pământ din Banat şi Crişana,
în „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, XVI, 4, 1965, p. 725-730; Sever Dumitraşcu,
Contribuţii la cunoaşterea graniţei de vest a Daciei romane, în „Acta Musei Napocensis”,
IV, 1968, p. 484 şi urm.; Şt. Ferenczi Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei,
în „Acta Musei Napocensis”, XI, 1974, pp. 24-40; Florian Dudaş, Zărandul chipuri şi
fapte din trecut, Edit. Albatros, Bucureşti, 1981, p. 18-20.
Vezi Márki S., Aradvármegye története, I, Arad, 1892, pp. 31-32.
Viorel Ţigu, Localităţi româneşti în decursul istoriei. Comuna Covăsânţ, judeţul Arad, în
Anuar de etnologie-artă-istorie-Lingvistică IV, Editura Mirton, 1990, p. 47
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a locuitorilor vârstnici din Covăsînţ conservă informaţia primită din tată în fiu
cum că pe dealurile şi peste văile Covăsînţului (unde a fost satul în vechime)
au existat poduri şi drumuri din piatră. Ca şi caracteristici drumul era de 3 m
lăţime, pavat cu piatră de granit şi cu margini din cărămidă.
Descoperiri arheologice din sec. XI
În ultimele decenii ale secolului al XI-lea, statul maghiar a reluat acţiunile
de extindere a stăpânirii spre răsărit, inclusiv în părţile Aradului. Din această
perioadă datează 2 brăţări împletite din câte trei sârme, 2 inele şi o copcă de
bronz găsite în 1901 în hotarul Covăsânţului IX (intrate la Muzeul Naţional
Maghiar Budapesta în anul 1901)23.
Localitatea Covăsânţ în perioada medievală
Către mijlocul secolului al X-lea, ca urmare a diminuării constante a
profiturilor obţinute de pe urma incursiunilor de jaf în Occidentul Europei,
în paralel cu întărirea structurilor de putere a statelor medievale apusene,
se costată un început de sedentarizare a confederaţiilor tribale din Câmpia
Panonică. Momentul-cheie în acest sens îl reprezintă victoria obţinută de Otto
cel Mare la Lechfeld – în apropiere de Augsburg - în anul 955, eveniment
care pune capăt incursiunilor maghiare către Occidentul bătrânului continent.
Urmează un proces firesc de reorganizare a societăţii maghiare, de întărire
a puterii regale în detrimentul formaţiunilor tribale anarhice şi turbulente,
de accelerare a procesului de sedentarizare şi – de departe lucrul cel mai
important – de adoptare a creştinismului. 24 Despre ungurii din secolele IX-X
se păstrează o singură menţiune numerică, aparţinând lui Dzaihani, din opera
căruia s-au inspirat Ibn Rusta şi Gardizi, care relatează că şeful ungurilor
putea ridica un număr de 20. 000 de luptători25. O astfel de armată, structurată
23

24

25

J. Hampel, în „Archeologiai Értesitő”, 22, 1902, p. 86; idem, Ujaab tanulmányok a
honfoglalás-kor emlékeiröl, Budapest, 1907, p. 172
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria României. Compendiu, Institutul Cultural Român,
Cluj-Napoca, 2004, p. 151.
Ioan Aurel Pop, Observaţii privitoare la structura etnică şi confesională a Ungariei şi
Transilvaniei medievale (secolele IX-XIV), în Istoria României. Pagini Transilvane,
coord. Acad. Dan Berindei, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţie Culturală Română,
Cluj-Napoca, 1994, pp. 13-14, apud. A. Bartha, Hungarian Society in 9 th and 10 th
Centuries, Budapest, 1975, p. 110.
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în principal pe satisfacerea raidurilor, nu era aptă să cucerească şi să menţină
un teritoriu populat puternic cu sedentari. Din această cauză, cucerirea
teritoriilor vecine şi încadrarea lor în Ungaria medievală s-a făcut târziu şi
treptat, mai ales după anul 1000, adică după sedentarizarea, creştinarea şi
feudalizarea parţială a ungurilor.
În legendarul testament lăsat de regele Ştefan I (997-1038) se spunea că
regatul cu o singură limbă – în sens de „etnie” – este slab şi fragil. 26 Aşezarea
şi colonizarea noilor populaţii – unguri, secui, saşi – precum şi colonizările
eşuate (cavalerii teutoni şi cavalerii ioaniţi) n-au putut disloca masa mare de
români care exista pe aceste teritorii. În anul 953, un Gylas din Ungaria s-a
creştinat la Constantinopol şi l-a adus în ţara lui pe Hierotheos, devenit, cu
această ocazie, episcop al Tourkiei (Ungariei). 27 Conform ultimelor cercetări
(A. Madgearu), este vorba despre Câmpia Aradului şi actuala localitate Gyula,
unde s-a descoperit o concentrare impresionantă de monede de aur emise
în timpul domniei împăratului bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul.
Câteva decenii mai târziu, tot în acest teritoriu îl găsim pe descendentul
voievodului bănăţean Glad, Ohtum (Ahtum), despre care Legenda Sfântului
Gerard (Vita Sancti Gerardi) ne informează că s-a botezat după ritul creştin
în cetatea Vidinului şi că la curtea sa de reşedinţă de la Morisena (Cenadul de
astăzi) ridicase o mănăstire de rit grec, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul.
Aşa stând lucrurile, conflictul dintre voievodul românilor, Ahtum, şi regele
Ungariei, Ştefan I, devine iminent din cel puţin două motive. Primul – şi
cel mai important – este cel economic, motivat de controlul transportului
sării pe culoarul Mureş-Tisa-Dunăre. Cel de-al doilea motiv este, însă, de
ordin confesional, deoarece primul rege creştin al Ungariei fusese încoronat
cu o coroană trimisă de către papa Silvestru al II-lea în ziua de 25 decembrie
a anului 1000. Deşi pare forţat să vorbim despre diferenţe confesionale în
preajma anului 1028, când Marea Schismă nu fusese încă pronunţată, dacă ne
referim la „dreptul” de a vămui transporturile de sare pe Mureş în beneficiul
Bizanţului, sau în beneficiul Romei, „diferenţele” dintre cei doi poli de putere
se contrastează cât se poate de clar. Toate mănăstirile catolice şi toate cetăţile
feudale care s-au ridicat pe firul Mureşului sau pe celelalte căi navigabile
26

27

Ioan Aurel Pop, Istoria României. Transilvania, Volumul I, Editura George Bariţiu, ClujNapoca, 1997, pp. 451-543, cap. IV, Voievodatul Transilvaniei şi părţile vestice în sec.
XII-1541.
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria României. Compendiu… apud. A. Madgearu,
Misiunea episcopului Hierotheos. Contribuţii la istoria Transilvaniei şi Ungariei în
secolul al X-lea, în Revista de Istorie, serie nouă, V, 1994, 1-2, pp. 147-154.

Monografia comunei Covăsânţ

17

sau terestre s-au făcut, în această parte a Europei, de pe urma vămuirii
transporturilor de sare.

Importanţa economică a transportului sării pe Mureş
Plutăritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri umane, mai ales
atunci când ne referim la transportul mărfurilor de strictă necesitate. Începând
cu monoxilele preistorice28, transportul cu plutele sau cu ajutorul corăbiilor
mici era practicat atât pe Dunăre, cât şi pe râurile din interiorul Daciei,
existând chiar şi un colegiu al nautarilor atestat epigrafic la Viminacium29,
iar un altul îi reunea pe toţi nautae universi Danubii, adică pe corăbierii
care navigau pe toată Dunărea, la Axiopolis30. La Apulum31 este semnalat
un collegium nautarum într-o inscripţie pusă în onoarea lui Publius Aelius
Strenus, patron al colegiilor fabrilor, centonarilor şi corăbierilor, de către
sclavul său Rufinus32. Acest personaj de rang ecvestru din timpul vremea
împăratului Septimius Severus (193-211) avea o serie de atribuţii municipale
şi publice, nu doar la Apulum, ci şi la Sarmizegetusa şi Drobeta: sacerdos
arae Augusti et duumviralis coloniae Sarmizegetusae augur coloniae Apulensis decurio coloniae Drobetae, patronus collegiorum fabrum, centonariorum et nautarum conductor pascui, salinarum et commerciorum. În anul
1943, cu prilejul unor săpături efectuate la Alba Iulia, în cartierul Partoş33
a fost descoperit un basorelief de marmură înfăţişând un Genius nautarum.
Divinitatea este înfăţişată nudă, ţinând în mâna stângă un corn al abundenţei,
iar cu dreapta celebrând o libraţie pe un mic altar, de pe care se ridică o
flacără cu trei limbi. Capul zeităţii este diademat, deasupra diademei se află o
coroană, iar pletele sunt despărţite de o cărare la mijloc. O manta, atârnată de
umărul stâng, acoperă partea inferioară a corpului şi picioarele. Jos, în câmpul
28
29

30

31
32

33

O asemenea monoxilă se poate vedea astăzi la Muzeul orăşenesc din Sebiş.
Localitate care se găseşte astăzi în Serbia. În perioada romană Viminacium era capitala
provinciei Moesia Superior şi era reşedinţa Legiunii a VII-a Claudia.
Macrea Mihail, Viaţa în Dacia Romană, Bucureşti, 1969, pp. 156-157. Axiopolis este
localitatea Cernavodă de astăzi.
Alba Iulia de astăzi.
Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, Mărturii ale practicării plutăritului în Transilvania din
antichitate, evul mediu şi perioada modernă, Alba Iulia, iunie 2008, p. 4
Pe locul acestui cartier este atestat oraşul roman Colonia Aurelia Apulensis, denumirea
de Partoş provenind din latinul Portus, cunoscut în perioada medievală şi sub numele de
Maros Portus.
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drept este reprezentat un om aşezat într-o barcă, care se leagănă pe valuri. 34
Tot în colecţiile Muzeului din Alba Iulia mai găsim şi un fragment de friză
descoperit în zona coloniei Nova Apulensis, care prezintă o zeitate marină
nudă, aşezată pe-o rână, pe fundul apei, cu braţul stâng sprijinindu-se pe o
stâncă. 35 Cercetătorii sunt de părere că zeitatea de pe friza de la Alba Iulia ar
putea reprezenta fie o divinitate fluvială, fie personificarea râului Mureş, care
era navigabil în perioada romană şi pe care se transporta sarea în cele două
Moesii, în Dalmaţia şi în sudul Panoniei. Piesa este încadrată cronologic în
prima jumătate a secolului al III-lea d. Chr., în perioada de maximă înflorire
a celor două aşezări romane de la Apulum. Având în vedere faptul că marea
majoritate a plutaşilor şi corăbierilor de pe Mureş erau români – conform
conscripţiilor din secolul al XVIII-lea – ne putem permite să tragem concluzia
că plutăritul este o îndeletnicire care s-a perpetuat printre autohtoni încă de
pe vremea dacilor. Aceste „drumuri ale sării”, atât cele fluviale, cât şi cele
terestre, s-au format în decursul timpului, iar în perioada stăpânirii romane
ele au cunoscut o dezvoltare fără precedent. Mărturie în acest sens sunt lanţul
de cetăţi dacice şi romane înşiruite de-a lungul Mureşului, pentru a asigura
popasul transportatorilor şi paza drumurilor.
Drumul principal al transportului sării a fost pe Mureş, pornind cu plutele
din apropierea ocnelor de la Turda, apoi de la Uioara, întâlnindu-se cu sarea
provenită de la Vinţul de Jos şi Ocna Sibiului. Cea mai bună sare se extrăgea
din salinele de la Turda, fiind o sare albă şi tare. O serie de date confirmă
faptul că ţaratul bulgar îşi procura sarea necesară din Transilvania, drumul
principal trecând pe apa Mureşului până la Szeghed şi de aici, pe Tisa, până la
Dunăre. 36 Nicolae Iorga arăta că, în jurul anului 890, pe Mureş se transporta
sare înspre Balcani. 37 La aceleaşi concluzii ajunge şi Aurel Decei, care
precizează că sarea din Transilvania ajungea pe Mureş şi pe Tisa la Dunăre,
unde era descărcată la „Piatra Sării” – Slankamen – localitate situată chiar
în locul unde Tisa se varsă în Dunăre. Drumul sării pe râul Mureş era, la
acea dată sub controlul lui Glad, respectiv al lui Ahtum38. Însuşi Anonymus
34
35

36

37

38

Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op. cit. pp. 4-5.
Berciu Ioan, Băluţă, C. L., O zeitate fluvială la Apulum, în Apulum, XII, 1974, pp. 583587.
Kovach Geza, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-XIII-lea, în
Ziridava, XII, 1980, pp. 193-194.
Iorga Nicolae, Notes d’un historien relatives aux evenements de Balcan, Academia
Română, Bull. Sect. Hist: I, 1913, p. 68.
Pascu Ştefan, Voievodatul Transilvaniei I, Cluj-Napoca, 1971, pp. 28-32.
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povesteşte că Tuhutum aflase că în Transilvania se găseşte aur şi sare39, fapt
care ne dovedeşte că ocnele de sare erau exploatate intens în această zonă
încă înainte de pătrunderea triburilor maghiare. Potrivit tradiţiilor vremii,
instituite de secole, voievozii din părţile Albei Iulii erau supuşi obligaţiei de
a trimite sare pe râul Mureş stăpânului lor nominal din Panonia, fie că acesta
era hanul avar – secolele VII-VIII – fie ducele maghiar (începând cu secolul
al X-lea). Pe parcursul secolului al IX-lea, mai toate formaţiunile românoslave din acele locuri au fost nevoite să trimită, pe relaţia Mureş-Tisa-Dunăre,
sare bulgarilor de la Vidin, centru religios de care erau legaţi şi sub ascultarea
căruia se aflau. Din Legenda Sancti Gerhardi episcopi, aflăm că voievodul
bănăţean Ahtum nesocotea puterea regelui Ştefan al Ungariei, întrucât
ostaşii lui erau mai numeroşi decât ai craiului40, astfel că Ahtum şi-a putut
permite să vămuiască plutele care transportau sare pe Mureş, cu destinaţia
Ungaria. Dincolo de conflictul teritorial şi hegemonic propriu-zis, importanţa
controlării comerţului cu sare pe râul Mureş era covârşitoare. Sarea reprezenta,
de departe, cea mai rentabilă afacere din Transilvania. Principii Transilvaniei
realizau din monopolul sării un venit anual de 70. 000 de florini, dublu faţă
de cel pe care-l realizau din minele de aur, argint şi mercur luate împreună.
41
Plutaşii aveau o situaţie privilegiată în cadrul domeniului princiar, fiind
scutiţi de robota iobăgească şi de alte obligaţii. În schimb plăteau o sumă
fixă, de 2 până la 5 florini pe an, meseria lor fiind considerată ca fiind una
extrem de riscantă. Traficul cu sare pe Mureş necesita păstrarea albiei râului
în permanenţă în stare de navigaţie, decolmatarea albiei şi construirea unor
porturi pe traseu. Legenda Sfântului Gerard vorbeşte despre porturile existente
pe malul Mureşului, stăpânite de către Ahtum, acesta fiind de fapt principalul
motiv al conflictului dintre voievodul bănăţean şi regele Ştefan I. 42 Chiar şi în
primele documente scrise care se referă la Transilvania găsim tratată problema
sării, semn că acest domeniu era considerat ca fiind extrem de important în
39
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Kovach Geza, op. cit., p. 194. Apud Anonymus, Gesta Hungarorum, Budapest, 1977, cap.
25.
Legenda Sancti Gerhardi episcopi, cap. X, în Suciu I. D., Constantinescu R., Documente
privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol. I, Editua Mitropoliei Banatului, Timişoara,
1980, p. 45, apud. Ursulescu Petru, Banatul de nord-est în secolele X-XVI, Editura
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005, p. 42. (lat. „unde precedebat in multitudine
armatorum regem ac minime reputabat”).
Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op. cit. p. 10.
Gluck Eugen, Contribuţii cu privire la istoria părţilor arădene în epoca ducatului lui
Ahtum, în Ziridava, VI, 1976, pp. 96-99.
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epocă. 43 Alte menţiuni le găsim şi în anul 1138, care vorbesc despre obligaţia
locuitorilor din satele Şeitin şi Sâmbăteni de a transporta sarea din porturile
de vamă de pe Mureş către mănăstirile şi celelalte foruri ecleziastice din
interior. 44 Cartulariul din 1177, editat de către regele Bela al III-lea către
capitlul Aradului, confirmă existenţa lângă Arad a portului „Esteuerd”, iar
mai la est, pe firul Mureşului se afla portul mănăstirii benedictine Bizere
(Byzere – Bistra), unde de asemenea ancorau vasele cu sare şi unde era luată
vamă. 45 Un alt document, din 1183, 46 menţiona faptul că abaţia de la Bizere
precum şi capitlul şi prepozitul din Arad aveau dreptul la o treime din vama
sării de pe vasele care coborau pe Mureş şi se duceau până la Szeged. Tot din
acest act aflăm că de aceleaşi drepturi se bucura şi abaţia Nytra din Slovacia,
ceea ce ne confirmă faptul că sarea din Transilvania, transportată pe Mureş,
ajungea până pe teritoriul Moraviei Mari. 47 Mai mult, sarea transportată pe
Mureş ajungea şi în Croaţia, conform unui document din anul 1217 emis de
către regele Andrei al II-lea, care acorda dreptul bisericii din Zagreb să ia în
fiecare an sare în valoare de 50 de mărci de la slujbaşii sărari care coborau
cu plutele pe Mureş. 48 Făcând un calcul aproximativ referitor la cantitatea
de sare atribuită bisericii din Zagreb, deducem o cantitate de 500. 000 de
kilograme pe an49. Având în vedere faptul că vorbim doar despre o biserică,
atunci putem considera că pe râul Mureş se transportau cantităţi considerabile
de sare. Bula papală din data de 15 mai 1218, emisă de Papa Honoriu al IIIlea, prin care acesta din urmă îi mulţumeşte reginei Iolantha de Courtenay
pentru donaţia de 8. 000 de mărci de argint50 făcută în favoarea pelerinilor
43

44
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În anul 1075, regele Geza I dăruieşte mănăstirii Sfântul Benedict vama de sare provenită de
la Turda. Vezi Documente privind istoria României, Seria C – Transilvania, I. Bucureşti,
1951.
Ibidem, pp. 2-3, originalul în Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, DL. 2635.
Geza Kovach, op. cit. p. 195: „... indde ad montem et sic versus orientem et habet cum
filiis Ecclesie de Geled, deinde cum praedio Bani, unque ad portum Esteuenrd, et ibi
Ecclesie habet tertiam partem tributi, et sic revertitur ad priorem Metam per Morisium...
” Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, DL. 29. 450, 31. 121.
Ibidem: „... Praeterea tres naves saliferas ea libertate, quam habent naves monesterii de
Bisra in emendo et deferendo sale sive Orodini sive in Ciggedini servarii placuerit. ” Vezi
Arhiva Naţională Ungară, Budapesta, DL. 25.
Ibidem. Actul de la 1183 va fi reînnoit şi în anul 1211, cu aceleaşi privilegii acordate
abaţiilor şi autorităţilor ecleziastice menţionate.
Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, pp. 162-163.
Geza Kovach, op. cit. p. 196.
O marcă de argint poate să fie echivalată la 400 de grame de argint, întreaga sumă
acoperind o cantitate de 3. 200 de kilograme, sumă considerabilă pentru acea vreme.
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care tranzitau Ungaria, din sarea transportată pe râul Mureş, evidenţiază cât
se poate de clar importanţa strategică a acestui comerţ la nivel european.
Considerând că un bolovan de sare care se transporta pe Mureş cântărea
între trei şi cinci kilograme, putem estima că se transporta cam 10 - 15. 000
de tone de sare anual. Conform documentului din 20 august 1233, emis de
Andrei al II-lea, drepturile anuale privind beneficiile din comerţul cu sare în
comitatul Arad erau următoarele: abaţia din Bulci avea dreptul la 5. 000 de
bolovani de sare, mănăstirea din Chelmac (Eperyes) la 4. 000, mănăstirea de
la Bizere la 4. 000, iar capitlul din Arad la 2. 000. 51 Aceste cantităţi de sare
sunt considerabile chiar şi pentru acele vremuri, ceea ce ne permite să tragem
concluzia că o parte din cantitatea cuvenită fiecărei abaţii era utilizată pentru
achiziţionarea materialelor de construcţie, pentru ridicarea şi consolidarea
clădirilor şi bisericilor monahale, pentru cumpărarea de manuscrise, mobilier
etc. Recentele descoperiri arheologice de la Frumuşeni – Bizere confirmă
supoziţiile noastre, ansamblul monahal scos la lumină evidenţiind clădiri
somptuoase, o basilică pavată cu un mozaic desăvârşit, debarcader şi
ziduri de apărare. Însă, de departe cea mai fulminantă dezvoltare datorată
comerţului cu sare o va cunoaşte Lipova, localitate care va deveni în perioada
angevinilor vamă regală. Aici se vor construi depozite de sare, portul va fi
mărit la proporţii considerabile iar locaţiile de vamă şi clădirile destinate
funcţionarilor şi militarilor vor fi lărgite. Datorită cantităţilor mari de sare
care vor fi tranzitate prin Lipova aici se va înfiinţa şi o monetărie regală, iar
în anul 1389 orăşenii lipovani vor obţine de la Sigismund de Luxemburg o
arendă valorând o treime din vama sării. 52
Una dintre cele mai interesante mărturii despre comerţul cu sare şi
despre transportul acesteia pe Mureş ne parvine de la Hans Dernschwam „De
Hradeczin” (1494-1568), care face în 16 august 1528 un raport complex pentru
Casa Fugger, care deţinea la acea vreme Cămara de sare din Transilvania. 53
Conform acestor informaţii, aflăm că toamna nu se transporta sarea pe Mureş
cu plutele mari, deoarece apa era mai mică. „După Paşti, când încep apele
Mureşului să crească, atunci mai ales se încarcă toate luntrele de la Decea,
care ies din Transilvania şi pornesc spre cămările anexe dinafară. Mai înainte
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Pentru comparaţie, menţionăm faptul că, la 1330, Basarab I îi oferea lui Carol Robert de
Anjou suma de 7. 000 de mărci de argint în schimbul păcii.
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Budapesta, 1909, vol. I, p. 294, apud. Geza Kovach,
op. cit. p. 197.
Arhiva Naţională Ungară,. Budapesta, DL. 14. 839, apud. Kovach Geza, op. cit. p. 199.
Călători străini despre Ţările Române, vol. I, volum îngrijit de Maria Holban, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 257.
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trebuie trase din albie toate trunchiurile de-a lungul parcursului. Mai întâi
se merge la Vinţul de Jos, şi Vurpăr, se numără cinci mile pe uscat de la
Decea. Acestea sunt două mici târguri germane situate faţă în faţă ca Buda
în faţa Pestei. Voievodul Ianus54, acum izgonit, le-a dat în schimb nu de mult
lui Radu Vodă55 din Ţara Românească, primind pentru acestea un castel56
în Ţara Românească. Mai departe se trece pe lângă un castel, în care îşi are
reşedinţa voievodul Transilvaniei; e numit Deva, pe nemţeşte Diemrich,
aparţine ţării. Apoi mai jos pe lângă un castel numit Varadia, apoi pe lângă
un castel Şoimoş şi după aceasta la Lipova, un castel şi târg amândouă foste
proprietăţi ale contelui Jorgen, acum ale lui Radicz. 57 Aici este prima cămară.
Se socoteşte 17 mile de la Vinţul de Jos la vale, iar pe uscat 24 de mile de
la Turda. Timişoara nu este departe de Lipova. Apoi urmează drumul mai
departe pe apele Mureşului ieşind de la Lipova pe lângă un târguşor numit
Arad, unde sunt franciscani Zocolanţi şi canonici. ”58 Precum se vede, faţă de
importanţa economică şi măreţia cetăţii Lipova, Aradul era considerat ca fiind
doar un „târguşor” pentru acea vreme. O altă menţiune documentară o avem
din anul 1550, când Georg Reichersdorffer menţionează în „Chorographia
Transilvaniae” că Mureşul era un râu navigabil pe care se transportă
toată sarea din Transilvania şi se depune la Seghedin, apoi pe râul Tisa şi
Dunăre, până la Belgrad59. Alte menţiuni ne parvin de la Georg Werner, care
înaintează un raport pe lunile martie şi aprilie 1552 către habsburgi cu privire
la veniturile de pe urma sării din Transilvania60. Din aceste rapoarte aflăm
că plutaşul care pornea în prima ambarcaţiune, împreună cu oamenii săi,
primea o plată suplimentară, semn să plutele navigau în coloană. O luntre
mare avea, în medie, lungimea de 15m şi lăţimea de 7, 5m. Într-o astfel de
luntre se puteau transporta între 7. 000 şi 9. 000 de bolovani de sare. Existau,
de asemenea şi bărci mai mici – care erau în proprietatea luntraşilor – şi care
transportau, în medie, între 400 şi 500 de bolovani de sare, cu o greutate de
3-5 kg. O altă menţiune, extrem de importantă, ne arată că marea majoritate a
plutaşilor erau români, iar la Alba Iulia exista chiar şi un cartier al plutaşilor
54
55
56
57

58
59
60

Ioan Zapolya.
Radu de la Afumaţi.
Cetatea Poenari.
Sârbul Bosic Radicz, partizan al lui Zapolya, care se afla cu oştenii săi în cetăţile Lipova
Şi Şoimoş.
Călători străini... op. cit. pp. 283-284.
Ibidem, p. 225, apud Suciu Viorica, Anghel Gheorghe, op. cit. p. 8.
Ibidem, pp. 23, 33-34, 35, 44, 77.
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(corăbierilor) români. Acelaşi lucru l-am descoperit şi noi în Micălaca61, sat
(cartier) costituit în cea mai mare parte din plutaşi români.
Cucerirea maghiară şi cristalizarea primelor structuri feudale
În ultimele decenii ale secolului al XI-lea, statul maghiar a reluat acţiunile de extindere a stăpânirii spre răsărit, inclusiv în părţile Aradului.
Din această perioadă datează 2 brăţări împletite din câte trei sârme, două
inele şi o copcă de bronz găsite în 1901 în hotarul Covăsânţului. Momentulcheie în ceea ce priveşte cucerirea teritoriului arădean de către regalitatea
maghiară îl reprezintă, fireşte, victoria din anul 1028 a lui Ştefan I împotriva
ducelui mureşan Ahtum, victorie obţinută prin atragerea de partea regelui a
lui Chanadinus, principalul sfetnic al lui Ahtum. 62 Contribuţia sa esenţială la
înfrângerea lui Ahtum l-a făcut pe regele Ştefan I să-i acorde lui Chanadinus
titlul de comite şi stăpânirea efectivă a unei importante părţi a fostei ţări a
stăpânului său. Descendenţii lui Chanadinus – nobilii din neamul Chanad
(Cenad) vor continua să stăpânească, în secolele următoare, imense proprietăţi
dobândite de către strămoşul lor în regiunea Mureşului inferior, printre care şi
regiunea Covăsânţului. De fapt, întreaga Podgorie arădeană se va afla mereu
în sfera de influenţă a cetăţilor de la Lipova sau de la Şiria, cele două bastioane
care vor domina limesul dintre marile imperii ale vremii, timp de mai multe
secole, până către primele decenii ale secolului al XVIII-lea.
Primele informaţii despre începutul unei organizări în zonă ne parvin de
la sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea. Primul comite
al comitatului Arad este amintit în 1214.
Organizaţia politică şi teritorială a fost inseparabil legată de problema
proprietăţii asupra pământului. Terenurile cucerite au fost de la bun început
trecute în proprietatea regalităţii. O parte a posesiilor regale a fost transferată
organizaţiilor bisericeşti de rit occidental.
La fel ca toate localităţile din zonă, vechea aşezare Covăsânţ a devenit
şi ea proprietate regală, fiind ulterior dăruită succesiv, uneori parţial, în cazul
unor vii, alteori întegral, diferiţilor prelaţi şi nobili.
După unii autori români numele aşezării ar fi fost la origine „Covachi” sau
„Covas” şi ar coborî în timp până la stratul dacic. În sprijinul acestei teorii,
61

62

Augustin Mureşan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea, Micălaca – Monografie,
Editura Mirador, Arad, 2010.
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria României, Compendiu…p. 153.
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etnomuzicologul Ioan T. Florea, covăsânţean, aminteşte că şirienii bătrâni
foloseau încă prin anii 50 denumitrea veche a satului „Ot covas” 63când se
refereau la păşunea înaltă de pe Dealul Selişte.
Cea mai veche atestare documentară a satului medieval Kwasy (Covăsânţ)
datează din anul 1278, când abatele de la Bulci avea aici vii iar banul Paul
din Cetatea Şoimoş dăruieşte o parte din viile satului bisericii Sf. Maria din
cetate, în care adusese călugări augustini. 64
În acestă perioadă regalitatea continua să respecte organizaţiile româneşti.
Din cartularul capitlului din Arad reiese că în secolele XII şi XIII procesul
de aservire a obştilor româneşti era puţin avansată, capitlul având drept de
jurisdicţie feudală doar asupra unei părţi a populaţiei satelor care i-au fost
donate. Pentru a ne face o imagine cât mai clară asupra acestei perioade din
punct de vedere ecleziastic şi social, este suficient să amintim scrisoarea din
anul 1279 a regelui Ungariei Ladislau al IV-lea – el însuşi de origine cumană,
după cum avea să rămână în istorie (Ladislau al IV-lea Cumanul) – care le
poruncea cumanilor aşezaţi pe lângă Tisa să părăsească corturile şi iurţile
de pâslă şi să se mute în sate, după obiceiul creştin, să-şi radă bărbile, să-şi
scurteze părul şi să-şi schimbe portul65. De fapt, porunca era una cu totul
superfluă, deoarece în mai multe rânduri „ca de exemplu în anul 1287, regele
însuşi era mustrat de papă şi de prelaţii Ungariei că s-a lepădat de creştinism
şi că s-a unit cu tătarii, saracenii, nogaii şi alţi păgâni. 66
Informaţii privind populaţia din zonă pentru prima jumătate a secolul al
XIV-lea sunt oferite de registrele de decimă papală.
Registrul de decimă papală consemnează 44 de parohii catolice, însă
în 8 dintre acestea, printre care se numără şi Covăsânţul, sunt atestate
documentar, obşti şi cnezate. Într-adevăr, în anii 1332-1337, vreme în care
figura ca domeniu al prepoziturii şi capitlului din Arad, satul apare atestat în
chitanţele papale în forma Kuasy, Kwasy, Kovasz, cu biserică67 şi având ca
preot (sacerdos) pe Blasiu.
Ioan T. Florea, Scrieri etnomuzicologice, Editura Mirador, Arad, 1997, p. 212.
Márki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város története, I, Arad, 1892,
p. 383
65
Ioan Aurel Pop, Observaţii privitoare la structura etnică şi confesională a Ungariei şi
Transilvaniei medievale (secolele IX-XIV), în Istoria României, Pagini Transilvane,
Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1994, coord.
Acad. Dan Berindei, p. 28.
66
Idem, apud. Documente privind Istoria României, C, Transilvania, veac XIII, vol. II, pp.
282-284, nr. 323.
67
Este vorba de biserica veche, în stil gotic, a cărei ruine se mai păstrează şi azi.
63
64
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La 28 februarie 1358, nobilul bănăţean Nicolae Laţcu este prezent la
Avignon şi-i cere papei Inocenţiu al IV-lea scutiri şi privilegii pentru bisericile
sale din Banat68. Papa acordă o iertare de păcate de cinci ani şi de cinci ori
patruzeci de zile tuturor celor ce se vor pocăi pentru faptele lor în bisericile
Sfântul Laurenţiu din Covăsânţ, Sfânta Maria din Seceani, Sfânta Maria
din Popy, Tuturor Sfinţilor din Kerekegyhaz, Sfânta Margareta din Margita,
Sfântul Ştefan din Ermen, la următoarele sărbători: Naşterea Domnului,
Botezul Domnului, Paşti, Înălţarea Domnului, Rusalii, sărbătoarea Sfântului
Trup al lui Christos, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Petru şi
Pavel, dar şi acelora care, la hramul ziselor biserici, se vor ruga acolo. Papa
mai acordă aceluiaşi cavaler Nicolae Laţcu dreptul de a se pune sub ascultarea
fie a episcopiei de Cenad, fie a celei transilvane, pentru că la acea dată nu
erau arondate nici uneia dintre ele. 69 O altă rugăminte a lui Nicolae Laţcu,
satisfăcută de papa Inocenţiu al IV-lea, este consemnată astfel: „Întrucât în
acele părţi era obiceiul ca episcopii diecezani să culeagă toate dijmele, lăsând
unor parohi o pătrime, altora o şesime sau a patra parte dintr-o pătrime, să
binevoiţi a îngădui parohilor ziselor patru biserici ca fiecare dintre ei să
poată lua şi să reţină în întregime dijmele aflătoare înlăuntrul marginilor
parohiei sale, păstrând o pătrime pe seama diecezanului său, neţinând seama
de ceea ce este potrivnic sus-zisului şi vreunui alt obicei, cu toate îngrădirile
cuvenite. ”70
Într-o scrisoare din 8 mai 1328, dată tot de la Avignon, papa Ioan al XXIIlea îi dojenea pe prelaţii regatului că „atunci când se întâmplă ca unii dintre
cumani, români şi slavi şi alţi credincioşi să treacă la credinţa catolică…voi
cereţi cu prea multă străşnicie de la unii ca aceştia, astfel convertiţi şi de
curând trecuţi la credinţa catolică dijmele întregi şi chiar le stoarceţi”71. Prin
urmare, în această perioadă ne aflăm în prim proces de catolicizare a ţinuturilor
podgorene, dijmele fiind adunate cu forţa, inclusiv de la creştinii ortodocşi. În
realitate, dijma papală reprezenta un interes pecuniar extrem de important în
ceea ce priveşte „catolicizarea” creştinilor ortodocşi români existenţi la acea
vreme pe rodnicele dealuri podgorene. Avem şi un indiciu foarte important în
acest sens, consemnat în anul 1374 de către papa Grigore al XI-lea. La acea
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului. Banatul între 9341552. Repere cronologice. Selecţii de texte şi date, Editura Banatul şi Artpress, Timişoara,
2005, vol. II partea I, p. 95.
69
Idem.
70
Idem.
71 Ibidem, p. 68.
68
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vreme, pontiful era informat că românii nu acceptă catolicizarea, deoarece nu
sunt mulţumiţi de slujba preoţilor unguri şi cer un ierarh cunoscător al limbii
române („qui linguam dicte nationis scire asseritur”)72. Apariţia limbii ca
argument al opoziţiei românilor faţă de eforturile de convertire la catolicism
constituie un fapt care necesită în continuare mai multă atenţie din parte
istoricilor.
O altă mărturie documentară referitoare la zona Covăsânţului ne parvine
dintr-o scrisoare a capitlului din Arad în care este amintită existenţa Podgoriei
Aradului, a satului Kenesy şi a viei deţinută aici de Petru, medicul din Lipova.73
În acea perioadă Covăsânţul era centru voievodal (cnezial), diferite
documente din 1367-68 şi din 138474 referindu-se la „voevodul de Kuassy”.
Mai târziu, cnezii şi voievozii români decad în starea iobagilor de rând,
devenind simpli locuitori pe pământurile regelui, ale nobililor sau ale
bisericii catolice. 75 Unii dintre ei au menirea de a întemeia noi aşezări pe
domeniile feudale şi de a intermedia legăturile dintre noii stăpâni şi ţăranii
iobagi. Documentele episcopiei romano-catolice din Oradea evidenţiază
cât se poate de clar obligaţiile şi îndatoririle cnezilor. Ei erau aleşi de către
obşte şi funcţionau şase luni pe an, judecau şi executau sentinţele şi aveau
obligaţia de a da episcopiei câte o pătură şi şapte ţundre în fiecare an. 76 Tot
călugărul Rogerius ne oferă informaţii despre dominaţia ulterioară a tătarilor,
care cheamă înapoi populaţia fugită din calea invaziei lor şi organizează ţara
în districte de câte o mie de sate, conduse de un han. 77 Mai mult, dispărând
şi firava structură administrativ-politică existentă înaintea invaziei tătare
din anul 1241, populaţia românească din Câmpia Aradului reînvie vechea
organizare cnezială şi încearcă să se înţeleagă cu invadatorii. 78 Este vorba
despre o perioadă scurtă, deoarece începând cu anul 1257 regele Béla încearcă
să revitalizeze „ducatul” Transilvaniei, inslalându-l în fruntea acestuia pe
moştenitorul tronului, principele Ştefan, pe atunci în vârstă de doar 18 ani,
72
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Şerban Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc. Studii critice, Cluj-Napoca,
1988, p. 120.
Ibidem, p. 110.
Andrei Caciora, Eugen Glück, Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în Studii privind
istoria Aradului, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 156
Ibidem, p. 20.
Silviu Dragomir, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii Apuseni şi din regiunea
Bihorului, în Acta Musei Napocensis, III, 1966, p. 174.
Ioan Haţegan, coord. Cronologia Banatului. Banatul între 934-1552, Repere cronologice.
Selecţie de texte şi date, Editura Banatul, Timişoara, 2007, volumul II, partea I, p. 41.
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj_Napoca, 1979, p.
325.
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care va iniţia o serie de reforme politice, militare şi administrative, care vor
contribui la dezvoltarea acestuia. 79
Tot din secolele XIII-XIV datează şi cetatea Tornea80, situată în vârful
dealului, în partea de răsărit, la 4 km de vechiul sat. Cetatea Tornea a făcut
parte din lanţul vechilor cetăţi de apărare ale zonei, fiind plasată între Şoimoş
şi Şiria. Construcţia acestui punct fortificat între mai-vechile cetăţi Şoimoş
şi Şiria ne indică în mod cât se poate de clar necesitatea apărării tranzitului
de mărfuri care se efectua pe acest drum medieval Dacă Mureşul reprezenta
principala cale de comunicaţie navală a comitatului Arad pe care se transporta
sarea încă de pe vremea dacilor şi romanilor81, principala rută comercială
terestră o reprezenta, fără nici un dubiu, marele drum obştesc („magna via
publica”) ce făcea legătura dintre Cenad, prin Arad, Şimand, cu Oradea.
După cum aprecia şi marele nostru istoric Ştefan Pascu82, „numeroase târguri
din comitatele ardelene, din cele vestice şi din cele bănăţene îşi datorează
dezvoltarea vămii ce se percepea în localităţile respective: Huedin (Cluj),
Reteag (Solnocul Dinăuntru), Episcopia Bihorului, Săcuieni, Vadul Crişului
şi Cheresig (Bihor), Şimand, Covăsânţ (Arad)”83.
Alături de aceasta, în vii, la 350 km de cat, pe malul pârâului Valea Mică,
a mai existat o fortificaţie, mai târzie84 cu ziduri de 1, 5 m şi înălţime de
5 m, numită Hindec, 85care pare să fi apărat cetatea. În urma unor săpături
ocazionale făcute în acest punct s-au găsit monezi de argint, arcuri, suliţe etc.
86
Tradiţia orală locală localizează aici o veche mănăstire care s-ar fi aflat în
dealul Hindec.
În veacurile XIII-XIV, alături de biserică, proprietăţi viticole au mai
deţinut în Covăsânţ şi diferite feţe bisericeşti, precum canonicului lector al
capitlului din Cenad, 87 care, în 13 august 1412, primeşte, în faţa capitlului
din Arad, de la Ladislau Laczky via Ciorva, de pe muntele Macra, din hotarul
Covăsânţului, care se afla „cu totul în paragină”. Odată cu via era cedată şi
„vama dealului” adică obligaţiile în vin.
79
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Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, coord., op. cit., p. 182.
Tradiţia locală spune că a fost distrusă de turci
Rodica Colta, Doru Sinaci, Ioan Traia, Căprioara. Monografie, Editura Mirador, Arad,
2011, pp. 78-95.
Ştefan Pascu, op. cit., p. 161.
Idem.
Construită după arh. Teodor Ghiorghiu în sec. XIV-XVI
Etimologia cuvântului este turcească şi înseamnă şanţ.
Informator teren Ilie Nădăşan a Roşului, apud Viorel Ţigu, Localităţi româneşti în decursul
istoriei. Comuna Covăsânţ, judeţul Arad, în Anuar de etnologie-artă-istorie-Lingvistică
IV, Editura Mirton, 1990, p. 51
Ibidem, p. 411
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Instituţia cnezială şi voievodală românească după invazia tătară
Împortante înformaţii despre supravieţuirea instituţiei cneziale şi voevodale româneşti din zonă după invazia tătară ne este oferită de cronicarul
Rogerius88, în lucrarea sa „Carmen Miserabile”. Autorul menţionează că populaţia autohtonă era organizată în cnezate, conduse de cnezi, pe care îi
compară cu balivii din Italia.
Referitor la invazia tătară el scrie că „ după ce tătarii au cucerit principalele puncte de rezistenţă, au eliberat câţiva prizonieri cărora le-au spus să
–i anunţe pe cei ascunşi în păduri că„ oricine va dori să li se supună, li se
va da libertatea de a veni acasă, însă într-un anumit timp”. Fiind vremea
secerişului, oamenii s-au întors la casele lor strângând cu toţii recoltele în
hambare, dimpreună cu paiele şi fânul. Conform obiceiului pământului ei
„şi-au ales cnezi, adică balivii, care să facă dreptate, să le procure (tătarilor)
cai, animale, arme, daruri, veşminte trebuincioase”. Cu alte cuvinte cnezi
aveau acelaşi rol ca şi înainte, de a face dreptate şi de a strânge tributul pe
care îl datorau stăpânirii. Cronicarul recunoaşte că „aveau pace, târguri şi
fiecăruia i se făcea dreptate”. 89
Rogerius mai precizează că tătarii nu au distrus satele iar casele au rămas
intacte. Pentru români instaurarea noii stăpâniri nu a însemnat o schimbare
esenţială, mai ales că tătarii, ca şi în alte teritorii cucerite de ei, aveau tot
interesul să păstreze vechea organizare socială şi administrativă, deoarece
cnezi strângeau tributul şi darurile şi vegheau ca târgurile şi întreaga viaţă
economică să se desfăşoare în condiţii bune.
Instituţia voievodală şi cnezială şi-a păstrat de altfel, în oarecare măsură
rolul său şi în feudalismul dezvoltat convieţuind cu instituţiile feudale
introduse de regatul feudal maghiar.
Pe măsura introducerii sistemului feudal maghiar, terenurile agricole,
inclusiv viile, care n-au ajuns la biserici, au început să intre din proprietatea
regelui în cea a nobililor.
Rogerius din Apulia (c. 1205 - 1266), născut în Torremaggiore, Puglia, cronicar medieval,
călugăr romano-catolic. În 1249 a devenit episcop de Oradea în 1249. A rămas cunoscut
prin lucrarea sa Carmen Miserabilae, în care se referă invaziile tătarilor.
89
Rogerius, Carmen Miserabile, cap. 37. în G. Popa- Lisseanu, Izvorare Istorice Româneşti,
V, Bucureşti, 1935, p. 51, 91.
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La 1439 Covăsânţul făcea parte din cele 160 de sate şi 5 oraşe, care au
aparţinut de cetatea Şiriei, întregul domeniu fiind considerat ca fiind posesiune regală. 90 In anul 1439 şi până în anul 1441 Şiria se găseşte în proprietatea
despotului sârb George Brancovici, care îl pune ca pârcălab al acesteia pe
Stepan. La 2 februarie 1441 regele Vladislav I dăruieşte Şiria comitelui de
Arad, Ladislau Maróthy, împreună cu satele ce-i aparţineau şi cu nobilii
maghiari şi români ai cetăţii. 91
Din 1466 Covăsânţul devine domeniu feudal al familiei Guthi- Ország,
care au deţinut vii şi aici şi la Ghioroc. Atestarea de la 1466 o găsim şi la
istoricul Ştefan Pascu, care menţionează Covăsânţul printre cele zece târguri
ce funcţionau la acea vreme în comitatul Aradului (oppidum Kowazy)92.
Alături de Covăsânţ, mai funcţionau ca târguri (oraşe) în comitatul Aradului
Nădlacul, Donat-Tornya93, Şimand, Zentpal94, Maşloc, Zeudi95, Căpruţa,
Vărădia şi Vărşand. La 25 aprilie 1471, Sebastian Ország a încheiat o
convenţie cu Mihai şi ginerele acestuia Dimitrie Miclosi, în faţa capitlului
din Arad, prin care Orszag le-a predat celor doi, cu titlu definitiv de posesie,
via din Covăsânţ, recuperată de la abatele din Bizere. În schimbul viei, noii
proprietari se obligau, atât ei cât şi urmaşii lor, sub pedeapsa de 200 galbeni,
la iobăgie eternă pe moşia Ország din Covăsânţ. 96
N-au lipsit însă nici anumite încercări din partea unor foşti proprietarii
pentru deţineri considerate abuzive de terenuri. Astfel, în anul 1479, Dumitru
Leukus, un iobag al Episcopul de Cenad a apărut în faţa palatinului cu un
proces intentat acestei familii, pentru via Ciorva (azi Ciorgău) din Covăsânţ,
primită ca danie de la Ladislau Laczky, de unul din canonicii Capitlului de
Cenad. 97
Veniturile însemnate obţinute din viticultură, importanţa localităţii în
podgorie o face să obţină statutul de târg. Astfel în diferite documente din
1461, 1466 şi 1494 localitatea este menţionată ca „oppidum Kowasy” şi se
număra printre primele târguri din comitat. 98
90

91
92
93
94
95
96
97
98

Silviu Dragomir, Studii de istorie medievală, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia
Culturală Română, Cluj-Napoca, 1998, p. 121.
Márki Sandor, op. cit., pp. 107, 124-126, 314 şi 393.
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p. 153
Localitate dispărută astăzi, situată între Nădlac şi Pecica.
Dispărut.
Dispărut.
Márki Sándor, op. cit., I, p. 383
Ibidem, p. 412-413.
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p. 153.
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Perioada ocupaţiei turceşti. Vizita regelui Ioan Zapolya la Covăsânţ
Cu ocazia luptelor purtate cu turcii, se spune că la 30 oct. 1526 aceştia au
pătruns până la poalele dealului Macra din Covăsânţ. Cu toate acestea până
în 1566, localitatea, la fel ca şi satele din jur rămân în proprietatea coroanei.
Un moment distinct în ceea ce priveşte istoria Covăsânţului din acele vremuri
tulburi este cel din 15 decembrie 1532, menţionat de către cronicarul Gyorgy
Szeremi, cu privire la vizita pe care o face aici însuşi voievodul Transilvaniei,
Ioan Zapolya99. În această zi, care cădea într-o duminică, voievodul Ioan
Zapolya este întâmpinat de către şcolarii din târgul Covăsânţului cu tot fastul
cuvenit unui rege creştin: „Şi a plecat regele de dimineaţă de la Lippa şi a
venit la Kowazy. Orăşelul se află la poalele muntelui Makra şi acolo a rămas
pe timpul nopţii. S-a sculat regele de dimineaţă, era o zi de duminică, la
venirea Domnului şcolarii cântau după datină, în cor: Bucuraţi-vă şi iarăşi
zic, bucuraţi-vă!”100. Încercând să contextualizăm din punct de vedere istoric
această vizită pe care voievodul Transilvaniei o face la Covăsânţ, trebuie să
precizăm că înfrângerea de la Mohacs a oastei maghiare din anul 1526 va
determina o accentuare a confruntărilor politice şi militare între Imperiul
Otoman şi Habsburgi. La toate acestea se adăugau şi conflictele interne dintre
grupările nobiliare. Pentru tronul rămas vacant al Ungariei se luptau Ioan
Zapolya, voievodul Transilvaniei şi Ferdinand de Habsburg. Ioan Zapolya
se încoronează rege al Ungariei la 10 noiembrie 1526 la Szekesfehervar, iar
Ferdinand de Habsburg face acelaşi lucru în faţa Dietei de la Bratislava, la 17
decembrie în acelaşi an. Din tabăra lui Ferdinand, sprijinit de Austria, vor face
parte marea nobilime, înalţii prelaţi şi fruntaşii populaţiei germane, în timp
ce nobilimea mică şi mijlocie şi mai ales autorităţile de la răsărit de Tisa se
vor grupa în tabăra zapolyană, care înclina pentru recunoaşterea suzeranităţii
otomane şi pentru raporturi bune cu Poarta. 101 La un moment dat, poziţia lui
Zapolya părea consolidată după înfrângerea unei revolte ţărăneşti în Banat,
condusă de Ivan Nenada (poreclit „Ţarul Negru”), dar este înfrânt de armata
lui Ferdinand de Habsburg în bătălia de la Tokay şi este silit să se refugieze în
Polonia. Revine în Transilvania în anul 1538, fiind sprijinit de către beii turci
Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului (17211821), Arad, 1974, p. 73.
100
Idem, apud. D. Onciulescu, Cea mai veche şcoală din judeţul Arad, în Revista de
pedagogie, 1/1973, p. 78.
101
Ioan Aurel Pop, Istoria României. Transilvania…. p. 501.
99
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din Serbia. Petru Rareş, domnitorul Moldovei, după ce într-o primă fază se
declară de partea lui Ferdinand, îşi reconsideră interesele102 şi la 22 iunie 1529
pătrunde cu armatele moldovene în Transilvania şi, la Feldioara, îi înfrânge pe
partizanii lui Ferdinand de Habsburg. În acelaşi an, turcii îl silesc pe Ferdinand
de Habsburg să părăsească Buda şi îl instalează aici pe Ioan Zapolya. În 1538
Ferdinand de Habsburg se va înţelege cu Ioan Zapolya, urmând ca la moartea
principelui Transilvaniei întregul regat să-i revină Habsburgului. Înţelegerea
devine caducă după moartea lui Ioan Zapolya, care se stinge în anul 1540 la
Sebeş, deoarece sultanul cucereşte Buda la 29 august 1541, astfel că, după o
existenţă de 500 de ani, regatul independent al Ungariei este şters de pe harta
Europei. Partea centrală a Ungariei devine paşalâc pentru următorii 150 de
ani, cu capitala la Buda, comitatele din vestul şi nord-vestul ţării rămân sub
stăpânirea habsburgilor, iar Transilvania voievodală, Banatul şi Partium vor
alcătui un principat autonom sub suzeranitate otomană. Este pentru prima
oară când cele trei ţări române aveau – cu unele deosebiri de nuanţă – acelaşi
statut politic internaţional, aflându-se sub suzeranitatea efectivă a Porţii şi
păstrându-şi regimul de autonomie. 103
Domeniile cetăţilor Ineu şi Şiria cu partea deluroasă şi montană a fostului
comitat Zărand, de-a lungul Crişului Alb, au fost incluse în 1566 sangeacului
Ineu.
Sangeacul Ineului (Yanova) a avut existenţa cea mai scurtă, cetatea
Ineului fiind recucerită de ardeleni la 1595 şi cedată din nou turcilor din 1658
până în 1699. El a fost împărţit în nahii, dintre care una a fost şiria.
Ca proprietate a coroanei, satul a fost dăruit de regina Isabela în 1548 lui
Petru Petrovics, pentru serviciile aduse.
În perioada 1553-1561 Kwazy avea 27 sesii iobăgeşti aparţinând
domeniilor Abrahámffy, Gyulaffy, Horváth, etc.
Dintr-un alt document, datând din 1560, aflăm că localitatea a dat în acel
an dijmă 106 găleţi de vin, însumând 4494 de litri de vin. 104
Apoi, domeniile cetăţilor Ineu şi Şiria cu partea deluroasă şi montană
a fostului comitat Zărand, de-a lungul Crişului Alb, au fost incluse în 1566
sangeacului Ineu.
Moldova deţinea în Transilvania, de pe vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt domeniile
Ciceu şi Cetatea de Baltă – în total aproape 70 de sate – iar prin susţinerea candidatului
sprijinit de către turci, la acea vreme Ioan Zapolya, lui Petru Rareş i se garantau aceste
posesiunii, plus altele trei, Bistriţa, Rodna şi Unguraş.
103
Ioan Aurel Pop, Istoria României. Transilvania… p. 503.
104
Alexandru Mihalca, Avram Crăciun, Gheorghe Chiper, Aspecte din istoria agrară a
judeţului Arad, vol. I Până la Marea Unire din 1918, Arad, 1995, p. 42
102
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Sangeacurile nu erau doar unităţi administrative ci şi militare. În caz de
expediţii militare, sangeacbegii erau obligaţi să vină în fruntea unui anumit
număr de soldaţi.
Aceştia erau în bună parte spahii, care primeau pământurile sub formă
de „feude”, însă nu ca proprietari, ci în arendă. Conform dreptului islamic,
pământul aparţinea sultanului, iar acesta îl „închiria” acelor soldaţi care aveau
merite în lupte. Sangeacbegii şi spahii nu îşi transmiteau drepturile ereditar, ci
le aveau doar pe timpul vieţii lor. Aceast tip de exploatare era considerată mai
uşoară, spahiul mulţumindu-se să-şi primească drepturile cuvenite, de cele
mai multe ori prin intermediul cnezilor locali, care jucau rol de intermediar
între comunitatea locală, sătească, şi spahiul care, aproape niciodată, nu se
deplasa din cetatea de reşedinţă să-şi vadă feudele.
Sangeacul Ineului (Yanova) a avut existenţa cea mai scurtă, cetatea Ineului
fiind recucerită de ardeleni la 1595. El a fost împărţit în nahii, dintre care una
a fost Şiria. Însă şi în timpul ocupaţiei otomate, nobilii maghiari continuau să
se considere proprietarii pe fostele lor domenii feudale. De pildă între 15701612 domeniul Covăsânţ se considera a fi proprietatea lui Magócsi Ferenc.
Aşa se face că în 1596, după recucerirea cetăţii Ineului de la turci, acesta îi
cere principelui Rákoczy să salveze satele Galşa, Covăsânţ, Măderat şi Mişca
de urgia turcilor105.
După moartea lui Magócsi Ferenc şi după o nouă recucerire a teritoriului
de la turci, în 1612, Covăsânţul a fost dat de principele G. Bathory lui
Moricz de Sövényházy. Dar în scurt timp situaţia se schimbă din nou în
favoarea turcilor. În 1616, principele Transilvaniei Gabriel Bethlen le-a cedat
otomanilor cetatea Lipovei cu teritoriul ei aferent. În anul 1633, turcii ocupă
cetatea Şiria cu domeniul ei. La 30 octombrie 1636 turcii îşi aveau instalată
tabăra sub dealul Macra106. În sfârşit, în 1658 ardelenii le cedează turcilor
până în 1699 şi cetatea Ineului.
Pe fundalul războaielor şi a restaurării temporare a administraţiei
maghiare, Covăsânţul apare în anul 1660 printre cele 51 de aşezări aflate sub
ocupaţie otomană (Seleuş, Cicir, Firiteaz, Ghioroc, Hodoş, Fântânele, Ceala,
Chier, Miniş, Micălaca, Mănăştur, Şagu, Radna, etc.) dublu impozitate, atât
de turci cât şi de foştii stăpâni feudali107.
Márki Sándor, op. cit. vol. II, 1895, p. 44
Ibidem, p. 92
107
Kovách Géza, Aspecte demografice în părţile Aradului până în secolul al XVIII-lea, în
Ziridava, XI, Arad, 1979, p. 289
105
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Slăbirea puterii turceşti în zonă la finele secolului al XVII-lea a dus la
eliberearea teritoriilor fostelor sangeacuri de către austrieci.

