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LIPOVA - „CHEIE A ARDEALULUI ȘI VAMĂ            

A MUREȘULUI” 

Așezată la poalele munților Zărandului, la intersecția unor importante 

drumuri comerciale care leagă Banatul de Ardeal, dar și pe malul Mureșului, 

fiind port, Lipova a avut un important rol economic, comercial și politic, ceea ce 

i-a favorizat dezvoltarea socială, ajungându-se în evul mediu la „alcătuiri sociale 

ample și de o deosebită luxură chiar”
1
.  Într-un act papal din 1218 se amintește de 

un centru de comerţ cu sare, existând totodată şi un port la râul Mureş.  

Prima atestare documentară a cetății Lipova datează din 1245, când regele 

maghiar Bela al IV-lea cere refacerea cetății care fusese distrusă de tătari în 1241. 

În jurul cetății în secolul al XIII-lea a început să se dezvolte și o așezare civilă cu 

caracter urban, fapt determinat și de importanța comerțului cu sare pe Mureș. 

Secolul al XIV-lea este pentru Lipova „epoca unei vertiginoase 

înfloriri”
2
, stabilindu-se prin intermediul comercianților o serie de legături cu 

lumea bizantină. La începutul secolului al XIV-lea, în timpul regelui Carol 

Robert de Anjou, cetatea și așezarea civilă cunosc o „remarcabilă dezvoltare pe 

toate planurile”
3
. Este perioada când la Lipova exista o „cămară regală, deposit 

de sare, monetărie unde se bătea moneda „marca de argint de Lipova”
4
. 

Datorită importanței sale, dar și a poziției strategice pe care a avut-o, pe 

parcursul evului mediu numeroase personalități au poposit în Lipova. Potrivit 

documentelor aici au venit de mai multe ori regii și reginele Ungariei. În 1315 

regele Carol Robert era la Lipova, unde a găsit locul potrivit pentru a se odihni, 

iar în 1 august regele semna la Lipova un act de danie pentru Toma, arhiepiscopul 

Strigoniului. În 15 decembrie 1316 regele era din nou la Lipova, unde semna un 

act de proprietate. În 23 mai 1344 regele Ludovic cel Mare al Ungariei era la 

Lipova, de unde în „vinerea după sărbătoarea Rusaliilor” scria „credincioșilor săi 

din conventul Mănăstirii Sfântul Ștefan din Dealul Oradea”
5
. În a doua jumătate a 

secolului al XIV-lea același rege, implicat în lupta antiotomană, a ajuns la 

                                                 
1 Ion S. Udrea, Biserica Greco-Ortodoxă din Lipova, Timișoara, 1930, p. 21. 
2 Ibidem, p. 25. 
3 Viorel Gh. Țigu, Costin Feneșan, Adriana Buzilă, „Biserica Ortodoxă Română din Lipova” în 

Banatica,  nr. 1, 1971, Reșița,  p. 354. 
4Victor Bleahu, Monografia orașului Lipova, ediția a II-a, Ed. Marineasa, Timișoara, 2006, p. 47.  
5 Documente privind istoria românilor veacul XIV, Seria C, Transilvania, vol. IV, București, 

Ed. Academiei Române, 1955, p. 191.  
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Lipova. În 1366 regele a emis de la Lipova un  „decret privitor la stârpirea 

ereziilor din Banat”
6
, dar are și o corespondență cu dogele Veneției, căruia îi 

mulțumește pentru susținerea acordată în luptele contra otomanilor.  

În secolul al XIV-lea Lipova traversa o perioadă de dezvoltare, astfel că 

„avuția ei era în creștere și pace netulburată”. Era o perioadă de 

„constructivism, de lărgire a cadrelor de amplificare a vieții spirituale și creștere 

a cerințelor de luxură”
7
. Se poate constata că pe parcursul secolului al XIV-lea 

aici activau mai multe bresle, fiind un important centru comercial, iar din 1446 

devine târg. Cei care transportau sarea pe Mureș plăteau vamă la Lipova, aici 

fiind o cămară de sare și un oficiu fiscal. „Sarea și lemnele Ardealului pe aici se 

scurg spre Balcani până departe spre Bizanțul fastuos și risipitor și până la 

Veneția și castele dalmate. Negustori cu mărfuri industriale vin și poposesc aci 

împământenind luxul și gustul rafinat al Bizanțului. Și odată cu aceștia cultura 

neo-greacă a Orientului imprimă un ritm nou și puternic de viețuire spirituală 

vechilor cadre.”
8
 

Încă de la începutul secolului al XIV-lea orașul a fost un important 

centru ecleziastic, atât pentru catolici, cât și pentru ortodocși. În 1327, la 

inițiativa reginei Elisabeta, s-a ridicat aici o biserică și un claustru al 

franciscanilor în onoarea Sfântului Ludovic
9
. Potrivit dijmelor papale din 

perioada 1332-1337 în localitate era o parohie. În mai 1332 începe construirea 

mănăstirii „menite să adăpostească centrul unei intense propagande catolice în 

rândul populației românești autohtone”
10

, care era considerată a fi una „eretică”.  

Lipova era un important centru și pentru ortodocși, în 1365 fiind amintit 

„Mitropolitul Mureșului Teodosie înmormântat la Lipova”
11

. În 1408 este 

amintită o episcopie românească, iar în 1427, cu ocazia unei donații regale, este 

amintită o biserică daco-ortodoxă
12

. În ciuda politicii de catolicizare, existența 

unei episcopii ortodoxe a dus la consolidarea legăturilor cu lumea balcanică și 

bizantină, astfel încât spiritualitatea orientală a găsit un „drum larg deschis 

pentru a reîmprospăta și fortifica vechiul element ortodox din aceste ținuturi”
13

. 

La începutul secolului al XV-lea băile din Lipova erau vizitate de 

Filippo Scolari. Este cel care s-a implicat în organizarea mai multor campanii 

antiotomane în sudul Dunării, ultima fiind în 1426, când după ce trece Dunărea 

având în subordine 5000 de călăreți și 10 000 de pedestrași, a cucerit mai multe 

cetăți, dar fiind bolnav a fost adus de medici la Lipova, unde a și murit. În 1428 

                                                 
6 Daniel Vighi, Cetatea Lipovei de la Carol Robert de Anjou la ocupația sovietică, Timișoara,  

Ed. Ariergarda, 2018, p. 17  
7 Ion S. Udrea, op. cit., p. 27. 
8 Ibidem, p. 25-26. 
9 Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, vol. I, Institutul de arte grafice, Timișoara, 1940, p. 241. 
10 Viorel Gh. Țigu et alii, op. cit., p. 354. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 355. 
13 Ion S. Udrea, op. cit., p. 26. 
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la Lipova era și regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, implicat în 

campaniile militare antiotomane. Șederea sa aici era o „urmare a eșecurilor 

campaniilor sale ofensive”
14

. De la Lipova regele a emis mai multe acte și 

documente, precum unele diplome de înnobilare, dar și unele prin care lua 

măsuri menite să consolideze apărarea pe Dunăre. Ca urmare a consolidării 

puterii turcilor în Peninsula Balcanică și a intensificării pericolului otoman, în 

1426 regele Sigismund dăruieşte cetatea Lipovei fiului ţarului Bulgariei, 

Şişman. Este perioada când se ridică o mare biserică ortodoxă în stil bizantin. În 

1440 Lipova era parte a domeniului Șoimoș și a fost donată voievodului Iancu 

de Hunedoara, pentru ca acesta să aibă un „punct de reazim față de Ardeal”
15

. 

