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Introducere 

Cercetând istoria lumii rurale și a mentalității acesteia am avut ocazia să găsim 
în  arhive  și  biblioteci  informații referitoare la Podgoria Miniș  Măderat  și  viticultura 
arădeană.  Am  fost  mirați  de  bogăția  acestei  zone, de patrimoniul  său  material  și 
imaterial, de o lume care în cea mai mare parte a dispărut pe parcursul secolului al XX-
lea.  Cunoscând aceste informații, în ultimii doi ani am adunat materialele care au fost 
sintetizate în acest volum. Lucrarea este bazată pe informații din arhive, dar și dintr-o 
serie de lucrări care s-au scris încă de la sfârșitul secolului XIX-lea, se mai adaugă și 
informați din presa vremii. În redactarea acestei lucrări am folosit și numeroase imagini 
prin care să aducem în centrul atenției o lume care este pe cale de dispariție, conace, 
castele și vile construite încă  din secolul al  XVIII-lea care acum sunt abandonate și 
ruinate  și  care  așteaptă  să  fie  salvate. Menționăm  că  imaginile  provin  din  diferite 
publicații  vechi  cu  caracter monografic, dar și din paginile unor monografii recente, 
cum este cazul celor ale Păulișului  și  Covăsînțului. Alte imagini sunt de la unii 
colecționari și amintim în acest sens pe cei doi colecționari arădeni, Puiu Emilian Valea 
și Vasile Faur, cărora le mulțumim pentru materialele puse la dispoziție. Se mai adaugă 
și  o  serie de materiale identificate pe diferite site-uri și în diferite biblioteci. Toate 
acestea reprezintă  o muncă  al  cărei  scop principal este recuperarea unui patrimoniu 
aflat pe punctul de dispariție. Sperăm că lucrarea, prin informațiile sale, poate servi la 
valorificarea patrimoniului local și poate ajuta la dezvoltarea economică și culturală a 
zonei. 

Autorii 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Un mileniu de viticultură pe meleagurile arădene 
 

 Urme care atestă practicarea viticulturii pe 
meleagurile arădene datează din antichitate și sunt 
dovedite de numeroase descoperiri arheologice din 
zonă. În documente se amintește despre vița de vie la 
începutul secolului XI perioadă în care zona era 
controlată de voievodul Ahtum. Potrivit Legendei 
Sfântului Gerard, episcop al Cenadului după 1030, 
când voievodatul lui Ahtum a fost cucerit de maghiari, 
iar aici a apărut o episcopie catolică, vița de vie se 
cultiva atât în nordul, cât și in sudul Mureșului. Tot aici 
se afirmă că vinurile cele mai bune ajungeau la Cenad 
și erau ținute în pivnițe. În timpul verii vasele cu vin 
erau puse într-un vas mai mare plin cu gheață, pentru a 

        se asigura calitatea vinului.    
        Cele mai vechi documente referitoare la existența unor 
      întinse suprafețe cultivate cu viță de vie sunt acte de 
donație care datează din prima jumătate a secolului al XI-lea după înfrângerea 
voievodului și trecerea zonei sub controlul coroanei maghiare. Potrivit documentelor, 
în 1038 regina Gizella a Ungariei, cu acordul regelui Ștefan I, a dăruit printre altele si 
„opt vii” de pe dealul Macra împreună cu tot atâția vieri abației din Bakonybel. 
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Cercetările realizate până în prezent arată că „primele podgorii atestate în documentele 
medievale pe teritoriul României sunt cele din părțile Aradului” . 1

Rogerius, Carmen miserabile 

În secolul al XII-lea, ca urmare a politicii de catolicizare dusă de regalitatea 
maghiară, Biserica Catolică avea importante proprietăți în zonă. Într-un document din 
1169 se arată că mănăstirea Sîniob de lângă Oradea avea în Podgoria Aradului 48 de 
vii. În același document sunt amintite și gospodării de vieri și „trei case de pivniceri”  2

dependenți de mănăstire. Poziția bisericii s-a consolidat la începutul secolului al XIII-
lea, atunci când într-un act de danie din 1203 se arată că biserica Sfântul Martin din 
Arad avea 53 de vii și 102 vieri  în Podgoria Aradului. Este perioada când și Episcopia 3

 George Mihalca, Date documentate despre viticultură în părțile Aradului, în Ziridava, nr. 6, 1976, p. 1
133

 Ibidem, p. 1342

 Ibidem, p. 1353
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de Vac deținea proprietății în zonă, iar episcopul a dăruit conventului de la Lelez „peste 
30 de vii”, dintre care 10 erau în hotarul satului Galșa .  4

Cu ocazia năvălirii tătarilor din 1241 călugărul catolic Rogerius avea să 
menționeze și el cultivarea viței de vie din Podgoria Aradului, unde tătarii „lăsaseră 
poporul să trăiască pentru un timp oarecare, ca prevedere, ca să strângă recolta și să 
culeagă viile, dar nu voiau ca ei să și consume cele adunate” .  5

 În secolele XII-XIII existența viilor în zonă este atestată mai intens. Chiar 
atestarea documentară a unor localități se leagă de existența unor plantații de vie pe 
baza cărora coroana maghiară împroprietărea episcopiile sau abațiile catolice sau 
diverși nobili fideli. Este cazul localității Covăsînț, atestată documentar în 1278, când 
„abatele de Bulci dispune de vii” . Şi începutul localității Miniș se leagă de un act de 6

donație de la sfârșitul secolului al XIII-lea, unde se amintește de pădurea și via banului 
Pavel. Este perioada când la Pâncota, Măderat, Ghioroc și Miniș se producea vinul 
folosit şi de mănăstirile catolice care controlau zonă. Pe parcursul secolului al XIV-lea 
un rol important l-a avut și mănăstirea catolică de la Cladova, care a cumpărat mai 
multe vii în zonă , pe dealul Macra din Podgoria Aradului, fapt ce a dus la acordarea 7

unor privilegii de către regele Ludovic I, iar comitele Aradului a scutit-o de plata vămii. 

 Ibidem, p. 1364

 Rogerius, Carmen miserabile, Oradea, Ed. Arca, 2006, p. 93. 5

 Alexandru Roz, Eugen Gluck, Dicționarul localităților din județul Arad, Ed. Universității de Vest 6

Vasile Goldiș, 1997 Arad,  p. 93.
 Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medieval din județul Arad,Tipografia Tritom, 7

Arad, 2000, p. 172
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În secolele XIV-XV asistăm la dezvoltarea viticulturii. Găsim via prezentă atât 
pe domeniile unor nobili, cât și pe terenul țăranilor, aceștia din urmă beneficiind de 
unele „înlesniri o oarecare perioadă de timp” . Potrivit documentelor, datorită valorii 8

economice a viței de vie, terenul cultivat cu ea avea un „preț îndoit față de pământul de 
ogor” . În ciuda dezvoltării viticulturii, este o perioadă în care situația românilor s-a 9

deteriorat și se poate constata o trecere de la mica proprietate la marea proprietate prin 
formarea unor domenii feudale, ceea ce a făcut ca românii să devină  țărani aserviți, 
care în unele din documentele medievale sunt menționați cu termenul de vieri și aveau 
obligații față de nobil în zile de muncă, dar și în produse și bani.   

Pagină din lucrarea „Ungaria” scrisă de Nicolae Olahus, varianta editată în 1763. Sursă 
Nicolae Olahus, Ungaria, (editor Florin Rotaru), București,  2011, p. 156  

 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol III, Cluj - Napoca, Ed Dacia,1986, p. 1038

 Ibidem.9

%8



Așezările din Podgoria Aradului sunt amintite în mai multe documente 
medievale emise de regii maghiari. Localitățile Zăbrani, Seud, Ghioroc sunt menționate 
în 1347, când regele Ludovic de Anjou, la cererea  magistratului  Thetheus, comite de 
Pilis și castelan la Visegrád și Buda, întărește donația făcută de regele Ladislau I.  

În secolul al XV-lea localitățile din Podgoria Aradului au fost stăpânite de 
mănăstirile catolice sau chiar de voievozii Transilvaniei, precum Iancu de Hunedoara 
sau Ștefan Bathory, acesta din urmă fiind învinuit de nobilul Ștefan Haraszty că a 
„strâns în mod samavolnic nonele din vin de la viile sale din Covăsînț și Lipova și cu 
ajutorul iobagilor lor din Șiria, Galșa și Cladova au călcat în picioare plantațiile sale de 
vii, iar în unele locuri le-au smuls din rădăcină, spre marea pagubă a reclamantului” . 10

Importanța viticulturii în zonă reiese și din registrul de socoteli al cetății Șoimoș 
din 1514, unde se arată că în anul precedent s-au adunat 31 de buți de vin și că recolta a 
fost săracă, pentru că în anii bogați se ajungea până la „70, 80, 90  și chiar mai multe 
butii” .  11

Localitățile din podgoria arădeană au avut de suferit  în timpul evenimentelor 
din 1514 când armata răsculaților conduși de Doja au trecut prin foc și sabie cetățile 
Șoimoș și Lipova. 

Vinurile din Podgoria Aradului erau renumite și în secolul al XVI-lea, lucru 
confirmat de umanistul transilvănean Nicolae Olahus care în 1536 descria zona dintre 

 Alexandru Mihalca Emil Lazea, Tradițiile și experiența culturii viței de vie în zona Aradului, Ed. 10

Ceres, București 1990, p. 22
 Ibidem, p.23 11
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Crișul Alb și Mureș amintind „piscul Makra unde se produc vinuri delicioase, se află 
cetăţile Solymos [Şoimoş], Lippa, Világos, apoi, pe malul Crişului, Pankota 
[Pîncota]”  12

Înfrângerea și transformarea Ungariei în pașalâc turcesc a avut impact și asupra 
Podgoriei Aradului, unde o parte a localităților au fost încorporate în Sangeacul 
Lipovei, care a făcut parte din pașalâcul Timișoarei. Instaurarea stăpânirii turcești și 
conflictele care au urmat au făcut ca unele localități să devină tot mai depopulate. Este 
perioada în care viticultura își pierde din importanță, lucru datorat în mare parte religiei 
islamice, care nu accepta consumul de vin. Este perioada în care de viticultură s-au 
ocupat mai mult bisericile și mănăstirile. Ocazional, în diferite acte de danie ale 
principilor Transilvaniei se mai amintește și de  vie sau vin. 