Covăsânţul în perioada habsburgică
Ca urmare, după Pacea de la Karlowitz (1699), teritoriile situate la nord
de Mureş au fost incluse în Imperiul Habsburgic („Sfântul Imperiu RomanoGerman”).
Vechea aşezare medievală Kowasi apare pe lista localităţilor ca
depopulată108. În acel moment, aproape întreg teritoriul ocupat de austrieci
era domeniu erarial, adică aparţinea Curţii vieneze. Împăratul decidea cui se
pot vinde sau dona aceste spaţii, ţinând prea puţin cont de proprietarii care
existaseră înaintea ocupaţiei otomane şi care îşi revendicau domeniile.
Astfel, în comitatul Aradului, în primele două decenii ale secolului
XVIII, nu exista vreo proprietate nobiliară. Administraţia imperială nici
nu avea încredere în nobilimea maghiară şi în cea transilvăneană, mai ales
după răscoala „curuţilor”, în care aceasta fusese implicată. Cum nu existau
nobili, comitatul era condus de un comisar imperial, administrator erarial,
reprezentant direct al Curţii de la Viena.
Chiar înainte de izbucnirea războiului cu turcii, Dieta Ungariei, întrunită
la Bratislava (Pojon) în 1715, a cerut împăratului Carol al VI-lea, prin
articolul 92, ca, în calitatea sa de rege al Ungariei, să consimtă la viitoarea
reîncorporare- atât din punct de vedere politic, cât şi al dreptului- a comitatelor
(printre altele) Arad, Cenad, Zărand, Békes, Torontal şi Severin, ca unele, ce
aparţinuseră Coroanei Sfântului Ştefan.
Această cerere, reluată în numeroase ocazii, a fost parţial satisfăcută la
31 decembrie 1732, când comitatul Arad este încorporat în Regatul Ungariei,
printr-un „înalt rescript împărătesc”. Totuşi, Curtea de la Viena manifesta
unele rezerve cu privire la conducerea Comitatensă, întrucât la acea dată, în
comitatul Arad, existau doar trei nobili: Rinaldo Duce de Modena, Regio şi
Mirandola, baronul Sigismund Iosika şi Sigismund Edelspacher.
Principele Rinaldo Duce de Modena, Regio şi Mirandola a primit de
la Împăratul Carol al VI-lea, pentru serviciile aduse, din domeniul erarial,
108

Lucru nu tocmai exact, fiindcă la recensământul austriac din 1715 în Covăsânţ sunt
înregistrate 46 de familii de iobagi şi 4 jeleri. Vezi Alexandru Roz, Kovách Géza,
Dicţionarul istoric al localităţilor din Judeţul Arad, Arad, 1997, p. 93
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544. 832 iugăre de pământ şi nouă vii109. Între satele dăruite s-a numărat şi
Covăsânţul.
Prima revoltă a covăsânţenilor împotriva nedreptăţilor feudale datează
din 1735, când 16 covăsânţeni au participat la răscoala condusă de Pero
Seghedinaţ din Pecica.
Răscoala fiind înfrântă, 84 de ţărani din Radna (12), Cladova (12), Miniş
(21), Ghioroc (6), Cuvin (27) şi Covăsânţ (16) vor fugi în Ardeal, Banat şi
Beiuş110.
În anul 1741 comitatul Arad îşi va mări substanţial suprafaţa prin alipirea
cercurilor Zărand şi Ineu, din comitatul Zărandului.
Totuşi hotărârile adoptate de Dieta din 1741 n-au putut fi aplicate imediat.
Abia în anul 1744 cele două cercuri, Zărand şi Ineu, sunt definitiv alipite
comitatului Arad, încetează administraţia erarială şi este numit un comite
suprem al Aradului
Din 1743 Covăsânţul a făcut parte din Districtul Totvărădia-Miniş, 111 format
din 31 de localităţi între care Radna, Cladova, Cuvinul şi Micălaca, etc.
În ceea ce priveşte fiscalitatea, populaţia plătea împăratului o taxă
directă, numită contribuţia după cap, stabilită în anul 1717 la un florin de aur
şi zeciuiala pentru marea majoritate a produselor.
În conscripţia din 1743112 Covăsânţul apare înregistrat cu 77 iobagi,
9 jeleri cu casă, 7 jeleri fără casă, 9 copii sub 16 ani şi 13 fraţi trăind în
indiviziune. Localitatea avea 132 de boi, 88 vaci de lapte, 52 viţei-viţele, 22
de cai, 3 mânji, 133 oi cu lapte şi sterile, 13 capre, 105 porci. Se semăna grâu
150 cubuli 1 merţe, orz 25 cubuli 3 merţe, ovăs 12 cubuli, 2 merţe şi porumb
2 1/ 4 merţe, 5 coşuri de albine. Impozit pe meserii de clasa a III plătea un
singur covăsânţean. De asemenea aşezarea era înregistrată 96 1/ 2 sape de
vie. Toate acestea erau impozate.
În registrului arădean de impozitare, impozitele iobăgeşti au fost
următoarele: fiecare „hospes” cu gospodărie proprie, plătea (dare de cap)
câte-un florin; fiecare „subhospes” sau iobag de mâna a doua câte 55 cr.; tot
aşa erau impozitaţi, după„cap” şi „inquilini” sau iobagii fără casă şi vatră
proprie, care trăiau din lucrul palmelor; după fiii de iobagi, trecuţi de 16 ani,
câte 25 cr.; după fraţii care trăiau în indiviziune cu gospodăriile lor câte 50 cr.
Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p. 77
Gh. Ciuhandu, op. cit, p. 62
111
Districtul era format din 33 de sate vezi Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de
acum 200 de veacuri, Arad, 1940, p. 40
112
Vezi Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940,
Anexa I, p. 21- 22
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Se plătea apoi câte-un florin după: fiecare pereche de boi sau de vaci, tot
aşa şi după patru junci sau junce, după câte doi cai sau iepe, sau după câte 4
mânji, după câte 10 oi sau capre şi după câte 8 porci.
După semănături se plătea câte-un florin: după „sămănătură” („seminatura”)
de grâu de câte 6 „cubule”; tot aşa după semănătură de 15 cubule orz ori ovăs;
acelaşi impozit era stabilitşi după câte 2 cubule de porumb sau mei. Coşurile
de albine, tot câte 15 erau impozitele cu câte-un fl.
Meşteşugarii de clasa I plăteau câte-un fl., cei de clasa II, câte 50 cr., iar
cei de clasa III câte 25 cr. de cap. După mori se plătea câte-un fl. şi tot aşa şi
după câte-o măsură de vinars. După via ce era lucrată de câte zece lucrători
(fossores-săpători) se plătea impozit de câte-un florin.
Dintre cei conscrişi în 1743 în Covăsânţ, mai mulţi iobagi (Ardelean
Ioan, Baltă Luca, Luca Ioan, Tudor Toader) figurau cu câte 3-6 sape113 de vie.
Printre obligaţiile acestor iobagi, se menţinea în continuare ca dări nona şi
decima, măsurate în acoave. 114
Dar obligaţiile ţăranilor faţă de stat nu se limitau la impozitele plătite.
Conform documentelor care s-au păstrat, în 29 octombrie 1744,
Congregaţia Comitatului Arad întrunită în localitatea Zărand, stabilea un
număr de 1079 militari, din mai multe localităţi, care urmau să participe la
războiul de succesiune, din 1741-1748. Din Covăsânţ au participat silit la
campaniile militare Curuţ Ioan, Hanga Petru, Baltă Vasile şi Iliaş Toader115.
La vizitaţia epoicopului ortodox al Aradului, Sinesie Jivanovici, din anul
1755, localitatea avea 120 de case.
Viaţa oamenilor nu s-a îmbunătăţit nici în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, dimpotrivă.
Iobagii au început să fie supuşi unor sarcini mărite, atât faţă de stăpânii
feudali cât şi faţă de stat. În vreme ce feudalii măreau în permanenţă sarcinile
iobăgeşti şi nu se sfiau să răpească abuziv din pământurile, păşunile şi pădurile
iobagilor, statul avea şi el nevoie de tot mai mulţi bani, contribuabili fiind şi
în acest caz exclusiv ţăranii. În condiţiile în care interesele statului au intrat
în conflict cu cele ale nobilimii, pentru a stopa abuzurile acesteia, care duceau
la pauperizarea totală a contribuabililor, în dieta din 1764-1765 Maria Terezia
hotărăşte să se efectueze o reglementare urbarială.
„Sapa” era echivalentă cu 80-100 stânjeni pătraţi, adică cam cât putea săpa un om într-o
zi
114
1 acov= 54, 3 l
115
Protoc. Congr. comit. Arad din 29 Oct. 1744, Seria 5. pag. 379-85. apud. Gh. Ciuhandu,
op. cit., p. 97.
113
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Conform instrucţiunilor împăratului Iosif al II-lea din anul 1768, fiecare
gospodărie ţărănească avea dreptul de a arenda mai mult teren decât cel
prevăzut prin sesie, dacă dădea dovada că avea posibilitatea cultivării sale.
De acum încoace administraţia camerală nu mai putea să-l scoată pe ţăran de
pe lotul cultivat. De asemenea ţăranul avea şi dreptul de înstrăinare asupra
lotului, cu condiţia ca sesia să nu fie ciuntită.
După repartizarea sesiilor în funcţie de necesităţile gospodăriilor ţărăneşti,
loturile rămase erau arendate celor care ofereau mai mult.
Urbariul a legiferat suprafaţa sesiilor şi toate obligaţiile feudale pe care
le-au avut ţăranii faţă de stăpânul feudal.
Obligaţiile ţăranilor au fost fixate la 52 zile de robotă cu carul sau 104
zile cu palmele după o sesie întreagă, precum şi 1 florin darea de fum, 1 car
de lemne, 2 cocoşi, 2 pui, o cupă de unt şi 12 ouă. La acestea se adăuga nona
şi zeciuiala din toate produsele agricole, inclusiv cânepa, miei, porci, stupi
de albine.
Jelerii erau obligaţi la 18 zile robotă cu palmele pe an, 1 florin darea
pentru casă şi nona după produsele obţinute pe pământurile arendate. Jelerii
fără casă erau datori cu 12 zile robotă cu palmele, 116
Conscrierea tuturor satelor a început în comitatul Arad în anii 1771-1772.
Comisia urbarială din Comitatul Arad a stabilit patru categorii de pământuri.
Potrivit acestora în clasa I intrau pământurile de calitatea cea mai bună. O
sesie întreagă era între 26-32 jugăre117arături, 8-12 iugăre fâneţe şi o grădină
de circa un iugăr118.
După reglementarea urbarială din 1771-1772, Covăsânţul figurează
printre aşezările din Podgorie cu mari suprafeţe de vie, suprafaţa de sape de
vie crescând în intervalul 1746-1771 de 8 ori. 119
Situaţia proprietăţii iobăgeşti în comună, în urma reglementării urbariale
din 1771-1772, a fost, în anul 1786, când s-a efectuat centralizarea,
următoarea120:
vezi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad, Arhiva Prefecturii, Conscripţii
urbariale
117
1 jugăr era socotit la 1100 stânjeni pătraţi.
118
vezi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad, Arhiva Prefecturii, Conscripţii
urbariale
119
Mihalca A., Crăciun A, Chiper G, Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad, Partea I
Până la Marea Unire din 1918, Arad, 1995, p. 58
120
Arhivele Statului Budapeste(Országos Levéltár Budapest), A / 39. Magyar Királyi
Kancellária, Acta Generalia, 3688/ 1786. vezi Kovách Géza, Ţărănimea arădeană în
timpul reglementării urbariale din 1771-1772, Ziridava, VIII, 1977, Arad, p. 135
116
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Sa-pe vie

1872

De-friş.

1187

Într. ses.

Intravilan măs.
Pojon

Nr. sesii

Nr. jeleri făra casă

Nr. jeleri cu casă
4

Fâneţe zi coasă

258

Arătură jugăre

I

Nr. fam. iobag.

Clasificarea
localităţii
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Urbariul pentru comitatul Arad a prevăzut pentru iobagi şi dreptul de a
vinde vin şi ţuică din 28 septembrie până în ziua Crăciunului. 121
Ca urmare, comunele erau supuse şi la o taxă generală de 3 fl. pentru
căldare şi 3 fl. pentru vânzarea vinului, taxa anuală fiind şi în Covăsânţ de 6
fl. Cât priveşte impozitul anual plătit de comună către stat, acesta a fost de
946, 15 fl.
Sub impulsul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan, o mişcare de revoltă
faţă de obligaţiile feudale împovărătoare, s-a făcut simţită şi în Podgoria
Aradului. În zilele de 7-8 noiembrie 1785, cetele ţărăneşti au coborât dinspre
Zărand la Ineu, de unde au ajuns la Pâncota, Galşa, Şiria, ridicând la luptă
întreaga ţărănime din zonă122.
Ca o continuare a acestor înfruntări dintre ţărani şi nobilimea locală, în 4
iunie 1786, Balint Ştefan şi Ştef Ilie din Covăsânţ şi-au reclamat dreptul de
răscumpărare a robotei şi de proprietate asupra fâneţelor, fiind pentru aceasta
bătuţi crunt de stăpânire.
Revenind la proprietăţile viticole, din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea o parte din viile Covăsânţului şi anume 344 sape de vie au fost
arendate unui număr de 33 de arendaşi, cei mai mulţi fiind din Arad.
O petiţie din 1793123 înaintată de posesorii arădeni de vii din podgorie, prin
care se cerea scutirea sau micşoarea impozitului, ne oferă informaţii despre calamităţile naturale care s-au abătut asupra asupra viilor în toamna anului 1792:
Ibidem, p. 157
Márki, Sándor, op. cit, II, 1895, p. 438
123
Petiţia este însoţită de o lista a acestor locuitori ai Aradului, cu suprafaţa de vie, în sape
deţinută de fiecare. Nu se specifică însă localitatea în care aveau vii. vezi Horia Medeleanu,
Un document din secolul al XVIII- lea referitor la viticultorii din Arad, in Ziridava, XIV,
Arad, 1982, p521-524.
121
122
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„O furtună năpraznică, cu piatră şi cu bucăţi de grindină, pornită către începutul lunii septembrie 1792 a distrus până într-atât speranţele unui cules îmbelşugat încât în Promotoriile Miniş, Ghioroc, Cuvin, Păuliş şi Covăsânţ, dealurile au fost lipsite de viţă de vie şi aproape sterpe că se vedea pământul. ”124
Din acelaşi document reiese că în 1792 impozitul perceput de comitat
pentru o sapă de vie era de 28 2/16 criţari. În sfârşit, viile fiind arendate, cei
care le deţineau erau obligaţi de autorităţi să redreseze pârloagele sub ameninţarea că, în caz contrar, terenul ar fi fost redistribuit.
De ultimii ani ai secolului la XVIII-lea se leagă şi începerea extracţiilor
miniere în Covăsânţ. Conform datelor existente, nobilii Bohus, Bene şi Bitto
încep în anul 1799 exploatarea minelor de aramă şi piatră din hotarul comunei
Covăsânţ aflate pe Valea Chersca, la locul numit Pârâul Mielului, la Cioaca
Băii şi la Băile de la Silişte125. Urmele acestor exploatări miniere, care au
continuat şi în secolul al XIX-lea se văd şi astăzi.
Politica reformatoare a Curţii de la Viena s-a izbit tot timpul în Ungaria şi
Transilvania de conservatorismul nobilimii şi de dietele care respingeau toate
încercările de modernizare şi progres.
Mişcarea pentru drepturi şcolare şi bisericeşti cu care debutează secolul
al XIX-lea se vor împleti în perioada 1821-1830 în întreaga zonă cu lupta
pentru înlăturarea notarilor corupţi.
Covăsânţul nu face excepţie de la aceste demersuri. Conform documentelor de arhivă în anul 1824, iobagii din localitate cer anchetarea abuzurilor
săvârşite de notarul local. 126
Mişcările satelor împotriva notarilor a reprezentat o formă organizată
dusă de ţărani pentru păstrarea autonomiei locale în administraţia internă a satelor şi atesă în acelaşi timp criza aparatului de stat feudal, care nu mai reuşea
să-şi menţină autoritatea decât prin represalii.
În paralel, cărturărimea satelor, adică preoţii români, au susţinut lupta naţională purtată de Moise Nicoară pentru episcop şi director al şcolilor român,
în eparhia Aradului, adică pentru autonomie bisericească şi sinod separat.
Însă până la revoluţia din 1848, în perioada 1834-1835, peste comitatul
Arad a trecut şi „urgia unionistă”, declanşată de Episcopia greco-catolică din
Oradea.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad, fond Primăria municipiului Arad, seria
Acte politice şi economice, dosar V/1793, reg. I f. 33 v
125
Somogyi Gyula, Arad Szab. Kir. Város és Arad Vármegye Községeink Leirása, Arad,
1913, p 154-155
126
Arhiva Prefecturii Arad, Acta Congregatiorum, 1097 /1824
124
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La Covăsânţ şpanul cămăresc, Kiss Imre îndemna pe români la unire
chiar în casa satului (primărie). 127
Cât priveşte dezvoltarea forţelor şi a relaţiilor de producţie, acestea au
cunoscut în prima jumătate a secolului al XIX-lea un salt calitativ. Se poate
observa o dezvoltare mai rapidă a agriculturii în urma răspândirii treptate a
asolamentului trienal, a defrişărilor şi desţelenirilor masive şi a introducerii
unor culturi noi precum cea a cartofului. În paralel cu această dezvoltare,
statul absolutist caută să introducă noi impozite şi pentru a avea o situaţie cât
mai exactă a contribuabililor efectuează în 1828 o conscriere generală128. Au
fost scutiţi de conscriere nobilii, preoţii de confesiuni creştine, profesorii şi
învăţătorii, funcţionarii, minerii şi „honoratiorii” (medici, agronomi, moaşe)
notarii satelor, soldaţii insurgenţi şi debilii mintali.
Datele centralizate ale satul Covăsânţ în anul 1828 au fost următoarele:
Nr.
populaţie
18-60 ani

Iobagi
fam.

Jeleri
fam.

Case

Arături
măs.
Pojon

Fâneţe zi
coasă

Vii sape

1156

430

129

551

2856 3/4

1318 1/2

779

La conscripţia din 1828, în evidenţa viilor au fost trecute doar viile aflătoare efectiv în folosinţa directă a ţăranilor, viile urbariale aflate în folosinţa
străinilor (extranei) fiind omise. Numărul animalelor mari recenzate în anul
1828 în Covăsânţ a fost următorul:
Boi

Vaci

Juninci

Cai

431

200

76

174

Din cele 173 localităţi, în 1828 aratul se făcea exclusiv cu calul în 28,
printre care şi în Covăsânţ. După cum rezultă dintr-o altă situaţie statistică,
majoritatea familiilor produceau doar pentru nevoile familiei:
Nr. familii ţărani

Supr. teren. cultivate
(arături şi fâneţe)aflate în
posesia ţăranilor (jugăre)

Media
(jugăre)

559

2747 2/6 jug.

4, 9 jug.

pe

familie

Gheorghe Ciuhandu, Urgia unionistă din judeţul Arad şi şi reacţiunea ortodoxă (18341835), Arad, 1924, p5
128
Kovách Géza, Conscripţia satelor arădene la 1828, în Ziridava, XV-XVI, Arad, 1987,
p. 105-123
127
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Alături de cea mai mare parte din populaţie, care se ocupa cu agricultura,
în localitate activau la începutul secolului al XIX-lea şi 4 meşteşugari, înscrişi
în bresla mixtă din Pâncota.
Însă obligaţiile ţăranilor erau în preajma revoluţiei de la 1848 foarte mari
şi tot mai greu de suportat. Iobagii cu sesii, pentru o sesie întreagă trebuiau să
îndeplinească 104 zile de robotă cu palmele într-un an sau 52 de zile robotă
cu carul. La acestea se adăuga renta în natură, zeciuiala pentru biserică, nona
pentru stăpân, impozitul faţă de stat şi de comitat, obligaţiile în natrură pentru
armată etc.
Revoluţia de la 1848
Implicarea satelor din comitatul Arad la revoluţia de la 1848 va avea
dincolo de conotaţia politică şi una socială
Covăsânţenii, încă din martie 1848, vor refuzând robota. În 2 aprilie 1848,
locuitorul Pera Ioviţiu a început să strige pe uliţă „afară administratorul”,
motiv pentru care a fost bătut de acesta atât el cât şi mama sa
Drept răzbunare sătenii au distrus casa administratorului. Alte tulburări
au avut loc în mai şi iunie. În august spre sfârşit, valahimea din Covăsânţ
a început să se grupeze şi a oprit miliţia populară numită de guvernul
revoluţionar maghiar, dezarmând-o şi luându-i armele. În urma acestui act 4
locuitori au fost condamnaţi la închisoare pe un an, ceilalţi la închisoare pe
termen scurt şi la plata despăgubirilor, după cum reiese dintr-o adresa din 31
august 1848.
În octombrie 1848 oamenii s-au revoltat din nou, de data aceasta împotriva
înrolărilor în armată.
În zilele de 18-20 octombrie, covăsânţenii aderenţi a lui Iancu, au început
a manifesta, cântând cântece revoluţionare pe uliţă şi căutând pe preotul
kosuthist Arsenie Popovici129, ca să îl omoare. Dintr-un act emis la 23 oct.
1848, emis la Şiria reiese că maiorul Gaal a făcut ordine cu ajutorul armatei,
iar locuitorii Teodor Văgălău şi Pantea Gorcea au fost condamnaţi la moarte.
Răscoala covăsânţenilor a provocat-o primarul, care a răspândit manifestele
lui Jellachich, din care cauză poporul a ucis 7 gardişti. 130
Arsenie Popovici a fugit în Micălaca. El l-a înlocuit, ca profesor provizoriu, pe Patrichie
Popescu la Institutul Teologic din Arad. Faptul că semnează împreună cu ceilalţi doi
preoţi ortodocşi din Covăsânţ conscrierea celor care au pătimit în 1848 este un indiciu că
bănuiala care a planat asupra lui a fost falsă.
130
Silviu Dragomir, Revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849. Documente
129
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Într-un alt act, emis tot la Şiria, în 27 octombrie 1848, maiorul Gaal îi
raporta comisarului Vörös Antal că, a venit la Covăsânţ cu armată şi cu un
tun, de la Şiria, a pus armata în poziţie de tragere şi a decretat satul cuib al
revoluţiei, şi că locuitorii au fost conduşi de fruntaşii satului: Luca Toma,
Cure Todor, Cure Vasile, Luca Ioan.
Deoarece instigatorii din Covăsânţ nu au putut fi prinşi, comisarul Daniel
Boczko a pus în afara legii toţi consilierii comunali: Iacob Tudor, Gh. Tudor,
Toma Ciutina, Gh. Pascu, Teodor Iovici şi Pera Iovici, împreună cu locuitorii
Gavrilă Hălmăgean, Ioan Irimie, Teodor Curea, Gh. Fărcaş, Toma Luca şi Ioan
Luca. În consecinţă s-a ordonat imediata dărâmare a caselor şi confiscarea
averilor numiţilor rebeli. Ioan Balint şi Ghică Mariam au fost condamnaţi la
moarte şi executaţi lângă primărie.
În comună a fost instituit un alt consiliu, căruia i s-a pus în vedere ca, în
termen de 24 de ore să se facă recrutări pentru tabăra de la Becicherec, sub
ameninţarea dărâmării tuturor caselor din sat. 131
Conform Procesului Verbal din 26 oct. 1848, încheiat de curtea marţială
prezidată de maiorul Gaal s-a dat sentinţa împotriva lui Ioan Balint, care a
fost împuşcat, i s-a dărâmat casa şi i s-a confiscat averea. În acelaşi proces
verbal mai figurează şi un alt covăsânţean, Gica Marian care nesocotind legea
şi prinzând de piept pe notarul Antal Daniel a fost de asemenea condamnat
la moarte. Ca martori pentru notar s-au prezentat Knizer György, Rávész
Thoma, Zsodos Andrei, Uhlinger Jakob.
În Şiria, acelaşi tribunal condus de Gaal a condamnat la moarte pe Tămaş
Petru, pentru posesie de arme, pe Crişan Micula, pe Codrean Gheorghe, pe
Verde Ştefan pentru că a mers la Covăsânţ şi a văzut manifestul din Cetatea
aradului în care se cerea ca românii să nu asculte ordinele răsculaţilor maghiari
şi i-a sfătuit pe covăsânţeni să respecte cele scrise şi pe Borle Pavel, crâznic,
spânzurat pentru că a tras clopotele. 132
După înfrângerea armatelor revoluţionare maghiare, lucrurile se liniştesc.
O adresă emisă la 25 decembrie 1849 de notarul şef al cercului Şiria, conţine
numele covăsânţenilor încorporaţi în unităţile imperiale: Dobrei George,
Codrean Nicolae, Şedrean Ignat, Seredan Nicolae, Baia Pavel, Dudan George,
Dronca Ignat, Voştinar Mitru, Selejan Avram, Pavel Alexă, Lamoş Pavel şi
Martin Mihai.
din Arhivele Naţionale Maghiare, Arhiva Kosuth, 1848-1849, vol. III, Cluj, 1946, p. 156157 apud. Viorel Ţigu, art. cit. p. 66-67
131
Ibidem, p 171, apud Viorel Ţigu, art. cit. p. 67
132
Viorel Ţigu, art. cit., p. 69.
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Dintr-o situaţie întocmită de preoţii Moise Miclăuşi, Petru Miclăuş şi
Arsenie Popovici la 30 ianuarie 1851 şi intitulată „Conscrierea acelor
individuri din protoprezviteriatul Vilagoşului care în timpul revoluţiei din
1848 şi 1849 de către puterea răsculată au pătimit”, numărul celor împlicaţi
în revoluţie şi care au suferit pentru acestă implicare a fost mult mai mare. În
afară de Ioan Balint şi Gica Marian, conscrierea mai cuprinde 16 covăsânţeni.
Astfel, Luca Toma de 51 de ani, care a adus un manifest din 14 octombrie
1848 din cetatea Aradului, a fost închis la Seged şi la Oradea Mare şi a avut
o pagubă de 1234 fl. De asemenea, au mai suferit pierderi materiale: Tudur
Gheorghe, 51 de ani, pagubă 2320 fl; Petcu Gheorghe, 48 ani, pagubă 1407
fl.; Ciutina Toma, 45 ani, pagubă 2036 fl.; Ciutina Todor, 70 ani, pagubă în
vin şi ovăs; Dehelean Mitru, 55 ani, pagubă în vin şi ovăs; Ilieş Mihai, 28
ani, pagubă în vin şi ovăs; Opincaru Vasile 30 ani, pagubă în vin şi ovăs;
Drăncean Toda, 40 ani, pagubă în vin şi ovăs; Tudur Toma, primarul satului
50 ani, pagubă 2189 fl., 30 cr. şi a fost fugărit prin păduri până la venirea
trupelor imperiale; Luca Ioan, 40 ani, pagubă 1834 fl şi a stat şi el ascuns
prin păduri; Cure Toma, 42 ani, pagubă 1104 fl. 30 cr.; Iovici Tudor, 42 ani,
pagubă; Iovici Pera, 38 de ani, pagubă 1154 fl. 30 cr.; Hălmăgean Gavril, 36
ani, pagubă 471 fl şi Bărariu Gheorghe, 39 ani, pagubă 400 fl.
Pentru a evita alte răzvrătiri, în septembrie 1849, în zilele fixate pentru
dijmuirea strugurilor, comitatul trimite la Pâncota şi Şiria armata133.
Însă după înfrângerea armatelor revoluţionare maghiare, lucrurile se
liniştesc, oamenii nu mai opun rezistenţă nici la încorporare.
O adresă emisă la 25 decembrie 1849 de notarul şef al cercului Şiria, conţine numele covăsânţenilor încorporaţi în unităţile imperiale: Dobrei George,
Codrean Nicolae, Şedrean Ignat, Seredan Nicolae, Baia Pavel, Dudan George,
Dronca Ignat, Voştinar Mitru, Selejan Avram, Pavel Alexă, Lamoş Pavel şi
Martin Mihai.
Abuzuri, nemulţumiri şi plângeri au continuat să existe. Astfel în 2 martie
1850 birăul din Covăsânţ înainta o plângere referitoare la drepturile legate
de pădure. În petiţie se arată că, din din timpuri vechi comuna a beneficiat
de dreptul de a aduce lunea şi vinerea lemne din pădure. Ori cu 6 zile înainte
de această plângere oamenii au fost scoşi din acest drept pe motivul că au
restanţe la transportul lemnului (robota cu căruţa). Cu toată ancheta efectuată
de administratorul cameral, comuna a refuzat să presteze restanţa.
De asemenea, după desfinţarea iobăgiei, în 1852, proprietarii de vii au
cerut conducerii comitatense să fixeze plata zilei de muncă la un nivel mai
133

Aradi Hirdető, Arad, 15 IX 1849
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scăzut. Aşa se face că în inuarie 1862, plata media a zilei de lucru pentru
bărbaţi şi atelaje a fost în Covăsânţ de 2, 40 fl la atelajele cu 2 vite şi 1, 20 fl.
la atelajele cu o vită.
Răscumpărarea dijmelor
Spaima în faţa unor revolte sociale iminente va impune, în primăvara
anului 1848 ca problema agrară să devină punctul central al preocupărilor
politice a tuturor forurilor legislative din imperiul Habsburgic. La rezolvarea
acestei probleme arzătoare, cel mai repede s-a acţionat în cadrul lucrărilor
dietei de la Bratislava, unde la 22 martie a fost votată legea a IV-a din anul
1848, care prevedea desfiinţarea servituţilor feudale şi împroprietărirea tăranilor.
Legea IV/ 1848 nu a clarificat situaţia jelerilor şi a pământurilor extraurbariale, care, chiar dacă prin legislaţie nu figurau în sesiile urbariale, deja
de decenii întregi erau în folosinţa ţăranilor. În plus, prin felul în care era
formulată legea era confuză şi în privinţa unor taxe şi robote prestate de foştii
iobagi.
Din această cauză pretutindeni au avut loc nemulţumiri sociale.
Supusă atâtor presiuni, Curtea de la Viena a emis la 2 martie 1853 Patenta
Imperială a lui Francisc Iosif I. Patenta prevedea dispoziţii pentru segregarea
păşunilor şi pădurilor, pentru răscumpărarea contractualiştilor şi a dijmei de
struguri. Referitor la vii, documentul prevedea:
Art. 17. Impunerile şi obligaţiile datorate de pe promontorii şi vii, numai
atunci se consideră desfiinţate dacă acestea au făcut parte din sesia iobăgească
urbarială, considerată ca atare. Toate celelalte obligaţii şi impuneri, care
derivă din contract sau obişnuinţă de până acum, sau eventualele obligaţii de
a întreţine viile, nu s-au desfiinţat.
Art. 18. Dacă iobagii excepţionează că via s-a plantat în păşunea comunală,
aceasta se ia în considerare numai dacă se probează.
Art. 23. Drepturile foştilor iobagi privitoare la cârciumărit, potrivit legilor
urbariale de până acum se menţin. Diferendele iscate în privinţa reglementării
cârciumilor, potrivit legilor amintite, se rezolvă de autorităţile politice şi
administrative. La fel, se fixează pedeapsa, dacă foştii iobagi încalcă dreptul
de cârciumărit.
Art. 24. Drepturile moşiereşti de cârciumărit, cu rezerva reglementării
acestor drepturi, se menţin conform legilor de până acum.
De asemenea, patenta stabilea că plata despăgubirilor trebuia făcută de
ţărani. Aproximativ 8000 de ţărani viticultori au trebuit să plătească drept
răscumpărare a dijmei de 20 de ori media anuală a rentei feudale, pentru
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perioada 1836-1845. Procesele urbariale au început în 1857 şi ele au demascat
falsitatea calculelor.
Între anii 1862-1863, o instanţă de arbitraj a obligat comunele promotoriale
să plătească aceste despăgubiri uriaşe în 8-10 rate, cu dobândă de 5%.
Covăsânţul- comună promotorială
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea în podgorie au luat naştere
comunele promotoriale (hegykösyseg), o formă specială de organizare, cu
autoritate juridică, cu statute proprii, care reglementau întreaga activitate din
plantaţiile de vie.
Localităţile, numite comune promontoriale, au avut propria conducere
(căpitan promontorial, 1-2 juzi şi notar), menită să apere interesele proprietarilor
de vii. Dealurile au fost închise şi păzite de paznici de deal. În ele nu au mai
putut locui decât proprietarii sau cei împuterniciţi de aceştia. În perioada de
coacere a strugurilor, nu se putea scoate nimic din vie fără aprobare de la
conducerea promontorială. De asemenea Scaunul promotorial nu permitea
începerea culesului celor care nu au achitat obligaţia de sarcino promotorială.
Comitetul promontorial se ocupa de întreţinerea drumurilor, canalelor,
digurilor, podurilor, gardurilor, semnelor de hotar şi de armamentul şi muniţia
paznicilor, iar proprietarii plăteau toate cheltuielile proporţional cu suprafaţa
de vie deţinută.
Căpitanul promotorial avea sarcina de a alege paznicii, în funcţie de
mărimea promontoriului. Paznicii răspundeau pentru pagubele săvârşite.
Statutul stipula sarcinile celor din conducere, prevedea obligaţiile legate
de îngrijirea terenurilor viticole, fixa timpul de muncă, plăţile oamenilor.
Astfel între 1 mai şi 1 august muncitorii trebuiau să lucreze în vie din zori
şi până seara, pauzele admise fiind de jumătate de oră dimineaţa şi de două
ore după masa.
Muncitorii necalificaţi erau supravegheaţi de vinţeleri, care făceau şi toate
muncile calificate legate de vie, recolta depinzând în mare parte de priceperea
lor. Prin statut însă le era interzis să scoată din vii vin, fructe, pari. Cei care nu
respectau interdicţia şi erau prinşi îşi pierdeau calitatea de vinţeleri.
Culesul se făcea în fiecare localitate la data stabilită de Adunarea
generală, nici un propritar nu putea începe mai repede. Plata era hotărâtă
tot de adunarea generală. În 1873 căpitan promontorial la Covăsânţ a fost
Constantin Comloşianu.134
134

