


Dedic această lucrare tatălui meu
Velica Sterian (1929-1993),

 care a cântat la bas fa în fanfarele minerilor din
Lonea-Aninoasa-Petroşani şi în Fanfara Reunită a Văii Jiului.



PAGINI DIN ISTORIA
FANFARELOR

DIN VALEA JIULUI



MOTTO: “Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi
gândului, farmec tristeţii şi tuturor lucrurilor veselie şi viaţă. Ea este
temelia ordinei; Ea înalţă pe om spre tot ce e bun, drept şi frumos”.

Platon (Aristocles)
(427-347 î. Hr.) – filosof grec

(Acest motto se găseşte înscris în Sala de repetiţii a sediului Fanfarei
Minerilor din municipiul Lupeni, strada Vitoş Gavrilă).
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MUZICA DE FANFARĂ

Muzica de fanfară este un gen muzical cântat de o “formaţie
alcătuită în majoritate din diverse instrumente de suflat şi de
percuţie” – numită fanfară.

La români, s-a păstrat amintirea vechilor instrumente masive de
suflat de pe vremea romanilor, dovada fiind buciumul care, în latină,
se numea “bucinum”. La 14 decembrie 1873 poetul şi publicistul
Cezar Bolliac (1813-1881), preocupat de arheologie şi numismatică,
declară că, în săpăturile arheologice intreprinse la Islaz (judeţul
Teleorman) a găsit resturile unei “trompete dacice” din argint
(informaţie din “Istoria muzicii universale în date” de Iosif Sava,
Petre Rusu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983, pag.262).

În Egipt s-a descoperit o “trompetă din bronz” construită în anul
2000 î.Hr. Multă vreme ea a avut formă dreaptă. În 1811 germanul
Sebastian Virdung menţionează “trompeta sub formă de S”. În 1801
trompetistul german Anton Weidinger (1766-1852) a inventat o
“trompetă cu clape” care l-a impresionat atât de mult pe
compozitorul austriac Joseph Haydn (1732-1809), încât acesta a scris
“Concertul pentru trompetă în mi bemol major”. În 1818 trompetistul
german Heinrich Stölzel (1777-1844) inventează “trompeta cu
piston” (Gheorghe Manolea – “Invenţii şi istoriile lor”, Ed. Alma,
Craiova, 2008, pag.47). Apoi, saxofonul a fost inventat de belgianul
Adolphe Sax (1814-1894), care dorea să îmbunătăţească clarinetul-
bas şi a obţinut un nou instrument pe care l-a brevetat în 1846.
Primele succese le-a avut cu fanfarele militare (Gheorghe Manolea –
“Invenţii şi istoriile lor”, Ed. Alma, Craiova, 2008, pag.50).

În epoca medievală, s-a manifestat înflorirea orientală, prin
apariţia “meterhanelelor” şi “tumbulhanelelor”, un fel de fanfare cu
instrumente de suflat de origine arabă sau turcă şi care funcţionau pe
lângă curţile domneşti. Ele erau prezente însă şi la fastuoasele nunţi
ale marilor boieri şi oameni de seamă. Un document din 1495, emis
de cancelaria domnitorului Moldovei, Ştefan cel Mare (1457-1504),
indică prezenţa acestei incipiente “muzică de fanfară” pe teritoriul
actualului judeţ Vaslui. În el, ni se spune că, între proprietarii satului
Năneşti, care se află în apropiere de localitatea Ghergheşti de astăzi,
judeţul Vaslui, se găsea şi un anume Mircea Purcel – “surlariul”.
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Localitatea Ghergheşti, comună în judeţul Vaslui, cu 2.664
locuitori (1995), şi o biserică de lemn cu hramul “Sf. Nicolae”
(1743), unul dintre centrele actuale ale interpreţilor de fanfară,
adăpostea, deci, în secolul al XV- lea un interpret la surlă, instrument
masiv de suflat, sau poate cineva care confecţiona astfel de
instrumente (surla – vechi instrument muzical popular românesc de
suflat, asemănător fluierului, cu mai multe orificii şi cu ancie dublă).

Apariţia fanfarelor în formele lor moderne se datorează însă
constituirii orchestrelor militare, odată cu modernizarea Armatei
Române în secolul al XIX- lea. Aceste fanfare au fost organizate de
instructori italieni sau germani, de unde existenţa a două stiluri
interpretative distincte, susţinute de instrumente adaptate fiecăreia
dintre acestea: interpretarea cu „instrumente normale”, reprezentând
stilul german, sau cu “instrumente tăiate” (instrumentele sunt
scurtate cu aproximativ 2-3 cm, furnizând un sunet mai înalt şi mai
dulce), reprezentând stilul vienez. La 8 august 1875 prin decret
guvernamental se introduce “muzica” în învăţământul de cultură
generală din România (“Istoria muzicii universale în date” de Iosif
Sava, Petre Rusu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983, pag.265).

Termenul de “fanfară” desemnează muzica unei formaţii de
suflători, predominant “alămuri” şi “percuţie” cultivată îndeosebi de
militari cu origini în antichitate, cu o dezvoltare modernă din secolul
al XIX- lea până în contemporaneitate. “Ansamblul de fanfară” se
integrează vieţii muzicale practicate de “amatori”, având o nouă
înflorire europeană în secolul al XIX- lea. Marile enciclopedii
muzicale “Die Musik in Geschichte und Gegenwart” (M.G.G.)-
Kassel 1961 şi “The New Grove” (N.G.) relaţionează formaţia cu
manifestările ei în cadrul muzicii militare (articolele “Militarmüsik”
respectiv “Military Band”). Enciclopedia muzicală M.G.G. tratează
dezvoltarea istorică a ansamblului începând cu muzica militară a
antichităţii, iar enciclopedia muzicală N.G. datează expresia de
“fanfară militară” la sfârşitul secolului al XVIII- lea, ca desemnând
formaţia instrumentală a regimentului, alcătuită din suflători de lemn,
alămuri şi percuţie.

Aplicarea termenului de “fanfară” formaţiilor instrumentale civile
cu aceeaşi componenţă este situată de enciclopedia muzicală engleză
N.G. în secolul al XIX- lea. “Ansamblurile de fanfară” prezintă în
general două tipuri de componenţă: cu şi fără suflători de lemn
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asociate alămurilor şi percuţiei. Ansamblurile fără suflători de lemn
sunt mai răspândite în practica amatorilor, întrucât instrumentele cu
valve au o tehnică accesibilă. Accesibilitatea constă pe de-o parte în
manualitatea lipsită de dificultate a acţionării valvelor, pe de altă
parte în analogia funcţionării tuturor instrumentelor din familie. Din
punct de vedere artistic fanfara este un ansamblu cu manifestare în
aer liber. Istoric, ea a împlinit funcţiile de semnale în viaţa citadină
(Turmmusik), iar în viaţa militară s-a manifestat atât în desfăşurări
de conflicte armate (război) cât şi în demonstraţii în vreme de pace
(de exemplu în secolul al XVII- lea – ansamblul de Brandenburg, cu
activitate în timpul Războiului de 30 de ani (1618-1648), respectiv
formaţia de muşchetari francezi).

În secolul al XIX- lea se păstrează funcţionarea artistică în aer
liber a ansamblului, intensificând însă funcţiile de agrement: muzică
festivă, de promenadă, de chioşc, dar şi funebră. Estetic, funcţiile
acustice şi festive ale muzicii de fanfară se împlinesc în funcţiile
generice ale muzicii de amatori: plăcerea de a practica muzica pentru
delectarea proprie, deopotrivă cu delectarea auditorilor. De
menţionat că facilitatea tehnico-manuală se corelează destinaţiei
muzicii de a fi cântată în aer liber, astfel încât instrumentiştii fanfarei
pot cânta şi cu mănuşi, în caz de vreme geroasă.

În cazul fanfarelor miniere, plăcerea estetică îşi află manifestarea
mai plenară, în condiţiile practicării muzicii în aer liber, în contrast
cu condiţiile de muncă de zi cu zi ale activităţii în subteran.
Funcţiilor estetice li se adaugă funcţia de competiţie artistică în
manifestarea ansamblurilor de fanfară, manifestată îndeosebi în
secolul XX. Introducerea gramofonului (inventat în 1887 de Emil
Berliner (1851-1929) şi a radioului (inventat în 1894 de Guglielmo
Marconi (1874-1937) şi perfecţionat în 1896 de Aleksandr
Stepanovici Popov (1859-1905/1906)) la începutul secolului XX, a
determinat scăderea interesului amatorilor de muzică, de a practica ei
înşişi muzica de fanfară, camerală ori simfonică. Funcţiile
pedagogice ale fanfarei nu sunt de neglijat, având în vedere că ea
oferă cadrul de instruire muzicală pentru categorii sociale specifice,
care uneori nu ar avea acces altminteri la arta muzicii. În acest sens,
un ansamblu exigent asigură deprinderile de citit şi chiar scris
muzical ale membrilor săi.
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În România, fanfarele având componenţă umană militară şi civilă
au avut o activitate înfloritoare în secolul al XIX- lea şi începutul
secolului al XX- lea. Această activitate a fost consemnată de istoricii
muzicii româneşti, de la Mihail Grigore Posluşnicu (născut
14.11.1871, Suceava – decedat ianuarie 1936, Botoşani), la Octavian
Lazăr Cosma (născut 15 februarie 1933, Tresnea-Sălaj). În anul 1928
apare la Bucureşti cartea lui Gr. Posluşnicu – “Istoria muzicii la
români de la Renaştere până-n epoca de consolidare a culturii
artistice”, iar în 1973 apare la Bucureşti “Hronicul muzicii
româneşti”, vol. 1, de Octavian Lazăr Cosma.

Se constată însă că literatura muzicologică marginalizează muzica
de fanfară. Fenomenul este explicabil având în vedere că
preocupările muzicologiei au centrul de greutate în muzica cultă, pe
când fanfarele aparţin muzicii diletante, la interferenţa cu muzica
uşoară. Investigarea vieţii muzicale promovate de fanfare prezintă
importanţă în măsura în care nivelele “marginale” ale vieţii muzicale
sunt tocmai cele care atestă gradul de cultură al unei naţiuni.
Manifestarea intensă a muzicii la nivelele categoriilor sociale de
producători ai bunurilor materiale înseamnă vitalitate culturală.

Nu am identificat monografii dedicate domeniului în zonele
miniere româneşti, deşi fanfarele s-au manifestat din secolul al XIX-
lea până astăzi, din Maramureş până în zona Gorjului. Dincolo de
menţiunile răzleţe ale unor asemenea manifestări în presa vremii,
este necesară pentru reflectarea adecvată a fenomenului în
istoriografie, cercetarea minuţioasă şi sistematică. În “Dicţionarul
cronologic: Asociaţii, Cluburi, Ligi, Societăţi” alcătuit de Petre Dan,
apărut la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, la pag.
323-324 regăsim următoarea informaţie: „Ion Vidu (1863-1931) şi
Iosif Velceanu (1874-1937) au publicat la Lugoj, la 10 august 1922
cu prilejul jubileului de 70 de ani de la înfiinţarea primului cor
ţărănesc de la Chizătău, „Apelul unui comitet de iniţiativă” în care se
lansa chemarea constituirii Asociaţiei. „Dorim să înfiinţăm Asociaţia
corurilor şi fanfarelor din Banat, care să devină un focar de cultură
muzicală şi un loc de întâlnire sufletească pentru toate societăţile
corale – se arată în Apel. Dorim să pornim o muncă sistematică
condusă din centru şi să închegăm într-un mănunchi de muncă şi
însufleţire toate societăţile corale, dându-le sfat şi îndemn”.
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Răspund aproape 30 de reuniuni corale şi instrumentale care, prin
delegaţii lor, semnează la 21 septembrie 1922 actul de constituire al
Asociaţiei. Dintre direcţiile de acţiune ale Asociaţiei evidenţiem:
organizarea de olimpiade corale, cursuri pentru pregătirea de dirijori
din rândul ţăranilor, tipărirea unei publicaţii cu scopul îndrumării
profesionale a corurilor şi a editării partiturilor din creaţia
românească de gen. Această revistă va fi publicată la 15 aprilie1927
cu titlul „Revista corurilor şi fanfarelor româneşti din Banat”, având
ca prim redactor pe compozitorul Filaret Barbu (1903-1984).

Revista îşi propunea un plan de acţiune menit a sprijini activitatea
Asociaţiei prin valorificarea creaţiei folclorice, perfecţionarea
coriştilor şi a dirijorilor. Obiectivul fundamental atât al Asociaţiei cât
şi al revistei era promovarea creaţiei corale româneşti, a muzicii
considerată „Comoara imensă care se găseşte în Banat trebuie
dezgropată, adunată şi apreciată. De-a lungul anilor, Asociaţia a
reunit peste 300 de coruri şi 80 de fanfare. La acţiunea de îndrumare
şi sprijinire a reuniunilor corale şi instrumentale de către Asociaţie
şi-au adus contribuţia o serie de personalităţi ale vieţii muzicale
bănăţene ca Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu (1877-1968), Filaret Barbu
şi alţii. Între anii 1923 şi 1938 prin strădaniile Asociaţiei, au fost
organizate, la Timişoara, serbările cântecului românesc, cu larg ecou
în inimile populaţiei româneşti, prilej de relevare a frumuseţii artei
interpretative a artiştilor amatori”. (Ca o curiozitate, prima menţiune
documentară din anul 1373 consemnează că termenul de „nedeie”
este un termen românesc, că în munţii Maramureşului termenul de
„nedeie” se traduce în ungureşte „sărbătoarea munţilor”. În Valea
Jiului primele „nedei de munte” s-au ţinut în jurul anilor 1520).

Paginile de faţă intenţionează prezentarea fanfarelor miniere din
Valea Jiului, întrucât zona este reprezentativă, atât din punctul de
vedere al amplitudinii activităţii de minerit în acest bazin carbonifer,
cât şi al vechimii şi intensităţii acestui tip de manifestare – muzica de
fanfară. Documentarea s-a bazat pe arhivele exploatărilor miniere,
ale Asociaţiilor de pensionari din fiecare localitate a Văii Jiului şi nu
în ultimul rând pe memoriile membrilor vechi ai fanfarelor din zonă,
precum şi prin reflectarea manifestărilor activităţii fanfarelor în presa
vremii. Arhivele oferă material documentar îndeosebi în privinţa
dotării şi a remunerării membrilor fanfarelor, aşadar, date cu caracter
istoric şi material. De menţionat, că s-au putut cerceta documente de
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arhivă de la: Fanfara Minieră Lupeni, Asociaţia Pensionarilor Petrila,
Fanfara Minieră Vulcan, unde au fost bine păstrate documentele de
la începuturile activităţii fanfarei; mai puţin la Petroşani, unde multe
documente s-au pierdut în perioada 1974-1992, când fanfara nu a
avut un sediu permanent, a fost mutată din loc în loc, iar la Aninoasa,
Lonea şi Uricani, unde fanfarele s-au dizolvat, nu s-au păstrat
documentele de arhivă, toată documentaţia bazându-se pe memoriile
exclusive ale foştilor membrii ai fanfarelor.

Dificultatea cercetării s-a resimţit îndeosebi în privinţa
repertoriului. La Vulcan, unde datorită întreruperii activităţii fanfarei
în perioada 1932-1936, în plină criză economică, multe documente s-
au pierdut, nu s-a putut ţine o evidenţă clară a repertoriului. La
Aninoasa repertoriul se poate reconstitui doar din memoria foştilor
membrii, la Lonea nu s-a mai putut reconstitui repertoriul. Un
registru (Repertoar) de repertoriu foarte clar posedă fanfarele din
Lupeni şi parţial Petrila. Investigarea orală oferă date subiective,
valoroase din punctul de vedere al trăirii fenomenului artistic,
relevând conştiinciozitatea memorialistică – este însă inevitabil,
caracterul lacunar al mărturiilor. Presa vremii reflectă manifestările
de fanfară numai prin consemnări, care nu dau nici caracter
sistematic, nici valorizator.

După o consultare sistematică cu doamna profesoară de muzică
Bogdanffy Edith (născută în 20 iulie 1953, Sf. Gheorghe) de la
Şcoala Generală „Avram Stanca” din municipiul Petroşani – această
carte are scopul vădit de a corela informaţiile obţinute prin cele trei
surse menţionate, încercând interpretarea lor istorică şi estetică. În
acest sens, structurarea problematicii urmăreşte aspecte precum:

- geneza fanfarelor în zona Văii Jiului;
- dotare materială cu instrumente şi partituri (ştime, note);
- componenţa numerică şi calitativă, potrivit gradului de

instruire a membrilor, a ansamblurilor jiene de fanfară;
- funcţiile muzicii de fanfară – funcţii generice ale muzicii

diletante, respectiv funcţiile specifice legate de manifestarea
în aer liber;

- ponderea muzicii româneşti în selecţia repertorială.
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ŢARA JIURILOR – AŞEZARE GEOGRAFICĂ
ŞI SCURT ISTORIC

Depresiunea Petroşani (Valea Jiului) cel mai important bazin
carbonifer din România, atât în ceea ce priveşte cantitatea de rezervă,
cât şi calitatea superioară a cărbunilor, este aşezată în cursul superior
al celor două Jiuri (Jiul de Est şi Jiul de Vest) de unde vine şi numele
de Valea Jiului. Depresiunea este limitată de coordonatele geografice
45017’ - 45022’ latitudine nordică şi 20033’ - 20013’ longitudine
estică. Se află la extremitatea sudică a regiunii Hunedoara. Ca o
adevărată cetate naturală din inima Carpaţilor Meridionali, la nord
este străjuită de munţii Retezat şi munţii Şureanu, la sud de munţii
Vâlcan şi munţii Parâng, la vest de munţii Godeanu. Bazinul
carbonifer are o formă triunghiulară alungită cu vârful la Câmpu lui
Neag şi orientat spre Est-Nord Est-Vest, Sud-Vest pe o lungime de
43,5 km şi o lăţime de 8,5 km spre est.

Este cea mai mare depresiune intracarpatică din Carpaţii
Meridionali, având o suprafaţă de aproximativ 192 km2 şi aşezată la
750 m (Peştera Bolii) şi 556 m deasupra nivelului mării la confluenţa
celor două Jiuri. Limita administrativă a Depresiunii Petroşani
(Valea Jiului), o formează cumpăna apelor a bazinului superior al
Jiului şi afluenţilor şi anume: spre sud ramele muntoase ale munţilor
Vâlcan, ce culminează prin vârfurile Şiglăul Mic (1573 m), Şiglăul
Mare (1685 m), Straja (1870 m), Pasul Vâlcan (1621 m), Vârful
Cândelul (1550 m), Pasul Surduc la valea Polatiştea, iar în munţii
Parângului – Vârful Parângul Mic (2075 m), Vârful Parângul Mare
(2518 m), Vârful Gruiu, Vârful Ciobanu (1944 m), Vârful Capra
(1926 m) şi Vârful Buha. Spre nord este străjuită de munţii
Şureanului cu Vârful Smida Mare (1712 m), Vârful lui Pătru (2130
m), Vârful Şureanu (2061 m), Vârful Dobraia, Vârful Taia (1702 m),
spre nord-vest Jigura Mare (1497 m), Vârful Jigurel, Dealul
Cerbului, Pasul Merişor (756 m), în continuare rama sudică a
munţilor Retezat cu vârfurile care culminează în Oboroca (1547 m),
Tulişa (1795 m), Vârful Făgeţel, Pilugul Mic, Pilugul Mare (1755 m)
Vârful Lazărului (2283 m), Păpuşa (2243 m), Vârful Pietrele (2133
m), Vârful Pârva (1912 m), Vârful Custura, Vârful Albele şi Vârful
Paltina (2149 m).



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

12

Căile de comunicaţie, linia ferată, şoseaua naţională Deva-
Simeria-Petroşani înlesnesc legătura spre nord cu Depresiunea
Haţegului şi Valea Mureşului, precum linia ferată şi şoseaua
Livezeni-Bumbeşti prin Defileul Jiului face legătura spre sud cu
Oltenia. La sud-vest de Câmpu lui Neag spre Băile Herculane
şoseaua este în construcţie. Aşezarea geografică favorabilă, clima
temperat continentală, rezervele importante de huilă şi cărbuni
energetici, căile de comunicaţie, explică dezvoltarea industrială a
Depresiunii Petroşani (Valea Jiului).

Pe locul falnicilor Carpaţi de astăzi a fost cândva un fund de mare
cu mari adâncimi. Carpaţii Meridionali, unitate geo-morfo-
structurală din care face parte cadrul muntos înalt al Bazinului
Petroşani s-a format în cadrul ciclului orogenic alpin în cursul erei
mezozoice şi neozoice, circa de 200 milioane de ani. În urma
puternicelor frământări ale scoarţei pământului, în întreaga Europă
au avut loc puternice faze de mişcări de încreţire în urma cărora au
ieşit de sub apele marine, sub forma unor catene muntoase, la început
ca nişte insule izolate, iar mai târziu pe măsura în care încreţirea
scoarţei continua, munţii ieşeau mai mult din apă şi se întregeau în
lanţ.

În cretacicul mediu şi superior fazele succesive de orogen au
conturat culmile de încreţire, înfăţişarea Carpaţilor de astăzi ca
orientare şi dispoziţie generală. Puternicele mişcări tectonice din
aceste epoci au determinat cutarea depozitelor, încălcarea pânzei
getice peste autohton. Predominarea şisturilor cristaline a determinat
masivitatea acestor munţi. Reţeaua hidrografică a sculptat văi
pitoreşti transversale (exemplu – Defileul Jiului şi Oltului) şi văi
longitudinale. Ultima perioadă, cuaternarul are mai mult rolul
modelator al reliefului prin intermediul agenţilor externi.
Pleistocenul (epoca glaciară) în masivele Retezatului, Parângului,
Şureanu, a sculptat impresionantele forme glaciare. Holocenul
(postglaciar) aduce ultimele modificări formând terasele inferioare
ale luncilor şi râurilor. Astfel s-a format cadrul înalt muntos al
bazinului Petroşani împreună cu Carpaţii Meridionali diviziune din
care face parte. Omul apare foarte târziu în bazinul Petroşani, dar a
transformat depresiunea într-o zonă industrială, adăugând în fiecare
an noi obiective industriale la măreţul peisaj natural.



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

13

Ţara Jiului din veacul al IV- lea şi până în veacul al XVI- lea,
timp de o mie de ani, mărturiile istorice despre continuitatea
aşezărilor omeneşti în acest ţinut, sunt rare. Este imposibil de admis
că în vremurile următoare să nu fi fost măcar fragmente de populaţie,
atunci când cnejii şi voievozii au fost în floare şi când Ţara Haţegului
avea o importanţă deosebită în rosturile statului. Adăpostul milenar
din munţi i-a ocrotit desigur pe români până târziu. Antoninus
Verantius (1504-1573) – arhiepiscop de Esztergom spune că afară de
românii din jurul Haţegului, cei din munţi erau lipsiţi de libertate.

Cei de la Haţeg au fost înnobilaţi mai ales de Iancu de Hunedoara
pentru că au luptat contra turcilor. Aşa cum consemnează preotul
prof.dr. Sebastian Stanca (1878-1947) în cartea sa de căpătâi
„Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni”, carte
premiată la secţiunea istorică a Academiei Române în anul 1933 cu
„Premiul General Ioan Carp şi Maria Carp”, istoricii au făcut dovada
că încă în vremile întunecate ale slavilor, românii îşi aveau
organizaţiile lor în voievodate şi cnezate independente unele de altele
şi identificate precis în veacul al XII- lea. Ele se alcătuiau după
ţinuturi în „Ţara Oltului”, „Ţara Haţegului”, „Ţara Severinului” etc.
Prin analogie putem admite că între aceste ţări era şi „Ţara Jiului”,
câtă vreme noţiunea aceasta s-a păstrat până în ziua de astăzi în
popor.

Aceste ţinuturi aveau o situaţie privilegiată pentru că aveau
chemarea să apere graniţele ţării. Puteau dispune liber asupra
proprietăţii lor, să o lase moştenire sau să o vândă după „lex
districtum volachicalium”. Ţara Haţegului ţinea de voievodul
Litovoi, care o primise ca feudă de la regele Bela al IV- lea (1235-
1270) la 1247. Litovoi stăpânea la nord de Carpaţi, uniunile de obşti,
şi la sud de Carpaţi, zona Gorjului. Regatul Ungariei nu stăpânea
efectiv aceste ţinuturi, dar probabil exercita o suzeranitate asupra lor,
situaţie de fapt acceptată de Litovoi pentru a-şi menţine stăpânirea la
nord de Carpaţi care se integra în Voievodatul Transilvaniei supus
coroanei maghiare. Totuşi e demn de reţinut un fapt: la numai şase
ani de la năvălirea tătară din 1241, exista în această zonă un
voievodat românesc, pe care culmile Carpaţilor nu-i despart şi pe
care românii îl stăpâneau dintotdeauna: „..excepta kenezatus Lytuoy
woiwode, quam Olatus reliuquimus pont iidern hactenus
tennerunt...” („...în afară de pământul cnezatului voievodului Litovoi
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pe care îl lăsăm românilor aşa cum l-au stăpânit aceştia şi până
acum...”).

În anul 1277 Litovoi încearcă să-şi cucerească independenţa, dar
este înfrânt de trupele regelui Ladislau al IV- lea Cumanul (1272-
1290; în timpul minoratului s-a aflat sub regenţa mamei sale
Elisabeta(Erzsebet) şi a lui Joakim Pektari), conduse de Magistrul
Gheorghe, regele fiind minor. Litovoi moare în luptele de lângă Râu
Bărbat, iar fratele său, Bărbat e luat prizonier şi se răscumpără în
schimbul unei importante sume de bani. Această înfrângere duce,
însă la înglobarea părţii voievodatului lui Litovoi, de la nord de
Carpaţi, în regatul maghiar. După moartea regelui maghiar Andrei al
III- lea (1290-1301) şi stingerea dinastiei arpadiene, au loc lupte între
candidaţii la tron, lupte ce au permis desprinderea Ţării Româneşti
de sub dominaţia regatului feudal maghiar şi întărirea autorităţii
voievodului Transilvaniei.

În rostul de apărare a graniţelor, Valea Jiului şi-a avut şi ea
importanţa ei. Mai târziu voievodatele dispar. Pe pământurile lor
ajunge stăpân regele ţării iar nobilimea română se deznaţionalizează.
Regii Ungariei dăruie cu diferite ocazii moşiile din ţinutul acesta, ce
nu le aparţinea, familiilor nobile din Ţara Haţegului. În posesiunea
lor a rămas şi Valea Jiului până aproape de zilele noastre. Cea mai
veche urmă despre aceste donaţiuni ne-a rămas de la anul 1416. În 28
aprilie 1416, vicevoievodul Lepes Lorant dă un ucaz în care atestă:
cneazul Muzsina (Măgină) Ion din Densuş şi-a făcut de vânzare
posesiunile sale, între care şi una din Valea Jiului. A doua mărturie
este de la anul 1438. Cu prilejul invaziei turcilor în 1438 familia
Cândea îşi pierduse diplomele şi cu ele şi averile. Regele Albert
(Albrecht) de Habsburg al Ungariei (1437-1439) înnoieşte printr-o
diplomă din 1439 donaţiile nobiliare peste Valea Jiului a lui Nicolae
Cândea, tatăl cneazului Mihail (se presupune că cel dintâi cneaz din
familia Cândeştilor de la Râu de Mori a putut trăi la începutul
secolului al XIII- lea).

Familia Cândeştilor era o familie nobilă de la Râu de Mori, ai
cărei urmaşi s-au maghiarizat, luând numele de Kendeffy, Kende,
Kendriş şi Kendereş, Kendeffy-Cândea, primise deci donaţiile
înainte de 1438 de la regele Sigismund (Zsigmond) de Luxemburg
(1387-1437; până în 1395 a domnit împreună cu soţia sa Maria, apoi
a domnit singur principe elector de Brandenburg, 1378-1397 şi 1411-
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1417, rege roman din 1410, duce ereditar de Luxemburg din 1419,
rege al Boemiei 1419-1421 şi 1436-1437, rege al Italiei din 1431 şi
împărat din 1433).

Boierii Cândeşti au stat lungă vreme în legătură cu jienii banului
de Severin de la care cumpărau porci pe bani buni crăieşti. Cândeştii
aveau o oaste puternică de români recrutaţi din toată Ţara Haţegului,
cu această oaste întâmpinându-i pe turci în Valea Jiului la Vulcan, în
anul 1442. În fruntea oastei era însuşi Nicolae Cândea din Râu de
Mori – alias Miklos Kendeffy de Malomviz. Puhoiul turcilor a
respins însă oastea creştină. Nicolae Cândea a rămas mort pe câmpul
de luptă în 20 decembrie 1442. Iobagii Cândeştilor au făcut însă
bravuri în lupta de la Varna din 1444 şi în războiul contra lui
Frederic al III- lea (arhiduce al Austriei ca Frederic al V– lea, din
1424, rege al Italiei, din 1452 şi împărat, ca Frederic al III- lea din
1452), în 1446 şi pentru aceasta drept recunoştinţă Iancu de
Hunedoara (1441-1446; guvernator al Ungariei între 1446-1453 şi
căpitan general al Ungariei între 1453-1456) dăruieşte lui Kendeffy
câteva sate cu toate moşiile lor. De aici înainte întâlnim din ce în ce
mai multe documente prin care regii următori ai Ungariei confirmă
donaţiile familiei Cândea şi dreptul de posesiune asupra moşiilor
care îi aparţineau ab antiquo, din vechime.

O indicaţie şi mai precisă a regiunilor din Valea Jiului ne oferă
documentul regelui Vladislav al II- lea Jagiello (rege al Boemiei, ca
Vladislav al II- lea, din 1471, a domnit între 1490-1516), din 18
ianuarie 1493, prin care înnoieşte diploma de donaţie pe seama lui
Mihail Kendeffy şi urmaşilor săi asupra unor moşii din Valea Jiului
pe care le avea „ab antiquo”. Moşiile acestea compuse din terenuri
arabile, fâneţe şi păşuni, sunt indicate sub numele Pterella, Malee,
Marilowar şi Nyakmezew, precum şi locurile lor de pe lângă cele
două Jiuri cu pădurile şi păşunile lor şi cu dreptul de pescuit. Actul
regal de mai sus a fost transpus spre executare lui Losonczy Laszlo –
„kirncstarnokmester” şi lui Belteky Dragfy Bertalan, voievod al
Ardealului (1495-1499), amândoi cu domiciliul în Cluj. Aceştia, la
rândul lor dau ordin Capitlului romano-catolic din Alba-Iulia, în 21
august 1493, să execute ordinul regal la faţa locului.

Capitlul trimite pe Nicolae de Măţeşti – „homo regius” şi pe alt
Nicolae, capelanul protopopului Martin din Alba Iulia şi aceştia fac
în 14 decembrie 1493 predarea oficială lui Mihail Kendeffy. Cu
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această soluţie nu au fost mulţumiţi ceilalţi nobili Roman de
Peşteana, Pui Nandra, Dumitru Copaz, Dan şi Kende, care erau
vecini cu familia Kendeffy. Au pornit proces şi acesta a fost aplanat
în 16 aprilie 1501 prin învoială reciprocă în faţa contelui Petru de
Sângeorgiu, jude regesc, a voievodului ardelean Ladislau de Băieşti
şi a capelanului Mihail, reprezentantul Capitlului din Alba Iulia.
Procesul verbal este semnat de Nandra de Pui, Stanciu de Măţeşti,
Dan şi Mihail, Demetrius Kopaz de Vad, Cândea de Unciuc şi Mihail
Roman de la Peşteana.

Hotarele moşiilor lui Kendeffy se stabilesc în Valea Jiului spre
sud „Marysowarpataka” spre apus „Kaprysovarpataka”, spre răsărit
muntele Vâlcan şi spre nord Jiul. După fixarea graniţelor moşiei
Cândeştilor din Valea Jiului, nobilul Mihail Kendeffy trimite în anul
1504 o scrisoare regelui Vladislav al II- lea Jagiello în care cere
permisiunea de a aduce pe moşia sa din Valea Jiului 12 şatre de
ţigani „faraoni”. Regele, apreciind serviciile preţioase făcute de
Kendeffy , îi acordă concesiunea în 19 noiembrie 1504. Dar nici
hotarele ţării nu erau precise în Valea Jiului, între populaţia de
dincolo şi de dincoace de munţi se întâmplau adeseori „gâlcevi şi
răzmeriţe”. Pentru a pune capăt acestor neânţelegeri, se întruneşte în
1514 o comisie mixtă în Merişor şi hotărăşte stabilirea hotarelor
separatoare dintre Ardeal şi Muntenia, începând de la apa Oltului
până la Orşova. În luptele necontenite pentru scaunul de domnie din
Principatele Române, mulţi boieri români au trecut Carpaţii şi au
căutat loc de refugiu la nobilii din Ardeal, care încă erau
deznaţionalizaţi cu totul, deşi trecuseră la calvinism. Un document
din 1630 ne mărturiseşte despre un asemenea refugiu în Valea Jiului.

Carpaţii, care închid Valea Jiului, n-au putut împiedica legăturile
dintre populaţiile din Dacia Transilvană şi cea de dincolo de munţi.
Sarmizegetusa era în permanent contact cu castrele de dincolo de
munţi de la Bumbeşti şi din lungul văilor de sub munte. Pe vremea
geto-dacilor comunicaţia se făcea prin trecătoarea Surducului. Aici,
pe malul Jiului, geto-dacii au tăiat în coastele stâncilor un drum
practicabil, ale cărei urme se mai văd în unele locuri şi astăzi. Pe
drumul acesta, se pare, a intrat în anul 102 d. Hr. Lucius Quietus cu
călărimea uşoară numidiană, lovind în spate oastea lui Duras-
Diurpaneus (supranumit Decebal), care lupta cu Traian la Tapae.
Duras –Diurpaneus (Decebal), bătut, se retrage, îngropând vestita sa
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comoară în râul Sargeţia (Streiul de astăzi). Trecătoarea Surducului
are o lungime de 30 km şi se află la altitudinea de 513 m. Fără
îndoială că drumul acesta a fost utilizat şi în legăturile comerciale
între Valea Jiului şi Valea Oltului. În vremea dominaţiei romane se
deschide apoi şi trecătoarea peste muntele Vâlcanului la 1624 m
altitudine. Poate faptul că trecătoarea Surducului era îngustă şi
strâmtorată între Jiu şi stânci, deci expusă atacului răufăcătorilor,
fără posibilitatea de apărare, va fi îndemnat pe romani să caute alt
drum peste munte şi să-l afle peste muntele Vâlcanului.

La poalele acestuia s-au găsit, în 1858, 45 de monede de bronz
din vremea lui Tiberiu, Hadrian, Constantin cel Mare şi Iulian şi 98
de monede din vremea lui August până la Domiţian; iar în 1879, o
statuie de bronz reprezentând pe Ares – zeul războiului la romani sau
pe Alexandru cel Mare. Fără îndoială însă, că şi popoarele care au
trecut ulterior prin Transilvania, goţii, hunii, gepizii, avarii şi slavii,
au utilizat aceste trecători în timpul cât au stăpânit aceste meleaguri.
În special slavii par să fi avut aşezări mai statornice în Valea Jiului,
căci de la ei au rămas numirile munţilor Cârja, Straja, Vâlcan,
Zănoaga, Slatina, Slătioara etc.

Geograful şi istoricul prusac Konrad Mannert (17 aprilie 1756- 27
septembrie 1834) susţine că râul Sargeţia ar fi însuşi Jiul, iar capitala
Daciei n-ar fi fost Sarmizegetusa, ci o localitate undeva pe Jiu în
interiorul pasului Vâlcan, probabil o localitate mică pentru popasul
celor ce treceau peste munte. Opinia aceasta nu mai poate fi susţinută
astăzi, când lucrurile s-au stabilit definitiv în alt fel. Prin aceste
trecători veneau negustori din Siria, Aquileia şi din Marea Egee, care
urmau drumul către Sântămăria-Orlea pe malul Streiului la Călan,
apoi la Geoagiu, Cârna, Alba Iulia unde se afla Legiunea XIII
Gemina, la Uioara (Salinae), Aiud, Turda unde se afla Legiunea V
Macedonica, şi de aici la Cluj (Napoca).

În anul 1211, aceste trecători spre Muntenia erau stăpânite de
Hermann von Salza (1179-1239), cel de-al patrulea Mare Maestru al
Ordinului Cavalerilor Teutoni, şeful cavalerilor germani însărcinaţi
să apere frontiera Transilvaniei din partea aceasta, la cererea regelui
Ungariei Andrei al II- lea (1205-1235) care i-a colonizat în
Transilvania. Despre Hermann von Salza se spune că s-ar fi purtat
brutal cu românii din locurile acestea, făcându-i iobagi, deşi românii
din Ţara Haţegului aveau drepturile lor.



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

18

Ţara Jiurilor este relativ nu de mult timp locuită mai intens.
Aşezările permanente se ivesc destul de târziu, prin veacul al XVIII-
lea şi al XIX- lea, în special după descoperirea cărbunelui şi
deschiderea minelor:

- pentru perioade mai vechi lipsesc relatările despre aşezările
omeneşti în comparaţie cu Ţara Haţegului, unde găsim încă
din secolul al XV- lea până în secolul al XIX- lea numeroase
documente – în urma săpăturilor arheologice (cu ocazia
construcţiilor noi în Depresiunea Petroşani, în ultimul timp a
ieşit la iveală că aşezări omeneşti au existat şi în secolele I –
II î.Hr. Populaţia a fost însă foarte rară din cauza climei şi
reliefului nepotrivit pentru agricultură).

- până la începutul secolului XV – XVI există puţine
documente dintre care amintim: diploma de donaţie din 18
ianuarie 1493 a regelui Vladislav al II- lea Jagiello despre
care am mai povestit în lucrare; un document din secolul al
XV- lea aminteşte localitatea Petrila. Probabil s-a aşezat aici
un mărginean cu numele Petrilă, urmărit de comunitatea
săsească din Sibiu (documentul a fost semnalat de Francisc
Solyom Fekete în preocupările sale de istorie a judeţului
Hunedoara). Francisc Solyom Fekete născut la 1 octombrie
1839, Voivozi, jud. Bihor – decedat 2 august 1906, Deva, jud.
Hunedoara; a activat ca procuror regal în capitala comitatului
Zarand şi după desfiinţarea comitatului ca avocat la Deva. S-a
remarcat prin preocupări de istorie, dar şi prin spiritul şovin şi
calomnios la adresa românilor ce răzbate din scrierile sale.

- “darea de oi ce se lua de la populaţia românească din
Transilvania” (Al. Doboşi – “Datul oilor”, Bucureşti, 1937,
pag.5, 13-14 documente medievale. În acest document datul
oilor este amintit şi în legătură cu Valea Jiului, încă de la
începutul secolului al XVI- lea. Este o preţioasă indicaţie
asupra existenţei mai vechi a acestor aşezări). Şi Solyom
Francisc Fekete confirmă acest lucru în cartea sa “Zsilvolgye”
(Valea Jiului) pag.80. Tot F.F. Solyom prezintă o descriere
despre o tradiţie locală de la Câmpu lui Neag, în care se
pomeneşte de haiducul Neagu fugit din Ţara Haţegului şi care
pe urmă cu alţii (Hamz, Mojoatcă, Stanciu, etc) ai căror
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urmaşi se regăsesc şi astăzi în sat, s-au stabilit în aceste părţi
cu oile.