În 1446 voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara și urmașii săi sunt 

investiți cu toate „drepturile asupra târgului opidum Lipova și a cetății Șoimoș 

cu domeniile respective”
16

. Voievodul transilvănean implicat în lupta 

antiotomană a refăcut cetatea. În 1452 era în Lipova, de unde „scrie 

brașovenilor despre pacea cu Țara Românească”
17

. Orașul și cetatea au rămas în 

posesia urmașilor lui Iancu până în 1509, când ajunge în stăpânirea ducelui de 

Brandenburg. Este cel care a inițiat o „amplă acțiune de fortificare, dar și de 

înfrumusețare a cetății orașului, mănăstirii și bisericilor”
18

.     

În 1514 răsculații conduși de Gheorghe Doja ajung și la Lipova și 

asediază cetatea pe care o cuceresc, apoi atacă și cetatea Șoimoșului,  care se 

„predă fără a opune rezistență”
19

. De la Lipova răsculații au plecat spre 

Timișoara, oprindu-se la Radna. 

În ciuda distrugerilor provocate de răsculați, Lipova a avut un rol 

important după înfrângerea Ungariei la Mohács, fiind loc de adăpost pentru 

nobilimea maghiară care își „ancorează aici nădejdile zdrobite”
20

. În 1527 

orașul a devenit sediul regelui Ungariei, Ioan Zápolya. În 1529 acesta a acordat 

Lipovei titlul de oraș liber regesc. Aici  a fost adusă și coroana Sfântului Ștefan, 

fapt ce transforma orașul de pe Mureș în „cetate de scaun, demnitate pe care o 

împarte cu Buda”. După cucerirea Ungariei Centrale de către Soliman 

Magnificul, în 1541 regina Isabella împreună cu nevâstnicul său fiu, Ioan 

Sigismund Zapolya, își stabilește reședința pentru câțiva ani la Lipova
21

, ceea ce 

face din cetatea de la sud de Mureș o adevărată capitală a Ungariei de Est și a 

Transilvaniei. Regina „supraveghează de aici oscilațiile soartei, amenințarea  

                                                 
14 Daniel Vighi, op. cit., p. 20. 
15 Ion S. Udrea, op. cit., p. 28. 
16 Victor Bleahu, op. cit., p. 16. 
17 Daniel Vighi, op. cit., p. 21. 
18 Ibidem, p. 23. 
19 Victor Bleahu, op. cit., p. 48. 
20 Ion S. Udrea, op. cit., p. 21. 
21 Cristina Feneșan, Constituirea Principatului autonom al Transilvaniei, București, Ed. 

Enciclopedică, 1997, p. 41. 
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semilunei, uneltirile hasburgice, intriga transilvană”
22

. Din păcate orașul va fi 

tot mai afectat de luptele cu turcii, care au cucerit orașul în 1551, dar trupele 

otomane au fost nevoite  a se retrage. În 1552 cetatea este din nou cucerită, 

devenind sediul unui sangeac, parte a vilayetului de Timișoara. Refacerea și 

transformarea cetății Lipova în cheie otomană a Văii Mureșului a dus la 

instaurarea unei garnizoane otomane alcătuite din 101 călăreți, 91 azapi și 99 

martolos care au fost transferați cu toții din Becicherec
23

. Este perioada în care 

zona începe a se reface, iar potrivit datelor din defterul din 1554 aici erau 68 de 

capi de familie plătitori de impozite, din care 22 erau maghiari, ceilalți fiind 

români și sârbi
24

. Din  același document rezultă că Radna și-a păstrat caracterul 

său multietnic și acolo conviețuiau unguri, sârbi și români. În anii care au urmat 

structura populației orașului s-a schimbat, a apărut un număr însemnat de 

musulmani, fiind menționate și lăcașuri de cult musulmane. Unii dintre 

musulmani erau militari, alții funcționari sau meșteșugari. 

Se poate constata că în a doua jumătate a secolului al XVI-lea Lipova 

era o importantă așezare și pentru turci, datorită poziției sale strategice: „era 

granița Transilvaniei și aici se găsea a treia trecătore prin care turcii pot intra 

de-a dreptul în Transilvania”
25

. Potrivit unui document din 1579 la Lipova erau 

„77 de familii creștine impuse la dare”, dar se amintește și de lăcașuri de cult 

otomane și mănăstiri creștine
26

. 

În timpul stăpânirii otomane biserica ortodoxă a fost transformată în 

geamie, dar episcopia ortodoxă a continuat să funcționeze, fiind amintiți în 

documentele vremii unii episcopi, precum Dănilă în 1563. La sfârșitul secolului al 

XVI-lea, în timpul luptelor antiotomane, este amintit și Todor, vlădica din Lipova 

care conduce o solie la principele transilvan, obținând promisiunea de ajutor 
27

. 

Datorită poziției geografice, fiind considerată „poarta Transilvaniei”, dar 

și rolului său important, atât în plan militar, cât și comercial, Lipova a fost un 

teritoriu disputat între otomani și habsburgi timp de aproape două secole. 

Declanșarea în 1593 a unui război antiotoman de către Liga Sfântă a afectat și 

Lipova. În 1594 locuitorii din zona Lipovei au confiscat corăbiile trimise după 

sare în Transilvania și au ucis echipajele otomane
28

. În 1595 armata principelui 

Transilvaniei, Sigismund Báthory, a cucerit cetatea. În aprilie 1596 turcii au 

                                                 
22 Ion S. Udrea, op. cit., p. 21. 
23 Cristina Feneșan, Vilayetul Timișoara.1552-1716, Timișoara, Ed. Ariergarda, 2014, p. 95. 
24 Ibidem , p. 98. 
25 Maria Holban (sub red.), Călători străini despre Țările Române, vol. II, București, Ed. 