Mihalca A., Crăciun A, Chiper G, Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad, Partea I
Până la Marea Unire din 1918, Arad, 1995, p. 136
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La consfătuirea din anul 1880, proprietarii de vii şi producătorii de vin
din judeţul Arad au cerut o nouă lege de poliţie promontorială, care să asigure
securitatea proprietăţii viticole şi să-i pedepsească pe contravenienţi.
În anul 1885 în actuala podgorie Miniş-Măderat, existau 21 de comune
promotoariale însă organizarea acestora a fost definitivată abia în anul 1895.
Implicarea covăsânţenilor în mişcările naţionale româneşti din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea
În perioada imediat următoare revoluţiei de la 1848, odată cu instaurarea
regimului absolutist, ca şi în perioada liberală dintre 1860-1867, românii din
acestă zonă au militat pentru introducerea limbii române în administraţie.
Printre comunele în care, în toamna anului 1861, a fost introdusă limba
română în administraţie a fost şi Covăsânţul.
Apoi, după încheierea compromisului dualist, lupta de emancipare a
românilor a intrat într-o nouă fază.
Nemulţumirile românilor erau determinate de ordinul de scriere a actelor
administrative în comune în limba oficioasă a statului şi de restricţiile de
folosire a limbii române impuse şcolilor.
Ca urmare în 1875 în numeroase localităţi din judeţ au loc o serie de
mişcări care au ca notă comuna lupta pentru drapturi naţionale.
În 1881 când la Sibiu are loc conferinţa generală de constituire a Partidului
Naţional Român din Transilvania şi Ungaria din părţile arădene pleacă o delegaţie
formată de 7 persoane: V. Stănescu, Dr. Nicolae Oncu, Alexie Popovici, C-tin
Gurban, Dr. Georgiu Popa, Iosif Botto şi Desideriu Borbola.
Covăsânţenii se implică şi ei în această luptă, atât direct cât şi pe cale
petiţională.
Astfel, aflând de persecuţiile la care erau supuşi studenţii din Cluj care
au susţinut ziarul „Tribuna”, în primăvara anului 1885, în localitate se face o
subscripţie de bani în sprijinul acestora.
Acţiunea a fost consemnată în Tribuna, astfel: „Inteligenţa de sub Podgoria
luând cunoştiinţă de rescriptul înaltului ministru în cauza tinerilor studenţi
universitari din Cluj, zdruncinaţi sub loviturile elementului străin, recurge prin
colecta de faţă la ajutorarea lor, cu suma de 20 fl. v. a. după cum se vede din
colecta care urmează:
Dna Irina Popovici-1 fl.
Dna Aurelia Monţa-1fl.
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Dna Irina Cure-1 fl
Dna R. Moţiu- 50 cr.
Dna Iulia Popescu-50cr.
D-şoara Martha Banciu-1fl.
D-şoara Augusta Papp-5 fl
D-şoara Piroşca Schlesinger- 50 cr.
Dna Sidonia Oncu- 50cr.
Un român-1fl
Dl. George Popovici-1 fl.
Dl. Teodoriu Moţiu-1fl.
Dl. Ioan Cimponeriu-1fl.
Dl. Ioan Cure-1fl.
Dl. Teodor Munteanu-1fl.
Dl. Vicenţiu Ioanovici-50cr.
Dl. Nicolae Ştefu-50cr.
Dl. Porfirie Popescu-50cr.
Dl. Antoniu Coşa-50cr.
Dl. Liubonin Onu-50cr.
Suma totală 20fl.
Ioan Cure colectant. ”135
O nouă efervescenţă politică a apărut în satele arădene în perioada
pregătirii Memorandumului. Din localităţile arădene au participat numeroşi
delegaţi (preoţi, învăţători şi ţărani) la Conferinţa naţională a P. N. R. de la
Sibiu din 1892 în care s-a hotărât redactarea Memorandumului.
Printre delegaţii desemnaţi de cercul electoral Radna să participe la
Conferinţa naţională a P. N. R. de la Sibiu, 136figurează şi preotul Ioan Cure.
Conferinţa generală a PNR a hotarât printre altele ca Memorandumul să
fie prezentat împăratului cel târziu în luna mai şi a fost aleasă o delegaţie care
să-l însoţească la Viena. Aceasta cuprindea reprezentanţi din toate comitatele
locuite de români.
Într-o scrisoare datată, Covăsânţ în 7/19 mai 1892, adresată lui Eugen
Brote, preotul Ioan Cure îl anunţa că va participa la delegaţia memorandistă,
împreună cu preotul Ioan Micloşi şi cu câţiva săteni: Ioan Magoş, M. Boba,
G. Chiş, şi Mitru Luca. 137
Tribuna, anul I, nr. 107 din 13/24 mai 1885, p. 426
Eugen Glück, Nicolae Roşuţ, Aradul şi mişcarea memorandistă, vol. II, Arad, 1978,
Anexa 48, p. 81.
137
Arhivele Statului Bucureşti, Fond Partidul Naţional Român, dosar 3, vezi şi Vioara Ciceu,
Aradul şi mişcarea memorandistă, 1995, dactilo., p. 99.
135
136
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Pentru a asigura spesele de călătorie a delegaţilor ţărani cu mai puţine mijloace românii din podgorie au deschis o colectă publică. Operaţia de ajutorare
a fost condusă de preoţi. Membrii Partidului Naţional Român din Covăsânţ
protestează împreună cu alţi podgoreni împotriva condamnării la închisoare
a lui Dr. Vasile Lucaciu.
Astfel, Conferinţa Partidului Naţional Român din cercul Şiria i-a trimis
lui Vasile Lucaciu următoarea scrisoare:
„ Ilustre Domn!
Aderenţii partidului naţional din cercul Şiriei sunt mâhniţi şi indignaţi
până în adâncul sufletului lor, că persecuţiunile în contra conducătorilor
poporului român din această nefericită patrie se continuă cu atâta vehemenţă
şi că D-Voastră, cel mai valoros şi mai binemeritat între dânşii, încă aţi căzut
jertfa acelui colos nesăţios şi neîndurat. Scopul acestor persecuţiuni este
vădit. Amar se înşeală aceia, care cred că prin astfel de măsuri se vor putea
înăbuşi strigătul după dreptate al unui popor de 3 milioane de suflete, -care
cred că şirurile luptătorilor noştri se vor rări şi poporul român va lâncezi în
lupta sfântă şi legală.
Vă asigurăm Ilustre Domn, în momentul solemn, când staţi în pragul
temniţei şi vă pregătiţi a începe suferinţele martirului pentru dreptate şi
naţiune, că nu vom înceta a pretinde drepturile noastre garantate prin lege,
drepturi care ni se compet în puterea numărului şi în puterea participării la
susţinerea acestui stat.
Vă asigurăm, că lupta legală, dar energică, începută de D-Voastră, o
vom continua până când vom fi recunoscuţi şi noi de fii adevăraţi ai acestei
patrii, iar iubirea de dreptate şi neam, abnegaţiunea şi patriotismul DVoastre înflăcărat vor fi pentru noi toţi modele şi idealuri, pe care a le imita
va fi mândria noastră şi a fiilor noştri.
Aceasta să fie mângâierea D-Voastre cea mai mare în zilele de grele
suferinţe ce vă aşteaptă. Iubirea tuturor Românilor să vă îndulcească pâinea
amară ce veţi gusta-o în întunericul temniţei, iar rugăciunile noastre zilnice
să vă deie curagiul şi nădejde!
Dumnezeul dreptăţii, Dumnezeul popoarelor, Dumnezeul celor asupriţi să
vă scutească sub aripa sa puternică şi să vă ajute, ca ieşind din lăcaşul negru
al martiriului să vă vedeţi visul cu ochii, să vedeţi recunoscute dreptăţile
poporului român, pe care l-aţi iubit şi îl iubiţi mai mult decât ori şi-ce pe
acest pământ.
Şiria, 5/17 noiembrie 1894
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Vasile Zsiroş, Dr. Iacob Hotăran, Atanasiu Mera, George Popovici, Dr.
Iuliu T. Mera, Traian Secula, Alexiu Doboş, Ioan Vanc, Petru Stănuţ, Nicolae
Lăzărescu, Demetru Buda, Ştefan Vidac, George Hereţ, George Potica,
Tudor Miclăuş, Pavel Petică, Nicolae Petică, Savu Veseac, NicolaePetcovici,
Nicolae Moldovan, Savu Huiu, Nicolae Binchici, Sofroniu Petică, Savu
Dronca, George Boroş, Teodor Debelesc, George Ponta, Petru Dulhaz,
Demetriu Apălcan, Savu Hereţ, Nicolae Dima, Petru Faur, Petru Onea,
Mihaiu Grec, Mitru Huiu, Mihaiu Huiu, Mitru Tămaş, George Dronca,
Gavril Borlea, George Crişan, Todor Chrechean, Ioan Ilicuţa, Savu Tămaş,
toţi locuitori în Şiria; Ioan Micloşi, Ioan Cure, Profrie Popescu, Mitru Luca,
MarianLuca, Nicolae Fărcaş, Teodor Cure, Teodor Muntean, Teodor Berar,
Simeon Berzovan, Demetriu Tudor, Teodor Onica, Romul Liviu Papp, Pavel
Tudor toţi locuitori în Covăsânţ; Iuliu Grofşoreanu, Ignaţiu Şerb, Florea
Dârlea, George Bendea, George Petran, GeorgeDârlea, Pavel Micu, Tănase
Costan, Crăciun Dârlea, Mihaiu Bulboacă, Demetru Roman, Teodor Irfan,
Iosif Vanc, toţi locuitori din Galşa; George Turic, George Tudoran, Ioan
Crainic, Folrian Totan, Dimitrie Cociuba, locuitori din Târnova; Corneliu
Creţu, George Bogdan, Oniţiu Oprea, Ştefan Fericean, Ilie Pisău, Mihai
Bogdan, Simion Stan, Mihai Thiu, Ioan Tomuţa, Traian Melţiu, Avram
Bulzan, Mihai Rista, toţi locuitori în Agriş; Crăciun Ignuţa, TodorIgnuţa,
Ioan Ignuţa, Vasile Luca, George Cociuba, Ilie Raţ, toţi din Târnova, Filip
Leuca din Pâncota, Teodor Stan din Cherechiu, ambii preoţi, toţi subscrişi cu
mâna lor proprie. ”138
*
Sfârşitul secolului al XIX-lea avea să însemne pentru gruparea tribuniştilor
arădeni şi momentul consacrării definitive pe prima scenă a politicii naţionale
din Transilvania. Astfel, în anul 1899, vacantarea scaunului episcopal arădean,
prin numirea episcopului Meţianu ca mitropolit la Sibiu, avea să conducă
la o confruntare decisivă între tribuniştii arădeni şi celelalte grupări politice
româneşti din Transilvania. Tribuniştii arădeni doreau să-l impună în scaunul
episcopal pe Iosif Goldiş, una dintre figurile proeminente ale învăţământului
românesc139, om cu o vastă cultură, bun cunoscător al teologiei, istoriei,
dreptului, filosofiei, literaturii naţionale şi universale. 140 De cealaltă parte,
Tribuna, anul IX, nr.. 257 din 17/29 noiembrie 1894, p. 2
Vasile Popeangă, Aradul, centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului 18671918, Editura Facla, Timişoara, 1978, pp. 167-168.
140
Pavel Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp.
165-172.
138
139
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cei din jurul „Tribunei” sibiene, a „Gazetei Transilvaniei”, zona bănăţeană
controlată de către familia Mocioni, greco-catolicii şi, mai ales mitropolitul
Meţianu, îl susţineau pe Augustin Hamsea. Deoarece titularul scaunului
arhieresc deţinea şi o poziţie extrem de importantă în ceea ce priveşte influenţarea opiniei publice din eparhie, tribuniştii arădeni vor efectua un
adevărat tur de forţă pentru ca să-l impună pe cadidatul favorabil lor. Încă din
22 decembrie 1898, printr-o scrisoare pe care i-o adresează lui E. Brote, la
Bucureşti, V. Mangra precizează: „Vom preferi pe Goldiş, pe care nu-l voieşte
nici Meţianu, nici Cosma, nici Babeş-Mocsony, numai să nu lăsăm biserica
sub stăpânirea familiară a acestora. ”141 Pentru a nu avea surprize şi pentru
ca să-şi poată justifica susţinerea necondiţionată a lui I. Goldiş pentru scaunul
episcopal, tribuniştii V. Mangra, R. Ciorogariu, N. Oncu şi M. Veliciu fac o
înţelegere scrisă, în nouă puncte, cu candidatul I. Goldiş, prin care acesta din
urmă se angaja să apere autonomia bisericească în faţa intervenţiilor statului,
să transforme centrul eparhial într-o adevărată citadelă a românismului, să
manifeste o atitudine binevoitoare faţă de acţiunile Partidului Naţional Român
şi să nu-i persecute pe credincioşi pentru ideile lor politico-naţionale, să
promoveze arădeni în posturile diecezei, să susţină armonia între credincioşi
şi să-l repună pe V. Mangra la catedra Institutului teologic şi pedagogic, de
unde fusese destituit de către autorităţile guvernamentale pentru activitatea
sa politică naţională.142 Campania de presă pe care tribuniştii arădeni o desfăşoară în acest sens este de-a dreptul covârşitoare, fiind de fapt primul
mare exerciţiu gazetăresc propagandistic de până acum şi care, vom vedea,
anticipează campaniile electorale din anii 1904, 1905 şi 1906: 6 aticole de
presă premergătoare datei alegerilor pentru scaunul episcopal143 – în care se
evidenţiază, fireşte, starea precară a eparhiei şi atitudinea duşmănoasă faţă de
cei implicaţi în politica naţională, pe care o manifestase fostul episcop, acum
mitropolit – 9 articole destinate exclusiv alegerii şi instalării noului episcop144
şi 12 articole, ulterioare, prin care tribuniştii arădeni sar în apărarea lui I.
Goldiş faţă de atacurile venite dispre Sibiu, Timişoara sau din partea presei
maghiare. 145
Vasile Mangra, Corespondenţă, Vol. I, A-H, Ediţie, studiu introductiv şi note de Marius
Eppel, Cluj-Napoca, 2007, pp. 161-162.
142
Pavel Vesa, op. cit., pp168-171.
143
Tribuna Poporului, anul III, numerele 74, 78, 81, 85, 60, 61.
144
Ibidem, numerele 86, 87, 89, 129, 132, 139, 140, 141, 142,
145
Ibidem, numerele 96, 100, 102, 105, 125, an IV, numerele 57, 62, 64, 74, 78, 89, an V,
nr. 45.
141
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Rămânând tot în sfera preocupărilor confesionale ale tribuniştilor arădeni,
trebuie să evidenţiem şi o caracteristică a lor în acest sens, caracteristică care
ţine de preferinţa lor, uneori chiar radicală, pentru susţinerea ortodoxiei.
Deşi au încercat în numeroase rânduri să evite orice conflict confesional cu
reprezentanţii românilor de rit greco-catolic146, cu uniţii, şi să nu translateze
deosebirile confesionale pe tărâm politic, acest lucru nu s-a întâmplat
întotdeauna. Au existat disensiuni147, păreri radicale, legături exclusiviste,
articole calomniatoare, care au afectat uneori calitatea demersului naţional.
V. Mangra şi R. Ciorogariu, deşi controlau copios „Tribuna” arădeană, erau
ierarhi ortodocşi, iar I. Russu-Şirianu, I. Suciu sau S. Bocu susţineau din toate
puterile conduita ortodoxă a „Tribunei”. De cealaltă parte, greco-catolicii
români îi priveau pe arădeni cu suspiciunea cuvenită, dar aceste aspecte le
vom analiza într-un capitol ulterior.
Revenind la campania publicistică şi politică pentru alegerea episcopului
I. Goldiş în fruntea eparhiei arădene, deşi cu un scor extrem de strâns (30 de
voturi pentru I. Goldiş, dintre cele 58 de voturi exprimate), tribuniştii obţin
un prim succes politic, care va consolida şi mai mult poziţia Aradului în ceea
ce priveşte conducerea luptei politice a românilor transilvăneni.
Tot în contextul alegerii lui Iosif Goldiş în demnitatea de episcop al
Aradului, tribuniştii arădeni repurtează şi un succes de echipă: nepotul noului
episcop este nimeni altul decât Vasile Goldiş, care părăseşte cu această
ocazie Braşovul şi se stabileşte la Arad, în calitate de secretar consistorial şi,
evident, de tribunist get-beget. Prin activitatea politică pe care o desfăşoară
alături de tribunişti, V. Goldiş va contribui decisiv la impunerea activismului
ca strategie politică a românilor ardeleni. 148 În ceea ce priveşte elaborarea
noii strategii politice pe care trebuie să se înscrie, în viitor, Partidul Naţional
Român, V. Goldiş publică în anul 1900 consistentul articol intitulat „O scrisoare politică”149. De fapt, o extrem de elaborată strategie politică pe termen
mediu şi lung care, pornind de la textul bărnuţian şi de la ideea că „deja
Adunarea naţională de pe Câmpia Libertăţii a cerut autonomia naţională
a tuturor românilor de sub sceptrul habsburgic”, combate teza autonomiei
Lucian Boia, Eugen Brote 1850-1912, op. cit., pp. 170-173, Pactul de la Găiceana din
1907.
147
Ioan Suciu, Arădanii şi Partidul Naţional Român, Adevăruri istorice. Reamintiri de interes
naţional-istoric, Tipografia Diecezană, Arad, 1926, in extenso.
148
Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca,
1986, p. 55.
149
Tribuna Poporului, anul IV, nr. 74, 1900, p. 1.
146
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transilvănene promovată de către pasivişti, considerând că nu mai corespunde
noilor realităţi politice. Argumentând necesitatea renunţării la autonomia teritorială a Transilvaniei în favoarea autonomiei naţionale a tuturor românilor
din monarhie, V. Goldiş netezea asperităţile dintre pasivişti şi activişti şi
readucea consensul în mişcarea naţională. Tot acum, V. Goldiş expune, în
clar, necesitatea adoptării strategiei activismului parlamentar150, legând-o şi de
oportunitatea reorganizării pe baze democratice a Partidului Naţional Român:
„Alegătorii români din fiecare cerc electoral în preajma alegerilor vor oferi
candidatura la mandatul de deputat dietal bărbatului lor de încredere. Aceşti
bărbaţi de încredere cu drept cuvânt vor reprezenta în periodul de cinci ani
al seesiunii parlamentare partidul naţional, fără deosebire, dacă au izbutit la
alegeri ori ba. Iată deci reprezentanţii legali ai partidului. ”
Vasile Goldiş se integrează destul de repede în nucleul tribuniştilor
arădeni, cu atât mai mult, cu cât dispunea de toate calităţile necesare unui
bun ziarist: se exprima cu uşurinţă în limba română (spre deosebire de Ştefan
Cicio Pop, de exemplu, care întâmpina serioase dificultăţi în acest sens, dar
era un orator de calibru în limba maghiară), avea serioase cunoştinţe istorice,
politice, sociologice şi literare, era principial şi foarte rar făcea rabat de la
calitatea articolelor sale. În plus, pe măsură ce V. Goldiş se implică tot mai
mult în activitatea politică de la Arad, constatăm şi o oarecare diminuare a
prezenţei active a lui E. Brote în paginile ziarului „Tribuna Poporului”, poate
şi din cauză că acesta din urmă se retrage şi de la Bucureşti, pe moşia lui D.
A. Sturdza de la Găiceana. 151
Apropierea alegerilor dietale din toamna anului 1901 oferă tribuniştilor
arădeni o nouă oportunitate pentru a milita în favoarea activismului parlamentar. „Tribuna Poporului” publică o serie de articole în favoarea revenirii
românilor transilvăneni în organul legislativ al Ungariei152, mai ales că
slovacii luaseră decizia de a participa activ la aceste alegeri, iar în final vor
chiar reuşi să propulseze patru deputaţi naţionali. I. Raţiu, în deja consacrata-i
tradiţie, convoacă la 5 septembrie 1901153, la Cluj, o conferinţă confidenţială,
în urma căreia se decide menţinerea pe mai departe a pasivismului politic.
Dintre arădeni sunt invitaţi doar I. Suciu şi P. Truţia, acesta din urmă dându-şi
Idem „Eu din convingere sunt activist. Mărturisesc adică întru aceea că în lupta politică
trebuie să uzăm de toate mijloacele posibile. Putem să facem tot ceea ce facem în pasivitate. Pentru ce, pe lângă aceasta, să nu facem şi ceea ce se poate face în activitate?”
151
Lucian Boia, Eugen Brote … op. cit., pp. 121-122.
152
Tribuna Poporului, 10/23 aprilie 1901, pp. 1-3.
153
B. C. U. Cluj-Napoca, Fond Amos Frâncu, mss. s. 404/2, p. 1.
150
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demisia din comitetul central, nemulţumit de hotărârea luată. Anul următor,
tribuniştii arădeni publică o scrisoare a lui Ioan Mihu - care iniţial apăruse
în „Libertatea” din Orăştie – în cuprinsul căreia fruntaşul ardelean solicită,
deschis, modificarea punctelor 1 şi 9 din programul Partidului Naţional
Român de la 1881, puncte care făceau referire la autonomia Transilvaniei şi
la negarea pactului dualist. De fapt, aceleaşi probleme pe care le ridicase şi V.
Goldiş cu doi ani în urmă, în cunoscuta-i „Scrisoare politică”.
La sfârşitul anului 1902 se întâmplă moartea lui Ioan Raţiu, eveniment
primit de către tribuniştii arădeni cu regretul cuvenit, necrologul marelui
om politic fiind alcătuit de către V. Goldiş154. Dincolo de regrete, moartea
bătrânului lider al Partidului Naţional Român înseamnă pentru tribunişti şi
îndepărtarea unui obstacol important în calea afirmării noului curent politic de
la Arad. Mai ales că, după nici un an, „Tribuna” sibiană îşi încetează definitiv
apariţia, iar tribuniştii arădeni îşi reiau numele de odinioară.
Primul cerc electoral care părăseşte programul politic de la 1881 şi
candidează cu un candidat naţional la alegerile parţiale din 1903 este Dobra,
unde Aurel Vlad reuşeşte să-şi adjudece mandatul de deputat dietal la 6 iunie
1903. Avocatul din Orăştia155 este susţinut puternic şi de către tribuniştii
arădeni, prim-redactorul I. Russu-Şirianu participând direct pe toată durata
campaniei electorale. 156 După succesul de la Dobra, tribuniştii arădeni trag
toate învăţămintele care se impun, iar V. Goldiş, pornind de la concluzia
că „zarurile au fost aruncate; am intrat în horă”157 sesizează necesitatea
instruirii electoratului românesc din zonele rurale. Candidaţii şi factorii
responsabili din fruntea Partidului Naţional Român trebuie „ să umble din
sat în sat, din casă în casă, să instruiască, să îmbărbăteze, să lumineze, să
însufleţească pe bietul român, care în cea mai mare parte nici până astăzi
nu ştie ce face el când îşi dă votul pentru vreun candidat la deputăţie. ”
Mai mult, remarcăm şi încercarea lui V. Goldiş de a impulsiona viaţa politică
din comitatul Făgăraşului, prin scrisoarea către avocatul Ioan Şenchea din
iulie 1903, recomandându-le românilor de acolo să se inspire din organizarea
politică a arădenilor, să înfiinţeze un club naţional şi să facă propuneri pentru
viitoarele alegeri parlamentare. 158
Tribuna Poporului, an. VI, nr. 218, 1902.
Hitchins K., Românii 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 103. Aurel
Vlad este şi unul dintre marii latifundiari din Transilvania, alături de Ioan Mihu, familia
Mocioni, Al. Vaida-Voevod şi familia Mihaly, fiind înregistrat cu 6. 767 de holde.
156
Tribuna Poporului, anul VII, 1903, numerele 95, 96, 97, …101.
157
Ibidem, nr. 103, anul VII, pp. 1-2.
158
Gheorghe Şora, Vasile Goldiş, Corespondenţă (1888-1934), vol. I, Editura Dacia, ClujNapoca, 1922, pp. 280-281.
154
155
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Pe tot parcursul anului 1904, tribuniştii arădeni se implică, masiv, în
alegerile parţiale din cercurile Nădlac şi Pecica. Mai ales la Nădlac, constatăm
o admirabilă colaborare între români, sârbi şi slovaci, cele trei naţionalităţi
desemnând şi susţinând un singur candidat, comun, în persoana arădeanului
Ioan Suciu. Încheiată pe 3 martie 1904, campania electorală a lui I. Suciu s-a
bucurat inclusiv de prezenţa publicistului slovac Milan Hodza159. Este vorba
despre prima înfăţişare a unei colaborări electorale între cele trei popoare,
care participaseră împreună la Congresul Naţionalităţilor de la Budapesta,
din 1895, colaborare care avea toate şansele să se încheie şi cu un succes
electoral, dacă nu se întâmpla refuzul acceptării candidaturii lui I. Suciu de
către autorităţile maghiare, pentru o întârziere de… trei minute. Ca urmare,
românii, sârbii şi slovacii se vor abţine de la vot. 160
Deşi tribuniştii arădeni, împreună cu hunedorenii, încercaseră pe
tot parcursul anilor 1903 şi 1904 să provoace convocarea unei conferinţe
naţionale a Partidului Naţional Român, acest lucru nu se întâmplă decât spre
sfârşitul anului 1904, când, pe 29 decembrie, Gheorghe Pop de Băseşti şi
Vasile Lucaciu convoacă la Sibiu, pentru data de 10 ianuarie 1905, conferinţa
electorală a partidului. Participă 97 de delegaţi din 18 comitate, iar propunerea
arădeanului I. Suciu privind abandonarea pasivismului este împărtăşită şi
votată de 79 de delegaţi, 12 rămânând încă fideli pasivismului. 161
După opt ani de luptă neîntreruptă, activitatea tribuniştilor arădeni a
este încununată de succes, iar neoactivismul parlamentar şi politic a învins
pe toată linia. „Tribuna” arădeană devenise cel mai important şi mai bine
alcătuit ziar românesc din Transilvania, având un tiraj record pentru acele
vremuri „de peste 6. 000 de abonaţi la Tribuna cotidiană şi 12. 000 la cea
de duminici. 162 Existau corespondenţi de presă în marile capitale europene,
la Paris, Berlin, Viena, Budapesta, Roma, Bucureşti, precum şi un serviciu
telefonic de permanenţă. 163 În paginile Tribunei, dar şi pe statele sale de plată,
figurează un număr impresionant de colaboratori externi, oameni politici şi
literaţi din toate provinciile locuite de români, precum Octavian Goga, Ilarie
Chendi, I. Agârbiceanu, I. U. Soricu, J. Bernhant, A. Ciura, I. Lupaş, Onisifor
Ghibu, V. C. Osvadă, G. Todincă, D. Anghel, Şt. O. Iosif, Emil Gârleanu, M.
Tribuna Poporului, nr. 38, 21 februarie/5 martie 1904, p. 7.
Ibidem, nr. 40, 24 februarie/8 martie 1904, p. 2.
161
Lucian Petraş, op. cit., pp. 47-52.
162
Arhivele Statului Arad, Fond Roman Ciorogariu, dosar 20, pp. 212-213 „Situaţia contabilă
Tribuna 1903-1912”.
163
Sever Bocu, Drumuri şi răscruci, vol I, Memorii, Timişoara, 1939.
159
160
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Sadoveanu, A. D. Xenopol, N. Iorga, V. Pârvan şi mulţi alţii. 164 Remarcăm
şi faptul că, mai ales în perioada anilor 1903-1905, decizia politică la nivelul
Partidului Naţional Român se afla în exclusivitate la Arad, în jurul ziarului
„Tribuna”. Până în anul 1906 este şi extrem de greu să se facă o separaţie
clară între tribunişti, priviţi ca şi gazetari, sau tribunişti - priviţi ca şi lideri
politici. Ariille de cuprindere ale celor două noţiuni coincideau în prea mare
măsură, diferenţierea având să se producă doar mai târziu, când deputaţii
dietali şi oamenii din jurul acestora vor prelua statutul de lideri politici, în
virtutea dreptului de reprezentare electorală. Până atunci, tribuniştii arădeni
înţeleg să gestioneze cât se poate de clar problemele de organizare politică a
românilor transilvăneni şi de pregătire a alegerilor dietale din anul 1905.
Conştienţi de faptul că un posibil eşec electoral ar conduce, implicit, la
pierderea supremaţiei politice şi la revigorarea sibienilor şi bănăţenilor, care
încă priveau cu scepticism noua strategie a activismului parlamentar, tribuniştii
arădeni declanşează o amplă campanie mediatică, dar şi organizatorică,
de instruire a corpului electoral. Se adresează în primul rând preoţilor şi
învăţătorilor din mediul rural, de fapt, baza lor electorală şi mediatică: „
Aşteptăm aşadar cu toată hotărârea, ca în zilele acestea de grea luptă pentru
poporul românesc, preoţii şi învăţătorii să fie în fruntea poporului pentru
candidaţii naţionali. ”165
Candidaţii naţionali sunt încurajaţi şi ajutaţi să se deplaseze în fiecare
localitate din cercul electoral, însoţiţi de personalităţi de sprijin cât mai
cunoscute. Într-o scrisoare către viitoarea sa soţie, din 10 ianuarie 1905,
candidatul din cercul Boroş-Ineu, I. Suciu, mărturiseşte că „de când am plecat
de la Sibiu, tot pe picioare. De fel nu iau în glumă candidatura. ”166
Candidaţii şi alegătorii sunt avertizaţi în ceea ce priveşte pericolul
cumpărării voturilor de către corteşii şi candidaţii maghiari – lucru uzual în
acele timpuri – iar tribuniştii publică şi numeroase articole de instruire concretă
a corpului electoral, gen „Cum putem învinge la alegerile de deputaţi?”167
Drept urmare, la alegerile dietale din 1905, opt candidaţi naţionali propuşi
din partea Partidului Naţional Român reuşesc să-şi adjudece mandatul de
deputat, dintre care trei din grupul tribuniştilor arădeni: I. Russu-Şirianu, I.
Suciu şi Şt. Cicio-Pop. Ceilalţi cinci erau Vasile Demian, din Baia de Criş,
164
165
166
167

Arhivele Statului Arad, Fond Roman Ciorogariu, dosar 10, pp. 75-107.
Tribuna, nr. 6, 11/24 ianuarie 1905, p. 2.
FAS, Fond dr. Ioan Suciu, dosar 21, fila 210, Scrisoare către Marioara Roşca.
Tribuna, nr. 5, din 9/22 ianuarie 1905, p. 9.
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Teodor Mihali, din Ileanda Mare, Aurel Vlad, din Orăştie, Nicolae Comşa,
din Cristian şi Aurel Novac, din Sasca Montană. 168
Ziarul Tribuna din Arad, care avusese, până în 1907, 11 procese de presă
şi mai avea 9 procese în curs de dezbatere, devenise în aceşti ani o „tribună
a neamului românesc”.
Creşterea rolului politic al Aradului a determinat transformarea lui, în
anul 1908 în centru organizatoric al activităţii Partidului Naţional Român.
În anul 1918, la cererea Consiliului Naţional Român Central cu sediul
la Arad, în toate localităţile din judeţ iau fiinţă consilii naţionale româneşti
locale169.
Constituirea acestor consilii s-a făcut în adunări elective cu caracter
democratic, în care de obicei participa întreaga populaţie a localităţii. Majoritatea membrilor acestor consilii au fost oamenii care se bucurau de respectul
comunităţii locale. În multe cazuri preşedintele Consiliului Naţional Român
din localitate a fost preotul.
Consiliile au înfiinţat antistii locale, prin care să acţioneze concret la
îndeplinirea sarcinilor administrative din raza teritorială în care îşi exercitau
autoritatea. Multe consilii au luat importante măsuri democratice. În paralel
în multe localităţi s-au constituit şi gărzi naţionale româneşti, formate din
localnici, unii întorşi de pe front cu arme.
În Covăsânţ comandantul Gărzii naţionale a fost Mihai Vorţian a lu Rociu
iar ajutor de comandant a fost locotenentul Dr. Sofroniu Sângiorgean.
Odată cu preluarea puterii, una dintre problemele care au stat în atenţia
consiliilor naţionale româneşti locale a fost problema agrară. În multe localităţi
printre care şi în Covăsânţ s-a hotarât rezolvarea problemei pământului
imediat. În acest sens covăsânţenii şi cuvineni au revendicat pădurea de la
Cladova susţinând că aceasta aparţine de fapt comunelor din jur. 170
În acelaşi timp, cuprinşi de efervescenţa generală premergătoare Marii
Uniri, Mihai Voţan a împuşcat drapelul maghiar arbotat în comună şi împreună
cu Luca Gheorghe a Onului, cu Cure Adrian a lui Băs şi cu alţi localnici
au început să cânte în public la manifestări şi petreceri cântece naţionaliste:
„Românie, mamă dulce”, „Deşteaptă-te române”; „Pe al nostru steag”, etc.
Lucian Boia, Contribuţii privind criza P. N. R. şi trecerea de la pasivism la activism 18931905, în Studii Rev. Ist., 1971, 24, nr. 5, p. 974.
169
Alexandru Roz, Constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti din
judeţul Arad, în Ziridava, XV-XVI, Arad, p. 185-208
170
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului, Filiala Arad, Fond Prefectiura Judeţului Arad,
Actele Comitelui Suprem, nr. 3433/1918.
168
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Pentru aceste fapte mai mulţi au fost arestaţi de jandarmi ungureşti. Mihai
Vorţan care şi-a asumat toată vina, a fost închis mai multe luni, până după 1
decembrie, ceilalţi eliberaţi.
Martirii din Covăsânţ ucişi de garda maghiară
În toamna anului 1918, în faza de retragere a trupelor, ungurii au înfiinţat
o Gardă Roşie, care păzea familiile maghiare şi comercianţii evrei, faţă de
care ţăranii români aveau resentimente fiindcă i-au sărăcit.
Societatea Anonimă Arad-Podgoria a pus la dispoziţie gărzii maghiare
trenul electric, ca să se mişte rapid prin satele din podgorie. Circulând cu el
prin comuna Covăsânţ, gardiştii trăgeau focuri de armă pentru intimidare.
Prin localitate se zvonea că gardiştii vor să-i omoare pe primarul Luca
Mitru şi pe preotul Cure Ioan, cunoscut ca mare naţionalist
În dimineaţa zilei de 5 noiembrie 1918, trei covăsânţeni: Florea Vasile de
41 de ani, Drăgan Ioan de 28 de ani şi Bârneţ Gheorghe, întorşi de pe front,
îmbrăcaţi încă în haine militere dar fără arme, mergeau pe drumul mare. Au
trecut pe lângă casa evreului Wittembergel poreclit Arandaşu şi au fost zăriţi
de gardişti pe fereastră şi au fost împuşcaţi cu mitralierele. Gheorghe Bârnaţ,
care mai trăia, a fost dus în curtea lui Pantelimon Achim şi aici a murit. 171
Aceste crime i-a determinat pe covăsânţeni să demonteze linia şi să
dărâme stâlpii de curent la marginea satului spre Ghioroc.
Privaţi de acest mijloc de transport, ungurii au folosit în continuare maşini
militare.
Totuşi pentru o scurtă vreme lucrurile s-au liniştit
În ultima decadă a lunii noiembrie şi din Podgorie au plecat numeroşi
ţărani la Alba Iulia pentru a participa la proclamarea Unirii.
Apoi, din ordinele guvernului Károlyi, începând cu sfârşitul lunii decembrie
1918 în judeţ a avut loc o regrupare a armatei şi a gărzilor maghiare. În zonă
a fost mutată divizia 23 aflată sub comanda generalului Soos, cu misiunea de
a desfiinţa gărzile naţionale româneşti. Din nou garda maghiară s-a dedat la
execuţii în masă. În Covăsânţ au fost împuşcaţi: Laia Barna, Budureanu, Ioan
Bârneţ şi Vasile Florea, toţi având copii şi familii numeroase. De asemenea,
pe uliţele satului au fost maltrataţi deopotrivă preoţi şi ţărani. Au fost torturaţi
pr. Ioan Cure, Mihai Vorţian, pr. Aurel Adamovici, care a fost prins şi pus
171

Înformaţii oferite de Balint Mihai n. 1906, Ciutina Constantin n. 1908 şi Florea Maria n.
1909 (căsătorită Cuc. )
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să-şi sape singur groapa şi care a scăpat ca prin minune-toate pentru ţinuta şi
demnitatea lor de români.
Aceste momente dramatice sunt prezentate într-o scrisoare adresată de
preotul Ioan Cure preşedintelui Comitetului Naţional Român Arad:
„Onorate Domnule President
Cu provocarea de la p-ul 8 din nota circulară nr. 27/1918 cu respect
raportăm următoarele:
După izbucnirea revoluţiunii ni-am constituit prin sublocotenentul Mihai
Voţian o gardă naţională locală, care indată a luat asupra sa angageamentul
de a susţinea ordinea şi siguranţa vieţii locuitorilor. În atitudinea ei încă de
la început a întâmpinat mari greutăţi fiindcă oficianţii şi jidanii refugiaţi au
vestit că în comuna noastră zac morţi pe străzi, ceea ce a avut ca urmare
că au venit în trei rânduri motoare ticsite cu miliţie ungurească, care prin
puşcăturile fără seamăn iarăşi a produs disordine şi panică în populaţie.
Ori cine era în liber a fost luat la ţintă de acei soldaţi, iar urmele gloanţelor
puşcate de ei dau dovadă despre ura şi sălbăticia cu care s-au năpustit asupra
comunei... de a fi maltratată comuna din partea acelora, populaţiunea a
distrus sârmele electrice şi calea ferată a motorului la ambele margini ale
comunei. Duşmanii cu toate aceste, în seara zilei de 5 noiembrie 1918 au
sosit înarmaţi chiar şi cu mitralieră.
O patrulă a gardei noastre, fără a bănui ceva, făcându-şi cursul său
deodată s-au văzut în faţa celor 68 de soldaţi, care erau conduşi de 2 ofiţeri.
La somaţie de a depune armele fiind ai noştrii în absolută minoritate, s-au
opus îndată.
După ce au fost dezarmaţi s-a comandat foc, începând apoi şi mitraliera,
din ai noşti au căzut îndată morţi George Bârneţ, Ioan Drăgan şi Vasile Florea,
iar Vasile Păulişan a fost rănit. Martori oculari la acest măcel au fost Aurel
Adamovici preot, gardiştii rămaşi în viaţă Nică Luca şi Vasile Păulişan.
Tot de această ceată, însă înainte de asasinarea gardiţtilor a fost deţinut
preotul Aurel Adamovici, făcut prisonier, maltratat, mai apoi condamnat la
moarte de către dânşii. După ce mâne zi dimineaţa şi-au făcut intrarea în
comună pentru a doua oară au luat pe preotul Aurel Adamovici ca ostatic,
făcându-l răspunzător cu viaţa pentru vreun inconvenient ce li s-ar întâmpla.
Au adunat apoi pe fruntaşii comunei şi i-a convins să se îngrijească de
alimentarea lor. Aceştia terorizaţi fiind au satisfăcut întocmai. După ce au
mâncat şi beut au început a patrula prin comună trezind şi băgând groaza
prin populaţie şi abia la intervenţia energică a preotului Ioan Cure, care fiind
luat la ţintă i-a şuierat glonţul pe la urechi, au părăsit comuna.
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Tot atunci comuna noastră a mai fost terorizată şi prin aeroplanele care
zburau abia pe deasupra caselor.
Cei răposaţi lasă în urma lor nu numai doliul adânc, ci fiind săraci pentru
cei rămaşi se reclamă grabnic ajutor.
Cu ocasiunea comisieri generalului francez Berthelot în Arad în 29
decembri 1918 a fost împuşcat de către unguri pe malul Mureşului Nicolae
Barna, care a lăsat în urma sa 9 orfani. Familia acestuia deja a primit prin
Consiliul Naţional Român Comitatens un ajutor de 1500 coroane.
Toţi cei 4 răposaţi fiind declaraţi de morţi ai naţiunei au fost înmormântaţi
cu cea mai mare pompă posibilă fără a causa familiilor spese. Pentru 3 dintre
ei s-a servit parastas în 9/22 decembrie iar pentru acesta din urmă se va servi
la împlinirea celor 6 săptămâni de la moartea sa.
Covăsânţ la 9 ianuarie 1919
ss. Ioan Albici
notar substitut
ss Ioan Cure
preşedinte. ”172

Martirul Nicolae (Lae) Barna cu familia sa numeroasă
172

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Fond CNR Arad, Doc 6/8/ 1919
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Alături de martirii ucişi de gărzile maghiare, mai mulţi covăsânţeni s-au
jerfit şi în primul război mondial, pe diferitele fronturi, au pierit fără urmă sau
au murit în prizonierat. Mulţi dintre ei şi-au dat viaţa la Stalingrad.
În memoria tuturor celor căzuţi pe câmpul de luptă, în anul 1937, a fost
ridicat un monument, în apropierea bisericii, şcolii şi primăriei, pe care au
fost gravate numele eroilor din sat.

Sfinţirea monumentului eroilor din Primul Război Mondial la 22 feb. 1937

Eroii comunei Covăsânţ căzuţi în Primul Război Mondial
1. Saur Petru
2. Iovici Teodor
3. Marian Ioan
4. Balint Teodor
5. Farcaş Nicolae
6. Ardelean Şofron
7. Tudur Ioan
8. Gălşan Dimitrie
9. Sângeorgean Şofron
10. Dan Mihai

60

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi

11. Mişca Teodor
12. Ştef Teodor
13. Lingurari Gheorghe
14. Iovici Gheorghe
15. Moga Ioan
16. Gabor Ioan
17. Furde Măria
18. Popovici Vasile
19. Sângeorgean Mihai
20. Popovici Dumitru
21. Cseh Ioan
22. Luca Dimitrie
23. Dobrei Mărian
24. Tudur Trăian
25. Mărian Mihai
26. Tudur Trăian
27. Furde Nicolae
28. Cure Dimitrie
29. Pustai Ioan
30. Lingurari Daniel
31. Midea Nicolae
32. Sângeorgean Petru
33. Ardelean Constantin
34. Sângeorgean Gheorghe
35. Ribică Dimitrie
36. Ştef Teodor
37. Florea Ioan
38. Florea Mihai
39. Colf Nicolae
40. Ardelean Mihai
41. Manga Nicolae
42. Dan Mihai
43. Ilieş Nicolae
44. Micula Ioan
45. Tudur Dimitrie
46. Plenert Ioan
47. Ştef Mihai
48. Filip Maxim
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49. Onica Ioan
50. Jurculeţ Nicolae
51. Drăucean Mitru
52. Mâţ Ilie
53. Boba Teodor
54. Baltă Mitru
55. Şepreuşan Mihai
56. Şerban Gheorghe
57. Frăţilă Olariu
58. Şerdean Mitru
59. Drăucean Teodor
60. Rus Teodor
61. Balint Ilie
62. Pavel Pavel
63. Sobotean Simion
64. Lingurari Mitru
65. Popovici Vasile
66. Fulge Mitru
67. Deac Nicolae
68. Fineşan Petru
69. Tudur Constantin
70. Rus Samoilă
71. Sângeorgean Tudor
72. Hălmăgean Ioan
73. Baltă Teodor
74. Baltă Gheorghe
75. Hălmăgean Trăian
76. Holocan Trif
77. Gal George
78. Nistor Teodor
79. Şoimoşan Dimitrie
80. Ciutina Trăian
81. Şepreuşan Teodor
82. Martin Ioan
83. Vorţan Constantin
84. Stoica Gheorghe
85Şepreuşan Vasile
86. Şerdean Gheorghe
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87. Angelin Valer
88. Moţ Teodor
89. Rumânar Mitru
90. Secheşan Gheorghe
91. Luca Iacob
92. Bogar Ioan
93. Berzovan Marian
94. Onica Dimitrie
95. Popovici Arsenie
96. Colţeu George
97. Farcaş Gheorghe
98. Achim Teodor
99. Drăgan Ioan
100. Bârneţ Ioan
101. Florea Vasile
102. Barna Laia
103. Achim Trăian
104. Hălmăgean Nicolae
105. Furde Ioan
106. Nuţ Ioan
107. Cure Mitru
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Primul Război Mondial

*
În 1919, locotenentul Sofron Sângeorgean, din Garda Naţională Română
din Covăsânţ, de profesie avocat, cunoscător al limbii maghiare şi germane a
făcut parte din comisia, care a stabilit graniţele de apus ale României.
Un alt covăsânţean, avocatul Emil Micloşi, al doilea fiu al preotului Ioan
Mikloşi, a fost unul din cei care l-au însoţit pe prefectul Iustin Marşeu, în 7
iulie 1919, la prefectura oraşului pentru a prelua oficial în primire şi a instaura
autoritatea românească.
Odată cu instaurarea definitivă a administraţiei româneşti în judeţul Arad
şi cu extinderea completă a autorităţilor Consiliului Diligent în aceste părţi, a
început munca de organizare a noi administraţii.
Limba română a devenit limbă oficială în serviciile publice, a fost
introdusă legislaţia unificată a ţării.
Una din măsurile importante care au urmat instaurării administraţiei
româneşti a fost reforma agrară din anul 1921, prin care, din cele 6. 120.
000ha expropriate, 3. 464. 000 ha, au fost împărţite la 1. 478. 663 capi de
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familie iar restul a devenit proprietate comunală-izlazuri, păduri, de care
ţăranii au beneficiat contra unei taxe.
În anii 1921-1923, la reforma agrară au fost împroprietăriţi, cu 1-4 jugăre,
mai mulţi covăsânţeni, cu pământ provenit din fosta moşie Bohus. Reforma a
avut ca efect îmbunătăţire a stării economiei şi sociale a ţăranilor.
Al doilea război mondial a însemnat o nouă jertfa de sânge pentru covăsânţeni.
În 13 septembrie 1944 ungurii ajung la Covăsânţ. Luptele s-au dat pe la
izvorul Feredeau şi pe la Schitul Sf. Gheorghe. În ziua de 14 septembrie de
Ziua Crucii s-a dat o mare bătălie între armata românească şi cea ungurească,
în care au căzut mai mulţi soldaţi, care au fost înmormântaţi lângă schit.
Tradiţia orală spune că ieromonahul schitului, Visarion, a scăpat ca prin
minune din mâinile ungurilor. S-au remarcat în lupte Lamoş Ion, Secheşan
Ion, Moga Gheorghe, Blaj Traian, Busa Ioan, care au fost decoraţi. La 22
septembrie 1944 sunt alungate ultimele forţe de ocupaţie din Ardeal. Astfel
pe baza armistiţiului încheiat la 23 august 1944, în Covăsânţ ajung trupele
ruseşti. Cartierul general s-a stabilit la Covăsânţ la casa notarială. Covăsânţul
a fost evacuat complet de la 13 octombrie 1944 până la 17 noiembrie 1944,
populaţia fiind cantonată în satele vecine la rudenii.
Urmele războiului s-au văzut multă vreme în grădina lui David Baba,
unde fuseseră săpate trei adăposturi. De asemenea, datorită mişcării frontului,
grâul a fost călcat în localitate abia în august iar porumbul şi viile au fost
culese din octombrie până târziu în luna decembrie.
În amintirea celor care s-au jertfit pentru patrie în Al II Război Mondial,
pe frontul de est şi pe cel de vest, şi a celor daţi dispăruţi, covăsânţenii a fost
ridicat în parcul de lângă biserică un al al doilea monument.
Printre cei care au murit eroic în Tatra au fost şi Panduca Miron, Boia
Traian iar în Ungaria Tudur Gheorghe.
Eroii comunei Covăsânţ căzuţi în al II-lea Război Mondial
1. Ardelean Şofron
2. Blaj Şofron
3. Ardelean Ioan
4. Baba Ioan
5. Baba Gheorghe
6. Brădean Gica
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7. Bâr Dumitru
8. Barna Nica
9. Bogari Petru
10. Berzovan Mitru
11. Baltă Gheorghe
12. Baltă Ghiţă
13Barna Adam
14. Boia Gheorghe
15. Cârpaci Vişca
16. Colf Traian
17. Cure Nicolae
18. Corbei Gheorghe
19. Drăgan Mitru
20. Fulge Mihai
21. Fărcaş Marian
22. Florea Marian
23. Filip Ioţa
24. Gălşan Gheorghe
25. Holocan Gheorghe
26. Iovici Ioan
27. Luca Traian
28. Luca Gheorghe
29. Vădăşan Ioan
30. Petric Gheorghe
31. Popovici Vasile
32. Pavel Gheorghe
33. Păcurar Traian
34. Popovici Mitru
35. Sida Mitru
36. Stan Vasile
37. Sângeorgean Ilie
38. Stoian Mihai
39. Sângeorgean Nica
40. Şicur Mitru
41. Şerban Ioan
42. Tudur Mărian
43. Tudur Ioţa
44. Taiss Carol
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Filimon Toader
Nădăşan Nica173
De asemenea, Panduca Miron şi Boia Traian au mai murit eroic în Tatra
iar în Ungaria, Tudur Gheorghe.
Instaurarea regimului comunist a produs în Covasânţ noi revolte şi nemulţumiri. Astfel, printr-un raport confidenţial din 1946, Preşedintele Consiliului de Miniştrii era încunoştinţat în anul 1946 printr-un raport confidenţial
de către prefectul judeţului Arad, că în comuna Covasânţ au loc manifestari
ostile contra guvernului Groza174.

Cele două monumente de eroi azi

173
174

Listă intocmită de preot Traian Baltă
Arhivele Naţionale. Direcţia Judeteană Arad, Prefectura Judetului Arad Dosar 150/1946.
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Capitolul III
POPULAŢIA

Covăsânţul este o aşezare veche românească, în care românii au fost tot
timpul majoritari. Conform conscripţiilor din trecut, localitatea a avut până în
1931 următoarea evoluţie demografică:
1715- 46 fam. de iobagi şi 4 familii de jeleri175
1720-35 fam.
1743-93 fam176.
1771-1778- 271 fam.
1828-555 fam
1850-2917 loc., din care 2890 români şi 27 ţigani. 177
1857- 3172 loc.
1869-3808 loc.
1890-3198 loc.
1900-3533 loc.
1910-3847 loc
1922-3523 loc
1930 -3112 loc178
Un document important pentru evidenţa populaţiei la mijlocul secolului
al XIX-lea a fost „Conscrierea credincioşilor bisericii ortodoxe din satul
Covăsânţ pe anul 1859179, ” în care apar următoarele date:
Dintre acestea doar 8 aveau nume ungureşti vezi Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 32
Din cele 93 de familii, una singură pare a fi maghiară după nume. vezi Gh. Ciuhandu,
op. cit., p. 39
177
Arhiva Episcopiei Aradului, Fond 1850 apud. V. Ţigu, art. cit., p. 69.
178
După matricolele bisericii ortodoxe, în 1930, în Covăsânţ erau 3214 suflete iar localitatea
era curat românească. Vezi Nicolae Bâru, Monografia Covăsânţului, 1937, manuscris, p.
11.
179
Din arhiva Sfatului popular comunal a fost preluat de Directia Naţională a Arhivelor
Statului. Filiala Arad.
175
176
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Total
populaţie

Români
din care

Bărbaţi

Femei

Sârbi

Greci1

Ţigani2

Total
case

3179

3073

1658

1415

2

2

100

670

În anul 1859 în Covăsânţ s-au născut 185 de copii, din care 99 băieţi şi
86 fete şi au decedat 199 de persoane, din care 114 bărbaţi şi 85 femei. S-au
căsătorit 52 de perechi.
Recensământul populaţiei din 1880
După religie
Case

Populaţie
total

Ort.

Gr. cat.

Rom. catolici

Ref.

Evang.

izraeliţi

Alte
relig.

673

2971

2844

10

88

11

2

16

-

După limba maternă
Români

Maghiari

Germani

Slovaci

Croaţisârbi

Lb.
matern.
nec.

Alfabetizaţi

2716

103

15

2

2

133

160

Recensământul populaţiei din 1900
După vârstă
Scriu
citesc

Ştiu
ung.

0-5
ani

6-11
ani

12-14
ani

15-19
ani

20-39
ani

40-59
ani

60ani

Nedec.

777

353

583

468

291

391

1012

619

187

-

După sex şi stare civilă
Total
populaţie

Bărbaţi

Femei

Necăsăt.

Căsătoriţi

Văduvi

Divorţaţi

3553

1734

1819

1849

1486

216

2
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Conscripţia caselor şi a materialelor de construcţie
Supr.
teren

Case

Piatră
cărămidă

Piatră
pământ

Văiugă
pământ

lemn

Ţiglă

Şindrilă

Trestie
paie

6917 jug.

729

8

250

255

216

338

38

353

Populaţia după limba maternă
Lb.
română

Maghiară

Germană

Slovacă

Ruteană

Croată

Sârbă

Alte

3270

225

55

2

-

-

1

-

Populaţia după religie
Ortodocşi

Grecocatolici

Romanocatolici

Reformaţi

Evanghelici

Izraeliţi

Alte
relig.

3246

4

215

34

1

25

28

Recensământul populaţiei din 1910
După vârstă
Scriu
citesc

Ştiu
ung.

0-5
ani

6-11
ani

12-14
ani

15-19
ani

20-39
ani

40-59
ani

60ani

Nedec.

1457

347

509

554

267

362

1111

782

263

-

După sex şi stare civilă
Total
populaţie

Bărbaţi

Femei

Necăsăt.

Căsătoriţi

Văduvi

Divorţaţi

3848

1906

1942

1877

1708

249

14

Conscripţia caselor şi a materialelor de construcţie
Supr.
teren

Case

Piatră
cărămidă

Piatră
pământ

Văiugă
pământ

Lemn

Ţiglă

Şindrilă

Trestie
paie

6944
jug.

961

23

512

294

132

649

60

252
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Populaţia după limba maternă
Lb.
română

Mghiară

Germană

Slovacă

Ruteană

Croată

Sârbă

Alte
limbi

3640

119

46

1

-

1

-

41*

*lb. rromani

Populaţia după religie
Ortodocşi

Grecocatolici

Romanocatolici

Reformaţi

Evanghelici

Izraeliţi

Alte
relig.

3676

3

121

26

-

20

2

Recensământul populaţiei din 1941
Clădiri

Gospod.

Popul.

Bărb.

Fem.

Români

Magh.

Germ.

Alţii

948

913

3079

1486

1593

2969

23

22
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După al doilea război mondial, populaţia Covăsânţului a înregistrat faţă
de anul 1941 o curbă descendentă, urmată de o nouă creştere a populaţiei.
1959- 2792 locuitori
1960-2811 locuitori
1965-2863 locuitori
1966-2846 locuitori180
1971-2852 locuitori din care 1354 bărbaţi şi 1498 femei.
Evoluţia etnică a comunei din 1880 până în 1992181
Anul

Total

Rom.

Magh.

Germ.

Alţi

Evrei

Rromi

Ucr.

Sârbi

Slov.

Bulg

1880

2971

2716

103

15

4+133

-

-

-

2

2

-

1890

3198

3022

134

27

15

.

104*

-

3

4

-

1900

3553

3270

225

55

3

-

-

-

1

2

-

180
181

Dintre aceştia au participat la vot 2292 persoane.
Varga E. Árpád, Arad megye településének etnikai nemzetiségi adatai 1880-1992. pdf, p.
31
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1910

3848

3640

119

46

43

-

-

-

-

1

-

1920

3523

3420

67

20

16

14

-

-

-

-

-

1930

3128

3038

62

18

10

7

-

-

-

1

-

1941

3079

2969

23

22

65

-

-

-

-

-

-

1956

2763

2717

33

4

9

2

-

-

-

3

-

1966

2882

2717

48

6

111

-

109

-

1

-

-

1977

2876

2543

16

3

314

-

312

1

-

1

-

1992

2595

2096

12

4

483

-

481

1

-

-

-

*
La recensământul din anul 2002 , populaţia comunei era alcătuită din
2659 locuitori, 47. 50% bărbaţi şi 52. 50% femei. Persoanele sub 15 ani
alcătuiau 21. 29% pe când persoanele peste 59 de ani alcătuiau 19. 59% din
populaţia totală. Din punct de vedere etnic, din totalul populaţiei 75, 7% sunt
români, 23, 5% romi, 0, 5% unguri și 0, 3% alții.
În 2002 densitatea populaţiei la nivelul comunei era de 60. 6 locuitori/
km2.
182

Populaţia pe sexe şi vârstă în comuna Covăsânţ la recensământul din
2002
Grupe de vârstă

Ambe sexe
Nr. pers. %

Bărbaţi
Nr. pers. %

Femei
Nr. pers. %

Sub 15 ani

566 21. 20%

287 10. 79%

279 10. 49%

15-59 ani

1572 59. 12%

781 29. 37%

791 29. 75%

60 ani şi peste

521 19. 59%

195 7. 33 %

326 12. 26%

Total

2659 100. 00 %

1263 49. 50%

1396 52. 50%

Structura etnică a populaţiei în comuna Covăsânţ la recensământul
din 2002
Etnia

182

Număr persoane

% faţă de total

români

2012

75. 67 %

maghiari

15

0. 56 %

rromi

625

23. 51 %

www. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002.
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urcaineni

1

0. 04 %

germani

5

0. 19 %

slovaci

1

0. 04 %

Structura populaţiei după limba maternă în comuna Covăsânţ la recensământul din 2002
Limba maternă

Număr persoane

% faţă de total

Română

2016

75. 82 %

Maghiară

14

0. 53 %

Rromanes (Ţigănească)

626

23. 54 %

Ucraineană

1

0. 04 %

Germană

1

0. 04 %

Slovacă

1

0. 04 %

Structura confesională a populaţiei în comuna Covăsânţ la recensământul din 2002
Confesiune/religie

Număr persoane

% faţă de total

Ortodoxă

2100

78. 98 %

Romano-catolică

18

0. 68 %

Reformată

3

0. 11 %

Penticostală

249

9. 36 %

Greco-catolică

3

0. 11 %

Baptistă

123

4. 63 %

Adventistă de ziua a şaptea

156

5. 87 %

Creştină de rit vechi

6

0. 23 %

Atei

1

0. 04 %

La 1 ianuarie 2009 populaţia stabilă a comunei Covăsânţ număra 2634
persoane, 21. 79% dintre aceştea fiind sub 18 ani. Densitatea populaţiei în
limitele comunei era de 60. 0 locuitori/km2.
În sfârşit, conform datelor provizorii ale recensământului din 2011,
Covăsânţul are azi 2463 locuitori stabili. Aceştia deţin 1047 locuinţe şi 833
gospodării. Din punct de vedere etnic, situaţia se prezintă în felul următor:
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Români

Magh.

Rromi

Germani

Slovaci

Ucrain.