A doua fază de populare lentă, dar continuă de la începutul
secolului al XVII- lea şi până la jumătatea secolului al XVIII- lea
(documentele de la începutul secolului al XVIII- lea se înmulţesc).
Astfel, în conscripţia din anul 1713 sunt menţionate trei comune:
Petrila Jii, Jiul Românesc şi Jiul Unguresc, însumând 405 locuitori
(Iacob Radu – „Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj,
1913, pag.138”). Un alt document, aproape după 20 de ani aminteşte
alte trei localităţi: Livezeni Jii, Iscroni Jii, Surduc Jii, însumând cu
cele dintâi 825 locuitori. Lupenii sunt amintiţi în anul 1770, iar Jiul
Sohodol (Măţeşteni) precum şi Paroşeni la 1773, Vulcanul şi
Bărbătenii de Sus, Petroşanii cam la aceeaşi dată au fost întemeiate.

O hartă din anul 1778 remarcă existenţa unui foarte mare număr
de aşezări de-a lungul Jiului Transilvan şi al Jieţului pe ambele părţi.
(I.F.G. Neuhauser – „Mappa Geographica Magni Principatus
Transilvaniae”, Viena, 1788, manuscris, Biblioteca Centrală
Universitară din Cluj-Napoca, secţia hărţi).

Aşezările răzleţe (conace, colibe, case izolate sau cătune) se
unesc, alcătuiesc localităţi pe care le confirmă documentele oficiale
din secolul al XVIII- lea şi începutul secolului al XIX- lea.
Conscripţia din anul 1818 cuprinde aproape toate localităţile de
astăzi. (Iacob Radu – „Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului”,
Lugoj, 1913, pag.254, 280, 287). A doua jumătate a secolului al
XVIII- lea şi până la mijlocul secolului al XIX- lea – este faza
dezvoltării economiei pastoral-agricolă şi caracterizată prin
generalizarea aşezărilor omeneşti jieneşti, cu denumiri derivate din
cele haţegane. După unii autori Lupeni şi Vulcan nu sunt decât două
numiri sinonime, primul având o etimologie latină (lupus=lup) iar al
doilea slavă (vîlc=lup), sufixul “eni” al celor două localităţi de mai
sus pune în lumină faptul că ne aflăm în faţa unor deplasări de
populaţie.

O serie de denumiri de localităţi din Depresiunea Petroşani (Valea
Jiului) nu sunt derivate din cele haţegane. Unele provin de la numele
vreunui râu ce curge în apropiere ca Cimpa, Lonea, Jieţ, Aninoasa şi
Iscroni. Maleia îşi ia numele de la muntele vecin Mălai, iar altele de
la al omului care a stăpânit mai întâi locul, ca Petrila, Câmpu lui
Neag, Băniţa, Dealul Babei şi Deak-gyarmat (colonia lui Deak) azi
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Aninoasa (?!?). Tradiţia păstrează că Vulcanul a fost întemeiat de
locuitorii veniţi de la Crivadia, iar Iscroni de locuitorii veniţi de la
Ciopeia. Tot la fel se păstrează că în anul 1787 s-a produs o invazie a
turcilor, care au pătruns prin pasul Vâlcan. Au pustiit satele, au dus
mulţi locuitori în robie, au ars case. După trecerea pericolului
locuitorii ascunşi în păduri, peşteri s-au înapoiat şi şi-au refăcut
casele. A doua jumătate a secolului al XIX- lea, se caracterizează
prin începutul şi dezvoltarea industriei carbonifere şi ca urmare
creşterea considerabilă a populaţiei, necunoscută până atunci, veniţi
din diferite ţinuturi cu experienţă în minerit: români, maghiari,
germani, polonezi, slovaci, cehi etc.

Tot în legătură cu faza ocupaţiei predominant pastorale ale
populaţiei din Depresiunea Petroşani (Valea Jiului), trebuie să
menţionăm pe scurt şi despre “nedeile de munte”, care s-au menţinut
şi în deceniile următoare. Nedeile erau un fel de târguri de înălţime şi
în acelaşi timp un fel de sărbători, cu prilejul cărora locuitorii de pe
văile şi clinele munţilor se adunau, tocmai sus pe culme, la un fel de
petrecere în natură şi la schimb de produse. După unii cercetători şi
culegători de datini şi tradiţii populare, ca Ion Pop Reteganul (1853-
1905), nedeile par să fie de origine foarte veche. El crede că acestea
ar fi “zilele solemne de bucurie ale vechilor romani în onoarea zeilor
patroni”, căci după cum scrie tot el “nedeia e mai luată în seamă
decât Crăciunul, Paştile, Rusaliile. Nedeia e mai mult decât Anul
Nou. Nimeni din popor nu numără anii de la Anul Nou, ci de la
NEDEIE”. Iată cum ne prezintă folcloristul Nicolae Dragomir în
lucrarea “Din trecutul oierilor mărgineni din Sălişte şi comunele din
jur” modul cum se desfăşoară această sărbătoare a muntelui în
Poiana Muierii: „Dis de dimineaţă începeau să se adune locuitorii din
jur. Veneau cu mic cu mare de pe Valea Jiului: din Cimpa, Livezeni,
Lonea, Petroşani, Jieţ, Lupeni, Petrila, toţi gătiţi în haine de
sărbătoare, frumoase, iar femeile cu învelitoarele lor minunate, ţesute
şi brodate de mâna lor şi legate la cap cu multă artă... Colo, după ce
se termina mulsul, soseau cu mare zor şi ciobanii şi băciţele. Stoluri,
stoluri de ciobani, negri la haine, pe jos sau călări, şi băciţele mai
simplu îmbrăcate dar curate, răsăreau chiuind întruna, de pe toate
cărările brădetului de părea că nu se mai gată. Aproape de amiază
soseau şi cei din Oltenia. Veneau în fuga cailor în grupe de 20 -30
bărbaţi şi femei, căci veneau de la distanţe mari, de prin Novaci,
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Bengeşti, Voineasa, Baia şi alte comune de sub munte, toate situate
la două-trei poşte depărtare. Încet apoi, tinerii porneau jocul pe când
bătrânii se ospătau pe iarba moale, închinând în sănătatea prietenilor
cu care au ciobănit împreună. În trecutul mai îndepărtat fiind bucuria
deosebită şi faima lor mare, nedeile de la Poiana Muierii trebuie să fi
avut un înţeles mult mai adânc şi poate nici nu exagerăm dacă le
atribuim un rol naţional asemenea olimpiadelor greceşti sau
târgurilor arabe”.

Nedei se ţineau şi în Parâng (pe un picior de munte spre Valea
Maleia – „Nedeia Troiţei”) şi în trecătoarea din pasul Vâlcan. Îmi
face o deosebită plăcere de a reda din povestea neamului poezia
„Jiul” de Marin I.Predescu, născut în 21 februarie 1891 în Măciuca
(Vâlcea) – poet şi ziarist. Bacalaureat şi diplomat al Academiei de
muzică religioasă, absolvent (1906) al Şcolii de cântăreţi din
Râmnicu Vâlcea. Cântăreţ la episcopia din Vâlcea şi la alte
numeroase biserici din acelaşi judeţ. Fost redactor la ziarele: Soarele,
Epoca, Gazeta Poporului, Îndreptarea, Îndrumarea, Neamul
Românesc, iar de la 28 iunie 1926 la „Universul”. A debutat în 1912
la revista „Cultura” din Bucureşti cu versuri pentru cântăreţi. A
colaborat apoi la: Biserica Ortodoxă, Raza literară, Bărăganul,
Tinerimea creştină, Duminica copiilor, Apostolul, Viaţa
studenţească, Scutul ţării (câtva timp, secretar de redacţie), Universul
copiilor (aici, secretar de redacţie între 1931-1934), Universul, Ora
(ziar), etc. Director al revistei “Cultura”. A scos revista “Cântăreţii
stranei” în anul 1928. Poezia “Jiul” de Marin I.Predescu a apărut
prima dată în revista “Crucea” din Bucureşti, apoi în revista “Foaia
Interesantă” (Lada cu comorile) nr.17, anul XXII, 19 mai 1927,
Orăştie, pag.70, redactată de doamna Maria Moţa:

JIUL
„Tu, Oltule, să ne răzbuni!”...

Octavian Goga
Visează salcia pe mal,
Cu raze roşii-n plete,
Şi-n vadul larg, val după val
Curg undele încete.

Bătrâne Jiu! Pe malul tău
Mă lasă şi pe mine

Să poposesc în drumu-mi greu
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Şi să vorbesc cu tine.
Te ştiu de mult, şi mi-era dor
Să te-ntâlnesc odată,
Să-mi spui, cu glasu-ţi vrăjitor,
Povestea-ţi minunată.

Departe vii! Din munţi silhui,
Ce zid fură-nspre dânşii,
Când toată jalea dorului

Din ochii lor – mult plânşii –
În ritmul plopilor, duios,
O luai pe vad la vale,
Şoptindu-le-o misterios
În line rotocoale.

De mult un Făt Frumos erai,
Cu bălăioare plete,

Când Zânelor le risipeai
Zâmbirile-ţi şirete.

Şi aprinzându-ţi tainic dor
De mândre Cosânzene,
Tăiai colnice codrilor
Şi-ntinselor poiene...

Dar, într-o zi – bătrânii spun, -
Ai întâlnit, de-odată,

În drumu-ţi singuratic, un
Flăcău şi-o dalbă fată:

Sublimul inimilor ţel
Le fulgera din noapte,
Dar nu-şi luau zbor lin spre el,
În dulce zvon de şoapte.

Ci jalea-şi povesteau, plângând
De tot ce-n suflet doare...

Şi-ai stat alăturea-ntrebând:
„Pe cine plângeţi, oare?”

”Voinice, nu ne întreba,
”Ci vezi-ţi de-a ta cale;
”Tot una e, de-om spune ori ba,
”Adânca noastră jale.

”Noi ne pricepem în de noi
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”O lacrimă ce pică,
”Iar tu, de le-ai vedea şiroi

”Şi nu-nţelegi nimică”...
Dar tu i-ai mângâiat duios, -
Şi-n clipele acele
Un glas, un şipot tânguios,
Porni-n suspinuri grele,

Să spună jalea unui neam
Ţinut în grea robie,

Din trunchiu-i jalnic smuls – un ram –
De-a vremilor urgie;

Şi tot ce-ndură-n greul jug,
La care-l pun „stăpânii”,
Simţind doar fierul cald de plug,
Şi „alţii” caldul pâinii, -

Cum din domoala horă-a lui
„El” – şi-nfierbântă „danţul”,

Şi din comoara graiului
Îi dau, prin temniţi, lanţul...

„O, dane-ar Domnul Sfânt de sus!” –
Suspină-amarnic fraţii, -
”Hotar să nu mai fie pus
”În drumul nost’ Carpaţii,

”Să alergăm, cu dor aprins,
”Din ăst pământ afară,

”Pe câmp de flori şi soare nins,
”În mult dorita Ţară!...”

Apoi, - ca într-un sfânt altar
Un glas din evanghelii, -
Răsare doina, trist şi rar,
Sublimul cânt al jelii...

Ce farmec te-a înmrejuit,
Fecior al mângâierii,

C-atunci, o clipă, ai simţit
Tot sbuciumul durerii!

Şi, neasemuit de blând, -
Precum erai din fire, -
Durerea unui neam sorbind
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Din trista lor privire,
Un râu domol ai izvorât,
Din lacrimi împletindu-l,

Şi din Carpaţi l-ai coborât,
Vrând să-i uneşti cu Pindul...

Ci-n drum-ţi lung ai întâlnit
Cea Dunăre albastră,
Şi vraja ei ţi-a potolit
Şi jalea lor şi-a noastră...

E noapte. Stelele sus ard,
Ca faclele la denii.

Şi-n undele-ţi, eterne bard,
Doinesc transilvănenii...

Din timpuri îndepărtate locuitorii Văii Jiului ştiau că anumite
pietre de culoare neagră, care se rupeau din malurile povârnite ale
Jiului de Vest (Jiul Românesc), aprinse şi lăsate aşa, ard îndelung ca
jăraticul. Lucrul li se părea atât de firesc, încât nu le-a trecut prin
minte să dea acestui fapt explicaţii legate de superstiţii. Dacă vor fi
folosit cărbunii de pământ la unele trebuinţe gospodăreşti nu o putem
spune, căci nu există nici o menţiune scrisă în această privinţă.
Târziu, abia prin a doua jumătate a secolului al XVIII- lea se atestă
documentar cunoaşterea folosirii cărbunilor.

Când s-a produs invazia turcească prin Pasul Vâlcanului la 1788,
trupele de apărare trimise de austrieci fiind puţine, au căutat să
înfrunte pe invadatori – desigur – la îndemnul locuitorilor – ridicând
mormane mari de cărbuni cărora le-au dat foc stăvilind astfel
înaintarea turcilor pe valea Jiului Românesc. Încă de la 1840
zăcămintele de cărbuni au atras atenţia, prin abundenţa lor, unor
capitalişti ca fraţii Hoffmann Maderspach şi Karl Maderspach (3
august 1791 Oraviţa – septembrie 1849 Rusca Montană). Astfel se
deschid minele de la Petrila (1859) şi Dâlja (1869), apoi cea de la
Lonea (1872). Pe la 1850 „Societatea Braşoveană de Mine şi
Cuptoare” caută să-şi asigure drepturi asupra întregului zăcământ.
Rând pe rând au pătruns şi alte societăţi, care intensifică şi mai mult
exploatarea cărbunilor. (Începuturile organizării minerilor de la Jiu
sunt admirabil redate în romanul „Nedeia din Poiana Miresei” de
Nicolae Deleanu (1903-1970) în trei volume, primul volum apărut în
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anul 1955 în Editura de Stat pentru Literatură şi Artă din Bucureşti.
În 27 martie 1956 are loc la Petroşani conferinţa asupra romanului
„Nedeia din Poiana Miresei” cu participarea autorului).

Începând cu anul 1848 se procedează la exploatarea pe scară largă
a bazinului carbonifer Valea Jiului. La 1857 se întocmesc formele
legale în vederea acordării drepturilor de posesiune asupra stratelor
de cărbuni la Vulcan de către „Societatea de Mine şi Cuptoare” din
Braşov, ca apoi la Petroşani să se facă în 1858. În anul 1894
Societatea „Salgotarjan” din Budapesta cumpără toate concesiunile
Societăţii anonime de mine şi furnale din Braşov dând un nou avânt
dezvoltării exploatărilor de cărbuni din Valea Jiului.

Apoi, se formează, Societatea Anonimă de Mine de Cărbuni din
Uricani-Valea Jiului (1892)- Lupeni, Societatea de Mine de Cărbuni
din Valea Jiului de Sus-Vulcan (1895), Societatea „Sălătruc” (1923-
1940), S.A.R. „Petroşani” (1920), Societatea anonimă „Lupeni”
(1924). În 1931 s-au reunit Societăţile „Petroşani” şi „Lupeni”  sub
denumirea de S.A.R. „Petroşani” (din 1949-1956 s-a numit
„SOVROM-CĂRBUNE, 1956-1969 Combinatul carbonifer Valea
Jiului, 1969-1977 Centrala Cărbunelui, 1977-1991 Combinatul
Minier Valea Jiului, 1991-1998 Regia Autonomă a Huilei-România,
1998 – până astăzi Compania Naţională a Huilei S.A.).

FANFARELE MINIERE DIN VALEA JIULUI

Apariţia şi dezvoltarea fanfarelor din Valea Jiului este în strânsă
legătură cu deschiderea, exploatarea şi eficienţa minelor din bazinul
carbonifer din Depresiunea Petroşani. Populaţia stabilită în Valea
Jiului provenită din diferite zone ale Europei, printre care mulţi cehi,
polonezi, slovaci, maghiari şi etnici germani, au avut iniţiativa
înfiinţării fanfarei, iar Societatea Minieră pe Acţiuni a încurajat
iniţiativa şi a acordat sprijinul material pentru dotarea fanfarelor.
Exploatările miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului au avut
mulţi salariaţi, prosperau, deci existau fonduri băneşti pentru
înzestrarea logistică a fanfarelor.

Astfel, Societăţile Miniere pe Acţiuni au înzestrat fanfarele cu
instrumente, ţinută şi tot ce au cerut iniţiatorii că le-ar fi necesar, în
plus au asigurat şi retribuţia membrilor fanfarei. Minerii veneau în
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fanfară cu plăcere, deoarece după munca grea efectuată în subteran,
cei mai mulţi s-au îmbolnăvit de silicoză (boală pulmonară
profesională din grupul pnemoconiozelor, care apare în urma
inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu) sau astm bronşic
(se datoreşte spasmului muşchilor bronhiolelor, provocat de o stare
alergică, o infecţie pulmonară cronică, o iritaţie locală a aparatului
respirator), iar cântând la un instrument de suflat au simţit că-şi
uşurează respiraţia.

S-a adăugat şi plăcerea de a face muzică, ca un mod de distracţie
în Valea Jiului semnificativ la sfârşitul secolului al XIX- lea şi
începutul secolului al XX- lea, deoarece televiziunea încă nu-şi
făcuse apariţia în Valea Jiului (Televiziunea în Valea Jiului a apărut
în anul 1966 odată cu transmiterea Campionatului Mondial de Fotbal
din Anglia şi Concursul cultural-artistic între regiunile României
„Dialog la distanţă”).

Fanfarele au constituit nucleul vieţii culturale din Valea Jiului,
mai târziu pe baza lor au luat naştere alte formaţii, cum ar fi
orchestre semisiomfonice, orchestre de cameră, care au adus pe
scenă şi operete cu sprijinul artiştilor amatori. În a doua jumătate a
secolului al XIX- lea apar fanfarele de la Petroşani şi Lupeni.
Explicaţia acestui fapt ar fi, că, prin anul 1859 s-au amplificat minele
de la Petrila şi Dâlja (1869), iar la Petroşani s-a stabilit sediul
viitorului Combinat Minier al Văii Jiului, deci era un centru unde s-a
închegat şi s-a dezvoltat fanfara. Prima atestare documentară ar fi în
anul 1870, când s-a inaugurat linia ferată Simeria (Piski) – Petroşani
şi s-a dat în folosinţă gara din Petroşani (18 august 1870), fanfara
fiind cea care a întâmpinat sosirea primului tren, alături de primul şef
de gară, polonezul Ernest Zsifkovits. În ceea ce priveşte partea
vestică a Văii Jiului, a luat fiinţă Societatea Anonimă de Mine de
Cărbuni Uricani-Valea Jiului („Urikany-Zsilvolgyi Koszenbanya
R.T.”), creată de Horvath Gyula şi David Beer la 9 februarie 1891. În
acest timp, Hoffman Rafael vinde proprietăţile sale miniere unui
grup compus din capitalişti francezi, susţinuţi de Banca Franceză
„Credit Lyonnais” şi care au venit cu proprii specialişti ce au stat
câţiva ani la Lupeni. Cele două grupuri au fuzionat în 1892 sub
numele de „Societatea Anonimă Maghiară de Mine de Cărbuni
Uricani-Valea Jiului” care devine cea de-a doua mare societate
capitalistă din Valea Jiului după Societatea „SALGOTARJANI”
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Koszenbanya Reszveny Tarsulat (Minele de cărbuni din Salgotarjan),
înfiinţată în 1894 în Valea Jiului. S-au deschis mine la Lupeni în
1894, Aninoasa 1885.

Astfel şi la Lupeni s-a închegat fanfara în secolul al XIX- lea,
prima atestare documentară a fanfarei de la Lupeni fiind o fotografie
a fanfarei ce datează din 19 mai 1898 aparţinătoare de Societatea
Uricani-Valea Jiului. Aceste două fanfare (Petroşani şi Lupeni) din
Valea Jiului datează din secolul al XIX- lea, dar odată cu dezvoltarea
înfloritoare a exploatărilor miniere din zonă, în secolul al XX- lea se
încheagă fanfare în aproape toate localităţile Văii Jiului, astfel în
anul 1907 a luat fiinţă fanfara minieră de la Vulcan, în anul 1921 –
1922 (după un album din 1972 Fanfara Minerilor din Petrila s-a
constituit la data de 27 martie 1922 de către Sindicatul Minerilor de
la Exploatarea Minieră Petrila), în anul 1925 la Aninoasa şi în anul
1928 la Lonea.

Perioada crizei economice (1929-1933) şi-a pus amprenta şi
asupra evoluţiei fanfarelor. Multe mine fiind închise, Societăţile
Miniere au întâmpinat greutăţi în finanţarea fanfarelor miniere. În
consecinţă unele fanfare şi-au redus efectivul de membrii, iar fanfara
minelor din Vulcan şi-a întrerupt activitatea timp de patru ani.
Ulterior, fanfarele au cunoscut iar o perioadă de înflorire. La
Petroşani şi la Lupeni o perioadă, prin 1932-1944, au existat în
paralel două fanfare: cea a funcţionarilor (numită „a domnilor”, care
mai târziu a aparţinut de I.M.S.E.R. (Institutul Muncitoresc de Sport
şi Educaţie Fizică a luat fiinţă în 1927, în patrimoniul căruia au trecut
cele câteva terenuri sportive constituite şi amenajate de mişcarea
sindicală şi, care în anii următori a obţinut unele credite şi ajutoare
pentru amenajarea unor terenuri sportive la Bucureşti, Cluj,
Timişoara, Reşiţa, Ploieşti, Iaşi şi alte oraşe) şi cea a muncitorilor.

După 1944 şi în aceste localităţi a continuat să existe câte o
singură fanfară. De altfel şi la Petrila a existat o fanfară a I.M.S.E.R.-
ului şi una a muncitorilor mineri, care de multe ori cântau împreună
la chermezele organizate în Petrila. La Lupeni, cele două fanfare au
avut administraţie şi sediu separat (cea „a domnilor” pe strada Vitoş
Gavrilă şi cea a muncitorilor în Jiu-Colonie).

Fanfarele au avut scopuri multiple, cum ar fi:
- afirmarea talentului muzical al funcţionarilor şi muncitorilor

mineri;
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- susţinerea de concerte duminicale şi de sărbători sau cu
ocazia unor manifestări cultural-artistice;

- însoţirea pe ultimul drum al celor care trăiesc în Valea Jiului.
După 1944, unele din fanfarele din Valea Jiului, au avut de

suferit, pentru că li s-au demolat sediile şi au fost mutate din loc în
loc. Astfel, în perioada 1976-1986 fanfara minerilor din Lupeni a
schimbat patru sedii; cea de la Vulcan, în perioada 1978-1988 a
schimbat două sedii; iar la Petroşani în perioada 1974-1989 a
schimbat foarte multe sedii, pentru ca la anul 2011 să aibă sediul la
Asociaţia Pensionarilor. În această situaţie multe documente s-au
pierdut.

În ceea ce priveşte repertoriul, acesta a fost divers, cuprinzând
piese din literatura muzicală cultă românească şi universală, cântece
patriotice, prelucrări folclorice din folclorul românesc şi al
naţionalităţilor conlocuitoare din Valea Jiului (maghiari, germani,
cehi, slovaci, polonezi, ruteni, etc.). În perioada socialistă (1947-
1989) a fost impus un anumit repertoriu, punându-se accent pe
cântecele patriotice şi prelucrări folclorice, astfel că treptat – treptat
repertoriul din genul cult a început să fie uitat.

FANFARA MINERILOR
DIN MUNICIPIUL PETROŞANI

În ziarul „Gazeta Jiului”, anul III, nr.3, din 20 ianuarie 1924, pe
prima pagină, în articolul de fond „Petroşeniul – oraş!”, se anunţă cu
bucurie declararea comunei Petroşeni ca oraş. (Ziarul „Gazeta Jiului”
a fost editat de Gheorghe Tătărescu în perioada 1921-1928).
Gheorghe Tătărescu (1886-1957) subsecretar de Stat la Ministerul de
Interne (în perioada 30 oct. 1923 – 27 martie 1926) un adevărat
prieten al Petroşaniului, a fost cel ce a adus numirea localităţii
Petroşani ca „oraş”, de fapt Decizia nr.0486/4 ianuarie 1924 a
Consiliului de Miniştri. Sărbătorirea acestui eveniment a avut loc în
sala „Apollo” a tânărului oraş Petroşani, la data de 12 ianuarie 1924.

De fapt, hotărârea ca Petroşaniul să devină oraş (comună urbană)
a aparţinut Consiliului Local al comunei Petroşeni încă din 9 august
1923, acest lucru, datorită importanţei, pe care o îndeplinea în
economia României, precum şi dezvoltării impetuoase a noii aşezări.
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Există păreri diferite privind începuturile comunei şi istoria aşezării
Petroşani. Astfel, preot prof.dr. Sebastian Stanca (născut la 17
octombrie 1878 în Petroşani – decedat la 9 noiembrie 1947 în Sibiu)
considera că aşezarea Petroşani s-a zămislit la începutul secolului al
XVII- lea. O danie din 1640 arată că pe locul Petroşaniului de astăzi
trăia familia unui iobag Bolia, iar proprietari ai pământului din
Petroşani erau două familii, Marzsinai (Mărginean) şi Kerestesy –
descendenţi ai familiei Cândeştilor de la Râu de Mori – despărţite
între ele de pâraiele Maleia şi Dâlja.

Preot dr.Iacob Radu (1868-1932), vicar greco-catolic al
Haţegului, susţinea că satul s-a format în a doua jumătate a secolului
al XVIII- lea prin aşezarea celor de la Petros. Sub forma de Petroşani
este întâlnit în conscripţia din 1784-1787, iar în cea din 1818 sunt
referiri la Petroşani ca având 96 de locuitori, Maleia 58 locuitori şi
Dâlja 59 locuitori. Se crede că numele de „Petroşani” definea pe la
1800 aşezarea ce se afla în jurul bisericii de lemn existente la
începutul secolului al XIX- lea pentru că „crângurile” celelalte se
numeau după familiile ce le locuiau: Boţoni (Bota), Dărăneşti
(Doroni), Gârbeşti (Gârbea), sau după loc şi râu: Rătundul (Maleia
lângă Livezeni), Roşia (după apa Roşia) etc. Despre existenţa unui
castru roman de marş nu se ştie nimic precis. Urmele acestora, în
general, puţin vizibile, au putut fi distruse parţial sau integral, cu
ocazia unor construcţii moderne.

După părerea cercetătorului prof. Ştefan Ferenczi (1921-2000),
dacă va fi existat aici într-adevăr un castru roman de marş, acesta
mai degrabă a fost amplasat în spatele clădirii fostului Liceu Teoretic
(actuala Şcoală Sportivă), precum şi în spatele Judecătoriei
municipiului Petroşani, nu prea departe de albia râului Maleia. Aici,
pe capătul de nord al terasei pleistocene (?) a Jiului cu ocazia unor
construcţii executate nu demult, prof.univ.dr. în istorie Ioan Piso
(născut în 24 august 1944 la Petroşani) – fost director al Muzeului
Transilvaniei din Cluj-Napoca, din amabilitatea căruia posedăm
această informaţie precum şi a muzeografului principal Tudor
Soroceanu, de pe un teritoriu întins, au cules fragmente ceramice,
fragmente de ţigle şi cărămizi unele dintre ele având ştampila
Legiunii romane XIII Gemina (această legiune avea sediul la
Apulum, a constituit nucleul apărării Daciei de la cucerire până la
evacuarea provinciei(106-271 d.Hr.). Monumentele epigrafice (piatră
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şi cărămizi) referitoare la detaşamentele ei sunt foarte numeroase în
întreaga Dacie. Aurelian (214-275 d.Hr.) împărat roman (270-275
d.Hr.) a mutat-o la Ratiaria (Arcar, Bulgaria) unde a contribuit la
menţinerea stăpânirii romane pe malul nordic al Dunării (Sucidava,
Desa, Drobeta). De pe vatra oraşului Petroşani nu au fost cunoscute
urme romane cu o extindere mai mare. Conform afirmaţiei
prof.univ.dr. Ioan Piso – din cauza faptului că terenul momentan este
acoperit cu clădiri, nu se mai pot distinge contururile castrului, dar,
că, în această depresiune intramontană cu un climat aspru, nu prea
fertil, nu avea ce căuta o aşezare civilă, este aproape sigur.

După o legendă ce a circulat în Transilvania, denumirea aşezării
Petroşani ar veni de la „locul unde Petre Ciobanul a făcut un foc cu
pietre care ard”. Un grup de cartografi din Imperiul Habsburgic,
trimişi de împăratul Franz Iosef (1830-1916), după 1848 când s-au
descoperit „pietrele care ard” în Valea Jiului, au poposit pe un deal.
Aici, un momârlan cu oile. Petre pe nume, îşi înteţea un foc la care
frigea slănină. Cartografii l-au întrebat cum îl cheamă şi curioşi au
arătat spre pietrele ce ardeau spunând „sen” (în ungureşte „sen”
însemnând „cărbune”). Apoi în hărţile cartografice au însemnat
„locul lui Petro unde se găseşte „sen” (cărbune)”. Astfel s-a făcut
legătura Petro-sen, adică Petroşeni.

După 18 august 1870, când s-a dat în folosinţă linia ferată Simeria
(Piski) – Petroşani, Petroşaniul a devenit principala legătură a
Transilvaniei. Ideea de legătură între Transilvania şi Vechiul Regat al
României i-a aparţinut regelui Carol I (1839-1914) al României
(domn între 1866-1881, apoi rege între 1881-1914) care a vizitat
călare pe cal defileul Jiului, la 1878, însoţit de ministrul de externe
dr. Nicolae Kretzulescu (1812-1900), care a spus că aducerea prin
acest defileu a cărbunelui este mai ieftin şi mai benefic pentru ţară.

Până la 1840, întreaga Depresiune a Petroşaniului trăia din
păstorit. Evoluţia de la păstorit la minerit în această depresiune nu a
avut loc brusc, ci odată cu dezvoltarea exploatărilor miniere din
zonă. Casele localnicilor(momârlanilor) fiind împrăştiate pe culmile
şi dealurile din jur au început să capete prefaceri. Apărând o nouă
îndeletnicire în locurile patriarhale ale pământurilor locuite numai de
ei şi animalele lor şi momârlanii au început să privească amalgamul
de naţionalităţi care a afluit în Valea Jiului să „lucre” la mină. Ei le
spuneau „vinituri” sau „barabe”, deci nu oameni ai pământului.
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„Ăştia vin numa să lucre ş-apoi pleacă”. De multe ori tinerii
momârlani, la nedeile de la munte se lăudau: „No, ia, c-am devenit şi
io barabă”, adică a început să lucreze la stat şi să se conformeze
regulamentelor societăţilor miniere.

Dar aşezarea Petroşani, nu a fost importantă numai din cauza
existenţei cărbunilor, ci a început să devină un centru important de
legătură comercială, a început să devină un El Dorado, o „mică
Americă”. În acest nou Babilon al naţionalităţilor, al confesiunilor
religioase, s-a impus această nouă aşezare a Petroşaniului. De multe
ori localnicii, limitrofi cu Depresiunea Petroşani (Valea Jiului),
spuneau că „mem în târg la Petroşani”. Comerţul înfloritor care a
început, a dat un nou imbold de dezvoltare oraşului Petroşani. După
importanta Lege a Minelor din 4 iulie 1924, dată pe baza dezvoltării
industriale a oraşului Petroşani, ascensiunea oraşului a căpătat noi
valenţe. Dacă mineritul a influenţat apariţia nemiljlocită a
comerţului, legăturile dintre oameni de diferite naţionalităţi au
influenţat apariţia şcolilor, la început confesionale, pe lângă biserici,
apoi de stat.

Oraşul Petroşani poate fi un exemplu pentru alte aşezări din
România. Aici regăsim fără patimă şi fără resentimente biserici,
şcoli, cluburi şi asociaţii culturale pe naţionalităţi. Ba mai mult
căsătoriile mixte au făcut ca cei din Valea Jiului şi cu cei veniţi din
alte colţuri ale lumii să iubească aceste locuri şi să spună cu mândrie
„Suntem din Valea Jiului”. Niciodată, în existenţa sa, Petroşaniul nu
a fost indiferent la locuitorii, la necazurile lor. În chiar stema oraşului
Petroşani, la 1934, se evidenţiază industria extractivă specifică
acestei localităţi. În scut, cu o bordură verde, pe câmp de argint, trei
braţe negre ţinând fiecare un ciocan natural („Monitorul Oficial”
nr.57/9 martie 1934).

De la această stemă, cu semnificaţia celor trei braţe: români,
maghiari, germani, care împreună au participat la ridicarea oraşului,
venim astăzi şi în actuala stemă a municipiului Petroşani şi găsim,
conform ştiinţei heraldice, cinci turnuri, bradul – amintind de
continua regenerare a naturii, cartea cu însemnele miniere – fapt ce
dovedeşte o dezvoltare în plan spiritual. Până şi această mică stemă a
municipiului Petroşani reflectă plastic evenimentele de-a lungul
anilor pe acest teritoriu, ceea ce imprimă o mare expresivitate.
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În perioada anilor 1944-1989 oraşul Petroşani s-a bazat exclusiv
pe cărbune, acesta fiind elementul de bază în economia României.
După 1989 s-a trecut la o nouă etapă de dezvoltare a municipiului
Petroşani (declarat municipiu la 1 martie 1968). După 1989 chiar
acest „blestem al cărbunelui” a afectat şi oraşul Petroşani. Odată cu
apariţia economiei de piaţă, a unor noi concepte de cerere şi ofertă, şi
oraşul Petroşani a intrat într-o nouă fază de dezvoltare. Astfel,
Primăria municipiului Petroşani, cu sprijinul Consiliului Local a
trecut la aplicarea unei noi orientări conform vremurilor democraţiei
actuale.

Schimbarea de mentalitate a oamenilor, trecerea de la aptitudini la
atitudini, a fost o sarcină deosebit de dificilă care a stat în atenţia
primarilor şi a consilierilor locali. În aceşti ani de după revoluţia
română din decembrie 1989, edilii municipiului Petroşani s-au
înfrăţit cu oraşele Varpalota (Ungaria), Ponte nelle Alpi (Italia),
Bansko (Bulgaria) şi Smedjebacken (Suedia), în ideea unei bune
colaborări, a unei înţelegeri şi a unei dezvoltări reciproc avantajoase.
Primul primar ales al oraşului Petroşani a fost funcţionarul minier
Iacob Petru (născut în 1861 la Săcărâmb – decedat în 1927 la
Petroşani primar între anii 1924-1927, este înmormântat în Cimitirul
Central din municipiul Petroşani). Primul titlu de „Cetăţean de
Onoare” al oraşului Petroşani a fost acordat în 7 martie 1926
directorului general al Societăţii „Petroşani” S.A. – ing. Nicolae
Teodorescu.

Remarc cu plăcere în cartea prof. Levai Lajos (1894-1974)
„Petrozseny Telepulese” („Aşezarea Petroşani”) apărută la editura
Globus la Odorheiul Secuiesc în 1927, în limba maghiară, la pag. 3-
5, ideea concluzivă despre Petroşani, sub genericul „Pământul şi
omul” astfel:

„Pământul şi omul. Probabil că ne era mai clar dacă schimbam
aceste denumiri, astfel: Trup şi suflet, deoarece, aşa cum sufletul
susţine trupul, îl înnobilează pentru îndeplinirea menirii sale
dumnezeieşti, tot la fel şi omul, înnobilează noianul fără viaţă, adică
pământul, împreună cu complexitatea sa, îl deschide, îl munceşte, se
foloseşte de el, se bucură şi se minunează de el prin cultura sa vastă,
care se manifestă prin mii şi mii deforme. Pământul, la fel ca şi
sufletul fără trup, este doar un locaş. El nu se poate concepe fără o
posibilitate de muncă. Sufletul este superior trupului şi ca o



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

33

particularitate a sa care se manifestă prin perfecţiune şi dezvoltare,
devine ca un templu sfânt, sau ajunge în tenebrele cele mai
întunecate ale păcatelor. Casa noastră este pământul. Cel mai perfect,
cel mai deştept stăpân al său, este omul, care prin munca şi viaţa sa,
aducând un imn de slavă lui Dumnezeu. Trupul nostru ar fi un organ
inert şi fără viaţă, dacă nu ar avea suflet. Ar fi un organ al
instinctelor. Omul pe tot aspectul pământului de până acum, şi-a lăsat
o amprentă profundă, atât prin istoria cât şi cultura epocilor. Cultura
umană este deci definită de pământ, în raport cu dezvoltarea şi
capacitatea intelectuală a omului. Această lege o putem observa în
faţa ochilor, dacă studiem aşezarea geografică a oraşului Petroşani,
care în ultima jumătate de secol, s-a dezvoltat, dintr-o aşezare
păstorească, într-o localitate muncitorească, apoi într-o comună
administrativă, mare, bogată şi un important centru industrial. Cum a
fost posibil aşa ceva?

Datorită interacţiunii dintre pământ şi cărbune, a inteligenţei şi
energiei oamenilor, precum şi a culturii. Cu secole în urmă, pe aceste
meleaguri se întindeau păduri măreţe. Acolo, unde astăzi se ridică
casele de colonie, până nu demult, adică pe la începutul secolului
trecut, trăiau nişte păstori în modestele lor case de lemn, temându-se
de lupi şi de urşi. Pe locul Petroşaniului de astăzi, inundat de lumina
electrică şi animat de iureşul oamenilor. Şi totusi cum a fost posibilă
această dezvoltare rapidă a oraşului nostru? Ca într-un muzeu viu, se
găseşte şi azi trecutul, în preajma bisericuţelor de lemn, de rit greco-
catolic, de pe domeniile Kendeffy, aşa cum ar arăta şi azi, fără
cărbune, adică, cu pluguri de lemn, cu opinci, cu ciobani şi stâne. Pe
lângă toate acestea, o instalaţie de cablu, ce transmite poşta, radioul
care aduce ştirile. Toate se succed cu o viteză ameţitoare,
acompaniată de glasul dulce şi lin al fluierului, în preajma aşezării
păstoreşti, în goana lor după bani.

Cărbunele se afla deja pe aceste meleaguri, încă de pe vremea
romanilor. E adevărat, se afla acolo, dar atât. Nu era încă omul, cu
inteligenţa sa, ca să poată valorifica această bogăţie nepreţuită.
Pădurea era deasă, neprietenoasă şi înfricoşătoare, iar malurile râului,
calme, line şi fără primejdii. Totuşi băştinaşii, cei mai curajoşi, mai
destoinici dintre ei, au pornit să cucerească pădurile, aproape de
nepătruns, sub oblăduirea copacilor seculari, care parcă îi aşteptau, şi
îi încurajau, ba chiar îi şi ocroteau. Pădurea treptat se răreşte,
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sălbăticiunile se ascund speriate, omul învinge prin muncă şi
tenacitate şi aşa ajunge încet şi sigur până în ţara diamantelor negre,
acolo unde păstorul speriat, aruncă pentru prima dată în foc
cărbunele. Şi cine este acesta? Bineînţeles, voinţa. Cu astfel de
exemple clare ne învaţă geografia cum că Pământul nu este o putere
nemărginită, şi de neînvins. În Valea Jiului cărbunele a fost cunoscut
încă din antichitate. În văile râurilor, în marile îndepărtări, se
prăvălesc, bucăţile de cărbune, ca nişte necunoscuţi mascaţi. Pe
vremea turcilor au fost aprinse dealurile în faţa duşmanilor,
cunoscând proprietăţile cărbunelui.