În a doua jumătate a secolului XVII-lea călătorul otoman Evliya Celebi avea să 
descrie cetățile și orașele prin care a trecut în drumul său de la Timișoara la Oradea. 
Amintește de „viile Lipovei” , iar când se referă la Ineu scrie de „viile din 13

împrejurimi”, unde „saraii își hrănesc sufletul lor cu cântecul melancolic al 
privighetorii, cufundându-se în plăceri și voluptăți” . 14

Trecerea sub stăpânire habsburgică a regiunii a determinat autoritățile să 
realizeze o serie de conscripții pentru a stabili un nou sistem de impozitare. Importante 
sunt pentru Podgoria Aradului conscripțiile din 1715 și 1720. Documentele conțin date 

 Nicolae Olahus, Ungaria, (editor Florin Rotaru), București,  2011, p. 157 12

 Călători străini în Țările Române vol. VI, Editura Științifică și Enciclopedică, București 1976, p. 507. 13

 Ibidem, p. 415. 14
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interesante referitoare la numele contribuabililor, suprafețele și tipurile de pământ pe 
care le dețin. În cazul unor localității precum Șiria, Măderat și Mâsca sunt menționate 
suprafețele de vie. Se poate observa ca acestea sunt reduse și deținute de un număr mic 
de proprietari. Interesantă este conscripția din 1720 referitoare la Șiria, unde constatăm 
un număr mic de băștinași care dețineau vii, dar găsim numeroși militari sârbi. Prin 
aceste conscripții sunt introduse noi unități de măsură, iar în cazul viei se folosește 
„sapa”, echivalentă cu „4 ari, adică suprafața de vie ce putea fi săpată într-o zi de un om 
(aproximativ 94 stânjeni pătrați)” .  15

Instaurarea stăpânirii habsburgice și trecerea localităților din Podgoria Aradului 
în posesia unor nobili, apropiați ai curții din Viena a contribuit la dezvoltarea 
viticulturii. Noi stăpâni au fost interesați de obținerea unor vinuri de calitate, care să 
poată fi comercializate în imperiu. Dezvoltarea viticulturii a făcut ca din rândurile 
iobagilor români să apară viticultori. Potrivit conscripțiilor din anii 1743-1752 în Cuvin 
erau 53 de viticultori care lucrau 112  sape de vie, la Miniș 38, care cultivau 79 de 16

sape de vie, în Ghioroc 19 viticultori care cultivau 141 sape de vie, majoritatea fiind 
etnici maghiari. În a doua jumătate a  secolului al XVIII-lea găsim un număr mare de 
țărani iobagi care practicau viticultura în localitățile Șiria, Pâncota, Galșa, Măderat și se 
poate observa că a luat amploare arendarea terenurilor cultivate cu vii. 

Creșterea suprafețelor și numărului iobagilor-viticultori este o dovada a 
dezvoltării viticulturii și a extinderii plantațiilor, fapt ce va determina începutul 

 Vasile Faur, Țara Zărandului, Arad, Ed. Concordia, 2014, p. 67.15

 O sapa ehivala cu 200 de stânjeni pătrați 16
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procesului de modernizare. Deși se constată o creștere a numărului românilor care 
lucrau viile se poate observa că aceștia se ocupau de suprafețe mici. Analizând acest 
fenomen istoricul Gheorghe Ciuhandu constata că  „din totalul culturii viței de vie, de 
câte-un Român vin 2 ½ „sape”, de câte-un maghiar 13 „sape”, de câte-un german 17, şi 
de câte-un sârb 6 ½ „sape”, iar explicația ar fi că „românii cultivau vie numai pentru 

trebuințele lor personale, pe când între ceilalți se găseau si 
cultivatori profesionali, trăind exclusiv sau numai în mare 
parte din produsul viilor” . 17

  După instaurarea administrației habsburgice 
terenul a devenit proprietate a statului care l-a dat unor 
mari nobili care s-au dovedit loiali curții din Viena. Cea 
mai mare parte a localităților din Podgoria Aradului au 
ajuns a fi parte a domeniului lui Rinaldo, duce de 
Modena, nepot al împărătesei Maria Tereza. Acesta a fost 
împroprietărit în 1726 de împăratul Carol al VI-lea cu 

                                teritorii din  comitatele Arad, Cenad și Zărand, care totalizau 
        544832 iugăre la care se mai adaugă 9 vii”, ajungându-se la 
peste 600 000 de iugăre de pământ. Ducele a pierdut aceste posesiuni, pentru că în 
timpul războiului de secesiune la tronul Poloniei a trecut de partea Franței, nefiind loial 
casei de Austria. În acest context, o parte a acestor poziții a reintrat în posesia 
domeniului erarial, iar altele în proprietatea baronului Iosika si a familiei lui Sigismund 

 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri,  Timișoara, Ed.  17

Marineasa, 2005, p. 130  
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Edelnacher, care a cumpărat Ghiorocul încă din 1715. În această perioada situația 
românilor nu s-a îmbunătățit, ei fiind obligați la dări atât față de nobil, cât și față de 
stat.  

Date importante legate de practicarea viticulturii sunt în urbariul din 1771. 
Comparându-l cu urbariul din 1752 se poate observa o dezvoltare a viticulturii, pentru 
că „terenul ocupat de viță de vie crește de patru ori iar numărul cultivatorilor este de 

trei ori mai mare”   18

După răscoala lui Horea, care 
a avut ecouri și în Podgorie, 
o mare parte a acestor 
proprietății ajung în posesia 
statului, dar mai găsim si 
mari proprietari, ca  groful 
Nadasdy-Forray din Ghioroc 
sau Sigismund Edelspacher. 

 

 George Mihalca, op. cit. p. 139.18
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Culesul viilor - Sursa: Calendarul Episcopiei Aradului, 1909 



În secolul al XIX-lea avem mai multe informații referitoare la viticultura 
arădeană. Se cultivau soiuri autohtone, din care se obțineau vinuri de calitate. Dintre 
soiurile de vin alb amintim Mustoasa de Măderat, alb mărunt, alb mieros, Ardeleanca 
Galbenă de Ardeal. Dintre soiurile roșii amintim Cadarca. În 1832 podgoria se întindea 
pe o suprafață de 5165 de hectare. În 1872 erau 5443 hectare, iar în 1880 s-a ajuns la 
6540 . Din păcate 1880 este anul în care apare și filoxera, așa că evoluția viticulturii a 19

fost brusc întreruptă. 

Calitatea și cantitatea vinului au depins si de o serie de factori climatici. În unii 
ani producția a fost puternic afectată de fenomenele meteo. Este cazul în anul 1865 
când bruma din 19-21 aprilie a distrus  „lăstarii viței de vie” . Probleme au fost și în 20

1866, când a căzut brumă și a înghețat în luna mai. În 1872 a căzut brumă în 12 mai și 
au fost ploi mari în timpul coacerii,  fapt ce a dus la  diminuarea cantității de struguri, 
ajungându-se la un sfert față de producția din anul precedent. Înghețul a cauzat unele 
probleme și în anii 1874 și 1875, ceea ce a dus la producție mai slabă. În 1882 viile din 
Păuliș erau afectate de grindină, iar în 1891 seceta și grindina au grăbit dezastrul 
provocat de filoxeră și a avut loc și un atac de mană . 21

Datorită producerii  unor vinuri de calitate în Podgoria Aradului, în 15-17 
aprilie 1877 a fost organizat aici un târg de vin. În apelul Camerei de Comerț și 

 Mihai Ogrinji, Ioan Neamțu, Sub zodia lui Bachus. Prin podgorii românești, București, Editura pentru 19

Turism, 1991, p. 145.
 Florian Dudaș, Catastrofe naturale în Transilvania, Editura de Vest, Timișoara, 2006, p. 50 20

 Mihalca Emil Lazea, Tradițiile și experiența culturii viței de vie în zona Aradului, Ed Ceres, București 21

1990, p. 69

%14



Industrie adresat comercianților de vinuri interni și externi, precum și consumatorilor, 
se arată că vinurile arădene sunt recunoscute și au „dobândit un renume mondial, încât 
calitățile vinurilor au trebuit să fie recunoscute atât în Ungaria cât și peste graniță” . Se 22

mai afirmă că vinurile arădene au fost premiate la expozițiile internaționale de la 
Londra, Paris și Viena, lucru datorat activității unor proprietari de vii care „s-au străduit 
să asigure o piață mai largă” și au stabilit legături comerciale noi. În ciuda calității 
vinurilor, producătorii se confruntau cu unele probleme, pentru că „comerțul de aici nu 
a putut nici până în prezent să se ridice la nivelul cerințelor mondiale”.  

Stoarcerea mustului la inceputul sec. al XX-lea  Sursa: calendar 1909 

 George Mihalca, Date documentate despre viticultură în părțile Aradului, în Ziridava, nr. 6, 1976, p. 22

144.
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În acest context se cere Camerei de Comerț și Industrie a se implica și a crea 
„ocazii de valorificare a vinurilor din Podgoria Aradului, căci vinurile își dobândesc 
locurile lor meritate fără ajutorul demersurilor extraordinare, ci numai prin 
popularizarea lor”. În document se arată că Podgoria Aradului se poate lăuda cu vinuri 
albe de bună calitate produse anual și în cantități mari la Măderat, Mocrea, Pâncota, 
Mișca, Galșa, Șiria, Cuvin, Covăsînț, Ghioroc. 

Dintre vinurile roșii sunt menționate cele din sudul podgoriei, de la Miniș, 
Cuvin, Ghioroc, Păuliș. Se mai precizează că pe lângă aceste vinuri se mai găsesc 
„cantități mari de vinuri de desert din soiul Riesling, vinuri de struguri stafidiți și alte 
vinuri” . Lumea podgoriei arădene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost 23

descrisă de Ioan Slavici, care în romanul „Mara” scria: „De la Radna înainte, un lung 
șir de dealuri acoperite cu vii. Cale de o zi bună, până la Măderat, la poalele dealurilor, 
sat se-nșiră de sat, iar printre vii sunt risipite colnele, pe care nimeni n-a încercat încă 
să le numere.” Același autor surprinde și atmosfera de toamnă din zonă: „viind dinspre 
Arad, pe șesul neted, vezi în fața ta parcă un alt cer, focurile ce ard la crame, prin 
păduri și pe fânețele acum cosite și lăsate pășune. Din când în când răsună prelungit 
câte o pușcă descărcată, ori se ridică pe ici pe colo câte o rachetă, încât simți pe 
nevăzute că e lume-lume, multă lume, risipită pe acolo, pe dealuri și văi” .  24

 Ibidem, p. 145.23

 https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/25/viticultura-romaneasca-podgoria-minis-24

maderat-10-31-15
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Podgoria a fost grav afectată de filoxeră, care a apărut 
pentru prima dată la Șiria în 1883 și a distrus 115 iugăre 
de vie. În 1884 erau grav afectate viile din Cuvin,  
Covăsînț, Pâncota, în anul care a urmat s-a extins și 
asupra viilor de la  Miniș, iar în 1887 era și în viile din 
Ghioroc, Păuliș, Mișca, Galșa, Măderat, pagubele cele 
mai mari fiind în Păuliș și Miniș . 25
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Miniș-Măderat de-a lungul timpului, Arad, Ed. Ramira, 2014, p. 44-45.
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Reclamă pentru Bing 
Ede, producător de vin și 
distribuitor  Sursă: colecția 

Puiu Emilian Valea. 

Filoxera in diferite faze ale evoluției sale  
Sursa: Petru Vancu, Vieritul sau cultivarea 
viței de vie, Arad, 1898, p. 61. 



Pentru a preveni și combate filoxera autoritățile au luat unele măsuri, precum 
înființarea școlii viticole de la Miniș, dar și a Cooperativei pentru cultivarea 
portaltoiului. Pentru combaterea filoxerei s-a încercat a se folosi diferite insecticide, dar 
nu au avut efect. În acest context autoritățile au decis să îl aducă în Podgorie pe 
pepinistul  Richter din Franța, care a recomandat noi metode de combatere a filoxerei. 
Metodele sale au avut unele rezultate.  

