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***
Locuri de obf,rqie...

Din pusta ungari cdtre Banatul romdnesc, pe l6ngd pdduricea din
lunca Mureqului, se porneau aproape intodeauna mai toate vdnturile ce

aduceau norii incdrcali cu ploaie curatd sau cu grindind, insolili deseori de

tunete, fulgere gi uneori tr[snete sau nori aducdtori de zdpadd in valuri de

nea, care imbrdcau cu o haind alb5, pufoasd, bogatd qi ocrotitoare humusul

negru timiqean din cea mai mdnoasd cdmpie a continentului nostru. Toate

implineau bogdlia cAmpiei in care se insimdnlau in fiecare toamnd sau

primdvar[ grdu, porumb, orz, ovdz sau trifoi, fiind strijuite de livezi cu

pomi fructiferi sau podgorii de vi{d de vie.
Iatna, din luna ianuarie a anului '47, a incdrcat toatd zona cu o

zdpadd de pin[ la un metru qi jumdtate, imbrdc6nd cdmpia timigean[ de

parcd preg[tea pdmdntul din comul abundenlei, prevestind strdngerea unei

recolte bogatd de grdne. Zdpada adus6 de norii plumburii se scurgea din
ceruri qi umplea in aceeaqi mdsurd atdt aqezbrile cu strdzile, curfile caselor

gi grddinile acestora, c0t qi sufletele lor de ![rani de prin pdrfile locului...
Se putea circula doar cu ajutorul sdniilor trase de cai. Frigul respira

deopotrivd prin nlrile cailor qi prin ale oamenilor, scofdnd rotocoale de

aburi plini din suflarea lor vie.
Bineinleles cd toate deplasdrile oamenilor erau legate de

rezolvarea a tot soiul de treburi de pe l6ngd cas6, dup[ care se miqcau

repejor l6ng[ sobele lor pdni sd se culce, zgribuli\i ca sd alunge frigul,
frecAndu-gi mdinile reci sau hainele de pe corp, pentru a se incdlzi.

intr-o diminealI de sfdrgit de ianuarie sdtenii mergeau pe jos,

inso{i{i doar de scdrfditul zdpezii care ieqea de sub incdlldrile 1or, fiindu-le
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greu s[ inoate printre ndmefii aduna{i din ninsorile care nu se mai opreau.
unii mai cu stare mergeau cu sdniile, alunecand ugor pe ulitrainzdpezitd,.
Erau mdnati la drum, numai de nevoile stringente propuse p"rrt o u n
indeplinite pentru aceazide iamd.

Tot aqa fdcuse qi cati{a, so{ia lui Branco Alexandru petrovici, care
se intorcea acasi cu copilul ei abia ndscut pe 24 ianuarie, rg4T, raspitalul
oragului Sdnnicolau Mare. sania aluneca uqor, lisdnd urmele tdlpicelor
sale de-a lungul strLzii prin zdpada agezatd in ultimele zlle de ianuarie.
Trecand prin fala Bisericii S6rbe din centrur rocalitdlii, fugitiv, t[ndra
mamd a primului ei fiu a indreptat privirea c6tre ldcaqul sfant qi_a fbcut
repede semnul crucii, apoi a spus repede in gdnd o rugdciune cdtre
Dumnezeu' Jinea pruncul infrgurat in niqte cdrpe arbe, flanelate, lipindu-l
skdns la piept ca sd nu inghele p6n6 s6 ajungi la locuinfa lor sdrdcicioasi,
aproape de marginea oraqului din cartierul Capu Satului.

Era o zi fericiti pentru ei. in casa pantofarului se nrscuse un b[iat.
Frigul lSsat odatd cu inserare a rdzbdtea in singura lor camerr unde se
frcea focul;i ?n care se adunau sd se incdlzeascdspre a le fi, c6t de cdt
mai suportabil, aerul rece adus de afard, odatd cu deschiderea uqii de la
intrare. camera locuitd era slab ruminati de lampa cu petrol, ca in mai
toate casele, pentru cd orSgelul nu era conectat incd la releauade curent
electric.