În epoca modernă are loc o defrişare a pădurilor, materialul
lemnos fiind folisit în loc de cărbune, la obţinerea focului, deoarece
era mai uşor de obţinut şi de transportat, decât cărbunele. Încet, încet,
dezvoltarea şi cultura, precum şi experienţele trecutului, şi-au spus
cuvântul. Aşa a ajuns omul încet, încet, în sălbăticia sărăcăcioasă,
„deranjând-o”, descoperindu-i cu mare grijă, comoara ascunsă cu
mare grijă – CĂRBUNELE. După care aduna în jurul său oameni
harnici şi încercaţi, cu o energie debordantă şi foarte, foarte hotărâţi”.

În afară de pământ, cărbune şi lucrul la mină, locuitorilor din
Petroşani le mai trebuia ceva. Acest ceva a fost fanfara – simbolul
activităţilor culturale din Valea Jiului. Fanfara din municipiul
Petroşani s-a înfiinţat în a doua jumătate a secolului al XIX- lea, însă
prima atestare documentară există din anul 1870. Atunci s-a dat în
folosinţă prima cale ferată, construită în Valea Jiului (Simeria(Piski)
- Petroşani); la inaugurarea acesteia s-a pregătit o mare festivitate, s-
a primit cu bucurie sosirea primului tren în gara din Petroşani şi cu
această ocazie a cântat fanfara. Oaspeţii acestui eveniment au fost
duşi apoi cu caleaşca la Hotelul „Wagner” din Piaţa Gării,
construcţie ridicată în 1869 de arhitectul Arpad Barcsay.

La acea vreme fanfara număra un efectiv de patruzeci de membri,
în marea lor majoritate etnici cehi şi germani. În perioada 1915-1926,
fanfara din Petroşani a fost condusă de către Johann Panek, etnic
german, cu pregătire de conservator. După anul 1918, fanfara a
început să fie organizată mai temeinic, atrăgând în cadrul ei o serie
de muzicanţi proveniţi din rândurile fanfarelor militare şi dintr-o
serie de muncitori iubitori de muzică mai talentaţi, găsind în aceasta
un mod plăcut de destindere după orele de muncă. Şeful muzicii şi
instructorul ei a fost Panek Johann (Ioan), înconjurat de alţi
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entuziaşti ca: cehul Koznaş Ioan, Klein Ioan, Bruneth Gheorghe,
Weber Ioan, Kozma Francisc, Kozma Ştefan şi alţii. Cu acest număr
mic de muzicanţi fanfara a delectat publicul în diferite ocazii, cu
muzică de promenadă în parcul oraşului de lângă actuala clădire a
Teatrului Dramatic „Ion D.Sîrbu” (parcul a fost amenajat la anul
1908 unde exista şi o filigorie în care fanfara cânta), la serbările
muncitoreşti ce se ţineau în ziua de 1 Mai la Surduc, unde se
întâlneau toţi muncitorii din Valea Jiului, cu toate restricţiile impuse
de autorităţile vremii. Din anul 1929, fanfara a fost condusă de
dirijorul Emerich Schwach, care a venit din Praga. Sub conducerea
lui, efectivul fanfarei a numărat 37 de membri, dintre care îi amintim
pe: Iuliu Horacsek – fligorn (flügelhorn), Klein Ioan – clarinet,
Rauch Johann – clarinet, Anich Johann – flaut, Gheorghe Bruneth –
eufoniu, Koznaş Ioan – trompetă mi bemol. Din punct de vedere
financiar, fanfara a fost întreţinută de Asociaţia Patronatului
Minerilor. Ludovic Feldman (1907-1995) – clarinetist, a intrat în
fanfară în anul 1930.

În aceste condiţii, fanfara, cu toate greutăţile întâmpinate, a
supravieţuit iar în anul 1930 se reorganizează sub egida sindicatelor
care constrânge pe patroni să contribuie la susţinerea ei. Astfel,
fanfara ajunge la un număr de 32 de membri, având ca dirijor pe
Stenţel Venţel, iar ca membrii pe Matyas Andrei, Genea Ilie,
Feldman Ludovic, Jugaru Lazăr, Ignatz Natzi, Ciora Ioan, Müller
Francisc, Bone Gheorghe, Verşanski Wilhelm, Bodura Ioan, Lazăr
Adam şi alţii.

În ceea ce priveşte activitatea fanfarei, aceasta a cântat în parcul
oraşului muzică de promenadă de două ori pe săptămână, joi şi
duminică; a participat la procesiunile religioase, ortodoxe şi romano-
catolice de Crăciun şi cu ocazia Învierii, a participat la sărbători
naţionale, nedei şi maiale, serbări câmpeneşti. S-au organizat
întreceri între fanfarele Văii Jiului, respectiv Petroşani, Lupeni,
Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lonea. Fanfara din Petroşani în cadrul
concursului fanfarelor din Valea Jiului s-a situat pe un loc fruntaş.Pe
lângă acestea, fanfara a însoţit toate înmormântările din localitate.
Repertoriul a fost divers, cuprinzând fragmente din opera „Traviata”
de Giuseppe Verdi (1813-1901), opereta „Contesa Maritza” de Imre
Kalman (1882-1953), fragmente din simfoniile lui Ludwig van
Beethoven (1770-1827), Potpuriul România. În anul 1942, dirijorul
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Emerich Schwach a plecat la Timişoara, nevoit să se retragă din faţa
mişcărilor legionare.

După anul 1944 se reuşeşte să se adune un efectiv de 30 de
muzicanţi având ca dirijor pe Schesel Iosif, cu aceeaşi membrii, cu
excepţia câtorva care, au plecat sau alţii care au fost recrutaţi în
armată. Se ţineau concerte în parcul oraşului, însoţea pe muncitori la
toate manifestările lor. Se cântau cântece muncitoreşti şi
revoluţionare, precum şi „Internaţionala”. Între timp, fanfara a
început să se confrunte cu greutăţi financiare, S.A.R. „PETROŞANI”
nu a mai avut posibilităţi de a o susţine datorită faptului că multe
mine au fost închise. Cu toate acestea fanfara nu s-a desfiinţat, ea a
continuat să existe cu un efectiv de 13 membri, sub conducerea lui
Iuliu Horacsek. Treptat-treptat, au intrat în fanfară membrii
voluntari, astfel încât, în câteva luni, efectivul fanfarei s-a refăcut la
26 de membri. Tuturor membrilor fanfarei li s-au acordat grade
militare, cel puţin de subofiţer.

Între timp, prin anul 1932 sindicatele miniere şi-au organizat
fanfara lor, astfel la un moment dat în Petroşani au existat în paralel
două fanfare, cea a subofiţerilor şi cea a sindicatelor miniere.
Membrii fanfarelor erau salariaţi şi în fanfară, bine plătiţi, pe lângă
faptul că erau angajaţi în producţie. La început, fanfara sindicatelor
miniere era formată numai din muncitori cei mai mulţi cu studii
elementare, amatori de muzică, dar toţi au învăţat să cânte la
instrument, notaţia muzicală şi teoria muzicii în cadrul fanfarei. Prin
anul 1944 fanfara subofiţerilor se dizolvă, în schimb a cunoscut o
înflorire fanfara sindicatelor miniere.

La fanfara sindicatelor miniere a fost dirijor Iosif Schirll, care a
venit dintr-o fanfară militară. El a făcut apel la toate intreprinderile
miniere, ca oricine doreşte să înveţe să cânte la un instrument de
suflat să vină la fanfară. Astfel, îşi formează un grup de 16 membrii,
care la început au fost total necunoscători în muzică, au învăţat
numai de la el să cânte la instrument şi notaţia muzicală. În acest fel
a reuşit să-şi lărgească formaţia. Prin anul 1944, dirijorul Iosif
Schirll, deşi etnic german, nu a fost deportat fiind prea bătrân, dar a
fost mutat obligatoriu la fanfara din Aninoasa, unde şi-a continuat
valoroasa activitate până în anul 1953. După eliberarea ţării (23
august 1944), repertoriul formaţiei de fanfară se îmbunătăţeşte cu
folclorul nou, cântece revoluţionare, participă la acţiunile cultural-
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sportive ale tineretului şi la toate manifestările organizate de partid şi
sindicat ca „Ziua Minerului”, „Ziua Femeii”, A.R.L.U.S. (Asociaţia
Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică a luat
fiinţă în 10 noiembrie 1944 la Bucureşti), la alegerile de deputaţi şi
ori de câte ori au fost solicitaţi.

După dirijorul Iosif Schirll, conducerea fanfarei a fost preluată de
Petre Ciorgoveanu, dirijor cu pregătire de Conservator. Sub
conducerea acestui dirijor, în anul 1945 fanfara s-a prezentat la
„Ateneul Român” (edificiu cultural în Bucureşti, construit în stil
eclectic, între 1886-1888, după planurile arhitectului A. Galleron
(1855-1904) prin stăruinţa lui Constantin Esarcu (1836-1898).
Cuprinde două săli de concerte şi săli de expoziţii) din Bucureşti cu
piesele „Maritana” şi „Carmen Sylva Walzer” de Ioan Iovanovici
(1845-1902).

A fost singura fanfară care s-a prezentat atunci la Ateneul Român,
succesul obţinut fiind deosebit. În acest timp efectivul formaţie a
numărat 40 de membri. În anul 1948 prof.Petre Ciorgoveanu a plecat
în America, întrucât a moştenit o fabrică la Detroit în statul
Michigan. Între anii 1944-1950, fanfara se compunea dintr-un număr
de 35 de muzicanţi iar la conducere s-au succedat mai mulţi dirijori
printre care Iuliu Horacsek, ajutat de Voinici Ştefan (1917-1975),
Bruneth Gheorghe, Ion Vlăduţoiu etc.

După plecarea profesorului Petre Ciorgoveanu, conducerea
fanfarei a fost preluată de Ion Vlăduţoiu. În acest timp efectivul
fanfarei a scăzut la 27 de membri. Ion Vlăduţoiu a condus fanfara
până în anul 1960, iar după aceea conducerea a fost preluată de
Ştefan Voinici – bas fligornist, care a condus fanfara până în luna
iunie 1975, când a decedat. Din 1954 fanfara avea un efectiv de 40
de muzicanţi, având în fruntea lor pe Ion Chioreanu (12 ianuarie
1912, Solovăstru-Mureş – august 2000, Bucureşti) viitorul colonel-
inspector al Muzicii Militare, iar componenţii fanfarei o constituie
aproape toţi din vechea formaţie.

În septembrie 1949 a luat fiinţă la Petroşani „Asociaţia
Pensionarilor” având un comitet de iniţiativă format din: Florea
Francisc – preşedinte, membri – Nemeth Emil, Stern Matei, Zarlău
Alexandru, Răduc Dumitru. Pe lângă celelalte activităţi zilnice
fanfara participă la sărbătorirea zilei de 23 august şi la toate
chemările şi festivităţile organizate de partid sau sindicate şi de
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Asociaţia Pensionarilor. În 1954 fanfara a condus pe minerii fruntaşi
în producţie la Bucureşti, Ploieşti, Braşov, etc. Cu această ocazie au
vizitat uzinele „23 August”, Griviţa Roşie, Vulcan, unde fanfara a
dat concerte la fiecare uzină vizitată. În 1954 fanfara a participat la
Bucureşti la un concurs al fanfarelor pe ţară, unde a obţinut „Premiul
I”. Tot cu această ocazie au dat un concert la „Ateneul Român” fiind
singura fanfară căreia i s-a făcut această onoare. Între anii 1954-1965
fanfara a avut în frunte mai mulţi dirijori ca Iuliu Horacsek, Gigi
Vlăduţiu, Nicolae Teodorescu, dat tot cu aceeaşi muzicanţi. Nicolae
Teodorescu a venit de la o fanfară militară. A fost un bun dirijor, sub
conducerea lui uneori mai cânta şi în parc muzică de promenadă. A
condus fanfara în tandem cu Ştefan Voinici (1917-1975) până în
1979 când a plecat la Călăraşi.

Între anii 1965-1975, şeful fanfarei a fost Voinici Ştefan cu un
efectiv de 23 de muzicanţi, printre care Medişan Nicolae (1916-
1996), Czibula Iosif, Vuia Aurel (d.1989), Boboc Petre (1931-2001),
Pataky Alexandru, Zidaru Dumitru, Tănăsescu Ilie, Tănăsescu Ioan,
Partizan Nicolae, Fekete Ioan, Velica Sterian (1929-1993), Ecseley
Francisc, Kelemen Ioan, Tărţan Vasile, Banciu Ioan (n.1958),
Pingert Gheorghe (1936-2006) restul fiind din vechea formaţie. Un
sprijin deosebit a fost primit din partea I.U.M.P. (Intreprinderea de
Utilaj Minier) şi I.M. Dâlja, datorită cărora fanfara s-a putut menţine
în actuala componenţă. (De menţionat că Ştefan Voinici şi Czibula
Iosif erau maiştrii principali specialişti la I.U.M.P. foarte bine cotaţi,
iar mulţi dintre membrii fanfarei lucrau la I.M. Dâlja).

Din anul 1967, luna septembrie, Velica Sterian – bas fa şi Boboc
Petre – fligornist au venit în cadrul fanfarei din Petroşani de la
fanfara minieră din Lonea, deoarece s-au transferat cu serviciul la
I.M. Dâlja. Astfel, fanfara a avut sediul în incinta I.U.M.P., lângă
Atelierul de tratamente termice, o sală corespunzătoare pentru
repetiţii şi arhivă, unde şi-a putut păstra documentele şi a fost
susţinută financiar de către I.U.M.P.

Însă, în anul 1974 sediul de la I.U.M.P. a fost demolat şi de aici a
urmat o perioadă de dificile peregrinări. Nu au mai primit un sediu
permanent, au fost mutaţi din loc în loc, şi în asemenea situaţie nu şi-
au mai putut păstra documentele, de fiecare dată s-a pierdut câte
ceva. După moartea lui Ştefan Voinici în 1975, fanfara a fost
condusă de Medişan Nicolae cu un efectiv de 14 muzicanţi, dintre
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care: Vuia Aurel, Jugaru Lazăr, Feldman Ludovic, Adam Lazăr,
Boboc Petre, Barbura Nicolae, Velica Sterian, Lungu Ştefan, Ecseley
Francisc, Fekete Ioan, Kelemen Ioan şi alţii. De menţionat că toţi
membrii fanfarei din Petroşani au fost „notişti”, au putut citi
partiturile muzicale. Mulţi dintre ei au fost copii de trupă în armată,
unde au învăţat muzica (exemplu: Boboc Petre şi Velica Sterian). De
asemenea, I.U.M.P. care susţinuse fanfara până atunci, a trecut din
subordinea Ministerului Minelor la Ministerul Construcţiilor de
Maşini, iar susţinerea fanfarei a fost transferată la Asociaţia
Pensionarilor din municipiul Petroşani. Comitetul Secţiei Sindicale a
Pensionarilor din Petroşani, ales în anul 1972, era: Vecony Iosif –
preşedinte, Iosif Cotoţ (1913-1998) – vicepreşedinte, Bardocz Vasile
– secretar, Todotriţă Gavrilă – casier Petroşani, Haja Alexandru –
casier Aninoasa, Bruneth Gheorghe – cenzor, Zigmond Carol –
cenzor, Todea Iosif – magazioner, Voinici Ştefan – şef fanfară
Petroşani, Popa Gheorghe – şef fanfară Aninoasa, Stern Iosif,
Grescovici Emeric, Konya Adalbert, Muşik Ştefan, Muntean
Nicolae, Măgureanu Ion – membrii. Din 1966 s-au afiliat la
Asociaţia Pensionarilor din Petroşani şi cei din Aninoasa .

Fanfara, în această situaţie nu a mai avut posibilitatea să-şi
coopteze tineri, pentru a-şi forma membrii noi, componenţii mai în
vârstă s-au străduit să menţină fanfara, dar unii s-au îmbolnăvit iar
alţii au murit. În existenţa ei, fanfara a avut şi o serie de elemente
certate cu disciplina, elemente care cu timpul au fost excluse. În
întreaga ei activitate şi în special după 23 august 1944, fanfara a
desfăşurat o muncă de culturalizare a maselor de muncitori atrăgând
în mijlocul lor o serie de angajaţi sau tineri, pentru că în prezent
majoritatea lor sunt pensionari şi în cazul dispariţiei lor nu mai are cu
cine să-i înlocuiască.

Fanfara a participat activ la toate manifestările cultural-sportive,
serbările pioniereşti a le detaşamentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei, la serbările câmpeneşti de 1 Mai şi 23
August. A participat la Festivalul Naţional al Muncii şi Creaţiei
„Cântarea României” unde a obţinut locul I şi titlul de laureat sub
numele de „Fanfara reunită a Văii Jiului”. Circa 18 ani a durat
această perioadă de dificultăţi, timp în care baza materială a scăzut
din ce în ce mai mult (de remarcat că, fiecărui membru al fanfarei i s-
a încredinţat instrumentul pe care va trebui să-l întreţină şi ţinuta pe
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care anual era obligat s-o recondiţioneze). De-abia în anul 1991,
fanfara a primit din nou un sediu permanent (pe strada 22 Decembrie
nr.1, lângă Capela Funerară „Bobocul”) dar nu pentru mult timp. Din
anul 1979, conducerea fanfarei a fost preluată de Nicolae Medişan
(21.11.1916, Cluj Napoca – 21.07.1996 Petroşani), fligornist bas,
care a fost membru al fanfarei din Petroşani din anul 1935. Au
participat la sărbători legale, încheierea anului sportiv şcolar,
festivaluri şi concursuri, pe tot timpul existenţei sale, fanfara a însoţit
înmormântările din oraş. În anul 1991 Nicolae Medişan s-a
îmbolnăvit grav şi a trebui să se retragă din fanfară. De aici,
conducerea a fost preluată de Boboc Petre, fligornist, membru al
fanfarei din Petroşani din anul 1957, când a venit de la o fanfară
militară din Drobeta Turnu Severin. El a condus fanfara până în anul
2001, când a decedat.

Din anul 1992 fanfara a primit personalitate juridică şi a trecut
sub patronajul Sindicatului Liber al Exploatării Miniere Livezeni,
care le asigură întreţinerea, plata chiriei, echipamentul, plata
membrilor. După 2001, membrii fanfarei (aproximativ 7) s-au reunit
cu alţi membrii ai fanfarei militare din localitate şi din anul 2005 s-au
afiliat la Asociaţia Pensionarilor. Dirijor al fanfarei „Asociaţiei
Pensionarilor” din municipiul Petroşani a devenit prof.Câlţea
Gheorghe (n.17.03.1959, Joiţa, Buzău), venit din cadrul fanfarei
militare a Brigăzii 7 Vânători de Munte Petroşani. Pulsul nou pe care
l-a adus acest priceput dirijor ce cânta la flaut a fost că transcria
pentru fiecare instrument din fanfară partiturile muzicale şi se
preocupa în permanenţă pentru îmbogăţirea repertoriului cu piese ce
se puteau cânta în Parcul „Carol Schreter” (dat în folosinţă în 3
martie 2007), la fiecare două duminici.

Dirijorul, prof.Gheorghe Câlţea a plecat în învăţământ ca profesor
de muzică la o şcoală generală din municipiul Petroşani. Din 1 iulie
2010 dirijor al fanfarei „Asociaţiei Pensionarilor” a devenit Nicolae
Tirintică (n. la 2 octombrie 1962), fost plutonier-major în Fanfara
Militară a Brigăzii 7 Vânători de Munte Petroşani. Tirintică Nicolae
cântă la fligorn. Iată şi ceilalţi componenţi ai fanfarei care sunt
angajaţi la „Asociaţia Pensionarilor” din Petroşani: Laszlo Attila -
clarinet, Brânzea Adrian – clarinet, Brânzea Nicolae – saxofon,
Duma Pavel – trompetă, Bolog Darius – trompetă, Bolog Marius –
basfligorn, Coman Ioan – basfligorn, Pingert Alin – basfligorn,
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Benea Ferdinand – corn, Bedeoan Gheorghe – corn, Kelemen Ioan –
bas fa, Dania Daniel – bas si bemol, Popa Cristian – tobă mică, Gros
Mihai – tobă mare.

Preşedinte al „Asociaţiei Pensionarilor” din municipiul Petroşani
este ing.Iuliu Pavel, un foarte bun organizator şi păstrător al
tradiţiilor din Valea Jiului. Prin demersurile sale, în anul 2006 a
obţinut de la Consiliul Local şi Primăria municipiului Petroşani
fonduri pe care le-a folosit pentru echiparea fanfarei şi procurarea de
instrumente noi. Un ajutor neprecupeţit pentru activitatea formaţiei
de fanfară a dat-o fostul primar al municipiului Petroşani, ing. Carol
Schreter (1931-2007). O influenţă benefică în pregătirea membrilor
fanfarelor din Valea Jiului a avut-o Şcoala Populară de Artă din
Petroşani (înfiinţată în 1945, cu 8 secţii, două fiind de artă
dramatică). În cadrul Şcolii Populare de Artă la 18 iunie 1953 s-a
înfiinţat clasă de suflători, pentru a veni în sprijinul activităţilor
fanfarelor din Valea Jiului. Unul dintre cei mai devotaţi profesori în
acest sens a fost prof.Lascău Crăciun.

În paralel cu fanfara minerilor a funcţionat până în 1945 şi fanfara
domnilor (devenită fanfara I.M.S.E.R.-ului din Petroşani). În
perioada ianuarie 1991- iulie 1996 s-a înfiinţat şi a funcţionat fanfara
militară a Brigăzii 7 Vânători de Munte, comandant fiind general de
brigadă Gogă Constantin. Dirijor al fanfarei militare la început a fost
maior Pop Vasile (născut 22 iunie 1956, Sibiu) profesor de muzică
venit din viaţa civilă. A condus fanfara militară şase luni de zile după
care a primit alte însărcinări. Subşef al fanfarei militare a fost
plutonierul-major Wem Herman (n. 3.07.1965, Petrila) – fligorn. Din
fanfara militară făceau parte: Tirintică Nicolae– fligorn, Gheorghe
Câlţea – flaut, Mădălin Moisă (n.13 iunie 1968, Ineu) – clarinet,
Stoker Robert – trompetă, Laszlo Attila – clarinet, plutonier Dana
Baniţă – trompetă, plutonier Câmpeanu Ioan (n.10.07.1955) –
trompetă, Iacob Ciprian – trompetă, Gram Floricel – trompetă,
Boereanu Lucian – bas si bemol, Sandu Mihai – clarinet (plecat la
Craiova), Pitarcă Valentin – clarinet (născut la Orăştie. Tatăl său a
fost ofiţer în cadrul Batalionului 38 securitate, UM 0638), Lazăr
Nicuşor – corn, Godgiu Nicuşor – trombon. Conducerea fanfarei
militare din iulie 1991, până la desfiinţare în iulie 1996 a fost
încredinţată plutonierului major Herman Wem, plecat apoi la Deva,
de unde a ieşit la pensie.
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Ceea ce este important de semnalat este faptul că atunci când se
primea o vizită oficială de grad zero, în componenţa fanfarei militare
era un număr de 40 de instrumentişti. La început fanfara militară a
Brigăzii 7 Vânători de Munte Petroşani a avut un număr de 9
membri, apoi s-a completat până la numărul de 15 membri. Pentru a
se completa numărul de 40 de membri, instrumentiştii se aduceau din
alte centre militare.

Toţi componenţii fanfarei militare erau notişti. Se făceau repetiţii
în fiecare zi. Fanfara militară avea în repertoriu marşuri de armată,
muzică de promenadă (polci, valsuri), prelucrări din operete,
prelucrări din folclorul românesc. Cântau la zile festive („Ziua
Eroilor”, „Ziua Naţională”, „Ziua Armatei”) şi în parcul oraşului
fiind o prezenţă inedită prin ţinuta, repertoriul şi seriozitatea cu care
se prezentau la aceste manifestări.

Surprinzător şi plăcut a fost faptul că la Petroşani, la Biserica
apostolică penticostală „Filadelfia” s-a înfiripat un colectiv de
entuziaşti care au constituit fanfara bisericii. Acest lucru se petrecea
în anul 1986, când prima serie de instrumentişti (15-20 de membri)
activau la sediul de peste Jiul de Est (Jiul Transilvan), în apropierea
I.M Dâlja. Primul dirijor a fost Coman Ştefan (născut în 1948,
Periam, jud. Timiş) un vrtuoz clarinetist. A condus fanfara în
perioada 1986-1992. În anul 1995 a plecat în S.U.A., în statul
California. Din prima serie de instrumentişti au făcut parte: Szabo
Andrei, Coman Petru, Stoica Eugen, Turtureanu Petrică, Costin
Beniamin, Turtureanu Vasile, Coman Viorel, Coman Ioan, Coroiu
Aurel, Coman Ilie, Nechiforel Leon, Belciug Daniel, Sas Dorel,
Szabo Alexandru, Berindei Doru, etc.

A doua perioadă (serie) a fost coordonată de dirijorul Ile Simion.
Efectivul fanfarei ajunsese deja la 42 de membri, plus 17 începători.
La un aşa efectiv s-au înhămat să-i îndrume doi iubitori de muzică şi
frumos: Coman Ioan (născut la 25 ianuarie 1959, Periam, jud. Timiş)
şi Nemeş Răzvan. Repertoriul creştin pe care îl abordează această
fanfară cuprinde peste 400 de titluri, dar numai 20-30 de melodii le
cântă frecvent odată pe lună la Biserica penticostală „Filadelfia” sau
pentru o mai bună repetiţie în fiecare duminică în faţa enoriaşilor sau
în Parcul „Carol Schreter” din municipiul Petroşani.

Munca de educaţie spre muzică şi frumos pe care o desfăşoară
nemijlocit acest minunat dirijor Coman Ioan, le dă speranţă şi
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încredere tinerilor care îşi desăvârşesc cunoştinţele muzicale şi îşi
cizelează comportamentul în credinţă şi respect faţă de om şi
societate. Din 31 octombrie 2010, în cadrul fanfarei participă
următorii instrumentişti, ce vor deveni susţinătorii de mâine ai
activităţilor culturale din municipiul Petroşani, sau chiar din Valea
Jiului: Stoica Ancuţa, Stoica Codruţa, Grason Ligia, Grason Rebeca,
Răspopa Gabriela, Coman Nelida, Solovan Iulia, Soos David,
Solovan Sebastian, Berindei Joshua, Stoica Radu, Nemeş Sebastian,
Băncilă Liviu, Solovan Cristian, Duca Sebastian, Nemeş Alin, Lupu
Florin, Lupu Laurenţiu, Morariu Daniel, Băncilă Ovidiu, Nemeş
Darius, Andrica Gabi, Negoi Daniel, Străteanu Laurenţiu, Miron
Laur, Harabagiu Cosmin, Berindei Fineas, Faur David, Simidreanu
Gabriel, Nemeş Răzvan, Sas Abiatar, Niţă Emanuel, Grason Filip,
Acasandrei Daniel, Negoi Laurenţiu, Miron Radu, Igna Ovidiu, Igna
Timotei, Lupu Adelin, Acasandrei Laurenţiu, Stoica Horaţiu,
Gherman Ovidiu, Lupu Marcel, Harabagiu Beniamin, Ile Simion,
Coicheci Sergiu, Solovan Ruben, Truşcă Beniamin.

FANFARA MINERILOR
DIN MUNICIPIUL LUPENI

Oraşul Lupeni, important centru carbonifer din cel mai însemnat
bazin al României, Valea Jiului, este aşezat în depresiunea tectono-
erozivă Petroşani. Vatra oraşului se găseşte în partea vestică a
Depresiunii, pe ambele maluri ale Jiului de Vest (Jiul Românesc),
acolo unde depresiunea se îngustează luând forma unui unghi ascuţit,
cu laturile distante la aproximativ 2-3 km, fiind dominat cu culmile
muntoase Oboroca (1547 m) din munţii Retezat spre nord şi nord-
vest, şi munţii Vâlcan spre sud. Municipiul Lupeni, integrat în Valea
Jiului, este legat de restul ţării prin şoseaua naţională Târgu-Jiu –
Simeria şi prin calea ferată Simeria – Filiaşi.

Limitele altitudinii aşezării Lupeni variază între 600 – 675 m.
Clima oraşului Lupeni, potrivit aşezării sale depresionare prezintă
diferenţieri în toate elementele sale faţă de alte regiuni ale României.
Caracterul depresionar favorizează acumularea şi stagnarea aerului
rece ce duce la inversiuni de temperatură. Ca urmare, se observă
diferenţieri de temperatură chiar şi între diferenţe de altitudini
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reduse. Vara, încălzirile vor fi mai puternice datorită circulaţiei
reduse, astfel că amplitudinile termice, zilnice şi anuale vor fi diferite
de ale altor regiuni. Caracterul oarecum diferit al climei acestei
regiuni şi influenţa caracterului depresionar se poate observa din
analiza fiecărui element climatic în parte. Vatra oraşului Lupeni este
axată pe malurile Jiului de Vest care străbate oraşul pe toată
lungimea sa. Ca aspect de ansamblu, Jiul Românesc se axează pe
zona de maximă scufundare a bazinului, care imprimă direcţia
generală vest-est.

Oraşul Lupeni este menţionat documentar pentru prima dată în
anul 1770, drept aşezare sătească cu locuitori proveniţi din localitatea
Valea Lupului din Ţara Haţegului. Interesul faţă de cărbunii naturali
sporeşte odată cu dezvoltarea forţelor de producţie bazate pe
maşinism, în special după deceniul al IV- lea al secolului al XIX- lea
pe plan mondial şi sfârşitul secolului al XIX- lea în Transilvania.

După semnarea dualismului austro-ungar, în 1867, monarhia
habsburgică cunoscând bogăţiile subsolului transilvănean ce
devenise parte integrală a monarhiei, va urmări exploatarea acestora
în interesul magnaţilor austro-ungari, cu atât mai mult cu cât mâna de
lucru era deosebit de ieftină. Dezvoltarea reţelei de cale ferată şi a
navigaţiei vapoarelor pe Dunăre a contribuit în mare măsură la
lărgirea legăturilor comerciale dintre Valea Jiului şi Austria în
special după construirea liniei ferate Simeria(Piski)-Petroşani (1870).

Dezvoltarea pe cale capitalistă a industriei extractive din Valea
Jiului s-a făcut pe calea investiţiilor de capital care conveneau şi
serveau intereselor capitaliştilor autohtoni şi străini. Exploatările
rudimentare de suprafaţă, a zăcământului carbonifer Valea Jiului, au
început abia în deceniul al IV- lea al secolului al XIX- lea datorită
situaţiei periferice a acestei regiuni, a lipsei aproape totale a
drumurilor de acces şi a nivelului tehnic scăzut al industriei, faţă de
cel din regiunile miniere vecine în care se conturau deja începuturile
unei revoluţii capitaliste.

În anul 1840, fraţii Hoffman şi Karol Maderspach, proprietari
austrieci de mine din Rusca Montană, au fost atraşi de bogatele
zăcăminte carbonifere ce se descoperiseră în văile cursurilor de apă,
folosindu-l pentru topitoriile de lângă pârâurile Pui şi Bărbat.
Iniţiatorii exploatărilor miniere din Valea Jiului în baza legii generale
austriece din anul 1854, au fost siliţi să se unească. Astfel fraţii
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Hoffman şi Karol Maderspach s-au unit cu „Societatea de Mine din
Transilvania-Vest” continuând în acelaşi timp acapararea de noi
teritorii miniere.

În anii 1857-1858, minele acestei societăţi sunt cumpărate de
„Societatea Anonimă de Mine şi Furnale” din Braşov, care devenise
a patra mare producătoare de fontă, a monarhiei austro-ungare, prima
proprietară a căii ferate Simeria (Piski)-Petroşani şi prin aceasta
beneficiara principală a producţiei de fontă de la Călan mai ales după
construirea în 1868 a două mari furnale (în anul 1860, administraţia
Societăţii Braşovene, având în frunte, ca preşedinte, pe Max Egon,
principe de Furstenberg, iar ca vicepreşedinte, pe baronul Ludwig
von Habersen, a cumpărat în anul 1867 pentru Uzina din Călan, un
teren de circa 180 de iugăre, în parte mlăştinos, de la Sandor Bertha,
căsătorită cu groful Adam Vas. În anul 1868, a fost angajat ing. Otto
Gmelin, din Germania, pentru proiectarea uzinei).

Pe lângă această societate, au mai apărut pentru scurte perioade
de timp mici asociaţii sau mine particulare, cum ar fi: „Societatea
Transilvania”, minele comerciantului Cohn din Craiova, Mara
Alexandru, Rafael Hoffmann, Blau Lazăr, etc. Rafael Hoffmann
înfiinţează în anul 1883 „Societatea de Mine de Cărbuni de la Jiu”,
care a făcut explorări simple la Lupeni. Dar puterea economico-
financiară scăzută a acestor antreprize a făcut ca ele să fie înghiţite
de marile intreprinderi capitaliste.

Minele statului nemaiputând face faţă concurenţei, sunt arendate
în anul 1879, de către stat, pe timp de 17 ani şi jumătate „Societăţii
Anonime de Mine şi Furnale” din Braşov, împreună cu toate
instalaţiile de exploatare şi calea ferată îngustă Petroşani-Petrila,
construită în 1869. Deci capitalul austriac şi-a atins scopul acaparând
aproape totalmente bazinul carbonifer din Valea Jiului, excepţie
făcând doar minele câtorva antrepenori lipsiţi de importanţă, reuşind
în acest fel ca până în 1890 să-şi asigure o poziţie dominantă.

La accelerarea dezvoltării capitalismului către sfârşitul secolului
al XIX- lea, care era sprijinit şi protejat de către stat, a contribuit se
pare şi ofensiva capitalului către industri extractivă, care a îmbrăcat
forma trecerii, în mod treptat a capitalului austriac şi maghiar sub
controlul celui german, francez, belgian şi englez. Dintre acestea,
capitalul francez s-a orientat mai mult spre zăcămintele carbonifere
din Valea Jiului şi s-a asociat cu capitalul maghiar.
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Din documentele timpului se constată, că, în anul 1890, o
societate din care făceau parte deputaţi din parlamentul ungar,
capitalişti din Pesta şi din provincie, persoane cu trecere în
problemele economice ale Ungariei şi care cunoşteau sub o formă
oarecare intenţiile acestuia faţă de Valea Jiului, s-au angajat în
construirea căii ferate de interes local, Petroşani-Lupeni, ba mai
mult, dându-şi seama de posibilitatea câştigului au arendat pe timp
de 90 de ani minele „Mara” şi „Transilvania” care erau limitrofe cu
calea ferată în curs de construire.

În anul 1891 un grup de capitalişti francezi, sprijiniţi de marea
bancă „Credit Lyonaise”, îngrijoraţi de acapararea rapidă a
perimetrelor miniere din Valea Jiului, pentru a nu rămâne în afara
influenţei industriale în această regiune, au cumpărat minele
„Societăţii de Mine de Cărbuni de la Jiu”. Cele două societăţi, în anul
1892 s-au contopit formând „Societatea Anonimă de Mine de
Cărbuni Uricani-Valea Jiului”, care a devenit cea de-a doua mare
societate capitalistă din Valea Jiului, cu sediul la Lupeni. Exploatarea
zăcământului a început în august 1892, după intrarea în funcţiune a
căii ferate Petroşani-Lupeni, ajungând în anul 1900 la o producţie de
288401 tone cu 1540 de muncitori faţă de 24567 tone în 1892 cu 245
muncitori.

Aceste cantităţi provin numai de la Minele Nord, Sud şi Mina
„Ştefan”, iar restul perimetrelor miniere au rămas neatinse.
Cantitatea superioară a cărbunelui din Lupeni a comportat discuţii
pentru cocsificarea sa îndeosebi la sfârşitul secolului al XIX- lea.
Rafael Hoffmann a vorbit despre posibilitatea cocsificării, iar
„Societatea Anonimă de Mine şi Furnale” din Braşov, deşi a efectuat
cercetări nu a reuşit. Intensificându-se cercetările, s-a ajuns la
concluzia că, cocsificarea cărbunelui dă rezultate mai bune, dacă se
prăjeşte şi e bine umezit. Ca urmare a rezultatelor obţinute în anul
1899 „Societatea Uricani-Valea Jiului”, împreună cu
„Oberschlesiche Kokswerke” care funcţiona cu capitalul german, au
înfiinţat „Societatea Anonimă pentru fabricarea cocsului din Uricani-
Valea Jiului”. Construcţia s-a ridicat pe malul stâng al Jiului de Vest
(Jiul Românesc), de mică dimensiune şi aproape de minele societăţii,
fiind terminată în 1900. Cocseria era la o distanţă de 80 de km faţă
de furnalele din Călan şi era aprovizionată cu materia primă de cele
trei mine ale societăţii, în special Mina „Ştefan”, care se afla la o
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distanţă de numai 200 de metri şi nu ridica probleme deosebite de
transport. Cărbunele transportat la început prin forţa fizică, apoi
locomotive, era depozitat în silozul construit de „Societatea
Danubius–Schoniscen-Hartman” specializată îndeosebi în construcţii
de vapoare şi maşini.

Cu toate că se elaborase un plan de dezvoltare a cocseriei în anul
1903, cocseria nu dispunea de toate utilajele necesare, pentru
obţinerea unui cocs superior. Ca dovadă este şi faptul că, cocsul
obţinut după analizele efectuate avea o culoare argintie, era foarte
moale. Făcând o comparaţie între cocsul obţinut la Lupeni şi cel din
Silezia, se observă că el este inferior în ceea ce priveşte procentul de
apă, cenuşă şi în alte impurităţi. În timp ce cocsul obţinut în Silezia
avea un procent de apă de 6,73%, cel din Lupeni avea 14,50%, iar ca
cenuşă, cel din Silezia 9,90%, iar cel din Lupeni 12,50%. Deci,
rezultatele obţinute n-au adus aşteptările scontate, cocsul de Lupeni
fiind ocolit.

Totuşi, calitatea cărbunelui din Lupeni, precum şi câştigurile ce se
puteau obţine prin fabricarea cocsului, dar şi investiţiile făcute până
atunci, au obligat „Societatea Uricani-Valea Jiului” să procure alte
utilaje necesare obţinerii unui cocs superior sau cel puţin la nivelul
celui din Silezia. După multe căutări maşinile au fost procurate în
ianuarie 1903 şi după cât se pare au dat satisfacţie.

La Mina „Nord” din Lupeni, care luase fiinţă în 1886 şi care după
1892 aparţinea „Societăţii Uricani-Valea Jiului”, legată de Mina
„Victoria” printr-o galerie, cărbunele exploatat prin utilizarea unor
metode primitive, ca şi la celelalte mine din Valea Jiului, era
transportat până la sfârşitul secolului al XIX- lea, tot prin forţa fizică
a oraşului, dar şi prin folosirea unor scripeţi cu contragreutate. Cu
ajutorul scripeţilor cărbunii erau ridicaţi la alte orizonturi de unde
erau transportaţi cu ajutorul cailor la suprafaţă. Mai târziu, se pare,
după anul 1902 pe galeria principală circulau locomotive electrice.