Științifică, 1970,  p. 340 
26 Ioan Hațegan, Vilayetul de Timișoara. Repere cronologice,  Timișoar, Ed. Banatul,  Ed. 

Artpress, 2005, p. 78; Fodor Pal, Lippa es Radna varosok a 16 szazadi torok adooszeirasokban, 

în „Tortenelmi Szemla”, XXXIX, dasc.4, Budapesta, 1997, p. 317. 
27 Ibidem, p. 104; Radu Păiușan, Corneliu Sav, Lupta antiotomană în Banat și Mihai Viteazul, 

în SIB, IX, Timișoara, 1983, p. 30. 
28 Ioan Hațegan, op.cit., p. 102. 
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asediat din nou cetatea, dar au fost respinși având pierderi grele, pașa de Timi-

șoara a fost grav rănit, iar beiul de Gyula și cel din Cenad au murit pe câmpul de 

luptă, alături de alți 3000 de turci și tătari
29

.  În timpul confruntărilor din 1596 la 

Lipova a ajuns și principele Transilvaniei, care a ținut aici un Consiliu de Război, 

unde s-a decis continuarea campaniei și asedierea Timișoarei
30

. 

În 1599 cetatea este ocupată de trupele lui Mihai Viteazul, iar în 1600 la 

Lipova era Baba Novac, care cu armata sa a organizat mai multe atacuri asupra 

vilayetului Timișoarei, arzând și prădând mai multe localități. În 1602 cetatea 

Șoimoșului a fost cedată otomanilor, în timp ce Lipova a rămas parte a 

Principatului Transilvaniei, fiind supusă mai multor atacuri din partea turcilor, 

care au reușit să o recâștige definitiv în 1616. Importanța Lipovei reiese și din 

scrisoarea reprezentanților celor trei națiuni privilegiate trimisă în 6 mai 1616 

căpitanului suprem al Lipovei, Paul Keresztesi, căruia i se cere să „nu 

înrăutățească situația cu rezistența sa în fața cedării Lipovei, acesta fiind prețul 

plătit pentru liniștea țării”
31

. 

La sfârșitul secolului al XVI-lea, când Lipova a fost eliberată de creștini, 

era aici un ierarh, Matei. Acestuia i-a urmat în scaunul ierarhic fiul său, Sava, 

care la începutul secolului al XVII-lea, în timpul confruntărilor militare, își 

mută reședința de la Ineu la Lipova și se implică în lupta antiotomană. În semn 

de apreciere pentru „meritele sale deosebite”, dovedite de „atâtea ori în 

trecut”
32

, principele Transilvaniei îi donează în 1607 o moară pe Mureș. 

Reinstaurarea stăpânirii otomane a dus la retragerea populației în 

Transilvania. Datorită poziției sale strategice, fiind considerată „poartă a 

Transilvaniei”, aici au staționat trupele otomane. În 1626 erau în cetatea 

Lipovei 600 de călăreți și 700 de pedestrași
33

. În secolul al XVII-lea, ca urmare 

a instaurării păcii, orașul s-a dezvoltat. Din această perioadă au rămas urme care 

dăinuie și azi, precum Bazarul turcesc, care a fost construit între 1637-1672, sau 

un sistem de alimentare cu apă a orașului. 

  În secolul al XVII-lea este amintită în diferite documente Episcopia de 

Lipova. În 1633 problemele bisericești erau discutate de patru judecători 

otomani, care au dezbătut cererea „vlădicii Teodor, reprezentant al 

mitropolitului ortodox, referitoare la faptul că locuitorii catolici nu vor să 

plătească tribut la fel ca și ortodocșii”
34

. În cazul locuitorilor creștini din Radna 

care nu au biserică, autoritățile au aceptat ca să se țină liturghia în casele lor, 

fără a fi „conturbați sau deranjați de cineva”
35

.  

                                                 
29 Ibidem, p. 113. 
30 Ibidem, p. 114. 
31 Ibidem, p. 153. 
32 Ibidem, p. 146.  
33 Ibidem, p. 175. 
34 Ibidem, p. 179. 
35 Ibidem. 
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Importanța pe care a avut-o Episcopia Lipovei reiese și din Îndreptarea 

legii din 1648, unde se amintesc 23 de episcopii, printre care și cea de la Lipova 

din Banat, lângă Mureș
36

. În 1651 este amintit episcopul Sofronie, care avea 

titulatura de mitropolit al cetății „Lipovei-Giula cu sediul în mănăstirea 

Hodoșului care are hramul Intrării Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”
37

. La 

Lipova a ajuns și Sava Brancovici, care a părăsit Ineul ce a fost cucerit de turci 

și a venit în „scaunul Episcopal al bisericii din Lipova”
38

. Este considerat un 

apărător al ortodoxiei, transformând biserica din Lipova în „conducătoarea 

vieții religioase dintre Tisa și Munții Apuseni”
39

. Sfârșitul stăpânirii turcești a 

dus la dispariția Episcopiei de Lipova și la reorganizarea Bisericii Ortodoxe.  

În 1642 autoritățile otomane au aprobat cererea locuitorilor din Radna 

„de a-și ridica o biserică catolică pe ruinele celei vechi, întrucât nu au de ani de 

zile un asemenea lăcaș”
40

. Au urmat demersurile locuitorilor din Radna pentru 

ca „divanul din Timișoara” să aprobe cererea lor, arătându-se că se dorește 

ridicarea zidurilor și tavanului bisericii pe „vechiul amplasament”. Ca urmare a 

demersurilor făcute de catolici „Ilias aga adeverește dorința locuitorilor din 

Radna de a-și ridica biserică” și recunoaște dreptul lor de a-și „exercita credința 

în prezența preotului lor Andria”, iar Hasan beilerbeiul de la Timișoara s-a 

adresat „omologului său de la Buda”  în problema bisericii din Radna
41

.   

La mijlocul secolului al XVII-lea asistăm la o resuscitare a 

catolicismului în zonă și apar tot mai mulți misionari catolici. În 1651 Luca 

Diodati, misionar iezuit, ajunge la Timișoara și află informații despre misiunile 

iezuite de la Timișoara, Carașova și Lipova, „raportând situația superiorilor săi, 

inclusiv venirea lui Rudolf, un iezuit austriac”
42

. A urmat salutul papei 

Inocențiu al X-lea, care le cere catolicilor din Banat să „îndure cu credință 

prigoana otomană îndreptată asupra lor”
43

. 