Se qtie cd rimiqoara a fost primul oraq din Europa, de ra mijlocul
secolului al XD(-lea, alimentat cu energie electrici gi asta prin grija gi
sprijinul austriecilor, puterea imperialr ce st6p6nea vremelnic Banaful
Unit in Imperiu, lund a fi despdrfit, cum este azi,in cele trei Jdri.in noplile reci se vedea vdlvdtaiamisterioasd qi veseld a limbilor de foc,
inelele lemnelor de jar ce degajau cdldura qi conturau ca ?ntr-un vis
imaginalia privitorului. Aga era qi starea celor din casd dar gi a multor
concitadini de-ai lor din micul ordqel agricol.
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Mama mea, a doua solie a lui Branco - tat6l meu, era maitdndrd, ca

el cu aproape 18 ani. Nlscuse un bdiat destul de zdravdn, cu toate
greut[{ile gi viala tristd din septembrie 1944, cdnd Cati\a a r[mas orfand
de rdzboi iar rudele ei apropiate din SAnnicolau Mare, unde a stat imediat
dupd tragedia familiei de la sffirgitul rdzboiului, au mlritat-o repede, ca sd

nu mai aib[ o grrjd in plus. Pentru ca imaginea bunicului meu s5 rimdnd
vie in memorie qi in timp, mama mea voia s1-mi dea numele tatdlui ei,

Stanomir. Numele Stanomir vine din limba slav6, de la cuvAntul

,,Stanovlenie" sau ,,ustanovlenie" ce ar insemna ,,Cel ce impune pacea".

ins[ tatil meu avea s6-mi pund un alt nume debotez, acela de Miroslav-
Gheorghe. Miroslav ?nseamn[ ,,slavd pdcii" gi Gheorghe, dupd numele
patronului familiei Petrovici, care era Sfdntul Gheorghe.

ObArgia familiei tatdlui meu, Petrovici, pornea cu arborele
genealogic al familiei bunicului meu din partea tatblui, a strimoqilor mei,

care nu era incd elucidat[ pentru mine. Poate mai tdrziu voi reugi sd

clarific Ai aceastd chestiune, dar asta numai dup[ mai multe cercetdri.

Familia gi-a fixat existenla pe meleagurile bdn[lene, cu ramuri duse in
timp, mai departe, pe alte meleaguri din lard qi str[indtate.

Timpul se rostogolea uqor in fiecare spafiu, inclusiv in micul
orbqel de frontierd din vestul RomAniei, in fiecare casd, unde sdldguiau

sufletele lor bldnde, aSezate, indiferent de na{ionalit[file care compuneau

aceastd comunitate ce locuiau fie in zone compacte, fie amestecaJi,

alcdtuind acea emulalie cosmopolitd, civllizatoare potrivit regulilor
acceptate gi respectate de to!i: romAni, germani, sArbi, unguri, bulgari qi

Jigani.
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***
intoarceri in timp

ln aceste locuri molcome, ldngd strdvechea cetate qi capitald a
Banatului de la Morisena, p6ni in anul de gralie 124r iqiduce viaJa din
,,illo tempore" o comunitate de oameni dintr-o aqezare in care azi se afld"

!3nadul, 
la marginea localitdtii mele natale, Sdnnicorau Mare.

Sdnnicolau Mare este un ordgel care poartd,acelaqi nume cu mdndstirea de
pe Lunca Mureqului.

vechea cetate Morisena, capitald, a Banatului reunit p6,ndin r24r,
,,IJrbs Morisena", Morisgrad ?n slavond, Morosvar in maghiard sau
cetatea Murdgului - cum ?i vor spune strdmoqii romdnilor b6nd{eni, a fost
cetatea voievodului Glad gi a fiului acestuia Ahtum, ucis de trdddtorul
cinadinus din porunca regelui ungar $tefan cel Sffint. Morisena, aqezat6,
pe arealul teritoriului cenadului, care cuprindea qi o parte a Sdnnicolaului
Mare de astdzi, a fost descrisi de istoricii Anonymus in marea gi mica
legendd a Sfhntului Gerhard, ce avea s6 fie rasd din temelii in anul T241,
in urma invaziei hoardelor asiatice a tdtarilor venifi din Mongolia _ prin
cuceririle temporare cu mari repercusiuni la nivel planetar. oragul avea
mai multe zone sau mici cartiere, aliniate ordonat dup6 sistemul austriac:
?n cartierul Sighet erau romdni gi s6rbi, in comuna germand sau
SAnnicolau German, stabili{i prin colonizarea din anii 1752-1765, erau
germani-qvabi veni{i din regiunea Saarului sau Baderului din Germania qi
mai era cartierul capu' satului, sau capdtul Satului, unde erau romAni
aduqi din zona Bihorului - Abrud. in cartierul Slatina majoritatea erau
rom6ni amesteca{i cu s6rbi, unguri gi bulgari iar ra margini locuiau gi
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familii de {igani, destul de liniqtiJi, fiecare cu rostul lor. In cartierul Bujac
erau rom6ni, unguri, sdrbi qi c6teva familii de germani.

in principala zond a oraqului exista qi se poate vedea gi acum, pe

malul drept al pArAului Aranka, splendidul castel al grofului Nako,
construit in anul 1864, de contele Kalman Nako qi solia lui contesa Berta
Nako. Contele Nako - conte de Szentmiclog, cu numele adevdrat Nacu,
era dupi unii grec, dupd allii aromAno-macedonean convertit ulterior la
catolicism.