Procedeul ridicării cărbunelui cu ajutorul scripeţilor nu era folosit
la Mina „Sud” deşi aparţinea aceleiaşi societăţi. Aici, cum probabil şi
la alte mine din Valea Jiului, pentru a mări ritmul transportului prin
creşterea intensităţii muncii, se stabilise un barem: vagonetarul
transporta o tonă/km, de unde începea să fie folosită tracţiunea
animală, apoi locomotivele electrice mai târziu. De reţinut este faptul
că prima locomotivă electrică a fost făcută în atelierul minei Lupeni.
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Datorită rezultatelor obţinute şi fiind, după câte se pare, mai ieftină,
s-au executat însă patru bucăţi.

O altă cale pentru transportul cărbunelui de la minele „Nord”,
„Sud” şi „Victoria” la separatorul nord, a fost funicularul pe o
distanţă de 2200 m. Funicularul întrebuinţat era tip „Bleichert”,
grosimea cablului susţinător fiind de 36 mm, a celui trăgător de 16
mm şi avea o viteză de transport de 3 m/min. Sortarea cărbunelui se
făcea în silozuri cu ajutorul vitelor. Meseria de miner fiind o
îndeletnicire nouă în Valea Jiului, principala sursă de muncitori
salariaţi-calificaţi au constituit-o colonizările, cu mineri aduşi din
diferite regiuni ale Transilvaniei (Săcărâmb, Bălan, Roşia Montană,
Baia Sprie, etc.) care au muncit alături de munteni, cehi, polonezi,
austrieci, maghiari, germani, italieni şi slovaci, aduşi de pe întreg
cuprinsul Imperiului Austro-Ungar. Cu toate acestea în special după
1870 când în mineritul din Valea Jiului se observa o creştere
deosebită a numărului lucrătorilor, majoritatea forţei de muncă o
constituiau localnicii. Revoluţia industrială a făcut în Valea Jiului nu
numai să crească numărul muncitorilor mineri, ci a declanşat şi
schimburi calitative atât privitor situaţiei, cât şi a rolului social.

Condiţiile grele de muncă şi viaţă, inumane, au dus încă de la
începuturile exploatării cărbunelui la ascuţirea contradicţiilor de
clasă între capitalişti şi mineri, care a constituit izvorul tuturor
luptelor revoluţionare din Valea Jiului. Deşi în anul 1892, greva
generală a muncitorilor mineri a fost înfrântă, creându-se o linişte
aparentă, muncitorii care lucrau la minele aparţinătoare „Societăţii
Uricani-Valea Jiului”, au declarat grevă în iulie 1897. Această grevă,
deşi nu a fost de o mare amploare, a durat 3 zile. În prima zi au intrat
în grevă 20 de mineri, iar a doua zi s-au alăturat încă 60 de
muncitori. Direcţiunea Minelor, de teamă ca greva să nu ia amploare,
a cerut ajutor autorităţilor locale. Astfel, se deplasează la Lupeni,
prim-pretorul, comandantul jandarmeriei, precum şi 15 jandarmi,
restabilind ordinea, 10 muncitori fiind concediaţi, iar 6 arestaţi şi
escortaţi la Tribunalul din Deva. Deşi oprită, greva are o semnificaţie
deosebită fiind prima manifestare de luptă a minerilor din Lupeni.

Luptele minerilor au demonstrat necesitatea creării unui sindicat,
fapt ce se realizează în anul 1907 când în Valea Jiului ia naştere
sindicatul minerilor. În condiţiile antrenării Austro-Ungariei în
primul război mondial şi a necesităţilor militare, minerii din Valea
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Jiului au fost printre primii muncitori supuşi disciplinei militare,
înfiinţându-se două batalioane de mineri-militari. Astfel, la Lupeni ia
fiinţă batalionul nr.45, iar minerii siliţi să lucreze şi duminica,
condiţiile de muncă şi viaţă înrăutăţindu-se în mod simţitor. Dar
regimul militar nu a putut opri lupta minerilor care, a luat forme
variate de la neprezentarea la lucru, până la grevă. La 29 mai 1916
izbucneşte greva muncitorilor mineri din Lupeni, ca apoi să se
extindă şi la Vulcan, Lonea, Petroşani. Cauzele imediate ale grevei
de la Lupeni, au fost următoarele: salariile foarte scăzute în raport cu
scumpetea generală, insuficienţa şi lipsa alimentelor, existenţa
detaşamentelor de muncă, munca suplimentară de duminica şi
instrucţia de duminică,  care răpeau muncitorilor timpul necesar
pentru odihnă.

Greva s-a desfăşurat de la început, în mod organizat şi într-o
atmosferă combativă. Minerii, conduşi de comitetul de grevă, din
care făceau parte Augustin Buzdugan, Paul Vulcan, Iacob Puşenjar,
Alexandru Lăzărescu, Alexandru Dorecsi, Moise Dionisie, Iuliu
Dobrodan, Iosif Lisa, Carol Perlerei, erau ferm hotărâţi să ducă lupta
până la capăt, pentru a sili direcţiunea să le satisfacă revendicările
economice şi politice. Criza politică ce a cuprins monarhia
habsburgică la începutul anului 1918 a fost folosită de muncitorii
mineri cu toate sforţările autorităţilor de a-i linişti. Revendicările
politice se împleteau cu cele economice, ambele oglindind în mod
real starea de mizerie şi lipsa de drepturi. În noaptea de 31 octombrie
1918 la Budapesta a izbucnit revoluţia burghezo-democrată. Acest
eveniment a ridicat la luptă revoluţionară toate masele care generaţii
de secole au fost supuse dublei exploatări, sociale şi naţionale şi a
marcat începutul descompunerii Imperiului Austro-Ungar.

La 3 mai 1928 în contextul unor puternice frământări în întreaga
Vale a Jiului, la Lupeni are loc o grevă organizată, unde cei 4000 de
mineri au hotărât să organizeze o adunare în Colonia „Braia” cu
scopul de a-şi formula revendicările faţă de Societatea Minieră
„LUPENI”. Revendicările formulate de mineri şi expuse în memoriul
prezentat Direcţiei Minelor de către delegaţi, erau următoarele:

- preţuri reduse la articolele vândute muncitorilor de către
magazinele de consum ale societăţii;

- posturile suplimentare să fie plătite cu 50%;
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- timpul de muncă să fie de 8 ore pe zi pentru toate categoriile
de muncitori, în care să se includă atât intrarea cât şi ieşirea
din mină;

- din câştigul net al Societăţii, muncitorilor să li se dea 10%;
- să fie reprimiţi la lucru toţi muncitorii concediaţi;
- dacă costul vieţii se urcă, să se mărească şi plata muncii în

acord;
- în loc de 15 vagonete de cărbune acordate minerilor drept

combustibil pentru încălzit, să li se dea 18 vagonete;
- premiile după vagonetele de cărbune extrase din mină să fie

şterse, deoarece acestea se acordau oamenilor de încredere ai
patronilor şi nu celor care meritau, iar preţul unui vagonet de
cărbune să se plătească cu 32-35 lei, conform locurilor de
muncă;

- pentru fiecare vagonet şters, muncitorii cer să li se plătească
câte 10 lei, drept preţ al muncii depuse, iar suma adunată pe
seama vagonetelor şterse şi a amenzilor, să se verse la fondul
de ajutor al muncitorilor;

- pentru muncitorii care lucrează în regie, atât în mină cât şi la
suprafaţă, să se mărească salariul cu circa 30%;

- în fiecare abataj să fie un delegat ales de către mineri, plătit
de societate, care să controleze şi să şteargă când e cazul,
vagonetele de cărbune încărcate în mod necorespunzător;

- îndepărtarea din serviciul societăţii a elementelor
necorespunzătoare, adică a cozilor de topor.

Criza economică de supraproducţie 1929-1933 a lovit crunt marea
masă a muncitorilor mineri din Valea Jiului. Concedierile masive au
determinat creşterea nemulţumirii muncitorilor mineri. Una dintre
cele mai însemnate bătălii de clasă a proletariatului român de la
începutul crizei economice, a fost unica grevă a minerilor din 5-6
august 1929 de la Lupeni. Aici, în faţa Uzinei Electrice, din incinta
minei Lupeni au fost ucişi 22 de mineri: Vitoş Gavrilă (1908-1929),
miner la Mina Carolina, romano-catolic; Golcea Vasile (1901-1929),
miner la Mina Ileana, ortodox; Gaboşi Martin (1901-1929), miner la
Mina Victoria, reformat; Ghvelek Petru (1893-1929), miner la Mina
Ileana, romano-catolic; Gurcso Gavril (1892-1929), miner la Mina
Est, reformat; Groza Ioan (1900-1929), vagonetar la Mina Ştefan,
greco-catolic; Fulop Mihai (1904-1929), vagonetar la Mina Ileana,
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reformat; Negreanu Alexandru (1894-1929), miner la Mina Victoria,
greco-catolic; Pataki Francisc (1902-1929), miner la Mina Est,
reformat; Tatar Ştefan (1899-1929), miner la Mina Ileana, reformat;
Hegeduş Ştefan (1899-1929), miner la Mina Carolina, unitarian;
Fruja Petru (1909-1929), miner la Mina Ileana, ortodox; Gaal Irimie
(1900-1929), magazia de materiale, romano-catolic; Kolcsar Ştefan
(1899-1929), ajutor miner Mina Est, greco-catolic; Groza Loghin
(1902-1929), ajutor miner Mina Victoria, ortodox; Szigeti Dominic
(1903-1929), vagonetar Mina Ştefan, unitarian; Sandor Antoniu
(1902-1929), ajutor miner Mina Ştefan, greco-catolic; Donciu Vasile
(1891-1929), miner la Mina Ştefan, greco-catolic; Vulpe Ioan (1900-
1929), miner la Mina Carolina, ortodox; Toma Maxim (1913-1929),
miner la Mina Ştefan, ortodox; Moise Aron (1878 – mort în 9 august
1929 la spital), romano-catolic; Duca Sigismund (1902 - mort în 11
august 1929 la spital), vagonetar la Mina Victoria, reformat. Au fost
confirmaţi 58 de răniţi  de către autorităţi, dar în realitate au fost
peste 150 de răniţi şi peste 22 de morţi. Peste ani, iată ce se scria în
legătură cu greva minerilor din august 1929 de la Lupeni: „Cu toate
că România a aderat la Organizaţia Internaţională a Muncii, creată în
1919, aplicarea principiilor acesteia a fost sistematic amânată.
Primele măsuri legislative s-au luat în 1925, prin adoptarea Legii
repausului duminical şi în sărbătorile legale. Presiunile internaţionale
au silit România să adopte legi noi în favoarea muncitorilor, în 1928.
Aceste legi vizau ocrotirea minorilor şi a femeilor, fixarea duratei
zilei de lucru la 8 ore. Motivaţi de noua legislaţie, dar şi de
încurajările din partea Partidului Naţional Ţărănesc în a-şi revendica
drepturile, liderii minerilor din Valea Jiului au declanşat la sfârşitul
anului 1928 un conflict de muncă. Motivul era legat de prelungirea
contractului colectiv de muncă.

În conformitate cu noua legislaţie, se cerea: ziua de lucru de 8 ore,
majorarea salariilor cu 40% pentru muncitorii care lucrau la focuri şi
în puţuri, aprovizionarea cu alimente şi bocanci, interzicerea
activităţii minorilor în subteran, etc. Neînţelegerile dintre salariaţi şi
angajatori au dus la un proces, dar decizia instanţei de la Deva i-a
nemulţumit pe muncitori. Aceştia s-au adresat instanţei superioare –
Înalta Curte de Casaţie -, ca să medieze conflictul. Cu toate acestea,
în preajma izbucnirii grevei nu existau mari speranţe în vederea
satisfacerii doleanţelor minerilor. Muncitorii de la Exploatarea
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Minieră Lupeni se organizaseră încă din cursul anului 1928 într-un
Sindicat Independent. Liderii săi erau Teodor Munteanu şi un anume
Moldoveanu. Respectivul sindicat nu avea orientare comunistă. Cei
doi lideri erau în relaţii cu partidul de guvernământ, PNŢ, care dorea
strângerea legăturilor cu mediile muncitoreşti. După grevă, presa
opoziţiei a afirmat că relaţiile sindicatului cu PNŢ erau chiar foarte
strânse, întrucât membri ai acestuia au participat în mai 1928 la o
mare manifestaţie electorală, în oraşul Alba Iulia. Astfel că, în
primele luni ale conflictului de muncă, sindicatul i-a îndrumat pe
muncitori să aştepte decizia instanţei. În primăvara anului 1929, în
Valea Jiului au activat şi agitatori comunişti ilegalişti. Controlul
guvernului asupra organizaţiilor muncitoreşti nu diminua potenţialul
de revoltă.

Minerii trăiau în mizerie, iar ajutoarele sociale ale statului erau
neînsemnate faţă de nevoile lor. Amânarea verdictului privind noul
contract colectiv a afectat optimismul muncitorilor care nu se
simţeau protejaţi de nici o instituţie. Greva era una dintre puţinele
soluţii prin care puteau atrage atenţia guvernului spre condiţiile lor
de trai. Greva s-a declanşat în dimineaţa zilei de 5 august 1929.
Muncitorii au fost nemulţumiţi de decizia conducerii Societăţii
„LUPENI” de a nu permite Sindicatului Independent să plătească
fiecărui angajat o zi de muncă din fonduri proprii. Imediat, circa 200
de muncitori s-au întrunit pentru a discuta atitudinea patronatului şi
au decis să declanşeze protestul. Greviştii de la minele „Victoria” şi
„Ileana” au pornit după aceea un marş spre alte două mine,
„Carolina” şi „Ştefan”. Nu toţi minerii au decis însă să se alăture
protestului, circa 200 muncitori intrând în subteran. În scurt timp,
situaţia a scăpat de sub controlul liderilor Sindicatului Independent,
care au anunţat autorităţile de la Deva că nu mai sunt responsabili de
evoluţia evenimentelor. Este foarte probabil ca asiguratorii comunişti
să fi avut un rol important în radicalizarea acţiunii muncitorilor,
deoarece mişcările care au urmat au avut un caracter de sabotaj.

Greviştii au decis să ocupe Uzina Electrică Lupeni, deoarece prin
oprirea activităţii acesteia puteau face presiuni asupra autorităţilor.
Un grup radical a intrat în interiorul uzinei şi l-a somat pe mecanicul-
şef, Radu Nicolau, să oprească focul. Conştient de consecinţe, acesta
s-a opus însă, a fost înjunghiat, iar mai apoi transportat la spitalul din
localitate. Personalul uzinei a fost evacuat prin folosirea forţei, iar
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jandarmul care asigura paza obiectivului a fost bătut. Acţiunea
greviştilor a avut o importnanţă economică determinantă, întrucât s-a
întrerupt alimentarea cu energie electrică a întregii zone industriale
din Valea Jiului. Autorităţile puteau interveni în orice moment pentru
anihilarea protestului. Motivaţia cea mai funcţională putea fi aceea
că, prin oprirea curentului electric, sute de mineri rămăseseră blocaţi
în subteran, fiind în pericol de asfixiere. Demnitarii locali nu prea
ştiau cum să reacţioneze. În prima zi a protestului, autorităţile din
Valea Jiului nu au luat nici o măsură. Ulterior s-a aflat că în zonă nu
erau decât 18 jandarmi. Constatând că peste noapte situaţia nu s-a
modificat, principalii funcţionari ai judeţului Hunedoara – prefectul,
primul procuror, comandantul corpului de jandarmi, subşeful
Siguranţei Petroşani – s-au deplasat la Lupeni în dimineaţa zilei de 6
august. Erau însoţiţi de 80 de soldaţi din Regimentul 4 grăniceri şi
aproximativ 20 de jandarmi.

Din ziarul „Solia Dreptăţii” nr.46/5 noiembrie 1931, pag.3,
Orăştie, aflăm că în procesul greviştilor de la Lupeni, au fost
condamnaţi 44 de grevişti şi 11 achitaţi: „La Tribunal au mai fost
expuse bâte şi drugi de fier cu care muncitorii s-ar fi luptat contra
soldaţilor. Tribunalul avea date pozitive, că muncitorii au fost
înarmaţi şi cu securi. Cu toate acestea, între corpurile delicte expuse
la Tribunal nu s-a aflat nici o secure. Precum se vede când au fost
alungaţi muncitorii nu a rămas nici o secure la faţa locului, iar
meşterii, care s-au îngrijit ca să adune corpuri delicte, prin care să se
dovedească că muncitorii au fost înarmaţi cu drugi de fier şi securi,
au uitat să procure şi o secure ceea ce ar fi putut cu uşurinţă, ca să
aibă dovezi şi asupra înarmării cu securi. De fapt, muncitorii
recunosc, că atunci, când s-au dus la Uzina Electrică au avut securi
fiindcă au venit din lucru, dar în cursul zilei le-au trimis acasă.
Referitor la faptul că muncitorii s-ar fi luptat cu armata, depoziţiile se
bat cap la cap, fiindcă unii susţin, că ar fi văzut muncitori, care au
lovit cu drugi de fier în jandarmi, iar alţii afirmă, că, în momentul
când se făcea somaţia să părăsească Uzina Electrică, toţi muncitorii
s-au îngrămădit la uşa Uzinei Electrice şi spuneau că ei nu au nimic
cu armata şi lor „le trebuie pâine”. Dar e la mintea omului că acolo
unde oamenii s-au îngrămădit unul lângă altul, acolo nimeni nu poate
face nici o mişcare nici cu mâna, mai puţin să se lupte cu drugi de
fier. Dar din depoziţii se constată şi aceea că, de la începutul atacului
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s-au tras focuri de armă în muncitori. Cine vrea să creadă că s-a mai
găsit un muncitor care să ameninţe soldaţii cu bâtă de fier când
aceştia descărcau armele în ei, este liber să o creadă, însă aceasta nu
o poate face orice om.

Să mai susţină şi aceia, că, încă înainte de a ataca jandarmii, tot
din rândurile muncitorilor s-a aruncat cu pietre şi cărămizi în soldaţi.
Această afirmaţie este în contradicţie cu cele de mai sus, care susţin
că muncitorii s-au îngrămădit la uşa Uzinei Electrice şi nici prin gând
nu le-a trecut ca ei să se lupte cu armata. Spun, că, de fapt nimeni nu
putea să vadă ce se petrece în toate părţile. Dar, dacă a aruncat
cineva cu pietre şi cărămizi, aceasta nu din mijlocul muncitorilor, ci
numai agenţi provocatori puşi de cineva, au putut arunca, cine ştie
din ce loc, fiindcă nu i-a văzut nimeni, şi acesta să constituie motiv
ca pe urmă să atace armata.

Apărătorii, în pledoaria lor finală, aproape nimic nu au combătut
din acuzele şi afirmaţiunile multe ale martorilor acuzatori, câte s-au
vărsat asupra inculpaţilor în timp de 5 zile, care în cele mai multe
cazuri au fost neîntemeiate. Nu se poate spune că aceşti 56 inculpaţi
sunt singurii vinovaţi pentru grevă şi cele întâmplate în legătură cu
aceasta. Ori e ştiut, cel puţin 1500 de muncitori au pornit odată la
grevă, iar la ocuparea Uzinei Electrice au luat parte peste 3000 de
muncitori. Deci, inculpaţii de acum sunt ispăşitorii, pentru toţi
ceilalţi, care au participat la grevă şi la celelalte întâmplate. Pentru
această grevă, în primul rând şi-au luat pedeapsa de ispăşire cei 22 de
morţi, care au fost împuşcaţi la Uzina Electrică, alţi 8 împuşcaţi au
rămas invalizi pe viaţă, un număr mare au suferit, fiind răniţi mai
grav sau mai uşor. Inculpaţii au făcut câte 2-7 luni închisoare
preventivă şi câtă hărţuială şi cheltuieli au avut cât au fost purtaţi pe
drumuri la Tribunal cu acest proces. Sentinţa: vineri seara, 30
octombrie 1931, orele 6,30 preşedintele Tribunalului a început citirea
sentinţei, care a durat o oră, aplicându-se următoarele condamnări şi
amenzi: Voicici Felix a fost condamnat la 6 luni închisoare, 1000 lei
amendă şi suspendarea drepturilor politice pe timp de 3 ani; Nicoară
Lazăr condamnat la 5 luni închisoare. Au fost condamnaţi la 3 luni
închisoare şi 500 lei amendă: Vraj Gheorghe, Bunea Vasile, Polyak
Gheorghe, Maxim Pavel, Kopcia Ioan, Tomas Vasile, Balog
Francisc, Jurj Petru, Juga Loghin, Martin Iosif, Albert Nicolae,
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Adam Gheorghe, Vinţe Ştefan, Drăgan Ioan, Varga Ştefan, Kaffka
Gaspar, Sina Ioan, Dumitru Ioan, Blaskov Stanislav, Silaş Teofil.

Au fost condamnaţi: Kocsik Alexandru la 3 luni şi 200 lei
amendă, Inţe Eugen la 3 luni închisoare, la o lună închisoare
corecţională: Moga Niculaie, Schultz Gaspar, Neag Nicolae, Bojan
Vasilie, Malea Ioan, Oros Alexa. Au fost condamnaţi la 15 zile
închisoare şi 200 de lei amendă: Barna Iosif, Radu Ioan, Zborovszki
Ludovic, Lazăr Romulus, Balta Iacob, Moldovan Nistor, Kiss Iosif,
Vartolomei Francisc, Iarsak Andrei, Balog Dionisie, Kovaci Beni,
Niţă Teofil, Vasi Beni, Lazăr Adam. Au fost achitaţi: Teodor
Munteanu, Pavel Buciumean, Moldovan Martin, Sipoş Ioan, Rad
Lazăr, Trif Ioan, Luca Vasilie, Glagovszki Mihai, Bulz Adam, Curaj
Iuliu şi Moldovan Ioan. Aproape toţi acuzaţii au făcut apel.
Procurorul a făcut apel numai contra lui Teodor Munteanu”.

Am insistat asupra acestor aspecte legate de istoria oraşului
Lupeni pentru o mai bună înţelegere şi bunăvoinţă pe care trebuie să
o manifestăm faţă de oamenii şi locurile care ne menţin vii încă
amintirile.

Fanfara din municipiul Lupeni a luat fiinţă în a doua jumătate a
secolului al XIX- lea, iar prima atestare documentară datează din 19
mai 1898 („Urikany Zsilvolgyi Koszenbanya R.T. Lupenyi
Tarsulati”). Şef al acestei fanfare ar fi fost cehul Imanuil Kijela. Pe
atunci, fanfara a avut 25 de membri şi a fost susţinută de Societatea
Minieră „Uricani-Valea Jiului”. În perioada 1912-1918 ar fi fost
dirijor polonezul Janos Kopetzky. În anul 1923, când a intrat în
fanfară Adrian Muntean, fanfara a avut între 25-30 de membrii, iar
dirijor a fost Heincz Jentel, care a condus fanfara până în anul 1930.

În anul 1931 Societatea Anonimă „PETROŞANI” (constituită în
1920) şi Societatea Anonimă Română „LUPENI” (constituită în
1924) au fuzionat formând Societatea Anonimă Română
„PETROŞANI”. În această situaţie, o parte din muzicanţi au fost
transferaţi la Petroşani. În anul 1931 a luat fiinţă fanfara minieră
condusă de I.M.S.E.R., astfel au existat la Lupeni în paralel două
fanfare, cea minieră, şi cea veche „a domnilor”, condusă de Hutner
(de remarcat că Palatul Cultural „Minerul” din Lupeni a fost dat în
folosinţă în aprilie 1927 exact când a luat fiinţă şi I.M.S.E.R.- ul).
Fanfara minieră a fost formată din muncitori tineri, unii veniţi din
armată. După aceea, au avut ca şef o perioadă pe Beer, după câteva
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luni, tot în anul 1931, au adus ca şef de la fanfara militară pe
Francisc Kracimari. Ca şef de muzică şi iniţiator a activat Nicolae
Blajovski, după aceea a fost adus ca şef de muzică Francz Birth, care
a activat la fanfara din Lupeni până în 1936. În 7 octombrie 1934
fanfara minieră din Lupeni a participat la inaugurarea Sfintei Biserici
Catedrale din Lugoj, în prezenţa Majestăţii Sale regele Carol al II-
lea al României (Episcop al Episcopiei Române Unite din Lugoj era
Alexandru Nicolescu, numit la 25 februarie 1922, hirotonit la 18
iunie 1922, instalat în iulie 1922- 7 mai 1935, apoi mitropolit la Blaj.
A murit în 5 iunie 1941).

În anul 1940, cele două fanfare din Lupeni au fuzionat din motive
politice şi de atunci până în prezent a funcţionat o singură fanfară în
Lupeni. În anul 1944 a fost numit şef Mihai Kolestik până în anul
1945, când Sindicatul Exploatării Miniere Lupeni l-a adus ca şef de
muzică pe Mihai Binder, venit din armată, ca în anul 1948 să revină
la conducere Mihai Kolestik iar după 1955 conducerea a preluat-o
din nou Mihai Binder, până în anul 1961. Din anul 1961 a fost şef al
fanfarei Adrian Muntean, membru al fanfarei din anul 1923, care din
anul 1963 predă conducerea lui Roth Wilhelm. Din anul 1965
conducerea fanfarei minerilor din Lupeni a fost preluată de Drăgan
Alexandru (21.05.1930, Tulcea – 19.05.1997, Lupeni), care provine
dintr-o fanfară militară şi are grad de subofiţer. A preluat conducerea
fanfarei cu 13 membri bătrâni, dar a reuşit să atragă mulţi tineri şi să-
şi mărească efectivul formaţiei.

În 1979 a luat fiinţă Clubul Pensionarilor din Lupeni, afiliaţi al
Asociaţia Pensionarilor (printre fruntaşii clubului îi putem aminti pe:
Braşovean Victor (1922-2005), Cristea Aron (1907-1984), Gotman
Iacob, Creţu Mihai, Nicula Alexandru, Pasa Alexandru, Cioară
Mihai, Zgură Oprea, Nucă Ilarie, Lucaci Raţiu, Rade Iacob, de la
Asociaţia Pensionarilor Petroşani Iacob Petru (1917-2009), Kiss
Ştefan (1930-1980), Szolga Ştefan şi alţii).

Dirijorul şi şlefuitorul de talente Alexandru Drăgan a început să
instruiască tineri instrumentişti încă de la vârsta de 10 ani, îi învaţă
să cânte la instrument, scris şi citit partituri muzicale. Lucrează
deodată cu un grup de 15-20 de copii, proveniţi de la diferite şcoli
din Lupeni. Din cinci în cinci ani aduce altă serie de copii, astfel în
1989 fanfara minerilor din Lupeni atinge un efectiv de 27 de
membrii, din care numai nouă pensionari, restul fiind numai tineret.
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Îi educă pe viitorii membri ai fanfarei pentru ca această îndeletnicire
să reziste în timp şi să devină cu adevărat un simbol al activităţii
culturale în oraşul minerilor Lupeni.

În anul 1987 fanfara minerilor din Lupeni a fost invitată în Franţa,
însă nu s-a putut duce deoarece plecarea nu a fost aprobată. Fanfara
minerilor din Lupeni în anul 1959 a participat la cel de-al VII- lea
concurs al fanfarelor de amatori, desfăşurat în sala „Gheorghe
Apostol” din Petroşani (actuala clădire a Teatrului Dramatic „Ion D.
Sîrbu”) cu o formaţie de 32 de instrumentişti, dirijor Mihai Binder,
fiind apreciaţi pentru ţinuta şi nivelul înalt de interpretare. În anul
1973 fanfara minieră din Lupeni a participat în cadrul concursului
cultural-artistic „Dialog pe aceeaşi scenă” la Palatul Cultural –
„Minerul” în 31 martie, unde a obţinut calificarea la o fază
superioară pe judeţul Hunedoara. De asemenea, în 1974, fanfara
minieră din Lupeni a reuşit să fie laureată la un concurs judeţean al
fanfarelor disputat la Deva. Sala de repetiţii a fanfarei se afla situată
pe strada Vitoş Gavrilă, care la 1975 purta numele de „Sala Muzicii”,
pe locul unde astăzi sunt blocuri de locuinţe.

În anul 1990 fanfara minieră din Lupeni a fost invitată din nou în
Franţa, însă deplasarea nu s-a putut efectua deoarece a avut nevoie de
sprijini material să-şi reînnoiască instrumentele şi ţinuta, iar
conducerea culturală a judeţului Hunedoara, cu sediul la Deva, au
condiţionat acordarea sprijinului material cu participarea la turneul
din Franţa a unor persoane din conducerea judeţului care ar fi
implicat renunţarea la efectivul complet al fanfarei. Această condiţie
fanfara minieră din Lupeni nu a acceptat-o.

În septembrie 1993 s-au organizat „Zilele Culturii Germane” la
Petroşani de către Forumul German din Lupeni, promotor fiind
artistul plastic stabilit la Lupeni Iosif Tellman (1923-2001), unde
fanfara din Lupeni dirijată de Alexandru Drăgan a prezentat un
concert ce a cuprins muzică de promenadă şi melodii populare
germane. Concertul s-a desfăşurat în Parcul „Central” (astăzi „Carol
Schreter”) al municipiului Petroşani. Tot în septembrie 1993, în
cadrul manifestărilor cultural-artistice „Toamna Lupeneană”, timp de
o săptămână fanfara minieră din Lupeni a susţinut un program de
divertisment în care s-au regăsit piesele: Marşul lui Iancu, Primăvara
(vals de A.Marian), Hora muncitorească (orchestraţie de G.Huţu),
Sârba din Muscel, On the zump (polcă), L’amour oriental (tangou),
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Învărtita din Sibiu, Ţarina de la Găina, Fulingsblute (polcă), Hora
Cucu (orchestraţie de col.Ioan Ursu), Mein taubchen (vals), Serenada
de Fr. Schubert, Pui de lei, de I.Brătianu şi „Crai nou” de Ciprian
Porumbescu.

În 1996 Alexandru Drăgan a plecat la fanfara minieră de la
Vulcan, unde a activat până în anul 1997 când a decedat. În astfel de
condiţii, fanfara minieră Lupeni a fost preluată de dirijorul Iosif
Gorgan (născut în 28 apr. 1954, Lupeni) care cânta la fligorn. Dintr-o
fotografie din 1987 remarcăm pe: Alexandru Drăgan – dirijor,
Muntean Adrian – bas fa, Rus Gheorghe – clarinet, Rus Gheorghe –
fligorn, Gorgan Iosif – fligorn, Balogh Oliviu – fligorn, Costin Liviu
– fligorn, Sava Adrian – fligorn, Gorgan Wilhelm – clarinet, Szabo
Vasile – clarinet, Kuty Alexandru – clarinet, Iacob Florin – fligorn,
Popescu Ştefan – clarinet, Polotca Marcel – clarinet, Ciurea Nicolae
– clarinet, Cornea Mihai – clarinet, Miron Cosmin – clarinet, Molnar
Alexandru – eufoniu, Stoica Iacob – basfligorn, Gaşpar Ludovic –
clarinet, Hegyi Zoltan – fligorn, Varga Iuliu – fligorn, Pap Elemer –
trombon (basfligorn), Bedean Marius – gornist, Gorgan Adrian –
corn, Bucşa Ion – corn, Reisz Ion – corn, Nagy Daniel – basfligorn,
Bogyo Laurenţiu – basfligorn, Retezan Mihai – trombon, Csiminga
Marius – corn, Dumitru Petru – althorn, Onisie Daniel – fligorn,
Lorincz Bela – fligorn, Szobo Tiberiu – clarinet, Lakatuş Alexandru
– tobă mare, Kovacs Francisc – tobă mare, cinele, Albert Ladislau –
tobă mică, cinele, Pap Francisc – bas fa, Szigyarto Alexandru – bas
fa, Maier Nicolae – fligorn, Gheţău Gheorghe – eufoniu, Ioja Imre –
clarinet, Szabo Martin – fligorn, Popescu Mihai – althorn, Bedean
Semenic – clarinet, Bedean George – tobă mică.

Din anul 2007 s-a înfiinţat “Asociaţia fanfarei municipiului
Lupeni” cu personalitate juridică, dirijor al fanfarei fiind Bedean
Marius (născut în 14 august 1967, Lupeni) – gornist. Actuala fanfară
are în componenţa sa 18 instrumentişti. De remarcat că toţi membrii
fanfarelor minerilor din Lupeni sunt cunoscători de note, adică
notişti. Cel care duce munca de pionierat în continuare, adică de
instruire a tinerilor instrumentişti, este chiar dirijorul fanfarei Bedean
Marius, care în anul 2011 şi-a băgat ordonanţa din activitatea de
minerit de la Exploatarea Minieră Lupeni, tocmai pentru a se ocupa
şi mai mult de tinerii învăţăcei printre care sunt şi fiii lui Bedean
Semenic – clarinet şi Bedean George – tobă mică, pentru a duce mai
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departe tradiţia familiei. În anul 2005 fanfara minerilor a primit o
sponsorizare din partea omului de afaceri Emil Părău Ilie pentru a-şi
procura echipament nou şi instrumente. În repertriul acestei fanfare a
minerilor din Lupeni regăsim valsuri, tangouri, potpuriu, romanţe,
rapsodii, polci, marşuri de picior, învârtite, marşuri funebre.

Din anul 2003 sediul fanfarei este pe strada Vitoş Gavrilă nr.1, în
incinta E.M.Lupeni. “Asociaţia fanfarei municipiului Lupeni”
colaborează foarte bine cu Sindicatul Liber al E.M.Lupeni
(preşedinte – ing. Nica Petre), Sindicatul Muncitorilor şi Tesa de la
E.M. Lupeni (preşedinte – Misaroşi Adrian, vicepreşedinte
Constantin Grigore) şi cu administraţia municipiului Lupeni, primar
Cornel Rezmeriţă. Un aport deosebit la dezvoltarea fanfarei miniere
din Lupeni a avut-o Grupul Şcolar Minier Lupeni, care şi-a format
fanfară din elevii şcolii coordonaţi într-o primă fază de dirijorul
Alexandru Drăgan, apoi în 1972 de instructorul Ioan Hamz. Mulţi
dintre elevii Grupului Şcolar Minier Lupeni au devenit instrumentişti
de bază în fanfarele din Valea Jiului.

Subliniem faptul că fanfara minerilor din Lupeni la anul 1912,
când dirijor al fanfarei a fost polonezul Kopetzky Janos, avea o
“fanfară de elevi” a Exploatării Miniere Lupeni. Elevii-muzicanţi,
aşa cum cu drag li se adresau cei mai în vârstă, în 1975, dirijor
Alexandru Drăgan s-au afiliat fanfarei Comitetului Sindicatelor din
Lupeni, continuându-se acest lucru şi în anii 1982-1988.

FANFARA MINERILOR
DIN MUNICIPIUL VULCAN

Oraşul Vulcan este situat pe malul Jiului de Vest (Jiul Românesc)
între coordonatele geografice limitate de valorile 45016’–45023’
latitudine nordică şi 20018’-20023’ longitudine estică. Face parte
integrantă din marea unitate de relief din Carpaţii Meridionali numită
depresiunea tectono-erozivă Petroşani (Valea Jiului), fiind situat în
partea centrală a prelungirii vestice, acolo unde depresiunea se
îngustează luând forma unui unghi ascuţit cu laturile distanţate la
aproximativ 5-6 km, orşul fiind dominat de culmile muntoase
Oboroca (1547 m), prelungire a munţilor Retezat, spre nord şi
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Masivul Vâlcan spre sud, cu o deschidere largă spre est şi tot mai
îngustă spre vest (spre masivul Retezat).

Comunică cu regiunile învecinate prin pasuri şi trecători: Pasul
Vâlcan (1621 m) şi Pasul Lainici (450 m) cu depresiunea
subcarpatică Târgu Jiu, iar prin Pasul Merişor (756 m) şi Pasul Dealu
Babii (934) cu depresiunea Haţeg. Din punct de vedere demografic,
oraşul Vulcan este aşezat la vest de municipiul Petroşani, la circa 18
km şi la est de oraşul Lupeni, la circa 6-8 km. Altitudinea oraşului
înregistrează valori de 570-600 m în albia Jiului de Vest (Jiul
Românesc). Suprafaţa oraşului este de 8262 ha şi se află în partea
sudică a judeţului Hunedoara, la circa 120 km de municipiul Deva,
capitala judeţului.

Având în vedere aşezarea municipiului Vulcan în cadrul
depresiunii Petroşani (Valea Jiului) şi al ţării, vom observa
diferenţieri în toate elementele climatice în raport cu alte regiuni.
Caracterul depresionar, favorizează acumularea şi stagnarea aerului
rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură chiar şi între
unităţile de relief cu altitudini reduse. Vara, încălzirile sunt mai
puternice datorită circulaţiei reduse, astfel că amplitudinile termice
zilnice şi anuale vor fi diferite faţă de alte regiuni. Valorile medii
anuale ale temperaturii aerului calculate pe o perioadă de 60 de ani
(1896-1955) înregistrează valori de 6,80C. Minima absolută s-a
înregistrat la data de 14 ianuarie 1893, având valoarea de -31,40C în
condiţiile advecţiei de aer rece continental, datorită intensificării
maximei siberiene, iar maxima absolută s-a înregistrat la data de 10
august 1922, 390C,  datorită invaziei de aer tropical continental.

Datele medii ale primului îngheţ apar în jurul datei de 10
octombrie, iar zilele cu îngheţ dispar după 1 mai. Regimul
precipitaţiilor este influenţat în mod direct de condiţiile de relief,
respectiv de carcaterul depresionar al regiunii. Cantitatea medie a
precipitaţiilor este de 693,7 mm/an la staţia meteorologică Petroşani.
Înregistrările privitoare la regimul vânturilor scot la iveală o altă
caracteristică a climei locale şi anume marele număr al zilelor calme,
fără nici o adiere de vânt, astfel că Depresiunea Văii Jiului este una
dintre zonele cu cele mai multe zile fără vânt din ţară. Vatra
municipiului Vulcan este axată pe malurile Jiului de Vest (Jiul
Românesc) care străbate municipiul pe toată lungimea sa. Ca aspect
de ansamblu, Jiul de Vest se axează pe zona de maximă scufundare a
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bazinului care-i imprimă direcţia generală Vest – Est. Jiul de Vest
(Jiul Românesc) izvorăşte de sub Vârful Paltina (2145 m), de la
marginea sudică a munţilor Retezat, curgând pe pante puternic
înclinate de 6,6m/km, ceea ce explică cursurile lui repezi. Dintre
afluenţii mai mari pe dreapta Jiului de Vest amintim văile: Sohodol,
Baleia, Căprişoara, Mohora, Morişoara, Lupşeasca, Ungurului, iar pe
partea stângă sunt văile: Buganilor, Lupului, Crividia, Plesnitoarea.

Privită în ansamblu, flora municipiului Vulcan este central-
europeană, cu elemente arcto-alpine, în părţile înalte ale munţilor, şi
infiltraţii mediteraneene în locurile adăpostite şi cu condiţii ecologice
potrivite, ca formaţiunile calcaroase.