În 1888 când a ajuns în Podgoria Arad „25 % din plantațiile de viță de vie erau 
distruse” . 26

Unii dintre marii proprietari au fost susținuți de stat pentru a-și reface culturile 
distruse. Este cazul baronilor Bohus Ladislau și Vasarhely Adalbert, care au încheiat un 
contract cu statul prin care s-au obligat să replanteze 250 iugăre de vie în zona Păuliș- 
Barațca. Pentru realizarea acestui deziderat baronii au pus bazele unei societăți 
anonime în 1894, iar suprafețele care urmau a fi cultivate au intrat în posesia acestei 
societăți, care avea un capital de 300 mii florini . 27

În 1889 a apărut o altă problemă, cea a manei viței de vie, fapt ce a făcut ca 
până în 1899 aproximativ 60% din podgorie să fie distrusă . În acest context producția 28

de vin a scăzut, iar prețul a crescut. Potrivit celor relatate de învățătorul Petru Vancu 
„prețul normal al vinului din vii bătrâne era între 6-10 florini alcovul, uneori se urca 

 Ibidem, p. 4526

 Alexandru Mihalca Emil Lazea, Tradițiile și experiența culturii viței de vie în zona Aradului,  Ed. 27

Ceres, București 1990, p. 22.
 Ibidem28

%18



până la 14 florini” . Ca urmare a filoxerei prețul a crescut, ajungând la 18-22 florini hl, 29

dar la începutul secolului al XX-lea a început să scadă, ajungându-se la 22-24 
coroane .   30

Plantațiile din Podgoria Aradului s-au refăcut, astfel că la începutul secolului al 
XX-lea s-a ajuns la o suprafață de 5570 hectare, iar în 1910 la 7006 hectare, aceasta 
fiind „ceea mai mare întindere pe care a cunoscut-o vreodată” . Este perioada când au 31

fost introduse noi soiuri care s-au adaptat condițiilor climatice și sunt cultivate și azi. 
Dintre acestea amintim Merlot, Pinot Noir și Cabernet Sauvignon.  

Producătorii vinurilor din Podgoria Aradului de la sfârșitul secolului al XIX-lea 
erau mari proprietari care locuiau în orașul Arad, unde se ocupau de comercializarea 
produsului, ceea ce s-a putut realiza pentru că Aradul dispunea de mai multe căi de 
comunicație şi era un important centru feroviar. 

 Marii proprietari, numiți uneori de localnici și „domni de vie”, aveau pe dealuri 
între vii locuințe cu aspect de vilă, adevărate locuri de relaxare în care își petreceau 
sfârșitul de săptămână cu familia în mijlocul naturii. Așa era vila Ispravnic din Miniș şi 
vila Loch sau vilele Marghit și Lujza din Păuliș. 

 Petru Vancu, Monografia comunei Măderat, Arad, Tipografia Deicezană, 1905 p. 4929

 În anul 1892 în Austro-Ungaria s-a făcut o reformă monetară, prin care florinul a fost înlocuit cu 30

coroana, o coroană valorând doi florini.
 Mihai Ogrinji Ioan Neamțu, op. cit.,  p. 14631
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Sursa: Tribuna,  nr. 248, 29 decembrie 1912                                        Sursa Tribuna nr. 83, 1908. 

Refacerea plantațiilor distruse de filoxeră prin plantarea de soiuri noi rezistente 
și cu o producție mai mare a făcut ca la începutul secolului al XX-lea Podgoria 
Aradului să prospere, iar vinul produs aici să ajungă la Budapesta sau Viena unde urma 
a fi transformat în șampanie şi exportat până în Olanda, Elveția, Danemarca şi Țările 
Scandinave.   

În anii Primului Război Mondial viticultura s-a prăbușit, iar producătorii locali 
și-au pierdut și piețele de desfacere a produselor.  
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Sursa Tribuna 219 din 1909 

Sursa Tribuna 194 din 1908 
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Tribuna Nr. 83 din 1908  

   Sursa Tribuna 230 din 1909   
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  După evenimentele din 1918 a apărut o nouă realitate. În 1921 a avut loc 
reforma agrară, fapt a dus la îmbunătățirea stării sociale a țărănimii pentru o scurtă 
perioadă. Reforma agrară a dus la lichidarea marilor proprietăți și în Podgoria Aradului. 
Dintre marii moșieri care dețineau vii şi au fost expropriați îi amintim pe Bohus 
Ladislau de la Șiria și Almay Oliver de la Măderat .  Este perioada în care o serie de 32

lideri politici și intelectuali arădeni își cumpără vii în zonă. Dintre aceștia îi amintim pe 
omul politic Ștefan Cicio Pop şi pe avocatul Sever Ispravnic. 

În 1921 s-a constituit Sindicatul viticol Arad, care avea ca scop aprovizionarea 
viticultorilor cu cele necesare la un preț redus. Era primul sindicat viticol din 
Transilvania. Un rol important în activitățile organizate de sindicat l-a avut avocatul 
Sever Ispravnic. 

Chiar dacă statul a făcut reforma agrară, din 1924 în viticultura arădeană au 
apărut unele probleme, pentru că după război au dispărut piețele tradiționale din vechea 
monarhie dualistă, iar producătorii nu mai aveau unde să livreze vinul. Se mai adaugă 
și dezinteresul politicienilor de la București, care au încheiat convenții comerciale prin 
care erau dezavantajați producătorii români de vin. Toate aceste au făcut ca vinurile din 
Podgoria Aradului să nu mai fie valorificate foarte bine. Situația s-a agravat și mai mult 
din 1929, când a apărut o criză economică la nivel mondial. Este perioada în care multe 
vii au fost lăsate nelucrate, pentru că „pierderea rezultată la un iugăr de vie era de cel 
puțin 1000 de lei plus impozitul” . 33

 Al Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, Podgoria Miniș-32

Măderat de-a lungul timpului, Arad, Ed. Ramira, 2014, p. 44-45.
 Ibidem, p . 5133
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În viticultură criza a fost de lungă durată. Din cauza problemelor cu care se 
confrunta viticultura, în 1936 a fost elaborată legea viticulturii, prin care se „impunea 
stabilirea provenienței și a denumirii originale a vinului”  și s-au stabilit o serie de 34

pedepse pentru fraude. Situația existentă în Podgoria Aradului este menționată în  
documentele vremii. Potrivit unui document din 1937 „în jurul podgorenilor fericiți 
odinioară se auzeau numai plângeri desperate, înglodați fiind în datorii, neavând 
posibilitatea nici măcar să-și achite datoriile față de stat și mai mult, am ajuns să vedem 
făcând băncile creditoare culesul viilor” . 35

În 1937 și autoritățile de la București încearcă a face unele demersuri pentru 
salvarea viticulturii românești și apare legea pentru organizarea și încurajarea 
viticulturii. Ca urmare a apariției legii autoritățile locale au alcătuit o serie de rapoarte. 
Potrivit unui raport din 1937, în Podgoria Aradului erau 13 000 iugăre plantate cu vie, 
producția medie anuală fiind de 120-140000 hl. În același document se arată: „Soiul, 
clima și precipitațiile fac ca fructul să se poată dezvolta și coace îndeajuns”, astfel încât 
„să se poată obține cel mai căutat și delicios vin din întreaga fostă monarhie” .  În 36

ciuda eforturilor depuse, „ultimele decizii pe localitățile viticole erau elaborate de către 
minister în anul 1942, decizia globală a Ministerului Agriculturii și Domeniilor a apărut 
abia în 1944”. Potrivit acestei decizii zona viticolă cuprindea teritorii din localitățile 
Miniș, Păuliș, Radna, Ghioroc, Cuvin, Covăsînț, Șiria, Galșa, Mâsca, Pâncota, Măderat, 

 Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi Monografia comunei Covăsînț, Arad, Ed Mirador,  2012, p. 34

89
 Arhivele Naționale-Serviciul Județean Arad, Fond Camera Agricolă,  dos.  11/1937, f. 47.35

 Ibidem, f. 44.36
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Agriș, Arăneag, Târnova, Drauţ, Șilindia, Satu-Mic, Luguzău, Cuied, Mocrea, Ineu, 
Bocsig, Sebiș, Buteni . 37

În timpul celui de Al Doilea Război Mondial situația s-a agravat și nu au mai 
fost făcute investiții în acest sector. În anii 1945-1946 viticultura din zona Aradului se 
confrunta cu numeroase probleme. A scăzut cantitatea de vin produsă și s-a ajuns în 
1947 la 20 hl pe hectar, cauza fiind îmbătrânirea plantațiilor existente și lipsa 
chimicalelor cu care trebuia tratată via.    

Instaurarea regimului comunist a dus la impunerea colectivizării, fapt care s-a 
realizat și în Podgoria Aradului. În acest context viile au devenit parte a unor 
gospodării agricole precum cele din Șiria, Barațca și Șagu. În această perioadă un rol 
important l-a avut Stațiunea de cercetări și producție vitivinicolă Miniș, înființată în 
1957. După 1960 asistăm la o creștere a producției de struguri, ca urmare a refacerii 
unor plantații. În 1963 s-a decis ca pentru refacerea și dezvoltarea podgoriei să se ia 
mai multe măsuri, printre care creșterea suprafeței ocupate de strugurii de masă, pentru 
ca producția să fie destinată exportului, să se extindă de la 314 ha la 1010 ha suprafața 
cultivată cu viță de vie pentru vinuri roșii și să se reducă de la 2061 la 1750 ha 
suprafața cultivată cu viță de vie pentru vin alb . Se poate constata că în perioada 38

1960-1990 suprafața cultivată cu vie a variat. În 1950 erau 6538 hectare, cu o producție 
medie de 2968 kg/ha. În anii care au urmat suprafața cultivată cu vii a scăzut treptat 

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op. cit., p. 37

57-58.
 Ibidem, p. 16038
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ajungând la 3854 ha în 1967, iar în 1986 s-a ajuns la 3424 hectare. Fenomenul a luat 
amploare după 1990, fapt ce a făcut ca în  2003 să se ajungă la 2773 hectare de vie .  39

Prin aplicarea legii fondului funciar din 1991 o mare parte a podgoriei a devenit 
proprietate privată, fiind împărțită în parcele mici. Este perioada când s-a diminuat 
suprafața cultivată cu vie. Potrivit registrului plantațiilor agricole, într-un singur an 
plantațiile viticole au scăzut cu 1200 ha. Daca în 2003 erau 2773 hectare, în 2004 s-a 
ajuns la 1572 ha. Au fost tăiate suprafețe mari de vie la Pâncota, Ghioroc și Ineu . 40

 Ibidem, p.139-140. 39

 Ibidem, p. 143.40
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Localități importante ale Podgoriei Miniș Măderat 
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Covăsînț, fostă vie mănăstirească 

 Localitate atestată din 1278 cu denumirea de Kwasy, când 
„abatele de Bulci dispune de vii” . Pe parcursul evului mediu 41

viticultura a rămas una dintre ocupațiile principale. În 1367 se 
amintește în documente de via lui Iacob din Covăsînț , iar în 42

1388 mănăstirea din Cladova 
a cumpărat două vii în 
Covăs în ț . În 1412 es te 

menționată în documente o „vie mare dar nelucrată pe 
dealul Macra în hotarul satului Covăsînț”. Aceasta a 
fost donată unui canonic de la Cenad, împreună cu 
„dreptul de a lua darea de la persoanele străine care 
cultivau acolo viță de vie” .  43

Instaurarea stăpânirii habsburgice a făcut ca o 
parte a iobagilor să devină viticultori. La mijlocul 
secolului al XVIII-lea avem în localitate 57 de 
viticultori, care se ocupau de 96 de sape de vie. Pe 

 Alexandru Roz, Eugen Gluck, op. cit., p. 9341

 Alexandru Mihalca Emil Lazea, Tradițiile și experiența culturii viței de vie în zona Aradului, Ed. 42

Ceres, București, 1990, p. 20.
 Ibidem p. 2143
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parcursul secolului al XVIII-lea vinul produs în localitate era apreciat asemenea celui 
de Măderat și Galșa și a ajuns în spațiul german, dar și în cârciumile din Arad .    44

!  