A fost qi a rdmas o familie celebrd a regiunii. Odatd instalat[ in
zond, pe ldngd averea adusd in locurile unde s-au stabilit, timp de peste

doud secole s-a imbogdlit qi mai mult. Pe malul celdlalt al Muregului, pe

l0ngi oragul Mako, se afla vechiul castru roman al legiunii Gemina, una

din legiunile conduse de imp[ratul Traian care a cucerit, dupd cele doud

rdrhoaie dintre daci qi romani, vechiul stat al strimogilor nogtri legendari.

Castelul grofului Nako este o minune arhitectonicd bine

construitd, cu trei intrdri dintre care una oficiald, somptuoasd, pentru grof
qi familia sa precum qi pentru invitalii sdi aruli, diferiJi de lumea

slrmanilor ale cdror case erau aqezate, sau mai bine zis, fuseser[

imprdgtiate in jurul castelului pdnd la sistematizarea strizilor odatd cu

venirea populaliei germane din Bader gi din Austria.
La demisol are mai multe inciperi administrative laterale, despdrfite de un
lung coridor cu anexe. La parter se giseqte un mare salon pentru oaspeli,
inconjurat de alte camere pentru deservire. Marele salon are trei intrlri qi

o scard ce urcd la cele doud etaje, unde erau camerele grofului, ale soliei
sale qi ale membrilor familiei dar qi cele pentru invitali sdi. O altd ieqire
din salon dddea la o verandd ce ducea ?n grddinile splendide care

inconjurau castelul ajungdnd pAnd la malul p6rdului Aranka. De la etajul
doi al castelului, pe o altd scard, se ajunge la turnul sau donjonul
castelului, cu trei nivele qi un demisol. Ultimul etaj al turnului duce spre o

terasd hexagonald care dezvdluie qi acum privirilor, la orizontul punctelor
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cardinale, intreaga panoramd a imprejurimilor castelului. Tot in saloanele
castelului grofului Nako aveau si fie auziteprima oard acordurile muzicii
celebrilor Liszt, Bartok sau operetele, ,,Silvia", ,,yLnzdtorul de pdsdri,'ori
minunatele valsuri ale lui Strauss.

Astdzi acest obiectiv turistic din centrul oraqului, skdjuit de copaci
exotici, salc0mi japonezi, arbori soffra cu florile lor de un crem spre alb
qi de frumoqii copaci de ginko biloba, aduqi din indepdrtata chin6, este
unul dintre simbolurile cdutate de cei ce trec prin aceastr mici urbe.

Tot aici a fost descoperitd gi celebra ,,comoard de la SAnnicolau
Mare'" Dupd cum se qtie, comoara a fost gdsitd de c6tre o familie de s6rbi
de-a lui Sava vuin in cartierul Sighet, in anul 1799, qi a fost preluatd de
autoritatea imperiald austriaci, stIpdnitoarea regiunii de atunci.
Tezaurul, de o rard frumusele qi de o inaltd" valoare arheologicd, artisticd
qi qtinliificd,, alcdtuit din 23 de piese din aur, a fost luat gi aqezatincd de
pe atunci de puterea imperiald austriacd de la viena, in palatul de artd,
schonbrunn. comoara este agteptatd qi acum de poporul rom6n, in mod
legitim pentru a fi restituitd Romdniei.