Perioada de liniște și prosperitate pentru Lipova a fost întreruptă de 

conflictele apărute în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. În 1660 orașul 

este vizitat de călătorul turc Evliya Çelebi, care a și luat parte la campania 

militară de cucerire a Oradei. Referindu-se la cetatea Lipovei amintește că este 

veche, ocupată în 1551 de către turci, fiind reședința unui sangeac și parte a 

vilayetului Timișoarei. Potrivit lui Çelebi cetatea era așezată pe malul 

Mureșului, iar locuitorii se ocupă cu transportul sării, în afara cetății fiind 

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

Marineasa, 2005, p. 20.  
37 Viorel Gh. Țigu et alii, op. cit., p. 355. 
38 Ion S. Udrea, op. cit., p. 29. 
39 Ibidem. 
40 Ioan Hațegan, op. cit., p. 189. 
41 Ibidem, p. 190. 
42 Ibidem, p. 197; Krista Zach, Die bosnische Franziskaner – mission des 17 Jahrhunderts, în  

„Südostlichen Niederungarn”, Munchen, 1979, pp. 141-142. 
43 Ioan Hațegan, op.cit., p. 197. 
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„câteva sute de depozite de sare”.  Çelebi a găsit pe malul Mureșului o „cetate 

de piatră frumoasă în formă de pentagon”
44

 și un oraș foarte bogat, pentru că pe 

aici „trec mii de corăbii cu alimente”. Mai relatează că cetatea are o 

circumferință de 10 000 de pași și are cinci porți, cinci geamii și șapte școli. 

Orașul era alimentat cu apă prin mai multe cișmele. Referindu-se la situația 

materială a locuitorilor săi, călătorul turc scria că „porțile tuturor familiilor stau 

deschise, iar lumea e atât de primitoare față de călători, încât orașul nu are 

nevoie de hanuri”
45

. Călătorul turc a trecut și prin Radna, unde a găsit o lume 

mult mai austeră. Relatează despre palanca Radna, unde erau „20 de case de 

creștini”, iar trecerea de pe un mal pe altul al Mureșului se făcea pe un pod 

„suspendat cu lanțuri”. Ajuns la Șoimoș găsește o cetate situată pe o stâncă 

înaltă pe malul Mureșului. În 1660 cetatea avea un rol strategic important în 

zonă, fiind solid fortificată și dotată cu soldați, tunuri și muniție. Avea o singură 

poartă, iar în interior erau 30 de case, o mică geamie și un șanț adânc
46

.  

În ultimele decenii ale secolului al XVII-lea farmecul Lipovei avea să 

dispară, zona fiind  afectată de conflictele dintre marile imperii. În 1663 trupele 

beilerbeiului de Timișoara asediază Lipova
47

, iar în noiembrie erau în oraș. 

În 1688 imperialii cuceresc Lipova, dar o vor pierde. În septembrie 1695 

sultanul Mustafa al II-lea vizitează Lipova, ocazie cu care cetatea este descrisă de 

un cronicar otoman, care arată că este situată în zonă de șes, pe malul Mureșului,  

la poalele unui deal înalt. Cronicarul insistă pe detalii legate de fortăreața sa 

interioară, formată din „patru ziduri de piatră în patru colțuri iar în două colțuri 

avea turnuri de cărămidă”
48

. Referindu-se la fortificația exterioară afirmă că era 

înconjurată de un „șanț lipsit de apă, apoi erau patru redute mari de pământ legate 

una de alta, iar în partea exterioară a întăririlor era un șanț plin cu apă. Acest șanț 

fiind în afară, cetatea era înconjurată de palisade și țăruși”
49

. Cetatea a suferit 

mari distrugeri în conflictele din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. De la 

cronicarul otoman aflăm că austriecii au dărâmat fortăreața exterioară, creând un 

câmp de luptă, care era înconjurat de un șanț cu apă și șarampoaie. Cronicarul 

relatează și că în „cei patru ani de la căderea acestei cetăți în mâna austriecilor s-

au depus multe eforturi pentru întărirea ei”. În ciuda acestor demersuri, în 1695 

sultanul constată că cetatea era „cu neputință a o păzi”, fortificația exterioră era 

deja distrusă, fiind făcută „una cu pământul”. A urmat distrugerea fortificației  

interioare, după ce tunurile, muniția, dar și grâul au fost trimise în cetatea 

Timișoarei. Cronicarul sultanului Mustafa este cel care a realizat în 10 septembrie 

                                                 
44 M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet (sub red.), Călători străini despre 

Țările Române, vol. VI, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1976, p. 505. 
45 Ibidem, p. 506. 
46 Ibidem, p. 511. 
47 Ioan Hațegan, op. cit., p. 225. 
48 Ibidem, p. 264. 
49 Ibidem.  



14 
 

1695 o ultimă și „cea mai completă descriere a cetății medievale Lipova, în 

preziua distrugerii sale definitive”
50

. Prin distrugerea cetății Lipova își pierde 

rolul său militar, ajungând un simplu târg, care în 1717 avea 70 de case, „fiind o 

așezare mare în raport cu altele mai depopulate, dar care în comparație cu 

vremurile era în descreștere demografică”
51

.     

Conflictele s-au terminat pentru o scurtă perioadă  prin semnarea pacii 

de la Karlowitz în 1699, când s-a stabilit că teritoriile  din sudul Mureșului 

râmân în stăpânirea Imperiului Otoman, iar cele din nord au trecut în stăpânirea 

Imperiului Hasburgic. Astfel Mureșul a ajuns să fie granița dintre două imperii, 

iar Lipova a rămas în zona turcească, pe când Radna și Șoimoș erau în partea 

controlată de Viena. 

În 1716 războiul a fost reluat, iar Lipova și întreg Banatul au fost cucerite 

de imperiali. Instaurarea stăpânirii habsburgice în 1718 a făcut ca autoritățile să 

înceapă o „activitate de primenire în toate domeniile”
52

, dar și o politică de 

catolicizare. În plan administrativ au fost adoptate mai multe măsuri de 

reorganizare a zonei.  În locul vechiului sangeac al Lipovei a apărut districtul 

Lipovei, condus de un administrator districtual. Noul district făcea parte din cele 

12 districte bănățene și cuprindea 42 de localități, fiind al cincilea ca mărime.  

Una dintre primele măsuri luate de autorități a fost reorganizarea 

oficiului sării din Lipova. Era o măsură prin care se impuneau o serie de taxe și 

se controla în același timp și comerțul cu sare. Potrivit documentelor, în 1719 J. 