Sârbi

Alţii

1818

14

624

4

-

-

-

3

Printre vechile familii, de baştină, despre care tradiţia spune că au întemeiat
satul se numără familiile Dan, Cure, Drăgan, Holocan, Tudor, Secheşan,
Fulge. Completăm aceste nume cu cele conscrise în localitate în anul 1743,
care s-au păstrat până azi: Baltă, Toagyer, Marian, Dreucean, Petric, Ciochina
(Ciutina), Luca, Iliaş, Stoica, Böör (Bâr), Bugar, Miklus, Pokurar etc.
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CAPITOLUL IV
Organizarea administrativă

Instituţii de stat
După constituirea districtelor, în 1741, cele patru cercuri formate
(Vărădia, Miniş, Ineu şi Zărand), au fost uşor modificate, în anul 1776, când
în loc de Vărădia şi Miniş au apărut cercurile Arad şi Şiria, apoi în comitat
s-a manifestat o anumită stabilitate a unităţilor administrative de rang inferior
(cercuri, plăşi, járás), până în preajma Revoluţiei din 1848.
Toate comunele aveau o casă a satului cu notar şi subnotar, în majoritatea
cazurilor unguri.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a urmat o tendinţă de creştere
a numărului de cercuri şi, în acelaşi timp, o restrângere a suprafeţei lor.
De asemenea, în anul 1861 limba română a fost introdusă în administraţia
locală în Şiclău, Sâmbăteni, Grăniceri, Cuvin, Covăsânţ, Dieci... şi alte
localităţi.
Organizarea administrativă a statului maghiar în perioada Dualismului
s-a definitivat prin legile din anii 1870, 1871, 1876 şi 1886, care au confirmat
comitatele (megye) ca unităţi administrative de bază, şi au creat comunele,
ca forme de organizare locală cu personalitate juridică.
Comitatele erau împărţite în cercuri (járás), ca şi mai înainte. Acestea
erau unităţi administrativ-teritoriale fără personalitate juridică. În fruntea
unui cerc se afla un protopretor sau prim-pretor, sau solgabirău (szolgabiró).
Acesta era ales pe şase luni, şi reales, prin tradiţie, până la pensie. El exercita
dreptul de supraveghere şi control asupra administraţiei comunale şi menţinea
ordinea publică. În subordinea lui se aflau unul sau mai mulţi vicepretori, un
revizor contabil, un medic cercual şi un veterinar.
După anul 1876 asistăm la o nouă perioadă de stabilitate administrativă,
cercurile existente la această dată rămânând neschimbate până la Marea
Unire din 1918, şi chiar după, autorităţile române păstrând vechile structuri

Monografia comunei Covăsânţ

75

moştenite de la statul maghiar până la Legea de unificare administrativă din
1925.
Organizarea comunală s-a realizat prin legile XVIII din 1871, V din
1876, XXXIV şi XXXIX din 1881, şi s-a definitivat prin legea XXII din
1886. Spre deosebire de România, în Ungaria legiuitorul a înţeles să acorde
fiecărui sat o organizare administrativă proprie, deci fiecare sat era, totodată,
comună, de unde şi existenţa unei autonomii administrative mai largi. Totuşi,
erau supuse reglemetării prin lege constituirea de noi comune (practic, de
noi sate) şi schimbările de denumire ale comunelor existente. Comunele se
împărţeau în comune mici (kis községek) şi comune mari (nagy községek).
Ca organ deliberativ, fiecare comună avea o reprezentanţă comunală,
formată din membri aleşi şi virilişti. Reprezentanţa era prezidată de jude, în
comunele mici şi mari, şi de primar, în oraşele cu magistrat. În atribuţiile
reprezentanţei intrau toate problemele locale, iar hotărârile sale erau direct
executorii. O parte din deliberările sale erau însă supuse tutelei administrative
a municipiului. Ele aveau în vedere bugetul, repartizarea şi perceperea impozitelor, achiziţionarea sau înstrăinarea bunurilor comunale, contractele de
închiriere şi arendă care treceau de şase ani, funcţionarea serviciilor şi desfiinţarea lor, întreţinerea, repararea sau demolarea monumentelor artistice sau
istorice. 183
Organul executiv era antistia comunală. Alcătuită mai demult doar din
primar (jude) şi notarul comunal, ea s-a transformat într-un organ colectiv din
care făceau parte, în comunele mici, judele, doi juraţi şi medicul cercual, iar
în cele mari, judele şi supleantul său, cel puţin patru juraţi, casierul, notarul,
directorul orfelinatului, medicul şi veterinarul. În oraşele cu magistrat, antistia
era compusă din primar, căpitanul de poliţie, consilierii magistratului, primul
notar, vicenotari, primul avocat, şeful asistenţei publice, casierul, contabilul,
rectorul orfelinatului, medicul, veterinarul, arhivarul etc.
Primarul, viceprimarul şi consilierii erau aleşi de obştea alegătorilor;
primarul avea un mandat de trei ani, ceilalţi funcţionari erau aleşi de membrii
reprezentanţei comunale.
Antistia avea în atribuţii executarea hotărârilor reprezentanţei şi ordinele
autorităţilor superioare administrative. Pentru eficientizarea activităţilor comunei, s-a înfiinţat, pe lângă antistie, şi un Senat, ca organ executiv colectiv
cu un număr mai mic de membri – Primarul, căpitanul de poliţie, juraţii,
notarul, primul avocat şi medicul comunei.
183

Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice româneşti, Edit. Universităţii „Lucian
Blaga”, Sibiu; 2003, p. 254
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Şeful administraţiei în comunele mari şi mici era notarul, care îndeplinea
sarcinile unui secretar al Primăriei. Totodată, era singura persoană cu activitate permanentă la nivelul administraţiei comunei şi deseori rămânea
neschimbat până la pensie. Era încasator de impozite în comunele mici, iar
în cele mari controla strângerea acestora de către casier. Ţinea în evidenţă
cadastrul funciar, era ofiţer de stare civilă şi întocmea acte de tot felul pentru
locuitorii comunei. Pentru a activa ca notar, un candidat trebuia să fi terminat
cursuri de specialitate.
Întreţinerea întregului aparat funcţionăresc comunal, şi îndeosebi a notarului, revenea în sarcina comunei. Unele comune, dintre cele mici, şi mai
ales cele situate în zone montane cu potenţial economic scăzut, nu puteau
întreţine notarul. Astfel, ele se asociau, constituind cercuri notariale. Aceste
cercuri notariale, privind retrospectiv, erau prototipul comunei de azi, fiind,
în unele cazuri identice (din punctul de vedere al aşezărilor care intrau în
componenţa lor) cu unele comune din prezent. Se distingeau aşadar două
tipuri de notariate: notariate comunale, atunci când notarul răspundea de
o singură comună, şi notariate cercuale, când notarul avea în sarcină mai
multe comune (sate) constituite într-un cerc notarial.
Organizarea administrativă efectivă a teritoriului actualului judeţ Arad a
cunoscut, de la crearea dualismului (1867) şi până la Marea Unire din 1918,
două etape: una de mari prefaceri, în deceniul 1870-1880, şi una de stabilitate,
vreme de aproape patru decenii (1880-1918).
Prima etapă, cea a marilor prefaceri, poate fi la rândul său subdivizată în
mai multe „subetape”, anul de referinţă fiind 1876. Astfel, după apariţia Legii
municipiilor XLII din 1870 şi a Legii comunale XVIII din 1871, numărul
cercurilor a crescut semnificativ în comitatul Arad, ajungând la 11 cercuri,
faţă de cele patru sau şase anterioare. La baza noilor subdiviziuni par să fi
stat mai degrabă structurile din anii 1854-1860, mai adaptate schimbărilor
intervenite în spaţiul geografic odată cu introducerea relaţiilor capitaliste.
Instaurarea administraţiei româneşti în judeţul Arad
După intrarea trupelor franceze în Arad, în ianuarie 1919, guvernator al
Aradului a fost din 20 februarie până în 6 iunie 1919 Gondrecourt, înlocuit
apoi de generalul Tournadre.
Abia în 5 iulie 1919, după consfătuirea dintre generalul Tournadre şi
prefectul Aradului Iustin Marşeu, numit de Consiliul Diligent încă din 14/

Monografia comunei Covăsânţ

77

27 martie 1919, s-a emis ordonanţa de trecere la instaurarea administraţiei
româneşti. Ca urmare, în 7 iulie, Iustin Marşeu, împreună cu Romul Veliciu,
covăsânţeanul Emil Micloş şi T. Leucuţa s-au prezentat la prefectura oraşului
pentru a lua oficial în primire şi a instaura autoritatea românească.
De la prefectură, delegaţia s-a deplasat la primăria oraşului unde în prezenţa
fostului primar Fr. Sarkanyi a avut loc instalarea noilor funcţionari, numiţi de
Consiliul Dilegent, şi depunerea jurământului lor în faţa prefectului: primar
Robu Ioan, prim notar şi ajutor de primar Ştefan Anghel, şeful preceptorial al
oraşului, Ioan Berzovan, şi secretarul prefectului orăşenesc, Teodor Leucuţa.
Judeţul Arad a intrat în componenţa statului român cu o suprafaţă de 6.
005 km2. Cele 216 comune rurale existente pe lângă comuna urbană Arad au
fost împărţite în 9 plăşi. Comunele rurale erau conduse de notari şi secretari
comunali aflaţi sub ordinele pretorilor. Primarii comunelor rurale nu aveau la
acea dată aproape nici un rol administrativ.
Legea pentru unificarea administrativă din 14 iunie 1925 a fost promulgată prin Decret Regal nr. 1972 / 13 iunie 1925, şi publicată în Monitorul
Oficial nr. 128 din 14 iunie 1925. Aceasta conţinea doar prevederile de bază,
nu şi împărţirea propriu-zisă pe judeţe. Noua împărţire administrativă a
fost publicată începând cu octombrie 1925 şi a intrat în vigoare la data de 1
ianuarie 1926.
Prin acestă lege, în componenţa judeţului au intrat 10 comune noi iar
numărul plăşilor a crescut la 10.
Organizarea la nivel inferior includea un municipiu reşedinţă de judeţ
(Arad), o comună urbană (Nădlac) şi zece plăşi cuprinzând 194 de comune rurale. Numărul de comune s-a redus de la 215 la 195 (incluzând
şi Nădlacul) ca urmare a arondării, pentru prima dată, a unor sate din aria
montană şi colinară, la alte comune. Până în 1925, în sistemul administrativ
austro-ungar, o comună reprezenta de fapt un sat, iar din perioada interbelică
s-a impus sistemul din Vechiul Regat (existent şi astăzi), conform căruia o
comună poate fi alcătuită din unul sau mai multe sate.
Sub un nou regim politic, al Partidului Naţional-Ţărănesc condus de Iuliu
Maniu, care a înlocuit guvernul liberal Brătianu, Legea de unificare administrativă a fost schimbată cu Legea pentru organizarea administraţiunii
locale din 3 august 1929 (promulgată prin Decretul Regal nr. 2721 din 29
iulie şi publicată în M. O. nr. 170 din 3 august 1929). Schimbare din 1930
va fi că judeţul a avut din nou 9 plăşi. În 1936 numărul plăşilor creşte la
10, judeţul fiind format din 227 comune şi 234 localităţi. În sfârşit, în 1941
localităţile sunt regrupate şi împărţite în 13 plăşi:
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Aradul Nou-15 comune
Chişineu Criş -18 comune
Curtici-8 comune
Gurahonţ-24 comune
Hălmagiu-33 comune
Ineu-17 comune
Pecica-10 comune
Radna-12 comune
Săvârşin-27 comune
Sfânta Ana-11 comune
Sebiş-27 comune
Şiria-10 comune
Târnova- 14 comune
În 1950, autorităţile comuniste au luat decizia de a schimba din rădăcini
organizarea administrativă din România, copiind modelul sovietic, cu o
structură pe trei nivele: regiuni, raioane şi comune. Localităţile urbane se
divizau în oraşe de interes republican, regional sau raional. Aceste prevederi
erau conţinute în Legea nr. 5 din 8 septembrie 1950. Regiunea Arad
înfiinţată acum era formată din oraşul de subordonare regională Arad
(centrul regiunii) şi cinci raioane: Arad, Criş, Ineu, Gurahonţ şi Lipova.
Singurul oraş de subordonare raională era Lipova, celelalte raioane având
centrul în localităţi rurale: Ineu, Gurahonţ şi Chişineu- Criş. Faţă de judeţul
Arad din perioada interbelică, regiunea omonimă câştigă teritorii la sud de
Mureş, în special în Dealurile Lipovei, dar şi spre nord, fiind pentru prima
dată inclusă la Arad zona Beliu (din judeţul Bihor). Raioanele Gurahonţ, Ineu
şi Criş sunt organizate pe valea Crişului Alb, din amonte spre aval, în sud
ajungând până la Munţii Zărandului şi Câmpia Aradului, iar în nord, până la
Crişul Negru, şi chiar dincolo de el în zona Tămaşda (azi în judeţul Bihor).
Tendinţa de centralizare s-a manifestat şi în anii următori, prin reducerea
numărului de regiuni de la 18 la 16, instituită, prin Decretul nr. 12 din 4
ianuarie 1956. Acelaşi decret modifică în sens pozitiv numărul raioanelor
şi al oraşelor. Principala schimbare a fost dispariţia regiunii Arad, ale cărei
raioane sudice (Sânnicolau Mare, Arad şi Lipova) au fost alipite regiunii
Timişoara, iar cele nordice (Criş, Ineu şi Gurahonţ) – regiunii Oradea.
Prin legea nr. 2 din 1968 sunt create actualele judeţe printre care şi judeţul
Arad.
După 1990, în ciuda unor cereri repetate de reînfiinţare a judeţelor interbelice, organizarea din 1968 a rămas în vigoare.
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În acest sistem de organizare administrativă au funcţionat în fiecare
localitate o serie de instituţii de stat, care, de la un regim la altul, au cunoscut unele restructurări.
Primăria
Centrul de administraţie al Covăsânţului a avut sediu, în trecut, în localul
comunal. Partea administrativă a fost condusă prin notari iar cea politică
prin primari. Fiind localitate românească cu puţine excepţii notarii au fost
români.
În perioada comunistă, primăria a fost transformată în Sfat popular
comunal, cu un Comitet executiv, având un preşedinte. În 1964 acesta era
Ştefan Pop.
Din bugetul comunei pe anul 1964 s-a construit o clădire nouă pentru
şcoală, cu patru săli de clasă şi un laborator. Construcţia a costat 300. 000 lei.
Din materialele rămase, s-a amenajat o sală de gimnastică, în fostul local al
şcolii. 184
Din bugetul anului 1967 s-a făcut un trotuar, de la tramvai până la dispensar (600m.), electrificarea întregii comune, repararea dispensarului şi a
bibliotecii comunale şi reparaţii curente la cămin şi şcoală.
Primarii Covăsânţului 185
Luca Mitru-înainte de 1900
Flueraş -1937
Pop Ştefan-1964
Lamoş Ioan
Flueraş Marta
Gherman Janeta
Vâlceanu Vasile
Lamoş Ioan (1990)
Ciceu Dorin
Chişiu Ioan
Ciceu Dorin
184
185

Fosta şcoala maghiară de pe vremuri.
Reconstituire parţială făcută de prof. Tomi Natalia
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În prezent în cadrul primăriei funcţionează:
Primar: Balint Traian-Gheorghe
Viceprimar: Ardelean Ioan
Secretar: Ciutina Marinela
Contabil: Sîngeorgean Lucian
Dispensarul comunal
În perioada 1955-1961 comuna nu a avut un medic permanent, medicul
venea în localitate pentru consultaţii de două ori pe săptămână.
După această dată comuna a beneficiat de un dispensar cu trei încăperi,
într-o clădire corespunzătoare, în mijlocul comunei şi de un punct farmaceutic.
Ca personal exista un medic, o asistentă cu studii medii, o moaşă comunală, un
agent sanitar şi o femeie de servici. Dispensarul aparţinea de Circumscripţia
sanitară Şiria II.

Clădirea dispensarul comunal 2012
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Date despre modul cum funcţiona dispensarul ne sunt oferite de registrele
de consultaţii. Din aceste registre rezultă de pildă că în anul 1965 au fost
consultaţi 1500 adulţi şi 1220 copii, că s-au născut30 de copii vii şi că a
decedat 1 copil sub un an. Cu boli sociale (TBC), erau în evidenţă 33 de
adulţi şi 4 copii. Anul următor (1966) numărul consultaţiilor a crescut la 2348
adulţi şi 1665 copii iar numărul bolnavilor de TBC a scăzut la 31 adulţi şi 4
copii.
Oficiul Poştal
Până în anul 1884 comuna Covăsânţ nu a avut Oficiu Poştal. Acesta a
fost înfiinţat prin Înaltul Ordin nr. 4776 din 15 Martie 1884 al Ministerului
comunicaţiilor din Budapesta. Prima magistră (oficiantă) a fost Elena Racz,
care a funcţionat doar şase luni, fiindcă, din cauza neregulilor constatate,
oficiul poştal din Covăsânţ a fost suspendat şi reluat din nou prin înlocuirea
fostei magistre cu soţia unui învăţător local. Din 1 Oct. 1895 a fost numită
d-ra Elena Schlezinger, care a funcţionat până în perioada interbelică. La
7 Iulie 1899, Ministerul comunicaţiilor a introdus în localitate telefonul şi
telegraful.
În perioada comunistă, comuna a fost radioficată, prin centrul de radioficare de la Şiria.
În 1966 în comună existau 360 difuzoare, 262 aparate de radio şi 47 televizoare.
Tot prin Oficiul poştal, 600 de locuitori erau abonaţi la diferite ziare şi
reviste: 200 la ziarul „Flacăra Roşie”, 59 la ziarul „Scânteia”, 28 la „Scânteia
Tineretului”, 27 la „Agricultura socialistă”, 70 la „Programul de radio şi
televiziune”.
Transformat în Oficiu PTTR, oficiul avea, în anul 1970, 379 abonaţi
radio, 232 abonaţi radioficare şi 123 abonamente TV.
Postul de Jandarmi
Postul de Jandarmi a fost înfiinţat în localitate la 1 Aprilie 1931 în urma
ordinului Ministerului de Interne. Iniţial a funcţionat în casa lui Mihai Colf,
apoi în localul primăriei. La conducerea acestui post a fost numit plutonerul
Dumintru Nicolae din oraşul Bucureşti. În perioada 10 Oct. 1934-20 Dec.
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Clădirea postului de poliţie

1934, cât a fost a plecat la Şcoala de jandarmi din Oradea, a fost înlocuit cu
sergentul instructor Eustaţiu Vultur. Reîntors de la şcoală reocupă postul până
la 1 Martie 1935, când este numit pe post plutonerul Constantin Broşteanu.

Serviciul Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă
Serviciul voluntar din comuna Covăsânţ datează din anul 1952, când
a luat fiinţă o grupă de pompieri, formată din 12 voluntari. Primul şef al
formaţiei a fost Francisc Weber. Printre pompierii voluntari ai localităţii s-au
numărat Gheorghe Baltă, Ioan Dudaş, Iacob Tudur, Constantin Baltă, Ioan
Balint, Traian Bogari, Ioan Tudur, Vasile Popan, Gheorghe Barna, Iştvan
Hlodoc, Petru Farcaş.
Dotarea formaţiei a constat în două pompe manuale cu tracţiune cabalină,
marca „Szivattgyugyar”, fabricată la începutul secolului XX, în Budapesta şi
2 căruţe numite „Sacole”.
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Pompă manuală

În anul 1965, inventarul de care dispunea formaţia de pompieri s-a completat cu o motopompă termică de tipul „TM-500. ”
În sarcina pompierilor voluntari intra stingerea incendiilor, izbucnite în
gospodăriile populaţiei, obiective economice, limitarea efectelor incendiilor
de pădure, mirişti sau în oricare alt loc de pe raza comunei Covăsânţ.
Anual, la 13 septembrie, de Ziua Pompierilor formaţia a participat la parade, demonstraţii, concursuri, unde a câştigat diplome şi cupe pentru cunoştinţele practice demonstrate, iar membrii formaţiei au fost recompensaţi cu
premii în obiecte şi bani.
În anul 1983 s-a construit Remiza P. S. I. şi s-a primit, prin transfer, de la
Grupul de Pompieri Arad, o autospecială de stins incendiu, pe şasiu de SR114-A. P. C. A. Această autospecială împreună cu echipa de pompieri au stins
toate incendiile de pe raza comunei.
În data de 29. 12. 2005, prin Hotărârea Consiliului Local Covăsânţ nr.
50, a luat fiinţă Serviciul Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă. Tot prin acest
act a fost stabilit numărul de membri şi atribuţiile Serviciul Voluntari pentru
Situaţii de Urgenţă.
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CAPITOLUL V

Secvenţe din viaţa economică a comunei

Economia comunei până în 1952
Mineritul
Urme ale practicării mineritului în Covăsânţ coboară în timp spre
secolul al XIII-lea.
Astefel, pe valea Lili, afluent pe partea stângă a Văii Mari, la circa 300 m
în amonte, în peretele din malul drept se află o mină părăsită, săpată în uşoară
pantă pe care se scurgea apa într-un mic puţ, iar pe lungimea escavată de
circa 40 m se află refugii pentru muncitori şi pentru depozitarea minereului.
Zăcământul are o gură de exploatare pe malul drept al pârâului Lili. Galeria
este îngustă, adâncă de 20-25 m. Minele au fost în exploatare, probabil în
secolele XIII-XVII 186.
De asemenea, la cumpăna apelor, deasupra Văii Mari, în dealul Cioaca Băii
se află un bogat zăcământ de aramă, exploatat la suprafaţă şi prin deschideri
de puţuri, din care se mai pot observa patru. Adâncimea lor variază între 1 şi 5
m, lăţimea între 1 şi 1, 5 m iar înălţimea între 1, 6 şi 1, 8 m. În aval de acestea,
la câţiva zeci de metri se află o haldă de minereu rezultată din excavările din
timpul exploatării. Filonul este la suprafaţă, uşor observabil. Este o mină de
cupru şi fier denumită şi Baia lui Kiran187. Urmele acestor mine au devenit azi
puncte de atracţie turistică.
Vezi Dan Giuşcă, Observaţii asupra mineralizaţiilor cuprifere din masivul Highiş (reg.
Arad), în „Analele Universităţii C. I. Parhon”, seria Ştiinţele Naturii, 16, Bucureşti, 1957,
pp. 161-165; Viorel Barna, Zăcăminte metalifere ale subsolului românesc, Bucureşti, 1958,
pp. 93-95; Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 95; Vasile Boroneanţ, G.
Pascu Hurezan, P. Hügel, Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com.
Păuliş, jud. Arad) din partea de SV a Masivului Highiş, în „Analele Banatului”, 6, 1998,
pp. 381-389. Vasile Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, CIMEC
– 2000, Bucureşti, p. 130.
187
Vezi Dan Giuşcă, op. cit., pp. 161-165. Viorel Barna, op. cit., pp. 93-95; Vasile Boroneanţ,
G. Pascu Hurezan, P. Hügel, op. cit., 6, 1998, pp. 381-389; Vasile Boroneanţ, Arheologia
peşterilor şi minelor din România, CIMEC – 2000, Bucureşti, p. 130.
186
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Lucrul la pădure
În secolul al XVIII-lea pădurea se întindea pe o suprafaţă mult mai mare,
ajungând până dincolo de fosta linie a tramvaiului electric de mai târziu, încât
casa pădurarilor se găsea şi ea în acea vreme pe actuala vatră a comunei.
Pădurea a fost în folosinţă comunală, adică în proprietate de obşte. Acestui
sistem de proprietate i s-a mai adăugat composesoratele, adică „păşunile,
fânaţele şi pădurile care aparţin mai multor proprietari şi sunt folosite în
comun, oricare ar fi provenienţa lor, oricum ar fi administrate şi pe orice
nume ar fi trecute în cărţile funduare”188.
Prin urmare înainte de Marea Unire din 1918 pădurile din hotarul comunei Covăsânţ, erau „particulare, comunale, ale composesoratelor şi a altor
societăţi”189
Între anii 1910-1914 pădurea erarială din Covăsânţ a fost exploatată
excesiv de evreul Ludovic Gros din Lipova, încât au fost necesari mulţi ani
ca să se refacă.
În trecut, la pădure au lucrat, la doborâtul copacilor, stivuirea lor în lemne
de foc sau de construcţie, mai ales rromi de la „Zăcătoare”. Ei erau numiţi
stânjenari (de la unitatea de măsură pentru cantitatea lemnelor stivuite egală
cu 8 m steri).
Suprafaţa ocupată de fondul forestier a fost în 1971 de 343 ha.
Agricultura
Comuna Covăsânţ a avut tot timpul un profil economic agrar, suprafaţa
de teren arabil reprezentând 80, 4% din totalul suprafeţei agricole.
Coborând în timp, în secolul al XVIII-lea, fiecare ţăran iobag a avut 4
lanţuri de pământ190, în 4 locuri, care echivalau cu un sfârtai.
Pământul era semănat prin rotaţie: 2 lanţuri erau semănate cu grâu, 1 lanţ
cu cucuruz iar 1 lanţ era ogor negru şi se ara de 3-4 ori într-o vară. Acest ogor
şi lanţul unde a fost semănat cucuruz se semăna anul următor cu grâu.
Comasarea pământurilor a avut loc abia în anii 1899-1900. Tot atunci s-a
transformat în pământ arător şi izlazul.
Prin reforma agrară din 1921 ţăranii care nu au avut pământ au primit
câte 2 iugăre cadastrale din pământurile baronului Ladislau Bohuş situate
între Covăsânţ şi Şiria şi în locul numit „Bârnozel. ”
S. Sabău, Proprietatea asupra pădurilor în vechile plase Hălmagiu, Sebiş şi Târnova
înainte şi după reforma agrară din 1921, în Ziridava, vol. XXI, Arad, 1998, p. 247
189
Ibidem, p. 249
190
1 lanţ=1, 14 ha
188
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Aratul cu plug tras de cal

În perioada interbelică, după înfiinţarea, în 1926, a Camerei de agricultură
şi a ocoalelor agricole, Covăsânţul a ţinut de Ocolul agricol Şiria.

Curs agricol la Şiria. 1943
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Cât priveşte dotarea localităţii cu
maşini agricole, în anul 1944, comuna
era înregistrată la Ocolul agricol Şiria
cu 3 tractoare, unul marca Deutz
fabricat în 1940, al doilea marca
Hanomag, fabricat în 1943 şi al treilea
Lantz, fabricat în 1944. De asemenea
în localitate mai exista o selectoare,
marka Petkus. 191
Viticultura

O sursă importantă de venit se
obţine în localitatea Covăsânţ azi din
viticultură.
Practicarea viticulturii, atestată în
această localitate încă din secolul al
XII-lea a fost potrivit documentelor
de arhivă neîntreruptă.
Vie din Covăsânţ. 2012
În secolul XIV, viile din podgorie
se vindeau cu sume considerabile.
De pildă, un document în anul 1353 atestă vânzarea unei vii între Cuvin şi
Covăsânţ cu 5 mărci. 192
Viţa de vie a fost înmulţită pe durată lungă prin butăşire, care s-a dovedit
avantajoasă. Butaşii erau simpli, fără rădăcină, fiind plantaţi câte doi.
În secolul au XVIII-lea, vinurile produse la Covăsânţ, comparabile cu cele
de la Galşa şi Măderat, dar şi cu cele de pe valea Rinului, s-au comercializat
în cârciumile Aradului.
De la începutul secolului al XIX-lea, vinurile albe şi roşii de Covăsânţ se
exportau pe calea apelor până în ţările nordice. După terminarea războaielor
napoleoniene, exportul de vin a crescut, preţurile s-au îmbunătăţit, producţia
fiind astfel încurajată.
Producţia record înainte de atacul de filoxeră a fost atinsă în anul 1878,
când la vinurile albe s-a obţinut 121-139 hl vin/ ha.
În 1884, anul în care a ajuns filoxera în Covăsânţ, suprafaţa de vii a
localităţii era de 659 iugăre cadastrale (378, 9 ha).
Alexandru Mihalca, Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad. Partea II-perioada
interbelică, Ed. Multimedia, Arad, 2001, p. 461
192
D. L. 91501
191
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Singura soluţie cu rezultate bune împotriva filoxerei a fost altoireaşi introducerea hibrizilor direct producători.
La reconstrucţie au fost utilizate soiurile nobile de dinainte de filoxeră:
Mustoasa, Bakator roz, Aprofehér, Bakator alb, Mézesfehér, Galbena de Ardeal, Riesling italian, Muscat ottonel şi Cadarcă şi unele viţe altoite aduse
din Franţa.
Tot pentru refacerea viilor din podgorie, în anul 1885 a fost înfiinţată o
pepinieră de viţe de vie la Păuliş- Baraţca.
La acea dată vinurile arădene ajunseseră până în India şi Australia. Totuşi,
tot ca efect al filoxerei şi a dificultăţilor de reconstrucţie, după 1900, singura
piaţă rămasă a fost Austria.
Reconstrucţia viilor atacate de filoxeră din Podgoria Aradului a fost una
rapidă. Astfel, dacă în 1893 din cele 6746 iugăre de vie existente în podgorie
6955 iugăre (92%) fuseseră distruse, încă în acest an s-a reuşit şi replantarea
a 1046 de iugăre. Până la această dată s-a generalizat şi tehnica tratării manei
viţei de vie cu sulfat de cupru.
Proprietarii de vie din podgorie s-au constituit în asociaţie de sine stătătoare sub denumirea de „Asociaţia gospodarilor de vie din Podgoria Aradului”, numită şi „Asociaţia Viticultorilor”.
Reconstrucţia viilor distruse a durat până în 1911, când judeţul a înregistrat
cea mai mare suprafaţă de vii: 7186 ha193, din care 5207 ha pe pante.
În acel an, preţul vinului a fost între 34-38 coroane/hl.
În anul 1912 „Asociaţia Viticultorilor”număra 157 de membrii. Materialele necesare viticultorilor ca sulfatul de cupru, sulf praf, araci, erau procurate prin cooperativa de consum şi desfacere a Asociaţiei economice din
judeţul Arad.
În timpul primului război mondial „Asociaţia Viticultorilor” a reuşit să
obţină îngrăşăminte chimice, sulfat de cupru şi material de legat la preţuri
mai mici decât cele ale pieţei. De asemenea a făcut rost de vagoane pentru a
transporta butoaiele cu must şi vin la diferite destinaţii.
În anul 1920 producţia de vin în Covăsânţ a fost, datorită vremii, de 26
hl. / ha. La fel, în anul 1928, datorită îngheţului din mai şi a căldurii tropicale
din timpul verii, producţia de must a fost de 4200 hl. În anul 1933, primăvara
a fost rece şi ploioasă şi cu atacuri de dăunători încât nu s-a putut salva decât
20 % din recolta. În 1935, îngheţul din perioada 1-5 mai, când temperatura
a ajuns noaptea la -9, urmată de seceta din timpul verii a avut ca rezultat o
producţie de 40 hl/ ha.
193

Din cele 7186 ha de vii, 450 ha au fost vii hibride.
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În ciuda acestor condiţii climaterice nefavorabile, în perioada interbelică
suprafaţa de vii a judeţului a fost cuprinsă între 6586 ha, în 1925, şi 6248 ha,
în 1944. Producţia totală de vin a oscilat între 82. 550 hl, în 1929, şi 356. 754
hl, în 1935, fiind peste media pe ţară.
În timpul marii crize mondiale din 1929-1930, Direcţia viticulturii din
MAD a luat mai multe măsuri de protecţie a viticulturii precum delimitarea
zonelor viticole, păstrarea podgoriilor de renume, limitarea soiurilor cultivate
şi interdicţia de a planta HPD194.
Toamna, Camera de agricultură a organizat la Şiria o conferinţă viticolă
la care au fost invitate toate primăriile comunale, oficiile promontoriale din
podgorie, sindicatul viticol Promontoriul, Asociaţia pentru valorificarea produselor viticole şi proprietarii de vii. S-au făcut recomandări privind pregătirea
uneltelor, culesul, vinificarea şi folosirea fermenţilor selecţionaţi.
Profesorii şi elevii de la Şcoala Miniş au condus lucrările de fermentare
a mustului cu fermenţi selecţionaţi în Radna, Păuliş-Baraţca, Miniş, Ghioroc,
Cuvin, Covăsânţ, Şiria, Galşa, Mâsca şi Târnova.
La Miniş, Ghioroc, Cuvin şi Covăsânţ, prof. V Juncu a distribuit 13 fiole
de fermenţi selecţionaţi plus maia de fermenţi.
În 8-11 şi 13 martie 1935, la Căminul Cultural din Covăsânţ, s-a ţinut
un curs pomi-viticol, la care au participat 47 de localnici. Au conferenţiat
prof. N. Popescu, V. Juncu, P. Dâchi, despre gunoiul natural şi cel artificial,
despre soiurile de viţă bune pentru Covăsânţ, despre vinificaţie şi fermenţii
selecţionaţi etc.
În 1936 a intrat în funcţiune Legea viticulturii. Acum s-a impus stabilirea
provenienţei şi a denumirii de origine a vinului, s-a organizat un serviciu de
urmărire şi pedepsire a fraudelor, etc.
În sfârşit, în vederea delimitării zonei viticole din România, tot în 1936,
s-a făcut un nou recensământ al viilor. În judeţul Arad, la o suprafaţă de vie de
6160 ha, au fost înregistraţi peste 22 mii viticultori, 94 % din aceştea având
în proprietate sub 1 iugăr195 de vie.
Covăsânţul apare la recensământ cu 441, 6 vii altoite însumând 8615
butuci. Numărul parcelelor la recensământ au fost de 902, însă, în realitate,
în zona viticolă erau 2470 parcele. Repartizarea parcelelor pe jugăre a fost
următoarea:
sub 1 jug -716 proprietari
1-2 jug. -121
194
195

Mihalca, Alexandru, Viticultura arădeană după anul 1944, vol. II, Arad, 2007, p. 280
1 iugăr = 0, 5755 ha.
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2-3 jug -24
3-5 jug. -16
5-10 jug. - 17
10-15 jug. -7
15-20 jug. -1
Peste 20 jug. În Covăsânţ proprietăţi mai mari de 10 jug. vie au deţinut:
Sida Lazăr- 7, 1 ha
Streza Andrei-6, 5 ha
Kaufmann Ludovic- 9, 4 ha
Nagy Alex. -6, 2 ha
Stoica Iulia-5, 8 ha
Spătaru Vilma-8, 3 ha
Lucuţa Mihai- 7, 7 ha
Aceste parcele de vie din 1936 se găseau în Intravilan, Dealul Turnului
Dealul Balta, Faţa Crucii, Padina, Padina Turnului, Remeni, Solgaia, Peniţa.196
În anul 1937, MAD-ul a trimis autorizaţii pentru următorii pepinerişti din
Covăsânţ197:

196
197

Nume şi prenume

Mii butuci

Cure Teodor

68, 4

Ştefan Mitru

48

Şerban Traian

16, 3

Iantin Iosif

14, 2

Ştefan Gheorghe

16, 8

Zipfel Carol

14, 7

Şerdean Dumitru

13, 7

Mircu Traian

11, 4

Barna Traian

7, 4

Balint Ioan

4, 4

Furdea Simion

4, 1

Ştef Ioţa

2, 8

Mihalca, Alexandru, Viticultura arădeană după anul 1944, vol. II, Arad, 2007, p. 444
Alexandru Mihalca, Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad. Partea II-perioada
interbelică, Ed. Multimedia, Arad, 2001, p. 445
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În anul 1938, producţia de struguri în Covăsânţ a fost de 2500 kg. /ha iar
producţia de vin de 20 hl/ha. 198
În ceea ce priveşte posibilităţile de depozitare în hotarul localităţii
Covăsânţ au existat în perioada interbelică 35 de pivniţe viticole, având în
total o capacitate de 13300 hl.
Proprietarii acestor pivniţe şi colne au fost, conform unui inventar din
1935, 199 următorii:
Partea spre Cuvin (deal, sat)
-Weber (sat) 2 pivniţe 1600 hl din care 600 cisterne beton cu sticlă
-Anghel 1000-1200 hl
-Lupan 600
-Banfi 2 piv. 500 hl
-Prota Leucuţa 400 hl.
-Streja 200-400 hl.
-Crişan-200 hl
-Chiş Mitru (în sat) 200-300 hl.
-Ciota 100 hl
-Porfiroaia 100 hl
Dealul Bisericii şi Proscoriile
-Tenăr (Kraust) 500 hl.
-Sida Lazăr (colnă fără pivniţă) 300-500 hl.
-Hak 2090-400 hl.
-Striffer 200 hl.
-Tudor Vasile (Fişcalu) 200 hl
-Preoteasa Micloşi 100 hl.
- Notărăşiţa 100 hl
-Pişta (colnă) 100 hl
-Blayer 100 hl.
-Bărbuş 100 hl
Dealurile dinspre Nord
- Ciciuba (Popa Cacioli) 800 hl.
- Floreasca 500 hl.
- Lesoaie (Dr. Ardelean) 600 hl
-Tanfi (actualul restaurant) 500 hl
- Rodoaie 400 hl
Total 9600 hl. vezi Mihalca, Alexandru, Viticultura arădeană după anul 1944, vol. II,
Arad, 2007, p 445
199
Mihalca, Alexandru, Viticultura arădeană după anul 1944, vol. II, Arad, 2007, p. 450
198
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-Orovitz (Desau) 400 hl.
-Stober 200-300 hl.
-Szalay (colnă) 200-300 hl.
-Scheleniţa (devenită pivniţă CAP)200 hl.
-Avarfi 200 hl.
-Pobany 100-200 hl.
-Csalgovics 100 hl
-Tokdes 100 hl.
-Doctoriţa 100 hl.
Despre calitatea produselor vorbesc premiile obţinute de covăsânţeni.
În anul 1943, Camera de agricultură a organizat la Ocolul agricol Şiria
o expoziţie generală de produse, la care au participat 72 de expozanţi. Între
premiile acordate la struguri, premiul III a fost obţinut de Ioan Saur iar la vin
premiul II de Alexandru Terebenţiu, ambii din Covăsânţ.
Cultivarea căpşunilor
Cultivarea căpşunilor a început în Covăsânţ în perioada interbelică. Solul
fiind nisipos şi planta având căldura necesară, în scurtă vreme comerţul cu
căpşuni a devenit una din sursele importante de venituri pentru covăsânţeni.
Soiul devenit autohton, numit în localitate „poşetă”, era foarte aromat şi se
cocea puţin mai târziu.
Creşterea animalelor

În anul 1943, la expoziţia generală de produse, organizată de Camera
de agricultură la Ocolul agricol Şiria, premiul III la bovine şi premiul III la
cabaline a fost obţinut de un locuitor din Covăsânţ. 200
O medalie de argint a primit şi crescătorul de găini Plymouth, Nica Bogar
din Covăsânţ. 201
Una din rasele tradiţionale de porci, foarte apreciată în localitate, a fost în
trecut Mangaliţa, în parte şi pentru că porcii din acestă rasă valorificau bine
porumbul şi furajele din gospădăria ţărănească şi erau rezistenţi la boli şi la
condiţiile climatice mai puţin favorabile.
Alături de acesta covăsânţenii mai creşteau şi porci din rasa Marele Alb,
originar din Yorkshire Country, Anglia.
Alexandru Mihalca, Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad. Partea a II-a-perioada
interbelică, Arad, 2001, p. 361
201
Ibidem, p. 529
200
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Meşteşuguri şi comerţ
Meşteşugarii din Covâsânţ, împreună cu cei din Şiria şi Seleuş, au fost
primiţi în anul 1821 în bresla mixtă din Pâncota. 202
Între anii 1895-1918 în localitate, cei mai mulţi meşteşugari au fost
unguri şi germani:
Fierari-Gabor Ferenc, Iosif Marksteiner, Colteu Bela, Teiss Mihai (neamţ)
Tâmplar: Clement, Feies203
Pantofari-Farkas Mihaly, Szegedi Gabor, Harsanyi Janos
Dogari-Cseh Janos, Cseh Gyula, Kalman, Losz
Rotar-Gyuri
Cărămidar-Kis Janos
Zidar-Sipos Janos
Măcelar-Zipfelek Karoly
Alături de ei mai existau în localitate şi câţiva comercianţi şi cîrciumari
maghiari, germani şi evrei:
Comerciant de vinuri- Wittemberger Mor, poreclit Arendaşul
Birt şi prăvălie- Weiss Rudolf, poreclit Zlotu, Grisaber
Comerciant de pene, zdremţe, vindea stofe- Junger
Prăvălie şi măcelărie-Dreszl
Schleisinger Miklos, etc.
În anul 1918 dintre aceşti străini cu număr de casă în Covăsânţ mai erau
16. 204
Perioada comunistă
Agricultura în perioada comunistă

Partea din teritoriul comunei Covăsînţ, care se găseşte în zona de câmpie de la nord de Mureş, este favorabilă dezvoltării culturii porumbului, grâului, orzului, florii soarelui, sfeclei de zahăr, culturii de soia şi pentru legumicultură
Pe teritoriul comunei au funcţionat în perioada comunistă o cooperativă agricolă
de producţie şi o fermă de stat care aparţinea de IAS Baraţca.
Kovach G., Răspândirea meşteşugurilor în comunele comitatului Arad în secolele XVIIXIX, Arad, 1974,
203
Era şi hornar
204
Reconstituire făcută de prof. Vioara Ciceu cu ajutorul bătrânilor din sat.
202
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Cooperativa Agricolă de Producţie,, 30 Decembrie” din Covăsânţ

Cooperativa Agricolă de Producţie,, 30 Decembrie” din Covăsânţ a fost
înfiinţată în anul 1952.
Preşedinţii C. A. P.
-A lu Surdu
-Hlodac Ştefan
-Luca Constantin
-Achim Gheorghe
-Tudur Petru (Boiasca)
-Rus Ioan
-Cure Niţu
-Cotuna Zoica
-Gherman Janeta
Brigaderi:
-Jurj Dumitru
-Şerban Dumitreu

Brigadierii cu preşedintele C. A. P.
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Magazioner:
- Farcaş Dumitru.
În paralel cu C. A. P. -ul, în perioada 1957-59 unii oameni din localitate
care au refuzat să se înscrie „s-au întovărăşit”, însă după doi ani „Tovărăşia”
s-a desfiinţat, cotele pe care trebuiau să le plătească ţăranii întovărăşiţi fiind
foarte mari.
În anii 1959-60 pentru a avea braţe suficiente de lucru Luca Constantin a
adus în sat moţi din Secaş şi le-a dat pământuri în Cânepişte.
Ca urmare, în anul 1967, în coperativă erau înscrise 1079 de familii
însumând 1222 de braţe de muncă. Suprafaţa de pământ cu care au intrat
a fost de 2310 ha. În anul 1970 terenul agricol s-a redus la 2233ha din care
suprafaţă arabilă 1925ha. Numărul de membri a scăzut şi el la 791.
Pentru copii cooperatorilor a funcţionat o creşă cu cantină şi dormitoare,
deservită de două educatoare şi o îngrijitoare.
În structura suprafeţei cultivate şi a producţiei vegetale ponderea a
deţinut-o culturile de grâu şi porumb, urmate de floarea soarelui.
Perimetrul C. A. P. -ului a fost irigat mai ales acolo unde era pepiniera
de viţă altoită. Terenurile au fost îngrăşate cu gunoi de grajd şi îngrăşaminte
chimice iar terenurile joase şi argiloase, în care se aduna apa provenită din
precipitaţii şi topirea zăpezilor, au fost asanate prin săparea unor şanţuri
de scurgere, în canale. Ca dotare coperativa agricolă dispunea în 1967 de
tractor buldog, semănătoare, grape, prăşitoare cu tracţiune animală, greble
mecanice, motoare electrice, aparat sudură, batoză mecanică, strung pentru
lemn, în valoare totală de 2. 498. 643 lei. Parcul de maşini era format din 4
autocamioane, 1 autoturism, remorci.
De asemenea, în anul 1966, au fost făcute următoarele investiţii:
-patule porumb de 50 vag. cu suma de 67. 970lei
-împrejmurirea a 1200 ml cu suma de 22. 084lei
-construcţia a 2 camere şi dependinţe cu suma de 699. 551 lei
-remiza auto de 160 m. p. cu suma de 60. 650 lei
-spalier cu suma de 16. 000 lei
-reparaţii capitale la construcţii 274. 820 lei.
În cadrul coperativei agricole de producţie au funcţionat mai multe secţii:
agricultură, grădinărie, apicultură, viticultură, zootehnie, rotărie, tâmplărie,
fierărie, atelier mecanic, toate dispunând de dotările necesare. În fiecare an
erau împărţite pământurile şi se planificau culturile, pe tipuri de plante, şi
recoltele la ha.
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De pildă, pentru anul 1967 s-a prevăzut următoarele suprafeţe de culturi
şi recolte la ha.:
Grâu de toamnă .........1100ha. ...........1700kg/ha
Orz de toamnă ................80ha..............220kg/ha
Ovăz ...............................10ha............1500kg/ha
Porumb .........................760ha............1500kg/ha
Mazăre............................10ha............1500kg/ha
Floarea soarelui ............170ha............1600kg/ha
Mac................................10ha. .............600kg/ha
Tutun ..............................25ha..............900kg/ha
Ardei/boia/ .......................5ha............7000kg/ha
Cartofi...............................1ha........10. 000kg/ha
Pepeni. .............................5ha..........12000kg/ha
Roşii ................................5ha. .......24. 000kg/ha
Varză.................................4ha........39. 000kg/ha
Ardei...............................5 ha. .......22. 000kg/ha
Lucernă verde.................64ha............4000kg/ha
Lucernă nouă ..................15ha..............500kg/ha
Trifoi verde. ...................22ha............3000kg/ha
Borceag. ........................15ha........15. 000kg/ha
Orz..................................15ha........15. 000kg/ha
Porumb siloz. ................39ha........15. 000kg/ha
Sfeclă ..............................5ha. .......18. 000kg/ha
Lealium ............................5ha..............100kg/ha
Fasole ...........................200ha................90kg/ha
Păşuni naturale .............135ha............4000kg/ha
Fâneţe naturale ...............42ha............1500kg/ha
Vii altoite pe rod. ...........57ha............3000kg/ha
Vii tinere .........................29ha..............900kg/ha
Pepiniere viticole............16ha........30. 000kg/ha
Pomi răzleţi ..............3240buc.......................- 205
Viticultura

După 1948, odată cu desfiinţarea proprietăţii private, cea mai mare suprafaţă din plantaţii a trecut în proprietatea statului. Ca urmare, când majoritatea viilor au ajuns la o vechime de 80-100 de ani, terenurile au fost replantate de G. A. S Baraţca şi C. A. P. Covăsânţ cu soiuri nobile cu productivitate
la struguri şi la vin.
205

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Schiţă monografică a comunei Covâsânţ,
1967, dactilo
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Culesul viei
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Aceste plantaţii s-au făcut la vremea respectivă după cele mai noi metode.
Culturile de vie s-au făcut pe direcţia curbelor de nivel. Apele din pârâiaşe
au fost captate în bazine, construite special în acest scop şi au fost utilizate la
stropirea viilor, contra bolilor şi dăunătorilor.
În anul 1982 pe lista vinurilor de calitate superioară a judeţului Arad
figurau şi Cabernetul Sauvignion VSOC produs la Covăsânt. 206
Creşterea animalelor

În anul 1965, animalele C. A. P. -ului împreună cu cele din gospodăriile
oamenilor, se prezentau astfel:
Bovine 625 din care vaci 220
Cabaline 231
Porcine 481
Ovine 1688
Păsări 7300
Albine 168 familii
Secţia Zootehnică a Coperativei agricole de producţie a fost profilată pe
îngrăşarea taurinelor.
În anul 1967 ferma deţinea:
Bovine 357 din care vaci 148
Ovine 850 din care oi 663
Porcine 371 din care scroafe 53
Cabaline 134 din care iepe 46
Albine-26 colonii
Pentru aceste animale se asigura anual baza furajeră necesare.
Astfel, în anul 1967, pentru animalele din sectorul zootehnic erau
prevăzute următoarele furaje:
-porumb stoc 115 tone
-orz şi ovăz 38 tone
-tărâţe 5 tone
-fân 125 tone
-siloz 714 tone
-masă verde 1598 tone
-săruri minerale 4 tone
-aşternut 407 tone
206

Alexandru Mihalca, Viticultura arădeană după anul 1944, vol. II, Editura Multimedia
Internaţional, Arad, 2007, p. 319
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În anul 1971 efectivul de animale număra:
Bovine 892
Porcine 461
Ovine 753
Caprine 271
Cabaline 146
Păsări 7000
Albine 221 familii207
Cooperativa Agricolă de Producţie,, 30 Decembrie” a fost desfinţată în
anul 1990.
Pământurile au fost în cea mai mare parte restituite foştilor proprietari
sau urmaşilor acestora.
Centrele de achiziţie a căpşunilor
Prin anii 1962 s-au înfiinţat în comună mai multe centre de achiziţie a
căpşunilor, pentru export. Oamenii au predat recolta de căpşuni, care era
sortată (calitatea I trebuia să aibă o anumită mărime şi vârful verde) şi pusă
în lădiţe de plastic. Aceste centre au funcţionat câţiva ani, după care s-au
desfiinţat.
Ca urmare covăsâncenţele au vândut în continuare căpşunile în pieţele
Aradului. Plecau cu marfa cu trenul electric iar la gara acestuia erau aşteptate
de birje şi de oameni cu cărucioare, care le duceau în piaţă.
*
Agricultura în ultimul deceniu
În prezent pe teritoriul comunei Covăsânţ două societăţi îşi dispută
pământurile din Covăsânţ încercând să cumpere sau să arendeze pământul.
Multe familii în vârstă din localitate au semnat contracte cu una din cele două
firme, şi primesc de pe pământul arendat o cantitate de produse în natură.
În 2007, terenurile arabile ale comunei, în suprafaţă de 2581 ha, reprezentau
68, 75% din suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei.
Din aceste pământuri, suprafaţa cultivată cu grâu şi secară a fost de 800
ha, producţia totală de grâu şi secară ajungând, în medie, la 3015 tone.
207

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Schiţă monografică a comunei Covâsânţ,
1967, dactilo.
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1194 ha a fost cultivată cu porumb boabe, producţia fiind de 6013 tone.
Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui a fost de aproximativ 225 ha, iar
producţia anuală de floarea soarelui ajunge până la 491 tone.
Suprafaţa cultivată cu legume a fost de 97 ha, din care cu cartofi aproximativ 15 ha, producţia totală la cartofi ajungând până la 210 tone.
O importanţă deosebită a fost acordată de covăsânţeni şi după 1990
plantaţiilor de căpşuni, în anul 2007 în comună existând o suprafaţă de 90 ha
cultivată cu căpşuni. Cum trenul electic a fost desfiinţat, transportul căpşunilor
se face cu maşina personală. Unii vând direct de acasă unor mandatari, care
vin de la Cluj, Deva, Timişoara.