Groful christoph Nako va ctitori biserica sdrbeascd din oraq
construiti intre ani rlg3-1781, unde se vor ruga ortodocqi romdni qi s6rbi
pand la ridicarea bisericii ortodoxe rom6ne. Groful $andor I Nako va
ctitori intre anii r1l4-r824 qi Biserica Romano-catolicd. in fa\a
frumoasei biserici a fost inFtrlatd. statuia ctitorului ei. Sandor Nako III,
care ajunsese guvemator al oraqului liber Fiume, astdzi Rrjeka. in ur.ri
1899 se construieqte o bisericd unitd greco-catolicd, pierdutd in timpul
comunismului, in oras existdnd o sinagogd evreiasc[ din anul 1794,
pentru cei circa 800 de evrei stabili{i in oraq, l6caq de cult in prezent
demolat. Au mai rdmas doar trei cimitire evreieqti ca semn istoric al
prezenlei lor pe aceste meleaguri, in frumoasa cosmopolitd localitate.
Tot aici, familia contelui Nako infiinleazd prima gcoald agricold de pe
teritoriul Romaniei, la ?nceputul secolului al XD(-lea, in care se pregdteau
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gi copiii de {[rani romdni, germani, maghiari qi de alte nafionalitdli. Tot
aici era qi $coala Superioar[ de Fete, care a fost patronatd de Ordinul

,,Notre-Dame" din Timiqoara qi va da numele viitoarei m[ndstiri a

oraqului.

in S6nnicolau Mare, s-a ndscut celebrul muzician maghiar Bella
Bartok. El a fost culegdtor de folclor qi a dus doina romdneasc[ in lume

cu celebra sa muzicd simfonicd concertat[ in Europa si in America,la
New-York. in pre"ent castelul renovat este Casd de Culturb qi muzeu
dedicat fiului oragului natal, celebrul muzician Bella Bartok.
Cel mai important director gi iniliator al acestui muzeu a fost profesorul
de istorie Iulius Szocs. De asemeni, pe aici a trecut in popasurile din
drumurile sale de intoarcere in lard de la Viena qi Berlin, marele poet

nalional Mihai Eminescu, stdlp al culturii romAnegti. Toate acestea

alcdtuiesc o inestimabild comuniune a locului, a spiritului oamenilor care

au ascultat sunetul muzicii inegalabile a lui Bartok qi cuvAntul de aur ales

din stihul marelui poet naJional Eminescu.

Prima statuie a marelui poet nalional romdn, din Banat qi

Transilvania qi a treia din RomAnia, se va indlla la S6nnicolau Mare, pe 11

octombrie 1925, in fala fostei $coli Agricole. La inaugurarea festivd a
statuii marelui poet va veni qi poetul transilvdnean Octavian Goga,

precum qi ministrul artelor de atunci, Ion Minulescu.
in fiumoasa cuvdntare a poetului Octavian Goga, rostitd la Monumentul
lui Eminescu de la SAnnicolau Mare, acesta a spus urmdtoarele, ,,...pentru
intdia oari intr-un petec de plmdnt rom6nesc dezrobit cade vdlul de pe

chipul de bronz al lui Eminescu (...) o grani![ se pdzegte sau cu un corp
de arunatd", sau cu statuia unui poet legatl de inimile tuturora. Ali ales-o pe

cea mai tare, afr ales un poet, cum v-au pov[luit impulsurile unui popor de

artiqti. L[sa{i-m[ sd vd mulfumesc, avind acest drept printr-un zbucium
indelung pe urmele invdldtorului." (Octavian Goga, 1927,p.41-44).
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La solemnitate, $tefan cioroianu, vorbind de nemuritorul Eminescu
spune: ,,sufleful lui Eminescu a fost cea mai sfhnt[ bisericd in care a ars
ficlia dragostei de neam. in aceastd bisericd se afld depozitate toate
comorile poporului romdn."

Tot familia Nako va mai construi
in anul 1870, in Sdnnicolau German dar
sdndtatea cetd{enilor localit{ii. in curtea
contesei Berta Nako, in mijlocul unei
statuia Sfintei Berta.
Tot prin sus{inerea grofului Kalman Nako s-au construit caile ferate pe
linia Timiqoara-sdnnicolau Mare-Szeged qi linia de cale feratd, Arad-
S dnnicolau Mare-Kikinda.

clipele se strecoard ugor prin sita timpului, fbrd oprire, in aceastl
localitate bdn6\ean6, ca peste tot in lume, odati cu rdsuflarea vie a
trditorilor ei...

gi prima grddini{d pentru copii,
qi un spital al oragului pentru
spitalului, care poartd numele

grddini cu trandafiri, troneazd
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Jr**

inceputuri

Primii doi ani din via{b, ca la mai toli copiii, au trecut destul de

uqor qi repede. in casa noastrd sdrlc[cioasd dar foarte ingrijit[, simfeam

mireasma anotimpurilor, cbldura sobei cu lemnele arzdnd mocnit sub

strdlucirea scinteilor din jar care zburau ca niqte stelu{e sclipitoare, spre

uimirea mea de copilaq aflat seara in pdtu!.