H. Mayer a fost numit administrator al sării la Lipova și avea un salariu anual 

de 600 de florini „plus încă 200 fl. pentru susținerea rangului de vameș”
53

. În 

perioada care a urmat cei din conducerea cămării de sare au făcut demersuri 

pentru ca transportul să se desfășoare în condiții cât mai bune. În noiembrie 

1719 se cere administrației ca pe lângă locuitorii din pădure să mai trimită încă 

30 de oameni care să lucreze la modernizarea malurilor Mureșului
54

. Ca urmare 

a reorganizării transportului sării pe Mureș, în februarie 1720 s-a stabilit că 

anual administratorul cămării de sare de la Lipova poate prelua cel puțin 30 000 

de pietre de sare
55

 care urmează a fi transportate din Transilvania la Lipova, iar 

de aici distribuite în Banat. În anii următori s-au făcut lucrări de îndiguire și 

modernizare a malurilor Mureșului și s-au stabilit norme pentru funcționarea și 

amplasarea morilor, iar cele plutitoare au fost interzise, asfel încât să nu mai 

îngreuneze transportul pe Mureș. Reorganizarea cămării sării a făcut să apară o 

                                                 
50 Ibidem, p. 265. 
51 Stelean-Ioan Boia, „Lipova. Istorie, societate și administrație secolele XVIII-XIX”, în 

Restituiri bănățene, VII, 2019,  Timișoara, Ed. Eurostampa,  p. 144. 
52 Viorel Gh. Țigu et alii, op. cit., p. 359. 
53 Ioan Hațegan, Alexandru Kosa, Cronologia Banatului, vol. III/1: Banatul între 1716-1735, 

Timișoara, Ed. Banatul, 2018, p. 41. 
54 Ibidem, p. 49. 
55 Ibidem, p. 51 
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sursă nouă de venit, atât pentru cei din zonă, cât și pentru autorități. Date 

interesante privind desfășurarea comerțului cu sare apar într-un raport din  

decembrie 1720 al vameșului de la Lipova, unde se precizează că „pentru 

fiecare transportator care dirijează navele cu sare pe parcursul Mureșului  

plătește 1,5 creițari, iar pentru cei care au cai plătește 6 creițari
56

. În 1723 

administratorul cămării de sare la Lipova făcea demersuri privind plata unor 

muncitori, iar administrația a admis ca „toți locuitorii din districtele Lipova și 

Ciacova care vor lucra pe Mureș să fie plătiți zilnic cu 9 creițari”
57

. Potrivit 

documentelor, în 1724 la Lipova erau „permanent la robotă 40 de oameni” care 

lucrau la malurile Mureșului
58

. Datorită măsurilor luate de autorități Lipova a 

redevenit un important centru comercial. Aici veneau cu căruțele reprezentanții 

districtelor bănățene pentru a lua sarea necesară. În mai 1728 conducerea 

districtului Vârșeț raportează că vor trimite căruțe la Lipova după cele 3.000 

chintale de sare
59

. În 1733 pentru districtul Caransebeș se repartizau de la 

Lipova 3.300 chintale de sare. În același an administrația a ordonat districtelor 

Becicherecul Mare, Cenad, Lugoj, Făget, Pancevo, Lipova și Caransebeș „să 

trimită căruțe la Lipova după sare”
60

. Importanța comerțului cu sare la Lipova 

reiese și dintr-un document din 1734 unde se arată: „Tezaurarul transilvănean 

înștiințează administrația că la Lipova vor fi transportate 32.000 de chintale de 

sare”
61

. Din cercetarea documentelor reiese rolul important al Lipovei în 

transportul sării pe Mureș, aici ajungând cantități tot mai mari. Potrivit unui 

document din 1736, conducerea districtului Ciacova arată că locuitorii săi se 

vor deplasa la Lipova pentru a ridica cele 32.000 chintale de sare
62

. Dezvoltarea 

comerțului cu sare a determinat la mijlocul secolului al XVIII-lea efectuarea 

unor demersuri privind extinderea cămării de sare și a suprafeței portului, 

lucruri care s-au și realizat în deceniile care au urmat. 

Dezvoltarea comerțului pe Mureș a făcut ca în zonă să înflorească și 

meșteșugurile. În 1752 la Radna erau 15 meșteșugari, majoritatea cu nume 

românesc. Dintre aceștia amintim un curelar, doi rotari, doi cojocari, trei 

croitori și cinci pescari.  Existența acestor meșteșugari la Radna a fost posibilă 

datorită contactului „comercial și industrial înlesnit cu Banatul prin mijlocirea 

podului dintre Radna și Lipova”
63

.    

La începutul secolului al XVIII-lea în Lipova au ajuns misionari iezuiți 

trimiși de papa Inocențiu al XIII-lea, iar în 1724 primii coloniști catolici de 

                                                 
56 Ibidem, p. 59 
57 Ibidem, p. 115. 
58 Ibidem, p. 132. 
59 Ibidem, p. 225.  
60 Ibidem, p. 302. 
61 Ibidem, p. 314. 
62 Ioan Hațegan, Alexandru Kosa, Cronologia Banatului, vol. III/2: Banatul între 1716-1735, 

Timișoara, Ed. Banatul, 2018, p. 18. 
63 Gheorghe Ciuhandu, op. cit., p. 146. 
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origine germană. Colonizarea șvabilor a fost făcută în mai multe etape. Prima 

etapă este în perioada 1717-1721, iar  a doua etapă  etapă în  perioada anilor 

1722-1736
64

. Pentru că o mare parte a noilor veniți au murit de holeră în 1737-

1739, au urmat alte etape ale colonizării în perioada 1749-1764 și 1770-1775. 

Sosirea etnicilor germani a dus la modernizarea zonei, pentru că autoritățile le-

au asigurat o serie de privilegii, dar și „învățământ, preoți, felceri și așa-ziși 

chirurgi”
65

. În 1725 era un „felcer” la Lipova, iar din 1727 era un medic ce se 

îngrijea de combaterea bolilor care făceau multe victime în rândurile noilor 

veniți.  

Ca urmare a politicii de colonizare, la mijlocul secolului al XVIII-lea 

erau la Radna 21 de gospodării de „socați”, bulgari romano-catolici. În 

deceniile care au urmat aceștia au fost maghiarizați. Referindu-se la aceste 

colonizări Francesco Griselini, martor al evenimentelor, avea să scrie în 1764: 

„Neumann în acțiunea sa de populare a așezărilor mută la Lipova 84 de familii, 

în cea mai mare parte țesători de ciorapi de mătase”
66

. Un alt cronicar al 

secolului al XVIII-lea, Johann Jakob Ehrler, avea să scrie în aceeași perioadă că 

Lipova era locuită de români și germani. 