Carte poștala de la începutul secolului al XX-lea cu ruinele din Covăsînț înconjurate de o plantație de 
vie Sursa: colecția Puiu Emilian Valea 

 Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi Monografia comunei Covăsînț, Arad, Ed Mirador,  2012, p. 44

87
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În secolul al XIX-lea o parte a vinurilor albe și roșii produse în Covăsînț erau 
destinate exportului, ajungând până în spațiul nordic. În 1884 filoxera îşi face apariția 
și în localitate, unde erau 659 iugăre cu vie. 

După Marea Unire a urmat o perioadă de criză îndelungată și pentru viticultorii 
din localitate. În 1927 erau în localitate 482,4 hectare de viță de vie. 

În 1935 autoritățile locale au organizat împreună cu cei de la Camera Agricolă 
din Arad o serie de cursuri care aveau ca scop găsirea unor soluții pentru redresarea 
economică a zonei. Dintre prelegerile care au fost ținute amintim pe cea a inginerului 
agronom Nicolae Popescu, „Prin ce mijloace pot producătorii contribui la recâștigarea 
pieței de desfacere  a produselor noastre”, și prelegerile profesorului Vasile Jucu de la 
Şcoala viticolă din Miniș, care a vorbit despre „Cele mai bune soiuri de viță de vie 
pentru regiunea Covăsînț” şi „Bolile pricinuite la viţa de vie şi combaterea lor” .  45

Potrivit datelor din recensământul agricol întocmit în 1936, în localitate erau 
8615 butuci de viţă de vie. Din recensământ se poate constata că majoritatea 
proprietarilor aveau suprafețe mici de vie. Erau 716  proprietari care aveau mai puțin de 
un iugăr de vie, 121 de proprietari dețineau între 1-2 iugăre, 24 de proprietari aveau 
între 2-3 iugăre, 16 aveau înre 3-5 iugăre, 17 între 5-10 iugăre, 7 aveau între 10-15 
iugăre și un singur proprietar, Kaufmann Ludovic, avea 19 iugăre .   46

 Arhivele Naționle- Serviciul Județean Arad,  Fond Camera Agricolă, dos. 11/1935, f.2.45

 Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi Monografia comunei Covăsînț, Arad, Ed. Mirador,  2012, p. 46

89-90.
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Femei la cules de vie in Covăsînț Sursa: 
Monografia Comunei Covăsînț, Arad, 

2012, p. 97 

 

Altoirea viei în Covăsînț 

 Sursa: Monografia Comunei Covăsînț, 
Arad, 2012, p. 97 

Dezvoltarea viticulturii a făcut ca în localitate să apară diferite posibilități de 
depozitare. În perioada interbelică au fost 35 de pivnițe cu o capacitate de 13300 hl . 47

Vinul era de calitate și producătorii au obținut mai multe premii. În 1943 Camera 

 Ibidem, p. 91.47
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Agricolă a organizat la Şiria o expoziţie, unde strugurii de la Covăsînț au luat premiul 
al III-lea, iar vinul premiul al II-lea. 

După 1948 viile au ajuns în proprietatea statului. În anii care au urmat s-a recurs 
la replantarea terenurilor, pentru că viile erau îmbătrânite și nu erau soiuri altoite. S-au 
plantat soiuri nobile, care aveau o productivitate mare. În 1963 s-a adoptat un plan de 
refacere și dezvoltare a podgoriei Miniș-Măderat, ocazie cu care s-a decis ca 40-50% 
din produsele viticole de la Covăsînț să fie vinuri albe de masă și șampanie. Pentru 
atingerea acestui scop s-a decis plantarea de Mustoasă de Măderat și  Riesling italian .  48

Toate aceste măsuri au făcut ca în 1982 pe lista vinurilor de calitate superioară produse 
în județul Arad să fie și Cabernetul Sauvignon de la Covăsînț .    49

După evenimentele din 1989 viile au trecut în proprietate privată, dar din păcate 
multe au fost tăiate. În 2004 s-a ajuns la doar 118,2 hectare de vie.  

În ultimul deceniu s-au făcut unele investiții în viticultură, iar în prezent există 
peste 140 de hectare cu vie.  

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, Podgoria 48

Miniș-Măderat de-a lungul timpului, Arad, Ed. Ramira, 2014, p 160.
 Alexandru  Mihalca, Aspecte din istoria agricolă a județului Arad, partea II Arad, Ed. Multimedia, 49

2001, p. 319 

!32



Vinul și castelul din Cuvin, legendă și poveste 
 

Localitatea e atestată într-un document din  prima jumătate a 
secolului al XIV-lea. În 1506 așezarea era parte a domeniului  
Seudului. În 1548 Cuvinul este menționat în actul de danie 
al reginei Izabela căte Petru Petrovich. În 1553 în localitate 
erau 6 sesii iobagiale.  

Instaurarea stăpânirii habsburgice a provocat o schimbare a 
situației. În zonă au fost colonizați grăniceri sârbi, iar o parte 
însemnată a iobagilor au devenit viticultori. La mijlocul 

secolului al XVIII-lea avem în localitate 53 de viticultori, care se ocupau de 112 sape 
de vie. În 1745 localitatea ajunge în posesia familiei Kaszny. La mijlocul secolului al 
XVIII-lea localitatea era depopulată ca urmare a emigrării sârbilor în Rusia.  

În 1840 localitatea a ajuns în proprietatea baronului macedo-român Gheorghe Sima . 50

Cuvinul s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca urmare a deschiderii 
tronsonului de cale ferată Arad-Miniș-Ghioroc-Săvârșin în anul 1868. Acesta asigura 
un acces facil al locuitorilor din zonă în piețele din Arad, unde își puteau valorifica la 
un preț mai bun produsele. După evenimentele din 1918 situația s-a schimbat. În 1921 
erau 840 de proprietari de vie, care dețineau în total o suprafață de 249,7 hectare , deci 51

 Puiu Emilian Valea, Ioan Tuleu, Cetății castele casteleni din comitatul Aradului, Arad, Ed. Tiparnița, 50

2018, p. 8 
 Alexandru Mihalca, Aspecte din istoria agrară a județului Arad, Partea a II-a, Arad, Ed. Multimedia, 51

2001, p. 125
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erau mici proprietari care s-au confruntat cu numeroase probleme, pentru că vinul se 
vindea tot mai greu. Problemele cu care s-au confruntat proprietarii a făcut ca suprafața 
cultivată cu vie să scadă treptat. În 1927 erau 235,9 hectare. În 1937 printre marii 
proprietari din localitate erau Alexandru Banffi și profesorul arădean, născut în Nădlac, 
Trifon Lugojanu, iar peste 10 hectare dețineau  Bakonyi Coloman și Anghel Matei.  

Printre proprietarii de aici în perioada interbelică o găsim și pe Elisabeta Langa, o 
femeie frumoasă și inteligentă, dar care a avut mai multe eșecuri în plan sentimental, 
iar moartea copilului înfiat i-a produs un șoc din care nu și-a mai revenit complet 
niciodată. Interesant este că la conacul său veneau importanți oameni politici, printre 
care și Petru Groza, care a dezvoltat pentru ea o pasiune și îi îndeplinea toate capriciile. 
A fost protejată de regimul comunist, conacul nefiind inițial naționalizat, iar ea a 
continuat să trăiască în reședința ei de la Cuvin, unde dădea petreceri și ospețe 
îmbelșugate, la care veneau mulți tovarășii ajunși la putere. Situația s-a schimbat după 
moartea lui Petru Groza. În 1964 castelul a fost naționalizat, iar stăpâna acestuia a 
primit în schimb un apartament la Arad . Printre măsurile de reorganizare a podgoriei 52

luate în 1963 se numără și refacerea plantațiilor, astfel încât de la Cuvin până la Barațca 
au ajuns să se cultive soiurile Cadarcă 70%, Merlot 20% și Cabernet Sauvignon 10% . 53

Erau soiurile din care se puteau face vinuri roșii de calitate.  

După evenimentele din 1989 viile au ajuns în proprietate privată, multe dintre ele 
fiind distruse. În 2004 mai erau doar 86, 8 hectare cu vie.  

 https://www.pressalert.ro/2018/05/castelul-cuvin-un-loc-de-poveste-cu-o-istorie-fascinanta-cine-fost-52

doamna-betty-ultima-proprietara-foto/ consultat in 8 noiembrie 2019
 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, Podgoria 53

Miniș-Măderat de-a lungul timpului, Arad, Ed. Ramira, 2014, p. 160. 
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Castelul din Cuvin, care adăposteşte azi muzeul viei şi al vinului  
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Ghioroc și începutul modernizării podgoriei  

Localitatea Ghioroc este atestată documentar în 1135 
sub denumirea de Gyarak. În secolul al XIV-lea a fost 
parte a domeniului capitlului din Arad.  În 1505 
mănăstirea din Cladova cumpără o vie în localitate. 
Localitatea apare menționată în actul de danie al 
reginei Izabela către P. Petrovich . Ca urmare a 54

instaurării stăpânirii habsburgice localitatea a devenit 
parte a domeniului erarial, dar pentru o scurtă 
perioadă. În 1715 localitatea a  fost cumpărată de 
nobilul german Sigismund    
    Edelspacher, care a luat o serie de măsuri 

de modernizare.  

