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CORINA VLAD
DIACONESCU

În copilărie, Hălmagiu însemna pentru mine o localitate situată pe ruta Brad-Arad.
Casa părintească, de pe strada Avram Iancu, se afla aproape de gara din Brad. Îmi aduc aminte,
cum, revărsarea călătorilor de la gară spre centrul oraşului prin faţa casei mele, era un moment
important al dimineţii ca şi al după-amiezii fiecărei zile. Calea ferată ce pornea de la Arad, şerpuia
pe Valea Crişului Alb şi aduna oamenii de la Pâncota, Ineu, Şiria, Gurahonţ. Mie îmi erau familiare
localităţile mai apropiate de Brad. Şi acum mi le reamintesc cu emoţie: Ociu, Birtin, Vaţa de Jos,
Lunca Moţilor, Baia de Criş, Ribiţa, Ţebea. Aveam mulţi colegi de liceu care făceau naveta cu trenul.
O parte din ei veneau de la Hălmagiu.
După liceu m-am mutat cu părinţii la Bucureşti.
Pe la mijlocul anilor ‘80, în drum spre Oradea, am trecut prin Hălmagiu. Păstrându-şi obiceiul, soţul
meu, scriitorul Mihail Diaconescu ne-a convins pe Tatiana, sora lui, pe Florin, soţul ei şi pe mine, să
coborâm din maşină şi să ne plimbăm prin centru. Datorită semnificaţiei sale istorice excepţionale,
zicea soţul meu, Hălmagiul are o putere de atracţie cu totul deosebită. De altfel, el ne-a mărturisit că
a mai fost prin Hălmagiu de câteva ori,  înainte de căsătoria noastră din vara lui 1978. Era in
perioada când el se documenta pe teren, cu privire la satele aflate de-o parte şi de alta a liniei
demarcaţionale Zam-Ciucea,  care în  prima parte a  anului  1919 a despărţit  armata română de
bandele agresoare trimise de Bela Kun, dictatorul comunist al Ungariei, să “recupereze” Ardealul,
după ce românii s-au unit irevocabil şi definitiv cu patria mamă în ziua sfântă de 1 Decembrie 1918.
Documentarea aceasta pe teren l-a ajutat pe soţul meu să scrie romanul Sacrificiul. Şi-a amintit
atunci, că de la Hălmagiu s-a dus spre Deva cu un camion, trecând şi prin Brad, oraşul meu natal.
În ultimii ani, am avut ocazia să evoc Hălmagiu, localitate cu rezonanţă istorică legată atât de strâns
de figura eroului  nostru naţional  Avram Iancu,  împreună cu buna şi  blânda mea prietenă Diţi
(Smaranada Constantinescu), soţia scriitorului Paul Everac. Diţi este originară din Hălmagiu.
Ne aminteam amândouă de câţiva colegi de-ai mei, printre care şi de Marcel Crepcea, cel ce ne-a
salutat ani de-a rândul cu mâna la chipiul cu dungă roşie, în calitate de şef de gară, când trenul
oprea în staţia Hălmagiu. Impresionat de istoria moţilor, dar şi ca un omagiu adus soţiei sale, Paul
Everac a scris piesa intitulată Iancu la Hălmagiu, o capodoperă dramaturgică.
Mă întâlnesc uneori cu adorabila Diţi. Discutăm multe şi de toate. Eu îi spun ce scrie soţul meu,
Mihail  Diaconescu,  ea îmi  spune la  ce lucrează maestrul  Paul  Everac.  Amândouă am ajuns la
concluzia că este minunat să fii soţie de scriitor, deşi ei sunt dificili uneori şi trebuie protejaţi ca
nişte copii mari.
Dacă maestrul Paul Everac a scris piesa Iancu la Hălmagiu , soţul meu mi-a dedicat o parte din



CTITORII VOIEVODALE ROMÂNEŞTI ÎN TRANSILVANIA (II)

2/3

cărţile lui. Dedicaţiile ce mi le-a făcut, „Corinae Lygiae mirandae dulcissimae uxori grato anima
D.D.D “, vor rămâne pe cărţile sale şi după ce noi vom trece în viaţa veşnică.
Mă gândesc cu nostalgie la acele locuri în mijlocul cărora m-am născut şi am crescut. Am aflat
lucruri interesante şi din cărţile de istorie naţională pe care tata, avocatul Ioan V. Vlad din Brad, le-a
strâns toată viaţa, cu atâta devotament. Sunt cărţi vechi, precum monografia Ţinutul Hălmagiului de
Traian Mager, tipărită în 1937, sau mai noi, scrise de Vasile Netea, Florian Dudaş şi alţii.
Veche vatră de trăire românească, Hălmagiu făcea parte din comitatul Zarandului, ca şi oraşul meu
natal, Brad.
Aşezat pe cursul mijlociu al Crişului Alb, Hălmagiu este menţionat pentru prima dată în documente
în anul 1359, sub forma unui voievodat, dar vechimea sa este mult mai mare. Numele care apare mai
des în documentele vremii este cel al voievodului Moga din Hălmagiu.
La români voievodul a fost un mare comandant militar şi conducătorul unei confederaţii de obşti în
epoca feudală. Voievodul (dux în latină, il duce în italiană, der Herzog în germană) avea atribuţii
politice, administrative, judecătoreşti şi mai ales militare într-un anumit teritoriu.