Începutul secolului al XVIII-lea este perioada în care și lumea ortodoxă 

din Lipova trece printr-un moment de schimbare. Este refăcută Biserica 

Ortodoxă, care a suferit distrugeri în timpul ocupației turcești și a luptelor ce au 

urmat. În anii 1732-1735 biserica a fost renovată, fiind mărită și apoi  pictată de 

„un colectiv bine sudat”
67

. Într-un document din 1775 se arată că biserica de la 

1732 avea „iconostas din zid pictat de Nedelcu”
68

. Alte lucrări au fost făcute în 

1797, ocazie cu care a fost distrus vechiul iconostas de zid pentru a putea fi  

mărită biserica. Ca urmare a lucrărilor realizate pe parcursul secolului al XVIII-

lea biserica devine din punct de vedere arhitectural „una din numeroasele 

biserici în stil baroc provincial de pe teritoriul Banatului”
69

.  

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea la Lipova au avut loc și unele 

mișcări sociale, dintre care amintim răscoala regimentelor gărănicerești condusă 

de Pero Seghedinaț, fapt ce a dus la dispariția grănicerilor sârbi, majoritatea 

emigrând în Rusia, iar cei rămași fiind asimilați de marea masă a populației. Un 

alt eveniment este mișcarea de apărare a ortodoxiei a călugărului Visarion 

Sarai, care în 1744 ajungea la Lipova. Visarion surprinde propaganda de 

catolicizare din Bihor care amenința să se extindă și în Banat. Ajuns la Lipova, 

a ținut mai multe predici prin care combătea extinderea greco-catolicismului, iar 

                                                 
64 Aurel Țintă, Colonizările habsburgice în Banat. 1716-1740, Timișoara, Ed.Facla, 1972, p. 93. 
65 Victor Bleahu, op.cit.,  p. 264. 
66 Francesco Griselini, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Editura 

de Vest, Timișoara, 2006, p. 139. 
67 Viorel Gh. Țigu et alii, op. cit., p. 359. 
68 Ioachim Miloia,  „Biserica românească din Lipova” în Analele Banatului, 1928, nr. 1, p. 26-42. 
69 Viorel Gh. Țigu et alii, op. cit., p. 357. 
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pe un deal al orașului a fost ridicată o cruce care a devenit loc de pelerinaj. 

Pentru a nu deveni un simbol de rezistență față de autoritățile habsburgice, s-a 

interzis orice pelerinaj și s-au impus sancțiuni dure
70

. În 16 mai 1745 

congregația comitatului Arad  cerea să se „vestească o aspră pedeapsă de 100 de 

lovituri de bici pentru cei care vor mai trece Mureșul la Crucea de la Lipova a 

Călugărului, iar dacă și după aceasta vor mai călca porunca tot de câte ori o vor 

călca tot de atâtea ori să fie globiți cu 12 florini Rhenensi”
71

. 

Pe parcursul secolului al XVIII-lea la Lipova au apărut unele școli și 

odată cu ele învățământul modern, organizat în spiritul iluminist specific epocii. 

Încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea avem aici o școală ortodoxă 

care era frecventată de copiii românilor și sârbilor. În 1774 era în Lipova o 

școală principală unde „urmau să fie luate măsuri pentru ca învățământul să se 

desfășoare conform normelor noi în vigoare și a metodelor lui Felbiger”
72

. 

Noua școală era prevăzută cu 2-3 învățători și un catehet
73

. 

Ca urmare a politicii dusă de autorități, pe parcursul secolului al XVIII-

lea structura etnică și confesională a zonei a suferit unele transformări. Dacă la 

sfârșitul secolului al XVII-lea Lipova își pierde rolul strategic, pe parcursul 

secolului al XVIII-lea, ca urmare a măsurilor luate de autorități, se poate 

observa că din punct de vedere economic așezarea s-a dezvoltat. Este perioada 

când „un aparat funcționăresc în creștere numerică, un număr de negustori în 

prosperitate economică, ca și un mare număr de meșteșugari organizați în bresle 

indică starea așezării”
74

. Se poate vorbi de o prosperitate economică, „ târgul 

din Lipova fiind considerat cel mai mare târg de mărfuri din zonă”, lucru 

posibil și datorită poziției geografice, Ehrler afirmând că „toți cei ce vin din 

Banat trec prin Lipova pentru a traversa Mureșul”. Același funcționar vorbește 

și de importanța cultivării viței de vie, pentru care locuitorii aveau o 

„preocupare deosebită”, iar vinul era comercializat cu prilejul pelerinajelor 

religioase la Radna. Toate acestea au contribuit la extinderea așezării, care în 

1816 avea „920 de case cu 4011 locuitori, așezarea având 15 străzi”
75

.  

Ca urmare a dezvoltării economice și a unui mare număr de meșteșugari 

și negustori care activau în zonă, în perioada 1819-1820 s-au organizat breslele 

meșteșugărești din Lipova. Este perioada când a apărut breasla olarilor, 

considerată „cea mai cunoscută”
76

, produsele membrilor săi fiind căutate de 

                                                 
70 Ibidem, p. 356. 
71 Gheorghe Ciuhandu, op. cit., p. 85. 
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76 Kovach G., Răspândirea meşteşugurilor în comunele comitatului Arad în secolele XVII-XIX, 

Arad, 1974, p. 13. 



18 
 

„țărani români din toate satele văii Mureșului”
77

. Statutul breslei, semnat de 

împăratul Francisc I, cuprindea informații privind organizarea și funcționarea 

meșteșugarilor. Această breaslă s-a dezvoltat în anii următori și a ajuns până la 

180 de membri
78

. 

În 1820 apărea și breasla mixtă a meșteșugarilor. Aceasta reunea dogari, 

zidari, dulgheri, tâmplari, geamgii, pietrari, strungari, tăbăcari, măcelari, 

pantofari, cizmari, pălărieri, curelari, pieptănari, frânghieri, sitari, arămari, 

fierari, turtelari, rotari, tinichigii, brutari, morari, hornari, croitori, năsturari, 

țesători, cojocari, săpunari, armurieri, argintari și aurari. În 1845 statutele 

breslei mixte au fost refăcute 
79

.   

Evenimentele din 1848 au afectat și Lipova. Un grup de intelectuali 

români, în frunte cu protopopul Dimitrie Petrovici Stoichescu, se alătură 

revoluționarilor bănățeni conduși de Eftimie Murgu și participă la Adunarea de 

la Lugoj, unde protopopul Lipovei este ales vicar general mitropolitan
80

. În 

același timp Kossuth, în drumul său spre Lugoj, se oprește la Radna, iar Lipova 

va fi ocupată de armata sa. În acest context în Lipova și împrejurimi au loc o 

serie de conflicte sociale, iar casele grofilor și funcționarilor maghiari sunt 

atacate. Într-un document judele maghiar al Radnei, Adalbert Peterffy, arată că 

nobilii și înalții funcționari își exprimă teama că dacă nu vor fi pedepsite aceste 

abuzuri neînfrânate, vor fi atacați și ei, iar averea și viața lor vor fi amenințate
81

.       