Copilul din mine a fbcut cunoqtinld, ca orice prunc, cu lumea

inconjurdtoare: pe mami o recunoqteam dupd mirosul ei, dupd vocea

blAnda de alint a$a cum o are fiecare mamb gi pe care fiecare prunc abia

ndscut o percepe. Pe ceilalli aveam sd-i cunosc dupd timbrul vocii sau

dupS contactul vizual cu ochi albaqtri de lapte - cum li se spunea ochilor
copiilor de pdnd la gase luni, dupd care ochii mei aveau s[ devin[ cdprui,

de culoarea alunelor. Cu timpul voi percepe qi lucrurile din lumea

inconjur[toare, din camera unde creEteam odat[ cu gAnguritul care

prevestea silabisirea primelor cuvinte aflate in mintea mea de copil.

Zilele se scurgeau repede in clepsidra timpului. Fiecare clipd ipi
punea amprenta pe micul meu trup, cregteam vdzdnd cu ochii... Mintea nu
prea pricepea profunzimea lucrurilor dar ele se intipdreau ca un vis viu in
c[puqorul meu de copil. Stdteam mai mult cu sora mea dupd tatd,, mai
mare cu gase ani ca mine, Angela - o fatd oacheqd, foarte drdgtt[d, cu un
pdr negru ca pana corbului -, care nu md scdpa din ochi.

Dupd vreo cinci ani, in luna august, familia se miregte: se naqte

fratele meu mai mic, Ionic[, sau cum se spune pe sdrbeqte, Iovan, dar eu

qi mama o sd ii spunem Ionic6. Angela, va avea grij[ cel pulin gapte ani,
in special de mine.
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Mama mea era o gospodind desiv'rgitd,, curatdqi cuminte pentrutinere{ea ei de atunci. Avea o educatie tipic germand, pentru cd ea s-an6scut, attdit qi a invdfat p6nd la 17 ani,intre nem1i, ir, "o**a Tomnatic,
unde se afla o comunitate formatd in majoritate de qvabi, oameni pricepuligi foarte gospodari. cdnd am ?mplinit cinci ani mama m-a inv([atprimii
paqi ai valsului qi tangoului. La inceput am fost mai timid apoi am prins
drag fa[d, de muzicalitatea prdcutd a acestor dansuri, ra mod6 pe aceea
vreme nu numai pentru nostalgicii mai in varstd dar qi pentru tinerii careincercau s6 in{eleagd sensul qi trdirea acestor melodii romantice.

Tat[l nostru ne-a mutat ?ntr-o casi cu chirie, pe strada Bari{iu, lanumarul 9, in cartierul Slatina, denumire pusd dupd, zona mai pufin
favorabild cultivdrii grdnelor, cu pdmdnt mai bogat in sare fald de cel
arabil care predomind in cAmpia bdnd[ean6.

Petrovici Branco qi romdnca vanca din familia lui Sauca, eraubunicii mei din partea tatilui. Deda, bunicul Branco, era pantofar printre
altele, iar bunica mea casnicd. Ei au avut gase baiefi, 

'p" 
tuimmeu, Branco

Alexandru - fiul cel mai mare, pe unchii mei: Iuliu, Diura, Ioan, pera gi
Sava - cel mai mic - gi o singurd, fatd,, mdtuqa mea Milila. Bunicul, prin
munca lui, iqi ?ntrefinea cu greu familia destul de numeroasd qi
gdlSgioasS.

Tatdl meu, Branco Alexandru petrovici, n[scut pe 29 decembriel9lr, avea numele qi prenumele complet precum cel ar regilor s6rbi, degi
o asemenea origine este pusala indoiala. Era un on' .rr*pe,at, cu o vorb6liniqtitd gi infeleaptd ,,banul, ca si il ai qi s6 il poti folosi, trebuie s[ il legiin nou5zeci gi noud de noduri" spunea ddnsul... Tata qtia foarte bine acestlucru, mai ales dupd ce tatdl sdu gi bunicur meu, Branco petrovici, a plecatin America la San Francisco, l6s6nd-o pe sofia sa acasd cu qapte copii.
Singura lor speran(d, era cd,poate prin asta vor reuqi sd re fie mai bine!!

cand tatil meu abia ?mplinise 12 ani a trebuit s6 lucreze la c6mp,la treieratul grdului, ra batozd. FraJii s6i mai mici nu vor uita niciodatl