La mijlocul secolului al XVIII-lea la Ghioroc erau 19 viticultori care îngrijeau 
141 de sape de vie. În 1766 s-a ajuns la 15 viticultori, care se ocupau de 173 de sape de 
vie. În secolul al XVIII-lea „nobilul german Gheorghe Edelspacher a fost primul mare 
producător de vinuri roșii” , pe care le-a exportat în Polonia.  55

 Alexandru Roz, Eugen Gluck, op . cit., p.116.54
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Carte poștală Ghioroc 1914 

Carte poștală Ghioroc 1914  
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Vila Adel din Ghioroc înconjurată de vii, într-o carte poștală din 1905  

Sursă: colecția Puiu Emilian Valea 
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Sursă: ziarul „Românul” 1919 

Localitatea a ajuns într-o situație dificilă după Marea Unire, când vinul nu a mai 
putut fi comercializat, pentru că au fost pierdute vechile piețe, iar autoritățile de la 
București nu au luat măsurile necesare. În acest context, încă din 1924 au început să se 
vândă viile. În 1927 erau 206 hectare de vie. Situația s-a agravat după 1929, când s-a 
declanșat și criza economică. În acest context lucrarea viilor nu mai aducea nici un 
profit, ci pierderi. Potrivit informațiilor din presa vremii „Ghiorocul este aproape mort, 
multe case sunt de vânzare, unii vor să plece din localitățile viticole căutând de lucru în 
altă parte” .  56

Într-un raport din 1937 trimis de autoritățile locale Camerei Agricole se arată că 
în localitate erau 421 de iugăre și 1523 de stânjeni de vie. Mustoasa, considerată vie 

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla,  op cit, p. 56

44-45.
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inferioară, era cultivată pe 60-70 % din teren. În acest context, podgorenii cer 
ministerului agriculturii permisiunea de a se cultiva noi soiuri, precum Riesling italian 
și Sauvignon pentru vinurile albe și Cadarcă și Cabernet pentru vinurile roșii.   

În 1937 printre proprietari de vii din localitate au apărut și reprezentanți ai elitei 
românești arădene, ca avocatul Aurel Crișan sau profesorul Liviu Albu și directorul 
Palatului Cultural, Lazăr Nichi .  57

Instaurarea regimului comunist a făcut ca viile să treacă în proprietatea statului. 
Printre măsurile de reorganizare a podgoriei luate în 1963 se numără și refacerea 
plantațiilor, astfel încât se se obțină vinuri de calitate la Ghioroc. Se recomanda 
plantarea soiurilor Cadarcă, Merlot și Cabernet Sauvignon pentru vinuri roșii, iar 
pentru vinurile albe Riesling Italian și Mustoasă de Măderat. 

După Revoluția din 1989 și aplicarea legii fondului funciar se poate constata o 
scădere  a suprafeței cultivate cu vie cu 183 de hectare , ajungându-se la 44,9 hectare 58

de vii nobile. 

 Arhivele Naționale- Serviciul Județean Arad,  Fond Camera Agricolă, dos. 11/1937, f. 5. 57

 Alexandru Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op. cit. , p. 58
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Miniș, perla vinurilor roșii din podgoria arădeană 

 

Prima atestare documentară a localității Miniș 
datează din 1278, sub denumirea de „Sylva 
Menes” . Din același an sunt atestate și viile din 59

zonă. Într-un document din 1278 se arată că 
banul Paul i-a donat comitelui Pousa vii la Miniș 
și Șoimoș. În 1367 abația catolică de la Bulci 
deținea vii la Miniș. Localitatea s-a dezvoltat în 
deceniile care au urmat, iar în 1504 în cronicile 
maghiare e amintit târgul Miniș, „opidum” .  60

Vinul de Miniș a fost apreciat încă din secolul al 
XVIII-lea. În 1744, datorită inițiativei contelui 

Antal Grassalkovich, s-a produs pentru prima dată vin roșu din struguri de Cadarcă 
stafidiți. Noul produs s-a bucurat de succes, iar din 1745 a început a fi exportat în 
Fiume. La  mijlocul secolului al XVIII-lea vinul roșu produs de contele Grassalkovich 
ajungea în Cehia, Anglia, Suedia și Olanda. Ca urmare a aprecierii vinului, contele 
Grassalkovich a construit la Miniș un conac și o pivniță de mare capacitate, de 
aproximativ 80 de vagoane . 

 Alexandru Roz, Eugen Gluck, op. cit.,... p. 16159

 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979,  p 154.60
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 Încă din secolul al XVIII-lea localitatea a devenit renumită pentru vinurile roșii, 
care au concurat cu cele de Tokay. Istoricul Martin Schwartner susținea la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea că „Nobilitatea vinului de Miniș este de dată mai recentă, dar 
datorită dulceții lui, culorii frumoase roșu-negru, a început să întunece renumele 

celorlalte vinuri și este considerat de unii în rang chiar 
peste cel de Tokay. Viile de la	Miniș sunt lucrate de 
români” .  61

Prestigiul vinului de Miniș s-a menținut și în secolul al 
XIX-lea. În 1835 istoricul maghiar arădean Fabian 
Gabor  afirma: „La concursul vinurilor, între aszu de 
Tokay și cel de Miniș este greu de decis, depinzând de 
gust; amândouă pun câte o piatră prețioasă pe cununa 
lui Bachus, ocupând locuri alăturate: diamantul și 
rubinul”. „Minișul ... concurează cu cele mai scumpe 
vinuri din străinătate în rang și renume” .   62

Contele Antal Grassalkovich 

Potrivit spuselor lui N. Perentsenyi, în epocă se afirma  că „vinurile de Tokay 
sunt bune pentru bolnavi, iar cele de Miniș pentru cei sănătoși”. 

 https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/25/viticultura-romaneasca-podgoria-minis-61

maderat-10-31-15 consultat in 22 octombrie 2019. 
 https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/25/viticultura-romaneasca-podgoria-minis-62

maderat-10-31-15 consultat in 22 octombrie 2019.
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https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/25/viticultura-romaneasca-podgoria-minis-maderat-10-31-15


La un concurs internațional de vinuri desfășurat la Londra în 1862 vinul de Miniș 
a obținut premiul I, fiind declarat „regele vinurilor” . În anii care au urmat vinul a mai 63

fost premiat și în Polonia (1865), la Budapesta (1875, 1884), pătrunzând pe piața 
externă în numeroase țări . 64

În aprilie 1877 la târgul de vinuri organizat la Arad vinul roșu de Miniș era cel 
mai apreciat. Într-un document din epocă se arată că vinul se bucură de un nume 
regesc, la fel ca și vinul de Tokay. Asemeni vinului maghiar, este printre „vinurile cele 
mai fine”. Este descris ca un vin „dulce aromat și mirositor, cu conținut bogat de 
zahăr”. Este recomandat pentru „lecuire, în special pentru sporirea condițiilor celor ce 
se află în concediu de odihnă” .   În 1881 a fost deschisă școala de viticultori de la 65

Miniș, care avea ca scop principal formarea unor specialiști în viticultură, capabili să 
combată filoxera care afecta foarte grav plantațiile din Podgoria Aradului. Potrivit celor 
relatate de presă în 1899, cursurile erau de un an și începeau din 1 ianuarie 1900. Se 
menționa că aceia care vor urma cursurile vor fi instruiți pentru a forma persoane bine 
pregătite pentru a replanta viile distruse de filoxeră. În acest scop tinerii erau învățați a 
altoi, dar li se preda și despre „cultura viilor în locurile năsipoase, apărarea viilor în 
contra morburilor și manipularea vinului, apoi cultivarea pomilor”. După terminarea 
cursului ei deveneau  vieri, care „vor puté manipula înșiși viile în mod rațional”. 

  George Mihalca, „Date documentate despre viticultură în părțile Aradului”, în Ziridava, nr. 6, 1976, p. 63

134
https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/25/viticultura-romaneasca-podgoria-minis-64

maderat-10-31-15 consultat in 22 octombrie 2019.
 George Mihalca, op. cit., p. 13365
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Carte poștală Miniș – începutul secolului al XX-lea 
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Carte poștală Miniș –secolul al XIX-lea 
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Școala de viticultură din Miniș la începutul sec. al XX-lea Sursa: Somogyi Gyula, Arad Vármegye és 
Arad szab. kir. varos monographiaja, Arad, Kiadja a monographia-bizottság, 1913, p. 182.  

Erau primiți pentru a urma aceste cursuri „individi capabili de lucru, cari şi-au 
făcut destul datorințelor în serviciul militar, sau sunt scutiți de miliţie”. Fiind școală de 
stat maghiară se cerea să știe scrie și citi în limba maghiară și atestat de moralitate. 
Puteau locui în institut, cursurile fiind atât cu plată, cât și gratuite. Cei primiți gratuit 
aveau obligația de a se îngriji de „spălarea rufelor” .  66

	Revista economică. Organ pentru societăţi financiare si comerciale. Sibiu, 10 sept. 1899, an I, nr. 9, p. 66
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După evenimentele din 1918 școala a fost reorganizată și a devenit școală de stat 
cu predare în limba română, păstrându-și caracterul de școală viticolă.  

În perioada interbelică, pe lângă marii proprietari care dețineau vie existau și 
localnicii ale căror venituri proveneau din viticultură. Printre ei se găseau cei care 
aveau o suprafață de „50-60 de ari cultivată cu vie”, dar erau și cei care „munceau sau 
administrau în calitate de vințeleri viile domnilor din Arad” . 67

Formarea unor specialiști pe băncile școlii, dar și existența unor profesori 
calificați, au făcut ca în anii care au urmat localitatea să se impună ca un important 
centru al viticulturii românești. În 1926 la Miniș a apărut o vinotecă, în prezent cea mai 
veche din Podgoria Aradului, unde se găsește încă vin din 1926.  

În 1942 la Miniș se cultivau mai multe soiuri. Pentru vinul roșul Cadarca 
reprezenta 35%  din producție, Cabernet Sauvignon 30%, Pinot Noir 30%, Oporto 5%. 
În același an pentru vinul alb se cultivau soiurile Riesling Italian, în proporție de 25%, 
Furmint 25%, Rujița 20%,  Sauvignon Blanc 15%, Traminer 15%. Diversitatea mare a 
soiurilor era considerată o „greșeală tehnică dăunătoare” . 68

Instaurarea regimului comunist a dus la colectivizarea viilor și la dispariția 
colnelor, dar și a unei lumi. În 1957 s-a înființat Stațiunea de Cercetări și Producție 
Viticolă, care cuprindea toate podgoriile din vestul țării. 

 Virgil Valea, Miniș oameni fapte întâmplări, Arad, Ed. Concordia, 2011, p. 3367

	Alexandru  Mihalca, Aspecte...p. 13468
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În pofida tuturor evenimentelor și a schimbării regimurilor politice, putem spune 
că și după două secole și jumătate în cazul Minișului supremația o dețin soiurile roșii, 
cel mai renumit fiind Cadarca. Vinul roșu de Cadarcă, numit și Cadarca de Miniș, se 
bucură de succes și este apreciat de două secole și jumătate. Se poate afirma că este „un 
vin realmente inconfundabil, doldora de însușiri, provocativ, însă cu... bună educație. 
Are o culoare roșu-rubinie, este subțire la trup ca o ispită, însă suficient de puternic, 
acumulările de zahăr (cca.200g la litru) înzestrând Cadarca cu o tărie alcoolică care 
poate atinge 12°”. În cazul în care este lipsită de tanin se obține un vin sec, „fapt mai 
puțin obișnuit pentru familia vinurilor roșii” .    69

În prezent localitatea și-a recăpătat importanța în domeniul viticol ca urmare a 
unor investiții considerabile în refacerea plantațiilor.  

	Mihai Ogrinji, Ioan Neamț, op. cit., p. 14969
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Măderat și strugurii de aur 
	

Localitatea este atestată documentar în 1241, când 
este menționată într-un document al regelui Ungariei, 
Andrei al II-lea, unde se arată că erau „vii și moară în 
sat” , dar și că locuitorii erau obligați a da „decima 70

de vin” capitalului din Vaț. În secolele XIV-XV a 
aparținut domeniului de Șiria, apoi a fost parte a 
domeniului capitalului din Arad.  