Căpşunele de Covăsânţ un brand local

Cât priveşte suprafaţa de vii, aceasta este azi de 322 ha, adică 8, 58%, pe
rod fiind aproximativ 120 de ha. Potrivit părerii oamenilor încă şi acum mai
iese la Covăsânţ loază americană, din care s-o făcut în trecut portaltoiu şi care
era cultivată la Şiria în perioada comunistă.
Producţia actuală de struguri se situează în jurul valorii de 402 tone.
De asemenea, între vinurile de origine controlată în Podgoria MinişMăderat, în perioada 1994-2002, figurează DOC-CT Cabernet Sauv., Merlot
şi Pinot noir şi DOC-CMD Cabernet Sauv., Merlot şi Pinot noir + sortiment
conservat, care se producea şi la Covăsânţ. 208
208

Ibidem, p. 322
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În horarul comunei Covăsânţ, în părţile mai joase ale dealurilor, ocupate
de livezi, şi în gosporării cresc caişi, piersici, cireşi, meri, peri, vişini, nuci,
gutui, castani, aluni, migdali. În prezent. producţia de fructe este de 181 tone.
În sfârşit, în 2007, în localitate, au fost înregistrate următoarele capete de
animale:
- bovine - 60 capete
- porcine - 1700 capete
- ovine – 2000
- păsări – 21000
Localitatea deţine o păşune de 255 ha iar suprafaţa fâneţelor este de 17
ha. Producţia înregistrată a fost:
la carne (sacrificări) - 98 tone greutate vie,
lapte de vacă şi bivoliţă - 5000 hl,
producţia de lână - 9000 kg,
producţia de ouă - 900 mii bucăţi,
albine - 400 familii.
Transportul
Un rol important în dezvoltarea economică a localităţii l-a avut, începând
cu anul 1906, punerea în funcţiune a trenului electric pe liniile Arad-Ghioroc,
Ghioroc- Pâncota.
Trenul electric Arad –Podgorie209
La sfârşitul secolului XIX, Podgoria Aradului a fost cel mai important
furnizor de produse alimentare (carne, ouă, lactate, zarzavaturi, fructe şi
vinuri) pe pieţele Aradului. Pentru acest motiv, oameni de afaceri din Arad
şi Budapesta, moşierii locali împreună cu podgorenii şi negustorii din Arad
şi împrejurimi au cerut Ministerului Comeţului din Ungaria dreptul pentru
construcţia unei căi ferate de interes local Arad-Podgoria.
La 25 septembrie 1905 ministerul a acordat cetăţenilor Peterfi Antal din
Arad şi dr. Simon Steiner din Budapesta concesiunea nr. 63611/24 IX. 1905
pentru construcţia şi exploatarea, vreme de 90 de ani, a unei căi ferate cu
ercatament îngust (1000 w/m) între Arad şi Podgoria Aradului. În 4 octombrie
1905 a avut loc, la Arad, şedinţa de constituire a „Societăţii pe acţiuni a căii
ferate motrice de interes local Arad-Podgoria”, cu sediul la Arad. Capitalul
209 Radu Bellu, Istoria căilor ferate Arad-Podgoria, Bucureşti, 2000
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Traseul căii ferate Arad-Podgorie

societăţii de 2. 510. 000 koroane, a fost obţinut din vânzarea a 840 acţiuni
fundamentale şi 2160 acţiuni de minoritate. Valoarea nominală a unei acţiuni
era de 500 k. Titulari ai concesiuni şi conducători ai societăţii au fost aleşi, ca
principali investitori, Peterfi Antal şi Simon Steiner.
La 11 decembrie 1905, Ministerul Comerţului din Budapesta dispunea
începerea lucrărilor de construcţie a căii ferate particulare de interes local, cu
ecartament de1000 w/m, în lungime de 58. 318 km, cu următorul traseu:
1. De la Arad, capătul Căii Radna până la Pâncota, în lungime de 44,
502 km, trecând prin comunele Arad, Micălaca, Glogovăţ, Mândruloc, Cicir,
Sâmbăteni, Ghioroc, Cuvin, Covăsânţ Dev., Covăsânţ com., Şiria, Galşa,
Mâsca, Pâncota.
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2. Din piaţa Ghioroc până la Radna, în lungime de 13, 816 km, trecând
prin comunele Ghioroc, Miniş, Păuliş, Radna.
La 11 noiembrie 1906 are loc deschiderea oficială a căilor ferate AradPodgoria şi efecturarea inspecţiei tehnice a liniilor de către o comisie formată
din reprezentanţii Ministerului Comerţului din Budapesta, al Societăţii, ai
Comitatului şi Municipiului Arad. La 30 noiembrie 1906 linia a fost dată
în exploatare, fiind deservită de automotoare cu tracţiune benzino-electrică,
fabricate de Henning şi Hartwick din Berlin.
După deschiderea liniei s-a constatat că automotoarele benzino-electrice
nu dau rezultatele aşteptate, ele defectându-se adeseori şi trebuind să fie
remorcate cu tracţiune animală.
Din acest motiv, în anul 1910, societatea se hotărăşte să renunţe la
sistemul benzino-electric şi să electifice linia. Ca urmare, în completarea
actului original de concesiune, la cererea societăţii, Ministerul Comerţului din
Budapesta, prin anexa nr 1. / 16 ianuarie 1911, acordă dreptul de electrificare
a căilor ferate Arad-Podgoria. Lucrările au început în primăvara anului 1911
iar la 10 aprilie 1913 a fost inaugurată calea ferată electificată cu curent
continuu de 1, 6 kw pe segmentele Arad-Ghioric 22, 3 km; Ghioroc-Pâncota
22, 2 km şi Ghioroc-Radna 13, 9 km. Viteza maximă de circulaţie a liniei a
fost de 40 km pe oră.

Motorul electric în staţia Covăsânţ-centru
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Covăsânţ –halta 2

Exploatarea s-a făcut cu automotoare construite de firma Ganz-Co. Danubius Budapesta. Această linie electrificată a fost prima construită în
Europa de Est şi a opta din lume.
După 1918, „Societatea Anonimă a Căilor Ferate Electrice Arad-Podgoria”,
cu sediul în Arad a trecut sub controlul statului român prin Direcţia Căilor
Ferate Particulare din Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, care
a acordat o nouă concesiune nr. 15182 din 16 martie 1935.
În 1945, linia era deservită de 15 vagoane-motor, 22 vagoane- remorcă
şi 29 vagoane marfă şi dispunea de clădiri de staţii în toate localităţile de
pe traseu. O mărturie a traficului feroviar desfăşurat în trecut între podgorie
şi Arad ne este oferit şi de arhivele „Societăţii Anonime a Căilor Ferate
Electrice Arad-Podgoria, care timp de 42 de ani (1906-1948), a încheiat anul
cu profit.
Începând din 1948, în urma naţionalizării, calea ferată electică AradPodgoria a trecut în patrimoniul CFR şi în Administrarea Regionalei Timişoara. Începând cu acestă dată „Societatea Anonimă a Căilor Ferate Electrice
Arad-Podgoria” şi-a încetat existenţa.
Între anii 1948-1983 Calea Ferată „Arad-Podgoria”a fost integrată în
reţeaua naţională CFR.
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La 1 ianuarie 1983 ea a fost preluată de Regia Autonomă de Transport Arad împreună cu tot inventarul
şi personalul. Motoarele au fost înlocuite cu tramvaie. În sfârşit, considerate nerentabile, ultimele trenuri electrice au circulat pe linia
Ghioroc-Radna şi Ghioroc –Pâncota
la 1 octombrie 1991.
În perioada sa de funcţionare,
trenul electric a avut un rol important în viaţa economică a comunelor
din podgorie, asigurând zilnic transportul produselor agricole (legume,
fructe şi struguri) spre pieţele Aradului. Acest comerţ a continuat şi
în perioada comunistă, covăsânţenii,
alături de ceilalţi podgoreni obţinând, cum am menţionat deja venituri importante din vânzarea căpşunilor şi a altor fructe.
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Trenul electric. Mecanic Gălşan Dumitru şi
conductor Ilica Ioan din Covăsânţ

Servicii către populaţie
Cooperativa de consum Covăsânţ
În anul 1949 a luat fiinţă în Covăsânţ o Cooperativă de consum, care a
funcţionat ca persoană juridică până în 1952, când a fuzionat cu Şiria.
În anul 1956 ea a avut un număr de 750 membrii cooperatori, ca în 1967
să ajungă la 1717 membrii, cu un fond social vărsat de peste 210. 000 lei.
Volumul desfacerilor de mărfuri a fost în 1959 de 1. 500. 000 lei, în anul
1965 de 3300. 000 lei iar în 1966 de 3. 800. 000 lei, cifra reprezentând faţă de
anul 1960 o creştere a vânzărilor de peste 70%.
La aceste rezultate a contribuit şi darea în folosinţă a magazinului universal şi a magazinului de metalo-chimice şi dezvoltarea sectorului de prestări
servicii prin înfiinţarea unei frizerii şi a unui atelier de reparaţii încălţăminte.
Ca urmare, în anul 1959 în Căvăsânţ prestau servicii către populaţie ca
meşteşugari 2 croitori, 2 cismari, 2 tâmplari, 1 fierar, 3 zidari şi 5 frizeri.
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În anul 1970 în comună funcţionau 17 meşteşugari necooperativizaţi, din
care 2 tâmplari, 1 dogar, 3 zidari, 5 croitori şi 1 frizer.
De asemenea în localitate a exista o moară, o brutărie şi un cazan de
fiert ţuică. Reţeaua comercială a fost formată din 2 magazine mixtre, 1 bufet
bodegă şi 1 magazin nealimentar.
Pălincăria a fost concesionată de Nuţ Petru şi a funcţionat până în urmă
cu 10 ani.
Servicii actuale oferite populaţiei din Covăsânţ.
În prezent în localitate funcţionează 8 unităţi comerciale şi 10 unităţi
prestatoare de servicii, toate aparţinând sectorului privat (S. R. L. -uri şi A.
F.)
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CAPITOLUL VI
Viaţa şi cultura tradiţională

Habitatul
Hotarul satului
Comuna Covăsânţ se mărgineşte la răsărit cu hotarul comunei Agriş,
Arăneag şi Cladova, la apus cu hotarul comunei Panatul Nou (azi Horia), la
nord cu hotarul Şiriei iar la sud cu hotarul Cuvinului.
Localitatea deţine 3400 ha, din care intravilan 200 ha iar extravilan 3200
ha. La 1912, când măsurătoarea de făcea în jugăre cadastrale, Covăsânţul
figura cu 6917 kat. hol210. În 1931 suprafaţa ajunsese la 7225 jugăre cadastrale,
din care 4470 jugăre cadastrale pământ arător, 838 jugăre cadastrale vii, 1190
jugăre cadastrale dealuri cu pădurile.
Foto 22
Hotarul satului. Desen de pr. Nicolae Bâru. 1937

Toponimia locului
Vechile toponime, folosite şi azi de covăsânţeni, se constituie într-o
topografie, transmisă pe durată lungă, a unui spaţiu româneasc. Astfel locurile
din „câmpul arător”, în forma conservată de memoria colectivă sunt: În belţi,
După moară, De cătră cuvinani, La fântâna boilor, Izlaz, Pământurile popeşti,
Dăscăleşti, Notăreşti, Holdiţă, Cânepişte, Locul sătesc, De cătră Şirieni,
Râtul Perii, Ierugă, La fântâna în Siti, Hotarul lui Balint, Duleul Todoreştilor,
Cristuri, Ieriu, Duleul Bătrâneştilor, Duleul Popilor, Duleul Curtului, Râtul
Pănadului, Fântâna Stăvii, Ruga Todii, Duleul Spânzărătorii, Duleul Năsipos,
La Şoncă. Terenurile din vii au şi ele toponime proprii: Dealul Balta, Cioaca
dealului, Cioaca băii, Seliştea, Dealul Turnului, Dâmbuleţul, Dealul gol,
Câmpul cel lung, La piatră, Solgaia, Bârneşti, La cruce, La Hindec, etc.
210

1 hold sau iugăr cadastral =1600 stânjeni pătrați; 57, 54 ari = 0, 5754 ha
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Dealurile de deasupra văii se numesc: Dealul Tornii, Capul Văii,
Cioaca Tornii, Cioaca Poenii, De cătră Cuvinani, De cătră Şirieni, Cladoveni, Agrigeni, etc.
Zona de pădure din hotarul satului, formată din parcele numite local, după formă, fliscuri211 (Hotărelul, Valea Sfinşchi, Toderaşu, Dâmpul Lupilor, Flocosu, Valea Cherşchi,
Ceretul, Dâmpul cu Doagele, Valea
Varniţei.)şi gureţe212 (Gureţul cel
lung, Gureţul lui Baltă Mihai, Gureţul lui Todor, Gureţul lui Gheorghe.)
Alte parcele de pădure se numeau Cărbunarul, Fânul Tomuţii,
Dâmbu cu cornii, Cioaca, Coliba
Oanii, Vârful cel nalt, Cioaca mânzului, etc. 213
Satul
Prima vatră a satului, vechiul Kovaszi, s-a găsit undeva mai sus, pe valea
Covăsânţ, care urcă pe versantul apusean al Munţilor Zărand, şi pe terenul
de la poalele acestor munţi. Tradiţia locală vorbeşte despre trei nuclee de
locuire: Covachi (partea dinspre deal, locuită de băştinaşi cărora li se spunea
„văleni”) Itelaca (partea din mijloc, de la valea din faţa bisericii până la
reţeaua electrică) şi Gorceni (partea din jos a comunei, a cărei locuitori erau
„josenii”). Tot din bătrâni se spune că ar mai fi fost o aşezare medievală
timpurie pe dealul Selişte, azi cultivat cu viţă de vie.
Extensia satului Covasi mai jos, la drum, s-a făcut probabil cândva la
începutul secolului al XVIII-lea, după instaurarea păcii cu turcii.
Cert este că localitatea de azi este alcătuită din două componente
urbanistice. Prima structură, cea mai veche, este organizată pe valea ce urcă
spre munte, în sistem liniar, urmărind firul apei. A doua structură urbanistică,
211
212
213

Flisc= deal „căpos”, acoperit cu păduri dese şi cu iarbă mare
Gureţ= prelungire a dealului, acoperită cu păduri mari
Nicolae Bâru, op. cit., p. 11-
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Comuna Covăsânţ. Panoramă

Podul cel nou peste valea din faţa bisericii
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mai nouă, este una orizontală, la poalele dealului, şi ea are o organizare
regulată. Parcelarea este determinată
de desenul reţelei stradale. În partea
apuseană, parcelarea este unitară şi
are o formă rectangulară, pe când în
partea de răsărit lotizarea este divers
dimensionată, fiind adaptată terenului. 214
La finele secolului al XVIII-lea,
sus pe colină, locuiau băieşii iar puţin
mai jos „vălenii”, adică românii.
Uliţele nu au avut niciodată nume. Cea echivalentă drumului judeţean, pe lângă care, până în 1991,
şerpuia linia trenului electric, s-a
numit în secolul al XIX-lea Uliţa
principală. Încă la mijlocul secolului
XX atât iarna cât şi vara, pe timp
ploios, pe uliţe era mult noroi.
Diferitele părţi ale localităţii
au
fost
legate între ele în perioada
Planul localităţii.
interbelică prin 5 poduri şi 13 punţi.
Desen de pr. Nicolae Bâru. 1937
Primul dintre aceste poduri se afla
lângă casa lui Ioţa Barna şi a fost făcut chiar de acesta. Al doilea pod, din
piatră, care trecea peste Valea Dâmbuţului, s-a aflat lângă casa lui Ilie Balint
(Mişu). Al treilea pod, tot din piatră, trece peste valea din faţa bisericii.
Al patrulea pod, din cărămidă, lega şoseaua lângă reţeaua electrică. Al
cincilea pod se afla lângă gospodăria lui Nicolae Sauer şi Nica Bugarin.
La acestea se adăugau punţile, care permiteau persoanelor să treacă cu
pasul peste văile şi pârâiele formate, în perioadele ploioase.
Prima punte se afla lângă Ilie Ardelean „a Tili” şi lega comuna cu colonia
băieşilor.
A doua punte între Mielea lui Cercel şi... (indescifrabil n. n.)
A treia punte între Ioţa Barna şi Ioan Putina (comerciantul)
A patra punte între Nicolae Popa şi Mihai Păcurariu
214

Teodor Octavian Ghiorghiu, Locuirea tradiţională rurală din zona Banat-Crişana,
Timişoara, 2008, p. 292-296
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A cincea punte între Şerban şi
David Balint
A şasea punte între Vasile Fulger
şi Arsenie Braşovan
A şaptea punte între Ioan
Holocan şi Mitru Moţiu
A opta punte între Traian Sauer
şi Ioan Cătană
A noua punte între Gh. Fărcaş
Părădica şi Pavel Dârlea
A zecea punte între Mihai Baltă
şi Căminul Cultural
A unsprăzecea punte între Iacob
Tudur şi Ioan Miclea
A doisprăzecea punte între
Gligor Tudur şi Gheorghe Jurculeţ
A treisprăzecea punte între Ioan
Blaj şi Teodor Magoş. 215

Uliţă pe lângă vale

Punte peste vale
215

Nicolae Bâru, Monografia comunei Covăsânţ, [1937], lucrare manuscrisă, p 18-19
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După anii 30 viaţă locuitorilor va cunoaşte o îmbunătăţire vizibilă datorită
unor investiţii făcute de stat: în 1920 a fost introdus curentul electric, în 1933
s-a construit Căminul Cultural, etc.
Modernizarea localităţii a continuat şi în anii de comunism când au apărut
noi construcţii (şcoala nouă, biblioteca, etc.).
Tot acum încep să fie ridicate şi primele case-palat ale rromilor mutaţi
în localitate. Peisajul este completat azi de investiţiile de ultimă oră. În felul
acesta, satul tradiţional de odinioară, devenit comună, este un amestec de
vechi şi nou, în care însă gospodăriile şi casele tradiţionale dispar încet fiind
înlocuite de noi palate ale rromilor şi de vile în stil occidental.
Troiţe, monumente de eroi
În localitate există, în diferite puncte ale aşezării, 5 troiţe de lemn şi
una de piatră, ultima plasată în curtea bisericii. Alături de acestea, în parcul
de lângă biserică se află cele două monumente de eroi, ridicate de săteni în
memoria celor morţi în primul şi în al doilea război mondial.

Troiţa din curtea bisericii

216

Cimitirele
Localitatea are trei cimitire
ortodoxe216. Primul şi cel mai vechi
este cimitirul din dealul Bisericii,
unde sunt înmorântaţi învăţătorul Nicolae Prohab, preotul Maximilian
Baltă, familia de preoţi Micloşi, familia Florea, Ileana Schvartz, profesoara Zenobia Pristoleanu.
Celelalte două cimitire sunt situate în partea de câmpie a comunei.
În cel mare de jos, „la Blaj”, este înmormântat preotul memorandist
Ioan Cure, preotul Baltă bătrânul, şi
Traian Magoş, ţăran implicat în lupta naţională Lângă acesta, despărţit
de un gard se află cimitirul neoprotestant.
În al doilea cimitir de jos, „la
Hotu”, s-a construit recent un foişor,

A mai existat unul pe deal, dar a fost desfiinţat
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Troiţa de la tabără

Cimitirul din deal

Troiţa de la vii

Mormântul familiei Micloşi
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Cimitirul „la Blaj”

Mormântul preotului Ioan Cure

Mormântul lui Traian Magoş

Cimitirul neoprotestant
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în care se dau pomenile la înmormântări şi slujeşte preotul. Până în 1990 a
existat în partea de sud a comunei şi un cimitiraş catolic, cu morminte având
impunătoare monumente de marmoră şi îngrădituri din fier forjat, care a fost
desfiinţat, cu autorizaţie de la primărie, şi transformat în teren agricol, proprietate privată. Cu această ocazia au dispărut şi monumentele de marmoră. 217
Gospodăria şi anexele gospodăreşti
În general, lotul de pământ al unei familii, echivalent gospodăriei, are
cele două componente obişnuite- curtea principală şi grădina dar există în
sat şi loturi mici formate doar din curte218. La cele mai multe dintre loturi
construcţiile anexe, grajdul, cocina, coteţul hoarălor (păsărilor) şi şura sunt
grupate în jurul curţii, pe trei laturi, două case faţă în faţă şi grajdul cu restul
anexelor în spate, către grădină. În gospodăriile cu o singură construcţie de
locuit, anexele sunt poziţionate în funcţie de aceasta. În şură erau păstrate
uneltele şi utilajele agricole (sape, furci, greble, coasa, plug, grapă), carul sau
căruţa. La capătul şurii se ţineau nutreţurile, tuleii, paiele, fânul. În spatele
şurii era gunoiul de la grajd.
Tot în curte se găseşte şi fântâna, care la început a fost cu cumpănă apoi cu
roată, şi, uneori, cotarca pentru cucuruz. Sub cotarcă se afla coteţul câinelui.
Gospodăria era împrejmuită cu gard de stobori, de pământ bătut, de
piatră, de scânduri şi mai nou de cărămidă, beton sau metal.
Casa tradiţională
Casa reprezintă cea mai importantă construcţie a gospodăriei ţărăneşti,
legată fiind de una dintre cele mai stringente şi caracteristice nevoi omeneşti,
aceea de adăpostire. Locuinţa a fost însă în acelaşi timp acel element al culturii materiale, care a suportat cele mai pregnante schimbări economico-sociale şi istorice. De-a lungul vremii, casa a evoluat atât ca formă cât şi ca
material de construcţie.
Materialele de construcţie
În funcţie de perioada când au fost construite şi de poziţionarea lor în
planul comunei (zona de deal sau în partea joasă de câmpie), casele din
Covăsânţ au fost făcute mai demult din lemn sau din pământ bătut cu maiul
în cofraje de scânduri şi abia mai târziu din văiugă şi cărămidă.
217
218

Ioan T. Florea, Scrieri etnomuzicologice, Editura Mirador, 1997, p. 112.
Teodor Octavian Ghiorghiu, Locuirea tradiţională rurală din zona Banat-Crişana,
Timişoara, 2008, p. 292-296
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Foişorul din cimitirul „la Hotu”

Gospodărie tradiţională
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Gard de piatră

Gard de cărămidă cu poartă şi căput de tablă
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Casa din pământ bătut
Materia primă pentru casele din pământ bătut a fost lutul (pământul
galben), extras, acolo unde nu se putea folosi pământul de la locul de construcţie, din gropi special săpate la marginea satului, numite gropoaie.
Săpatul şi transportul pământului se făcea cu căruţa, de către cel care
urma să-şi ridice casa, uneori ajutat de rude sau vecini.
Exploatarea lutului era considerată prielnică în lunile martie-aprilie,
când, după topirea zăpezilor, acesta era afânat şi uşor de săpat. Pământul era
descărcat în gospodărie, în jurul viitoarelor ziduri, la îndemâna lucrătorilor.
Pentru a fi compact, fără goluri, se mărunţea cu sapa, se alegeau impurităţile
şi se stropea cu apă.
Pentru fundaţia caselor cu ziduri din pământ se săpa un şanţ cu lărgimea
de aproximativ 60 cm, adânc de 50-60 cm sau chiar mai mult, până se ajungea
la solul viu (pământ zdravăn). Fundaţia se executa tot din pământ, bătut cu
maiul până la nivelul solului. Pământul se căra până la locul fundaţiei în
coşuri de nuiele (coşeri). Când fundaţia era gata, se fixau cofraje din scânduri
groase (pălănci), cu ajutorul unor piloni lungi şi subţiri, îngropaţi doi câte
doi. Perechile de piloni erau legate sus cu frânghii groase, iar distanţele dintre
perechile de piloni se fixau la 1-1, 5 m. În dreptul pilonilor, în interiorul
cofrajelor se băteau bucăţi de lemn (popici), pentru a le menţine la distanţe
egale şi a feri astfel viitorul zid de ondulaţii.
În baterea zidurilor se respecta o anumită ordine, în primul rând se bătea
faţada lungă de la spatele clădirii, deodată cu faţadele scurte, apoi zidurile
mediane şi în final faţada lungă dinspre curte. Toate zidurile aveau grosimea
de 60 cm, cu excepţia celui dinspre curte, ce era de numai 50 cm, în el urmând
a se realiza deschiderile. La capetele construcţiei se puneau capre de lemn.
Pământul se bătea dinspre capete spre mijloc, de 2-4 bătători. La fiecare nivel
al cofrajului se băteau trei straturi de pământ; la cel din mijloc, pentru a se
mări rezistenţa zidului se puneau nuiele. După terminarea primului nivel,
pilonii se dezlegau din frânghii şi cofrajul se ridica mai sus, apoi pilonii se
legau din nou şi se bătea un alt nivel, continuând până sus. În partea de sus
distanţa dintre cofraje se micşora la 45-50 cm.
Pereţii caselor din pământ bătut atingeau o înălţime de 1, 9-2, 5 m, în
funcţie de lungimea şi lăţimea construcţiei. Acolo unde se fixau locurile
pentru ferestre şi uşi se puneau în zid palănci de lemn, de 8-15 cm grosime,
iar sub acestea se lăsau mici orificii. După ce zidurile pe întreg perimetrul
clădirii erau gata, se tăiau cu toporul contururile exacte ale ferestrelor şi
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uşilor, în care se montau apoi tocurile. Sus, deasupra zidurilor, se punea o
cunună de grinzi de lemn, la nivel, numită costoabă, iar peste ea, se aşeza
o grindă principală, cioplită dintr-un singur copac, care străbătea întreaga
construcţie şi care, în zonă, se numeşte şi azi meştergrindă. Peste costoabă şi
meştergrindă se fixau, la distanţe de 1m - 1, 5 m, grinzile trasversale, pe care
apoi se bătea scândurile, ce urmau să formeze podul casei. Tot pe acestea se
fixau şi căpriorii.
Acoperişul a fost construit în două ape (în lungul construcţiei şi înfundat
la capete). Frontoanele erau fie împletite din nuiele fie din scândură. Materia
primă folosită la acoperit casele a fost trestia sau paiele Acoperişuri cu paie
erau lucrate în tehnica paielor legate.
Când paiele şi trestia au început să fie înlocuite cu ţiglă solzi, vizibilă
şi astăzi la casele bătrâneşti, greutatea acestor ţigle a impus, la vremea când
au fost montate, consolidarea construcţiei acoperişului şi reducerea înălţimii
acestuia.
După ce se termina de construit podul, urma lipirea pereţilor casei, cu
lut şi paie. Activitatea o desfăşurau femeile din casă, care învăţau unele de la
altele.
Odată casa lipită, se văruia. Exteriorul era văruit cu alb iar pomnolul în
culori mai închise (gri, bordo, negru). În interior camerele erau pictorite.
Casa de lemn
În paralel cu casa din pământ bătut, în localitate au existat şi case construite
din lemn. Cele mai vechi nu au avut fundaţie.
Temelia acestor case a fost din piatră scundă, de râu, dar s-au ridicat şi case
în care temelia era din bolovani mari, fasonaţi, puşi la colţurile construcţiei.
Talpa casei sau stupoaia, formată din bârne masive din stejar, cu o grosime
de 80 cm, era fixată cu chituşi, direct de piatră. Aceste bârne formau rama de
bază a construcţiei, butura de jos, încheiată în colţuri în îmbinări rotunde,
drepte, sau în coadă de rândunică.
Pereţii caselor erau construiţi tot din bârne, aşezate în cununi orizontale.
Cea mai veche tehnică a lemnului folosită în această zonă la îmbinarea
bârnelor este tehnica cheotorilor româneşti, care folosea bârne rotunde,
nefasonate în patru muchii. Aceste bârne rotunde, aveau lungimea casei, fiind
întrerupte doar acolo unde se făceau deschideri (ferestre, uşi). La capătul
de îmbinare, socotind cam 15-20 cm, se cioplea cu toporul o crestătură
largă, cât să cuprindă jumătate din grosimea bârnei următoare, care se fixa
perpendicular, cu partea rotundă de la capăt în locaşul cioplit, crestându-se
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apoi partea acesteia de deasupra. Astfel bârnele erau clădite una peste alta, cu
capetele prinse alternativ în cheotori, până se terminau pereţii.
Cu vremea acest sistem de îmbinare a fost înlocuit cu tehnica cheotorilor
nemţeşti, folosit la bârne făţuite pe două sau pe patru părţi, care se crestau
la capete în coadă de rândunică. La casa cu două sau trei încăperi, bârnele
interioare, care erau folosite la compartimentare erau mai scurte.
Îndiferent însă dacă este vorba despre casa cu o cameră şi tindă sau despre
casa cu tindă şi două încăperi, ambele au în faţă un târnaţ, la care se ajunge,
datorită temeliei înalte de piatră, pe 2-3 scări de piatră sau lemn. Datorită
înălţimii, acest târnaţ este închis până la jumătate cu scândură.
Acoperişul se prijinea pe o cununa de patru grinzi, aşezate peste ultimul
rând de bârne de la pereţi, numite cosoabe. Pe ele se prindeau căpriorii,
încheiaţi la vârf în unghi, cu cuie de fier şi legaţi câte doi cu o chingă
orizontală, ca să fie mai rezistenţi. Pentru fixarea pe cosoabe, se cresta cu dalta
o adâncitură, cât să intre jumătate din grosimea căpriorului, care la rândul
lui se cioplea cu o crestătură dinte de ferestrău, după mărimea celei dintâi,
unde se îmbuca, pentru a-l împiedica să alunece sub greutatea acoperişului.
Capetele căpriorilor se lăsau să depăşească mult limita cununii, pentru ca
streaşina casei să fie mai largă. Urma aşezarea leaţurilor.
La casele acoperite cu şindrilă, leaţurile se puneau începând de la capetele
de jos ale căpriorilor, la distanţe egale, de 40-60 cm, după lungimea şindrilei.
Ele se montau orizontal în sus până la coamă fiind prinse în cuie ţigăneşti219.
Casa din văiugă
Din secolul XX, casele au început să fie construite din văiugă. În acest
caz, argila adusă de la groapă, amestecată cu paie tocate, se punea în forme
dreptunghiulare sau pătrate, mai mari decât cărămizile obişnuite, şi se lăsa să
se usuce, după care, cu aceste văiugi, lipite între ele cu lut cu apă, se clădeau
pereţii.
Evoluţia casei. Tipuri de case
În ceea ce priveşte forma caselor şi compartimentarea, primul tip de
locuinţă, din perioada prefeudală şi feudală timpurie220când a fost construit
satul a fost casa de suprafaţă, monocelulară, construită din împletituri de
trestie sau răchită, lipită în interior şi exterior cu pământ. De la aceasta sa trecut la casa cu o încăpere şi cu tindă fără vatră de foc (tindă rece), în
219
220

Cuiele de lemn sunt înlocuite cu cele de fier în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
V. Butură, Etnografia românească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 78
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care tinda rece a avut funcţia de depozitare a uneltelor şi alimentelor. Etapa
următoare a echivalat cu trecerea la tinda cu vatră de foc liberă, (cu băbură),
uneltele şi alimentele fiind mutate într-o cămară, care fie a fost obţinută prin
compartimentarea tindei fie s-a adăugat construcţiei, ca o cameră mai mică.
Intrarea în casă se făcea prin tindă, din care, printr-o uşă în peretele despărţitor,
se intra în soba (camera) de locuit.
Trecerea la casa cu trei încăperi (două camere şi tindă cu cuptor în mijloc)
a avut loc în judeţul Arad, în secolul al XVIII-lea, 221odată cu colonizarea
germanilor Aceasta, era poziţionată, conform ordinului imperial emis de
Maria Terezia, de-a lungul curţii, având la stradă doar faţada cu frontonul.
Şi acest tip de casa a avut, în cele mai multe cazuri, cămară.
Târnaţul
Odată cu apariţia casei cu două încăperi, streaşina a fost prelungită pentru
a crea un spaţiu de protecţie. Tot pentru a proteja intrarea, la construcţie s-a
adăugat un târnaţ, care iniţial a fost deschis. Stâlpii, care marcau târnaţul şi
susţineau streaşina prelungită, erau ciopliţi din lemn de gorun, ornamentaţi
în partea de sus cu traforaje. Ulterior târnaţul a fost închis până la
jumătate, cu scânduri, iar, după
apariţia caselor din văiugă şi cărămidă, stâlpii de susţinere ai târnaţului
au fost construiţi şi ei din văiugă
sau zidărie de cărămidă. În sfârşit,
în perioada interbelică, la multe case, partea de sus a târnaţului a fost
închisă cu sticlă.
Sub casă se găseşte podrumul,
unde se păstrează butoaiele cu vin,
poviliştile, sfârtaiele, tolcerele.
În podul casei se păstrau odinioară grâul, cucuruzul, ovăsul, orzul, dar şi preparatele afumate din
porcul trăiat de Crăciun (slănina,
şunci, cârnaţi, carne)
Faţadă de casă cu ornamente în tencuială
221

Vlăduţiu, Ioan, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 163
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Interiorul casei tradiţionale
Camera de la stradă sau soba mare, folosită doar în ocazii speciale aduna
în ea lucrurile cele mai de preţ ale familiei. De o parte şi de alta, de-a lungul
pereţilor, erau două patruri înalte, acoperite cu ponevi de lână viu colorate,
ornamentate cu motive geometrice şi florale, peste care erau clădite câte două
sau trei rânduri de perini. Între patruri, în mijloc, se afla masa, flancată de
laviţe şi acoperită cu o „măsăriţă” lucrată în război. Ferestrele erau acoperite
cu „firanguri”, iar în exterior aveau „şolocaturi” (obloane) vopsite în verde
sau brun închis. Încăperea avea şi un cuptor de pământ.
Pereţii erau împodobiţi cu şterguri cu colţi, icoane, fotografii şi o oglindă.
În unele case pe pereţi mai existau blidare, în care se păstrau o parte din
blide.
Înainte de apaţiţia dulapului, hainele de sărbătoare erau ţinute pe o rudă,
prinsă cu două scânduri aproape de grinzele.
La vechile case, din curte se intra în tindă, care avea în partea din spate,
pe ambele laturi, gurile de foc ale cuptoarelor în formă de coş, din camera
de la stradă şi din cea de locuit. Tot în acest spaţiu se afla şi vatra cu horn
deschis. Aici s-a gătit în trecut, oala fiind pusă pe un trepied de fier. Pe pereţi
erau înşirate toate vasele de bucătărie.
Camera de dormit, dinspre grădina, a fost mobilată cu două patruri aşezate
de-a lungul pereţilor, şi un al treilea pus în continuarea patrului aflat pe partea
cu cuptor din pământ. Cu vremea acesta a fost înlocuit cu un şpohert cu plită
şi dubă. De-a lungul paturilor erau aşezate laviţe iar între ele masa.
Ocupaţii, unelte şi tehnici tradiţionale
Agricultura
Ocupaţie veche, atestată în zonă încă din neolitic, agricultura s-a
desfăşurat în Covăsânţ, până la finele secolului al XIX-lea, cu unelte şi metode
de lucru tradiţionale. Iniţial pământul obosit era lăsat să se odihnească (să se
transforme în pârloagă), să se înierbeze, fiind folosit câţiva ani ca păşune ori
fâneaţă. Ţarina alterna cu ogorul. Apoi terenul a început să fie cultivat într-un
an cu porumb iar în al doilea an cu grâu sau alte păioase.
Covăsânţenii au semănat în trecut pe pământurile lor păioase (grâu,
săcară, orz, ovăs), cucuruz, legume (crumpe, fasole, linte mazăre, ceapă, ai,
piparcă) sfeclă roşie şi de zahăr, orez, plante tehnice (bumbac, cânepă) şi
tutun.
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Aratul grădinii de lângă casă cu calul

Aratul s-a făcut vreme îndelungată cu plugul de lemn cu brăzdar asimetric,
obţinut prin secţionarea brăzdarului simetric şi îndepărtarea jumătăţii care
îngreuna aratul.
După cum indică şi numele acest tip de plug avea, în afară de „cioroslu”
(fier tăietor), toate părţile făcute din lemn. Grindeiul, confecţionat din lemn
de fag sau de stejar, era cioplit în patru feţe. Capătul posterior se subţia pentru
a intra în trunchiul coarnelor. Piesa de sprijin, aşezată în dosul cormanului, pe
care se sprijinea plugul în timpul aratului, asigurându-i stabilitatea, se numea
talpa plugului sau plaz. Piesa era lucrată din lemn tare. Pentru a permite
fixarea brăzdarului, partea din faţă a tălpii se subţia. În grindei şi în talpa
plugului se îmbucau extremităţile dăltuite ale unei bucăţi masive de lemn
numit grumazul plugului.
În localitate acest plug de lemn s-a transformat mai târziu în plug de
săpat cucuruzul iar în legumicultură în rariţă.
În cultivarea pământului, alături de plug, ţăranii mai foloseau diferite
unelte de săpat din fier (arşeu, sapă, săpăligă, etc.), greblă de lemn sau de fier
şi grape cu mărăcini, cu colţi de lemn sau de fier.
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În Covăsânţ arătura s-a făcut de deasupra iar grăpatul cu loitra de la car,
ori dacă se lucra bine, apoi cu grapa făcută din spini. Semănatul s-a făcut mai
demult cu mâna şi abia mai târziu cu maşina de semănat.
Cultura păioaselor
În general păioasele se semănau după arat şi seminţele erau acoperite cu
grapa.
Semănatul grâului se făcea toamna şi el trebuia să fie terminat până în
15-20 octombrie.
Aratul pentru orz, ovăs, începea „în mustul zăpezii”, „când înfloreau
corni”. Semănatul a fost atribuţia bărbaţilor. În trecut, înainte de a fi semănate,
seminţele de grâu erau alese prin vânturare şi tratate cu lapte de var şi piatră
vânătă.
Semănatul grâului şi a celorlalte păioase s-a făcut mai demult cu mâna,
din sacul legat cu o baieră de un colţ şi de o parte a gurii. În timpul semănatului
baiera se aşeza pe ceafa bărbatului iar sacul se ţinea sub umărul stâng cu guran faţă. La fiecare pas, seminţele erau împrăştiate uniform cu mâna dreaptă.
Mai târziu semănatul s-a făcut cu maşina de semănat.
Plantele dăunătoare din culturile de păioase erau scoase cu săpăliga.
În bătrâni, când era copt, grâul, săcara şi, de multe ori, şi ovăsul, se tăia cu
secerea. Seceratul începea pe la Sânpetru şi antrena întreaga familie. Oamenii
se sculau dimineaţa devreme. Munca se împărţea. Femeile secerau iar bărbaţii
făceau legături şi legau snopii. Mai târziu seceratul a fost înlocuit de cosit.
Odinioară se lăsau în holdă câteva fire de grâu netăiate, numite „barba popii”,
„ca grâul din anul următor să fie tot atât de rodit. ” De data aceasta bărbaţii
coseau iar femeile le adunau pe legături şi se făceau snopi. 18 snopi aşezaţi
cruciş alcătuiau o cruce. În vârf se punea un snop numit „popă”, care se aşeza
totdeauna cu spicele în jos.
„Călcatul” bucatelor s-a făcut cu „îmblătiile”222 sau cu boii şi numai mai
târziu cu caii. La călcarea cu boii se punea în mijlocul ariei un stâlp de care
erau legaţi boii cu un pălămar lung. Boii erau învârtiţi roată până se înfăşura
tot pălămariul pe stâlp, apoi mişcarea se făcea în sens invers, până pălămariul
se desfăşura complect, şi tot aşa de mai multe ori până era grâul bine călcat.
După ce se termina călcatul, grâul se vântura. În vremea în care în
localitate nu a existat vânturătoare sau ciur, vânturatul s-a făcut cu mare
222

Îmblăteiul era alcătuit din două bucăţi de lemn, una de care ţinea persoana care îmblătea
şi cealaltă cu care se loveau spicele, unite prin curele din piele de vită sau printr-un inel
metalic.
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greutate. Boabele cu pleavă erau aruncate în direcţia vântului, cu o lopată
specială numită vânturişcă, ca să se separe pleava. De prin anii 1870 au
început să se folosească la vânturat ciurul şi vânturătoarea.
De la începutul secolului XX pământul era bine gunoit, brazda era mai
adâncă. Îmbunătăţirea muncii s-a datorat apariţiei unor unelte noi: plugul de
fier, grapa de fier cu şire, tăvălugul, maşina de semănat, maşina de călcat,
treier, plugul de săpat cucuruzul, maşina de sfărmat cucuruzul, etc. Mai târziu
în zonă apare şi batoza.
Holdele erau păzite de cioşi, care erau plătiţi în natură, de fiecare lanţ de
grâu câte doi snopi iar la cucuruz o măsură.
Cultura porumbului223
Porumbul numit local cucuruz s-a semănat fie pe teren proaspăt desţelenit
fie pe teren, pe care a fost şi în urmă cu un an porumb, dar cel mai des, după
plante păioase.
În acest caz miriştea se ara fie odată, primăvara, fie de două ori (toamna
se ogora şi se mai ara odată primăvara).
Semănatul cucuruzului se făcea primăvara, în luna aprilie, „când
înfloreau porumbii”, „când înverzea stejarul” şi trebuia să fie terminat până
la arminden. De semănat, în cazul porumbului, puteau semăna şi bărbaţii şi
femeile. Cucuruzul s-a semănat în Covăsânţ la început tot cu mâna. Seminţele
de porumb erau împrăştiate peste tot locul, după ce pământul fusese mai
înainte arat şi gunoit. Faţă de grâu, care se semăna des, la fiecare pas, boabele
de cucuruz se aruncau la doi paşi. Cei care nu aveau destul gunoi de grajd,
ca să-l împrăştie pretutindeni, semănau porumbul în cuiburi, făcute cu sapa
sau cu parul, după ce arau şi grăpau. În fiecare cuib puneau şi câţiva pumni
de gunoi de grajd.
O altă metodă de semănat, apărută pe la sfârşitul secolului al XIX-lea a
fost însămânţarea porumbului cu duda, o pâlnie fixată, în partea inferioară, de
plazul plugului iar în partea superioră de coarnele plugului, la mâna dreaptă
a plugarului., care alimenta pâlnia cu seminţe de porumb, dintr-un săculeţ
legat de gât. După apariţia maşinii de semănat, semănatul porumbului s-a
făcut în rânduri drepte, pe brazdă, în urma plugului. Boabele erau acoperite
tot cu plugul, la următoarea trecere, ambele treceri fiind la mică adâncime. Se
însămânţa tot a treia sau a patra brazdă.
223

Porumbul a început să fie cultivat pe teritoriul Ungariei şi Transilvaniei în prima
jumătate a secolului al XVII-lea. vezi Constantin C. Giurăscu, Probleme controversate în
istoriografia română, Editura Albatros, Bucureşti, 1977, p. 124-125.

Monografia comunei Covăsânţ

127

Porumbul se săpa şi se sapă şi acum de două ori. La sapa dintâi se rărea
porumbul semănat prin împrăştiere sau se rupea surplusul de fire de pe rânduri.
La a doua sapă se aduna pământul la rădăcina plantei.
Când era copt, porumbul era cules cu mâna, cu pănuşi cu tot, şi era
dus acasă. La desghiocat se făceau clăci. Apoi ştiuleţii erau puşi în cotarcă.
Sfărâmatul se făcea după nevoi, cu o sfărmătoare, care avea două rânduri de
dinţi pe margine.
Cultura cânepii
Fiecare familie din Covăsânţ a avut o bucată de pământ în Cânepişte,
unde a semănat cânepă pentru nevoile proprii.
Cultivarea şi mai apoi prelucrarea cânepii în gospădărie a presupus mai
multe activităţi succesive: pregătirea solului, semănatul, culesul, scosul
seminţelor, topitul, bătutul şi meliţatul, pieptănatul, torsul şi fiertul fibrelor,
pusul pe război şi ţesutul. Majoritatea muncilor au fost făcute de femei,
bărbaţii participând doar la semănat, cules şi transportat cânepa la apă pentru
topit. Terenul unde urma să se semene cânepa era arat şi îngrăşat bine cu
gunoi de grajd, toamna. Primăvara se mai ara odată sau se căpălea pentru a
mărunţi pământul înainte de semănat.
În Covăsânţ oamenii semănau atât cânepa de vară cât şi cea de toamnă,
cu tulpina mai groasă şi cu sămânţa.
În tradiţia românească, semănatul cânepii se făcea cu mâna, „pe lună
nouă”, din aprilie până la sfârşitul lui mai, pe când începea clocitul păsărilor,
ca acestea să nu mănânce sămânţa.
Acestă cânepă de vară, semănată în aprilie, se cocea din iulie până pe la
15 august, adică până la sfârşitul secerişului. Culesul începea când planta era
galbenă la floare „şi ieşea fum din ea”.
La cules lucrau femeile. Cânepa deasă de vară o smulgeau cu mâna, cea
rară şi cu tulpină mai groasă, de toamnă, o tăiau cu secera. Apoi o legau
în snopi („mânuşă”) formaţi din 4-5 „mănunti” şi o aduceau acasă ca să se
usuce, pe lângă garduri, şi să fie curăţată de flori şi de frunze.
Când tulpinile erau uscate, se făceau sarcini, adică grămezi de 10 mânuşi
legate cu nuiele, care erau duse la topit în Mureş. Grămezile de mănuşi erau
lăsate la topit o săptămână sau două, până când cânepa devenea albă şi se
putea rupe uşor.
După ce se spăla bine, cânepa se scotea şi se punea în picioare la soare,
până se usca, apoi era dusă acasă, unde începea prelucrarea ei.
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Legumicultura
Cultivate mai ales în grădinile de lângă casă, pentru consum propriu,
unele din legume precum ceapa, usturoiul, castravetele, mazărea, varza,
ridichea, pătrunjelul au fost cunoscute în zonă încă din timpuri străvechi. La
aceste legume care au etimologie fie autohtonă, fie romană, s-au adăugat în
secolul al XVIII-lea fasolea, cartoful, pătlăgeaua roşie şi vânăta, ardeiul, care
au devenit nelipsite în gospodărie, schimbând alimentaţia autohtonă.
Grădinile erau săpate cu arşeul şi afânate cu săpăligile. La o parte din
legume se foloseau răsaduri obţinute în gospodărie din semniţe.
Cartofii şi rădăcinoasele s-au păstrat iniţial în gropi în pământ, în paie.
Groapa era acoperită cu frunze, tulpini de cânepă, tulei de porumb. Mai târziu
depozitarea s-a făcut în pivniţe.
Viticultura
În pământurile de pe deal, viticultura a fost practicată încă din secolul al
XII. Modalitatea arhaică de înmulţire a viţei de vie a fost prin butăşire dar
alături de ea s-a practicat şi altoirea.
Multă vreme via a fost lucrată cu unelte vechi, tradiţionale. În funcţie de
muncile care se efectuau, unele unelte erau folosite la lucrarea viei, altele la
culesul strugurilor şi ultimele la producerea şi conservarea vinului.
Unelte folosite la lucratul viei
Viile se lucrau cu sapa pentru prăşit şi săpat, arşeu, târnăcopul şi furchiţa,
o unealtă cu doi dinţi. În vederea plantării viei se folosea plantatorul, care în
trecut era exclusiv din lemn. O unealtă nelipsită a fost cuţitul de tăiat, adică
cosorul. Până la apariţia foarfecii de vie, cosorul a fost cel folosit la tăiatul
corzilor, la curăţatul butucilor şi la retezatul ciorchinilor în timpul culesului.
La cules şi transportat strugurii s-au folosit diferite tipuri de coşuri din
nuele, putine de 50 kg, care se putea lua în spate, ciubere cu rudă, în care
încăpeau cam 60 kg. de struguri, tărgi cu ladă la mijloc.
În sfârşit, în procesul de vinificare se folosea „ciumuslăul”, un băţ de
lemn din vişin sau prun, terminat cu 3-4 crăci tăiate, „călcătoarea”, „şeităul”
cu un sul sau două. Din vechiul inventar viticol al satului, au făcut parte două
asemenea şeitaie cu un sul, datate 1845 şi 1852. Cel din 1852 i-a aparţinut
lui Nicolae Tudor224. „Coşara” şeităului din 1852 are lungimea de 58 cm,
lăţimea de 45 cm iar înălţimea de 48 cm, în cea încăpând cam 200 kg. de
struguri. „Popa” cu baza unui dreptunghi de 49 cm şi 37 cm este confecţionat
224
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din lemn de gorun. Cea mai masivă
piesă componentă a şeităului este masa, lungă de 128 cm, lată de 63 cm şi
cu o grosime de 20 cm. Pe ea este
fixată coşara, iar în părţile laterale
sunt amplasate cele două „brânci”
(sâlpi de susţinere a instalaţiei)lungi
de 174 cm.
Lucratul viei
Lucrul începea toamnă, după
cules, cu îngropatul butucilor de
vie. În deal însă nu toţi îngropau
via, sau o îngropau parţial, 2 coarde
din 4-5. Munca se termina până în
15 noiembrie. Dezgropatul se făcea
prin februarie, după aceea urma operaţia de tăiere a viei, care aici era
Şeitău
scurtă şi în cerc ardelenesc, tunsul,
şi lucrările manuale.
Urma arăcitul, însă în Covăsânţ erau vii şi pe pantele abrupte, unde
butucii nu aveau araci. Distanţa dintre rânduri era de 62-75 cm.
Gunoiatul viilor în Covăsânţ s-a făcut cu carul mic pentru o vacă, care
datorită dimensiunilor lui putea să circule printre rândurile de butuci. 225Tot
cu el se făcea şi stropitul viilor. Multe stropiri nu se făceau înainte vreme,
maxim 3. Se folosea piatra vânăta, sulfatul de cupru.
Urma prăşitul şi legatul lăstarilor. Se făcea o primă săpare, apoi urma
plivitul. Primul legat avea loc prin luna mai. Viile din pante fără araci nu se
legau. În locurile unde via se lega, după legare urma prăşitul. În perioada de
înflorire nu se intra în vie. Apoi se trecea la al doilea legat şi la încă o prăşire.
La mijlocul lui iulie se mai lega odată şi se trăgea pământul pe butuc.
Culesul viilor în jurul anului 1805 începea în 10-15 octombrie. Cu
o săptămână înainte erau pregătite în şuri căzi de 100, 200, 300 acaie, iar
butoaiele erau opărite. Într-o vie care producea 100 acae de vin, lucrau 3040 de oameni, culegători, 3-4 purtători de ciubere, şi 3-4 la stors. Din cauza
dealurilor cu pante destul de înclinate, culesul se desfăşura anevoie, durând
câte 5 zile iar pe vreme rea şi mai mult. Culegătorii porneau din vârful dealului,
225
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culegeau strugurii albi de pe fiecare rând. Strugurii erau transportaţi în trecut
la colnă cu carul pentru o vacă226. Aici se spărgeau boabele cu ciumuslăul
după care, puşi în saci din cânepă cu găuri (saci de călcat) erau călcaţi în
picioare227, de doi oameni, într-o cadă specială numită călcătoare, care avea
la fund un ciur pentru scurgerea mustului. În Covăsânţ călcatul strugurilor se
mai practica încă prin anii 70. Mustul obţinut se scurgea dedesupt într-o cadă
mai mică şi se punea în butoaie. Boabele cu tescovină erau puse în coşara
şeităului, care avea forma unei lăzi cu doaştele găurite peste care se punea o
bucată de lemn de stejar numită popă. Care apăsa strugurii datorită şurubului,
acţionat de una sau două persoane.
Apoi erau culeşi strugurii negri rămaşi pe rândurile de vie, şi operaţia se
repeta. Se foloseau însă alte căzi. Vinul roşu se strecura după 10-12 zile. La
mare preţ era vinul obţinut din strugurii stafidiţi, adunaţi din vie după ce a dat
bruma228.
Pomicultura
În vii, în grădini şi uneori în livezi, covăsânţenii au plantat o mare
diversitate de pomi fructiferi: pruni, meri, caişi, piersici, cireşi, vişini, migdali,
nuci, aluni, frăgari, etc.
În trecut faţă de pomi nu exista o preocupare specială. Rareori livezile
erau gunoiate şi săpate în întregime. De obicei se săpa doar în jurul pomilor.
Îngheţurile de primăvară, omizile, grindina compromitea adeseori recolta de
fructe.
Pentru plantare s-au folosit puieţii răsăriţi din rădăcinile pomilor ajunşi
pe rod. Speciile au fost în trecut autohtone, încât în denumire ţăranii au ţinut
seama de culoarea fructelor (prune albuţe, prune roşii, prune vinete, mere
viorele, cireşe negre, etc.) sau de perioada de coacere (mere văratice, mere de
sâmpetru, pere iernatice, etc).
Ameliorarea soiurilor s-a făcut prin altoire în pană. La acest tip de altoire
se făcea o despicătură în tulpina pomului şi se introducea o pana altoiului,
apoi se lega tăietura cu o cârpă şi se ungea cu balegă. În localitatea au fost
doar câţiva oameni specializaţi, care ştiau să altoiască.
Manea George, Inventarul viticol din Podgoria Aradului, Ziridava, XIV, Arad, 1982, p.
464
227
Călcatul strugurilor cu picioarele a fost practicat şi în antichitate, Manea George, art. cit,
p. 467.
228
Manea George, Un manuscris din anul 1805 despre viticultura din judeţul Arad, în
Ziridava, XIII, Arad, 1981, p521-524.
226

Monografia comunei Covăsânţ

131

Primăvara pomii se tăiau de uscături, se stropeau şi cei de pe lângă casă
se văruiau.
Fructele erau utilizate în mai multe moduri. În trecut din merele şi perele
pădureţe se prepara oţetul. Peste fructele zdrobite se turna apă şi amestecul
era lasat să dospească câteva luni până devenea oţet.
Fructele mai erau uscate, în cuptoare speciale şi erau consumate iarna.
În sfârşit, din prune se făcea magiun dar mai ales ţuică. După colectivizare
şi după înfiinţarea I. A. S-ului pomii plantaţi în vii au fost scoşi, oamenii
rămânând ce cei de pe lângă casă.
Cultivarea căpşunilor
Începută în perioada interbelică, cultivarea căpşunilor a devenit una din
sursele principale de venit. Vechiul soi, cunoscut în sat cu numele de „poşetă”
se cocea mai târziu şi era foarte aromat. Căpşunile erau plantate în grădini nu
în solarii, recolta depinzând de sol şi de vreme..
Creşterea animalelor
Creşterea animalelor a avut un rol la fel de important în viaţa ţăranului.
Covăsânţenii au crescut tot timpul boi, vaci, oi, capre, porci şi păsări de
curte. Dintre rasele vechi crescute în trecut în sat au făcut parte vaca de rasă
ungurească încrucişată cu Pinzgau şi Schvyz, oile din rasa ţurcană şi mai
târziu din rasa Merinos şi porcii din rasa Mangaliţa şi Marele Alb. Cai au avut

Turmă de vaci
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doar cei mai instăriţi. În secolul al XVIII-lea porcii erau crescuţi mai mult în
pădure cu ghindă şi jir.
Mai târziu, toate animalele au fost trimise de primăvara până toamna pe
păşunea comunală, turmele având câte un stăvar la cai, văcar la vaci, cioban
la oi şi capre şi porcar la porci. Oamenii le dădeau drumul dimineaţa iar seara
animalele se întorceau acasă. (Excepţie făceau doar oile, care se intorceau
doar toamna în adăposturile de iarnă). Fiecare animal îşi cunoştea casa. Pe
timp de iarnă erau ţinute în adăposturi speciale (grajduri, coteţe) unde li se
asigura hrana. În prezent doar vacile mai păşunează vara în păşunea comunală
de pe deal.