Voievodul era un cneaz (cum a fost strămoşul meu Vladislav de la Ribiţa), ridicat pe o treaptă
politică mai înaltă datorită atribuţiilor pe care le avea.
Voievozi au fost în epoca feudală, în toate ţinuturile locuite de români. Voievodatul este o instituţie
specific românească. Ea corespunde unui ducat din occidentul Europei.
Cele  mai  vechi  voievodate sunt  menţionate documentar  în  Transilvania  de celebrul  Anonymus,
notarul regelui ungur Bela al III-lea (1172-1196), autor al cronicii Gesta Hungarorum care atestă
străvechea prezenţă a românilor şi organizarea lor militară, politică şi statală în Transilavnia, în
timpul invaziei şi stabilirii ungurilor în Panonia şi a expansiunii lor ulterioare în teritoriile învecinate.
După cum se ştie,  cele  mai  vechi  voievodate semnalate de Anonymus la  finele secolului  IX şi
începutul secolului X au fost cele conduse de dux (voievodul) Menumorut, domnitorul unui stat
feudal din Crişana (situat între Mureş şi Someş cu centrul în fortăreaţa Biharea de lângă Oradea); de
dux  (voievodul)  Gelu  (“Gelou  dux  Blachorum” spunea  Anonymus),  conducătorul  statului  feudal
românesc aflat în interiorul arcului carpatic (între porţile Meseşului şi izvoarele Someşului, avându-
şi centru la Dăbâca, la circa 30 km nord-est de Cluj-Napoca, pe valea Lonei) şi Glad, dux (voievod)
român, conducătorul statului feudal care cuprindea Banatul.
Ca instituţii politice, voievodatele româneşti atestate de Anonymus sunt mai vechi de secolul al X-
lea.
Voievozii, aşa cum a fost Moga de la Hălmagiu, aveau cetăţi şi armate formate din ţărani. Datorită
organizării militare voievozii români au putut să se opună eficient invaziei străine ungare. După ce
migratorii  unguri,  stabiliţi  în  câmpia  Panoniei,  au  cucerit  treptat  Transilvania  într-un  proces
îndelungat şi dramatic, care a durat aproximativ două secole, titlul de voievod s-a păstrat.

Hălmagiu

Credinţa acestor voievozi din Transilvania era creştină ortodoxă.
Preoţii din sate se aflau sub ascultarea ierarhică a unor episcopi.
Monumentul care conferă Hălmagiului un loc aparte în peisajul istoric al Zarandului, este biserica
Adormirea  Maicii  Domnului,  tocmai  din  epoca  impunerii  în  istorie  a  statelor  feudale  Ţara
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Românească şi Moldova.
Este o construcţie din piatră de râu, formată dintr-o navă scurtă cu turn clopotniţă, la care s-a
adăugat ulterior o clădire mică şi  un altar patrulater.  Pe cele două laturi,  nava are câte două
ferestre,  iar corul doar una singură.  Specialiştii  au descoperit  încă o fereastră tipic gotică,  cu
ornamente, pe peretele sudic.
În secolul trecut a fost scoasă la lumină de sub tencuială, o valoroasă pictură murală care se poate
distinge şi astăzi. Regăsim asemănări cu picturile interioare de la ctitoriile de la Ribiţa şi Crişcior. Şi
în biserica din Hălmagiu tabloul votiv îl reprezintă pe voievodul locului, cu chipul smerit, cu părul
lung şi îmbrăcat în ţinută aleasă, ceea ce demonstrează rangul avut dar şi tradiţia locului. Ctitoria
este asociată cu numele voievodului Moga, dar data zidirii şi zugrăvirii nu este cunoscută.
Alături de celelalte ctitorii voievodale din Transilvania, biserica de la Hălmagiu este o mărturie a
vechimii şi continuităţii noastre, o dovadă a preocupării familiilor voievodale şi cneziale de a construi
lăcaşuri de luminare şi credinţă.
Amintind de instituţia feudală a voievodatului este necesar să subliniem faptul că toţi domnii Ţării
Româneşti  şi  ai  Moldovei,  care  aveau în  titulatură  şi  calitatea  de  voievozi,  practicau doctrina
bizantină a virtuţilor imperiale, dragostea şi teama de Dumnezeu din îndurarea căruia domneau,
filantropia, înţelepciunea, generozitatea, dreptatea pe care o împărţeau ca judecători supremi. În
conformitate cu doctrina monarhică bizantină ei  îndeplineau rolul sacru de reprezentanţi  ai  lui
Dumnezeu pe pământ.
Ctitoria voievodală de la Hălmagiu este dovada revelatoare a credinţei noastre strămoşeşti.
Pentru aceste motive şi pentru altele pe care spaţiul acestei evocări nu ne permite să le adăugăm,
Ţinutul Hălmagiului este foarte scump inimii mele de moaţă.