 

Sursa: Petru Vancu,  Monografia Măderatului, Arad 1905, p. 56 

 Alexandru Roz, Eugen Gluk op. cit., p. 15370
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În secolul al XVI-lea apare în documente cu denumirea de Bosoș-Megyes și a 
avut mai mulți proprietari, printre care și pe principele Andrei Bathory. 

După instaurarea stăpânirii habsburgice localitatea a devenit parte a domeniului 
erarial. Potrivit conscripției din 1715 suprafața viilor existente în localitate era de 12 
sape  și era deținută de doi proprietari: Braics Mihaly, care avea 2 sape de vie, dar 71

deținea și fânețe și teren arabil, și Filemon Krisian, cu 10 sape, care mai avea și teren 
arabil în suprafață de 24 de cubini de Pojon. Situația nu s-a schimbat radical nici în 
1720, când erau aceiași proprietari, ce dețineau 17 sape. De remarcat că acum Filemon 
Krisian avea 15 sape de vie.  

Situația localității s-a schimbat în 1732, când a ajuns în stăpânirea ducelui de 
Modena. Într-un catastif din 1745-46 se arată că localitatea „are livezi și terenuri 
cultivate îndeajuns” . La mijlocul secolului al XVIII-lea apar în conscripții 45 de 72

viticultori  care lucrau 103  sape de vie. Numărul lor a crescut în anii care au urmat și în  
1766 s-a ajuns la 137 de viticultori, care se ocupau de 263 de sape de vie. La începutul 
secolului al XIX-lea ajunge în posesia familiei Dietrich și apoi este moștenită de 
ginerele baronului Dietrich Jozsef, prințul Jozef Szulkowszky. 

În 1831 cea mai mare parte a proprietarilor de vii din Măderat erau români, dar 
existau și 23 de străini. Pe parcursul secolului al XIX-lea numărul străinilor a crescut și 
s-a ajuns la 79 la începutul secolului al XX-lea. În cazul locuitorilor se poate afirma că 
aceștia au moștenit via din generație în generație.    

 Vasile Faur, Tara Zărandului, Arad, Ed. Concordia 2014, p.7871

 Gheorghe Ciuhandu, op, cit, p. 11672
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Carte poștală cu imagine din Măderat de la începutul secolului al XX-lea 
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Sursa: „Tribuna”, nr. 143 din 1908 
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“Vieritul”sau cultivarea viței de vie, de Petru 
Vancu, învățător, cu numeroase figuri intercalate 
în text. Arad, 1898. Tipografia diecesană. Form. 
8° 90 pag. Preţul 60 cr. (România 1 fr. 50 b.) 
Editura autorului. Broșura aceasta este menită să 
aducă prețioase foloase poporațiunii noastre, 
care se îndeletnicesce cu vieritul. Autorul își 
împarte scrierea în 3 părți, tractând în partea 
primă despre cultivarea viței americane, în a 
doua despre cultivarea viței nobile, și în a treia 
despre inimicii viei. Feliul lucrării viei e împărțit 
după anotimpuri așa, că fie-cine se poate orienta, 
când și ce are să lucreze . 73

 În prima jumătate a secolului al XIX-lea 
locuitorii din Măderat făceau comerț cu vin și 
ajungeau la târgurile de la Timișoara, Szeged, 
Senteș, dar după apariția căii ferate, pentru că 
localitatea era renumită pentru vinurile sale, 

	„Transilvania”, nr. 4-5, an XXX, 1899, Sibiu, p. 181. 73

%53

Pagina de titlu a lucrării învățătorului 
Petru Vancu  



cumpărătorii „vin și merg singuri în comună să cumpere și nu mai așteaptă până ce 
sătenii le duc vinul acasă” .   74

În invitația la târgul de vinuri de la Arad din 1877 se arată că vinul de masă alb 
de Măderat era printre „produsele excelente” ale Podgoriei Aradului și „se putea lua la 
întrecere din punct de vedere al buchetului, fluidității și digestiei ușoare cu vinurile 
franceze cele mai bune din Bordeaux”. O altă calitate a vinului de Măderat era că 
deținea acid citric într-o cantitate mică, astfel că „nici după folosirea lui îndelungată nu 
creează nici un efect neplăcut, iar pe vremurile cele mai călduroase amestecat cu apă 
sau cu apă minerală se servește drept băutură răcoritoare” . Popularitatea Mustoasei de 75

Măderat a făcut să i se dea în trecut și supranumele de „lampă”, fiindcă era atât de mult 
băută, încât ținea lampa aprinsă până la ziuă. Iar gustul acrișor al bobițelor de struguri 
de Mustoasă de Măderat a făcut să fie consumați cu slană . 76

Din însemnările învățătorului Petru Vancu aflăm că în unii ani au fost foarte 
mulți struguri. Este cazul anului 1878, când a „fost atâta roadă încât nu aveau vierii loc 
unde să cuprindă vinul, iar prețul scăzuse la un 1 florin și 20-50 coroane.”  La 77

începutul secolului al XX-lea suprafața cultivată cu vie era de 668 de iugăre cadastrale 
și era deținută de 424 de proprietari de origine română și de 79 de străini. În alți ani 
producția era mult redusă, mai ales din cauza brumei ori a înghețului.  

 Petru Vancu, Monografia comunei Măderat, Arad, Tipografia Diecezană, 1905, p. 54.74

 George Mihalca, Date documentate despre viticultură în părțile Aradului, în Ziridava, nr. 6, 1976, p. 75
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 Mihai Ogrinji, Ioan Neamțu, op. cit., p. 153.76

 Petru Vancu, op. cit., p. 4977
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În 1886 a apărut marele dușman al viilor, filoxera, care a distrus până în 1892 
toate viile bătrâne. În 1893 unii proprietari de vii au început să planteze „loză de vie 
americană sau sălbatică care mai târziu a fost altoită cu viță de vie nobilă” . În acest 78

context unii dintre locuitori s-au specializat în altoirea viei și au ajuns a lucra în cadrul 
societății de vierit de la Arad sau a pepinierei din Ineu unde erau plătiți cu 20 de florini 
lunar.   

După evenimentele din 1918 situația s-a schimbat și în Măderat. În 1921 erau 
424 de proprietari, care dețineau 200 de hectare  de vie. Majoritatea erau mici 79

proprietari care dețineau câteva zeci de ari de vie, dar găsim aici și câțiva proprietari 
mari, care au fost expropriați în urma reformei agrare. Este cazul lui Almay Oliver și 
Ebelheim Gyulai. În același timp au apărut și alți proprietari din rândul elitei românești, 
precum liderul arădean Ștefan Cicio-Pop și avocatul Aurel Crișan. Un alt fruntaș 
român, avocatul Sever Ispravnic, avea 13,2 hectare. Proprietari erau și descendenții 
unor familii nobiliare precum Taganyi și Bohus. 

Situația s-a schimbat radical după instaurarea regimului comunist, când 
plantațiile de viță de vie au fost naționalizate, ajungând în posesia CAP din localitate, 
înființat în 1959. Este perioada când s-a extins cultivarea Mustoasei de Măderat în 
Podgoria Aradului, pentru a se obține vinuri de calitatate, dintre care unele luau calea 
exportului.  

 Ibidem78

 Alexandru Mihalca, Aspecte ...p. 12579
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După evenimentele din 1989 viile au revenit în proprietatea privată și multe 
dintre ele au fost distruse. În 2004 mai erau 169, 5 hectare de vie , iar în ultimii ani s-80

au facut multe investiții în plantații și crame.  

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op cit., p. 80
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Mâsca - cinci secole de viticultură 

Localitate atestată documentar în 1331. În 
secolul al XV-lea a fost parte a domeniului Șiriei, 
iar în 1439 apare într-un act de danie către 
Gheorghe Brancovici .Într-un document din 81

1525 apare informația că de aici s-au strâns în 
contul nonelor „30 de butii de vin, valorând 450 
de florini” . De vinul de la Mâsca se pomenește 82

și într-un registru de venituri al cetăți Gyula, 
potrivit căruia „din răscumpărarea  vinurilor 
venite din Mâsca și vândute s-au încasat 8 
florini” . În 1559 „viticultorii localnici, cât și cei 83

din alte localități care dețineau aici circa 100 de vii” erau obligați a da nona în timpul 
culesului. Pentru cei care nu erau din localitate se mai adăuga și o taxă suplimentară de 
„16 dinari pentru fiecare bute de vin” . 84

 Alexandru Roz, Eugen Gluck op. cit., p. 15881

 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, op cit., p.2682

 David Prodan Iobăgia în Transilvania vol II,Editura Științifică și Enciclopedică București, 1987  P. 83
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 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, op. cit., p.2684

!57



 

Mâsca pe harta Iosefină  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!
Imagine din Mâsca la începutul secolului al XX-lea. Sursa: colecția Puiu Emilian Valea 

După instaurarea stăpânirii habsburgice au fost luate o serie de măsuri care au 
contribuit la dezvoltarea viticulturii. Potrivit conscripției din 1720 erau în localitate 11 
sape de vie deținute de 9 proprietari. La mijlocul secolului al XVIII-lea s-a ajuns la 37 
de viticultori care lucrau 62 de sape de vie. Numărul lor a crescut în anii care au urmat 
și în 1766 s-a ajuns la 78 de viticultori, care se ocupau de 146 de sape de vie. 
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În 1822 ajunge în posesia familiei Dietrich. În 1851 în localitate erau 2810 
iugăre cadastrale, din care 900 cu vie ale baronului Dietrich‑ . 85

În 1927 erau în localitate 306 hectare de vie. Potrivit recensământului din 1936 
mari poprietari de vie erau Adelman Carol, care deținea 18,1 hectare, și Rauckenbacher 
cu 13,2 hectare, ambii din Sântana‑ . 86

Într-un raport din 1937 trimis Camerei Agricole autoritățile locale notează că 
erau în localitate 500 de „podgoreni” care dețineau o suprafață de 781 de iugăre de vie 
altoită, iar printre marii proprietari o găsim pe Elisabeta Balagh. 

Instaurarea regimului comunist a dus la trecerea viilor în proprietatea statului.  
În 1959 a fost înființat și CAP din localitate. În anii care au urmat au fost refăcute unele 
plantații îmbătrânite, fapt ce a făcut ca în perioada 1973-1978 CAP Mâsca să obțină 
mari producții de struguri, ajungându-se la 6243 kg pe hectar‑ . 87

După evenimentele din 1989 și punerea în practică a legii fondului funciar viile 
au ajuns în proprietate privată, multe dintre ele fiind tăiate.  