Ocupaţii casnice gospodăreşti
Prelucrarea cânepii
Cânepa, moiată prin topire şi uscată, era bătută de două ori pentru ai scoate firele din tulpina lemnoasă. Prima dată, cu un meliţoi, se frângea

Unelte de prelucrat cânepa
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tulpina, apoi firele de cânepă erau călcate în picioare şi iar meliţate, cu o
meliţă mai îngustă, pentru a se scutura pozderia şi pentru a se înmuia şi netezi
fibrele. Apoi aceste fire erau adunate în mănuşi.
Mănuşile erau hecelate, adică date pe ragilă sau hacelă, pentru a îndepărta
pozdării mai mici şi pentru a obţine firele.
Acestea erau pieptănate cu pieptenele cu dinţi de fier şi împărţite, după
calitate în fuior, câlţi şi „bărbi”.
Toate aceste operaţii se făceau vara şi toamna, pieptănatul încheindu-se
la Sf. Andrei, zi în care, potrivit credinţelor româneşti, „pieptenii trebuiau
încleştaţi, ca să se încleşte şi gura lupului, să nu facă pagube la vite”.
Ca să nu se încâlcească fuiorul, se facea păpuşă, apoi, din mai multe
păpuşi, se făcea un caier, care se lega la furca de tors. Vechile furci de tors
erau făcute dintr-o bâtă.
Torsul începea toamna şi ţinea toată iarna fiindcă se torcea numai lunea,
miercurea şi joi seara.
Firul de fuior tors subţire şi răsucit, se folosea în special pentru urzeala şi
băteala pânzei şi a anumitor ţesături de casă (spătoaie, cămăşi, ştergare).
Câlţii şi bărbiile se îndrugau fără furcă sau se torceau gros. Din „bărbie”
se făcea pânză de grosime mijlocie pentru lipidee, izmenele de lucru şi cămăşi
făcute din tort pă tort. Firul de câlţi se folosea ca urzeală pentru ţesături mai
groase: strujaci, saci.
După terminarea torsului, femeile înfăşurau firele pe răşchitor, făceau
jirebii de 30 de fire şi le albeau cu leşie fierbinte. Urma spălarea cu maiul şi
uscarea. După ce se uscau jirebiile erau depănate pe vârtelniţă şi se pregătea
războiul de ţesut. Se făcea urzeala, se învelea, se nevedea. Adică firele urzite
se luau cu grijă şi se înfăşura pe sulul războiului. O altă persoană învârtea lent
sulul în timp ce o femeie punea vergelele iar alta potrivea firele pe măsura
lăţimii pânzei. Se trecea apoi la nevedit, adică la introducerea firelor urzelii
prin iţe şi spată, după care urma ţesutul la război.
Ţesutul, cusutul, brodatul
Femeile ţeseau în război pânza din care făceau spătoaie, poale, cămeşi,
izmene dar şi măsăriţe, şterguri, lipidee, saci. Tot în război era ţesută şi lâna
pentru cioareci si ponevi.
Pânzele ţesute, în funcţie de necesităţi, erau lucrate din cânepă cu misir
sau bumbac cu bumbac.
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Fiertul ţuicii
Pe măsură ce se coceau, prunele
erau bătute şi adunate cu mâna în coşuri şi turnate în căzi, care se păstrau
în şopruri, ca să fermenteze. Borhotul
care se forma era dus la cazan de
fiecare familie în parte.

Poneavă din lână făcută în Covăsânţ

Tăiatul şi preparatul porcului
Porcul se tăia şi se taie şi acum
înainte de Crăciun iar sacrificiul a
fost la origine unul ritual (porcul
era întors cu capul spre răsărit, i se
făcea pe cap cruce cu cutitul şi se
presăra sare etc.). Înjungerea avea
loc dimineaţa devreme. De obicei
cel care îl înjunghea era ori stăpânul
casei ori cineva din familie, foarte rar
şi doar în ultima vreme măcelar. La

Ştergură lucrată în Covăsânţ
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Broderie spartă

lucru ajutau toţi membrii familiei. Cel care înjunghea animalul bea înainte
un pahar de ţuică şi îşi făcea cruce. Odinioară porcul era pârjolit cu paie abia
mai târziu „cu maşină cu petrol” şi doar în ultimele trei decenii cu gaz de la
butelie.
Porcul era întors pe toate părţile până ce tot părul era ars bine, până era
tot negru, după care şoricul era curăţat cu un cuţit, spălat şi frecat cu paie, cu
peria de rădăcină sau cu o cârpă şi cu apă călduţă.
De crăpat porcul se crăpa mai mult pe burtă dar erau şi oameni care
îl crăpau pe spate. Dacă se crăpa pe burtă prima dată se scotea plămânul,
inima, maţele, „maiu”, după care porcul se punea de masă şi începea să fie
tăiat de bărbaţi în bucăţi. Primele se scoteau şoancile apoi clisa, antricotul,
şira spinării, coastele. Când se crăpa pe spate mai întâi se luau picioarele din
spate, apoi cele din faţă şi se tăia capul. Apoi se lua jos slănina apoi se scotea
pecia, după care se crăpa pe la coaste şi se scotea spinarea afară şi doar după
aceea maţele, untura, coastele.
Femeile casei curăţau maţele, atât pe cele subţiri cât şi pe cele groase.
Cele groase trebuiau mai întâi dezgurzâte apoi golite. Matele subţiri erau
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trase şi rase, cele groase se spălau cu apă, ceapă, puţin var şi sare, după care
erau lasate în apă rece cu sare.
Într-o căldare în curte se punea la fiert capul, plămânii, ficatul, rinichii.
După ce sunt fierte se scot şi se pun la răcit pe masă apoi se împart care sunt
pentru caltaboş, care pentru tobă.
La maioş pe lângă ficat se bagă ceapă prăjită şi clisă, ca să fie uns. Se frământă bine, sa fie ca pasta. În tobă se pun urechea, rinichi şi carne de la cap.
Maioşii, caltaboşii după ce erau umpluţi se puneau să dea un clocot în cazan
şi apoi erau puşi la răcit.
Slănina care rămâne se taie şi se pune la topit în cazan pentru jumări.
Carnea şi a altă parte de clisa pentru cârnaţ era tăiată şi măcinată pentru
cârnaţ. După ce se frământată bine cu sare, usturoi, boia dulce şi piper se bagă
în maţ. Cârnaţii obţinuţi se pun pe rudă să se zvânte şi abia după aceea la fum.
Se ţin cam 3 zile.
Clisa tablă, se punea peste şunci, una peste alta, într-o covată de lemn,
la murat, în sare. După 6 săptămâni erau puse la fum o săptămână, apoi se
ţineau în pod la loc uscat. În trecut oameni afumau şi carnea, coastele, oasele
mărunt, ca să o poată păstra. Alţii ţineau carnea în borcane cu untură.
Când afumătoarea era construită în podul casei, fumul ieşea pe horn.
Până ajungea la carne era rece. Azi unii au afumătoare separată şi fac fumul
cu rumeguş de esenţă tare.
Meşteşuguri ţărăneşti
Varniţe
Între Dealul Şirianului şi Dealul Manciului, pe Valea Varniţii prin anii
1930-31 mai funcţionau trei cuptoare de var.
Mori
Moară de vânt
Construită artizanal, moara acţionată de energia eoliană a funcţionat până
prin anii 1936-38. Locul în care a fost construită se numeşte şi azi „La moară
la vânt”.
Moara seaca
La finele secolului al XIX-lea proprietar de moară în Covăsânţ a fost
Kovacs Guszti.
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Cazane de fiert ţuică
În Covăsânţ au existat în trecut mai multe cazane particulare, apoi o
singură pălincărie, mai mare, care azi nu mai funcţionează. Mulţi au însă
cazane de 60-80 l în gospodărie şi îşi fierb ţuica acasă.

Portul popular
Ca şi în celelalte localităţi ale judeţului Arad şi în comuna Covăsânţ
portul popular tradiţional a cunoscut în timp anumite schimbări.
Iniţial portul popular femeiesc de vară a fost alcătuit din spătoi, poale şi
cârpă dinainte.
Spătoiul avea mânecile prinse pe umeri. Cele mai vechi erau foarte largi
şi aveau pânza luată fie în lungime fie în lăţime. Când erau croite pe lăţimea
pânzei, fiind foarte scurte, spătoaiele
erau adăugite. Umeriţa spătoiului
era ornamentată doar cu o cusutură
simplă numită „ochiţi. ”
Încreţitura de la gât a spătoiului
era prinsă într-o bentiţă îngustă, de
care era cusută fodra, fie din cipcă
fie din pânză, ornamentată cu motive vegetale. Spătoiul era tăiat în
faţă şi avea, de o parte şi de alta,
tighele numite „forment”. Mâneca,
de un lat şi jumătate, se strângea
la cot şi se termina într-un volănaş,
larg, de cipcă sau pânză simplă. Ornamentaţia pe mânecă era dispusă
fie în lungime fie orizontal şi consta
din motive florale (păruşene), unele
alese, altele cusute cu aţă albă sau
colorată, altele cu broderie spartă
(„hinzuite”).
După 1944, acest tip de spătoi
a fost înlocuit cu spătoiul cu platcă,
care se închidea pe umăr. Acest
Port popular de femeie
model mai nou era fără guler, cu
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mâneci drepte, strâmte, până la cot. Peste spătoi femeile măritate îmbrăcau
un zobon din barşon negru, brodat cu fir auriu sau argintiu, cu catarame din
aramă.
De asemenea, la începutul secolului XX, fetele şi femeile purtau în zilele
de sărbătoare coturi după cap, din mătasă, cu ciucuri.
Mai trâziu, spătoaiele s-au purtat pe sub vizicluri, confecţionate din
acelaşi material ca „rocia”. Poalele, în număr de cinci, şase sau şapte, s-au
purtat în Podgoria Aradului numai sub rocie. Ele erau croite largi, din şaseşapte laţi de pânză, şi lungi până la gleznă. Iniţial au fost făcute din pânză de
cânepă cu bumbac, apoi din pânză de bumbac, creţ în creţ, iar mai târziu din
jolj. Ornamentele erau dispuse în partea de jos a poalelor, să se vadă de sub
rocie. Puteau să fie „tăzluite”, „cu colţi bătuciţi” cu aţă colorată sau cu cipcă.
Cele din jolj erau „brodate cu hude sparte şi colţi rotunjiţi”.
Rocia era făcută din material industrial: stofă, mătasă, cârtiţă, barşon.
Modelul mai vechi, cunoscut ca „rocia cu poală”, era tăiat la jumătate,
continuându-se cu un voal mare. La fetele de măritat rociile erau din materiale
de culori mai deschisă. În partea de sus, peste bluză se purta un „duşang” din
acelaşi material cu rocia.
Cârpa dinainte, era făcută din caşmir sau mătasă, din 2 laţi, pictaţi. Jur
împrejur sau numai în partea de jos avea fodră. Pe cap la sărbători se purta
cot din pană de pliş.
În preajma primului război mondial, iarna femeile purtau şubă albă, din
lână ţesută în casă şi dubită, mai puţin ornamentată decât şubele de pe Valea
Crişului Alb. Totuşi la mâneci, piept şi buzunare, se aplicau ornamentate din
postav negru şi roşu, peste care se broda cu bârcă.
După primul război, şuba a fost înlocuită cu jacheta de croială orăşenească,
făcută din pluş sau postav. Femeile mai bogate, sub influenţa portului german,
purtau căbate din pliş.
Cojoacele purtate iarna, erau unele lungi, altele scurte. Cele lungi erau
frumos ornamentate pe piept şi la buzunare, cu motive florale brodate cu
bârcă colorată şi cu fâşii de piele.
Cojoacele scurte erau încheiate pe piept cu bumbi din piele de oaie.
Pieptarele se încheiau pe umăr şi sub braţ.
Iarna, s-a mai purtat şi cotul după cap, din lână, de culoare albă, neagră,
verde sau cafenie.
Fetele de măritat purtau părul împletit în 7-8 cozi strânse în jurul capului.
Peste ele se aplica o agrafă mare de os, de culoare castanie, traforată, având
sub ea staniol ca să se vadă modelul. În faţă părul era făcut din colţişori
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Portul popular bărbătesc

(întărit cu zahăr)şi între aceştia şi părul din spate se punea „cipca”, formată
din panglici colorate. Miresele au purtat cununi din flori artificiale, albe.
Femeile măritate aveau părul prins în conci, acoperit cu coturi.
La gât fetele şi femeile aveau mai multe şiruri de mărgele de sticlă de
mărimi diferite şi bani din aur sau argint.
Vara se încălţau cu şlarfe iar iarna mai întâi cu cizme de cordovan roşii
sau negre iar mai târziu cu „păpuci cu ţug”, din piele.
Costumul popular bărbătesc a fost şi el urbanizat cu vremea. Totuşi până
în anii din urmă în Podgoria Aradului au mai putut fi văzuţi oameni îmbrăcaţi
în cămaşă, izmene şi zobon.
Cămaşa, făcută din 4 laţi numiţi „stani” era lungă până la genunchi, cu
tivitură de un deget. Mânecile erau din doi laţi, încreţite la umeri. Iniţial aceste
cămăşi în Covăsânţ cu au avut pumnari şi guler ci erau încreţite, iar la gât se
legau cu un şnur. Ulterior modelul s-a schimbat, s-au introdus pumnarii, care
erau laţi de 3 degete, foarte strâmţi şi cu mulţi nasturi albi. La fel, odată cu
apariţia gulerului acesta era înalt de 2 degete şi cu nasturi tot albi.

140

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi

Îmbrăcăminte de copii

Fete de măritat

Izmene, croite din 6 laţi erau
lungi până deasupra gleznelor, largi
şi se terminau cu o tivitură lucrată
alb pe alb ca la cămaşă. De regulă
izmenele se purtau legate, în cizme
ori la opincă. Deasupra cămăşii se
purta un zobon de stofă meagră sau
din mătasă, ultimele frumos lucrate
cu borduri late de fir.
În cap, tinerii vara purtau pălărie
neagră cu boruri scurte, iar cei mai
în vârstă pălărie cu boruti scurte, ridicate în sus, şi cu ţintă în faţă. La
sărbători cei mai bogaţi umblau cu
pălării împodobite cu flori şi fire
de beteală. În zilele de lucru putrau
cloape pe paie şi de nuiele.
Iarna bărbaţii îmbrăcau cioareci
albi ornamentaţi pe picior cu găland

Fete îmbrăcate după moda de la oraş
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Feciori în portul din Covăsânţ

1962. Zena Jurj 31 de ani şi Ioan Jurj 38 de ani
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negru sau cioareci negri, cojoc sau pieptar din oaie, bogat ornamentat cu cusături din mătase şi şubă albă, ornamentată la mâneci şi buzunare cu postav
roşu, portcaliu şi negru. Capul şi-l acopereau cu căciuli de astrahan de culoare
neagră.
În picioare bărbaţii au fost încălţaţi iniţial cu opinci cu gurgui, mai apoi
bocanci şi iarna cizme pe picior.
Opincile şi le confecţionau singuri. Ele erau prinse de picior cu o curea
învârşită peste obială.

Datini şi obiceiuri229
Obiceiuri de familie
Perioada prenatală
În perioada când femeia era însărcinată nu avea voie să lovească cu
piciorul pisica sau câinele ca să nu fie pruncul păros. La fel nu avea voie să se
mire pe ceva urât fiindca aşa ar fi fost şi pruncul ei. În sfârşit, nu avea voie să
fure fructe, fiindcă pruncul s-ar fi născut cu semn, în locul unde fructul furat
s-a atins de corpul mamei. Interdicţiile funcţionează şi azi, memoria colectivă
fiind plină de exemple de femei care au lovit cu piciorul animale cu păr, care
s-au mirat pe semne urâte sau pe oameni urâţi, care „au locomit” la ceva, au
furat şi li s-a născut copilul cu semn de forma fructului.
Ca remediu se spunea că trebuie sa-ţi aduci aminte cum s-a întâmplat,
şi şase săptămâni când bate clopotul de ora 12 la biserică să-i dai să sugă
copilului în prag şi semnul dispare.
Naşterea –botezul
Cea care ajuta odinioară femeile să nască era moaşa. Până în 1969 toate
femeile au născut acasă cu o moaşă dincomună.
În trecut, odată venit pe lume, ea lua pruncul şi îl închina la Dumnezeu,
după care mergea la preot şi aducea apă sfinţită pe care o punea în prima scaldă. În acea vreme, duceau la biserică la 2-3 zile de la naştere şi îl boteazau formal dându-i un nume. Până la adevărtul botez noul născut era ţinut în casă.
229

Datinile şi obiceiurile prezentate se referă la românii ortodocşi din Covăsânţ, în cazul
cultelor neoprotestante, existând datorită restricţiilor impuse de religie anumite diferenţe.
Cât priveşte obiceiurile de peste an viaţa cele mai multe nu mai sunt ţinute.
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Vreme de şase săptămâni mama dormea cu pruncul în pat, ca să nu fie
schimbat de zmăoaice. La capul copilului puneau şi mai pun şi acum o cărticuţă „Visul Maicii Domnului, ” o foarfecă, un cuţit. Contra deochiului i se
punea la gât un baier cu tămâie, sare.
La şase săptămâni mama ducea pruncul la biserică şi îl dădea preotului
care îl închina la Dumnezeu şi la Maica Domnului, să-l aibă în paza lor.
Acum botezul se face odată cu această binecuvântare.
În trecut, la botez moaşa era aceea care ducea pruncul la biserică, mama
rămânea acasă. În timpul botezului, ea cosea, făcea de mâncare, adică lucra
ca, prin similitudine, pruncul să fie harnic.
Pentru botez naşa dădea o lumânare şi o pânză numită creişană, care la
băiat era albastră iar la fată roz.
După ce pruncul era botezat era adus acasă de naşă.
Dacă se întâmpla că erau botezaţi odată doi prunci ei deveneau „fraţi de
cruce”, ziceau unul către altul „frate”, „soră”.
Acasa după botez se făcea masă. În trecut erau invitate doar moaşa,
nănaşa şi neamurile mai apropiate. Se servea zamă, sarme, plăcintă.
Până la 7 ani pruncul era considerat nevinovat. Dacă se întâmpla să moară
până la această vârstă i se făcea o slujbă specială, diferită de cea pentru morţii
adulţi.
Căsătoria
În Covăsânţ peţitul rar îl făceau unchii, de cele mai multe ori cei aleşi
să meargă în peţit erau oameni de seamă. Ca insemn aceştia aveau în mână
o bâtă. La casa fetei erau primiţi cu toată cinstea şi dacă ambele părţi se
înţelegeau asupra zestrei se dădea căpară „sumniţă”.
Invitaţia la nuntă se făcea în trecut prin viu grai, de către doi chemători
numiţi în Covăsânţ pălăscaşi.
Înainte cu 2 zile de căsătoria religioasă, se făceu „pălăscaşii”, unul din
partea miresei şi unul din partea mirelui. Seara, la casa miresei, prietenele
acesteia şi prietenii mirelui se adunau şi împodobeau pălasca. De obicei
pălăscaşii (chemători la nuntă) erau cei mai buni prieteni sau rude (veri) al
mirelui şi al miresei.
Ei mergeau împreună. Când porneau prin comună ei purtau, ca semne
distinctive, la pălărie o floare de mirt, pe piept două panglici una roză alta
albastră, iar într-o mână pălasca cu vin şi în cealaltă bastonul.
Odinioară mergeau pe jos sau călare iar mai târziu pe biciclete împodobite
cu hârtie creponată.
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Miri din Covăsânţ cu pălaşcaşi

Fiecare pălascaş cheamă la nuntă pe cei poftiţi de familia care l-a numit a
mirelui şi a miresei. Primii poftiţi sunt întotdeauna Cumătrul Mare şi Cumătrul
Mic. După aceea mergeau să cheme neamurile şi cunoscuţii. În fiecare casă
pălăscaşul intra, dădea bineţe gazdelor apoi rostea chemarea în versuri:
„De la Gheorghe a lui Lupu
Vă pofteşte
La un prânz de mâncare
La un pahar de băutură
La un scaun de hodină
La mai multă voie bună,
Să fiţi a lui Dumnezeu!”230
Sau
„Bună ziua cinstiţi oameni de omenie
Nu mi-ţi da sălaş şi mie?
Că şi eu sunt un călător,
Pe la dumneavoastră trecător.
Sunt bun de mâncat,
De băut şi de cânat.
Dar nu pot bea nici mânca,
230

Nicolae Bâru, op. cit. p. 263
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Până pe dumneavoastră la nuntă vă voi chema.
Tânărul nostru mire dimineaţa s-o sculat
Faţa albă şi-o spălat.
Pe mine m-o chemat,
Ca la dumneavoastră să viu
Şi cu dumneavoastră să închin,
Cu această palască cu vin,
Şi cu una de pelin.
Din vârvul vârverilor,
Din tulpina merilor,
Unde înfloare bujorul,
Şi dă oaia cu piciorul.
Socrul mare m-o mânat
Soacra mre m-o- ndemnat,
Ca la dumneavoastră să vin.
Multe dealuri am umblat
Multe văi am colindat,
Până pe dumneavoastră v-am aflat.
Sus în vârvul muncelui
Şade puiul cucului!
Şade şi tot ciripeşte,
Şi pe dumneavoastră la nuntă vă pofteşte:
La o lingură de mâncare,
La mai multă voie mare,
La un pahar de băutură,
La mai multă voie bună!
Un pahar două,
Batăr şi nouă,
De o fi şi zece,
Cu toţii ne-om petrece.
Eu aş sta de-aş cuvânta,
Dar mă tem c-o înnopta.
Şi am de trecut munţi cu stânci
Văi adânci
Munţi înalţi şi întunecoşi,
Bine că v-m aflat sănătoşi.
Păsărica câmpului,
Şade-n cornu plugului,
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Şade şi tot ciripeşte,
Şi din gură aşa grăieşte:
Vă pofteşte X la ospăţ
Cine o şti mulţămi
Acela va bea vin de aci”. 231
Când termina, închina, gusta băutura din ploscă, după care i- o întindea şi
gazdei, care răspune:
„Troscoţăl crescut în cale
Mulţumescu-ţi dumitate!”
În ajunul nunţii, prietenii şi rudele se adună atât la casa miresei cât şi la
casa mirelui şi petrec cu muzică, până noaptea târziu. A doua zi se pregătesc
cu toţii de nuntă. Pe la ora 9 muzicanţii şi feciorii merg după Cumătrul Mare
(naşul mirelui) aducându-l cu mare alai la casa mirelui. Apoi pleacă după
Cumătru Mic, al miresei şi-l conduc la casa miresei. Apoi muzicanţii cu
feciorii se întorc la casa mirelui de unde pleacă cu toţii după mireasă. Aici în
trecut erau aşteptaţi cu poarta închisă şi între chemaţii mirelui şi cei ai miresei
era un schimb de cuvinte rituale, rostite în versuri. Întrebaţi ce caută, nuntaşii
mirelui spun că au venit după mireasă. Înainte de a fi scoasă mireasa, din casă
este adus un bărbat travestit în mireasă.
În drum spre biserică se cântă un Marşul mirilor.
De la biserică alaiul se întoarce la casa miresei tot pe Marş. La intrarea
în casă, la uşă se pune o troacă cu apă şi de o parte şi de alta a troacei stau
mirii cu lumânările în mâini. Nuntaşii, ca să treacă, trebuiau sa arunce bani în
troacă, după care se aşeza fiecare la locul său. Ultimii intrau mirii şi se aşezau
în fruntea mesei. La dreapta miresei stătea naşul mare, la dreapta mirelul
naşul mic şi givărul, un băiat mic.
Se serveau gustările. În timpul mesei se cântau doine. După ce s-a terminat
masa mirii ieşeau în curte şi începeau hora, la care lua parte tot tineretul din
sat. În timpul jocului se striga:
„Feciorii de la lumini,
Tragă-i dracu tăt în spini”
Sau
„Cin se uită după noi
Crească-i coarne ca la boi”232
Bătrânii rămâneau în cameră unde se veseleau, cântau doine bătrâneşti
până seara când se pregătea din nou masa şi se servea cina.
231
232

Informator teren Jurj Ioan n. 1924. Culegere făcută în 1970 de Ilie Persida
Inf. teren Potra Viorica, n. 1952
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Miri şi nănaşi

Jucând mireasă

Bărbaţi care servesc băutura la nuntă
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După cină se strigau darurile de către doi oameni părăgeşi (pricepuţi la
glume). Primul stând în picioare, în faţa mirilor şi a naşilor, ţinând în mână
darul striga să audă toată lumea, fiind îngânat de al doilea, care repeta după
primul. Primul care dădea cinstea este Cumătrul Mare:
„Bună seara Cumătrul cel mare
Iată şi Cumătra mare
Au adus o cinste mare şi frumoasă
La june şi la mireasă.... ”
Dacă mireasa avea un unchi cel care striga zicea:
„Bună seara Cumătru Mare
Mireasa noastră are un unchi, o mătuşă
Şi trebuie să se mărite
Trebuie să strângem bani să o cinstim...
Unchiul răspundea:
„Mireasa noastră, ăsta-i darul nostru
Prinde-l în viaţă cu mare dulceaţă”233
Darurile erau date, de cel ce striga, mirilor. După ce se termina de strigat
cinstea mireasa dăruia naşului pânză de o cămaşă iar nănaşei un spătoi. La
fel se făceau daruri şi părinţilor mirilor, după care urma jocul miresei. Primul
care o juca pe mireasă era naşul, apoi
el conducea jocul, care se plătea plătea
cu 25-50 lei. Mireasa este jucată de toţi
nuntaşii. Naşul bătea cu lingura într-o
farfurie şi schimba melodia şi partenerul
miresei. Fiecare juca doar câteva măsuri.
Ultimul este mirele. După ce se termina
jocul miresei, mireasa este condusă în
altă cameră, unde i se punea conciul şi
era învălită ca nevastă. Dansul începe
din nou şi se dansa până în zori, când
începeau să se pregătească de plecare la
casa mirelui. Înainte de a-şi părăsi casa,
unde a crescut, mireasa îşi saruta părinţii,
fraţii şi surorile şi le mulţumea pentru
dragostea părintească şi îi ruga să o ierte
dacă le-a greşit cu ceva. Muzica cânta
Cântecul de despărţire al părinţilor. Alaiul
Nuntă în Covăsânţ
cu nuntaşi mirelui se puneau în mişcare
233
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iar la poartă mireasa spărgea de stâlpul porţii o ulcică sau un pahar, semn
că s-a despărţit de casă părintească. Alaiul pornea pe cântecul „Păsărică cu
cunună”. Pe drum mirii mergeau cu lumânările aprinse în timp ce muzica
cânta doine bătrâneşti. Când ajungeau la casa mirelui erau primiţi de părinţii
acestuia. Mirii înconjurau masa de trei ori, semn că la masa aceea se vor
învârti până la moarte, după care răsturnau masa, dar soacra mare punea un
ciubăr cu apă, ca viaţa tinerilor să fie plină de fericire şi îmbelşugată. Nuntaşii
intrau în casă şi apoi duceau mireasa în faţa naşilor ca nevastă, după care
servea masa şi se veseleau.
Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor
Când un creştin era pe moarte era chemat preotul să-l spovedească
şi să-l cuminice. În trecut, după ce pleaca preotul era chemat un copil să
citească Visul Maicii Domnului iar cei din casă se rugau la D-zeu să-i uşureze
chinurile. De asemenea, familia încerca să-i implinească toate dorinţele, în
credinţa că trebuie să moară împăcat, să nu aibă regrete. În spatele acestor
strădanii se ascundea însă şi teama că mortul nu şi-ar găsi liniştea şi s-ar putea
întoarce acasă ca strigoi. În clipa morţii î se aprinde o lumânare.
Decesul
Odată decesul constatat, oglinzile din casă erau acoperite cu şcerguri,
ceasul era oprit iar cineva din familie mergea să anunţe la biserică, ca să
se tragă clopotele după mort, conform datinii. Dacă era bărbat, acestea se
trăgeau de trei ori, dacă era femeie de două ori, dacă era copil odată.
Pregătirea mortului pentru îngropăciune
Dacă mortul e bărbat erau chemaţi trei bărbaţi, dacă era femeie, trei
femei, care să îl spele.
După ce era spălat, mortul era îmbrăcat cu hainele de sărbătoare sau dacă
este bătrân cu cele de moarte, pe care şi le-a pregătit din vreme, era aşezat în
copârşeu, în soba dinainte, pe un scaun special. Camera era aranjată pentru
priveghi. Se scoteau unele mobile iar de o parte şi de alta a copârşeului,
care se aşezat în mijlocul camerei, se puneau scaune. La capul mortului
ardea tot timpul o lumânare. Pe ochi i se puneau bani, ca aceştia să rămână
închişi, fiindcă se credea că, prin privire omul poate lua cu el pe cineva drag
din familie. Acest obiceiul cunoscut în tradiţia funerară românească drept
„împietrirea mortului”, reprezintă un rit de protecţie şi implicit de separare a
celor vii de cel mort. De asemenea era legat pe sub barbă cu o batistă, pe faţă
i se punea o pânză iar în mână o luminiţă (lumânare mică) pe care se lipea un
ban. Sub cămaşă, pe „foale” i se punea var nestins, ca să nu se descompună.
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Obiceiul în Covăsânţ era ca în sicriu să se mai pună tot ce se credea că ar
avea nevoie şi toate obiectele personale dragi, ca mortul să nu ducă lipsă de
ele pe lumea cealaltă. Practica aceasta respectată cu sfinţenie era tot un rit de
protecţie, familia dorind să se asigure, odată în pus, că mortul nu are nici un
motiv să se întoarcă înapoi.
De asemenea, ca mortul să nu se facă strigoi, în localitate se practicau
odinioară şi parţial se mai practică şi azi anumite riturile anticipative, de
oprire a posibilei transformări. Primul din acestă serie de rituri este ungerea
copârşeului cu usturoi şi cu tămâie în formă de cruce şi punerea unor căţei de
usturoi în cele patru colţuri, 234 care „opresc” întrările şi ieşirile din sicriu. Al
doilea grup de rituri se fac pe mort. Acesta este tras de careva dintre rude de
piciorul drept sau de degetul mare al piciorului drept în timp ce i se spunea:
„Unde-ai plecat aclo să stai şi pă noi lasă-ne liniştiţi. ”
Pentru orice siguranţă însă picioarele mortului sunt „împăivănate” cu
rugi de mure ori cu spini, meniţi să împiedice întoarcerea. În plus, la picioare
i se mai pune un cuţit, o seceră sau un cui ruginit de fier, obiecte menite să
ţină la distanţă duhurile necurate care ar putea contamina mortul.
Priveghiul
Privegherea mortului începea din prima seară. La priveghi participa
familia, neamurile, vecinii, prietenii. Care cum veneau, intrau în soba cu
mortul să-l vadă şi încă din prag rosteau formula obligatorie pentru odihna
sufletului celui, de care se despart: „Dumnezeu sa-l ierte, ” la care cei din
cameră răspundeau „ Dumnezo să-l ierte şi să-l odihnească”. Apoi cei apropiaţi
se apropiau de copârşeu şi sărutau crucea aflată pe pieptul acestuia.
O altă datină, cândva obligatorie în Covăsânţ, azi aproape dispărută, a
fost „cântatul după mort”. A nu te cânta după mort însemna că nu-ţi părea
rău după el, lucru condamnat de comunitate. Mai mult, se credea că însă-şi
mortul ar putea considera că nu este regretat de familie.
Datina prevedea să se cânte femeile din familie, stând în picioare, cu
batista pe ochi, ca să nu cadă lacrimile pe mort, şi acesta înduioşat să se
întoarcă din drumul spre lumea de dincolo. Melodia este lentă iar cântatul se
făcea în public.
Bocetele aveau un caracter spontan, conţinutul lor fiind adaptat la datele
concrete ce privesc defunctul.
234
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Totuşi, cu toate trimiterile care se fac la cel mort şi în ciuda improvizaţiei,
pentru fiecare membru al familiei, cântecul este construit pe un anumit schelet
tipologic, auzit în mod repetat în sat la alte înmormântări şi preluat şi de
femei pentru mortul lor:
Bocet la tată
Dragul meu şi tatăl meu
Da ridică-ţi ochii tăi
C-am rămas ca vai de noi.
Holda ni se pârlogeşte
Plugul ni se rugineşte
Şi rămânem prunci săraci
Fără tată, fără cap.
sau
Bocet după mamă
Scoală-te măicuţă, scoală
Să mă vezi tu lângă tine,
Supărată ca vai de mine
Roagă-te lui Dumnezău
Să grijească şi de noi
C-am rămas ca vai de noi.
sau
La fecior
O Ioane fecior scump,
Cum de vrei tu să te duci
Şi să laşi pe fraţii tăi
Supăraţi ca vai de ei.
Uite Ioane n`gându tău
La fete şi la feciori,
Cum plâng ei de jelea ta,
Că ei nu te pot uita.
sau
La fată mare
Scoală scumpă fata mea,
Cum te duci tu şi mă laşi
Năcăjită cu ai tăi fraţi
Cum de tu te-ai îndurat,
De pe noi acum ne laşi
Să vezi pe Ghiorghiţă al tău
Necăjit ca vai de el. 235
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Adeseori aceste bocete transmit, prin intermediul mortului, şi anumite
mesaje altor membrii ai familiei, morţi mai demult.
Şi azi, în timpul priveghiului, femeile stau în camera cu mortul, vorbesc
despre el, asistă la bocire.
Bărbaţii stau prin alte camere sau, dacă e vară, pe afară. Toţi participanţii
sunt serviţi de familia mortului cu sandvişuri, prăjituri, suc, băuturi alcoolice.
Bărbaţii povestesc diverse întâmplări, joacă cărţi. La miezul nopţii toţi se
retrag la casele lor, cu mortul rămânând doar familia.
Prohodul şi drumul către morminţi, îngropăciunea
La ora anunţată la casa mortului se adună oameni cu prapuri, copii
îmbrăcaţi dieci cu ripide, preotul şi cântăreţii.
Preotul cu diecii intră în camera mortuară unde se face pecetluirea
mortului, turnându-i-se pe piept un pahar de vin în forma semnului crucii şi îl
acoperă, apoi mortul este scos în curte.
Mortul este scos din casă cu picioarele înainte iar în urma lui cineva
întoarce masa şi scaunele din casă cu picioarele în sus, ca mortul, dacă se
întoarce, să nu aibă unde sta şi să plece.
După prohod se citeşte dezlegarea soţiei mortului iar familia şi rudele
apropiate sărută crucea, se citesc iertăciunile apoi preotul şi familia intră
din nou în casă şi ridică pausul, după
care cortegiul funerar porneşte spre
morminţi, în sunet de clopot. Masa din
curte, la care s-a făcut prohodul, este
şi ea întoarsă cu picioarele în sus.
Până la morminţi se fac mai multe opriri, în care se citeşte din evanghelie. De asemenea, pe drumul spre
morminţi femeile din familie se gântă
după mort. Cineva presară pe drum
mac, ca să-i îngreuneze mortului întoarcerea.
La groapă se citeşte din Sf. Scriptură
apoi mortul este coborât în mormânt.
Preotul aruncă primul pământ şi face
cruce asupra mormântului, după care
aruncă toţi câte un bulgăr sau doi şi
zic „Dumnezeu să-l ierte”.
Prohodul în curtea casei
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Convoiul mortual. Mortul era dus cu scaunul

Înmormântarea lui Rus Pavel. 1966
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Pomana
După înmormântare toţi se întorc la casa mortului, la pomană. Copiilor li
se pune masa pe jos şi li se dă atât mâncare cât şi colac.
Practici post funerare de curăţire şi protecţie
În ziua înmormântării, după ce se întunecă, două femei din familie
înconjoară gospodăria, ţinând fiecare în mână o lumânare aprinsă şi spunând:
„Ai plecat în lumea ta, aclo să şăzi”... şi încheie cu „Dumnezo să ce ierce şi
să ce hoginească. ”
A doua zi după îngropăciune mai multe muieri dintre neamurile mortului
se duc dimineaţa devreme la morminţi, cu colaci, vin, „răcie” şi cu mâncare,
pe care le dau de pomană pentru sufletul mortului. Una din femei înconjoară
de trei ori mormântul, ţinând în mână o lumânare aprinsă, o „bocală cu jar”,
tămâie şi o bucată din cârpa, cu care a fost spălat mortul zicând: „Aici ai vinit,
aici să stai şi pă noi să ne laşi liniştiţi”. În urma ei, o altă femeie stropeşte
mormântul cu apă sfinţită şi la sfârşit sparge bocăliţa de cruce iar cioburile
le pune pe mormânt. După aceasta se aprind mai multe lumânări. Mâncarea
şi băutura este dată peste mormânt şi apoi împărţită la oamenii întâlniţi pe
drum. 236
Casa este purificată în urma mortului, încheind separarea lui de cei vii.
Astefel se curăţă podelele şi mobila din camera unde a fost mortul, se stropeşte
peste tot cu apă sfinţită, se arde tămâie pe şpohert.
Ca mortul să nu poată intra în casă, la uşă se pune busuioc şi mătura cu
firele în sus, printre care se împrăştie căţei de usturoi. De asemenea se mai
pune usturoi la „fereşti”, în pat, în buzunare.
Cultul morţilor
Doliul ţine cam vreme de 40 de zile, timp în care se tot dă câte ceva de
pomană, pentru sufletul celui mort.
A opta zi se face paus şi se împart hainele mortului. Credinţa în Covăsânţ
este că până într-a opta zi sufletul mortului stă pe la ştreşina casei.
La 6 săptămâni, la 9 luni şi la un an se face parastas. După un an, soţul
sau soţia sunt liberi se pot căsători.
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Obiceiuri calendaristice
Sf. Nicolae
La începutul secolului XX încă mai era obiceiul ca, în Ajun de Sf. Nicolae,
un grup de cinci copii, cu coroane şi „insigne episcopale” să umble cu icoana
acestuia prin sat. La fiecare casă se cânta troparul şi condacul Sf. Nicolae
şi cântecul „Bucură-te Nicolae”, sau „Colinda lui Sânnicoară”. Gazdele îi
răsplăteau cu nuci, mere, prune uscate, colaci. Obiceiul nu se mai practică
deja în perioada interbelică. 237
Crăciunul
Crăciunul reprezintă cel mai mare praznic al anului.
Prunci mergeau să colinde pe la case, încă din dimineaţa de Ajun. Ei
intrau strigând „Bună dimineaţa lui Ajun”. După urări, primeau de la gazde
colaci, bani, nuci.
În Ajun, în trecut, sub masă, se punea fân care simboliza ieslea. Mâncare
este una de post.
În seara de Ajun şi Crăciun feciorii umblau la colindat până către
dimineaţă. Obiceiul, viu încă prin anii 1970, azi a dispărut fiindcă „nu mai
există feciori în sat. Cei care or fost mai dămult or murit”238
În perioada interbelică ceata era însoţită de muzică şi de Turcă
Când ajungeau la o casă colindătorii întrebau „Slobod îi a colinda?”.
Dacă li se punea că-i slobod, începeau să cânte colinda de intrare.
Repertoriul cetei de colindători din Covăsânţ, a fost unul bogat, de la
o casă la alta cântându-se afară de cele obligatorii, şi colindele cerute de
gazdă.
Printre colindele covăsânţene se număra şi „Mioriţa zărăndană”. În anii
1949-1950 în Covăsânţ încă se cântau două tipuri de Mioriţe, „Colo sus la
munte”, cu 8 variante, şi „Pe răzor de vie”, cu 4 variante.
Una din variantele colindei Colo sus la munce, cu refrenul „Iai Domnului
Doamne” se cânta, cu acompaniament de viori şi de broancă, într-un ritm vioi,
jucăuş, în 1937, şi la colindatul cu Turca. Pe acest ritm turcaşul clămpănea,
bătea podeaua cu prăjina şi juca.
Colo sus la munce
Colo sus la munce,
Colo sus la munce,
237
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Neaua-i de-un genunche.
Este-un păcurarii
Şi doi lotrii marii.
Voi, doi lotrii marii,
Voi mi-ţi omorâre
Şi mi-ţi îngropare
La capătul stânii,
La furca fântânii.
Când vântul o bate,
Fluiera o zâce,
Oile s-or strânge,
După mine-or plânge:
Sărac gazda nostu,
Că el bun o fostu
Cine ne-o-ngrijire?
Domnii îngrijire
Cine ne-o adepare?
Maica Precestare. 239
Pe răzor de vie
Pe răzor de vie
Merge, cine merge,
Doi –trei păcurariu
Doi aleşi mai mariu
Ii să voroveau,
Că pe cel mai micu
Ii să mi-l d-omoare.
Fraţi, ortacii meiu,
Voi mi-ţi omorâre
Şî mi-ţ îngropare
N-struna oilor,
N-şarca mieilor.
Ţarca-nţărcuia,
Lanţu zdrăngănea.
Unu-i mai nainte,
Unu-i mai napoiu.
Cel ce-i mai nainte
239

Inf. teren Ioan Delamărian (n. 1923, în Covăsânţ). Culeasă în 1937 de Ioan T. Florea