Spaţiu geografic distinct individualizat, relativ izolat prin
caracteristicile cadrului natural, Valea Jiului a suscitat un interes
economic major prin prezenţa cărbunelui în aflorimente, primele
prospectări datând de pe la anul 1840, iar începutul exploatării
industriale spre finele deceniului următor. Astfel, în anul 1858 s-a
obţinut înscrierea primelor perimetre de exploatare în „Cartea
funduară a minelor”, la Tribunalul Alba. De peste un secol, aceste
meleaguri înregistrau un proces lent de colonizare, sub forma unei
populări pastorale. Conscripţia de la 1750 consemna 5 mici aşezări
pastorale însumând 925 de locuitori, iar cea de la 1784-1787 recenza
4700 de locuitori, în şase localităţi între care şi Vulcanul, sat cu 765
de locuitori. Satul vechi românesc era compus din cătunele Crividia
şi Vaidei, iar Vulcan se numea colonia de funcţionari însărcinaţi cu
paza şi vama în Pasul Vulcan, la acea vreme rută majoră de
comunicaţii transfrontaliere în sectorul vestic al Carpaţilor
Meridionali.

Tot atunci este semnalată prezenţa unei importante grupări
militare austriece cu rol defensiv antiotoman, pe seama căreia tradiţia
pune prima valorificare a aflorimentelor de cărbune – aprinderea lor
în scopul descurajării unei invazii turceşti (Valea Arsului). Datorită
poziţionării geografice Vulcanul a deţinut, de la prima atestare
documentară (anul 1462) întâietatea ca localitate cu funcţii
administrative în zonă. După intrarea în funcţiune a căii ferate
Petroşani – Simeria (Piski) la 1870 şi diminuarea corelativă a
importanţei rutei de comunicaţii Pasul Vulcan – Dealu Babii,
Vulcanul cedează statutul de centru administrativ al Văii Jiului,
preluat definitiv de Petroşani. În primul deceniu al secolului al XX-
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lea, Vulcanul cunoaşte o dezvoltare demografică explozivă,
populaţia localităţii crescând de circa 3,5 ori – 10435 locuitori în
anul 1910. În acest interval se produce o mutaţie profundă: 70% din
populaţie locuieşte în Vulcanul propriu-zis şi numai 30% în
localităţile rurale componente, spre deosebire de perioada 1854-
1900, când raportul era net favorabil acestora din urmă: 65% în anul
1870, 70% în anul 1880, 66% în anul 1890 şi 51% în anul 1900.

Această mutaţie reflectă amplele lucrări de construcţii tip
„colonie” realizate de societăţile miniere, efort edilitar determinat de
nevoia de a stabiliza forţa de muncă în continuă creştere, de
provenienţă străină. Societăţile miniere s-au împlicat, încă de la
începutul exploatării industriale a cărbunelui (1868), într-o activă şi
susţinută activitate administrativă subsidiară în raport cu activitatea
de exploatare a cărbunelui. Alături de activitatea în domeniul edilitar
amintită, constând în construirea şi administrarea fondului locativ
propriu, destinat stabilizării forţei de muncă, aceste societăţi au
asigurat dezvoltarea reţelei de utilităţi aferente, precum şi
satisfacerea unor necesităţi materiale şi spirituale ale personalului
aparţinător: asigurarea aprovizionării cu produse alimentare şi
nealimentare de bază şi distribuirea acestora la preţuri avantajoase
prin reţeaua proprie de desfacere, cunoscută sub forma „Consumul
Muncitorilor din Valea Jiului”; realizarea de aşezăminte socio-
culturale, în cadrul cărora funcţionau formaţii cu activitate
permanentă precum fanfarele şi corurile – adevărate simboluri ale
activităţii culturale de masă din zona Vulcanului. La toate acestea se
adaugă spaţiile de recreere şi agrement realizate şi administrări în
regie proprie, în care evoluau fanfarele şi corurile amintite, baze
sportive.

Societăţile Miniere şi-au adus un aport material substanţial ori
chiar au realizat în antrepriză directă biserici şi şcoli. După realizarea
unităţii statale la 1 decembrie 1918, România – noul stat naţional
unitar român se înscrie, încă din primii ani de existenţă, pe orbita
dezvoltării capitaliste. Relansarea economică a zonei a urmat un curs
neîntrerupt timp de un deceniu de la Marea Unire, perioadă în care s-
au produs mutaţii semnificative în plan economic, socio-demografic
şi administrativ. În plan economic, asistăm la românizarea
capitalului, reprezentat prin Societăţile „PETROŞANI”, „LUPENI”,
„LONEA” şi „VALEA JIULUI DE SUS”. Producţia de cărbune,
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destinată în principal transportului feroviar, dar şi metalurgiei şi
producţiei de energie electrică, cunoaşte un ritm ascendent, care va
susţine o evoluţie demografică pe măsură.

Evoluţia economică şi socio-demografică ascendentă înregistrată
în plan local a fost vremelnică, fiind dureros curmată pentru două
decenii, prin efectul închiderii minei Vulcan, în 1931. Au început să
se utilizeze pârghii de „raţionalizare” a producţiei, în principal prin
scăderea cheltuielilor cu forţa de muncă. În doctrina economică a
vremii, se aprecia că este mai avantajoasă reînnoirea capitalului fix
pe baza tehnicii noi, decât menţinerea unei forţe de muncă excesive
numeric, dar cu productivitate redusă. Pe acest fundal, încă din 1928
se înregistrează o scădere a cererii de cărbune la C.F.R., cu toată
intervenţia protecţionistă a statului, care majorează taxele vamale la
cărbunele din import. În aceste condiţii, apar ca inerente măsurile de
reorganizare şi raţionalizare care au afectat unele exploatări miniere,
între care patru funcţionau în Vulcan şi care s-au închis, începând cu
iulie 1931. Ca efect, până în februarie 1932 au părăsit localitatea
peste 3000 de persoane.

Vulcanul la data de 1 septembrie 1952 primeşte statutul de oraş,
iar la data de 20 decembrie 2003 devine cel de-al treilea municipiu în
Valea Jiului, după Petroşani (devenit municipiu în 1 martie 1968) şi
Lupeni (devenit municipiu în 19 decembrie 2003). Reforma
administraţiei publice locale presupune creşterea autonomiei
colectivităţilor locale prin realizarea concomitentă a autonomiei
decizionale cât şi a celei financiare. Prin activitatea şi atribuţiile sale,
administraţia publică locală din municipiul Vulcan va trebui să se
orienteze prioritar către satisfacerea nevoilor cetăţenilor. Cu toate că,
pe raza municipiului Vulcan funcţionează două exploatări miniere,
Paroşeni şi Vulcan, nu putem spune că mineritul este principala
îndeletnicire, având în vedere restrângerea activităţii miniere până în
2018. Cum populaţia era eterogenă, în zonă au lucrat la un loc
români, maghiari, polonezi, cehi, italieni, germani, austrieci, sârbi,
croaţi, acest lucru a avut o puternică influenţă asupra obiceiurilor din
zonă.

Astfel, în august 1907 ia fiinţă la Vulcan fanfara Societăţii
„SALGOTARJAN”, având ca scop afirmarea talentului muzical al
funcţionarilor şi muncitorilor mineri, susţinerea de concerte
duminicale, de sărbători sau cu ocazia unor manifestări artistice,
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precum şi însoţirea pe ultimul drum al celor decedaţi. (Din anul 1880
preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii „Salgotarjan”
a fost dr.Chorin Ferenc senior. S-a născut în 11 mai 1842 la Arad şi a
decedat la 20 ianuarie 1925 la Budapesta. Fondator al Societăţii de
Huilă din Salgotarjan, preşedinte al Consiliului de Administraţie pe
viaţă. A terminat Facultatea de Drept în Budapesta în 1866, eminent
om politic deputat de Arad în mai multe rânduri în Parlamentul de la
Budapesta. În 1881 – deputat, 1884-deputat Medieşul aurit, 1896 - a
reprezentat oraşul Satu Mare. Din 1903 preşedinte la Societatea
„Salgotarjan” renunţând la deputăţie. A fost fondatorul Societăţii
Miniere şi Siderurgie a Uniunii Naţionale Maghiare de Industrie. În
oraşul Dorog (comitatul Komarom-Esztergom) un cartier a primit
numele lui. În anul 1928 în faţa sediului din Dorog s-a dezvelit un
bust al lui. Între 1929-1944 s-a înfiinţat o fundaţie care a premiat
tinerii economişti de perspectivă. S-a mai înfiinţat o fundaţie care
lupta împotriva TBC-ului. În anul 1910 Consiliul de Administraţie al
Societăţii „Salgotarjan”, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de când la
conducerea societăţii se afla dr.Chorin Ferenc senior (1842-1925) a
hotărât ca puţul principal al Minei Vulcan să poarte numele de Puţul
„Chorin”.

De menţionat că la 1880 – Societatea „Salgotarjan”, cu sediul în
Petroşani avea 1300 de angajaţi şi a produs 2,5 milioane qintale
cărbune. Fiul dr.Chorin Ferenc senior, dr.Chorin Ferenc junior, din
1919 a devenit director general al Societăţii „Salgotarjani
Koszebanya R.T.” şi preşedinte al societăţii după moartea tatălui său,
în 1925. Dr.Chorin Ferenc junior s-a născut la Budapesta în 1879 şi a
decedat în 1964 la New York. A absolvit Facultatea de Drept şi
Studii Naţionale la Budapesta şi Berlin. A participat activ la
conducerea activităţilor locale şi naţionale. Căsătorit cu fata lui
Weiss Manfred – un evreu înnobilat în 1896 cu titlul de baron de
către regele Carol I (1916-1918), împărat al Austriei din dinastia de
Habsburg-Lorena, cel care a înfiinţat o fabrică metalurgică pentru a
scăpa de dependenţa de producători de metale străini, cu care a avut
trei copii. În anul 1944 a părăsit Ungaria. Din 1947 a trăit în S.U.A.
ca mic industriaş, fiind unul dintre membrii fondatori ai Societăţii
„Horty”. A fost decorat în 1923 cu Ordinul Parlamentului Maghiar şi
cu „Crucea de Fier” în 1934).
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Până în anul 1929 fanfara minieră din Vulcan a activat în cadrul
Sindicatului Minier Vulcan. În anii 1930-1931, datorită crizei
economice, Mina Vulcan a fost închisă şi fanfara minieră n-a mai
fost susţinută financiar. Cu toate acestea, membrii fanfarei s-au
străduit să menţină nucleul fanfarei, să se întreţină pe cont propriu,
participând la diverse activităţi din viaţa localităţii. Totuşi, nu s-a
reuşit să se facă faţă situaţiei, astfel că în anul 1932 fanfara se
dizolvă.

A urmat o scurtă perioadă de întrerupere a activităţii fanfarei, dar
foştii membrii s-au zbătut să se reorganizeze, astfel că, în anul 1936,
cu toate că Mina Vulcan încă nu s-a redeschis, cu sprijinul nemijlocit
al Sindicatului Minier, al locuitorilor din Vulcan, angajaţi la alte
mine din Aninoasa sau Lupeni, fanfara şi-a reluat activitatea. Se
cumpără garnitură de instrumente, din contribuţia Confederaţiei
Generale a Muncii. Conducerea fanfarei a fost preluată de
muzicianul profesionist Heincz Jentell. Acesta a reuşit să atragă în
fanfară mulţi muncitori tineri total necunoscători în muzică, pe care
i-a învăţat scris-cititul muzical şi să cânte la instrument.

El a condus fanfara până în anul 1938, când a fost înlocuit de
dirijorul Francz Birth (născut în Banat) care a studiat şi a activat un
timp în Austria. Acesta a continuat tradiţia formată de Heincz Jentell
reuşind să perfecţioneze şi să ridice nivelul artistic al fanfarei
minerilor. Francisc Dobner (1925-2008) l-a cunoscut pe Franz Birth
în anul 1939 la vârsta de 14 ani, de la el a învăţat scris-cititul
muzical, să cânte la clarinet şi instrumente de percuţie. Sub
conducerea lui Franz Birth, fanfara a avut o activitate bogată, a
cântat în parcul oraşului muzică de promenadă de două ori pe
săptămână, a dat concerte în toate localităţile Văii Jiului, a participat
la sărbători naţionale şi parăzi militare cu ocazia zilelor de 10 Mai, 1
Decembrie, 24 Ianuarie. De asemenea, a participat la nedei, maiale,
serbări câmpeneşti şi a însoţit toate înmormântările din localitate.

Repertoriul a cuprins uverturi din opere, potpuriuri naţionale,
muzică populară şi uşoară ale acelor vremuri (tangouri, valsuri, polci,
romanţe).În anul 1954 Francz Birth s-a îmbolnăvit şi a trebuit să
renunţe la conducerea fanfarei. A urmat o perioadă fără dirijor până
în anul 1958. În această perioadă Nicoară Nicolae a fost un fel de şef
al fanfarei, clarinetist, fiind mai pregătit. În anul 1958 a venit
dirijorul Erwin Ghehan, cu pregătire de conservator (frate cu
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pianistul Horts Ghehan, din Orchestra Radio-Difuziunii Române).
Sub conducerea acestui dirijor fanfara a cunoscut o ascensiune
profesională şi artistică de un înalt nivel. A participat la concursuri
raionale, regionale şi pe ţară, obţinând rezultate foarte bune. În anul
1964, fanfara minieră din Vulcan a fost solicitată să cânte la
sărbătoarea naţională “23 August”, la parada militară a regiunii
Hunedoara, la Deva. S-au făcut numeroase deplasări şi în alte
localităţi.

Între anii 1964-1967 fanfara a fost condusă de Ioan Dănilă,
coordonat de Erwin Ghehan. Repertoriul fanfarei a cuprins printre
altele: „Poet şi ţăran” de Franz von Suppe (1819-1895), „Bărbierul
din Sevilla” de Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868), „Dansurile
ungare”  nr.5 şi 6 de Johannes Brahms (1833-1897), „Califul din
Bagdad” de Adrien Francois Boieldieu (1775-1834), „Orfeu în
infern” de Jacques Offenbach (1819-1880), „Arii din Muntenia” de
Alfred Mendelsohn (1910-1966), „Rapsodiile române” nr.1 şi 2 de
George Enescu (1881-1955).

În anul 1968 Erwin Ghehan a plecat la Bucureşti şi conducerea
fanfarei a fost preluată de Francisc Strama (1920-1992) – fligornist.
Din vechea gardă de instrumentişti amintim nume ca: fraţii
Poloczkos Viorel şi Ştefan, fraţii Kunig Eduard şi Hanik, fraţii
Moldovan Traian, Dănilă şi Vasile, Maghiaru Marcel, Bodoczi
Francisc, Rusu Petru, Dobner Francisc, Rad Gustav, Gundel Iosif,
Mitrică Iulian. Sub conducerea lui Francisc Strama a fost sărbătorită
cea de-a 70–a şi cea de-a 80-a aniversare a fanfarei. Iată cum era
relatată aniversarea celor 80 de ani de existenţă a fanfarei (1907-
1987) în ziarul – „Steagul roşu” nr.11003/02.02.1988, Petroşani, de
ziaristul-profesor de muzică Horaţiu Alexandrescu: „De fiecare dată
când minerii Vulcanului au îmbrăcat haina sărbătorii, fie pentru a-i
cinsti pe cei mai vrednici dintre ei, în sala de apel, la ieşirea din
subteran sau la zilele fruntaşilor, fie pentru a se bucura de aerul şi
soarele verii la locurile de agrement sau participând la manifestări
artistice însufleţitoare organizate în sala de spectacole a Clubului
Sindicatelor ori pe estrada din parc, fanfara a fost o prezenţă nelipsită
între colectivele artistice ale oraşului. O prezenţă în viaţa spirituală a
oraşului care capătă în aceste zile, când fanfara sărbătoreşte 80 de ani
de la înfiinţare. Iată că, acum cei sărbătoriţi au fost chiar membrii
fanfarei.
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Sâmbătă, la clubul din Vulcan, mineri, oameni ai muncii din oraş
au ţinut să fie prezenţi la concertul festiv care a marcat jubileul.
Printre membrii valorosului ansamblu artistic s-au aflat pe scenă
Francisc Dobner, fraţii Victor şi Ştefan Palaczkos, astăzi pensionari,
Iosif Tamaş – miner, şef de brigadă, Iosif Gunder, lăcătuş, fraţii
gemeni Petru şi Pavel Atanasiu, cu toţii oameni ai muncii la mina
Vulcan, iar alături de ei opt elevi de la Liceul Industrial din Vulcan.
Trei generaţii de interpreţi, îndrumaţi artistic de Francisc Strama,
dirijorul fanfarei încă din 1969, astăzi pensionar, dar care şi-a legat şi
el viaţa de mina Vulcan, unde a lucrat, în subteran, ca lăcătuş, vreme
îndelungată.

„Repertoriul nostru, ne spunea dirijorul formaţiei, cu numai
câteva minute înainte de a urca pe scenă, pentru a conduce concertul
festiv, cuprinde cântece patriotice-revoluţionare, marşuri de fanfară,
prelucrări ale cântecelor populare, unele realizate chiar de mine,
lucrări muzicale din literatura universală. Un repertoriu pe care îl
îmbogăţim continuu”. Omul cu părul cărunt care dirijează fanfara
evocă activitatea formaţiei, succesele de prestigiu înregistrate în
cadrul fanfarei reunite a minerilor Văii Jiului pe scena Festivalului
naţional „Cântarea României” din care fac parte şi instrumentişti din
Vulcan – numeroase titluri de laureat în etapa republicană; prezenţele
pe scenele Văii Jiului sau pe cele din Haţeg, Deva, Târgu Jiu, dar şi
păstrarea tradiţiei fanfarelor minereşti care nu trebuie să se piardă,
trebuie întărită prin atragerea şi formarea de noi instrumentişti dintre
copiii de vârstă şcolară.

„La Vulcan n-am apelat la nimeni să ne dea elevi pentru fanfară.
I-am selectat noi. Aşa am crezut că e bine. Ne-am adresat direct
şcolilor, i-am căutat pe cei cu aptitudini. Opt dintre ei sunt deja
membri ai formaţiei, alţi patru încă studiază muzica în cadrul
colectivului. Muncă rodnică, asiduă – iată condiţia păstrării tradiţiei.
Şi pasiune, adăugăm noi, dragoste pentru frumos, respect pentru
tradiţia spirituală a minerilor. Păstrăm încă vii în memorie aplauzele
care au răsunat la încheierea concertului festiv. Aplauze pentru
oamenii cărbunelui, care ştiu să-şi înnobileze viaţa, prin artă. Lumina
din adâncuri generează astfel lumină spirituală”.

În acest timp efectivul fanfarei a numărat între 20-30 membri.
Dirijorul Francisc Strama a crescut mulţi tineri instrumentişti noi
membrii ai fanfarei. În anul 1992 Francisc Strama a decedat, de
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asemenea au decedat încă patru membri de bază ai fanfarei, alţii au
plecat definitiv peste graniţă, au mai rămas din vechii membri doar 2
bătrâni între 65 şi 70 de ani şi doi între 45 şi 50 de ani. În această
situaţie cei rămaşi în fanfară, coordonaţi încă din 1990 de
trompetistul Geczi Ludovic (născut în 29 mai 1949, Tăşnad),
membru în fanfara minieră din anul 1964, s-au zbătut să coopteze noi
tineri, elevi de şcoală, să-i înveţe să cânte la instrument pentru a-şi
forma noi membri, iar în 1994, 20 de elevi de şcoală au ajuns deja la
un nivel bun în ceea ce priveşte stăpânirea unui instrument de suflat
şi cunoştinţele de teoria muzicii. Aceşti tineri dau speranţe că în şase
luni vor atinge un nivel bun şi să facă faţă la pretenţiile exigente ale
fanfarei.

Din noua generaţie amintim nume ca: Geczi Ludovic junior,
Brânză Ciprian, Makkai Arcadie, Strulea Florin, Mitocaru Ionel,
Tiron Mihai, Popa Remus, fraţii Buţan Vasile şi Gabriel, Szabo
Karoly, Bartha Arcadie, Colceru Nicolae. O surpriză plăcută a fost
descoperirea printre instrumentiştii din fanfară a lui Fane Abrădoai
(născut 9 septembrie 1955, Piatra Neamţ) ce cânta la...fligorn. A
cântat în fanfară între anii 1971-1975. El este cel care la 3 august
1977, în timpul grevei minerilor de la Lupeni, în oraşul Vulcan a
înfiinţat grupul vocal-instrumental „COLOR”. În primă componenţă
a reunit următorii instrumentişti: Fane Abrădoai – trompetă şi voce,
apoi saxofon, Costi Ghiţă – chitară bas, Dan Baban – chitară, Tavi
Cordea – orgă, Sanny Lăcătuş (1955-2006) – percuţie, Norbert(Noru)
Baban – chitară, apoi şi solist vocal. Evidenţiem şi contribuţia lui
Alexandru Drăgan (1930-1997) dirijorul fanfarei minerilor din
Lupeni care în 1996 a venit la fanfara din Vulcan unde şi-a
desfăşurat activitatea până în 1997.

Aici a lucrat la educaţia copiilor în ceea ce priveşte scris-cititul
muzical şi cântatul la un instrument. De asemenea a făcut prelucrări
şi pentru fanfara minieră. Toţi membri fanfarei din Vulcan au fost
notişti. Au avut un repertoriu bogat, au colaborat cu Fanfara Armatei
din Cluj-Napoca şi Deva. O activitate deosebită a desfăşurat-o
clarinetistul Gheorghe Floricel, care fiind la o vârstă destul de
înaintată (80 de ani în 1993) a făcut orchestraţii şi prelucrări pentru
muzica de fanfară. (A provenit dintr-o fanfară militară fiind copil de
trupă).
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În anul 2004 fanfara din Vulcan a primit un ajutor substanţial din
partea primarului municipiului Vulcan – ing.Gheorghe Ile pentru
procurarea unui echipament pentru fanfară adecvat. (Ultima dată
când au fost schimbate costumele datează din 1987). Actuala fanfară
din Vulcan încă îşi caută un sediu stabil. Astăzi la anul 2011 au un
efectiv de 20 de membri, astfel: Ureche Gheorghe – clarinet,
Ponczok Andrei – fligorn, Pălan Remus – fligorn, Mita Ionuţ –
fligorn, Boitan Vasile – basfligorn, Mitocaru Ionel – basfligorn,
Tiron Mihai – basfligorn, Răileanu Andrei – basfligorn, Buţan Vasile
– corn, Buţan Gabriel –corn, Mitrică Sebastian – trombon, Onofraş
Daniel – trombon, Mitrică Iulian – trombon, Rad Gustav – bas si
bemol, Mitrică Laurenţiu – bas si bemol, Gundel Iosif – bas fa, Geczi
Ludovic junior – bas fa, Dobner Francisc – tobă mare (decedat în
2008), Lakatos Mihai – tobă mare, Geczi Kristian (fiul lui Geczi
Ludovic junior) – tobă mică, Mitrică Adrian (fiul lui Mitrică
Sebastian) – tobă mică, Geczi Ludovic – trompetă şi dirijorul
fanfarei.

Această fanfară are instrumentele din 1956, fapt ce necesită
instrumente noi. Instrumentele sunt curăţate cu Novolin, înlocuind
vechiul Sidol ce dădea alămurilor o sclipire de aur. Această fanfară
are contract de prestări servicii cu Sindicatul Liber şi Independent de
la Exploatarea Minieră Petrila (preşedinte al sindicatului – ing.
Temneanu Ion). În anul 2005 fanfara minieră din municipiul Vulcan
a participat la un festival internaţional al fanfarelor desfăşurat în
oraşul Varpalota (comitatul Veszprem) din Ungaria, unde a obţinut
un binemeritat loc 3 şi titlul de cea mai populară fanfară din cadrul
festivalului. Aici au participat fanfare din Ungaria, Austria, Slovacia,
Italia, Cehia, România, etc.

FANFARA MINERILOR
DIN PETRILA

Oraşul Petrila se numără printre cele mai vechi aşezări din
Depresiunea Petroşani (Valea Jiului). Situat în partea estică a Văii
Jiului, la poalele masivelor muntoase Parâng şi Şureanu, la o
altitudine medie de 700 m, pe albia Jiului de Est (Jiul Transilvan),
unde are loc confluenţa acestuia cu râurile Jieţ şi Taia. Exploatarea
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minieră Petrila ocupă o suprafaţă de 771 hectare numărându-se
printre cele mai mari exploatări miniere din bazinul carbonifer al
Văii Jiului, fiind una dintre marile producătoare de huilă din
România. În cadrul oraşului Petrila sunt şi localităţile: Lonea,
Dobreşti, Lunca Popii, Predoni, Taia, Cimpa, Birăoani, Burdeşti,
Moşici, Răscoala şi Tirici – situate în apropiere şi strâns legate între
ele, constituind un tot unitar din punct de vedere economic, social şi
cultural.

Oraşul Petrila se învecinează direct în partea de sud-vest cu
municipiul Petroşani, cele două oraşe fiind străbătute de calea ferată
ce uneşte gara Petroşani cu Preparaţia Petrila şi de drumul naţional
66. În partea de sud, graniţa dintre cele două oraşe, o constituie
pârâul Maleia de la izvor şi până la podul care trece Maleia în Jieţ. În
celelalte puncte cardinale, oraşul este închis de lanţuri muntoase care
dau aşezării un farmec unic. Deasupra, culmi înalte care traversează
Parângul, de pe vârfurile căruia se zăresc până departe frumoasele
plaiuri hunedorene, la nord, şi mândrele meleaguri oltene la sud, cu
largă desfăşurare a păşunilor alpine, bune pentru păstoritul de vară;
jos, aşezarea, care freamătă de clocotul muncii subterane. De sus,
pitorescul culmilor înalte ale munţilor înconjurători se continuă cu
platformele alpine cu păşunile şi cu zonele împădurite care dau
priveliştilor o frumuseţe de neuitat. Dinspre vârfurile Şureanului şi
Parângului coboară, când mai calme, când mai povârnite, spre lunca
petrileană culmile ramificate ale Dobraiului, Jigorului, Auşelului,
Voievodului, Muncelului, Jieţului.

Pitorescul acestor munţi se completează cu farmecul zonei
depresionare pe care-l oferă îmbinarea netezimii teraselor cu formele
sprintene ale reliefului carstic sculptat în calcare. La nord şi nord-est
de Petrila se văd culmile înalte – de circa 1200 metri – ale munţilor
cu abrupturi prăpăstioase de felul munţilor Piatra Roşie sau Piatra
Leşului unde văile sunt adesea ştrangulate în formă de chei scurte
cum sunt Cheile Tăii şi Cheile Roşiei. Relieful înconjurător al
Petrilei permite deschideri de comunicaţii în toate direcţiile,
prezentând importanţă deosebită atât din punct de vedere economic,
cât şi turistic.

Şoseaua asfaltată Petrila-Petroşani, se întâlneşte la Dărăneşti cu
şoseaua naţională ce face legătura între Petroşani şi Haţeg, dublată de
linia ferată Petroşani-Simeria(Piski). Prin localitatea Jieţ se face
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legătura printr-o şosea naţională, de-a lungul pârâului Jieţ cu cabana
Obârşia Lotrului. Spre est, şoseaua naţională ce traversează Petrila
leagă centrul oraşului de localitatea Cimpa, iar de aici, o şosea
forestieră ajunge până la cabana turistică Voievodul. La întâlnirea
Jiului de Est (Jiul Transilvan) cu pârâul Răscoala porneşte, spre nord,
o şosea forestieră care leagă localitatea Cimpa de Răscoala. Mergând
pe cursul Jiului de Est (Jiul Transilvan) se poate trece peste
Voievodul, prin Poiana Muierii, spre vârful Tartaria, de unde se face
legătura cu splendidul drum alpin dintre Novaci şi Sebeş, situat la
altitudinea de 1800-2000 m, ce străbate în curmeziş un masiv muntos
întins de la Novaci la Sugag. Peste aceste văi şi culmi păzite cu
străşnicie de strămoşii noştri daci, se vor fi strecurat, cu două mii de
ani în urmă, oştile romane, către vestita capitală dacică din munţii
Orăştiei fără să aibă cunoştinţe despre comoara de cărbune din Valea
Jiului.

Ca şi întreaga zonă a Depresiunii Petroşani (Valea Jiului),
localitatea Petrila se caracterizează printr-un climat temperat
continental, cu variaţii bruşte de temperatură determinate de
altitudinea mare, de lanţul muntos şi de curenţii atmosferici
mediteraneeni şi nordici. Temperatura medie anuală, în jur de 70C,
situează clima acestei zone printre cele mai reci din ţară. Deşi
temperatura scade uneori sub 150C, totuşi iernile, în general, nu sunt
mai geroase decât în alte părţi ale ţării. În schimb verile foarte scurte,
sunt în mod obişnuit mai răcoroase, media temperaturilor
apropiindu-se de cea de la Vatra Dornei, rareori înregistrând valori
până la 300C. Precipitaţiile, ca în toată Valea Jiului, sunt abundente,
îndeosebi în zona muntoasă, mai ales primăvara.

Vegetaţia locurilor este puternic influenţată de clima rece şi
umedă. În relieful muntos, vegetaţia este etajată pe specii. În
ambianţa munţilor, dealurilor şi văilor din împrejurimile Petrilei
vieţuiesc numeroase specii valoroase de animale şi păsări sălbatice,
reprezentând aproape tot ce are mai frumos bogata faună a României:
cerbi carpatini, urşi, mistreţi, capre negre, lupi, vulpi, jderi, pisici
sălbatice, râşi, etc., iar dintre vieţuitoarele cu pene: cocoşi de munte
şi de alun, vulturi, sitari şi mare varietate de păsări cântătoare, de la
cele mai mari până la minusculul auşel. Datorită condiţiilor
neprielnice culturii plantelor, populaţia din localităţile săteşti ale
Petrilei se ocupă cu creşterea animalelor, îndeosebi cu oieritul, care
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are tradiţii milenare. Ca urmare însă a lipsei de furaje şi cereale, în
anotimpurile de toamnă şi iarnă crescătorii de oi îşi deplasează
turmele în regiunile de şes, mai ales în Banat, Crişana şi Hunedoara.

Începuturile apariţiei localităţii Petrila, se pierd în ceaţa istoriei.
Situat în partea de sud-est a Ţării Haţegului teritoriul de astăzi al
Petrilei are o zonă de margine, cuprinsă între Ţara Românească şi
ţinuturile transilvănene cotropite de regii Ungariei. Aceste locuri au o
veche atestare documentară. Într-o diplomă care datează de la 2 iunie
1247, regele Bela al IV- lea al Ungariei (1235-1270) recunoaşte Ţara
Haţegului în care era cuprinsă şi Valea Jiului, ca feudă a voievodului
Litovoi. La sfârşitul secolului al XV-lea, în 18 ianuarie 1493, printr-
un act de autoritate regele Ungariei, Vladislav al II-lea Jagiello, face
danie lui Mihai Cândea – un român înnobilat şi maghiarizat sub
numele de Kendeffy, o bună parte din teritoriul bazinului superior al
Jiului. În acest document de danie se găseşte şi prima menţiune
despre aşezările omeneşti existente în acele locuri, între care Petrila
şi Maleia, cu care pot fi identificate satele care s-au menţinut până în
vremurile din urmă şi anume – Petrila şi Maleia.

Existenţa din timpuri îndepărtate a unor aşezări răzleţite pe aceste
locuri poate fi dedusă din unele întărituri de război, cum au fost
castrele romane de pământ din munţii Sebeşului de pe Vârful lui
Petru, sau de pe Jigorel, la nord de Petrila, construite cu prilejul
războaielor romane împotriva Daciei, sau cetatea dacică de la Băniţa,
care făcea parte din sistemul defensiv al fortificaţiilor dacice din
munţii Orăştiei. Oricum, zona petrileană a fost în trecut foarte slab
populată, constituind un vast domeniu de păşunat pe golurile de
munte cu bogate fâneţe şi puţine ogoare în luncile văilor. Potrivit
unor izvoare orale, transmise din generaţie în generaţie, străbunii
localnicilor petrileni ar fi fost mărginenii de prin părţile Sibiului.
Această afirmaţie nu este însă întărită de documente istorice.

În legătură cu faza ocupaţiei predominant pastorale a vechii
populaţii localnice, trebuie menţionate şi nedeile de munte care s-au
menţinut până în vremurile mai apropiate – un fel de sărbători cu
prilejul cărora locuitorii din împrejurimi se adunau sus pe culmi la
petrecere în natură şi la schimb de produse – cum erau cele de la
Dobraia sau de la Poiana Muierii, atât de frumos descrise de
prozatorul şi istoricul minerilor Nicolae Deleanu (1903-1970) în
romanul său „Nedeia din Poiana Miresei”. Date certe care atestă
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existenţa localităţii Petrila sunt cuprinse în „Dicţionarul istoric al
localităţilor din Transilvania”, vol. II, întocmit de Coriolan Suciu şi
publicat de editura Academiei RSR. În acest dicţionar se citează
Petrila ca primă atestare în anul 1773, sub denumirea de Sij Petrila,
Dji Petrila (Conscripţia Klein); apoi în 1750 Zsil Petrila (Conscripţia
Aron), ca în conscripţiile următoare din 1760-1762 şi 1854 să apară
Petrilla sau Petrila. Aceasta nu înseamnă că aşezarea nu putea avea o
existenţă mai veche.

Este interesant că în acelaşi dicţionar, existenţa altor localităţi din
Valea Jiului este menţionată mult mai târziu, ca de exemplu
Petroşani sau Lupeni, abia în anul 1850. Până la începuturile
exploatării cărbunelui, localnicii petrileni au dus o viaţă cât se poate
de simplă. Petrila – unul din puţinele „sate bătrâneşti” răsfirate în
zona de miazăzi şi răsărit a Ţării Haţegului – situată în apropierea
izvoarelor Jieţului era o obşte de veche alcătuire care se gospodărea
singură după obiceiuri şi reguli patriarhale, ducând o viaţă liniştită.
Odată cu începutul exploatării cărbunelui, viaţa patriarhală a Petrilei
s-a schimbat din ce în ce mai mult sub influenţa noilor relaţii impuse
de expansiunea industrială. Cărbunele – marea bogăţie a subsolului
petrilean – a dat localităţii şi vieţii oamenilor sensuri noi. Rusticul
localităţii se transformă treptat în peisaj industrial. Odată cu
începerea şi dezvoltarea extracţiei cărbunelui – mai întâi la suprafaţă
şi apoi în subteran – apar primele „colonii” muncitoreşti, forme
geometrice zidite din cărămida nearsă sau pur şi simplu din scânduri,
în care muncitorii împreună cu familiile lor necăjite locuiau grupaţi
pe naţionalităţi.

Ademeniţi de realizarea unor câştiguri mai bune, la Petrila vin tot
mai mulţi muncitori din numeroase localităţi din Transilvania – din
zona Haţegului şi din munţii Apuseni, din Roşia Montană, Abrud,
Zlatna, Poiana Ruscăi, din Reşiţa, Maramureş, şi din Secuime –
precum şi din diferite zone ale monarhiei austro-ungare – din
Slovacia şi Cehia, din Bosnia-Herţegovina, din Austria, Germania,
Polonia şi Italia. După cum se arată într-o lucrare apărută în 1957 la
Sibiu, în care se făcea o descriere a localităţilor din Transilvania şi
evidenţierea statistică a numărului populaţiei, localitatea Petrila
însuma 2075 locuitori în timp ce Petroşaniul, împreună cu Dâlja şi
Maleia, avea doar 581. Potrivit datelor statistice existente la Primăria
oraşului Petrila în anul 1869 localitatea avea 2486 locuitori, la
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recensămintele următoare înregistrându-se o creştere continuă. În
1880 numărul populaţiei creşte la 3326 locuitori, în 1890 la 3471, în
1900 la 4497, în 1910 la 9260, ajungând în 1920 la 10739 locuitori.

În anul 1872, Petrila devine reşedinţă de comună, cu primar, notar
şi post de jandarmi. În ultimele decenii ale secolului al XIX- lea şi
începutul secolului al XX- lea interesele producţiei, ca şi creşterea
numărului populaţiei, determina dezvoltarea tot mai rapidă a
localităţii: se dezvoltau coloniile muncitoreşti şi arterele de
circulaţie, se înfiinţează primele şcoli şi aşezăminte de cultură. Viaţa
populaţiei Petrilei continuă să se menţină însă multă vreme în stare
de înapoiere economică şi social-culturală. În memoria localităţii
sunt săpate adânc imaginile mohorâte ale vieţii din trecut, luptele
curajoase duse de generaţiile de mineri pentru libertate, dreptate,
adevăr şi o viaţă mai bună. Petrila este una dintre cele mai vechi
unităţi miniere din Valea Jiului. Documentele existente în „Cartea de
concesiuni” a „Căpitanatului Minier pentru Transilvania”, aflată în
păstrarea arhivelor naţionale-Deva atestă că încă din luna decembrie
1858, pe teritoriul localităţii Petrila au fost acordate mai multe
concesiuni de terenuri miniere.

Având în vedere prevederile Legii Austriece a Minelor, care îi
obligau pe cei care au obţinut concesiuni pentru terenuri miniere să
treacă în cel mult un an la punerea lor în exploatare, rezultă că la
Petrila se exploatează cărbunele cel puţin din anul 1859, respectiv de
circa 152 de ani (2011).Este de la sine înţeles că, la început, lucrările
de cercetare şi pregătire s-au efectuat exclusiv manual, fără a se
folosi mijloace mecanizate. Tehnicile industriale au început să fie
folosite abia după ce s-a trecut de la exploatarea la suprafaţă la
deschiderea lucrărilor din subteran, săparea puţurilor şi a galeriilor.
Primul aspect al utilizării tehnicii îl constituie introducerea maşinilor
cu abur, care erau folosite la început numai la ascensoare, la
pomparea apei din subteran, la aerisire şi la separarea cărbunelui în
preparaţii.

Primele generaţii de mineri petrileni şi-au desfăşurat activitatea de
pionierat în condiţii grele, munca lor putând fi comparată numai cu
cea de ocnaşi. Toate muncile se realizau prin forţa fizică a omului, pe
care patronii minelor o exploatau la maximum pentru a-şi spori
profiturile. Până în anul 1902 la Mina Petrila nu exista transport cu
cai sau cu maşini pe galerii. Vagonetele cu ajutorul cărora se



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

75

transporta cărbunele erau confecţionate din lemn cu rulmenţi
deschişi, aveau o greutate de 6 qintale iar distanţa dintre şine era de
79 cm.

Cărbunele era transportat pe galerii până la puţ prin forţa fizică a
omului de unde era scos la suprafaţă cu ajutorul unui troliu acţionat
de o maşină cu aburi care avea o capacitate de 15-20 vagonete pe zi.
Acestor condiţii grele de lucru li se alăturau lipsa oricăror mijloace
de protecţie a muncii, de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale. În aceste condiţii, la Mina Deak – Petrila – cea mai
mare mină din Valea Jiului – în anul 1872 se produce prima
catastrofă minieră prin explozia gazului metan. Incendiul provocat de
explozie a cuprins sala maşinii de extracţie, care a ars complet şi a
provocat prăbuşirea turnului puţului de extracţie, un mare număr de
mineri şi-au găsit sfârşitul tragic. Lucrările de repunere în funcţiune a
minei au durat un an, în acest interval de timp, activitatea de
producţie limitându-se la sectoarele de la suprafaţă.