 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, op. cit., p.48.85

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla,  op.cit., p. 86

128.
 Ibidem, p. 13787
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Mocrea, via Principelului Transilvaniei 
 

  Localitatea este atestată documentar din secolul al XII-
lea. În 1199 fiind menționată în documente medievale „villa 
Makra” . Este o zonă unde s-a dezvoltat viticultura și, potrivit 88

documentelor, în anii 1519-1529 locuitorii dădeau dijma din 
vin . În secolele XV-XVIII vinul de Mocrea s-a bucurat de o 89

bună reputație . Principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczi I 90

(1630-1648) avea la Mocrea o vie proprie de 17 iugăre, el fiind 
cel care a construit și „pivnița pentru păstrarea vinului”  cu o suprafață de 795 de metri 91

pătrați și o capacitate de 7-8 mii hl.  Potrivit tradiției principele Transilvaniei aprecia 
mult vinul de Mocrea și atunci când avea oaspeți importanți „poruncea să se servească 
vin de culoare gălbuie-aurie strălucitoare din butoaiele de la Mocrea” . În evul mediu 92

era locul unde se adunau dijmele din satele din jur. În 1650 localitatea era parte a 
domeniului cetății Ineului, iar în secolul al XVIII-lea a intrat în posesia unor nobili 
catolici apropiați ai Curții din Viena, familia Atzel. În 1808 Ștefan Atzel a refăcut 
pivnița și a repus-o în funcțiune . În 1851 la Mocrea se găseau cele mai vechi vii din 93

 Alexandru Roz, Kovach Geza, op.cit., 16488

 Ibidem89

 Mihai Ogrinji, Ioan Neamțu, op. cit., p. 145  90

 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, Tradiții ..., p.3091

 Doina Chiș, Ineu intinerar sentimental în imagini și documente, Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2013 p. 92

205.
 Ibidem93
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Podgorie , fiind din 1803 în posesia familiei Atzel. Moșia a fost vândută de Petru Atzel 94

în 1879 baronului austriac Klein Francisc care la rândul lui a vândut-o lui Solymossy 
Lajos .  95

                                   

Mocrea pe Harta Iosefină 

 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, Tradiții...p.48  94

 Puiu Emilian Valea, Ioan Tuleu,  op. cit., p. 110.95
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Imagine cu castelul baronului Solymossy la începutul secolului al XX-lea 
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� 	

Storsul strugurilor la Mocrea în 1931  Sursa: colecția Vasile Faur 

În 1921 în localitate erau 708 proprietari care dețineau 203 hectare de vie , 96

majoritatea fiind mici proprietari, media suprafeței unei proprietăți fiind de 28 de ari. 
Pentru că proprietarii se confruntau cu numeroase probleme și nu puteau comercializa 

 Alexandru Mihalca, Aspecte....p. 12596
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vinul, se poate constata și aici o scădere a suprafeței cultivate cu vie. Astfel, potrivit 
datelor statistice, în 1927 s-a ajuns  ca suprafața cultivată cu viță de vie să fie de 176,1 
hectare de vie. 

În perioada interbelică printre proprietarii și producătorii de vin din Mocrea era 
și Elisabeta Balogh, al cărei vin a fost premiat în 1932 la Cluj cu o „diplomă de aur” . 97

Potrivit recensământului din 1936, mari proprietari de vie în localitate erau  familia 
Lovinger, cu 10,6 hectare, și Lowy Markus, cu 12,7 hectare . Instaurarea regimului 98

comunist a făcut ca marii proprietari să dispară, iar viile să treacă în proprietatea 
statului. După 1960 statul a luat o serie de măsuri privind creșterea producției, 
plantațiile îmbătrânite fiind înlocuite cu altele mai productive. După evenimentele din 
1989 viile au revenit în proprietate privată, dar din păcate multe au fost distruse. În 
2004 mai erau 146, 3 hectare de vie. 

 Ibidem, p. 369.97

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op. cit., p. 98

128.
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Pâncota, renume bine stabilit 

Începutul localității se leagă de existența viței de vie și 
a viticultorilor. Potrivit documentelor, vii existau în 
zonă încă din 1131, când sunt amintite „11 vii și 21 de 
viticultori” . Localitatea este atestată documentar în 99

1177, când sunt amintiți „12 îngrijitori de vie în slujba 
capitlulului catolic” . În deceniile care au urmat 100

localitatea a prosperat, fiind în secolul al XIII-lea sediul 
unei importante abații benedictine. Din 1363 este târg. 

Viile din 
Pâncota într-o 
carte poștală 
de la începutul 
secolului al 
XX-lea  

 Sorin Bulboacă, „Pâncota în Evul Mediu” în Analele Aradului nr.3, 2017, p. 1299

 Ibidem, p. 13.100

!66



Pentru că era așezată pe drumul medieval dintre Oradea și Lipova aici a existat 
și o importantă cetate.  În secolul al XIV-lea aceasta a fost parte a domeniului regal. 

În 1566 Pâncota a fost cucerită de turci, care au distrus abația, apoi la sfârșitul 
secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea a fost disputată între turci și 
principii Transilvaniei, ceea ce a dus la o serie de conflicte și la depopularea localității 
care în 1651 este menționată în documente ca fiind așezare nelocuită. Din cauza 
situației în care a ajuns localitatea principele Transilvaniei Mihail Apafi I o donează 
unor nobili de origine română. Este vorba de Ratz de Tovis și Kociuba de Tovis, 
înnobilați la 30 iunie 1665. 

După cucerirea Transilvaniei de către austrieci așezarea devine parte a 
erariatului și în 1726 o găsim printre localitățile ce au făcut parte din domeniul 
ducelului de Modena până în 1732. În această perioadă ducele a colonizat aici câteva 
familii de origine maghiară. 

În secolul al XVIII-lea autoritățile au luat măsuri care au dus la dezvoltarea 
viticulturii. Se poate observa pe parcursul secolului o creștere a numărului iobagilor 
care au devenit viticultori. La mijlocul aceluiași secol în localitate erau 82 de 
viticultori, care lucrau 233 sape de vie. În 1819 Pâncota și alte localități din jur ajung în 
posesia baronului Dietrich, cel ce a construit aici un important castel care există și azi, 
dar și două pivnițe. 

Viticultura s-a dezvoltat și în secolul al XIX-lea, când suprafața cultivată cu vie  
a crescut. În 1851 în localitate erau 9477 iugăre cadastrale, din care 2000 erau cultivate 
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cu vie . Tot atunci vinurile din comună se bucurau de un „renume bine stabilit” . În 101 102

a doua jumătate a secolului, dintre soiurile cultivate predomina Mustoasa, dar se găseau 
și Cadarca, Bakator, Riesling.  

În 1884 a apărut filoxera, care a provocat mari distrugeri. În locul viilor distruse 
de filoxeră au fost plantate diferite soiuri nobile, astfel încât plantațiile s-au refăcut, iar 
în 1903 s-a ajuns la o producție de vin de 5720 hl. 

În 1921 erau în localitate 781 de proprietari de vie, iar în 1927 suprafața 
cultivată cu vie era de 356 de hectare . Potrivit recensământului din 1936, mari 103

proprietari de vie în localitate erau Palcu Lazăr, cu 18,4 hectare și Kopf Ioan, cu 10,4 
hectare . 104

Într-un raport din 1937 trimis Camerei Agricole autoritățile locale arată că erau 
837 de „podgoreni”, care dețineau o suprafață de 487 de iugăre de vie altoită. Din 
suprafața cultivată cu vie 50-60 % era cu Mustoasă, considerată vie „inferioară” . 105

Cultivatorii de vie din localitate au cerut să se intervină la minister pentu a se aproba 
cultivarea unor soiuri nobile, precum Riesling Italian pentru vin alb, astfel încât 
Mustoasa să ajungă la o suprafață de 10 % din teren .  

Alexandru Mihalca,  Emil Lazea, Tradiții...p.48101

 Ibidem, f. 5.102

 Alexandru Mihalca, Aspecte....p. 127103

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op. cit., p. 104

128.
 Arhivele Naționale- Serviciul Județean Arad, Fond Camera Agricolă, dos. 18 / 1937, f. 2105
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Instaurarea regimului comunist a dus la colectivizare și la înființarea în 1952 a 
CAP-ului din localitate, fapt ce a avut un puternic impact și asupra viticulturii. Este 
perioada când localitatea s-a dezvoltat datorită viticulturii, aici a apărut un centru de 
valorificare primară a strugurilor. Printre măsurile de reorganizare a podgoriei luate în 
1963 se numără și refacerea plantațiilor, astfel încât de la Pâncota până la Covăsînț să 
se cultive soiurile Mustoasă de Măderat și Riesling Italian pentru vinuri albe de masă și 
șampanii .  106

După  evenimentele din 1989 și aplicarea legii fondului funciar se poate 
constata o distrugere a 429 hectare cultivate cu vie .  107

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op. cit., p 106

160 
 Ibidem, p. 143107
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Castelul  Sulkowsky din Pâncota 
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Piața din Pâncota la mijlocul secolului al XX-lea 
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Reclama crama din Pancota, sec XIX 
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Păuliș și viile călugărilor de la Cladova 
 

Localitate atestată documentar în prima 
jumătate a secolului al XIV-lea. Prezența viței 
de vie în zonă este menționată într-un 
document din 1374. Este vorba de un contract 
de vânzare-cumpărare prin care călugării de 
la Cladova cumpără o „vie cu 33 de mărci”. 
Un alt document asemănător datează din 
1383, când călugării au cumpărat o „altă vie 
cu 36 de mărci” . În 1392 regele Ungariei 108

Sigismund de Luxemburg i-a dăruit lui Ioan 
de Maroth „moșia Păuliș cu portul de la 

Mureș și cu vama acelui port, precum și cu 
viile de pe dealul Macra” . La începutul secolului al XVI-lea localitatea era parte a 109

domeniului Șoimoș, care a fost stăpânit de Iancu de Hunedoara și apoi de fiul său, 
Matei Corvin, rege al Ungariei. În 1507 a avut loc un conflict între reprezentanții cetății 
trimiși să adune nona și cei cinci frați Baky, proprietari de vie din Păuliș, care l-au ucis 
pe trimisul cetății .  Ca și localitățile din jur, Păulișul a fost cucerit de turci la mijlocul 110

 Petru Nicoară, Tatiana Tudor,  Cornelia Foster, Monografia comunei Păuliș, Ed. Mirador, Arad, 2010, 108

p. 175.
 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, Tradițiile....p.21109

Petru Nicoară, Tatiana Tudor,  Cornelia Foster, op. cit., p. 175110

!73



secolului al XVI-lea și afectat de războaiele din secolele XVI-XVII. Cucerirea austriacă 
a dus la includerea Păulișului în domeniul erarial. Și aici viticultura s-a dezvoltat în 
secolul al XVIII-lea. Potrivit reglementării urbariale din 1771, la Păuliș erau 738 de 
sape de vie, iar la Cladova 115 sape, în total 853. Se poate constata o creștere a 
suprafețelor cultivate cu vie .  111

Carte poștală cu imagini din Păuliș de la 1900 – Vila Luiza 

 Gheza Kovacs, „Țărănimea arădeană în perioada reglementării urbariale din 1771-1786” în Ziridava, 111

VIII, Anul 1977, p. 128. 
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 În 1851 aici erau 5264 iugăre cadastrale, din care 1090 erau cultivate cu vii . 112

Un rol important în dezvoltarea viticulturii din zonă a revenit lui Nagy Zoran din 
Păuliș, care a pus bazele unei pepiniere, iar în  1865 înmulțea „nu mai puțin de 70 de 
soiuri” . 113

 La sfârșitul secolului al XIX-lea viile din Păuliș au fost afectate de filoxeră. În 
1886 a început plantarea viei altoite, iar până în 1890 „întreaga suprafață de vii a 
pepinierei din Păuliș-Barațca a fost replantată cu vii altoite” . Până în 1894 au fost 114

replantate 790 de hectare de vie. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 
al XX-lea numeroase familii înstărite aveau proprietăți în zonă. Dintre acestea amintim 
familia liderului arădean Ștefan Cicio-Pop.  