158

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi

Stelaşii din Covăsânţ. 1939. În grup este şi Gheorghe Fluieraş

Smulsă smârcisele,
Flueră-ş făsere,
Rupsă-a zâse-n iere.
-Iuănaşu maichii
Se flueri tu-aşe?
-Cum n-aş fluera?
N-am avut şî eu
O draguţă-n sat
Şî s-o măritat?
Multe steli pă ceriu,
Multe şâ mărunte.
Nici una nu-i mândră,
Mândră ca luna.
Vez, aşa-i mândra. 240
Tot din repertoriul local făcea parte şi colinda cosmogonică „Când pământul s-o făcutu”, cu o ritmică mai moale, mai religioasă:
240
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„Când pământu s-o făcutu
Şi cerul s-o ridicatu
Doamne mândru l-o-mbrăcatu
Tot cu stele mânânţele
Şi cu luna printre ele etc. ”
De asemenea, pe un ritm moale s-au cântat mai târziu colindele introduse
de biserică, din care cea mai cunoscută în comună a fost „Trei păstori”.
Alături de cetele de colindători, prin localitate umblau pe la case şi copii
cu Steaua. Grupul era compus 6 prunci: Irod, Voltezar, Gaspar, Melchior,
Diecelul şi Stelarul. Ei erau îmbrăcaţi în stihare albe, comănace de carton, cu
zale şi încinşi cu brâie colorate. Irod avea în mână sabie, Voltezar, Gaspar,
Melchior suliţe iar Stelarul o stea. Stelaşii erau însoţiţi de un om, numit
„Iapă”, cu un clopoţel, cu care suna să vestească gazdelor venirea.
Ziua de Crăciun
În ziua de Crăciun, toată lumea merge la biserică. Femeile nu umblă una
la alta în casă ca să nu fie ceartă. La fel membrii familiei nu îşi spun vorbe
slabe ca să nu se certe tot anul.
Anul Nou
În Ajunul Anului Nou în sat se făcea „cărindari dă ceapă”. În funcţie de
câtă apă se aduna în diferitele foi de ceapă se ştia cum vor fi lunile anului care
vine. În noaptea de Anul Nou se credea că e bine să fii îmbrăcat în roşu şi „să
ai bani în poşnari”.
Dimineaţa feciorii şi fetele se spălau cu apă neîncepută, în care puneau
busuioc şi un ban de argint, ca să miroase ca busuiocul şi să fie bănoşi tot
anul.
În acestă zi nu era bine să-ţi vină în casă o femeie, ci un bărbat. De aceea
erau bărbaţi care mergeau dimineaţa pe la vecini, ca acestora să le meargă
bine tot anul. La fel se credea că nu e bine să dai bani, că apoi dai tot anul.
De asemenea în această zi şi azi se crede că nu e bine să mănânci găină,
fiindcă găina tot împrăştie ci doar carne de porc.
Boboteaza
Mai demult, la Bobotează, când cânta părintele Iordanul şi trăgea clopotul
la biserică unii, care se pricepeau, citeau semnele vremii. Ei erau atenţi mai
ales din ce direcţie suflă vântul dacă suflă dă cătă Mureş, dă cătă Şiria sau dă
cătă deal, şi în funcţie de acesta ştiau cum va fi anul.
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De asemenea, în perioada interbelică era obiceiul să umble copii prin sat
cu „Ciuralexa”. În fiecare gospodărie sunau din clopoţei, făcând mare larmă
şi strigând:
„Ciuralexa -lexa
C-a murit Alexa
P-o scândură veche
D-zeu să-l ierte. ”
Obiceiul, atestat atât în Moldova cât şi în Transilvania, a fost la origini
o practică rituală circumbulatorie, cu funcţie apotropaică, menită să ferească
gospodăria de rele, prin înconjurarea casei, grajdului, pomilor din grădină şi
în acelaşi timp o practică menită să aducă prosperitatea, prin urările, care se
făceau când grupul ajungea la casă, la grajd („Vaci lătpoase şi cărnoase/Boi
bălţaţi viţei tărcaţi etc. ”)241
Cu vremea vechile semnificaţii s-au pierdut, copii începând să facă
zgomot cu clopoţeii şi strigând ca să alunge dihorii, şobolanii şi şoarecii.
Pentru umblatul cu Ciuralexa primeau de la gazde mere şi nuci.
Azi, preotul începe să umble la sfinţitul caselor din 2 ianuarie, ca să poată
termina până la Bobotează tot satul. Începe de la nr. 1, şi este însoţit de copii
îmbrăcaţi dieci şi de cantor. I se dă doar bani.
În perioada interbelică, în Covăsânţ era datina să se cânte în această zi
„Colinda la Botezul Domnului”:
În marginea râului
În râul Iordanului
Vedem lucruri minunate
De toţi sfinţii lăudate
O minune.
Isus veni la Iordan
Şi-ntâlneşte pe Ioan
Am venit să mă botezi
Pe Adam să-l mântuiesc
Ioan se cutremură
Lui Isus se închină
Umilit şi prea smerit
Ioan lui Isus i-a zis
Cum vin eu să te botez
Că sunt smerit sluga al Tău
Căci tu trebuie să mă botezi
241
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Umil slugă ce sunt eu.
Lasă Ioane să-mplinim
Porunca Tatălui de Sus
Noi doi trebuie acum
Dreptatea s-o împlinim.
Atunci Ioan s-a plecat
Şi în apă a intrat
Isus intră în Iordan
Urmat de smeritul Ioan
Ioan atunci s-a plecat
Apă cu mâna a luat
Pe capul lui Isus a vărsat
Şi atunci l-a botezat
Când Isus s-a botezat
Iordanul s-a speriat
Cursul apei s-a schimbat
Şi-ndărat el a plecat.
Isus când se boteza
Cu piciorul căuta
În fundul Iordanului
Ca să afle Zapisul.
Zapis iscălit de Adam
Ce l-a predat lui Satan
Ca şi orişice contract
Că va fi a lui în veac.
Zapisul ce i l-a dat
Satan dacă l-a luat
În Iordan l-a aruncat
Să aibe pe Adam în veac.
Nimeni să nu-l mai găsească
Om din lumea pământească
Deci Satan a stăpânit
Până Isus a venit.
Isus când s-a botezat
Zapisul l-a căutat
Cu piciorul său ce-l drept
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A şters păcatul cel greu.
Aşa Domnul a iertat
Pe Adam cel pătimaş
Şi pe Eva o a iertat
Astfel în Rai au intrat.
Pruncuţi mici, nevinovaţi
Aduceţi şi botezaţi
Prin botezul ce-l primiţi
Ceriul vouă s-a deschis
De muriţi nebotezaţi
În Iad negru întunecat
Veţi intra nevinovaţi
De părinţii voştrii aruncaţi etc”242
Postul Paştelui
Postul Paştelui sau Postul Mare era ţinut în trecut cu mare stricteţe în sat.
În Duminica lăsatului de carne, după cină, se adunau toate oalele, blidele,
lingurile cu care s-a fiert şi mâncat de dulce şi în locul lor se scoteau oalele,
blidele şi lingurile de post. Mâncărurile toate se făceau numai cu oloi de
ludaie.
Sântoaderul
Prima sâmbătă din Postul Mare e sâmbăta Sântoaderului. În această zi
este prăznuit Sf. Teodor Tiron, cel care i-a învăţat pe creştini cum să prepare
coliva. Mai demult, femeile din Covăsânţ ţineau toate serile din săptămâna
Sântoaderului prin nelucrare, ca să nu vină Caii lui Sântoader. De asemenea,
în trecut în această zi se spăla părul cu apă neîncepută în care se băga iederă,
culeasă din locul ude nu se aude cucul, ca prin similitudine, să crească părul
frumos precum cozile cailor.
Fiind zi de pomenire şi azi se duce colivă la biserică pentru a fi sfinţită
şi apoi se dată de pomană. Preotul pomeneşte toţi morţii.
40 de mucenici
În ziua Sf. 40 de mucenici oamenii începeau să sape în grădini. Datina
era să se aprindă focuri şi să se afume gospodăria, ca să nu se apropie şerpii.
242
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Stropitul de Sf. Gheorghe. 1970

În trecut, copii băteau pământul cu maiul, să iasa caldura. În Covăsânţ în jurul
acestei sărbători se semăna orzul.
Sângiorzul
De Sângeorz feciorii din sat căpăreau muzica şi plecau pe la fete „să
le ude”. Fata se ascundea în casă, de unde era scoasă de feciori, între care
unul era drăguţul ei, şi dusă în curte la fântână. Muzica începea să cânte „La
mulţi ani” şi drăguţul o stropea cu apă, ca să fie sănătoasă tot anul. De prin
anii 1960-70, apa a început să fie înlocuită cu parfum. Pentru udat, fata îi
servea pe toţi cu prăjituri, după care feciorii mergeau la altă casă. Fetele udate
însoţeau şi ele alaiul.
În această zi covăsânţenii se duc la Feredeu, că este hramul paraclisului.
Floriile
În sâmbăta Floriilor, în trecut, copii ieşeau cu preotul, cu praporii, cu
corul, pe vale în jos după salcii. Se cânta tot drumul cântece religioase.
Crengile adunate se duceau la biserică, unde erau sfinţite, şi împărţite în ziua
de Florii credincioşilor. Acasa, aceste crengi de salcie se făceau coroniţă şi se
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păstrau la oglindă, la icoane. În caz de vreme rea, de tunete, fulgere, se rupea
un mugur de salcie şi se ardea, ca să se oprească stihia.
Săptămâna mare
În trecut în sat se zicea că ouăle vopsite în Joia Mare nu se stricau. De
asemenea, lumânările aprinse în biserică, în Vinerea Mare, când se făcea
mormântul, se duceau acasă şi dacă bătea piatra se aprindeau, ca să se
oprească grindina.
Aceleaşi calităţi apotropaice le aveau şi lumânarile aprinse la Înviere. Ele
trebuiau grijite în fiecare casă fiindcă „era bune la toate celea”. 243
Slujba de înviere s-a ţinut în trecut la ora 4 dimineaţa, dar de 20 de ani se
ţine la miezul nopţii.
Paştele
Obiceiul este şi azi ca, de Paşti, toată lumea să vină cu haine noi la
biserică. După slujba religioasă în trecut copii şi tinerii ciocneau ouă în faţa
bisericii. Cel care spărgea oul celuilalt, îl câştiga.
Referitor la ziua de Paşti, era interzis să dormi în această zi, fiindcă, daca
aveai grâu, te prindea vremea rea şi nu mai apucai să-l tai.
Paştele morţilor
În Covăsânţ se merge la cimitir a doua zi de Paşti. Cum sunt trei cimitire,
preotul începe cu cimitirul cel mare de jos. Face prohodul apoi trece pe la
toţi, ca să sfinţească bucatele aduse de pomană. Oamenii se încolonează cu
coşurile şi preotul sfinţeşte şi ridică cu familia fiecare coş.
Arminden
În trecut la Arminden covăsânţenii ridicau la vraniţe bâte înalte sau câte
cu pom tânăr înalt, căruia îi lăsau frunze în vârf, pe care îl impodobeau cu
flori de trandafir, drimoc şi alte flori de primăvară. 244
Ispasul
În ziua de Ispas, în trecut credincioşii cu preoţii în frunte ieşeau la
rugăciune la ruga din viile de miazăzi ale dealului bisericii. Acum la Ispas se
iese la troiţa din câmp şi se sfinţeşte holda.
243
244

Inf. teren Viorica Potra, n. 1952
Nicolae Bâru, op. cit., p. 243
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Rusaliile
La Rusalii se împodobeşte biserica cu frunze de stejar iar pe jos se presară
iarbă verde. În lunea de Rusalii se iese cu litia la holda de grâu, la troiţa din
dealul Tornea şi se sfinţeşte dealul. Marţea se ţinea odinioară prin nelucrare
pentru grindină.
De la Sf. Ap. Bartolomeu şi Toma se spunea că rădăcina grâului seacă, iar
grâul este copt, putea să înceapă secerişul.
Sânzienele
Ziua de Sânzâiene este prima sărbătoare de vară în calendarul popular.
În această zi se fac cununiţe împletite din flori de sânziene cu drimoc sau cu
usturoi şi măr dulce. Ele se pun în cuie pe peretele casei şi pe stâlpul de la
poartă. În trecut, se făceau cununiţe şi pentru fiecare membru al familiei şi
se aruncau pe casă şi pentru cel a cărei corroniţă cădea se considera că nu-i
semn bun. Până la Sânziene era interzis să se taie mere cu cuţitul, „ca să nu
bată piatra”.
Sf. Ap. Petru şi Pavel
La Petru şi Pavel se făcea colaci din grâul nou, din care unul se arunca în
fântână drept mulţumire pentru recolta nouă.
Sf. Ilie
E considerată de oameni zi grea, de furtună. Oamenii spuneau în trecut
că umblă Sf. Ilie cu căruţa pe cer. Nu se lucra, ca să nu trăznească în crucile
de grâu.
Preobrajenie
Este prima sărbătoare de toamnă. Acum se aduc la biserică strugurii copţi
şi se sfinţesc. E cel mai mare praznic al viilor şi al podgorenilor.
Sf. Mărie Mică
Iese preotul şi sfinţeşte troiţa din marginea satului, „dântră ţâgani”.
Sf. Paraschiva
Sărbătoare foarte venerată de famei.
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Sânmedru
La Sâmedru se schimbă chiria şi se încheie serviciul celor angajaţi la
stăpânii lor.
Obiceiuri calendaristice fără dată fixă
Dodila
Odinioară, în caz de secetă, ţigăncuşele umblau prin sat cu Dodila, ca
prin magie imitativă să aducă ploaia. O fată din grup era îmbrăcată cu o
mască de boz verde şi umbla, însoţit de ceilalţi pe la case, cântând:
„Dodilă dodilă
Ploaie D-ne ploaie
Ploiţă curată
De la Domnul dată
Spicul cât cuţitul
Rodul până-n podu
Adă Doamne bine
Şi ziua de mâine, etc. ”
Gospodinele aruncau peste Dodilă apă, ca, prin similitudine, să pornească
ploile. Grupul era răsplătit cu ouă, slănină, bani mărunţi.

Obiceiuri sociale
Târgul
Unul dintre locurile importante de socializare ale comunităţilor tradiţionale
a fost târgul, la care se întâlneau oameni din mai multe sate. Fie ca mergeau
să cumpere, fie să vândă, ziua de târg era in viaţa oamenilor un eveniment,
aşteptat cu nerăbdare. În vechime, adică în secolele XV-XVII, în vremea în
care Covăsânţul era opidum, adică târguşor cu toate drepturile care reieşeau
din acordarea acestui titlu, era el însuşi unul din cele mai importnte locuri de
desfacere a mărfurilor în Podgorie.
Din secolul al XVIII-lea, însă, când importanţa localităţii în zonă este
preluată de alte aşezări, covăsânţenii au început să meargă în mai la târgul de la
Şiria iar în septembrie la cel din Ghioroc. Apoi, după ce în anul 1768 primeşte
şi Pâncota drept de târg, interesul lor se focalizează pe această localitate, care
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în scurtă vreme ajunge renumită în zonă pentru mărimea târgurilor sale. În
secolul al XIX-lea Pâncota apare ca târg renumit de cai. Acest renume s-a
păstrat şi în secolul XX, până la colectivizare: „Sunt oameni în Pâncota care
mi-or spus…peste 4000 de atelaje săptămânal veneau în piaţă la Pâncota,
până în 62 până la colectivizare…da mii de cai, nu aşa. Era o fâşie de
pământ în pantă şi erau şi încercaţi cu roţile împiedicate să urce dealul sus
şi…deci aveau şi loc…pistă de încercare cum să zice. Dacă trage, dacă n-are
suspin…ca oamenii crescuţi cu cai. ”245
Azi târgul din Pâncota este căutat tot ca piaţă de animale: „Acesta o fost
unul din criteriile de bază. Este târg de animale sau nu este?... Omul vindea
porcu sau vindea calul …cumpăra altceva. Aici a fost…aici s-or mişcat
banii…În târg a fost sânguru loc unde schimbu de valori s-o făcut. ”246
Locul de desfăşurare este prevăzut un spaţiu mare alocat animalelor,
apoi vin cerealele, brânzeturile, găinile şi ouăle şi meşteşugarii. Nelipsiţi la
târg sunt şi moţii din estul judeţului, care aduc var, mături, coşuri de nuiele,
furci. Alţii vin cu cloape de paie, căciuli, cu oale de pământ. Alături de aceste
mărfuri tradiţionale, în numeroase şetre sunt haine chinezeşti, vânzarea
acestora continuând tradiţia „hainelor de gata” ce se vindeau la târg în
perioada interbelică. Perioada de maximă participare a oamenilor la târg este
şi azi între orele 10-11, când local roieşte de oameni.
Şezătoarea
Între cele două războaie toamna, după ce se culegeau viile şi fiebea vinul,
în comună seara se ţineau şezători, la stradă. Femeile tinere şi fetele cu furcile
în brâu se adunau şi torceau cânepa sau lâna la lumina lunii. Feciorii veneau
şi ei să le ţină de urât. Făceau glume, cântau şi jucau. 247
Claca
Claca se facea în trecut la toate muncile grele, la cărat pământul pentru
casă, la cărat grâul de la arie, la culesul strugurilor etc. De obicei se adunau
neamurile, prietenii, vecinii. La sfârşit se dădea o masă şi băutură. Oamenii
ştiau că trebuie să întoarcă ajutorul primit, ajutând la rândul lor, când erau
rugaţi.
Inf. teren Petru Crişan născut în 1960, apud Sorin Sabău, Târgurile din Ţara Zăranduluimomente de sociabilitate, în Zărandul, Arad, 2011, p. 146
246
Ibidem
247
Nicolae Bâru, op. cit. p 225
245
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Hora satului
Hora satului s-a ţinut în vechime, vara, lângă biserică iar iarna într-o
casă închiriată. După construirea Căminului Cultural s-a mutat aici. Acum,
participanţii plăteau la intrare o sumă lui „baci Pătru”, care stătea la uşă. Din
banii strânşi se plătea şi muzica. Jocul s-a ţinut duminica dupa masa şi la toate sărbătorile mari.
Când o fată trebuia băgată în joc, dacă avea drăguţ, acela o băga în joc
„ Când o început muzica să cânte el o început jocul” şi abia după aceia au
intrat şi ceilalţi în joc. Fata băgată în joc trebuia să-i cumpere o cămaşă şi o
batistă.
Fetele erau luate la joc mai demult pe trei danţuri, care alcătuiau suita
satului: Ardeleana, Mărunţaua şi P-on picior.
În timpul jocului se striga. Strigăturile de joc erau satirice, glumeţe, laudative:
Foaie verde rozmarin
Dragă- mi floarea de crin
Badea cu părul gălbin.
Mult mă mustră maicuţa
Bade-o pentru Dumneata.
Bădiţa care iubeşte
E ca floarea care creşte
Care creşte dezvoltată
Când vorbeşte se roşeşte,
Când râde se-nrumeneşte
Inima şi-o-nveseleşte.
Nu să uscă niciodată
De se uscă un firuţ
Creşte altul mai drăguţ.
Mărie cu casa-n colţ
Nu da gura la nărozi
Dă-mi guriţa numai mie
Că-s fecior de omenie.
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Nica-mi este numele
Şerban prenumele
Covăsânţ locuinţa
Tucuţ-şi ochii şi guriţa248
Vechiul repertoriul de jocuri
Vechiul repertoriul de jocuri din Covâsânţ249 cuprindea diferite variante
de Rara, Ardeleana, Mânănţălul, P-on Picior, Lunga, Podgoreana,250 Învârtita,251 Ţigăneasca.
Lăutarii din Covăsânţ
Lăutarii din Covăsânţ s-au născut mai toţi în cartierul de pe deal, ei
fiind urmaşii rudarilor atestaţi în această parte de localitate încă din secolul
al XVIII-lea. Vorbind despre acest loc, ascuns vederii de coamele de deal
împădurite, în care lăutarii învăţau să cânte de foarte tineri, unii de la alţii,
în familie, Ioan T. Florea obişnuia să-l numească „conservatorul lăutarilor
locali”.
Lucrurile au început să se mai schimbe, potrivit aceluiaşi etnomuzicolog,
de prin anii 50-60, când cei mai cu „ prindore” dintre aceşti locuitori izolaţi
au început să coboare cu gospodăriile spre inima aşezării, uitând de vechea
lor profesie muzicală şi îmbrăţişând alte ocupaţii mai rentabile.
Privind spre trecutul muzical al Covăsânţului, în localitate au existat prin
tradiţie două tipuri de formaţii instrumentale:
-de „higezi” (de coarde), în care intra o „primă”, una sau două „contre”,
şi o „broancă”, numită şi „bandă” (violoncel cu trei coarde)
-de instrumente de suflat, una, două sau trei pistoane, es şi un clarinet es,
de coarde, şi o tobă mare cu ciocan şi cinele. Au existat şi unele mici excepţii.
De pildă, în formaţia trâmbiţaşului Marian Lingurar (Ianu) în locul tobei era
o broancă. 252
Inf. teren Nica Şerban apud Nicolae Bâru, Monografia comunei Covăsânţ, 1930-1931,
manuscris, p. 283
249
Culese de Ioan T. Florea vezi Ioan T. Florea, Folclor muzical din judeţul Arad. vol. I 500
melodii de joc, Arad, 1975
250
La trompetă
251
Din fluer
252
Inf. teren Lan Brădean, broncaş apud Ioan T. Florea, Folclor muzical din judeţul Arad,
Arad, 1975, p. 22
248
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Dintre muzicanţii renumiţi, care au cântat în tarafului covăsânţean s-au
numărat:
Ion Martin (Piţu)-vioară (n. 1891)
Ioan Muntean (Manole)-vioară (n. 1911)
Crăciun Martin-contraş, (n. 1892)
Pătruţ Martin –primaş (n. 1941)
Teodor Lingurar (Granu)-broncaş (n. 1890)
Marian Lingurar (Ianu)- trompetă es (n. 1892)
Ioan Bodea Uănii-fluer (n. 1910)
Martin Gheorghe lăutar (m. 1912)
David Lingurar (Vidu), clarinet es, (n. 1885)
Liviu Luca- fluer, (n. 1909)
Dumitru Lingurar-trompetă es (1910)
Dumitru Petric-fluer (n. 1901)
Gheorghe Lingurar (Boriţă) – fluerată (n1927)
Toma Florea-fluer (n. 1885)
Traian Mărieuş-fluer (n. 1923)
Unii dintre ei, adevăraţi virtuoşi, precum Ioan Munteanu Manole, au dus
faima localităţii lor până în capitala ţării, rămânănd înscriş în fonoteca de aur
a României cu jocurile covăsânţene.

Istorie orală
1. Legenda cetăţii Tornea
„Trei fete de împărat voiau să zidească cetatea Şiria, Tornea şi Şoimoş.
Piatra şi varul îl duceau din munţi iar nisipul din Mureş. Fata cea mai mare
şi cea mai mică erau harnice, cea mijlocie leneşă. Cea mai mare a zidit
cetatea Şiriei, cea mijlocie în vârful Torni iar cea mică în Şoimoş. Cea mai
mare şi cea mai mică aduseră materiale şi ziseră Dacă Dzeu le va ajuta, vor
termina cetatea p ziua de sărbătoare, iar cea mijlocie zicea că ori o va ajuta
Dzeu ori nu, ea va termina cândva cetatea. Rezultatul a fost că cele două
terminară cetatea Şiria şi Şoimoş, cea mijlocie ba. Ce lucra ziua noaptea se
surpa”. 253
253

Nicolae Bâru, Monografia comunei Covăsânţ, 1937, manuscris, p. 1-3(subsol). Păstrată la
Muzeul bisericesc din Covăsânţ.
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2. Povestea lui Gheorghe Barna despre fuga lui Kossuth cu coroana
regală
„La 18 oct. 1848 izbucni revoluţia în fruntea căreia se puse slovacul
Ludovic Kosuth, detronează pe rege, apoi ia coroana regală şi fuge cu ea,
ascunzându-se cu ea în Covăsânţ în colna lui Rod unde stătu 5 zile. Această
întâmplare o afirmă Gheorghe Barna a Giuchii, căci el, acest Gheorghe Barna
îi aducea de mâncare lui Kosuth, el a şi văzut coroana, el singur servea pe
Kosuth. De aci Kosuth fugi la Mehadia unde îngropă coroana în pământ, în
urma căruia, crucea de pe creştetul coroanei s-a închinat rămânând în forma
aceasta pănă azi. Colna aceasta este azi proprietatea funcţionarului Ilie Pap,
de la Banca Victoria din Arad... ”254
3. Cartierul general al generalului Malinovski de la Covăsânţ (1945)
„Intrând armata rusă pe teritoriul ţării Româneşti, pe baza armistiţiului
încheiat în 23 aug. 1944, ajunseră şi în Covăsânţ, stabilindu-şi cartierul
general aici în comună iar comandantul armatei ruse era Generalul
Malinovschi, el se instalează în casa notarială iar biroul armatei ruseşti în
edificiul şcoalei primare. Ca o reminiscenţă ţin să amintesc că în grădina
ţăranului David Baba se pot vedea şi astăzi locul celor trei adăposturi pantru
caz de bombardare. Covăsânţul este evacuat complet la 13 Octombrie până la
17 Noiembrie deci şase săptămâni, când populaţia se reîntoarce acasă.”255
4. Izvorul de la Feredeul bătrân
„Moşu povestea că mereu dă duceau lemne, că covăsânţeni or avut
păduri cumpărate de la Bohuş... la Arăneag şi mereu în sus şi când or ajuns
la izvor i s-o strâcat la unu caru şi o suduit şi dăloc s-o oprint izvorul”. 256

5. Clopotu de la Feredeul bătrân
„O fost on loc şi era legat on clopot şi alţî mai bătrâni povesteau că o
fost on băiat ce o fost orb şi l-o dus mamă sa la Feredeu să facă popi slujbă şi
io ştiu ce, să facă maslu, şi iel s-o pus la lemnu acela cum o fost dă iera legat
clopotu, şi cum or făcut slujbă din momentu acela iel o început dă o văzut şi
atunci o zâs că iel câte zâle are dă trăit el în tăt anu merge şi stă acle şi traje
iel clopotu. ” 257
Nicolae Bâru, Monografia comunei Covăsânţ, 1930-1931, manuscris, p. 55. Păstrată la
Muzeul bisericesc din Covăsânţ.
255
Ibidem, p. 79
256
Informator de teren Viorica Potra, n. 1952
257
Informator de teren Viorica Potra, n. 1952
254
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Mitologie locală
Repertoriul demonologic al satului
În Covăsânţ credinţa în fiinţe cu anumite puteri sau venite din altă lume,
ca să strice, este încă una vie. Memoria colectivă a conservat un inventar
local de fiinţe mitologice, pe care îl cunosc mai ales bătrânii dar de care au
auzit şi ceilalţi mai tineri din comună. Repertoriul este format din „justiţiari”,
care vin să pedepsească anumite încălcări ale datinilor calendaristice (Marţi
sara, Caii lui Sântoader, Sântilie Precupul), din oameni condamnaţi să se
transforme noaptea şi să bântuie prin sat, uneori agresând oameni sau animale
(Pricolicii, moromenţa, vârcolacii) şi din cei veniţi din altă lume, ca să strice
ordinea lucrurilor, viaţa satului şi a oamenilor (Zmăoaicele, Mama pădurii,
strigoiul, dracul, Spiriduşul, bolile sau duhurile rele).
Pricolicii
Despre pricolici se credea că este un om care peste noapte are putere să
se transforme şi fură căţeii sau mieii de la oi şi îi mănâncă.
Moromenţa
Numită în alte sate bosorcă, „moromenţa” era, potrivit credinţei oamenilor
din Covăsânţ o femeie sau bărbat, care noaptea se transforma în câine, intra în
grajd şi sugea laptele de la vacă.
1
„O vinit moromanţa la vacă... am şi fujit după ie, o fost ca on câne mare
da cu cap nu dă câne. Io am stat că o trăbuit să găt nişte hane, că or avut
ţâgani uspăţ şi atuncia o vinit nepoata lu Ioana lu Negrilă dân Agriş, o vinit
să-i cos hane, atâtea am avutsă-i cos drept într-o săptămâna numa pă ie am
cusut. Mă şi cum or vinit ţâganii dă le-am cusut hane o fost unu beat o spart
uşa la colidor, on ochi aşe, io stau cu măsina me, era la curent.. di aicea di
sus dă la sala dă sport vin câni lătrând, lătrând, m-o luat frica, io cosem în
colidor da becu la colţ era aprins şi videm tăt în ocol. Hă zâc, aici nu-i lucru
curat. Când o ajuns în drept la poartă zâc vai Doamne, aşe o făcut dă urât,
că io când am dăschis uşa la colidor di sus dân colidor numa on pas am făcut
până-n ocol, aşe am sărit păstă trepţ. Am dăschis uşa la casa mică di-n jos şi
am pus mânapă bec şi l-am aprins şi i-am sculat pă mama şi pă tata. Atâta o
făcut dă urât la fereastră... şi cum o ploiet şi mama o curăţat şanţu la stradă
şi n-o luat grebla şi sapa dă lângă poartă... io i-am trezât pă mama şi pă tata
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da cum or fost i somnoroşi n-or ştiut ce să facă, am dăschis uşa la ocol şi am
pus brânca pă greblă şi discuie şi fugi şi strâgă după ie... pă ulicioară o luato... lătrau, lătrau câni da nu s-or apropiat dă ie. ”258
Ca să întoarcă laptele la vacă, între războaie, oamenii apelau la baba
„Fâsa”. Aceasta lua urma la vacă şi-i descânta.
Marţi sara
Marţi seara era una din serile din săptămână în care nu se cosea, nu se
torcea fiindcă femeile spuneau că vine Sf. Marţi şi le pedepseşte:
„Odată nişte fete erau la şezătoare, torceau într-o seară de Marţi
sara. Deodată întră în casă o femeie îngrozitoare, cu brâncile ca fusăşe, cu
picioarile ca răşchitoarele, dinţii ca la piaptănu de cânepă. În mână avea o
secere cu care taie capetele fetelor şi le pune în furcile de tors, ca pedeapsă
că au lucrat Marţi sara. 259
Caii lui Sântoader
Ca şi în alte sate din judeţul Arad şi în Covăsânţ mai demult se credea că,
în săptămâna lui Sântoader, nu e bine să faci şezători de tors, că vin Caii lui
Sântoader şi pe cele pe care le găseşte torcând le te joacă până le omoară. În
acest sens memoria colectivă a conservat următoarea poveste:
„Era o şezătoare, unde erau mai multe fete cu furca în serile Sfântului
Toader. Pe la ora 11 noaptea, iată că intră în casă nişte feciori frumoşi şi
zdraveni, cari începură să ia fetele la joc... În tropotul neobicinuit al feciorilor
fetele priviră în jos şi ce să vezi, observară că toţi feciorii aveau copite ca şi
caii. Astfel toate fetele fugiră, afară de una, care nu băgă de seamă şi rămase
cu ei iar ei o spintecară însirându-i maţele prin cuie. ”260
Zmăoaicele (Iele)
Fiinţe malefice, nocturne, venite din altă lume erau şi zmăoaicele, care
încercau să facă rău. Cele mai multe poveşti vorbesc despre încercarea zmăoaicelor de a schimba copii nou născuţi, cu copilul lor. O asemenea poveste a
fost culeasă în Covăsânţ în anul 1937 de Nicolae Bârul:
„O femeie născuse un copil, pe care din nebăgare de seamă l-au schimbat
Zmăoaicele iar în locul copilului ei i-ar fi lăsat o stârpitură, care nu mânca
Informator de teren Viorica Potra, n. 1952
Poveste spusă de Maria Fâsa din Covăsânţ. vezi Nicolae Bâru, Monografia comunei
Covăsânţ, 1937, manuscris, p. 208
260
Nicolae Bâru, Monografia comunei Covăsânţ, 1937, manuscris, P. 276
258
259
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pe faţă nimic însă cum ieşeau stăpânii din casă, stârpitura se suia pe masă de
aci pe cuptor şi mânca tot ce găsea. Odată fu pândit de tata şi de mama şi –l
surprinseră în următorul mod: Tatăl găurise uşa şi plafonul. Mama pândea
prin gaura de la uşă iar tata prin gaura din pod. Stârpitura se sculă din
leagăn şi se sui pe cuptor, unde intenţionat era pusă o oală mică cu mâncare
şi o lingură mare. Stârpitura luă lingura, dar fiind mare nu închepea în oală,
şi zise Cum e asta Oală mică şi lingură mare. În clipa aceea uşa se deschise şi
stârpitura fu surprinsă. Atunci tata luă o vergea de sânger şi bătu stârpitura
până se lăsară două stele zmăoici care luară stârpitura şi o dusără iar în
locul stârpiturii lăsară copilul lor, dar copilul nu avea faţă că o mâncară
zmăoaicele”. 261
De asemenea se spunea că îl îmbolnăvesc pe cel pe care îl întâlnesc noaptea:
„Paznicul Teodor S. păzea colna Raiher. Într-o seară se culcă în târnaţ,
deodată uşa se deschise şi iera o fată cu ghete cu călcâie de o palmă de
nalte. Luă pe bietul Teodor la joc şi-l jucă până în fine fu aruncat peste balustradă.”
Mama pădurii
„Se zice că nişte oameni merseră în pădure după lemne şi auziră plânsete,
zbierături iar pe o coastă de deal văzură o femeie despletită, cu părul până la
brâu se văita şi plângea după frunzele ce cădeau din arbori. Oamenii fugiră
de spaimă că era Mama pădurii. ”262
Spiriduş (drăcuşor)
Covăsânţenii credeau de asemenea că unii din stăpânii colnelor mai mari
îşi puneau ca paznic să le păzească avutul un spiriduş (drăcuşor, Sărsăilă).
O întâmplare cu acesta a trăit-o un localnic Ioan Cunca, care s-a dus la
colna lui X şi a luat de acolo un sfârtai şi o podvelişcă, ca să îşi pună în ele
carnea de porc la sărat. Se zicea în comună că noaptea ar fi venit la el un drac
şi i-ar fi zis <Să duci podvelişca şi sfârtaiul înapoi>.
Numărul intâmplărilor cu spiriduşi povestite şi repovestite a fost mult
mai mare. Una din aceste poveşti suna în felul următor:
„Vinţelerul Ion mergea la colna lui H însoţit de Gh. Să fure ceva vin.
Apropiindu-se de colnă, văzură că în cameră e lumină. Privind prin gaura
Textul a fost transcris din graiul local în limba literară a vremii, vezi Nicolae Bâru,
Monografia comunei Covăsânţ, 1937, manuscris, p. 276-277
262
Nicolae Bâru, op. cit., p. 281
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cheii, văzură un om mic cât un cot de om şi cum se uitau ei la el, aşa se uita
şi stârpitura prin gaura cheii la ei. Ei luară vinul, încuiară uşa şi plecară,
dar când ieşiră afară. Până acasă Ion fu trântit la pământ de mai multe ori.
În ziua următoare Ion fuse mort. ”263
Strigoiul
Prezenţă malefică, nocturnă, strigoiul iese, conform credinţelor locale,
noaptea din mormânt şi bântuie satul, fosta casa, familia: „să face o hudă în
mormânt de poţi băga brânca în ea, pă aclo iesă strâgoiu şi oricât ai încerca
s-o astupi, nu reuşeşti” „umblă noaptea dă la mnezu nopţî până spre ziuă, pe
la 4-5 dimineaţa. ” „strică tot ce întâlnesc”, „chinuiesc”. 264
În aceste ceasuri considerate periculoase, fiindcă nu ştii cu cine se pot
întâlni, oamenii nu prea ies din casă.
Ca formă de apariţie, în majoritatea cazurilor oamenii spun că este
invizibil, că apare ca o umbră întunecată sau că ia înfăţişarea unui animal.
În localitate circulă şi azi numeroase poveşti, care prezintă experienţe
trăite de diverşi membrii ai comunităţii, care au văzut sau au păţit chiar ei
ceva neobişnuit la întâlnirea cu un anume mort strigoizat.
Astfel, se povesteşte despre morţi care au venit acasă să ceară haine şi
mâncare, despre alţii care umblau noaptea prin casă şi prin pod sau despre
oameni din sat care au fost strigaţi noaptea pe nume şi n-a văzut nimic în jur.
Experienţă trăită cândva şi stocată în prezent în memoria colectivă, justifică
riturile anticipative performate înainte şi după îngropare, menite să împiedice
întoarcerea mortului, pătrunderea în casă, contactul cu cei vii, agresiunea.
Fără a fi foarte bine definite cauzele care îl fac pe un anumit mort să
nu-şi găsească drumul, să se întoarcă înapoi, să se facă strigoi, covăsânţenii
au propriile supoziţii: n-au fost respectate anumite datini ale îngropăciunii,
moartea în condiţii nefireşti, dramatică, etc.
Motivaţia rămâne totuşi una difuză, fără să se poată spune cu certitudine,
ce anume a declanşat strigoizarea. Această ambiguitate justifică riturile
anticipative, care sunt performate la toţi morţi, pentru orice eventualitate.
Când un anumit mort, suspectat că s-ar putea face strigoi îşi face simţită
prezenţa, îmbolnăvind oameni sau animale şi păsări, când se ridică pământul
pe mormânt lângă cruce, când apare o gaură în pământul de pe mormânt, ca
263
264

Nicolae Bâru, op. cit., p. 278
Corina Şeran, Cercetare empirică privind problematica strigoizării în Podgoria Aradului,
în Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică. Studii şi comunicări ştiinţifice,
Editori Alina Brânda, Ioan Cuceu, Cosmina Timoce, Cluj Napoca, EFES, 2011, p36
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de şarpe, familia începe să performeze un al doilea grup de rituri, de vindecare
prin magie a celor afectaţi şi de destrigoire.
Membrii familiei care încep să se simtă rău datorită strigoiului sunt
afumaţi cu cărbuni făcuţi din lemnul crucii acestuia, se presară pe ceafa
bolnavului pământ luat de pe mormânt şi li se fac slujbe ţinute de mai mulţi
preoţi. Când nimic nu ajută, măsura extremă pentru anhilarea strigoiului este
dezgroparea şi înfigerea unui fier în inimă.
Narative locale cu strigoi
1.
„Murise baba Ghiula lui Simion, avea 78 de ani. Noaptea o priveghează
ca de obicei dar roşaţa din faţă nu dispăru nici în ziua următoare. În seara a
doua vecinele ţinură sfat... Atunci una din ele zice< baba nu e moartă, vedeţi
că încă e caldă, deci cu siguranţă e strigoaie >. Femeile speriate i-au pus o
cărămidă pe piept şi i-au străpuns inima cu un cui. ”
2.
„La scurtă vreme după ce o murit mama lu`George a lu` X, s-o- ntâmplat
ceva neobişnuit. Într-o sară, după ce s-o-nunecat de-a binelea, pruncu-so,
bărbat în tătă firea, o ieşît până afară şi când clo, văzu că un câne negru
să ţâne întruna de urmele lui. Unde merea el, merea şî câinele[... ]Azi aşa,
mâine aşa, trecură două săptămâni, da` câinele aiesta îl urmărea păstă tăt.
Interesant o fost că nime` din familie nu l-o văzut în afară de George. Odată
ce apărea, bărbatu` îl chema iute p-ai lui şî le zâcea <Iacătă-l c-o vinit>,
da`degeaba, că ei n-or zărit nici şceamătă dă câne în ocol. Animalu nu lătra,
nu sărea la om să-l muşte, ba era chiar liniştit, numa` atâta că nu-l slăbea
de fel pă George. Ceilalţi din familie s-or gândit pă loc să nu-i lucru curat,
aşa că, fără să zăbovească, or plătit rugăciuni la şapte biserici şî l-or chemat
acasă pă popa să facă slujbe. Or mai dat haine şî mâncare dă pomană pentru
sufletul răposatei ş-or făcut tăt ce-or auzât de la unu` şî de la altu` c-ar fi
bine. Batăr n-or scăpat cu tătului până nu s-o dus George la mormântu` lu`
ma-sa şi cineva i-o presărat după grumaz nişte pământ luat de-aclo. Abia
atunci l-o lăsat în pace şî s-or putut hogini tăţi. S-o ştiut în sat că ma-sa tare
mult o tânut la iel şî poate i-o fost greu să să dăspartă aşa, dintr-o dată, de
sângurul ei prunc. ”265
3.
„După ce o murit bărbatu` lu` mătuşa Florica lu`Şchiţu, o vinit strâgoi şî
aproape un an o chinuit-o tătă noaptea, de n-o mai avut, biata muiere, haznă
265
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de lume. Atâta groază o băgat în ea, de-o crezut că drept să curăţă de p-aci.
Sara, când dădea să s-apropie de întrerupător, să stângă becu` o zgâlţâia de
parc-ar fi pus-o la curent. Atunci, să suia în pat să doarmă, da` nici vorbă
să poată. Cineva îi mişca pernele de la loc şi îi strângea tătă duna-n mijlocu
patului. Batăr Florica n-o văzut pă nime`, numa-l auzea pă bărbatu-so cum
umbla prin casă şî trebăluia ba la uşi, ba la fereşti. Altădată să-ntâmpla de
fugea prin podu căşii de-o crezut că atunci să rupe tăte grinzâle. De multe
ori, noaptea sâmţea c-o apasă ceva pă piept de-i tăia răsuflarea. Câte-ondurat muierea asta, că stau şî mă mir cum nu s-o strâcat de cap.
O cotat ea să schepe de năcaz, o făcut ce-o mai auzât pă la alţii, o scris
pă uşi <Toată suflarea să laude pă Domnul!> şî <Cei vii cu cei vii iar cei
morţi cu cei morţi!>, dar nu s-o descotorosât de năcaz. Tăt des chema popii
acasă păntru slujbe şî mai dădea câte ceva de pomana lu` bărbatu-so, da`
nici vorbă să o leşe-n pace.
Într-o zî, cineva o sfătuit-o să margă la morminţi ca să ieie nişte ieşcii din
crucea lu` bărbatu-so şî după aia să tămâieze cu ele prin casă. Mai punea
pă la uşi câte-un cuţât cu vârfu-n sus, o tânut şi mătura cu spicu` în sus, o
presărat căţăi de ai prin casă... numa` ce n-o auzât n-o făcut... De la o vreme
s-o oprit sângur din vinit, da` un an o chinuit-o, de-am crezut că n-o mai
fi ipine până-i lumea. Să ferească Dumnezo sfântu` şî pă duşmani de-aşa
ceva!”266
4.
„Murise un om. Într-o noapte un alt om mere cu boii să-i pască în
morminte. Boii păşteau liniştiţi, dar deodată se ivi o teleguţă mică cu patru
căluşei, ajunşi la mormântul proaspăt din căruţă coborâră 4 pitici. Unul
zise Fă-ţi loc şi intră. Unul îşi făcu loc şi intră la mort şi-l forţă să iasă,
dar mortul nu voi, intră al doilea, intră al treilea şi atunci intră ultimul şi-l
scoase pe mort şi zise Du-te dară să nu faci nimănui nimic. Mortul plecă cu
linţoiul după el. Omul păzitor era culcat într-un cot lângă gardul lui B. După
câteva zile şi el muri. ”
Magia rea şi magia bună
Oamenii din Covăsânţ credeau „boboane”, adică în puterile magiei şi
în diferite situaţii apelau la femei care ştiau face vrăji. Unele dintre aceste
266
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vrăjitoare lucrau cu magia neagră stricând şi îmbolnăvind oamenii şi animalele.
Primii care apelau la puterile magice erau fetele şi feciorii, care doreau
să-şi facă de dată, dar şi unele femei care voiau să se mărite cu un om deja
însurat. O asemenea persoană, care „făcea cu vrăjuri” şi „striga pe horn” a
fost prin anii 50 ai secolului trecut baba Giuliţa a lui Todorucă.
De la aducerea ursitului pe cale magică, cu drâgla sau cu jugul, la casa
fetei până la stricarea casei celui iubit, legarea magică a celui iubit sau
omorârea cuiva pe cale magică, făcând vrăji pe o bucată din haina acestuia,
memoria colectivă a conservat o serie de intervenţii magice, care au avut loc
în trecut în sat. De pildă odinioară se spunea că dacă se îngroapă brăcinarul
cu un mort şi i se dă aceluia apă din apa cu care s-a spălat mortul, acesta nu
mai vedea şi nu mai auzea nimic, ca mortul.
De asemenea, se vorbea despre unele persoane ştiau să ia „urma”, adică
pâmânt din locul în care a călcat cineva şi cu acest pământ se putea îmbolnăvii
sau omorî acel om.
Tot cu magia neagră se lua şi laptele de la vacă. Ca să dezlege, să vindece,
să aducă laptele înapoi la vacă oamenii apelau la alte femei, care lucrau cu
magia albă.
Descântatul
În cazul unor boli covăsânţenii apelau la descântătoare, care prin gesturi
şi prin puterea cuvântului, vindecau mai ales persoanele deocheate dar şi alte
boli produse de duhul unor boli (bube dulci, de gâlci, de junghi, de orbalţ, de
pocit, de bubă rea) care intrau în corp şi trebuiau alungate pe cale magică.
De gâlci
Plecatau 3 păstori la munte
cu 3 pâlcuri de oi,
unu-i mut,
unu-i şchiop,
unu-i orb.
Până orbul o vedea,
până mutu o striga,
până şchioul o fugi,
vine lupu şi-o lua oile,
o lua gâlcile,
bubile,
lăturoaiele,
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strigoaiele,
cotoire gâşti
din genunchi la vale,
nici nu sacă,
nici nu uscă,
gâlcile lu X
săcară,
să uscară
şi-n pământ
să-ngropară”
De junghi
Culeasă-i cânepa de vară
Ieşi junghi afară
Nu umfla
Nu gâmfa
Numai înapoi să te-ntorci
Bătută-i cânepa de vară
Eşi junghi afară
Sămănată-i cânepa de vară
Ieşi junghi afară
De pocit
Trebuie luată apă şi băgat în ea 9 cărbuni. Descântecul trebuie
spus de 9 ori.
Doamne tu ajută,
Maică Sfântă
Descântecu-i de la mine
Leacu de la Dumnezeu.
Să luă Gheoghe
De la casa lui
Peste câmpuri
Peste văi
Cu 9 bosorcăi.
Cu mine nu se înâlni
Numai cu Maica Sfântă
Maica Sfântă din grai grăia:
Ce te cânţi Gheorghe şi ce te vaiţi?
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M-am luat de la casa mea
Şi de la masa mea
Peste dealuri
Peste văi
Cu 9 bosorcăi.
Nu te cânta
Nu te văita
Căci eu am două surori
Una mai mică
Una mai străină
Şi luă toate durerile şi le duse
La iarbă necrescută
Şi la fântână ne-ncepută,
Gheorghe rămase curat ca argintul
Curat ca Dumnezeu ce l-a lăsat.
Nimic nu i-o fi din ziua de azi înainte” 267
Una din cele mai cunoscute descântătoare din sat, în perioada interbelică,
a fost baba Fâsa.
Alimentaţia tradiţională
La boteze şi nunţi tradiţia în Covăsânţ este să se mănânce „zamă cu
dude”, sarmale, tocană de oaie sau viţel şi prăjituri.
Acasă, duminica se făcea zamă de găină, carne fiartă cu sos şi plăcintă cu
nucă, mac şi ludaie, coaptă pă tăpsie în cuptor. 268
La pomană, dacă pica în post, se dădea sarmale de post şi fasole bătută.
În viaţa de zi cu zi se mânca, la holdă, clisă sau şoancă cu pită, părădică
şi piparcă. De asemenea oamenii mâncau lapte acru, nodate, tărhană.

Romii
Alături de români, în Covăsânţ trăiesc azi şi rromi. Comunitatea este
formată din două neamuri, lingurarii (băieşii) şi căldărarii. La recensământul
267
268
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din 2011 dintre aceştia s-au declarat de etnie rromă 624 persoane. Lingurarii
(băieşii) adică vechii ţigani ai satului, atestaţi în localitate încă de la 1850,
locuiesc sus pe deal, într-o colonie. Ei nu vorbesc limba ţigănească, sunt ortodocşi şi mulţi se consideră azi români. Din rândul lor au făcut parte renumiţii
muzicanţi din taraful covăsânţean..
Al doilea grup, mult mai numeros, este cel al căldărarilor, rromi nomazi
până în secolul XX, care, conform amintirilor oamenilor din comună şi-au
aşezat corturile la marginea Covăsânţului prin anii 1950.
În timp, îmbogăţiţi din activităţi desfăşurate în Franţa, Iralnda, chiar
Mexic, unde sunt plecaţi şi azi cei mai mulţi, au început să cumpere case pe
strada principală şi să-şi construiască adevărate palate tip pagodă. Vorbesc
graiul căldărarilor şi limba română şi se căsătoresc numai în cadrul acestui
neam.
Identitatea căldărarilor în general, este construită pe câteva elemente
simbolice, indiferent de localitatea în care trăieşte grupul, şi anume religia,
portul tradiţional, aurul ca element de prestigiu, casa- palat, şi cultura tradiţională.
Religia
De-a lungul vremii rromii au adoptat religia comunităţilor alături de care
au trăit. De pildă lingurarii din Covăsânţ sunt, ca şi românii, ortodocşi.
Cu vremea însă rromii din România a început să treacă la cultul penticostal.269
Şi aceasta pentru că evanghelismul penticostal a venit cu o ofertă de
afirmare a identităţii romilor, şi prin faptul că pentru prima oară mulţi dintre
pastorii care le vorbeau erau ţigani. Apariţia în toată lumea a bisericilor
ţigăneşti penticostale, legitimează din punctul de vedere al rromilor convertiţi
includerea acestei religii în autodefinire. Convertirea ca mobilizare religioasă
crează reţele şi ritualuri publice, care asigură un spaţiu alternativ, în care
identităţile pot fi construite.
În sfârşit, rromii penticostali consideră acestă religie, care nu le îngăduie
băutura, furtul, înşelăciunea, etc., ca simbolică pentru ei, şi în discursul de
autoprezentare. 270
269
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De la acest mod de a înţelege religia penticostală nu fac excepţie nici
rromii din Covâsânţ, care fac nunţile şi pomenile fără alool şi au propria casă
de rugăciune, în care cântă rugăciunile pe muzică de acordeon.
Portul
Un alt element simbol al identităţii rromilor căldărari este portul tradiţional,
păstrat în cazul multor comunităţi până azi. Acest costum tradiţional este
format, la bărbaţi, din pantaloni negri, cămaşă albă sau din mătase galbenă,
neagră, laibăr negru de stofă sau de piele, pălărie neagră cu boruri largi, iar la
femei din fustă din mătase viu colorată, încreţită, bluză de mătase tip viziclu,
şal înflorat, cu ciucuri lungi, batic roşu, legat la spate, mărgele. Unele fetele
mai poartă părul împletit în cozi cu panglici roşii.
În ciuda acestui tradiţionalism, în ultimii 20 de ani, descoperim şi în
cazul rromilor tentaţia, faţă de produsele străine (din care nu lipsesc cele
„orientale” din Turcia), rezultatul fiind un amestec de haine „de import” şi
de piese tradiţionale (fusta încreţită, pălăria, etc), care devalorizează fără să
anuleze simbolul.
Şi acesta pentru că portul este legat de anumite cutume, care funcţionează
în continuare. Astfel, datina ţigănească interzice femeii să poarte fustă scurtă
sau pantaloni, la fel cum şi bărbaţilor le sunt interzişi pantalonii scurţi. Prin
urmare aceste piese lipsesc din garderoba rromilor, care continuă să poarte
haine lungi, ce se încadrează în modelul lor cultural.
Datorită religiei penticostale, femeile rrome din Covăsânţ au înlocuit
portul vechi, în culor vii cu haine de culori închise sau negre, dar continuă să
respecte cutumele, fustele fiind lungi până la călcâie
Aurul
În modul de reprezentare nu lipsesc podoabele din aur, care se transmit
în familie.
Mai ales la evenimente, atât bărbaţii tineri cât şi fetele şi femeile poartă
diverse bijuterii din aur masiv: cercei, salbe, lanţuri, brăţări. În acestă utilizare/
afişare primează cantitatea aurului. Azi competiţia între familii a devenit şi o
competiţie între grosimea lanţurilor de aur purtate de membrii acestora sau a
numărului de bani de aur din salbe.
nomadă, în care căsătoreşte bulibaşa sau cel mai bătrân din grup. Vezi Fosztó, L. 2009,
Colecţia de studii despre romii din România, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2009, p. 119.
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Pe de altă parte, o fată cumpărată cu mulţi bani de aur271 indica, indirect,
poziţionarea bună a familiei ei în neam, la fel cum dărnicia cumpărătorului
semnifică implicit bogăţia lui.
Casa de locuit- palatul
Tot la markerii de avere intră, în cazul căldărarilor, şi casele-palat.
Locuinţa-palat, absentă în peisajul cultural al judeţului până în urmă
cu câteva decenii, constituie azi, prin aspectul construcţiei - dominată de
o ornamentică excesivă (nişe, atice, colonade, pilaştri) - şi prin valoarea
exclusivă de reprezentare, în detrimentul funcţionalităţii, un marker al
identităţii rromilor căldărari, recunoscut de toate celelalte etnii, ce tinde să
devină prin extensie, un simbol al identităţii rroma.
Vorbim despre case-palat, excentric-abundente, de care rromi sunt foarte
mândri, prin care se recunosc, despre care cred că-i reprezintă. 272
La această recuzită de bunăstare afişată, trebuiesc incluse obligatoriu şi
automobilele străine, parcate în faţa caselor imense, pline de turnuleţe.
Familia
Definitivant pentru rromi, este modelul de societate, construit în cazul lor
pe familia extinsă, patriarhală, şi pe neam. Ea este organizată pe mai multe
generaţii şi funcţionează ca o instituţie, capabilă să genereze reprezentare, să
reproducă şi să transmită valori, adică să conserve identitatea.
Nevoia acestor familii de „a-şi păstra curat sângele”, explică căsătoriile
în neam (ex. căldărarii, ursarii, gaborii). Încuscrirea, arvunirea miresei şi
logodna sunt ocazii de reunire a neamului, de întărire a solidarităţii grupului,
de alianţe necesare realizării sociale. În interiorul familiei fiecare membru
îşi are propriul loc şi este obligat să se comporte conform unor reguli bine
stabilite. Cel mai respectat este bătrânul, care mănâncă primul şi se culcă în
cel mai bun spaţiu. Tinerii nu i se pot adresa cu numele mic şi nici nu pot
să stea în faţa lui în mânecă scurtă sau în tricou. Între bărbat şi femeie de
asemenea sunt praguri care nu pot fi trecute. Femeia nu are voie să vorbească
în faţa bărbatului, să stea lângă el sau pe scaun în faţa lui. Când se aşează, stă
ghemuită şi îşi acoperă picioarele. La fel nu are voie să-i privească pe bărbaţi
în faţă sau să alăpteze copilul în faţa bărbaţilor din casă.
Onoarea familiei este simbolizată de virginitatea fetei, tocmită şi
271
272

Un ban de aur echivala în 2009 cu 220 euro.
În prezent aceste palate fac parte din patrimoniul construit al României, pentru turiştii
străini ele devenind o atracţie turistică inclusă de agenţii în circuit.
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cumpărată de viitorii socri. De aceea păstrarea virginităţii este urmărită cu
străşnicie de toţi membrii familiei fetei. O fată greşită dezonorează şi poate
distruge întreaga familie. De altfel greşala oricărui membru devine greşala
familiei.
În afara neamului său, individul nu înseamnă nimic, excluderea lui în
cazul săvârşirii unui păcat de moarte273 echivalând simbolic cu moartea
însăşi.
Un asemenea păcat de moarte este nerespectarea familiei:
„Cine nu are grije de copiii şi de bătrânii obştei, acela nu merită a trăi
în obştea respectivă, în şatra protectoare. Devine balecido, deci exclus de
obşte, surghiunit. ”
Cel care a săvârşit balecido „îmbracă cămaşa morţii”, 274 fiind considerat
mort pentru ai lui. Excluderea se extinde şi asupra celor care încearcă să-l
ajute.
Obiceiuri de familie
Naşterea, copilul
După legile purităţii ţigăneşti, femeia este impură de la buric în jos. Sunt
zonele unde se petrece procreaţia, naşterea, acele fenomene fizice, care au de
a face cu sângele, acesta fiind considerat cel mai grav pângăritor. În viaţa de
familie, rromii nu vorbesc despre sex iar sarcina când apare este ascunsă cât
mai mult posibil de ochii bătânilor.
Odinioară naşterea a fost rromii căldărari una ritualizată. Pe parcursul ei
erau performate rituri de uşurare a naşterii (desfacerea nodurilor, scoaterea
cozii toporului-simbol phalic), de purificare şi de recunoaştere a noului
născut (acoperitea femeii cu haina bărbatului), de protecţie a copilului venit
pe lume.
Datorită impurităţii ei, lehuza nu are voie să muncească sau să gătească,
ca să nu-i pângărească pe cei din jur. După 6 săptămâni acestă stare de marime,
declanşată de naştere, este întreruptă prin purificarea cu foc. Pentru aceasta se
ard toate hainele purtate în timpul lehuziei.
Într-o familie tradiţională de rromi, copilul este întruchiparea purităţii
absolute. Dacă se întâmpla să se nască gemeni de sex opus aceştia erau con273
274

Cu balecido se pedepseşte căsătoriile mixte, violul, trădarea, nerespectarea neamului.
Freaz Remmel- Werner Kremm, Nevoia de bulibaşă şi de crisnitore, în Multiculturalism
şi identitate etnică în Europa, Colecţia minorităţi 7, Ed. Complexul Mureal Arad, Arad,
2006. 440.