Secolul al XIX-lea este o perioadă de dezvoltare culturală și pentru 

românii din Lipova. Datorită pătrunderii ideilor iluministe, încă din 1842 a 

apărut Casina românească de la Lipova. În același an apare pe lista abonaților la 

„Gazeta Transilvaniei” și Societatea cititoare. Aceasta a apărut ca a urmare a 

„inițiativei unui grup de negustori, rentieri, cadre didactice, consilieri, clerici, 

meșteri care figurau printre cei abonați la Gazeta Transilvaniei și Foaie pentru 

Minte, Inimă și Literatură”
82

. După evenimentele din 1848-1849 autoritățile de 

la Viena nu au mai îngăduit funcționarea asociațiilor culturale, dar în ciuda 

măsurilor dure luate de autorități în 1854 mai erau 3 localnici abonați la 

„Gazeta Transilvaniei”. 

Din 1860 autoritățile de la Viena au început să susțină organizarea unor 

asociații culturale. În acest context românii din Lipova au fost printre primii 

membri ai Astrei de la Sibiu, dar și ai Asociației Naționale Arădene pentru 

Cultura Poporului Român constituită la Arad în 1863. Este perioada când 
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protopopul Lipovei, Ioan Țăranu, susținea financiar activitatea asociației de la 

Sibiu și „juca rolul de colector al sumelor bănești investite de către enoriași în 

asemenea întreprinderi culturale”
83

. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea asistăm la o reorganizare a vieții 

culturale a românilor din Lipova, iar școala confesională românească, unde a 

activat  Societatea cititoare,  a devenit un spațiu prea mic pentru „viața de club a 

românimii lipovene”. De aceea localnicii au devenit „dornici să poată pune tot 

mai bun temei la un centru românesc de întâlnire și convenire”
84

 și au decis în 1 

decembrie 1894 strămutarea într-un sediu nou în „spațioasele chilii ale d-lui 

comerciant Aurel Savici”, unde pe lângă bibliotecă membrii societății vor avea 

„destulă comoditate”. În organizarea acestui eveniment era implicat și Sever 

Bocu, secretar al societății, iar la eveniment a fost prezent și lipoveanul 

Atanasie Marian Marienescu, membru al Academiei Române. În 1895 era 

înființată și biblioteca societății și au început să fie organizate conferințe 

publice. Activitatea intelectualității din Lipova a fost susținută de 

academicianul Atanasie Marian Marienescu, care în semn de apreciere pentru 

activitățile desfășurate în localitatea sa natală a donat 163 de volume și 

fotografiile lui Andrei Șaguna, Alexandru Sterca Șuluțiu și Ion Brătianu
85

. 

În 1873 câțiva cetățeni propun înființarea unei școli civile de băieți cu 

predare în limba maghiară, lucru care s-a și realizat, propunerea fiind aprobată, iar 

în 15 noiembrie 1874 au început cursurile. Din 1883 școala a fost finanțată de stat. 

A urmat în 1887 înființarea unei școli comerciale superioare, „fapt ce constituie 

începutul unui învățământ de grad”
86

 într-o localitate populată de țărani, 

meșteșugari și negustori.  

Ca urmare a intensificării activităților culturale, în 1883 a fost înființat și 

un cor vocal țărănesc, condus de Ioan Tuducescu și Constantin Crăciun. Primul 

președinte al corului a fost preotul paroh Iosif Suciu. Potrivit statutelor, coriștii 

aveau obligația de a cânta la Sfânta Liturghie, dar puteau participa și la 

„repetiții și manifestări cu plată”
87

. Inițial a fost un cor bărbătesc, după 1918 

devine cor mixt. La Radna activitatea corală a început în 1904, când învățătorul 

Traian Givulescu a înființat un cor pe care l-a și condus timp de două decenii. 

Mai amintim că încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea la Lipova funcționa un 

cor maghiar, ce a fost reorganizat după Primul Război Mondial. Repertoriul 

acestuia cuprindea piese importante din folclorul maghiar, dar și unele semnate 

de compozitorul Bela Bartok
88

.  
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Situate într-o zonă strategică, atât Radna, cât și Lipova au cunoscut în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea o perioadă de dezvoltare, determinată de 

apariția transportului pe căile ferate. Încă din 1851 guvernul de la Viena 

dispune realizarea unor studii pentru traseul căii ferate Arad - Sibiu. În ciuda 

inițiativei Vienei, lucrările au început după mai bine de un deceniu, pentru că nu 

s-a găsit o persoană care să asigure costul lucrărilor. În 15 august 1864 guvernul 

aprobă construirea căii ferate Arad - Vințu de Jos - Sibiu. Lucrările au început 

în 18 august 1866, iar în 22 decembrie 1870 s-a inaugurat calea ferată Arad - 

Alba Iulia, care trecea și prin Radna. În acest context s-a realizat un pod peste 

Mureș care lega gara din Radna de gara din Lipova. Noul pod a fost opera unei 

echipe de specialiști italieni și a fost „pentru perioada respectivă singurul pod în 

curbă din Europa”
89

. Modernizarea societății a făcut ca din 1860 legătura dintre 

Băile Lipova și centru să se facă de un tramvai tras de cai. 

În a doua jumătate a secolului s-au organizat în Lipova și primii 

pompieri. Demersuri pentru organizarea unui corp de pompieri voluntari au 

început în 1866, când s-au înscris 87 de membri. A urmat ridicarea unui sediu, 

unde să se facă instructajul și să se depoziteze materialele din dotare. Pentru 

ridicarea sediului parohia romano-catolică a donat terenul. În 1893 s-a reușit 

construirea parterului remizei, iar după 1900 a etajului și a turnului.  Născută ca 

o inițiativă a comunității germane, organizarea pompierilor voluntari a fost 

susținută și de români și maghiari
90

. 

În perioada 1870-1875 a fost ridicată la Lipova clădirea fabricii de bere. 

Aici s-a produs bere pentru consumul local, producția ajungând la 8000 hl pe 

an. Berea era calitativă, datorită apei de izvor
91

.  

Dezvoltarea economică a zonei a făcut ca în ultimul deceniu al secolului 

al XIX-lea atât la Radna, cât și la Lipova, să se înființeze câte un institut de 

credit. În 1893 a fost înființat Institutul de Credit și economii Lipovana, 

societate pe acțiuni în Lipova, comitatul Timiș. A avut un capital inițial de 

100.000 de coroane, format din 500 de acțiuni în valoare de 200 de coroane 

bucata. La începutul secolului al XX-lea institutul era condus de Alexandru 

Mocioni, președinte, și Voicu Hamsea, director executiv, iar printre membrii 

comitetului de supraveghere era și profesorul arădean Teodor Ceontea.   