După evenimentele din 1918 situația s-a schimbat și în localitate. În 1927 erau 
488,8 hectare de vie . Reforma agrară a făcut ca unii dintre marii proprietari să fie 115

expropriați. În același timp au apărut și alți proprietari precum Aurel Birtolon, Schmidt 
Francisc și Alexandru Givulescu. După 1948 viile au fost colectivizate și o mare parte 
dintre ele au ajuns în posesia I.A.S. Barațca. În anii care au urmat au fost înlocuite viile 
îmbătrânite cu altele altoite. După 1963 s-a cultivat Cadarcă, Merlot și Cabernet 
Sauvignon, pentru a se obține vinuri roșii de calitate. În 1984 erau 315 hectare de vii, 

 Alexandru Mihalca, Emil Lazea, Tradițiile... p. 48112

 Alexandru  Mihalca, Petru Popa, Maria Oana, Teodor Podrumar, Daniele Faur, Geza Balla, op.cit., p. 113

152
Petru Nicoară, Tatiana Tudor,  Cornelia Foster, op. cit., p. 178 114

 Alexandru Mihalca, Aspecte...., p. 127.115
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administarate de I.A.S. Barațca, producția totală de struguri ajungând la 1506 tone .  116

Este perioada în care strugurii de masă luau calea exportului, iar cei de vin erau 
valorificați în cadrul centrului de vinificație de la Barațca, vinul fiind apoi exportat în 
Cehoslovacia, Austria, Germania. 

După evenimentele din 1989 o mare parte a suprafețelor cultivate cu viță de vie 
au intrat în posesia proprietarilor, unele fiind defrișate. Este o perioadă în care 
constatăm o scădere a terenului cultivat cu viță de vie. Dacă în 1996 erau 316 hectare, 
în 2000 s-a ajuns la 286.   

După 2004 o mare parte din proprietari au vândut terenul unor firme private, care 
au făcut o serie de investiții. 

  

 Petru Nicoară, Tatiana Tudor,  Cornelia Foster, op. cit., p. 392.116
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Șiria: Cetate și vin în Podgoria Aradului 
 

 Localitate atestată documentar în 1169,  cu denumirea 
de „villa Siri” . Documentele medievale menționează 117

cetatea împreună cu domeniul, unde un loc important îl 
aveau viile.  În 1318 ajunge în stăpânirea coroanei 
maghiare.  

Până în secolul al XV-lea zona s-a dezvoltat, iar 
cetatea era sediul unui important domeniu, care în 
1439 a fost donat lui Gheorghe Brancovici, iar din 
1444 a intrat în posesia lui Iancu de Hunedoara. A fost 

moștenită de Matei Corvin, care o va dona nobilului Ștefan Bathory, iar familia 
acestuia a stăpânit-o până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.  În 1514 a fost 
ocupată și distrusă de Gheorghe Doja.  

În secolul al XV-lea este atestat domeniul cetății Șiria, iar din 1525 s-a păstrat o 
conscripție urbarială a cetății Șiria, unde se amintește de nonele de vin, ca urmare a 
practicării viticulturii de către țăranii aserviți. Potrivit documentului, în Șiria erau 103 
capi de familie iobagi și jeleri, iar 79 dintre aceștia erau viticultori.        

În document se mai specifică faptul că „fiecare iobag sau jeler care avea vie va da 
în timpul culesului nona”, dar și câte „un pui și câte o pâine, care este venitul 

 Alexandru Roz, Eugen Gluck, op. cit., p. 237 117
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provizorului cetății” . Se mai arată că localitățile Șiria, Galșa și Cladova erau obligate 118

să dea nonă din vin. În 1523 din cele trei sate s-au adunat 40 de butii, în timp ce în anul 
care a urmat, din cauza unor condiții meteo nefavorabile nona era de numai 19 butii . 119

În 1602 era în posesia principelului Transilvaniei. 

          !  

Șiria în 1835 Sursa: Biblioteca Județeană A.D Xenpol Arad 

 David Prodan, „Domeniul cetăți Șiria la 1525”,  în Anuarul Institutului de Istorie  din Cluj, tomul III, 118

1960, p. 53-54.
 George Mihalca, op. cit., p. 136. 119
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Instaurarea stăpânirii habsburgice a făcut ca o parte a iobagilor să devină 
viticultori. La mijlocul secolului al XVIII-lea avem în localitate 121 de viticultori, care 
se ocupau de 283 de sape de vie. În anii care au urmat numărul lor a crescut puternic și 
în 1766 avem 225 de viticultori din rândurile iobagilor, care lucrau 655 sape de vie. 

Potrivit conscripției din 1715 în localitate erau 9 proprietari care aveau numai vii 
și 23 de proprietari care dețineau vii, fânețe și teren arabil. În total erau 108 sape de 
vie . Este perioada când la Șiria funcționa sediul unui regiment grăniceresc și au fost 120

aduși sârbi care au fost împroprietăriți. Situația s-a schimbat la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, când după înfrângerea răscoalei lui Pero Seghedinaț sârbii au emigrat în 
Rusia.  

În 1722 localitatea avea 46 de familii și a intrat în posesia familiei Hofkammer 
din Viena. În 1751 făcea parte din domeniul Grassalkovich , iar în 1778 domeniile 121

Șiria și Galșa au ajuns în posesia baronului Bohus, fapt ce a dus la modernizarea zonei. 
Pentru că s-a dezvoltat și era situată într-o poziție geografică favorabilă, în 1808 
localitatea este menționată ca opidum. La mijlocul secolului al XIX-lea baronul Ioan 
Bohus a luat o serie de măsuri de modernizare a domeniului său, pentru că dorea 
organizarea unei ferme model, bazată pe „creșterea oilor, viticultură și exploatarea 
pădurilor” . 122

 

 Vasile Faur, op. cit., p. 89-91.120

 Alexandru Roz, Eugen Gluck, op. cit., p. 240 121

 Puiu EmilianValea, IoanTuleu, op. cit., p. 17122
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Castelul Bohus din Siria la sfârșitul sec. al XIX-lea 

În secolul al XIX-lea, pe fiecare parcelă din Șiria exista câte o clădire numită 
colnă sau hodaie. În funcție de averea proprietarului viei, colna era mai înstărită sau 
mai modestă. În fiecare an, în jurul datei de 8 septembrie, „marginile viei se greblau, ca 
fâșia de graniță, și nimeni nu mai pătrundea până nu începea culesul”, care se făcea în 
sunetele vesele ale tarafurilor și cântăreților. După cules, vinul era lăsat la colnă, în 
„podrum (pivniță)” , la învechit.  123

 Mihai Ogrinji, Ioan Neamțu, op.cit., p. 152.123
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Carte poștală reprezentând Șiria la începutul secolului al XX-lea    

Sursa: Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” Arad  

În anii care au urmat Marii Uniri cultivatorii de viță de vie din localitate s-au 
confruntat cu o serie de probleme, pentru că au pierdut piața de desfacere a produselor. 
Situația s-a agravat și mai mult în anii crizei economice. În 1927 erau 810, 9 hectare 
cultivate cu vie.  

Ce urmare a depășirii crizei, dar și a înrăutățirii situației materiale a celor ce 
trăiau din viticultură, autoritățile au luat câteva măsuri. În 1937 erau în localitate 1660 
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de podgoreni, care dețineau vie pe o suprafață de 1294 iugăre și 1057 stânjeni, din care 
1210 iugăre erau plantații de vie altoită  . 124

 

 Sursa: „Tribuna”, nr. 33, feb 11-24, 1907 

Într-un raport din 1937 trimis Camerei Agricole este descrisă situația din 
localitate. Se arată că  pe „coastele” din localitate s-a cultivat vie și înainte de filoxeră, 

 Arhivele Naționale- Serviciul Județean Arad, Fond Camera Agricolă, dos. 20/1937, f. 1124
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fapt ce rezultă din „faptul că pe dealurile din localitate viile formează complexe 
aproape fără întrerupere, neavând adică alte culturi agricole intercalate și chiar dacă 
sunt prezente ici colo ceva goluri, fiindcă sunt terenuri prea pietroase, abrupte sau 
ocupate cu tufărișuri, fie că că sunt numai de câțiva ani libere, urmând a fi și acestea 
plantate, bineînțeles unde calitatea și înclinarea terenului îngăduie” .  Se apreciază și 125

că vinurile din comună se bucurau de un „renume bine stabilit” . 126

În 1937 soiul cel mai întâlnit era Mustoasa, care ocupa 50-60 % din suprafața 
cultivată. Era un soi târziu și acid, iar vinurile obținute era acre. Totuși, soiul fusese 
apreciat în Austro-Ungaria, pentru că strugurii ajungeau în fabricile de șampanie din 
vechea monarhie. Pentru că în 1937 soiul nu mai era apreciat, iar vinul nu era suficient 
de dulce, locuitorii s-au adresat ministerului agriculturii pentru a cere aprobare în 
vederea cultivării unor soiuri noi, precum Riesling Italian, Furmint, Sauvignon, astfel 
încât plantațiile de Mustoasă să se reducă și să ajungă la maxim 10%.   

George Călinescu, ajuns la Șiria, avea să noteze: „Am băut, între altele, un vin 
încântător. Parcă ar fi fost extras din struguri italici, având o aromă de scorțișoară și 
vanilie, un mic iz de smochine și o înțepătură de cuișoare. Culoarea ca a dulceții de 
trandafir. Tovarășele au băut cu deliciu din această băutură, aparent elizeeană. Dar apoi 
au căpătat o iuțeală precipitată în gesturi, o tremurătură la pleoape și la buze, 
împreunate cu o defectare subită a deambulației. Vinul era un must a cărui fermentație 
fusese oprită cu puțin alcool, lungindu-i-se astfel tinerețea suavă” . Totuși, vinul cel 127

 Ibidem, f. 4125

 Ibidem, f. 5.126

 Ibidem, p. 152.127

!83



mai răspândit în zonă, după aminitirle bătrânilor șirieni, era un cupaj de Mustoasă de 
Măderat cu un soi local, Rujița. Strugurii de Rujița, deși aveau bobițe mai rare, 
acumulau mai mult zahăr, și prin amestec cu Mustoasa de Măderat, care avea suficientă 
aciditate, dar mai puțină „forță”, dădeau un vin echilibrat . 128

După instaurarea regimului comunist viile au ajuns în proprietatea statului. În 
1963 s-au luat unele măsuri de refacere și dezvoltare a Podgoriei. În acest sens s-a decis 
ca în localitate să se încurajeze plantarea de Riesling Italian și Mustoasă de Măderat, 
astfel încât să se obțină vinuri de masă și șampanie de calitate, care să se poată și 
exporta.    

 Ibidem, p. 153.128
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