În condiţiile grele şi periculoase de muncă, minerii erau nevoiţi să
lucreze 12 ore pe zi, de multe ori depăşindu-le. Până în anul 1872
nici o lege nu limita durata zilei de muncă în industrie, iar o lege
apărută în acel an preciza „timpul de muncă nu poate depăşi 16 ore
zilnic”.Femeile şi copiii, care lucrau în număr mare la mină, primeau
salarii mult mai reduse decât cele ale bărbaţilor, discriminarea fiind
mai mult decât evidentă. La sfârşitul secolului al XIX- lea, în Valea
Jiului nu exista nici o şcoală profesională minieră deşi se propusese
acest lucru în anul 1894, propunerea reînnoită în 4 ianuarie 1904 care
să califice nu „domni” ci „mineri”, şi cu toate condiţiile grele în
recrutarea elevilor până în anul 1904, asemenea şcoli nu au luat
fiinţă. Condiţiile grele de muncă şi de viaţă, tratamentul inuman la
care erau supuşi minerii au determinat, de la începuturile exploatării
cărbunelui, apariţia şi intensificarea contradicţiilor dintre patroni şi
muncitori.

Primele acţiuni de luptă ale minerilor, declanşate spontan,
desfăşurate în deceniul al şaptelea şi al optulea ale secolului al XIX-
lea, au putu fi uşor înnăbuşite cu ajutorul jandarmeriei şi a poliţiei.
Odată cu aceste activităţi s-a trecut la înfiinţarea de organizaţii
profesionale şi cercuri muncitoreşti, la organizarea de acţiuni pentru
reducerea zilei de lucru şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de
viaţă. În acest context un loc important îl ocupă greva minerilor din
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1892, considerată ca cea mai mare acţiune muncitorească cunoscută
până atunci în Valea Jiului, care a durat aproximativ două săptămâni.

O puternică expresie a spiritului muncitoresc care s-a dezvoltat de
timpuriu în rândul minerilor petrileni, ca şi în întregul bazin
carbonifer al Văii Jiului, o constituie faptul că încă din 1890 ei au
sărbătorit ziua de 1 Mai cu drapele roşii sub semnul solidarităţii
internaţionale şi al luptei pentru drepturi muncitoreşti, printre care
reducerea zilei de lucru la 8 ore figura la loc de frunte. După 1931, în
urma fuzionării cu Societatea „LUPENI”, concernul Petroşani îşi
stabileşte controlul asupra tuturor marilor exploatări miniere din
Valea Jiului, printre care şi Petrila. În felul acest, concernul Petroşani
devine una dintre cele mai mari organizaţii capitaliste monopoliste
din România. În cadrul programului de dezvoltare a minei, în anul
1938 începe săparea puţului central, care se termină în anul 1945. Ca
urmare a măsurilor luate în vederea sporirii producţiei de cărbune
după anii crizei economice 1929-1932, producţia minei Petrila a fost
marcată de o creştere continuă, care a atins nivelul de 764264 tone
cărbune în 1943.

Ca urmare a creşterii producţiei în timpul celui de-al doilea război
mondial, capacitatea preparaţiei de la Petrila este mărită de la 270 la
300 tone/oră. Începând cu anul 1944 producţia de cărbune a intrat în
declin, în principal ca urmare a exploatării prădalnice a zăcământului
de cărbune în anii războiului, uzurii înaintate a utilajelor, şi
dezorganizarea activităţii din subteran. Activitatea revoluţionară
desfăşurată de minerii petrileni, alături de întreaga muncitorime din
bazinul Văii Jiului în anii dictaturii militaro-fasciste, a constituit o
contribuţie de seamă la lupta generală a poporului român împotriva
fascismului şi a războiului hitlerist.

Fanfara din Petrila s-a înfiinţat în anul 1921, sub conducerea lui
Janos Kosnaş (d.1969), de naţionalitate cehă, cu un efectiv de 25
membri. Dirijor al fanfarei a fost fratele său Kosnaş Carol (1
septembrie 1896, Petroşani – 12 februarie 1942, Petroşani). A studiat
muzica la Liceul Militar de Muzică din Kosice (Slovacia). A cântat
la violoncel. În 1914 a fost chemat de către regele Carol I al
României la Castelul Peleş din Sinaia pentru o reprezentaţie dar
cererea nu a putut s-o onoreze din motive politice. Familia Kosnaş
Anton a avut 6 copii (5 băieţi şi o fată), Kosnaş Matei, Kosnaş
Frantz, Kosnaş Carol, Kosnaş Ştefan (Istvan), Kosnaş Janos şi
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Kosnaş Maria căsătorită la Budapesta cu un general. Toţi au avut
studii de muzică şi cântau pe note. Kosnaş Carol era funcţionar la
E.M.Petrila. Cunoştea 5 limbi, scris şi vorbit: ceha, germana,
româna, maghiara şi sârba. Soţia lui era de origine sârbă, Bianca
Nevestici (1905-1970) şi cunoştea limbile română, sârbă, maghiară,
germană. De remarcat, că, toţi copiii familiei Kosnaş Anton s-au
născut la Petroşani. Unii au cântat în fanfara Petrila, alţii au constituit
orchestrele semisimfonice din Petrila şi Petroşani. Familia Kosnaş s-
a încuscrit apoi cu familia Golgoţiu din Petroşani-Aninoasa, o altă
familie cunoscătoare de muzică.

Dintr-un „Album al Fanfarei Petrila” din 1972, când se aniversau
50 de ani de la constituirea fanfarei, aflăm că fanfara s-a constituit la
data de 27 martie 1922 de Comitetul Sindicatului Muncitorilor de la
Mina Petrila. Comitetul fanfarei era format din: Oancea Aron,
Kosztyal Carol, Polak Ignat, Maschlan Ştefan, Gyori Iosif, Urs Petru.

Polak Ignat şi Maschlan Ştefan au activat în fanfară din 1922
până în 1955, iar Oancea Aron a activat în fanfară din 1922 până în
1950. Oancea Aron între 1922-1940 a fost preşedinte al Comitetului
fanfarei Petrila. Au mai activat în fanfară: Urs Petru – trombon, între
1938-1945, Kosztyal Carol, membru al Comitetului fanfarei între
1922-1940, Gyori Iosif – clarinetist, între 1923-1952, Deak Anton,
Ferencici Adolf, Gundel Ioan, Turbuţan Ioan, Cziko Adalbert. De
menţionat că fanfara a primit un sprijin deosebit din partea
directorului minei ing.Iosif Szecsey.

Fanfara din Petrila a participat în mod activ la manifestările
dedicate zilei de 1 Mai 1934, 1 Mai 1939, iar în anul 1936 cu ocazia
Congresului Breslelor de la Bucureşti, muzică de promenadă în
parcul „Nicolae Teodorescu” din Petrila, a participat la funeraliile
muzicantului Nicorici Pavel în 1935, chermeză cu fanfara în curtea
şcolii în 1943. La concursul regional ala fanfarelor desfăşurat la
Simeria în 1950, fanfara Petrila şi Orchestra Semisimfonică a
Sindicatului Minier Petrila a obţinut locul II şi titlul de laureat. În
1953-1954 la un alt concurs regional al fanfarelor, fanfara Petrila a
obţinut locul I. Au impresionat prin ţinută impecabilă, repertoriu
variat şi o execuţie instrumentală fără greşeală. În jurul anilor 1930
au venit în Valea Jiului mulţi instrumentişti de la teatrele din Praga şi
Viena, care s-au implicat în activitatea fanfarelor din Valea Jiului şi
au adus contribuţi însemnate la evoluţia lor artistică.
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Dintre aceştia menţionăm pe următorii: Emerich Schwach,
Bruneth N., Bui, Rozsnovszki, Norbert Kimm, Iuliu Horacsek, Iosif
Kubalek, Francz Birth şi alţii. Pe de altă parte, pepiniera fanfarei au
constituit-o copiii de trupă, care au învăţat să cânte la instrument şi
teoria muzicii de la conducătorii fanfarei, ca pe urmă şi ei să devină
instrumentişti. Kosnaş Janos a condus fanfara Petrila până în anul
1937, iar după aceea conducerea a fost preluată de Faubik Iosif –
etnic german, violonist şi trombonist.

În ceea ce priveşte activitatea fanfarei, aceasta a participat la
sărbători naţionale, nedei, maiale, serbări câmpeneşti, a cântat în
parcul „Nicolae Teodorescu” din Petrila, muzică de promenadă de
două ori pe săptămână, permanent a însoţit toate înmormântările din
localitate. În anul 1942 dirijorul Iosif Faubik a decedat şi conducerea
a fost preluată de Loy Ioan (1907 - ?), fost copil de trupă basist. În
acest timp efectivul fanfarei a numărat între 28-30 de membri. În 18
ianuarie 1945, dirijorul Ioan Loy a fost deportat în U.R.S.S., fiind
etnic german. Conducerea a fost preluată de Iosif Kubalek –
percuţionist, de naţionalitate cehă. Acesta a condus fanfara numai doi
ani, deoarece în anul 1947 a decedat.

După moartea lui Iosif Kubalek, conducerea a fost preluată de
Mihai Rădulescu, maior în rezervă, flautist, absolvent de conservator.
Sub conducerea lui pe temelia fanfarei s-a înfiinţat o orchestră semi-
simfonică, la care a adus în completare instrumentişti cu corzi. Sub
conducerea lui orchestra semisimfonică a avut un efectiv de 15
membri alături de fanfara menţinută la efectivul de 30 de membri.
Dintre membrii orchestrei semisimfonice amintim: Gheorghe Inovan
– flaut, Kimm Norbert – violină I, Gampe Francisc – violină I şi
clarinet, Kapell Iosif – violină I, Iosif Biro – violină I şi clarinet mi
bemol, Kosnaş Ioan – violină II, Molnar Alexandru – violină II,
Petruş Alexandru – violină II, Farkaş Iosif – violă, Meszaroş Iosif –
contrabas, Sima Toma – clarinet I, Buză Constantin – oboi şi clarinet
II, Gaier Victor – trompetă I, Cătană Vasile – trompetă II, Săsărman
Dănilă – trombon, Moiş Gheorghe – baterie. Au fost puse în scenă
operete, ce s-au jucat pe scenele din Valea Jiului şi în alte localităţi,
la Haţeg, la Deva. Rolurile au fost interpretate de artişti amatori pe
care îi amintim cu drag: Pricop Eugenia, Khim Maria, Haidu
Victoria, Haidu Ştefan, Ionescu Viorica, Dumbravă Augustin, Moţoc
Viorel, Karacsonyi Elisabeta, Cristea Irina, Crainic Cornelia,
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Somogyi Ida, Keberle Adriana, Călugăru Horaţiu (1930-1985),
Ungureanu Nicolae, Hogman Romolus, Antal Ervin, Ciolca Ioan
(1936-1995), Briscan Maximilian, Iordan Ioan, Tontea Ioan.

Cei mai de sus au făcut parte din distribuţia la opereta „Vânt de
libertate” de Isaak Dunaevski (1900-1955) ce a avut premiera în
1962 pe scena Clubului Sindicatelor din oraşul Petrila (astăzi Casa de
Cultură „Ladislau Schmidt”). Corpul de balet a fost compus din:
Cristea Irina, Somogyi Ida, Karacsonyi Elisabeta, Groza Rodica,
Popa Puşa, Crainic Cornelia, Chivu Dumitru, Truţă Ştefan, Farkaş
Dionisie, Olteanu Alexandru, Cenuşă Petru (1935-2000), Creţu
Constantin.

Corul matrozilor: Ureche Vladimir (1923-2002), Nichita Ioan,
Cristea Alexandru, Pascariu Mihai, Mustafa Sami, Ionescu Ioan,
Beşleagă Gheorghe, Latkulik Iuliu, Keberle Matei, Szakacs Ioan,
Boier Augustin, Petruş Ecaterina, Muntean Rozalia, Curican Ana,
Bostan Cornelia, Dumitru Cruciţa, Arsintescu Ecaterina, Latkulik
Maria, Beşleagă Maria; dirijor: Barbu Constantin; regia artistică:
Haşegan Vasile – de la Teatrul de Stat „Valea Jiului” Petroşani,
coregrafia: Elena Nicodim Bitang – de la Teatrul de Stat „Valea
Jiului”Petroşani; regia tehnică: Drăgănescu Mihai; scenografia:
Ladislau Schmidt (1930-1994); machiaj: Haşegan Silvia – de la
Teatrul de Stat „Valea Jiului” Petroşani; sufleur: Ionescu Constantin;
şef maşinist: Cenuşe Petru; şef tâmplar: Lampe Iosif; recuziter: Bana
Irma; lumini: Bana Adalbert.

Cu această operetă s-au dat spectacole pe toate scenele cluburilor
din Valea Jiului în perioada 1962-1964. Publicul a primit cu
entuziasm aceste manifestări în acea vreme, peste tot spectacolele au
fost prezentate în faţa sălilor arhipline. Dintre operetele puse în scenă
amintim: „Silvia” – de Imre Kalman (1882-1953), „Mamzelle
Nitouche” – de Florimond Herve (1825-1892), „Vânt de libertate” –
de Isaak Dunaevski (1900-1955), „Coana Chiriţa” – de Alexandru
Flechtenmacher (1823-1898). De remarcat că la opereta „Mamzelle
Nitouche” de Florimond Herve, conducerea muzicală a fost asigurată
de dirijorul Gaier Victor, regia artistică Haşeganu Nicolae şi
scenografia Ladislau Schmidt. În anul 1950 Mihai Rădulescu a plecat
definitiv la Bucureşti şi conducerea fanfarei a fost preluată de Ion
Croitoru, care a fost de fapt dirijor de cor. Sub conducerea lui
repertoriul s-a îmbogăţit cu uvertura „1812” de Piotr Ilici Ceaikovski
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(1840-1893). El a condus fanfara până în 1955, când, conducerea a
fost preluată de Ion Gorgan, fost copil de trupă, absolvent de
conservator. Acesta a condus fanfara numai un an de zile, până în
1956. După aceea conducerea fanfarei a fost preluată de Iuliu
Horacsek – basfligornist şi violonist – venit în Valea Jiului, în jurul
anului 1930, din Praga. A condus în paralel fanfara şi orchestra
semisimfonică, dar în anul 1960 s-a retras de la aceste activităţi
trecând la catedră la Şcoala de Muzică Petroşani, unde a predat
vioara.

După Iuliu Horacsek, conducerea a fost preluată de Ioan Barbu,
căpitan de armată, trecut în rezervă. Instalarea dirijorului Ioan Barbu
la fanfara din Petrila s-a făcut în prezenţa compozitorului Dumitru
Botez (născut 10 martie 1904, Roman – decedat 6 octombrie 1988,
Bucureşti) – dirijor şi profesor îndrumător al formaţiilor de fanfară
din ţară. Sub conducerea lui efectivul fanfarei a sporit la 40 de
membri. S-au prezentat concerte republicane la Reşiţa, Deva, Alba
Iulia, Cluj Napoca. Fanfara Petrila a participat la Concursul
fanfarelor din România, la Bucureşti, unde a obţinut locul I pe ţară şi
titlul de laureat.

În anul 1973 Ioan Barbu s-a retras din cauză de boală, ca în anul
1975 să decedeze. În anul 1972, la împinirea a 50 de ani de existenţă
a Fanfarei Petrila, componenţa formaţiei era următoarea: Roman
Alexandru (membru în fanfară din anul 1922) – fligornist; Gaier
Victor – dirijor (din 1945), Moiş Gheorghe – clarinetist (din 1941),
Săsărman Dănilă – tenor (din 1940), Hans Thaiel – clarinetist (din
1960), Neacşu Ilarion – fligornist (din 1961), Cătană Vasile –
fligornist (din 1945), Stepanek Iosif – trompetist (din 1945), Kovacs
Iosif – clarinetist (din 1971), Filip Timofte – fligornist (din 1951),
Badea Ioan – clarinetist (din 1971), Stoker Carol – tenor (din 1960),
Gampe Francisc – clarinetist (din 1936), Terentică Nicolae – corn
(din 1946), Tănăsele Victor – corn (din 1944), Rotaru Gheorghe –
trombon (din 1965), Andraş Iosif – trombon (din 1956), Bădulescu
Vasile – corn, trompetă (din 1971), Drăgan Ioan – basist (din 1940),
Popa Ioan – basist (din 1938), Nichita Ioan – toboşar (din 1962),
Oprean Petru – basist (din 1945), Bădăun Ion – corn, trompetă (din
1971), Călugăr Ion – tobă (din 1969), Hampu Ion – toboşar (din
1950), Oprea Gherasim – tobă mică (din 1969), Turcu Vasile – tobă
mică (din 1969).
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După 1973, conducerea fanfarei a fost preluată de Victor Gaier,
fost copil de trupă, fligornist. Sub bagheta lui s-a montat încă  o dată
opereta „Vânt de libertate” de Isaak Dunaievski (1900-1955).
Fanfara Petrila a participat la un concurs de fanfare la Bucureşti,
unde a obţinut locul II pe ţară după fanfara oraşului Tecuci, care a
obţinut locul I. În perioada 1970-1975, orchestra semisimfonică sub
conducerea lui Norbert Kimm, a obţinut locul III pe ţară la concursul
republican de la Simeria. În anul 1980 Victor Gaier a plecat la Deva,
unde după scurt timp a decedat.Fanfara Petrila a concurat permanent
cu orchestra semisimfonică şi corul „Freamătul adâncului” (înfiinţat
în anul 1932 sub denumirea de „Dragoste de neam”), condus din
1972 de neobositul dirijor basarabean Vladimir Ureche (născut 1
iunie 1923, Lăpuşna – decedat 11 aprilie 2002, Petroşani).

La aniversarea a 50 de ani de existenţă a corului „Freamătul
adâncului” (1932-1982) iată membrii formaţiei corale, multiplă
laureată pe ţară: Tenor I: Jurca Ion, Chiş Alexandru, Munteanu
Gheorghe, Bâşa Ion, Blede Voicu, Popescu Constantin, Filipoiu
Eugen, Bolohan Andrei, Mic Nicolae, Dura Sabin, Nagy Vasile,
Belenessy Ştefan, Rusu Gheorghe, Domnişoru Gheorghe, Pitigă
Mihai, Rusu Ionel, Doda Iulian, Băluţă Vasile, Risipitu Marian,
Horongozo Zoltan, Necula Constantin, Borţa Constantin, Diaconescu
Ion, Teiuşan Tiberiu, Sufletu Vasile. Tenor II: Hanganu Dumitru,
Hânceanu Vasile, Niedermaier Ludovic, Nicoară Ion, Svedac
Ladislau I, Borotea David, Balaci Ioan, Niedermaier Richard,
Sânzian Ion, Pop Gheorghe, Pariţa Petru, Horvath Iosif, Giurcanu
Constantin, Demeter Francisc, Spătaru Nicolae, Svedac Ladislau II,
Mleziva Francisc, Penu Ion, Furdui Romulus, Cadar Ion, Călugăru
Gheorghe-Horaţiu.

Bariton: Pârja Viorel, Serianu Mihai, Vătafu Petru, Tismăneanu
Ilie, Beleanu Aurel, Lakatos Iosif, Aribăşoiu Matei, Balotă Dumitru,
Onofrei Ion, Szasz Arpad, Prodan Valentin, Simo Gheorghe,
Omeanu Ion, Tinca Nicolae, Mateiaşi Constantin, Ceauşu Ion,
Burcuş Costel, Tiboc Emil, Ursulescu Doru, Stamate Gheorghe.

Bas: Oblea Constantin, Horeică Marin, Socaci Ion, Brâncuş Ion,
Arsintescu Gheorghe, Stan Vasile, Barbăroşie Petru, Pricob
Constantin, Dinescu Nicolae, Rezi Carol, Biro Arpad, Lavu Ioan,
Oprean Tiberiu, Gogelescu Nicolae, Gogoşanu Oprea, Bărbat Petru,
Sas Tudor, Anghel Victor, Gheroiu Titu, Cesăuan Ion.
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Conducerea Intreprinderii Miniere Petrila: ing.Costinaş Benoni
(născut 31 august 1943, Bucium-Poieni) – director; preşedinte
Comitetul Sindicatului Penu Ioan (23 iulie 1937 – 13 decembrie
2005); dirijorul corului: Vladimir Ureche (1923-2002), secretar al
Comitetului de partid: Traian Chelba. Pentru a nu-i uita pe unii dintre
membrii corului „Freamătul adâncului” la sărbătoarea de 40 de ani
(1932-1972), la data de 11 iunie 1972 vi-i reamintim cu plăcere:
Borşa Lucreţia (1918-1995), Borony Francisc, Munteanu Rozalia,
Lov Raimund, Ciorei Irina, Curican Ana, Popescu Speranţa, Ionescu
Viorica, Arsintescu Ecaterina, Velcea Ion, Săpaşu Iorgu, ing.Pintea
Valentin, Popa Gheorghe, Csakani Elisabeta, Ardelean Iuliana,
Marinescu Gabriela, etc. În anul 1972 preşedinte al Sindicatului
E.M.Petrila a fost Iacob Petru (1917-2009).

Conducerea Fanfarei Petrila a fost preluată de Roman Alexandru,
vechi membru al fanfarei, încă din 27 martie 1922. În ceea ce
priveşte efectivul fanfarei, aceasta începe să scadă la 25 de membri.
În anul 1984, Alexandru Roman a trebuit să se retragă din cauză de
bătrâneţe şi boală, iar în anul 1985 a decedat. Din anul 1984
conducerea fanfarei a fost preluată de Dănilă Săsărman –
instrumentist la eufoniu, fligorn bas, trombon, membru al fanfarei
din anul 1940. Un ajutor deosebit a primit fanfara din partea
Asociaţiei Pensionarilor din oraşul Petrila, constituită în anul 1949,
după cum rezultă din registrele de evidenţă extrase din arhiva
asociaţiei. În aceste registre se regăsesc nume ca: Haios Iosif, Maria
Varga, Hokovacs, Pop, Popa, Gampe, Lucaci, Cipu, Chiş, Cziraki,
Bota şi alţii. Iniţial, a fost o asociaţie numai pentru ajutor de deces
care funcţiona pe lângă mina Petrila care asigura materialul necesar
pentru decese, iar din fondul asociaţiei se dădea o sumă de bani drept
ajutor familiilor celor care erau înscrişi în Asociaţia Pensionarilor.

În tot acest timp activitatea era coordonată de către un preşedinte
ales din cadrul comitetului numit de adunarea generală a
reprezentanţilor, odată la 4 ani. Dintre preşedinţii C.A.R.P. Petrila
putem aminti pe: Oancea Ioan, Urs Petru, Buliga Ioan, Kristaly
Ludovic, Andrei Ştefan, ing.Florea Sabin, Nagy Ştefan, ing.Răduţ
Marin, iar în prezent, din 30 iunie 2006 colectivul este condus de
ing.Borşa Martin (născut 22 august 1933, Petrila). Trebuie remarcată
buna colaborare a C.A.R.P. Petrila cu fanfara, colaborare încă din
1935 în diferite formate, conduse de Roman Alexandru, Dănilă
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Săsărman, Iovan, Cureleac Gheorghe şi prof.Câlţea Gheorghe. Să nu
uităm de corul mixt şi cel bărbătesc care au activitate cu dirijori de
marcă, ca prof.Popa Gheorghe (1926-1981), Ureche Vladimir (1923-
2002) şi nonagenarul Hegy Nicolae care activează ca membru şi
actualmente în cadrul casei.

În anul 1990 fanfara din Petrila a fost invitată să participe la
Festivalul Fanfarelor, ce are loc în fiecare vară în luna iunie în
Franţa, însă nu s-a putut prezenta din cauză că Sindicatul Liber şi
Independent al E.M. Petrila, care îi patronează, nu a acordat sprijinul
financiar necesar să-şi facă o ţinută vestimentară şi să-şi procure
instrumente corespunzătoare. În anul 1992 când fanfara minerilor din
Lonea s-a dizolvat Fanfara din Petrila a fuzionat cu ultimii 5 membrii
rămaşi în fanfara din Lonea. Încet, încet efectivul fanfarei a început
să scadă, deoarece tineretul nu mai vine la fanfară, iar vechii membri,
treptat-treptat îmbătrânesc şi mor. Efectivul a ajuns la 13 membri,
dintre care 7 bătrâni din membrii vechi mulţi amatori, slabi pregătiţi
în ceea ce priveşte cunoştinţele teoretice, cântă „după ureche”,
nefiind „notişti” (cunoscători de note muzicale).

Dotarea cu instrumente este foarte slabă, se cântă la instrumente
cu uzură 90%, lipseşte acordajul, calitate proastă. Fanfara este
întreţinută numai prin taxe cu ocazia înmormântărilor, achitate cu
prilejul funebru, fie în cazul pensionarilor prin cotizaţii plătite lunar.
Pentru revigorarea fanfarei din Petrila după 1992, s-a ocupat
profesorul de muzică Câlţea Gheorghe, care a pus bazele pe
promovarea tineretului, colaborând cu fanfara Bisericii „Muntele
Sionului” din Petrila şi Biserica „Filadelfia” din Petroşani – biserici
apostolice penticostale. Astfel, în 7 mai 2011 în oraşul Petrila s-a
organizat pentru prima dată după revoluţia română din decembrie
1989, un Festival al Fanfarelor de nivel judeţean, la care au participat
fanfare din: Petrila, Nalaţ, Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Răchitova,
Deva. De remarcat că, la sfârşitul festivalului, toate fanfarele s-au
reunit şi au cântat în parcul oraşului. Merite deosebite în organizarea
Festivalului Judeţean al Fanfarelor îl are conducerea spirituală a
Bisericii „Muntele Sionului” din Petrila, pastor Boantă Lazăr.

Biserica apostolică penticostală „Muntele Sionului” din Petrila a
beneficiat de aportul deosebit al omului-orchestră, cunoscător al
instrumentelor de suflat, dirijorul şi şlefuitorul de talente, Szabo
Andrei (născut în 21 mai 1965, Vintere, judeţul Bihor), care la 1
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noiembrie 2008 a înfiinţat fanfara bisericii cu sprijinul pastorului
Boantă Lazăr. La început a avut 30 de elevi de la şcolile generale din
Petrila şi Lonea, între 9-21 ani, apoi efectivul a ajuns la 54 de
instrumentişti. Toţi au învăţat să citească note. Fanfara este membră
în Asociaţia fanfarelor creştine „Forte Fortissimo” din Deva, alături
de fanfara Bisericii „Filadelfia” din Petroşani. Această asociaţie
organizează anual festivaluri de gen la care participă fanfare creştine
din toată ţara.

Se încearcă a se constitui un nucleu al unei fanfare şi la Biserica
baptistă din Uricani, având la anul 2011 un efectiv de 10 muzicanţi
(copii şi bătrâni), îndrumaţi de entuziastul dirijor Dinea Iosif.

FANFARA MINERILOR
DIN ANINOASA

Aşezată pe cursul mijlociu al Jiului de Vest(Jiul Românesc), şi în
„sus pe Vale”, Aninoasa dăinuie sub poala marilor păduri de sub
Retezat. După părerea marelui istoric Nicolae Iorga (1871-1940),
numele Aninoasa vine de la copacul „anin”, copac a cărui coajă
taninată o foloseau băştinaşii la spoitul caselor şi, cum ştim, „la
coloratul îmbrăcămintei”. După ocupaţiile tradiţionale, cu rădăcini
adânci în trecutul populaţiei de pe aceste meleaguri, atât anenii,
vălenii şi iscronenii, erau până nu demult mari crescători de vite, în
special ovine şi bovine.

În luncile ce mărginesc dealurile destul de numeroase şi în care pe
lângă creşterea animalelor, datorită intenselor suprafeţe de teren
arabil – şes. Se practica şi se mai practică încă o agricultură strict
locală – cartoful, porumbul, meiul. După 1870, pe lângă aceste
îndeletniciri, o bună parte din populaţia activă practică mineritul în
exploatările din zonă. Din 1870, când s-a bătut primul ţăruş în dealul
Corlanului şi Priboiului de către „Societatea Braşoveană de Mine şi
Cuptoare” şi până în zilele noastre, minerii de pe „vale-n sus” erau
cunoscuţi doar după numele minei: aninoseni. În 1913, când sălaşele
şi „câmpurile” au trecut statornic, se alipesc noii deschideri, noii
legende contemporane legitimată în geografia României ca aşezare
industrială – comuna Aninoasa – unică în ţară, păstrându-şi
nealterată moştenirea pastoral-agricolă.
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La 1885 se deschide Exploatarea Minieră Aninoasa, care a fost
speranţa de viaţă a celor care au locuit în această aşezare. Ultima
tonă de cărbune la E.M. Aninoasa s-a dat în data de 17 aprilie 2006,
lăsând loc amintirilor şi speranţelor de viaţă. Multă vreme o aşezare
neînsemnată, cu o suprafaţă de 130 km2, în care sunt implantate peste
1610 case ţărăneşti, 11 blocuri cu peste 616 apartamente, unde
oamenii, ca în orice aşezare de munte, cosesc, strâng fânul pentru
creşterea animalelor, seamănă porumbul şi cartofii, respectând
tradiţia, ei produc cele necesare existenţei. Dezvoltarea însemnată a
producţiei de cărbune şi paralel cu aceasta dezvoltarea complexă,
multilaterală a întregii activităţi de mină, au avut urmări viabile în
devenirea oraşului Aninoasa, fapt întâmplat la 4 mai 1989. La
Aninoasa s-a construit mult şi temeinic, actul de cultură a intrat de
mult în drepturile sale legitime. Clubul Muncitoresc al Sindicatelor a
luat fiinţă în anul 1901, fiind cel mai vechi din Valea Jiului. În ziarul
„Gazeta Jiului” din mai 1922 se spunea: „...În satul acesta plin de
fum şi... murdărie, trebuie să ne măgulească ideea că se joacă teatru
la club, ea este importantă în primul rând pentru că se simte absolut
lipsă de astfel de grupă, ca să funcţioneze, să răspândească cultura
prin reprezentaţii teatrale... întrucât acest colţ depărtat de centrul
lumei, este cam rar călcat de asemenea grupe. Iniţiativa aninosenilor
este foarte lăudabilă”.

În ziarul „Contemporanul” din septembrie 1986, scriitorul
Dumitru Dem Ionaşcu (9 februarie 1932, Cremenea-Timnea,
jud.Mehedinţi – 9 octombrie 2000 Drobeta Turnu-Severin) scria: „În
Aninoasa, aşezare minerească cu vechi tradiţii, se organizează an de
an un festival al creatorilor şi interpreţilor de „folclor momârlănesc”,
ca un semn că se află întregi încă multe dovezi ale paternităţii
obiceiului străbun, cântecul şi jocul de viaţă lungă, semn de senin
„geniul fără de stea, nemuritor”, al poporului nostru”. În anul 1920,
la Aninoasa s-a înfiinţat „Cercul Cultural Minier”. Sub bagheta
prof.Iluţa Pop, formaţia corală, cu peste 60 de interpreţi, pe piese de
muzică clasică, cu care a susţinut spectacole în localitate şi în
aşezările Văii Jiului, participând la ediţiile din anii 1949, 1951, 1953,
1956 ale „Concursului cultural-artistic pe ţară”. Corul din Aninoasa a
fost catalogat drept „bijuterie” la o fază finală, fiind la acea vreme,
unica formaţie din ţară dirijată de o femeie. În anul 1956, corul din
Aninoasa a ocupat locul al III-lea pe ţară. Artişti amatori care au dus
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faima Aninoasei pe plan naţional au fost: Gheorghe Negraru (1935-
2002), Fodor Viorica (1929-2011), Popa Constantin (1928-2007),
Tinel Ştefănescu, Lucia Liciu, Lany Emerick, Sichitiu Ioan (1931-
2010), Ion Liciu (1937-1995), Ilie Botgros, Didina Botgros, etc.

Fanfara din Aninoasa s-a înfiinţat în anul 1925, din iniţiativa
formaţiei civile de pompieri, printre care îl amintim pe Abraham
Petru (1884-1957), comandant de pluton din 1909. În anul 1949, pe
10 aprilie, Abraham Petru a primit o plachetă drept amintire pentru
cei 40 de ani serviţi în cadrul Corpului de Pompieri al Societăţii
„Petroşani”. Baza materială necesară înfiinţării fanfarei s-a realizat
din donaţiile adunate de conducerea exploatării miniere Aninoasa.
Primii membrii au fost în cea mai mare parte pompieri civili. Primul
conducător al fanfarei din Aninoasa a fost Ignacz Retter, dirijor
foarte capabil, care s-a priceput la toate instrumentele. Pe lângă
fanfară s-a ocupat şi de organizarea unei orchestre de cameră. A
făcut aranjamente orchestrale atât pentru fanfară, cât şi pentru
orchestra de cameră.

La început efectivul fanfarei a numărat 23 de membri. Mulţi
dintre membrii fanfarei cântau la instrument de suflat în fanfară şi în
paralel la vioară, violă sau violoncel în orchestra de cameră. În ceea
ce priveşte activitatea fanfarei, aceasta a participat la sărbători
naţionale, serbări câmpeneşti, nedei, maiale, de asemenea a însoţit
toate înmormântările din localitate. La muzica de promendă din
parcul oraşului fanfara şi orchestra de cameră au cântat alternativ.
Orchestra de cameră a cântat şi la balurile din localitate. La început
repertoriul a cuprins uverturi ca: „Rigoletto” de Giuseppe Verdi
(1813-1901), „Verdiana” de Klimnut şi „Poet şi ţăran” de Franz von
Suppe (1819-1895). Dirijorul Ignacz Retter a făcut multe prelucrări
de folclor, aranjamente orchestrale după melodii populare româneşti
şi ale naţionalităţilor conlocuitoare.

Un ajutor deosebit l-a acordat Consiliul comunal şi funcţionarii
Primăriei comunei Aninoasa la anul 1935, pe care îi nominalizăm
aici: ing.Adrian Braha – primar, Nicolae Moga – notar, Teodor
Ştefan – subprimar, Nicolae Suvaină – secretar, plt.Petru Idriceanu,
Eugen Crăciun – consilier, Iosif Szilagyi – consilier, învăţător-
director Mihai Bogza – casier, Nicolae Bornemisa – consilier, Iosif
Peter – consilier, Ioan Jurca – consilier, Carol Nagy – consilier, preot
Ioan Popiţa – consilier, Mihaiu Borca – consilier, Ioan Uritescu –
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consilier, Ernest Loy - secretar, dr.Zoltan Kugel – medic. Johann
Ciunderlik a intrat în fanfară în anul 1940 la vârsta de 10 ani. Prima
dată a cântat la trompetă în mi bemol, iar mai târziu la fligorn. A
învăţat să cânte la instrument şi teoria muzicii de la dirijorul Ignacz
Retter. Şi tatăl său Victor Ciunderlik (1917-1959), a fost membru al
fanfarei din Aninoasa ca toboşar la toba mare şi cinele, din anul 1929
a cântat şi în orchestra de cameră la violă. A fost deportat ca etnic
german în U.R.S.S. în perioada 18 ianuarie 1945-1949. Ca profesie a
fost un simplu miner. De fapt, toţi membri fanfarei au fost muncitori
mineri, eventual maiştri, nici unul nu era intelectual, dar toţi notişti.
Au învăţat tehnica instrumentului şi teoria muzicii în cadrul fanfarei
de la dirijori.

În anul 1944, dirijorul Ignacz Retter a fost deportat, din cauză că
era etnic german, într-un loc necunoscut şi nu s-a mai întors
niciodată. Atunci au fost deportaţi mai mulţi etnici germani, membrii
ai fanfarei, în U.R.S.S., unii dintre ei s-au mai întors, alţii nu. La
întoarcerea din U.R.S.S., în anul 1949, Victor Ciunderlik şi-a reluat
activitatea în fanfară. În anul 1955 s-a îmbolnăvit grav de silicoză şi
a trebuit să-şi înceteze activitatea la fanfară. A murit în anul 1959.
Fiul său, Johann Ciunderlik, nu a fost deportat fiind încă minor.

După anul 1944, conducerea fanfarei a fost preluată de Iosif
Schirll, etnic german şi el, care nu a fost deportat, datorită vârstei
înaintate, dar a fost mutat obligatoriu la Aninoasa de la Petroşani. A
crescut mulţi tineri, viitori membri ai fanfarei, a făcut aranjamente
orchestrale. Meritul dirijorului Iosif Schirll a constat în faptul, cu
toate că fanfara s-a confruntat cu mari greutăţi, mulţi dintre membrii
fanfarei fiind deportaţi în U.R.S.S., fiind etnici germani (aceasta fiind
singura vină), a reuşit să menţină nivelul fanfarei, atât în ceea ce
priveşte numărul de membri, ca efectiv, cât şi ca nivel artistic,
aducând noi membrii, din rândul tineretului muncitor.

În anul 1953 dirijorul şi şlefuitorul de talente Iosif Schirll a murit
şi conducerea a fost preluată de Johann Stoker (1911-1965), care
tocmai s-a reîntors din deportarea în U.R.S.S., fligornist, de profesie
maistru miner. Un membru al fanfarei Aninoasa din perioada 1950-
1953, trompetistul Abraham Petru junior (născut 21 iunie 1931,
Aninoasa) îşi aduce aminte cu recunoştinţă de profesionalismul şi
blândeţea didactică a dirijorului Iosif Schirll, calităţi care l-au
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călăuzit în activitatea pe care a desfăşurat-o ca „tâmplar” la sectorul
de investiţii al E.M. Aninoasa.

Şi acum la această vârstă (80 de ani) vine cu drag în Parcul „Carol
Schreter” din Petroşani şi aşteaptă să cânte fanfara. O tempora, o
mores! Johann Stoker a condus şi orchestra de cameră, al cărei nivel
a început să scadă, iar numărul de membri s-a redus din ce în ce mai
alarmant. Orchestra de cameră s-a rezumat în această situaţie la
manifestările de la „Joia tineretului” unde se reuneau tinerii din
Aninoasa. În ceea ce priveşte activitatea lui Johann Stoker, ca şef al
fanfarei nu a adus nimic nou în repertoriu, nu a făcut nici
aranjamente orchestrale, singura lui contribuţie a fost că a reînnoit
vechile ştime, deja uzate. A condus fanfara Aninoasa până în anul
1965, când a murit. Din anul 1965 conducerea fanfarei a fost preluată
de Ioan Bara (1907-1981) basist. Repertoriul a rămas la tot ce s-a
preluat de la predecesor, nu s-a mai învăţat nimic nou. Între timp,
orchestra de cameră s-a desfiinţat din lipsă de membrii. Dintr-o
fotografie a fanfarei Aninoasa, la aniversarea a 50 de ani de existenţă
(1925-1975), am identificat câţiva membrii ai fanfarei, astfel: Bara
Ioan (1907-1981) – dirijor, Simion Ioan (1932-1984) – trompetă,
Velica Sterian (1929-1993) – bas fa, Hidişan Ovidiu (1930-1994) –
bas fa, Ciunderlik Johann (1930 - ?) – fligorn, Bedeoan Gheorghe –
corn, Gaboş, Sortan Viorel, Popa Pavel, Bud Tiberiu, şi alţii.