186

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi

sideraţi norocoşi. Inferitilitatea însemna o mare ruşine pentru familie şi ea era
pusă pe seama blestemelor. Importanţa fertilităţii determina în comunităţile
de rromi o serie de rituri premonitorii, pentru a afla dacă femeia a rămas
însărcinată, câţi copiii va avea şi ce sex vor avea aceştia.
Tradiţia admite însă adopţiile iar copii adoptaţi se bucură de aceleaşi
drepturi ca şi membrii naturali ai familiei.
Odinioară, la prima ieşire a lehuzei, ea aşeza copilul pe pământ şi păşea
de 3 ori peste el, apoi tatăl îi lega o aţă roşie la gât, confirmând public
recunoaşterea pruncului.
O atenţie specială se acorda şi numelui copilului. Acest nume era
înterzis a se da înainte de botez. De asemenea, un nume nepotrivit putea să
atragă moartea pruncului. Botezul copilului se făcea, de către cel mai bătrân
membru al comunităţii (familiei), în cel mai apropiat râu, după ce avea loc
binecuvântarea la foc.
Azi botezul reprezintă o ocazie de întâlnire şi de restabilire a legăturilor
dintre neamuri. Totuşi tabuurile legate de nume şi unele rituri s-au păstrat.
Regulile ruşinii şi ale purităţii se învăţau de timpuriu şi ele sunt vizibile
şi azi mai ales la fete, care de la 14 ani încep să poarte fuste lungi.
Căsătoria
Căsătoriile timpurii (12 ani la fată /14-15 la băieţi) se mai practică azi
doar în familiile foarte tradiţionale. În acest caz este vorba de o logodnă
prelungită, foarte asemănătoare cu adopţia tinerei nurori numită terni bori.
Se consideră că la vârsta de 8-12 ani viitoarea soţie se obişnuieşte mai uşor cu
noua ei familie. Conform tradiţiei, pâna la vârsta potrivită adevăratei căsătorii
ea doarme în pat cu soacra.
Odinioară, tinerii erau cununaţi de bulibaşă sau de cel mai bătrân din
comunitate, iar părinţii le dădeau binecuvântarea. Mirii repetau de trei ori
jurământul de credinţă şi spărgeau împreună un vas cu apă, semn că s-a spart
bibaxt-ul. Apoi apa se varsa pe pământ, ca tinerii să aibă copii. 275
În ultimii 20 de ani, petrecerea de nuntă a fost mutată în corturile mari
ridicate lângă casele palat. Ceremonialul este focalizat pe opulenţă darul
de nuntă fiind făcut exclusiv în euro, însă, dincolo de pompa şi de gesturile
teatrale ale familiilor ce se înrudesc, teama de pângărire şi de atragere a
nenorocului menţin operante vechile cutume.
275

Delia Grigore, Modelul nomad în existenáa rromilor şi identitatea nonteritorială,
Minorităţile între identitate şi integrare, Arad, 1999, p 108.
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Moartea şi ceremonialul acesteia
Pentru rromi simpla rostire a cuvântului moarte echivalează cu a aduce
moartea, prin puterea cuvântul, motiv pentru care toţi evită acest subiect,
încercând să protejeze astfel familia şi neamul de „bibaxt”. Când sunt obligaţi
să se refere la moarte, folosesc eufemisme gen „femeia bătrână”, „femeia
urâtă”, etc.
De asemenea, în jurul morţii există o mulţime de tabuuri. Astfel, să rosteşti numele unui mort înseamnă să-i aduci sufletul înapoi. Sunt şi gesturi
care pot atrage moartea şi a căror folosire este interzisă. Astfel se crede că
va muri repede cel ce miroase florile de pe mormânt sau cel care trece peste
umbra crucii.
În sfârşit, rromi fac o diferenţă între moartea trupului - corpul mort fiind
considerat necurat („biuzo”) sau spurcat/ impur („maxrime”)- şi separarea
sufletului („o gi”) de trup, urmată de călătoria sufletului către lumea morţilor
(„o them e mulenqo”), care este asigurată prin practici funerare complexe.276
Ca urmare, la moartea cineva, lucrurile lui, considerate, prin contaminarea
cu corpul acestuia, purtătoare de bibaxt, sunt arse. În nici un caz nu se dau de
pomană, cel puţin nu la neam, şi nu se moştenesc.
De asemenea, mortul trebuie păzit tot timpul de familie, de prieteni, iar
priveghiul ţine toată noaptea.
La priveghi, vine tot neamul şi obiceiul este „să nu vii cu mâna goală”, aşa
că, din respect pentru mort şi ca să-i asigure cele necesare în lumea cealaltă,
fiecare aduce sticle de suc, bere, vin sau ţuică, pe care le aşază lângă sicriu.
Femeile stau pe covor în jurul sicriului şi „se jelesc”/ „se cântă”. Obiceiul
este unul foarte vechi, el fiind practicat şi de triburile nomade, la care au fost
înregistrate două tipuri de bocete (rovili/p/e şi kaidave). 277
După miezul nopţii, se organizează o masă rituală îmbelşugată, la care
participă toţi cei prezenţi. De regulă, în prima seară se dau aperitiv, fructe,
prăjituri, cafea, sucuri şi băuturi alcoolice, iar pentru seara următoare se taie
unu-doi porci şi se prepară variate sortimente culinare, exceptând supele şi
ciorbele.
Îndeplinirea cu stricteţe a obiceiurilor este condiţionată de credinţa că
sufletul mortului, aflat în preajma celor vii, aude şi vede tot ce se întâmplă şi
Corina Şeran, Priveghiul ca act ritual la rromi şi românii din Covăsânţ, în Integrare,
autonomie şi dialog intercultural, Colecţia minorităţi 10, Ed. Complexul Muzeal Arad,
Arad, 2009, p. 170
277
Wlislocki, H. v., Despre poporul nomad al rromilor. Imagini din viaţa rromilor din
Transilvania, Ed. Atlas, Bucureşti, 2000, p. 179.
276
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se bucură de cinstirea ce i se acordă. Ca să se hrănească şi sufletul mortului
se pun, pe pervazul unei ferestre, pe o farfurie, nişte grăunţe şi un pahar de
apă.
[Romii nomazi pentru a purifica mortul îl spălau cu apă cu sare. Ulterior, cu
această apă, devenită sacră erau spălate animalele.
De asemenea nu scoteau niciodată mortul pe uşa cortului ci cortul era dat jos,
pentru a nu atrage după sine şi alţi morţi, pentru a nu se face coxalo, care porneşte
în urmărirea neamului, pentru protecţia comunităţii de spiritele rele. ]

În sfârşit, ca mortul să-şi poată achita „călătoria” către „o them e mulenqo”
şi, astfel, să nu se întoarcă ca strigoi („coxano”), şi să afecteze cu forţele
sale malefice întreaga comunitate, membrii familiei, neamurile şi prietenii îi
oferă bani de drum. Ca să aibă hrană şi băutură pe lumea cealaltă, se făcea
o gaură în mormânt şi se punea o bucată de pâine, puţină sare şi puţin vin278.
Cei vii se purificau de eventuala contaminare prin simularea spălării mâinilor
deasupra focului de lumânare. În timp, mai ales la comunităţile orăşeneşti,
ceremonialurile de înmormântare s-au transformat în spectacole ale durerii şi
opulenţei. Azi între cei avuţi este o competiţie, care cât dă, galbenii sau sutele
de euro oferite mortului de drum devenind un mijloc de a etala public averea
familiei. Mortul este dus la groapă în convoi de limuzine, în sicrie speciale,
însă teama de moarte şi de mort este şi azi aceeaşi ca acum multe veacuri.
Credinţe şi datini
Comportamentele, greu de înţeles pentru ne-rromi, se datorează, în parte,
modului diferit de percepţie a lumii. Viaţa ţiganilor este controlată de un
set de credinţe, tabuuri, construite în jurul unor dualităţi bun/rău, curăţenie/
necurăţenie, noroc/nenoroc.
Cea mai importantă pentru rrom este dualitatea pur/ impur. Cele două
categorii operează în toate compartimentele vieţii tradiţionale. Începând
cu ghazo sau gadjo adică cu ne-ţiganul, care este impur, rromii valorizează
totul prin prisma purităţii sau impurităţii, respectarea purităţii reprezentând o
condiţie obligatorie asigurării ordinii tradiţionale în interiorul grupului.
[Tabuurile legate de animale ascund în spate aceeaşi dualitate. Cel mai stimat
animal este calul, considerat de rromi pur, un animal sacru, un simbolul al puterii,
feritilităţii. În timp, el a fost celebrat prin diverse practici magico-rituale. Nevoia
de a-l proteja de rău şi de nenoroc, a instituit în legătură cu el o sumă de interdicţii.
De pildă este interzis ca femeile însărcinate şi cele care au născut vreme de 40 de
278

Delia Grigore,, A halálkep és a temetési szokasok hagzományos, roma megközlitése Romaniai kalderás, Cigány néprajzi tanulmányok Budapest, 2001, p. 86-90
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zile să atingă calul. 279 De asemenea este interzis a fi mâncat calul sau a-l vinde
pentru tăiere, pentru că s-ar săvârşi un păcat, familia ar fi blestemată ca, vreme de 9
generaţii, copiii să se lupte cu moartea.
Câinele, care poate să fie şi pur şi impur, este totuşi stimat de rromi pentru că
păzeşte casa şi poate să vadă mortul care se întoarce de la groapă.
Pisica în schimb este cosiderată un animal necurat, aflat în legătură cu spiritele
rele, cu vrăjitoarele.
Broasca şi şarpele sunt asociate cu diavolul, cu spiritele rele, prin urmare ţiganii
se feresc de ele, însă legăturile, pe care se crede că le au cu lumea de dincolo, face
să le utilizeze în practici magice şi vindecări.
De asemenea, ţiganii au un cult al focul, care este pur, la fel cum arderea este
purificatoare. Această credinţă face ca o parte din rituri să le săvârşească în apropierea
sau cu ajutorul focului (binecuvântarea copilului la foc, săritura peste foc a tinerilor,
purificarea lehuzei, arderea obiectelor mortului, etc.). Ca focul să fie protejat de orice
contaminare cu impurul, în legătură cu el funcţionează o mulţime de interdicţii („să nu
faci foc cu mâini murdare”, „să nu scuipi în foc”, „să nu mături spre foc”, „să nu faci
focul pe locul pe care a murit cineva”, etc.), a căror nerespectare atrage nenorocirea în
casă. De pildă, despre cel ce scuipă în foc se crede că aduce moartea în familie. ]

Alături de această cutumă a purităţii, care acţionează în viaţa rromilor ca
un cenzor comportamental sau evaluator, sancţionat, în caz de nerespectare
(când cineva devine impur, pângărit, marime), prin judecata ţigănească,
dualitatea noroc/ nenoroc explică un alt set practici, tabuuri, interdicţii, menite
să asigure rromului o viaţă norocoasă, ferită de nenorociri, de ghinion.
În sfârşit, imaginarul ţigănesc este populat cu o serie de fiinţe înzestrate
cu puteri supranaturale, care, se crede, pot influenţa norocul şi ghinionul sau
pot îmbolnăvi (strigoiul, sufletul necurat, etc.).
Religia creştină este impregnată de un anumit animism, potrivit căruia
lumea este coordonată de forţele Binelui şi Răului. În acestă logică, Dumnezeu
sau Devla întruchipează Binele, care susţine lumea, este o forţă benefică,
vindecătoare. Isus Hristos, este recunoscut ca o formă a lui Devla şi în această
calitate nu poate fi jignit. Fecioara Maria reprezintă o forţă vindecătoare dar
care are şi putere malefică. Obiceiuri calendaristice (Gheorghe cel Verde,
Rusaliile, etc.) şi de familie (naştere, iniţiere, nuntă şi moarte) sunt coordonate
de cutumele romani adică de romanipen.
Relaţiile rromilor cu românii din Covăsânţ sunt relaţii de bună vecinătate.
Ei obişnuiesc să invite la evenimentele familiare şi membrii ai comunităţii
româneşti.
279

Calul este un simbol masculin, asemeni bărbatului, în legătură cu care funcţionează
interdicţia sexuală, pentru lehuze.
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CAPITOLUL VII
Viaţa bisericească

Vechea biserică a satului280
Prima menţiune despre o biserică în Covăsânţ datează din anul 1332 când
aceasta refuză să plătească dijmă papală. În anii 1333-1335 biserica era una
parohială, având ca preot pe Blasiu. 281
Lăcaşul de cult a funcţionat neîntrerupt, fiindcă într-un alt document din
2 decembrie 1537 se consemnează că regele Ioan Zapoly a participat la slujba
de la biserică din această localitate, iar şcolarii i-au cântat „Bucură-Te şi iar
Bucură-Te”. 282
Urmele acestei biserici, aşa cum mai puteau fi ele văzute în secolul XIX,
adică frontonul de vest al navei (9, 50m) de care s-a adosat un turn clopotniţă
au fost reproduse de Marki. Plasată pe locul actualei grădini a Ecaterinei
Mariş, din vechea construcţie azi nu se mai păstrează decât un mic fragment
de 2 m. După denivelarea terenului se poate estima ca a avut 10m. Fundaţiile
navei şi corului, acum invizibile, se întind până în grădina vecină, aceleia în
care se ridică partea vestică a bisericii. Ele sprijină acum o terasare de vie.
Frontul de vest, înglobat clopotniţei, este triunghiular. Această formă indică
faptul ca nava a avut un tavan şi deasupra ei spre turn se pătrundea fie într-un
pod, fie într-un spaţiu cu balcon. Turnul clopotniţei283 s-a conservat aproape
în întregime. Îi lipseşte doar coiful care a dispărut în secolul XX. Situat pe
Rusu, Adrian Andrei, Hurezan, George Pascu, Biserici medievale din judeşul Arad,
Complexul Muzeal Arad, Arad, 2000, p. 80-82 şi Adrian Andrei Rusu, Közepkori eredetű
templomok Világos környékén, în Építészet a középkori Dél-Magyarországon, Budapest,
2010, p 800-805.
281
DIR C, XIV, P. 224, 231, 238, 247.; din secolul al XIX-lea datează o imagine în ruină a
acestei biserici.
282
Archaeologia Ertesito, XII, 1892, p. 256
283
În grădina lui Ardelean Ioan a lui Fălică, la nr. 67
280
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mijlocul laturii de vest, turnul a avut
la bază dimensiunile de 4, 10 x 4, 70
m. Deschiderea era într-un portal situat în axa est-vest a navei. Decoraţiile, realizate din cărămizi decupate
au dispărut odată cu distrugerea ancadramentelor. Două contraforturi (1,
20 x 0, 80 m) sprijineau colţurile libere, până la înălţimea primului etaj.
Cele trei etaje, care se suprapun parterului, prin care se intra au goluri
diferite. Faţada de vest este dotată cu
câte o fereastră la fiecare etaj. La sud
sunt două goluri, la etajele superioare;
spre nord, există un singur gol, la ultimul etaj.
În sfârşit la vest, deasupra fostei
cornişe, de la ultimul etaj, există o
singură fereastră. Cu excepţia ferestrei de la etajul I, toate celelalte au
avut sau mai au ancadramente realizate din cărămizi decupate care formau muchii teşite, reunite în partea
superioară în arcuri frânte.
Cu ocazia unei cercetări efectuate
în 1982, istoricul de artă covăsânţean
Viorel Ţigu a observat prezenţa unor
urme de pictură exterioară284 pe umărul de sud al bisericii şi pe faţada
de sud a turnului clopotniţă. Cât priveşte coiful clopotniţei, a cărei imagine s-a păstrat într-un desen reprodus
de Márki, acesta era zvelt fiind ridicat
pe o bază poligonală. 285
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Clopotniţa vechii biserici

Turnu bisericii azi

Desenele figurilor au fost reproduce de Pavel Vesa în Biserici de mir arădene între tradiţie
şi modernitate, Ed. Mirador, Arad, 2000; azi picture nu mai este vizibilă
285
Márki Sándor, op. cit, vol I, p. 447
284
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Conform stitlului gotic de construcţie, clopotniţa se plasează în intervalul
secolelor XIV-XV. Tradiţia localităţii vorbeşte despre transformarea vechii
biserici catolice în biserică ortodoxă, însă nu există documente în acest sens.
După alţi autori ar fi fost o biserică reformată, în jurul ei fiind descoperit
un tezaur din secolul XVII286.
În sfârşit, o altă poveste legată de această biserică susţine că ea a fost
ocupată de turci şi transformată în depozit de muniţie şi că în urma unei
explozii din vechiul lăcaş a mai rămas doar turnul.287 Considerând locul pângărit, covăsânţenii au mutat biserica pe care au construit-o în loc pe actualul
amplasament.
Biserica ortodoxă română „Pogorârea Duhului Sfânt”
Primele date certe despre biserica ortodoxă română din Covăsânţ le găsim
în conscripţia episcopului Sinesie Jivanovici din 1755, în care se menţionează
existenţa unei biserici de piatră cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt, sfinţită
în 1734. Această biserică necesita, la mijlocul secolului al XVIII-lea, mari
reparaţii, motiv pentru care comunitatea cere aprobare pentru reparaţii.
Aprobarea imperială a ajuns la mitropolitul de Carloviţ în 29 sept. 1776.
Comitatul i-a comunicat parohiei la 10 oct. 1776 că poate începe reparaţiile şi mărirea bisericii, cu condiţia să indice fondurile de care dispune. Din
răspunsul dat de parohie reieşea că, la cei 1095 de fl. adunaţi deja de parohie,
urmau să se adauge 406 fl. şi 32 cr. oferiţi de datornici şi încă 150 fl. din taxe
restante de morminte. În lipsa întregii sume, comitatul i-a cerut parohiei să
încheie un acord cu meşterii, prin care aceştia să accepte să fie plătiţi ulterior,
în cazul în care suma nu este suficientă.
Comunitatea religioasă din Covăsânţ se hotărăşte însă să nu repare ci să
edifice o nouă biserică, cea care există şi azi, cu hramul „Pogorârea Duhului
Sfânt”, pe locul celei din 1734.
Biserica cea nouă a fost zidită din piatră şi cărămidă, în stil baroc, şi
acoperită cu ţiglă iar turnul cu tablă zincată. Construcţia avea 32 m lungime,
11, 50 m lăţime şi 32 m înălţime. A fost terminată în 1779 şi sfinţită de episcopul
Pavel Avacumovici288. Tot din acest an există şi matricolele bisericii.
Racz, K., A zarándi egyházmegye története, Gyoroc, 1880, p. 144
Povestea se găseşte pe site-ul Bisericii ortodoxe din Covăsânţ
288
Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi(1709-1918), Ed. Presa
Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2006, p. 600
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Foto 77
Biserica ortodoxă din Covăsânţ

Iconostasul. Vedere de ansamblu

Fresca după restaurare

193

194

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi

Inscripţia din altar

Icoană prăznicară pe lemn

Între ctitorii bisericii au fost şi negustorii macedoromânii Pascali şi
Riga Ciacovăţ289, care au suportat întreaga cărăuşie şi costurile materialelor. Pentru contribuţia lor, au fost
înmormântaţi în cele două cripte din
preajma bisericii.290
La renovarea bisericii din anul
1927, pictura murală a fost executată
de către prof. Iulian Toader (senior).
Ultimele reparaţii capitale, inclusiv
refacerea picturii au fost realizate în
anul 2003, când pictura murală a fost
restaurată de Viorel Ţigu.
În altar se găseşte o placă de marmură, montată la renovarea şi pictarea
Veşmânt preoţesc
289
290

Venit din Szeged
În cripta din dreapta a fost înmormântat în anii 1840-50 şi învăţătorul Porfiriu Popescu,
finul familiei Ciacovăţ, vezi Nicolae Bâru, op. cit., p. 102
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interiorului, în 1927. În timp, biserica a fost înzestrată de credincioşi cu o
serie de odoare: icoane prăznicare, cărţi vechi, prapuri, vesminte preoţeşti
etc. din care o parte sunt expuse în muzeul bisericesc.
Vechile cărţi din stranele bisericii se găsesc în prezent în Colecţia de
carte veche românească a Episcopiei Aradului, cu specificarea că provin de la
Parohia ortodoxă română Covăsânţ.
Chiriacodromion, Bălgrad, 1699;
Ceaslov, Târgovişte, 1715;
Strastnic, Blaj, 1773;
Octoih, Râmnic, 1750;
Penticostal, Râmnic, 1743;
Psaltiră, Râmnic, 1751;
Adunarea Cazaniilor, Viena, 1793;
12 Minee, Râmnic, 1779-1780;
Ceaslov, Braşov, 1835;
12 Minee, Neamţ, 1830-1831.
Cât priveşte organizarea bisericească, conform actelor emise de
Consistoriul din Arad, în anul 1799 în localitate funcţiona un protopopiat.
Din lungul şir al celor care au slujit în altar, au fost câţiva preoţi care prin
activitatea lor au rămas în istoria culturală şi politică românească a acestei
părţi de ţară.
Unul dintre aceştia este Andrei Machi, 291 care, invitat la instalarea primului
episcop român al Aradului, Nestor Ioanovici, a compus o cuvântare intitulată
„ Cuvinte făcute la Înalt Prea Sfinţitul Domnul Domn Nestor Ioanovici cu
ocazia instalării sale de episcop în eparhia Aradului... ” Tipărită, după moda
vremii, pentru a fi împărţită invitaţilor, în tipografia lui Klapka, cuvântarea
pe care Machi a şi rostit-o public în 10 octombrie 1829, era semnată „în
satul Covăsânţ”. Pe linie politică îl amintim aici pe preotul memorandist
Ioan Cure, care a fost şi unul din participanţii la Adunarea de la Alba Iulia.
Toţi ceilalţi preoţi numiţi în Covăsânţ şi-au servit cu dăruire biserica,
satul şi credincioşii din parohia lor.
Ultimul dintre ei, pr. Blaj Mihai Octavian a fost numit în anul 2003, prin
grija Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Timotei, paroh al Parohiei Covăsînţ.
De la numirea sa până în prezent a înfiinţat muzeul parohiei, centrul de
tineret de la casa parohială şi tabăra ortodoxă, de păstrare şi conservare a
tradiţiilor româneşti, împreună cu Aşezământul Social „Acoperământul
Maicii Domnului” Covăsînţ.
291

A fost preot în Covăsânţ un singur an.
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Muzeul bisericesc

Preotul Mihai Blaj împărţind copiilor daruri
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Tabăra creştin ortodoxă

Corurile bisericii ortodoxe din Covăsânţ. 2007
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An de an organizează activităţi pentru tineri.
În urma activităţii sale a primit din partea Arhiepiscopiei Aradului următoarele distincţii: sachelar, iconom, iconom stravofor din Covăsînţ.
Preoţii bisericii: 292
Petru Popovici (1767)
Gheorghe Popovici (1767)
Ioan Diaconovici (1767)
Ioan George Popovici (1779, 1791)
Iacob Balint (1779)
Petru Diaconovici (1779-1819)
Paul Diacovici (1791)
Toma Popovici (1791)-capelan
Ioan Ioanovici (1815)
Teodor Popovici (1815)
Ioan Mâneran (1817)
Samuil Miclăuş (1828, 1849)
Andrei Machi (1829)
Mihai Popoviti (1826)
Moisă Miclăuş (1853-1885)
Moisă Mihailovici 1848
Arsenie Popovici (1853-1861)293
Petru Miclăuş (1853-1866)
Mihai Popovici (1837)
Moise Popescu (1849, 1853-1856)
Sava Ioanovici Jurj (1868-1873)
Demetriu Popor (1868- 1879)
Maximilian Balint (1858-1885)294
Vicenţiu Ioanovici 1883-1913
Ioan Cure (1880-1929)295
Petru Pelea 1897-1899
Ioan Miclăuş (1886- 1912)296
Inf. pr. Traian Baltă
Arsenie Popovici funcţionează în 1844--1845 a fost profesor la Institutul teologic din
Arad
294
Îşi ia diploma în 1836/ 37 şi e ales preot în Covăsânţ. Ajunge asesor consistorial, distins
cu brâu roşu. Ajunge administratorul tractului Hălmagiu. Se pensionează în 1880.
295
Numit preot în Covăsânţ în 1880 funcţionează până în 1929
296
Ioan Miclăuş(popa Ioţa) s-a născut în Covăsânţ, este fiul lui Petru Miclăuş, căsătorit cu
292
293
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Aurel Adamovici (1914-1932)
Alexandru Muntean 1899-1901
Aurel Brancu (1918-1923)297
Nicolae Bâru 1937
Ioan Terebenţ 1930-1935
Gheorghe Baltă 1933-1967
Traian Mogoş 1948-1967
Aurel Palagoş 1990-2003
Traian Baltă 2003Epitropii bisericii
1. Farcaş Vasile
2. Vorţan Mihai
3. Farcaş Gheorghe
4. Grada Arsa
5. Berari Gavra
6. Miloş Vasile
7. Farcaş Traian
8. Luca Toader
9. Pribeg Toader
10. Tudur Traian
11. Sida Teodor
12. Şerban Petru
13. Subaş Iacob
14. Luca Dumitru
15. Balint Traian
16. Barna Gheorghe
17. Fulge Nicolae298
Cantorii bisericii
Gheorghe Baltă
Traian Şerban
Liviu Roman
Melania(1867-1968) fiica preotului Maximilian Balint. Moare în 1912. A avut 2 fii pe
Emil, avocat în Arad şi pe Cornel dr. ing. prof. univ. înTimişoara.
297
A absolvit Institutul Teologic din Arad în 1918 când este sfinţit preot în Covărânţ, unde
funcţionează până în 1923 când este transferat la Utvin.
298
Inf. pr. Traian Baltă
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Crâsnicii bisericii
Marian Sepreuşan
Balint Ioan

Schitul bătrân de la Feredeu

Covăsânţeni la Feredeu. 1974

Cântăreţii de strană
Colf David
Roşu Teodor
Blişa Ilie
Holocan Ioţa
Farcaş Vasile
Căprucean Iosif
Florea Marian
Rus Adam
Chiş Constantin
Balint Mihai
Balint Ioan
Popiştean Nica
Baltă Mitru
Rus Petru
Cure Ioan
Luca Dimitrie
Manga Vasile
Cure Gica
Chiş Mihai
Florea Ioţa
Ciutina Livius
Şerban Simi
Furde Porfir
Busa Mihai
Nistor Petru
Busa Petru
Serdean Mitru
Luca Nicolae
Tudur Gavra
Jurj Gheorghe
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Mititi Ioan
Neag Gheorghe299
Prescurăriţe
Dan Mărioara
Furde Alexandrina300
Oastea Domnului
Din 1928 pe lângă biserica din Covăsânţ a luat fiinţă „Oastea Domnului301.
Iniţiatorii organizaţiei în Covăsânţ au fost Gheorghe Fărcaşi şi Ioţa Barna,
care în 1928 au reuşit să adune în jurul lor pe credincioşii Mihai Fărcaş,
Teodor Pribac, Teodor Şerban, Vasile Bogari, Vasile Fulge, Iosif Căprucean,
Petru Buşa, Marian Şepreuşan, Mihai Cure, Elena Fărcaş, Măriuţă Berariu,
Cati Fulge, Rozalia Berariu, Saveta Tudur, Măriuţă Nuţ, Marta Năcita, Elena
Mitra, Sida Ştef, Giula Bârnaţ, Marta Florea şi Măriuţă Florea.
După 10 ani „Oastea Domnului” a devenit „un mănunchi frumos de
creştini care au fost cinstea bisericii ortodoxe din localitate”302. Conducerea
organizaţiei a fost compusă dintr-un preşedinte, un secretar şi un casier.
Primul preşedinte a fost Gheorghe Fărcaş, căruia i-a urmat, în 7 ianuarie
1931, Ioţa Barna, fostul secretar.
Întâlnirile, numite „Şcoala Duminicală” se făceau în anii 1930-35,
în absenţa preotului, duminicile şi la sărbători, în biserică, după vecernie.
Programul era compus din rugăciuni, citirea Sf. Scripturi, recitări şi îndemnuri
religioase. La îndemul preotului Nicolae Bâru, Oastei Domnului s-a implicat
din 1930 la promovarea Sfântului Izvor de la Feredeu şi la ridicare schitului
Sf. Gheorghe. Astfel, la 23 aprilie 1930 ei au organizat un mare pelerinaj la
Feredeu, trimiţând invitaţii tuturor organizaţiilor Oastea Domnului din ţară.
Succesul primului perelinaj i-a determinat să organizeze şi un al doilea, în 9
iunie 1930.
Apoi, după mai multe adrese şi după multe amânări, în 26 sept. 1930,
a avut loc o întâlnire a unui comitet, din care făceau parte şi preşedintele şi
Inf. pr. Traian Baltă
Ibidem
301
O mişcare în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, iniţiată în anul 1923 de pr. Iosif Tripa şi
care îşi avea sediul central la Sibiu.
302
Nicolae Bâru, op. cit., p. 161
299
300
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vicepreşedintele Oastei Domnului, cu arh. Rafiroiu în care au fost stabilite
măsurile de captare a izvorului şi de ridicare a unui pavilion paraclis.
În sfârşit, la 11 aprilie 1931 s-a pus piatra fundamentală la Sf. Paraclis cu
hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe. ”
La temelia construcţiei a fost îngropată o sticlă ceruită în care a fost
introdus un act, pentru posteritate, în care era consemnat momentul punerii
pietrei fundamentale şi numele celor care au avut un rol în această realizare,
inclusiv„ Oastea Domnului din Covăsânţ. ” 303
În anul 1948 organizaţiile Oastea Domnului a fost desfiinţate de regimul
comunist, în întreaga ţară.
Biserica creştină baptistă din Covăsânţ
În comuna Covăsânţ, începuturile credinţei baptiste datează de prin anii
1887-1888 când, horticultorul Halga Mitru, locuitor al comunei, a plecat în
căutare de lucru în localitatea Sederhat – azi Turnu. Acolo a fost angajat cu
luna la diverse lucrări de sezon, în special altoitul pomilor şi a viţei-de-vie. În
timpul liber a participat la întrunirile credincioşilor baptişti din localitate şi a
primit el însuşi credinţa în Domnul Isus. Pe baza credinţei lui şi a mărturisirii
a fost botezat.
Întors acasă a început să spună şi altor consăteni despre Domnul Isus şi
credinţa în El. Mai întâi s-au întrunit în propria casă, apoi, nemaiavând loc, au
luat o casă pe chirie, la Luca Gheorghe zis a Negrii. Deoarece grupul noilor
convertiţi devenea tot mai mare, s-au hotărât să-şi facă loc de rugăciune într-o
clădire proprie.
Astfel, în anul 1900, fratele Nica Sinoşan a donat grădina sa pentru a se
clădi o casă de rugăciune (actuala biserică). S-au adunat materiale necesare
construcţiei, astfel că în 1901 s-a început şi finalizat construirea bisericii.
S-a lucrat cu multă râvnă, neprecupeţindu-se nici eforturile fizice şi nici
materiale. S-au remarcat mulţi credincioşi: Pribeag Mitru, Jurculeţ Gheorghe,
Cure Teodor, Dobrei Ioan, Banciu Ioan, Voştinar Gheorghe. Ba mai mult, au
fost şi creştini ortodocşi care şi-au pus la dispoziţie mijloacele de transport
(carele): Tudur Iacob, Tudor Vasile.
Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, clădirea a fost inaugurată în 1901,
adăpostind în acel moment un număr de 35- 40 de membri şi câţiva prieteni.
Prin anii 1913- 1914, a fost ales diacon Marian Traian care a activat până
303

Vasile Cucu, Monografia Mănăstirii Feredeu, Timişoara, 2002
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în 1945. Cu tot progresul de care s-a
bucurat în această perioadă, în timpul
regimului lui Antonescu biserica a
fost prigonită, baptiştii fiind urmăriţi
de jandarmi, bătuţi şi închişi.
Iată o întâmplare petrecută in
anul 1925 când a trecut la cele veşnice Nica Sinoşan, cel care a donat
terenul unde se găseşte actuala clădire a bisericii.
Baptiştii din Covăsânţ nu aveau
atunci un cimitir al lor îngropânduşi decedaţii în cimitirul ortodox. Au
făcut groapa pentru Nica Sinoşan însă
de data aceasta preotul Ioan Cure şi
primarul de atunci cu acelaşi nume
a oprit cortegiul funerar la distanţă
de poarta cimitirului ortodox şi i-a
îndrumat spre „morminţii cailor”.
Acesta era un loc situat la ieşirea
Biserica baptistă din Covăsânţ
din comună spre sud-vest, la circa
un kilometru de sat, unde erau îngropate animalele moarte. Bineânţeles că
baptiştii n-au fost de acord aşa că au lasat mortul în faţa caselor lu’ Liba şi au
plecat acasă. A venit şeful de post împreună cu jandarmii şi i-au obligat pe
baptişti să facă atunci noaptea groapa în cimitirul animalelor.
Baptiştii au făcut cerere la primărie să li se dea loc potrivit pentru cimitir,
nu să meargă atâta distanţă peste câmp, prin bălăi şi hârtoape. În două
săptămâni, primăria le-a dat un loc potrivit pentru cimitir, loc unde este şi
astăzi cimitirul bisericii baptiste.
Îndată ce au primit terenul, baptiştii l-au deshumat pe Nica Sinoşan şi
l-au aşezat în noul teren. În locul primit, Nica Sinoşan este îngropat în colţul
dinspre câmp, al doilea a fost diaconul Mărian Traian, iar al treilea Voştinar
Gheorghe, zis Căpet.
În 1925 Budiu Eftimie, Bocşa Ioan, Balta Vasile s-au desprins de baptişti
şi au trecut la adventişti.
În anul 1928 biserica baptistă din Covăsânţ a fost printre primele
din ţară care a avut un pastor calificat, cu seminar, în persoana lui Avram
Bălgrădeanu.
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Pentru scurte perioade de timp
au mai fost aduşi şi alţi păstori cu
seminar: Morar Găvrilă, Truţa Ioan.
Începând cu anul 1933, biserica
l-a avut ca pastor pe Luluşa Gheorghe
care, prin căsătorie, şi-a stabilit domiciliul în comuna Covăsânţ.
În perioada 1940-1944, datorită
celui de-al doilea război mondial,
clădirea bisericii a fost închisă şi
sigilată de autorităţi.
După terminarea războiului, biserica s-a redeschis şi şi-a reînceput
activitatea. Din anul 1945 până în
1961 a fost diacon Ştef Nicuţa.
Din motive de sănătate, a fost
înlocuit cu Voştinar Ilie, care a activat până în 1965. Colta Avram este
Pastorul Teodor Baltă
diacon până în 1968, apoi din nou
Voştinar Ilie până în 1990. În peroada
1990-1991 – Balta Todor, apoi Voştinar Dumitru până în prezent. Pastorii
care i-au urmat lui Gheorghe Luluşa, din 1972, când a devenit pensionar:
1972-1988 –Handra Sima
20 februarie 1988- 3 martie 1991 – Bozian Petru
2008-2010 – Balta Ciprian Corneliu
1991 şi până în prezent – Balta Todor
Paralel cu activitatea de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu în biserica
baptistă din Covăsânţ se desfăşoară şi o bogată activitate muzicală.
Astfel din informaţiile primite de la cei mai în vârstă ştim ca în 1912 a
fost anul înfiinţării corului mixt. Primul dirijor a fost Mâţu Dimitrie, instruit
de d-l Wilmoş de la Arad, care a dăruit un harmoniu bisericii, instrument
existent şi astăzi în subsolul clădirii.
Al doilea dirijor a fost Mâţu Mitruţ, care preia bagheta din mâna tatălui
său în 1925. Avea un talent deosebit în mânuirea harmoniului şi în instruirea
corului. În vremea aceea erau vreo 20 de corişti care cântau pe patru voci.
Manifesta interes şi pentru instruirea mai multor tineri în ale muzicii, nu
neaparat pentru dirijat. Câţiva tineri, fii ai bisericii, au învăţat notele muzicale
în stil vechi. Printre ei se numărau: Voştinar Gheorghe, Voştinar Şofron, Dobrei
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Traian, Sângeorgean Ilie, Pavel Mitru (Buligău), Adam Butariu. Acesta din
urmă s-a dovedit a fi cel mai talentat şi de aceea a fost investit cu sarcina de
a instrui şi dirija corul. În acea perioadă corul s-a mărit ajungând la 40 de
persoane. Iată numele câtorva corişti de atunci: Berar Măriuţă, Tudur Zena,
Butar Sida, Mâţ Sida – sopran, Tudur Cati (pocăita), Maricica Ştef – alto,
Balta Traian – tenor, Berari Simion – bas.
Butar Adam a rămas până prin 1950 când s-a îmbolnăvit şi a decedat.
În continuare s-a ocupat de formaţia corală Balta Traian (Gavriă) care, între
timp s-a mutat la Cuvin, dar, când aveau loc evenimente mai importante la
Covăsânţ, participa şi-şi aducea aportul cu prisosinţă. Între anii 1945-1946,
Chişmore Ioan, zis Măderatanul, a instruit în biserica din Covăsânţ vreo 25
de tineri din toată zona Podgoriei în arta dirijatului. Tinerii erau cazaţi la
baptştii din localitate.
Numărul membrilor şi aparţinătorilor s-a mărit mult. Erau mulţi tineri,
feciori în special, şi astfel s-a născut dorinţa de a se înfiinţa o formaţie de
fanfară, drept pentru care s-au cumpărat instrumentele necesare.
În 1947 a fost adus de la Şiria Farcaş Traian pentru a se ocupa de iniţierea
tinerilor. Paralel fratele instruia şi corul mixt. Fiind indispensabil, biserica
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a hotărât să-i cumpere casă pentru a-l avea permanent la dispoziţie. Aşa se
face că Farcaş Traian a rămas în Covăsânţ până şi-a dat obştescul sfârşit. În
timpul activităţii sale muzicale, au fost prinşi şi alţi tineri care s-au dovedit
a fi talentaţi în arta muzicală: Luluşa Teofil, Luluşa Nelu, Filip Dumitru,
Balta Todor, Neamţ Nicuşor, Filip Daniel, Şoimoşan Daniel. După decesul
lui Farcaş Traian, la conducerea formaţiilor muzicale a venit Filip Dumitru
până în anul 1997. De atunci şi până în prezent, de activitatea muzicală se
ocupă Şoimoşan Daniel, nepotul lui Adam Butariu, ceea ce ne face să credem
că talentul muzical s-a transmis de la bunic la nepot. Daniel Şoimoşan este şi
un bun cântăreţ la orgă fapt pentru care acompaniază atât cântările comune
cât şi cele ale corului. Sensibilitatea sa muzicală se transmite şi coriştilor
determinându-i pe aceştia să interpreteze partiturile muzicale cu multă
măiestrie artistică. Referindu-ne la clădirea bisericii, aceasta a fost inaugurată
în anul 1901. La sărbătorirea centenarului s-a organizat o mare festivitate,
la care a participat primarul în funcţie atunci, reprezentanţi ai altor culte din
comună, precum şi toţi ce care odinioară au fost membri ai bisericii. A fost
o sărbătoare plină de emoţii, sărbătoare la care s-au adunat fraţi din toate
colţurile ţării, chiar şi din străinătate.
În anul 1991 s-a început modernizarea lăcaşului de cult şi a anexelor
aferente. S-a schimbat acoperişul, geamurile şi uşile, interiorul. S-a construit
balconul bisericii, s-a modernizat grupul sanitar în conformitate cu standardele
europene.
Libertatea religioasă de după 1989 a deschis multiple posibilităţi privind
misiunea socială a bisericii, fapt care s-a concretizat într-o diversitate de
activităţi.
Au fost înfiinţate grupe de copii care învaţă aplicarea principiilor de viaţă
izvorâte din Sfânta Scriptură la realităţile cotidiene. De educarea şi instruirea
lor se ocupă persoane abilitate. Grupa de tineri cu care se desfăşoara diferite
activităţi spirituale, activităţi sociale şi misionare precum şi întâlniri cu alţi
tineri din ţară organizate la Biserica, la Căminul Cultural din localitate sau la
Centrul de Tineret.
Caritatea, ajutorarea celor săraci este o învăţătură biblică de care un grup
din biserica noastră se ocupă în mod special.
În ultimii ani Misiunea în Oltenia –Horezu, precum şi misiunea externă
din Uzbekistan şi Turcia este susţinută spiritual şi financiar.
Prin activităţile muzicale desfăşurate în diferite localităţi din ţară şi
străinătate (Germania, Austria, Ucraina, Ungaria) am dorit şi dorim să
contribuim la dezvoltarea bunelor relaţii spirituale şi sociale.
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Întâlnire cu tinerii din Covăsânţ la Căminul Cultural

Corul bisericii baptiste din Covăsânţ
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Fanfara bisricii baptiste din Covăsânţ
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Biserica baptistă face parte din Sfera Protestantă a creştinismului, unde
o preocupare majoră este transferul valorilor spirituale în spaţiul public, iar
aspectele mai sus amintite subliniază acest lucru304.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Covăsânţ
Credinţa adventistă apare în localitate odată cu terminarea Primului
Război Mondial, când se întoarce de pe front Bocşa Ioan şi prezintă prietenilor
lui doctrinele advente primite de el pe front.
Dintre familiile iniţiatoare ale adventismului din Covăsânţ amintim: Ştef
Mihai cu familia, Mitra Ioan cu soţia, Farcaş Sida, Ardelean Teodor, Cuvinan
Gheorghe, Balta Vasile cu familia, Balta Mitru, Filip Şofron, Tudur Gavra şi
familia. Primul imobil a fost cumpărat în 1937 iar al doilea teren (cel actual)
cumpărat în 1990 de la Nichita Traian şi Iuliana. Sala de cult are o capacitate
de 240 locuri.
De-a lungul timpului au fost înfiinţate diverse formaţii muzicale: corul
bisericii, ansamblu de alămuri, iar recent, un ansamblu de blockflöte. Acestea
sunt prezente în cadrul programului de închinare, participând cu diverse piese
muzicale.
La înfiinţarea bisericii au fost 17 membri iar în prezent sunt 84 de membrii. Dintre pastorii care au slujit credincioşii adventişti din Covăsânţ amintim:
Crişan Pavel, Deac Gligor, Secui Petru, Cazan Gheorghe, Poenaru Octavian,
Dulgheru Emil, Obăgeanu Dănuţ, Pop Ion, Narcis Ardelean.
Două secvenţe din activitatea bisericii
Ziua Libertăţii Religioase – Covăsânţ, jud. Arad
Dupa-amiaza Sabatului din 15 ianuarie 2005 a însemnat, pentru
credincioşii Bisericii Adventiste din Covăsânţ, o ocazie de întâlnire cu câteva
dintre oficialităţile locale, ocazie prilejuita de organizarea programului
Zilei Libertatii Religioase. Printre oaspeţii de seama s-a numărat primarul
comunei, dl. Traian Balint, viceprimarul, dl. Dorin Ciceu, precum şi doua
cadre didactice de la cele doua unităţi de învăţământ din localitate, grădiniţa
şi şcoala generală.
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Text realitat de partor Teo Baltă şi prof. Voichiţa Fluieraş pe baza Arhivei bisericii, a
manuscrisului Istoria bisericii baptiste din Covăsânţ de Voştinar Şofron, a discuţiilor cu
membrii comunităţii baptiste locale
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Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Covăsânţ. Exterior

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Covăsânţ. Interior

Monografia comunei Covăsânţ

Biserica Apostolică Penticostală în construcţie

Biserica penticostală a romilor
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Expozitie de sanatate – Covasant, jud. Arad
(Narcis Ardelean / AARC Banat)
În perioada 17-19 ianuarie 2005, în comuna Covăsânţ, jud. Arad, sa desfăşurat o mini expoziţie de sănătate, eveniment recepţionat extrem
de pozitiv de către localnici. În urma relaţiilor excelente de colaborare cu
conducerea primariei, ni s-a oferit un spaţiu la Şcoala Generală din localitate,
unde au fost expuse panourile cu cei opt factori ai sănătăţii şi unde s-au
efectuat teste medicale.
Expoziţia a fost vizitată şi au beneficiat de acest program mai bine de 100
de persoane din afara bisericii. În data de 20 ianuarie, la invitaţia directoarei
Şcolii Generale din Covăsânţ, au fost prezentaţi tuturor elevilor din clasele
V – VIII cei opt factori de sănătate, elevii venind în sala unde era amenajata
expoziţia însoţiţi de profesorii lor.
Ca o încununare a acestei acţiuni, s-au pus bazele unei colaborări în
viitorul apropiat, prin care materiale educative pregătite de Biserica Adventistă
precum „Lecţiile celor şapte minuni ale lumii”, „Gândeşte cutezator” şi
altele, să fie prezentate elevilor de la Şcoala din Covăsânţ în cadrul orelor de
dirigenţie.
Biserica Apostolică Penticostală
În anul 2002 în Covăsânţ s-a înregistrat şi o Biserică Apostolică Penticostală a comunităţii româneşti care îşi construieşte în prezent o biserică la
numărul 149.