Fanfara Aninoasa în anul 1975 număra 14 membri. Dirijorul Ioan
Bara a murit în anul 1981 şi atunci conducerea a fost preluată de
Johann Ciunderlik (1930 - ?) – fligornist. Numărul de membri în
fanfară era de 15, dar a continuat să scadă în mod vertiginos, datorită
faptului că membrii vârstnici, treptat-trepta au murit, iar tineretul nu
a mai venit la fanfară. Johann Ciunderlik a făcut prelucrări şi
aranjamente după romanţe ca: „Adio clipe fericite”, „De ce-ai
plecat”, „Mi-e tare dor” – versuri Mircea Blok, muzica Angela
Moldovan, „Luna doarme” – versuri Evghenie Macarie, muzica nu
se cunoaşte; şi melodii populare maghiare, cum ar fi: „Dear madar”,
„Kek pefelejts”, „Valahol a kis faluban”, etc. În ceea ce priveşte
activitatea fanfarei, aceasta participă la toate înmormântările din
localitate, a întâmpinat fruntaşii din producţie la ieşirea din schimb
de la E.M. Aninoasa, a participat la festivalurile-concurs a fanfarelor
din Valea Jiului şi la Festivalul Naţional „Cântarea României”.
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În anul 1985 fanfara din Aninoasa s-a desfiinţat din lipsă de
membri după 60 de ani de activitate neântreruptă (1925-1985). Toată
baza materială a fanfarei s-a împrăştiat şi s-a pierdut.

FANFARA MINERILOR
DIN LONEA

Perimetrul minier Lonea este situat în extremitatea estică a
bazinului Petroşani şi este delimitat astfel: la nord de zona
metamorfică a munţilor Parâng, la sud - pârâul Jieţ îl separă de
perimetrul minier Livezeni, la est de pârâul Cimpa şi domeniul
metamorfic, la vest de pârâul Jieţ îl separă de perimetrele miniere
Petrila Nord şi Petrila Sud. Suprafaţa perimetrului minier Lonea este
de 1506,7 hectare.

Relieful perimetrului minier Lonea are aspect de platou cu forme
colinare în partea de sud cu terase de-a lungul văilor, cu conuri de
dejecţie şi alunecări de teren. În partea de nord – este relieful muntos,
caracteristic domeniului metamorfic. În câmpul minier Lonea au fost
identificate 21 de straturi de cărbune formate din huilă energetică de
Valea Jiului. Ca urmare a cercetărilor efectuate, precum şi a
exploatării rezultă că interes economic prezintă stratul 3. Zăcământul
situat în cadrul perimetrului minier Lonea, este împărţit de o serie de
elemente tectonice (falii în 10 blocuri, numerotate de la I la X). La
ora actuală se exploatează rezervele din blocurile II, III, IV şi VII.

În cel mai mare bazin carbonifer al României, cel din Valea
Jiului, cunoscut încă din 1782, s-au făcut primele concesiuni miniere
în anul 1857-1858 pentru „Societatea de Mine şi Furnale” din Braşov
şi Societatea Minieră „Salgotarjan” din Budapesta. Din anul 1865 a
pătruns şi statul austriac în Valea Jiului, dar în 1879 a arendat minele
sale Societăţii Braşovene. În perioada 1867-1870 s-a construit calea
ferată Simeria (Piski) – Petroşani, care făcând legătura între bazinul
carbonifer din Valea Jiului şi Transilvania, a dat un puternic avânt
exploatării miniere din această regiune şi a exploatării fără precedent
a bogăţiilor naturale ale Văii Jiului de către dualismul austro-ungar
(1867-1918). Până la construirea liniei ferate Simeria (Piski)–
Petroşani, Vulcanul a fost centrul administrativ al Văii Jiului. Linia
ferată şi staţia Petroşani a fost dată în folosinţă la 18 august 1870
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(calea ferată a fost o derivaţie a primei căi ferate din Transilvania,
Arad-Alba Iulia (221 km), dată în folosinţă în 22 decembrie 1868).

Primele mine deschise şi puse în exploatare în bazinul minier
Valea Jiului au fost Petroşani Est şi Petrila. În perioada anilor 1867-
1870 ministrul de finanţe al dualismului austro-ungar a fost contele
Menyhert Lonyay (1822-1884), proprietar particular de mine, care
„ambiţiona dezvoltarea minelor statului” din Valea Jiului şi era gata
de „orice jertfă”. Banii neprisosind, au început deschiderea minelor
şi construirea clădirilor care, mergeau ca pe bandă în „stil american”!
Astfel, colonia clădită în partea de la răsărit a comunei Petrila s-a
numit Lonea după numele contelui-ministru Menyhert Lonyay. E
foarte probabil ca lucrurile acestea de dezvoltarea minelor de pe
Valea Jiului ar fi întârziat mult dacă n-ar fi fost pe vremea aceea
contele-proprietar de mine Lonyay Menyhert, ministrul de finanţe al
Ungariei între 1867-1870. (din revista bilingvă, româno-maghiară
„Montanistică şi metalurgie”, nr.11-12, 1926).

În 1869 se construieşte linia ferată îngustă Petroşani – Petrila
precum şi şoseaua. Din anul 1872 se continuă construirea drumului
Petroşani-Petrila spre Lonea şi Cimpa. Cu toate că în 1873 a început
săparea primului puţ de extracţie în zona Jieţ, săparea acestuia s-a
sistat circa 20 de ani până în 1894, continuându-se săparea până în
1895. Producţia anului 1873, când se consideră începutul E.M.
Lonea, a fost de 141769 tone cărbune brut, fiind realizată din
pregătirile în straturile 3 şi 5 de la Jieţ. În acest an, la mina Lonea s-a
achiziţionat o maşină de aburi de 6-8CP pentru ridicarea apelor, fiind
livrată de firma „Humbold A.G.”. Cu toate acestea, folosirea
maşinilor cu aburi şi a motoarelor electrice care-şi făcuseră apariţia
pe o scară mai largă, s-a început numai la sfârşitul secolului al XIX-
lea, când maşinile cu aburi încep să fie folosite la transporturi şi la
separaţia cărbunelui. Cu acest prilej, se deschide mina Lonea,
viitoarea mină Cimpa II.

Transportul cărbunelui de la Lonea la Petrila se făcea pe calea
ferată îngustă cu folosirea pentru tracţiune a locomotivelor cu abur.
Societatea „Salgotarjan”, care îşi începe la 1 ianuarie 1895 activitatea
pe fostele perimetre de exploatare ale Societăţii Braşovene continua
strategia economică a societăţii precedente de a realiza exploatarea
intensivă a straturilor subţiri care asigurau un preţ de cost al
cărbunelui mai mic. În 1912, ministerul de finanţe al dualismului
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austro-ungar a aprobat fondurile necesare pentru lucrările de
deschidere, începându-se adâncirea puţurilor: Puţul I (Cimpa) pe 150
m, Puţul II (Lonea pe 134 m), Puţul III (Jieţ pe 154 m; aceste puţuri
aveau un profil cicular cu diametrul de 4,6 m şi o capacitate totală a
maşinilor de extracţie de 745 HP, putând să extragă anual câte
250000 tone de cărbune fiecare. Aferent acestor puţuri principale era
câte un puţ de aeraj de 120,84 m şi respectiv 120 m, folosite pentru
transportul materialelor).

La 7 decembrie 1918 este emis Jurnalul Consiliului de Miniştri
nr.1064 (preşedinte al Consiliului de Miniştri fiind Ion I.C. Brătianu
(1864-1927)) privitor la trecerea „Minelor Statului Lonea” în
patrimoniul statului român.

Se prevedea trimiterea de către Ministerul Industriei şi
Comerţului  (ministru Alexandru Constantinescu) a unui delegat care
să ia în primire Direcţiunea Generală a acestor mine, ajutat de
personalul tehnic şi administrativ de care avea nevoie, personalul
existent fiind menţinut în funcţie dacă dorea să mai lucreze şi să
depună jurământ de fidelitate faţă de România.

În anul 1922 Consiliul Comunei Petrila a dat denumiri noi
cătunelor aparţinând comunei Petrila. Astfel: cătunul Mina Deak
devine - „Regele Ferdinand”, Cimpa devine „Vaida Voievod”, Jieţ
devine „Ştefan cel Mare”, Lonea devine „Regina Maria”, Lonea fiind
alcătuită din mai multe colonii: Colonia Wekerle devine “Brătianu”;
Colonia Beton devine „Nicolae Iorga”; Colonia Remete devine
„Avram Iancu”; Colonia Defor devine „Iulia Haşdeu”; Colonia
Veche devine „Regina Maria”; Colonia de Lemn devine „Vasile
Alecsandri” şi “Prinţul Carol”; Colonia de Piatră devine „Mihai
Eminescu” (conform „Gazeta Jiului”, III, nr.34/1924, pag.2).

Deoarece încă din 1907 statul român nu a mai arendat minele
Societăţii „Salgotarjan”, societatea a fost nevoită să treacă în regie
proprie şi să-şi înfiinţeze un atelier propriu în centrul câmpului
minier de exploatare al Văii Jiului, la Petroşani. Astfel, s-au pus
bazele primului „ATELIER CENTRAL” care să deservească toate
minele bazinului carbonifer al Văii Jiului. La 14 februarie 1921
Societatea „Salgotarjan” este naţionalizată şi se transformă în S.A.R.
„Petroşani”. La rândul său, Societatea „Uricani-Valea Jiului” în baza
Constituţiei din 1923 şi a alegerilor adoptate în 1924, a fost
naţionalizată şi ea la 31 decembrie 1924, luând denumirea de



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

92

Societatea Carboniferă „LUPENI”. La 7 iunie 1925 este publicată în
„Monitorul Oficial” – „Legea privitoare la comercializarea
intreprinderilor economice ale statului”, adoptată de Parlament în
cadrul pachetului de legi economice propus de guvernul Ion
I.C.Brătianu. Se crează astfel, cadrul juridic pentru comercializarea
unor intreprinderi ale statului şi una din cele vizate va fi şi „Minele
Statului Lonea”.

Astfel, în anul 1926 „Minele Statului Lonea” sunt transformate în
Societatea Anonimă „LONEA”. În perioada crizei economice 1928-
1933, au fost închise în 1928 mina Lonea I şi în 1930 mina Lonea II,
rămânând în producţie numai mina Lonea III. (A devenit proprietate
de stat sub denumirea de Societate Anonimă Română, denumire ce s-
a păstrat până la „naţionalizarea minelor” din 11 iunie 1948). La 20
august 1949 se înfiinţează Societatea Româno-Sovietică pe acţiuni
pentru exploatarea şi desfacerea cărbunelui „SOVROM-
CĂRBUNE”, pe baza Decretului nr.346/1949.

Se consideră „SOVROM-CĂRBUNE”  înfiinţată la data de 4
iulie 1949, funcţionând pe baza actului constitutiv şi statutar odată cu
redeschiderea minelor Lonea I şi Lonea II, precum şi lucrările de
deschidere a orizontului 500, atât la mina Lonea II, cât şi la mina
Lonea III în vederea realizării în subteran a legăturii celor două mine,
care s-a înfăptuit în anul 1955, dar cu extragerea producţiei separat
pe fiecare puţ Lonea I, II şi III.

Odată cu redeschiderea minelor Cimpa I şi Cimpa II din cadrul
Minei Lonea începe să funcţioneze şi la Lonea, pe lângă exploatare,
Şcoala de calificare pentru diferite categorii de meserii din domeniul
minier. Creşterea producţiei de cărbune şi la mina Lonea a devenit o
prioritate. Între anii 1951-1954, Mina Lonea a livrat o producţie de
1493060 tone cărbune extras. Astfel, ziarul „Steagul Roşu” din
Petroşani consemna că la 16 aprilie 1953 brigada stahanovistului
Kopetin Geza (1911-1980) şi-a îndeplinit în întregime sarcinile ce-i
reveneau în cadrul primului plan cincinal la Exploatarea Jieţ-Lonea.
(La 10 august 2010, în bazinul minier Doneţk (Ucraina) a fos depăşit
un record de productivitate de 75 de ani în minerit (1935-2010)
stabilit de minerul Alexei Stahanov – de numele lui legându-se
„mişcarea de productivitate” – stahanovismul. Minerul Alexei
Stahanov, în schimbul de noapte al zilei de 30 august 1935 a început
„marea excavaţie” cu pichamerul. La ora 5,45 Stahanov a fost gata
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cu ciclul schimbului, realizând 102 tone cărbune, cantitate care era
de 14 ori mai mare decât media productivităţilor individuale realizate
până la acea dată. Fotografia lui Alexei Stahanov a apărut şi pe
coperta revistei „TIME” din 16 decembrie 1935. În scurt timp,
„întrecerea socialistă” a apărut sub titulatura de „stahanovism”.
Întrecerea a avut un ecou pozitiv în industria minieră sovietică, fapt
ce a condus la introducerea în 1948 a sărbătorii „Zilei Minerului
Sovietic”. După 1945, întrecerea a fost adoptată şi de ţările socialiste,
ducând la sărbătorirea pentru prima dată în România a „Zilei
Minerului” la data de 12 august 1951, iar în Ungaria în 1950.
Treptat, interesul pentru industria minieră în fostele ţări socialiste a
început să scadă, dar în anumite ţări aprecierea muncii minerului a
rămas neclintită. În fosta U.R.S.S. numele lui Alexei Stahanov a fost
uitat, dar au apărut noi distincţii minereşti. Cu prilejul aniversării a
75 de ani (1935-2010) de la prima întrecere a productivităţii
minereşti, s-a doborât recordul lui Alexei Stahanov şi tot în bazinul
minier Doneţk (Ucraina). În data de 11 august 2010 Intreprinderea
MECHANICA din Dzerjinsk a anunţat că minerul fruntaş Serghei
Semuk în ciclul din 10 august 2010 a excavat cu pichamerul 170 de
tone cărbune pe post, cu 68 de tone pe post mai mult ca pe timpul lui
Alexei Stahanov. Susţinerea a fost făcută cu plăci de metal de doi
ortaci, mărind la 223% productivitatea muncii. După record, minerul
Serghei Semuk a spus: „Acest fapt ne-a dat încredere şi putere şi că,
după cele 8 ore de muncă neîntreruptă nu am simţit oboseală şi eram
gata să continui”. Aşa cum mineritul şi munca este veşnică, spiritul
întrecerii minereşti nu va pieri niciodată, rămâne etern).

Bazându-ne pe o fotografie a Fanfarei minerilor din Lonea în care
se aniversa cea de-a 33- a aniversare – 1928-1961, putem spune că
Fanfara minerilor Sindicatului Miner din Lonea a luat fiinţă în anul
1928. Dintre dirijorii fanfarei de până la 1942, putem menţiona pe
Emil Muscă, Ion Barbu, veniţi din fanfare militare din alte localităţi.
În perioada 1942-1959, fanfara a fost condusă de Francisc Beluşek –
violonist.

În ceea ce priveşte activitatea fanfarei, aceasta a participat la
sărbătorile naţionale, a cântat muzică de promenadă în parcul din
Lonea, a participat la serbări câmpeneşti, nedei, maiale şi în
permanenţă a însoţit toate înmormântările din localitate. După
decesul dirijorului Francisc Beluşek, conducerea a fost preluată de
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Ion Trican, care a venit de la o fanfară militară. A adus cu el mai
mulţi instrumentişti, însă nici unul dintre ei n-au stat prea mult, după
scurt timp unul câte unul au părăsit Lonea. De remarcat, în martie
1957, tatăl meu, Velica Sterian (născut 10 decembrie 1929, Vişina
Nouă, jud. Olt – decedat 9 martie 1993, Petroşani) s-a angajat la
Mina Lonea şi pentru că în perioada 1943-1945 a fost copil de trupă
în Regimentul nr.40 infanterie Călugăreni-Medgidia, unde a învăţat
muzica, scris, citit partituri şi instrumente de suflat, a intrat şi în
Fanfara Minieră Lonea unde a cântat la bas fa. A activat în această
fanfară până în 1 octombrie 1967 când s-a mutat cu serviciul la E.M.
Dâlja şi a activat în fanfara din Petroşani până în 1990 când s-a
îmbolnăvit, apoi în 9 martie 1993 a decedat. Între anii 1974-1980 a
activat şi la Fanfara minerilor din Aninoasa. A ieşit la pensie la 10
decembrie 1979 de la E.M. Aninoasa. A participat alternativ la
acţiunile fanfarelor din Aninoasa şi Petroşani. La 23 august 1964 a
participat în cadrul Fanfarei reunite a judeţului Hunedoara, la Deva
în stare de concentrare, îmbrăcaţi în uniforme militare, aproape două
săptămâni pentru pregătirea parăzilor militare şi defilarea în capitala
regiunii Hunedoara. Din această Fanfară reunită a regiunii
Hunedoara făceau parte 100 de instrumentişti, mulţi din Valea Jiului,
care de fapt era pepiniera în muzica de fanfară.

Din anul 1960 conducerea fanfarei a fost preluată de Cherecheş
Gheorghe – clarinetist, absolvent al Conservatorului din Iaşi,
promoţia 1938. A recrutat membrii fanfarei dintre elevii Şcolii
Generale Nr.2 din Lonea, i-a învăţat să cânte la instrument, scris-citit
muzical şi teoria muzicii. Cu ocazia aniversării a 33 de ani de
existenţă a fanfarei în anul 1961, s-a organizat o serbare
câmpenească la cabana Lunca Florii. Pe atunci efectivul fanfarei a
numărat 40 de membri. Din fotografia aniversară remarcăm pe
următorii (cu scuzele de rigoare, pe care îi mai ţinem minte!):
directorul E.M. Lonea, ing.Feier Gheorghe (1929-1988), preşedintele
de sindicat Smida (Szmida) Iosif (1910-1989), Rovsnik Iosif (1901-
1966) – cinele şi tobă mică, Boboc Petre (1931-2001) – trompetă,
Vasile Ştefan – trompetă, Velica Sterian (1929-1993) – bas fa,
Chiriac Vladimir – bas fa, Maczanga Janos (1929-1971) – trompetă,
Wem Herman (1934-2005) – fligorn, Tărţan Vasile – tobă mică şi
tobă mare, Zidaru Petre –trompetă, Jianu Nicolae – clarinet, Partizan
Nicolae, Chinţa I., Onici V., Pinczker S., Maczanga Tiberiu (1952-
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2010) – trombon, Grama N. – bas fa, Reisz Anton – bas fa, Vachold
Nicolae – în conducerea fanfarei.

La acea dată fanfara din Lonea avea un număr de 30 de muzicanţi
şi 10 elevi ce învăţau muzica la sala de muzică de pe strada Avram
Iancu, deasupra Depoului, în Colonia Remete. În ceea ce priveşte
activitatea fanfarei, în acest timp a prezentat programe cu ocazia
sărbătorilor naţionale, „Ziua Minerului” (ce era sărbătorită în fiecare
an în prima duminică din luna august). De asemenea, a cântat la mina
Lonea la „Zilele sectoarelor” sau la „Ziua fruntaşilor”. Până în anul
1963, membri fanfarei scad la 30, ca după aceea să reînflorească din
nou şi în anul 1980 efectivul ajunsese iar la 45 de membri. Însă după
anul 1986, începe iar declinul, mulţi componenţi ai fanfarei au
plecat, alţi bătrâni se îmbolnăvesc, mor, astfel în anul 1992 fanfara
din Lonea s-a dizolvat, au rămas doar 5 muzicanţi care au fuzionat cu
fanfara minerilor din Petrila. În ultima perioadă de până la anul 1992
fanfara a avut sediul la Casa Pensionarilor din Lonea, însă după
desfiinţare, puţinele documente ce au mai existat au fost transferate
la Clubul Muncitoresc al Sindicatelor din Lonea, ce a fost dat în
folosinţă în anul 1962, şi aparţinea de Exploatarea Minieră Lonea.

Printre directori îi amintim pe: Vasile Hlopeţchi, Aurel Hluşcu
(născut 28 iunie 1941, Rădăuţi – decedat 25 octombrie 2006, Petrila)
– a fost cel mai longeviv director de club din Valea Jiului. A fost şi
director al Clubului Sindicatelor din Petrila; Pop Zoltan. La Clubul
Muncitoresc al Sindicatelor din Lonea nimeni nu a ţinut o evidenţă a
fanfarei şi astfel s-au împrăştiat documentele fanfarei. Ultimii 5
membrii ai fanfarei din Lonea au fost: Cherecheş Gheorghe –
clarinetist, Alexandru Görög senior – fligornist, Alexandru Görög
junior toboşar, Danko Janoş – cinel şi violonist, Wem Hermann –bas
fligornist. Ei erau ajutaţi de subofiţerii muzicanţi de la Unitatea
Militară din Lonea. Fanfara minieră Lonea nu a mai putut ţine pasul
cu activităţile solicitante din localitate fiind nevoită să se
autodizolve, cei câţiva muzicanţi plecând la alte fanfare din Valea
Jiului (Petrila, Petroşani).
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FANFARA REUNITĂ A VĂII JIULUI

Aproape toţi muzicanţii din cadrul fanfarelor din Valea Jiului:
Petroşani, Petrila, Lonea, Aninoasa, Vulcan şi Lupeni, au fost
cooptaţi pentru prima dată în 1964 la Fanfara reprezentativă a
Regiunii Hunedoara, cu ocazia sărbătoririi zilei de “23 august” – ziua
eliberării României de sub jugul fascist. Aveau regim de concentrare
şi erau coordonaţi de ofiţeri-inspectori din Muzica Militară.

Sub denumirea de Fanfara reunită a Văii Jiului s-au constituit în
anul 1978, sub conducerea dirijorului Alexandru Drăgan de la
Fanfara din Lupeni. În sprijinul acestora au venit muzicanţi din
armată pe care îi menţionăm: colonel în rezervă Ion Chioreanu
(1912-2000) şi colonel Ioan Ursu – dirijor la Fanfara Militară din
Sibiu. Fanfarele reunite au participat la festivaluri naţionale unde de
trei-patru ori au obţinut locul întâi pe ţară. Întotdeauna, cu o
săptămână înainte de concurs, toţi membrii fanfarei au fost scoşi din
producţie. La Fanfara reunită a mai fost dirijor şi prof.Ion Gorgan din
Petroşani. Ultimul spectacol al fanfarei reunite ale Văii Jiului a avut
loc la Alba Iulia în anul 1988. Efectivul fanfarelor reunite a fost între
80-90 de membri. Subliniem faptul că şi la Uricani a existat un
nucleu al unei fanfare, dar care în 1972 s-a desfiinţat neavând un
îndrumător calificat.

REPERTORIUL FANFARELOR MINIERE
DIN VALEA JIULUI

Repertoriul fanfarelor cuprinde cam 20 de marşuri funebre, cu
care însoţesc şi astăzi toate înmormântările din localităţile Văii
Jiului. Din cele declarate de membrii fanfarelor, aceste marşuri
funebre au fost de foarte multe ori transcrise şi s-a neglijat a se
consemna compozitorul. Astfel, nici ei nu mai pot identifica, ce marş
funebru, cărui compozitor îi aparţine. Membrii cei mai bătrâni îşi
amintesc că aceste marşuri funebre ar aparţine lui Ceaikovski,
Chopin, Cernetzcki, marşuri pe teme de Giuseppe Verdi, dar nici ei
nu le mai pot identifica cu exactitate.

La înmormântări fanfarele abordează nu numai marşuri funebre,
ci şi prelucrări folclorice (cu conţinut expresiv adecvat), alese în
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funcţie de naţionalitatea decedatului. Toate fanfarele miniere din
Valea Jiului au prelucrări folclorice. Melodii populare româneşti
dintre care menţionăm: Hora Muntenească, Hora pe loc, Mărunţelul
din Groşi, Învârtita din Sibiu, Ţarina din Alba Iulia, Ţarina de la
Găina, Sârba din Muscel şi altele.

Melodii populare maghiare: Dear madar, Kek ne felejts, Valahol a
kis faluban, Akacosut şi altele. Melodii populare germane fără
consemnarea titlului. Muzică uşoară: „Copacul” de Zsolt Kerestely,
„Spune-mi ce crezi” de Nicolae Kirculescu, „La Paloma” de Iradion,
„Zaraza” de Constantinescu, „E toamnă iar”, „Închideţi ochii dulci”,
„Melodiile Bucureştiului” şi altele. În lista de repertoriu ce urmează
au fost subliniate piesele din repertoriul românesc pe care l-am
identificat în „Repertoriul creaţiei muzicale româneşti” de Mihai
Popescu, capitolele referitoare la muzica de fanfară. Lista de
repertoriu este întocmită astfel:

- pentru Petroşani, conform partiturilor aflate în magazia
fanfarei:

- pentru Lupeni şi Petrila, conform unor registre de repertoriu,
redactate probabil începând cu perioada interbelică, fără a
consemna explicit cronologia, care rezultă explicit din
succesiune, dar echivocă, datorită împărţirii registrelor pe
genuri (uverturi, marşuri, dansuri, piese de caracter, alte
prelucrări);

- pentru Aninoasa, conform celor declarate de fostul membru al
fanfarei Ciunderlik Johann (care a activat aici din 1940 până
la desfiinţare în anul 1985);

- repertoriul fanfarei din Vulcan (deşi formaţia activează şi în
prezent) nu a putut fi reconstituit;

- repertoriul fanfarei din Lonea (desfiinţată în anul 1992) nu a
putut fi reconstituit.

Repertoriul fanfarei minerilor din Petroşani
Repertoriul românesc:

 „Potpuriu de cântece de masă” de Ion Chioreanu (1912-2000);
„Te cânt partid” şi „Republică măreaţă vatră” de Ion D.Chirescu
(1889-1980); „Ciobănaşul” de Mircea Cristescu (1928-1995);
„Dans ţărănesc” de Constantin Dimitrescu (1847-1928); „Garofiţa”
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de Grigoraş Dinicu (1889-1949); „Uvertură festivă” de Viorel
Doboş (1917-1985); „Scenă pastorală” şi „Amintiri de peste Olt” de
Petru Elinescu (1869-1947); „Rapsodia Română” I şi II de George
Enescu (1881-1955); „Marş de defilare”, „Blindatele”, „Strânşi
uniţi” de Eremia Dumitru (1910-1975); „Schiţă simfonică”, „A
noastră e victoria” de C.Fanciali; „Hora Unirii”, „Uverturi pe teme
româneşti” de Alexandru Flechtenmacher (1823-1898); „Potpuriu
oltenesc” de Goldberg; „Peste vale” de Ionescu; „Valurile
Dunării”, „Prima furie”, „Carmen Sylva” – vals de Ioan Ivanovici
(1845-1902); „A te vedea, a trăi”, „Suspinul” de Ioan Ivanovici;
„Amintiri din Bucureşti” de Kessler; „Zi de sărbătoare” de
Kratoschwell; „Vis şi realitate” de Lăzărescu; „Vântuleţi de
primăvară”, „Amintiri din Dobrogea”, „În amurg”, „Zamora” de
Marian; „Rapsodia Română” de Mihail Mărgăritescu (1861-1925);
„Arii din Muntenia” de Alfred Mendelsohn (1910-1966); „La
clacă”, „Floarea României” de Iosif Paschill (1877-1966); „Inimă
de român” de Pascu George (1912-1996); „Din zăvoi” de Pavlovski;
„Pe Valea Oltului” de Petrescu D.Ioan (1884-1970); „Crai nou”,
„Rapsodie română” de Ciprian Porumbescu (1853-1883); „7
Noiembrie” de H.Puţan; „Păpuşa din Hagi Abdul”, „Fulgi de
zăpadă”, „Flori de camelii” de Ion Stamatiade; „Suită bănăţeană”
de Ion Totan (1912-1983); „Rapsodie închinată armatei RPR” de
Zeno Vancea (1900-1990); „Mărăşeşti” (marş) de Vlăduţoiu;
„Basarabian”, „Vulturul din munţi” de autori necunoscuţi.

Repertoriul universal:
 „De-aş fi rege” de Adolf Adam; „Coriolan”, „Fragmente din

simfonii” de Ludwig van Beethoven (1770-1827); „Norma” de
Vincenzo Bellini (1801-1835); „Carmen” de Georges Bizet (1838-
1875); „Califul din Bagdad” de Adrien Francois Boieldieu (1775-
1834); „1812”, „Feodora” de Piotr Ilici Ceaikovski (1840-1893);
„Rezervele muncii” de Cerneţki; „Vals în la minor” de Frederic
Chopin (1810-1849); „Faust şi Margareta” de Francois Charles
Gounod (1818-1893); „Marşul minerilor” de Tihon Hrenikov (1913-
2007); „Tuberossa” de Kalinov; „Silvia”, „Contesa Maritza” („Zi
ţigane”) de Imre Kalman (1882-1953); „Noaptea carnavalului” de
Klimenti; „Verdiana” de Klimnut; „Cetatea hoţiilor” de Kuhlau
Daniel Frederik Rudolph (1786-1832); „Regina floriilor” de
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Konradi; „Văduva veselă”, „Contele de Luxemburg” de Franz Lehar
(1870-1948); „Paiaţe” (fantezie) de Ruggero Leoncavallo (1858-
1919); „Cavaleria rusticană” (intermezzo) de Pietro Mascagni
(1863-1945); „Hughenoţii” de Giacomo Meyerbeer (1791-1864);
„Don Juan” de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791);
„Barcarolle” („Povestirile lui Hoffman”) de Jaques Offenbach
(1819-1880); „Serbarea recoltei” de Pollak; „Madam Butterfly”,
„Tosca” de Giacomo Puccini (1858-1924); „Semiramida”,
„Wilhelm Tell”, „Bărbierul din Sevilla” de Antonio Gioacchino
Rossini (1792-1868); „Pe Volga în jos” de Runov; „Serenada” de
Franz Schubert (1797-1828); „Promenade”, „Uvertura
încoronării”, „Serenadă”, „Flora” (vals) de Stolz Robert (1880-
1975); „Voievodul Ţiganilor”, „Liliacul”, „Dunărea Albastră”,
„Voci de primăvară” de Johann Srauss fiul (1825-1900); „Poet şi
ţăran”, „Cavaleria uşoară” de Franz von Suppe (1819-1895);
„Raymond”, „Mignon” de Ambroise Thomas (1811-1896);
„Nabucodonosor” (cabatină), „Bal mascat” (uvertură), „Aida”
(uvertură), „Traviata” (uvertură), „Trovatore” (uvertură), „Ernani”
(cabatină) de Giuseppe Verdi (1813-1901); „Divertizment ans
Rienzi”, „Tanhauser” (marş) de Richard Wagner (1813-1883);
„Freischütz” de Carl Maria von Weber (1786-1826); „Vânzătorul de
păsări”, „Adam Walzer” de Karl Zeller (1842-1898);

Repertoriul fanfarei minerilor din Lupeni
Repertoriul românesc:

 „Potpuriu de cântece de masă” de Ion Chioreanu; „Te cânt
partid” şi „Republică măreaţă vatră” de Ion D.Chirescu;
„Ciobănaşul” de Mircea Cristescu; „Dans ţărănesc” de Constantin
Dimitrescu; „Garofiţa” de Grigoraş Dinicu; „Uvertură festivă” de
Viorel Doboş; „Scenă pastorală” şi „Amintiri de peste Olt” de Petru
Elinescu; „Rapsodia Română” I şi II de George Enescu; „Marş de
defilare”, „Blindatele”, „Strânşi uniţi” de Eremia Dumitru; „Schiţă
simfonică”, „A noastră e victoria” de C.Fanciali; „Hora Unirii”,
„Uvertură pe teme româneşti” de Alexandru Flechtenmacher;
„Potpuriu oltenesc” de Goldberg; „Peste vale” de Ionescu;
„Valurile Dunării”, „Prima furie”, „A te vedea, a trăi”, „Suspinul”
de Ioan Ivanovici; „Amintiri din Bucureşti” de Kessler; „Zi de



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

100

sărbătoare” de Kratoschwell; „Vis şi realitate” de Lăzărescu;
„Vântuleţi de primăvară”, „Amintiri din Dobrogea”, „În amurg”,
„Zamora” de Marian; „Rapsodia Română” de Mihail Mărgăritescu;
„Arii din Muntenia” de Alfred Mendelsohn; „La clacă”, „Floarea
României” de Iosif Paschill; „Inimă de român” de Pascu George;
„Din zăvoi” de Pavlovski; „Pe Valea Oltului” de Petrescu D.Ioan;
„Crai nou”, „Rapsodie română” de Ciprian Porumbescu; „7
Noiembrie” de H.Puţan; „Păpuşa din Hagi Abdul”, „Fulgi de
zăpadă”, „Flori de camelii” de Ion Stamatiade; „Suită bănăţeană”
de Ion Totan; „Rapsodie închinată armatei RPR” de Zeno Vancea;
„Mărăşeşti” (marş) de Vlăduţoiu; „Basarabian”, „Vulturul din
munţi” - de autori necunoscuţi.

Repertoriul universal:
 „De-aş fi rege” de Adolf Adam; “Fra Diavolo” de Daniel

Francois Esprit Auber; „Coriolan”, „Fragmente din simfonii” de
Ludwig van Beethoven; „Norma”, „Somnambula” (variaţiuni pentru
fligorn) de Vincenzo Bellini; „Carmen” de Georges Bizet; „Califul
din Bagdad” de Adrien Francois Boieldieu; „1812”, „Feodora” de
Piotr Ilici Ceaikovski; „Rezervele muncii” de Cerneţki; „Vals în la
minor” de Frederic Chopin; “Alessandro Stradella” de Flotow;
„Faust şi Margareta” de Francois Charles Gounod; „Marşul
minerilor” de Tihon Hrenikov; „Tuberossa” de Kalinov; „Silvia”,
„Contesa Maritza” („Zi ţigane”) de Imre Kalman (1882-1953);
„Noaptea carnavalului” de Klimenti; „Verdiana” de Klimnut;
„Cetatea hoţiilor” de Kuhlau Daniel Frederik Rudolph (1786-1832);
„Regina floriilor” de Konradi; „Văduva veselă”, „Contele de
Luxemburg” de Franz Lehar; „Paiaţe” (fantezie) de Ruggero
Leoncavallo; „Cavaleria rusticană” (intermezzo) de Pietro
Mascagni (1863-1945); „Hughenoţii” de Giacomo Meyerbeer
(1791-1864); „Don Juan” de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791); „Barcarolle” („Povestirile lui Hoffman”) de Jaques
Offenbach; „Serbarea recoltei” de Pollak; „Madam Butterfly”,
„Tosca” de Giacomo Puccini; „Semiramida”, „Wilhelm Tell”,
„Bărbierul din Sevilla” de Antonio Gioacchino Rossini; „Pe Volga
în jos”, „Rapsodie sovietică” de Runov; „Serenada” de Franz
Schubert; „Promenade”, „Uvertura încoronării”, „Serenadă”,
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„Flora” (vals) de Stolz Robert (1880-1975); „Voievodul Ţiganilor”,
„Liliacul”, „Dunărea Albastră”, „Voci de primăvară” de Johann
Srauss fiul; „Poet şi ţăran”, „Cavaleria uşoară” de Franz von
Suppe; „Raymond”, „Mignon” de Ambroise Thomas;
„Nabucodonosor” (cabatină), „Bal mascat” (uvertură), „Aida”
(uvertură), „Traviata” (uvertură), „Trovatore” (uvertură), „Ernani”
(cabatină) de Giuseppe Verdi; „Divertizment ans Rienzi”,
„Tanhauser” (marş) de Richard Wagner; „Freischütz” de Carl
Maria von Weber; „Vânzătorul de păsări”, „Adam Walzer” de Karl
Zeller;

Repertoriul fanfarei minerilor din Petrila
Repertoriul românesc:

 „Sunetul fanfarei”, „Biruitorii”, „Eliberatorii” de Horea
Eugen Ardeleanu (n.22 iunie 1930, Alba Iulia); „Duet” de Cernele;
„Cântece de masă”, „Elanuri tinereşti”, „Pe drumul victoriei”,
„Marş muncitoresc”, „Apărătorii patriei” de Ioan Chiorean;
„Plaiuri româneşti”, „Melodii maghiare”, „Melodiile prieteniei”,
„Te cânt partid” şi „Republică măreaţă vatră” de Ion D.Chirescu;
„Ciobănaşul” de Mircea Cristescu; „Stefania” (gavotta) de
Czibulea; „Când trandafirii înfloresc” de Gherase Dendrino (1901-
1973); „Dans ţărănesc” de Constantin Dimitrescu; „Marşul lui
Tudor Vladimirescu” de Gheorghe Dumitrescu (1914-1996);
„Rapsodia Română” I şi II de George Enescu; „Biruitorii”,
„Victoria”, „Marşul Marinei” – pas de defilare, parade – „Marşul
infanteriei”, „Buchet de flori” (potpuriu)”, „Blindatele”, „Strânşi
uniţi” de Eremia Dumitru; „Dans românesc” de C. Fanciali; „Hora
Unirii”, „Uvertură pe teme româneşti”, „Sfântă zi de libertate” de
Alexandru Flechtenmacher; „Salve Imperator”, „Einzug
gladiatorem” de Fucik; „Valurile Dunării”, „Carmen Sylva” (vals),
„Ecoul în munţi” de Ioan Ivanovici; „În munţii Parângului” de Kim
Norbert; „Souvenire din Banat” de Keller; „A 50-a aniversare a
fanfarei din Petrila” de Kracsmayer; „Rusia” (potpuriu) de Iosif
Kubalek; „Vântuleţi de primăvară”, „Porumbeii albi”, „În amurg”,
„Didina”, „Gloria” de Marian; „Arii din Muntenia” de Alfred
Mendelsohn; „Triumfal marş” de Mirea; „Dor de patrie” de George
Pascu; „Din zăvoi”, „Jubileu” de Pavlovschi; „O noapte de mai”
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(potpuriu) de Popovici; „Crai nou”, „Baladă celebră”, „Zi de
veselie” de Ciprian Porumbescu; „Serenadă” de Constantin Silvestri
(1913-1969); „Steagul partidului”, „Vitează Românie”, „Mulţumim
partidului”, „Marş de întâmpinare” de Matei Socor (1908-1980);
„Păpuşa din Hagi Abdul”, „Alice şi Mărioara” de Ion Stamatiade;
„Din Banat” de Tiberiu Svoboda; „Prin Balcani” de Şerbănescu;
„Porumbiţa”, „Angela” de Stefanopol; „Zarandul” de Todor;
„Serenadă” de Toft; „Marş festiv-1907” de Ion Totan; „Unirea” de
Emilian Ursu; „Marşul Tineretului” de Varga Ovidiu (1913-1993);
„Carpaţi” (vals), „Flori de lămâiţă” de Vlăduţoiu;

Repertoriul universal:
 „Milanesse” de Bamian; „Egmond”, „Fragmente din

simfonii” de Ludwig van Beethoven; „Arleziana” de Georges Bizet;
„Califul din Bagdad” de Adrien Francois Boieldieu; „1812”, de
Piotr Ilici Ceaikovski; „Zi de toamnă” de Cutrupi; „Martha” de
Flotow; „Faust” (potpuriu) de Charles Francois Gounod; „Marşul
minerilor” de Tihon Hrenikov; „Tuberossa” de Kalinikov; „Silvia”,
„Prinţesa circului” de Imre Kalman; „Verdiana” de Klimnut;
„Eva”, Ungarische Tanze (Mesze a nagy erdo) de Franz Lehar;
„Cavaleria rusticană” (intermezzo) de Pietro Mascagni; „Cântece
maghiare” de Monti; „Orfeu”, „Frumoasa Elena” de Jacques
Offenbach; „Amintiri din Herculane” de Poczeller; „Semiramida”
de Antonio Gioacchino Rossini; „Casa cu trei fete” de Franz
Schubert; „Întotdeauna vesel”, „Pe maul Dunării” (vals) de
Gunther Schuller; „Valurile Amurului” de Nikolai Sokolov (1859-
1922); „Promenade”, „Meine Königin”, „Mignoneta” de Robert
Stolz; „Liliacul” de Johann Strauss fiul; „Poet şi ţăran”, „Fest”,
„Frumoasa Galatea” de Franz von Suppe; „Nabucodonosor”,
„Aida”, „Traviata”, „Trovatore”, de Giuseppe Verdi; „Freischütz”
de Carl Maria von Weber; „Duel” de Zadropil;

Repertoriul fanfarei minerilor din Aninoasa
Repertoriul românesc:

 „Sunetul fanfarei” de Eugen Horea Ardeleanu; „Elanuri
tinereşti”, „Pe drumul victoriei” de Ion Chiorean; „Plaiuri
româneşti”, „Melodii maghiare”, „Melodiile prieteniei”, „Te cânt
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partid”, „Republică măreaţă vatră” de Ioan D.Chirescu;
„Ciobănaşul” de Mircea Cristescu; „Dans ţărănesc” de Constantin
Dimitrescu; „Rapsodia Română” I şi II de George Enescu;
„Biruitorii”, „Blindatele”, „Victoria”, „Marşul Marinei” – pas de
defilare, „Marşul infanteriei”, „Buchet de flori” (potpuriu)”, de
Eremia Dumitru; „Dans românesc” de C.Fanciali; „Hora Unirii” de
Alexandru Flechtenmacher; „Einzug gladiatorem” de Fucik;
„Valurile Dunării”, „Ecoul în munţi” de Ioan Ivanovici; „În munţii
Parângului” de Kim Norbert; „Arii din Muntenia” de Alfred
Mendelsohn; „Dor de patrie” de George Pascu; „O noapte de mai”
(potpuriu) de Popovic; „Crai nou” de Ciprian Porumbescu;
„Serenadă” de Constantin Silvestri; „Carpaţi” (vals) de Vlăduţoiu;

Repertoriul universal:
 „Fragmente din simfonii” de Ludwig van Beethoven;

„Arleziana” de Georges Bizet; „Martha” de Flotow; „Faust”
(potpuriu) de Charles Francois Gounod; „Marşul minerilor” de
Tihon Hrenikov; „Silvia” de Imre Kalman; „Verdiana” de Klimnut;
„Eva”, Ungarische Tanze (Mesze a nagy erdo) de Franz Lehar;
„Orfeu”, „Frumoasa Elena” de Jacques Offenbach; „Amintiri din
Herculane” de Poczeller; „Casa cu trei fete” de Franz Schubert; „Pe
maul Dunării” (vals) de Günther Schuller; „Promenade”, „Meine
Königin”, „Mignoneta” de Robert Stolz; „Liliacul” de Johann
Strauss fiul; „Poet şi ţăran” de Franz von Suppe; „Nabucodonosor”,
„Aida”, „Traviata”, „Trovatore”, „Rogoletto” (uvertură) de
Giuseppe Verdi; „Freischütz” de Carl Maria von Weber;

Bineînţeles că toate fanfarele din Valea Jiului au în repertoriul lor
„Imnul de stat al României”, „Imnul Minerului”, „Imnul Eroilor” şi
alte cântece specifice zonei Văii Jiului. Existenţa fanfarelor din
Valea Jiului a fost şi este dependentă de condiţiile economice fiiind
înfiinţate odată cu dezvoltarea minelor, la câteva decenii după
deschiderea exploatărilor din bazinul Petroşani. Perioadele de
recesiune economică au afectat activitatea lor în corelaţie cu factorii
umani (fanfara din Vulcan a fost desfiinţată, numai temporar, în
deceniul al IV- lea al secolului al XX- lea), în contemporaneitate,
încetarea activităţii de fanfară la Aninoasa în anul 1985, la Lonea în
anul 1992, cea din Petrila cu apariţii sporadice influenţează negativ
asupra evoluţiei activităţilor fanfarelor în zonă, odată cu greutăţile
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economice din Valea Jiului. Componenţa numerică a formaţiilor de
fanfară, evident diminuată în perioadele cu probleme economice
(disponibilizări, şomaj, instabilitate economică) este însă legată şi de
cauze subiective.

Prilejurile de activitate ale fanfarelor din secolul trecut până astăzi
sunt înmormântările (ale oricărui locuitor din zonă, care achită taxa
ori a cotizat prin Asociaţia Pensionarilor la ajutorul de deces),
sărbători oficiale, sărbători religioase, nedei, maiale, muzică de
promenadă (o dată sau de două ori pe săptămână), uneori, ieşirea
minerilor din schimb ori evidenţierea unor rezultate deosebite în
producţia de extracţie a cărbunelui. Din această perspectivă s-ar cere
reconsiderat generic locul şi rolul fanfarei ca ansamblu muzical, care,
prin funcţionalitate acţionează ca substitut al manifestărilor
folclorice. Activitatea fanfarelor se desfăşoară îndeosebi pe plan
local, fiind însă consemnate şi deplasări de succes în ţară cum ar fi,
cea a fanfarei din Petroşani, la „Ateneul Român” din Bucureşti în
anul 1945, a fanfarei din municipiul Lupeni la Lugoj (cu prilejul
inaugurării bisericii catedrale greco-catolice în anul 1934), a fanfarei
din Petrila la Reşiţa, Deva, Alba Iulia, Cluj, Bucureşti şi a fanfarei
din Vulcan la Ostffyasszonyfa şi Varpalota în Ungaria, unde au
reprezentat cu cinste Valea Jiului.

Pregătirea membrilor este asigurată în principal în cadrul fanfarei
însăşi. Instruirea membrilor nu se limitează, de obicei, la deprinderile
instrumentale, ci include şi citirea muzicală (exemple semnificative
fiind în perioada interbelică Emerich Schwach care a activat în
Orchestra de salon a Societăţii „LONEA”, Iosif Schirll de la
Petroşani, Francz Birth de la Vulcan, Ignacz Retter de la Aninoasa,
iar în apropiere de zilele noastre Alexandru Drăgan la Lupeni, care
îşi aduce contribuţia şi la educarea noilor membrii din Vulcan,
Francisc Strama şi Francisc Dobner, din Vulcan, Dănilă Săsărman
din Petrila, Nicolae Medişan din Petroşani).În cazul dirijorilor, se
remarcă prezenţa unor conducători cu studii muzicale superioare
(cum ar fi Johann Panek între 1915-1926, prof.Petre Ciorgoveanu
între 1944-1948 la Petroşani, Erwin Ghehan între 1958-1968 la
Vulcan, Mihai Rădulescu între 1947-1950; prof.Ion Gorgan între
1950-1955 la Petrila, Cherecheş Gheorghe între 1960-1992 la Lonea,
prof.Pop Vasile şi prof.Câlţea Gheorghe la Petroşani). Provenienţa
dirijorilor este, cel mai frecvent din rândul membrilor de fanfară cu
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vechime şi calităţi muzicale evoluate (de exemplu: Johann
Ciunderlik la Aninoasa, membru al fanfarei din 1940 şi dirijor din
1979).

Alteori, dar mai puţin frecvent, dirijorii provin din exterior. Mai
rar dirijorii trec de la o fanfară la alta. Cel mai frecvent dirijorul
rămâne la conducerea fanfarei până la deces. Fanfarele din zonă au
constituit nucleul pentru organizarea unor formaţii muzicale mai
ample, de altă factură. (Astfel a funcţionat la Petroşani o orchestră
semisimfonică coordonată de prof.Ticu Lucaciu (1922-1991) în care
au evoluat Horacsek Iuliu – vioară şi dirijat, Kosnaş Ioan – violonist,
Kosnaş Istvan – violoncel, Bruneth Gheorghe – contrabas,
Bogdanffy Gabor Antal (1917-1993) – vioară, Reitter – pian, Pataki
Alexandru – vioară, Szoboslai Francisc – acordeon, Lăscău Crăciun
– corn englez, Kiss Ştefan (1930-1980) – vioară, Wagner – vioară.
Solist de operă a funcţionat cu succes medicul mamoş dr.Scărlătoiu
Nicolae. Aproape toţi membrii orchestrei semisimfonice au fost apoi
profesori-îndrumători la Şcoala de muzică şi Şcoala populară de artă
din Petroşani). Remarc cu plăcere o ascensiune deosebită a prof.univ.
dr.ing. Sârbu Romulus Iosif (născut în Petroşani la data de 20 iunie
1946) care în clasa a V- a evolua ca toboşar în fanfara U.R.U.M.P.
Petroşani în 1960, apoi la trompetă, avându-i coordonatori pe Voinici
Ştefan şi Medişan Nicolae. Între anii 1953-1957 a fost la clasa de
suflători (trompetă) a Şcolii populare de artă Petroşani, unde l-a avut
ca profesor pe Medişan Nicolae, frecventând în paralel şi la clasa de
chitară, avându-l profesor pe Varga Ioan (n. 24.06.1949, Crasna-
Sălaj), astăzi emigrat în S.U.A. A făcut parte şi din orchestra
semisimfonică. S-a consacrat apoi în formaţia de muzică uşoară
„ATLAS” a Casei de Cultură a Sindicatelor din Petroşani.

Astfel, şi la Petrila, în deceniul al V- lea s-a înfiinţat o orchestră
semisimfonică, alăturându-li-se şi o trupă vocală de artişti amatori
pentru interpretare de operete. În cazul fanfarei din Aninoasa, în
deceniul al III- lea se remarcă activitatea dirijorului Ignacz Retter şi a
unor membri atât în cadrul acestui ansamblu, cât şi într-o orchestră
de cameră la instrumente de coarde. Atât prin provenienţa etnică a
membrilor, cât şi prin activitatea- respectiv, repertoriul promovat şi
destinaţie -, fanfarele din Valea Jiului au servit şi servesc concordia
interetnică între populaţia română majoritară şi grupele maghiare şi
în trecut şi de cehi a zonei. Importanţa activităţii acestor formaţii,
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marginală din punctul de vedere al istoriei muzicii culte, este centrală
în condiţiile manifestării lor ca exclusivi promotori ai culturii
muzicale, nu numai prin practicarea ei, ci şi prin destinaţia către cele
mai largi categorii de populaţie.

Componenţa Fanfarelor din Valea Jiului
în anul 1994

Instrumente Lupeni Vulcan Petroşani Petrila Lonea
Fligorn şi

bemol
5 4 5 2 1

Clarinet 6 2 4 1 1
Bas fligorn 2 2 2 2 1

Eufoniu 1 1 1 1 -
Corn mi
bemol

- 2 2 2 -

Corn fa 3 - - - -
Tuba 2 2 3 1 -

Trombon 1 2 2 1 -
Helicon bas 1 1 - - -
Tobă mare 1 1 1 1 1
Tobă mică 2 2 1 1 -

Cinel - - - 1 1
Althornuri 5 1 - - -

TOTAL 27 19 21 13 5

Tabel nominal cu cetăţenii români
de origine germană din Valea Jiului,
ridicaţi şi duşi la muncă în U.R.S.S.

conform instrucţiunii nr.51093/1945 a
Inspectoratului General al Jandarmeriei

Nr.
Nume şi
prenume

Profesia
Data

naşterii
Ultimul

domiciliu
Data

ridicării
1. Ventzer Ion ucenic 1926 Aninoasa 18.01.1945
2. Fesner Ştefan miner 1921 Aninoasa 18.01.1945
3. Gusko Albert miner 1915 Aninoasa 18.01.1945
4. Minik Bela ucenic 1926 Aninoasa 18.01.1945
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5. Saucek Victor ziuaş 1925 Aninoasa 18.01.1945
6. Schiut Ştefan vagonetar 1920 Aninoasa 18.01.1945
7. Vohl Nicolae elev 1927 Aninoasa 18.01.1945
8. Bebgz Iohan mecanic 1925 Aninoasa 18.01.1945

9.
Ciunderlik

Anton
miner 1910 Aninoasa 18.01.1945

10.
Ciunderlik

Victor
miner 1917 Aninoasa 18.01.1945

11. Dupak Mihai miner 1913 Aninoasa 18.01.1945
12. Eibel Ilie miner 1912 Aninoasa 18.01.1945
13. Eigel Iosif strungar 1910 Aninoasa 18.01.1945
14. Emling Ion miner 1918 Aninoasa 18.01.1945
15. Kusko Adolf tâmplar 1913 Aninoasa 18.01.1945
16. Nehula Iosif tâmplar 1907 Aninoasa 18.01.1945
17. Oelze Emil inginer 1911 Aninoasa 18.01.1945
18. Stoker Johan miner 1909 Aninoasa 18.01.1945
19. Slovic Victor desenator 1914 Aninoasa 18.01.1945

20.
Slovenschi

Ludovic
mecanic 1914 Aninoasa 18.01.1945

21. Tenczer Ion mecanic 1912 Aninoasa 18.01.1945

22. Volhelm Carol
Maistru
miner

1899 Aninoasa 18.01.1945

23. Zipenfenig Iosif mecanic 1913 Aninoasa 18.01.1945

24.
Zipenfenig

Carol
lăcătuş 1917 Aninoasa 18.01.1945

25. Zoller Eugen lăcătuş 1912 Aninoasa 18.01.1945
26. Kirr Ion miner 1901 Aninoasa 18.01.1945
27. Hribal Adolf lăcătuş 1901 Aninoasa 18.01.1945
28. Polak Martin funcţionar 1912 Aninoasa 18.01.1945
29. Seitinbach Ignat mecanic 1900 Aninoasa 18.01.1945

30.
Schavel
Francisc

funcţionar 1912 Aninoasa 18.01.1945

31. Iandz Victor ziuaş 1900 Aninoasa 18.01.1945
32. Scopi Vicenţiu tinichigiu 1904 Aninoasa 18.01.1945

33.
Prodanschi

Aladar
sudor 1902 Aninoasa 18.01.1945

34. Sloschi Iacob funcţionar 1899 Aninoasa 18.01.1945

35.
Slovenschi

Toma
electrician 1902 Aninoasa 18.01.1945

36. Hribal Carol pensionar 1905 Aninoasa 18.01.1945



Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului
______________________________________________

108

37. Venţa Carol pensionar 1901 Aninoasa 18.01.1945
38. Kast Adelina casnică 1914 Aninoasa 18.01.1945

39.
Slovenski

Iuliana
casnică 1915 Aninoasa 18.01.1945

40.
Rednic

Margareta
casnică 1917 Aninoasa 18.01.1945

41. Fischler Berta casnică 1926 Aninoasa 18.01.1945

42.
Slovenschi
Margareta

casnică 1914 Aninoasa 18.01.1945

43. Stoher Ana casnică 1916 Aninoasa 18.01.1945
44. Tanczer Elena casnică 1914 Aninoasa 18.01.1945
45. Hribal Zalna casnică 1916 Aninoasa 18.01.1945

46.
Eimbein
Victoria

casnică 1927 Aninoasa 18.01.1945

47.
Eimbein

Magdalena
casnică 1927 Aninoasa 18.01.1945

48. Esner Terezia frizer 1926 Aninoasa 18.01.1945
49. Kakuki Ana casnică 1926 Aninoasa 18.01.1945
50. Schneider Elena casnică 1922 Aninoasa 18.01.1945
51. Suth Margareta casnică 1924 Aninoasa 18.01.1945
52. Suth Irina casnică 1926 Aninoasa 18.01.1945
53. Boschi Aurora casnică 1924 Aninoasa 18.01.1945
54. Stoher Terezia casnică 1917 Aninoasa 18.01.1945

55.
Lang Ana
Rubigan

casnică 1921 Aninoasa 18.01.1945

56. Novetschi Hilda casnică 1925 Aninoasa 18.01.1945

57.
Zipenfenic

Ilonda
casnică 1915 Aninoasa 18.01.1945

58. Schlep Adalbert ziuaş 1925 Petrila 18.01.1945
59. Loy Andrei lăcătuş 1927 Petrila 18.01.1945
60. Loy Alfred lăcătuş 1928 Petrila 18.01.1945
61. Koh Ion mecanic 1918 Petrila 18.01.1945
62. Weis Augustin lăcătuş 1916 Petrila 18.01.1945

63.
Nichelschi

Rudolf
laborant 1916 Petrila 18.01.1945

64. Kragel Iosif lăcătuş 1927 Petrila 18.01.1945
65. Fleischer Oscar lăcătuş 1927 Petrila 18.01.1945
66. Kerl Iosif miner 1917 Petrila 18.01.1945
67. Kailing Iosif miner 1914 Petrila 18.01.1945
68. Foch Francisc zidar 1926 Petrila 18.01.1945
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69. Kapros Ion muncitor 1917 Petrila 18.01.1945
70. Regeni Pavel lăcătuş 1927 Petrila 18.01.1945
71. Regeni Rudolf profesor 1925 Petrila 18.01.1945
72. Urlich Ernest ziuaş 1927 Petrila 18.01.1945
73. Schuster Carol ziuaş 1925 Petrila 18.01.1945
74. Gostian Francisc lăcătuş 1924 Petrila 18.01.1945
75. Tober Vilhelm lăcătuş 1914 Petrila 18.01.1945

76.
Kiberle

Ferdinand
miner 1908 Petrila 18.01.1945

77. Vepki Richard lăcătuş 1913 Petrila 18.01.1945
78. Ventzer Ernest lăcătuş 1905 Petrila 18.01.1945
79. Gruber Ion muncitor 1904 Petrila 18.01.1945
80. Murarek Ion miner 1911 Petrila 18.01.1945
81. Valter Ventzel miner 1909 Petrila 18.01.1945
82. Chiberle Matei miner 1911 Petrila 18.01.1945
83. Loy Ion muncitor 1907 Petrila 18.01.1945
84. Foch Francisc miner 1907 Petrila 18.01.1945
85. Gren Francisc miner 1909 Petrila 18.01.1945
86. Bund Frideric morar 1905 Petrila 18.01.1945
87. Knebel Francisc lăcătuş 1905 Petrila 18.01.1945
88. Minik Rudolf miner 1908 Petrila 18.01.1945
89. Gruber Francisc miner 1910 Petrila 18.01.1945
90. Cozman Rudolf miner 1908 Petrila 18.01.1945
91. Lukman Anton muncitor 1910 Petrila 18.01.1945
92. Loy Frideric tâmplar 1909 Petrila 18.01.1945
93. Maslan Iosif miner 1907 Petrila 18.01.1945
94. Krager Carol lăcătuş 1907 Petrila 18.01.1945

95.
Staihilber

Albert
ziuaş 1904 Petrila 18.01.1945

96. Kleibel Felix mecanic 1901 Petrila 18.01.1945
97. Soks Margareta casnică 1914 Petrila 18.01.1945

98.
Zepenfening

Margaret
casnică 1923 Petrila 18.01.1945

99. Oksonski Frida casnică 1922 Petrila 18.01.1945

100. Drotzinger
Maria

laborantă 1920 Petrila 18.01.1945

101.
Drotzinger

Erma
casnică 1926 Petrila 18.01.1945

102.
Szeschi

Ecaterina
casnică 1926 Petrila 18.01.1945
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103. Murarek Elena casnică 1915 Petrila 18.01.1945
104. Ruhr Ana casnică 1915 Petrila 18.01.1945

105.
Dratzinger

Elisabet
casnică 1922 Petrila 18.01.1945

106. Nichelschi Ana casnică 1920 Petrila 18.01.1945
107. Kailing Irma casnică 1920 Petrila 18.01.1945
108. Filander Maria casnică 1925 Petrila 18.01.1945
109. Filander Olga casnică 1927 Petrila 18.01.1945
110. Imling Olga casnică 1921 Petrila 18.01.1945
111. Imling Elza casnică 1925 Petrila 18.01.1945
112. Imling Magda casnică 1925 Petrila 18.01.1945
113. Vapchi Viorica casnică 1919 Petrila 18.01.1945
114. Kailing Irina casnică 1923 Petrila 18.01.1945

115. Nikelski
Elisabeta

casnică 1927 Petrila 18.01.1945

116. Kerl Olga casnică 1915 Petrila 18.01.1945
117. Maslam Ema casnică 1927 Petrila 18.01.1945
118. Kostial Tereza casnică 1924 Petrila 18.01.1945
119. Antar Hilda casnică 1924 Petrila 18.01.1945
120. Boko Iuliana casnică 1927 Petrila 18.01.1945
121. Herman Irina casnică 1926 Petrila 18.01.1945
122. Kipu Ghizela casnică 1923 Petrila 18.01.1945
123. Polak Irina casnică 1926 Petrila 18.01.1945

124.
Ratz Zukinger

Elena
casnică 1923 Petrila 18.01.1945

125. Tauber Agneta casnică 1922 Petrila 18.01.1945
126. Loy Ion muncitor 1907 Petrila 18.01.1945
127. Foch Francisc miner 1907 Petrila 18.01.1945
128. Gren Francisc miner 1909 Petrila 18.01.1945
129. Bunder Frideric morar 1905 Petrila 18.01.1945
130. Kenbel Francisc lăcătuş 1905 Petrila 18.01.1945
131. Minik Rudolf miner 1912 Petrila 18.01.1945
132. Gruber Francisc miner 1910 Petrila 18.01.1945
133. Cezman Rudolf miner 1908 Petrila 18.01.1945
134. Lukman Anton muncitor 1910 Petrila 18.01.1945
135. Loy Frederic tâmplar 1909 Petrila 18.01.1945
136. Maslan Iosif miner 1907 Petrila 18.01.1945
137. Krager Carol lăcătuş 1907 Petrila 18.01.1945
138. Staihilber Albert ziuaş 1904 Petrila 18.01.1945
139. Kleibel Felix mecanic 1901 Petrila 18.01.1945
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140. Nichelschi Carol miner 1903 Petrila 18.01.1945
141. Gundel Ion miner 1901 Petrila 18.01.1945
142. Krager Iosif miner 1902 Petrila 18.01.1945

142.
Benhofer
Frideric

miner 1901 Petrila 18.01.1945

143. Maslan Steran lăcătuş 1901 Petrila 18.01.1945

144.
Keiling

Ferdinand
artificier 1902 Petrila 18.01.1945

145. Ulrich Adalbert lăcătuş 1900 Petrila 18.01.1945
146. Filander Alois miner 1902 Petrila 18.01.1945
147. Schuster Ion miner 1902 Petrila 18.01.1945
148. Bros Benedicht fierar 1903 Petrila 18.01.1945
149. Botin Petre strungar 1902 Petrila 18.01.1945
150. Roh Francisc miner 1911 Petrila 18.01.1945
151. Kailing Rudolf electrician 1904 Petrila 18.01.1945
152. Loy Iosif miner 1902 Petrila 18.01.1945
153. Loy Vilhelm miner 1913 Petrila 18.01.1945
154. Schubert Alois miner 1903 Petrila 18.01.1945
155. Rubasz Alois miner 1907 Petrila 18.01.1945
156. Rubas Francisc miner 1901 Petrila 18.01.1945
157. Rubas Ventzel miner 1902 Petrila 18.01.1945
158. Roch Matei miner 1913 Petrila 18.01.1945
159. Venţel Emeric miner 1902 Petrila 18.01.1945
160. Szadal Elemer sudor 1924 Petrila 18.01.1945
161. Sail Iosif miner 1908 Petrila 18.01.1945
162. Minik Ernest muncitor 1921 Petrila 18.01.1945

163.
Dratzinger

Nicolae
muncitor 1924 Petrila 18.01.1945

164. Han Alfred strungar 1910 Petrila 18.01.1945

165.
Nichelschi

Rudolf
muncitor 1918 Petrila 18.01.1945

166. Covargic Iosif muncitor 1902 Petrila 18.01.1945
167. Simor Aurelia casnică 1926 Lonea 18.01.1945

168.
Gren

Magdalena
casnică 1927 Lonea 18.01.1945

169. Nigler Ana funcţionar 1925 Lonea 18.01.1945
170. Seff Elena croitoreasă 1927 Lonea 18.01.1945
171. Segardt Valeria casnică 1922 Lonea 18.01.1945
172. Hiss Rozalia casnică 1926 Lonea 18.01.1945
173. Simon Ana casnică 1914 Lonea 18.01.1945
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174. Gruber Elena casnică 1927 Lonea 18.01.1945
175. Verich Gizela casnică 1915 Lonea 18.01.1945
176. Volf Berta casnică 1923 Lonea 18.01.1945

177.
Pinzicher
Sarlota

casnică 1915 Lonea 18.01.1945

178. Veber Iuliana casnică 1922 Lonea 18.01.1945
179. Veber Iuliana casnică 1918 Lonea 18.01.1945
180. Kapek Lizelota casnică 1922 Lonea 18.01.1945

181.
Muller

Margareta
casnică 1917 Lonea 18.01.1945

182. Ziler Rozalia casnică 1920 Lonea 18.01.1945
183. Pfuko Elisabeta casnică 1924 Lonea 18.01.1945
184. Veber Hedviga casnică 1925 Lonea 18.01.1945
185. Muler Eduard muncitor 1928 Lonea 18.01.1945
186. Iohan Lazăr lăcătuş 1908 Lonea 18.01.1945
187. Hisch Iosif mecanic 1900 Lonea 18.01.1945
188. Wolf Nicolae mecanic 1909 Lonea 18.01.1945
189. Morth Mihai ucenic 1928 Lonea 18.01.1945
190. Morth Mihai mecanic 1902 Lonea 18.01.1945
191. Kosman Andrei miner 1901 Lonea 18.01.1945
192. Hruza Rudolf electrician 1904 Lonea 18.01.1945
193. Frank Iosif miner 1909 Lonea 18.01.1945
194. Reis Alexandru muncitor 1926 Lonea 18.01.1945
195. Simon Vilhelm electrician 1912 Lonea 18.01.1945
196. Alexnauer Frid. lăcătuş 1903 Lonea 18.01.1945

197.
Helsberger

Mihai
muncitor 1920 Lonea 18.01.1945

198. Gruber Samoilă miner 1903 Lonea 18.01.1945
199. Gruber Iosif croitor 1925 Lonea 18.01.1945
200. Gruber Adalbert pantofar 1915 Lonea 18.01.1945
201. Ronek Robert funcţionar 1900 Lonea 18.01.1945
202. Wuch Iosif lăcătuş 1903 Lonea 18.01.1945
203. Tamazi Matei lăcătuş 1904 Lonea 18.01.1945
204. Zeler Ştefan electrician 1909 Lonea 18.01.1945
205. Birlich Petre miner 1909 Lonea 18.01.1945
206. Wolf Ion miner 1911 Lonea 18.01.1945

207.
Latkulik
Francisc

mecanic 1902 Lonea 18.01.1945

208. Czipel Vilhelm miner 1907 Lonea 18.01.1945
209. Pintzker Robert mecanic 1908 Lonea 18.01.1945
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210. Weim Ion miner 1908 Lonea 18.01.1945
211. Sraer Iuliu funcţionar 1900 Lonea 18.01.1945
212. Clima Francisc medic 1908 Lonea 18.01.1945

213.
Dotzinger
Frideric

electrician 1900 Lonea 18.01.1945

214. Pintscher Ion muncitor 1905 Lonea 18.01.1945
215. Proxner Anton miner 1909 Lonea 18.01.1945
216. Proxner Ştefan miner 1912 Lonea 18.01.1945
217. Ulrich Ştefan tâmplar 1908 Lonea 18.01.1945
218. Tamazi Adolf lăcătuş 1910 Lonea 18.01.1945
219. Weber Carol mecanic 1917 Lonea 18.01.1945

220.
Weser

Alexandru
miner 1918 Lonea 18.01.1945

221.
Blumenstein

Ştefan tâmplar 1917 Lonea 18.01.1945

222. Getner Geza miner 1905 Lonea 18.01.1945
223. Hruza Iosif electrician 1908 Lonea 18.01.1945
224. Wolner Iosif miner 1916 Lonea 18.01.1945
225. Lenefer Luiza casnică 1928 Vulcan 18.01.1945
226. Hening Olga casnică 1925 Vulcan 18.01.1945
227. Strama Ana casnică 1917 Vulcan 18.01.1945
228. Braitzigan Ana casnică 1927 Vulcan 18.01.1945
229. Reiss Terezia casnică 1917 Vulcan 18.01.1945

230.
Ksonotos
Hermina

casnică 1922 Vulcan 18.01.1945

231. Kuning Maria casnică 1919 Vulcan 18.01.1945
232. Kzeler Ana casnică 1918 Vulcan 18.01.1945
233. Kzigler Ana casnică 1925 Vulcan 18.01.1945
234. Wais Berta casnică 1918 Vulcan 18.01.1945
235. Reidler Irina casnică 1921 Vulcan 18.01.1945
236. Mozer Elena casnică 1922 Vulcan 18.01.1945

237.
Kantzer
Iosefina

casnică 1926 Vulcan 18.01.1945

238. Strama Vilma casnică 1924 Vulcan 18.01.1945
239. Hibat Hermina casnică 1919 Vulcan 18.01.1945
240. Stark Regina casnică 1916 Vulcan 18.01.1945
241. Krokos Maria casnică 1918 Vulcan 18.01.1945
242. Zaveschi Olga casnică 1919 Vulcan 18.01.1945
243. Lonhaer Irina casnică 1922 Vulcan 18.01.1945
244. Brich Frida casnică 1922 Vulcan 18.01.1945
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245. Binder Otilia funcţionar 1922 Vulcan 18.01.1945

246.
Pukanschi
Iosefina

casnică 1921 Vulcan 18.01.1945

247. Suth Ana casnică 1923 Vulcan 18.01.1945
248. Kirschner Irina casnică 1925 Vulcan 18.01.1945
249. Lochainer Luiza casnică 1916 Vulcan 18.01.1945
250. Gundel Maria casnică 1923 Vulcan 18.01.1945
251. Rad Rozalia casnică 1919 Vulcan 18.01.1945
252. Radt Adela casnică 1927 Vulcan 18.01.1945
253. Telin Iosefina pedagogă 1922 Vulcan 18.01.1945
254. Karsezs Irina casnică 1918 Vulcan 18.01.1945
255. Gros Otilia casnică 1917 Vulcan 18.01.1945
256. Reitz Aurelia casnică 1922 Vulcan 18.01.1945
257. Zider Maria casnică 1925 Vulcan 18.01.1945
258. Telin Elisabeta casnică 1925 Vulcan 18.01.1945
259. Ostrah Elena casnică 1925 Vulcan 18.01.1945
260. Szuschi Maria casnică 1921 Vulcan 18.01.1945

261.
Hanza

Margareta
casnică 1923 Vulcan 18.01.1945

262. Braitzigan Alise casnică 1927 Vulcan 18.01.1945
263. David Eleonora casnică 1922 Vulcan 18.01.1945
264. Kaisler Eva casnică 1926 Vulcan 18.01.1945
265. Sokereski Irma casnică 1920 Vulcan 18.01.1945
266. Gundel Elma casnică 1917 Vulcan 18.01.1945

267.
Genig Maria

Locainer
casnică 1923 Vulcan 18.01.1945

268. Bebar Elena casnică 1919 Vulcan 18.01.1945
269. Lehmaer Luiza casnică 1926 Vulcan 18.01.1945
270. Schveitzer Artur tipograf 1912 Vulcan 18.01.1945

271.
Gross

Ferdinand
miner 1899 Vulcan 18.01.1945

272. Reis Ion sudor 1914 Vulcan 18.01.1945
273. Fiala Iosif paznic 1899 Vulcan 18.01.1945
274. Streidferd Petru şofer 1909 Vulcan 18.01.1945
275. Loy Iosif lăcătuş 1903 Vulcan 18.01.1945
276. Dider Adolf instalator 1916 Vulcan 18.01.1945
277. Creiter Iacob miner 1900 Vulcan 18.01.1945
278. Kuning Iosif miner 1915 Vulcan 18.01.1945
279. Javalea Francisc miner 1905 Vulcan 18.01.1945
280. Zeler Arcadie tâmplar 1915 Vulcan 18.01.1945
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281. Kunder Eugen miner 1916 Vulcan 18.01.1945
282. Veis Ion lăcătuş 1910 Vulcan 18.01.1945
283. Boncin Teodor pantofar 1922 Vulcan 18.01.1945

284.
Haitzinger

Iacob
lăcătuş 1909 Vulcan 18.01.1945

285. Dobner Carol miner 1901 Vulcan 18.01.1945
286. Bencovici Ion ucenic 1928 Vulcan 18.01.1945
287. Polak Augustin strungar 1903 Vulcan 18.01.1945
288. Zernek Vicenţiu zidar 1905 Vulcan 18.01.1945
289. Telin Ion electrician 1926 Vulcan 18.01.1945
290. Murarek Ştefan mecanic 1926 Vulcan 18.01.1945
291. Gundel Iosif muncitor 1918 Vulcan 18.01.1945
292. Edelin Francisc pantofar 1920 Vulcan 18.01.1945
293. Tomazi Rudolf sudor 1906 Vulcan 18.01.1945
294. Tibat Alexandru muncitor 1915 Vulcan 18.01.1945
295. Stark Eduard sudor 1914 Vulcan 18.01.1945
296. Pfaf Alexandru funcţionar 1908 Vulcan 18.01.1945

297.
Zeidesz

Gheorghe
lăcătuş 1913 Vulcan 18.01.1945

298.
Schavel

Alexandru
electrician 1914 Vulcan 18.01.1945

299. Schmidt Adolf miner 1906 Vulcan 18.01.1945

300.
Krokos

Augustin
fierar 1907 Vulcan 18.01.1945

301. Ventzel Eugen mecanic 1916 Vulcan 18.01.1945

302.
Lechmaier
Adalbert

pantofar 1921 Vulcan 18.01.1945

303. Braitzigan Iosif fierar 1910 Vulcan 18.01.1945

304.
Lochmaier

Petre
tâmplar 1907 Vulcan 18.01.1945

305. Tischler Ventzel lăcătuş 1902 Vulcan 18.01.1945
306. Vilisch Adam fierar 1910 Vulcan 18.01.1945
307. Sider Ernest muncitor 1906 Vulcan 18.01.1945
308. Gundel Edmund miner 1918 Vulcan 18.01.1945
309. Schutz Anton electrician 1910 Vulcan 18.01.1945
310. Zeides Otto vopsitor 1927 Vulcan 18.01.1945

311.
Cseverschi

Rudolf
lăcătuş 1907 Vulcan 18.01.1945

312.
Hautman
Francisc

miner 1910 Vulcan 18.01.1945
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313. Beranek Ignaţiu dulgher 1909 Vulcan 18.01.1945
314. Reisz Ernest miner 1915 Vulcan 18.01.1945
315. Pukanschi Ion turnător 1927 Vulcan 18.01.1945

316.
Grunvald
Ignaţiu tâmplar 1918 Vulcan 18.01.1945

317. Szobko Eugen electrician 1903 Vulcan 18.01.1945

318.
Bonczin

Alexandru
miner 1911 Vulcan 18.01.1945

319. Marschako Iuliu fierar 1900 Vulcan 18.01.1945
320. Gros Ştefan miner 1908 Vulcan 18.01.1945
321. Pusceleak Iosif miner 1926 Vulcan 18.01.1945
322. Leszeac Iosif miner 1902 Vulcan 18.01.1945
323. Stark Francisc muncitor 1904 Vulcan 18.01.1945
324. Sziger Francisc muncitor 1928 Vulcan 18.01.1945

325.
Popescu
Nicolae

mecanic 1912 Vulcan 18.01.1945

326. Loy Arcadie mecanic 1912 Vulcan 18.01.1945
327. Strama Francisc mecanic 1900 Vulcan 18.01.1945
328. Cszizan Iosif miner 1907 Vulcan 18.01.1945
329. Zeids Robert cismar 1920 Vulcan 18.01.1945
330. Blok Gheorghe fierar 1901 Vulcan 18.01.1945
331. Nausbas Ştefan miner 1907 Vulcan 18.01.1945

332.
Schumacher

Iuliu
frizer 1899 Vulcan 18.01.1945

333. Rab Ion tâmplar 1906 Vulcan 18.01.1945

334.
Benkoviki

Robert
lăcătuş 1900 Vulcan 18.01.1945

335. Skiop Arpad lăcătuş 1901 Vulcan 18.01.1945
336. Zerbes Iosif lăcătuş 1919 Vulcan 18.01.1945
337. Daker Ion miner 1901 Vulcan 18.01.1945
338. Andrei Rudolf zidar 1918 Vulcan 18.01.1945
339. Czeler Iosif ucenic 1928 Vulcan 18.01.1945
340. Grunvald Ion agricultor 1927 Vulcan 18.01.1945
341. Muler Iuliu miner 1916 Vulcan 18.01.1945

342.
Ditrisch
Elisabeta

casnică 1928 Livezeni 18.01.1945

343. Gross Maria casnică 1923 Livezeni 18.01.1945
344. Iura Emilia casnică 1925 Livezeni 18.01.1945
345. Tibula Aurelia casnică 1920 Livezeni 18.01.1945
346. Ventzel Irina casnică 1919 Livezeni 18.01.1945
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347. Hering Elena casnică 1926 Livezeni 18.01.1945
348. Kekel Geza lăcătuş 1909 Livezeni 18.01.1945
349. Kamduth Marcu croitor 1905 Livezeni 18.01.1945
350. Loy Ernest lăcătuş 1901 Livezeni 18.01.1945
351. Gundel Iosif fierar 1924 Livezeni 18.01.1945
352. Gros Ion lăcătuş 1914 Livezeni 18.01.1945
353. Scholter Iosif croitor 1908 Livezeni 18.01.1945
354. Tibula Iosif lăcătuş 1914 Livezeni 18.01.1945

355.
Ventze

Gheorghe
ucenic 1926 Livezeni 18.01.1945

356. Gundel Carol lucrător 1901 Livezeni 18.01.1945
357. Ganduth Iosif electrician 1904 Livezeni 18.01.1945
358. Ghetel Carol miner 1900 Livezeni 18.01.1945
359. Kneler Tobis miner 1910 Livezeni 18.01.1945
360. Gaer Iohana casnică 1925 Iscroni 18.01.1945
361. Zipenfenic Ida casnică 1921 Iscroni 18.01.1945
362. Loy Terezia casnică 1926 Iscroni 18.01.1945
363. Panik Elena casnică 1924 Iscroni 18.01.1945
364. Uzbau Emeric brigadier 1900 Uricani 18.01.1945

365.
Zamzinger

Bernat
lăcătuş 1905 Uricani 18.01.1945

366. Zibtzer Emeric cismar 1915 Uricani 18.01.1945
367. Muler Ion muncitor 1910 Uricani 18.01.1945
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