 În 1897 a apărut Murășanul, Institut de credit și economii, societate pe 

acțiuni în M. Radna, comitatul Arad. Avea un capital inițial de 80.000 de 

coroane, capital format din 400 de acții a 200 de coroane bucata. În 1901 

institutul era condus de Vasile Beleș, care era președinte, și Ioan Tuducescu, 

director executiv. În conducere mai erau implicați și alți intelectuali din zonă, 

dintre care îi amintim pe Aurel Halic și Melentie Suciu din Șiștarovăț, iar 

printre membrii comitetului de supraveghere era și Sava Raicu. 
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În ciuda dezvoltării, nici în secolul al XIX-lea Lipova nu a depășit 

stadiul de târg. În 1880 era reședința unuia dintre cercurile comitatului Timiș,  

iar în 1907 avea 1605 case și o populație de 7427 locuitori de origine română, 

maghiară și germană
92

. 

La începutul secolului al XX-lea Lipova era o localitate multietnică și 

multiconfesională. Aici conviețuiau români, maghiari, germani și evrei de 

confesiuni diferite, existând o biserică romano-catolică, una ortodoxă, una 

reformată, dar și israelită. Localitatea era dezvoltată, fiind reședință de plasă, 

aici existând o stație pentru trenuri, un oficiu poștal, un oficiu de carte funduară 

și unul fiscal.   

În toamna anului 1918, ca urmare a încheierii convenției de armistițiu de 

la Belgrad, trupele sârbe au ocupat Banatul.  Începând cu data de 9 noiembrie 

1918 aici a pătruns armata sârbă, care a reușit să atingă linia Mureșului, de la 

Szeged până la Lipova, în data de 20 noiembrie 1918. În aceste teritorii au 

apărut o serie de probleme, pentru că Serbia urmărea anexarea întregului Banat 

și a început să-i persecute pe românii care solicitau Unirea Banatului cu 

România. Gărzile naționale și apoi și o mare parte din consiliile naționale 

românești au fost desființate de autoritățile sârbe. Paradoxal, maghiarii, care nu 

fuseseseră aliații lor, s-au bucurat de un tratament mai bun. Pe lângă armata 

sârbă, în Banat a intrat la sfârșitul lunii noiembrie 1918 și armata franceză. 

În acest context cele mai importante evenimente s-au desfășurat la Radna, 

unde românii au putut activa, un rol important revenindu-i protopopului ortodox 

Procopie Givulescu, care încă de la începutul secolului s-a remarcat ca un 

susținător și din 1910 ca un lider local al P.N.R., implicându-se în numeroase 

activități cu caracter național. În 1918 apare printre organizatorii Gărzilor 

Naționale din cercul Radna, iar în 1 Decembrie a fost prezent la Alba Iulia, în 

calitate de reprezentant al Protopopiatului Radna. Activitatea protopopului a 

fost susținută în toamna anului 1918 de mai mulți intelectuali din zonă, dintre 

care amintim pe avocatul Eugen Beleș, care în anii războiului a fost mobilizat. 

Întors de pe front cu  grad de căpitan, s-a implicat în organizarea și conducerea 

Gărzii Naţionale, fiind chiar comandantul Gărzii Naţionale Române din plasa 

Radna, pregătind societatea pentru evenimentul din 1 Decembrie 1918. În 1 

decembrie 1918 a fost la Alba Iulia, ca delegat al cercului electoral Radna. 

Dintre delegați Lipovei prezenți la Alba Iulia, avocatul Constantin Missici a 

fost ales în 2 decembrie 1918 membru în Marele Sfat Național, iar apoi a activat 

ca secretar general la Resortul de alimentare al Consiliului Dirigent. În toamna 

anului 1919 a fost ales ca deputat în primul Parlament al României Mari.  

După 1 decembrie 1918, atât pentru Radna, cât și pentru Lipova, începea 

o nouă perioadă, cele două localități fiind în două județe diferite și funcționând 

ca sedii ale unor plase. În 1919 situația celor două localități era cu totul diferită. 
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În Radna puterea au preluat-o românii, în timp ce Lipova rămânea ocupată atât 

de trupele sârbe, cât și de cele franceze. Situația este surprinsă de un soldat 

francez care scria familiei sale în vara anului 1919 că făcea parte din garda care 

păzea podul dintre Lipova și Radna, iar „locuitorii din Maria Radna care voiau 

să treacă, trebuie să aibă la ei pașaportul”.  Locuitorii din Radna - afirmă el - 

reveneau din sudul Mureșului cu „mărfuri de vânzare”
93

.   

 În 27 martie 1919 Consiliul Dirigent de la Sibiu îl numise prefect al 

județului și orașului Arad pe Iustin Marșieu, dar acesta a fost nevoit să-și 

stabilească inițial reședința în sediul preturii din Radna, unde s-a constituit și 

Comisia Administrativă a județului. Ca primpretor al plasei Radna a fost 

desemnat în 17 mai dr. Eugen Beleș, în cadrul ședinței Comisiei Administrative 

a județului Arad.  

Date despre evenimentele din Lipova găsim în presa epocii. Ziarul 

arădean „Românul”  din 11 iunie 1919 relata despre soarta Lipovei în lunile de 

după sfârșitul războiului. Astfel, aici se succedaseră ocupațiile militare sârbă și 

franceză. În timpul ultimei revenise în oraș jandarmeria maghiară. Dar aflând că 

urmează să vină românii jandarmeria maghiară a părăsit în mare grabă orașul, 

iar în sâmbăta Rusaliilor (7 iunie) a intrat în Lipova jandarmeria română, care a 

arborat tricolorul pe edificiul comunei. Văzând aceasta locuitorii orașului au 

arborat și ei drapele românești. 

Printre măsurile de organizare administrativă luate de Consiliul Dirigent 

se numără și numirea la 1 august 1919 a profesorului Vasile Suciu ca director al 

Școlii comerciale din oraș. După intrarea trupelor române în Timișoara, la 10 

august 1919 a avut loc acolo o adunare a șvabilor și s-a adoptat o rezoluție prin 

care șvabii aderau la deciziile luate la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia și cereau 

unirea întregului Banat cu România. Ca urmare, s-a decis trimiterea unei 

delegații la Conferința de Pace de la Paris, care să prezinte aceste doleanțe. 

Delegația a fost primită la 19 august 1919 de Consiliul celor 10, iar printre cei 

patru membri ai ei se găsea și Andreas Buschmann din Lipova. Totuși, situația 

nu s-a schimbat, iar Conferința de pace și-a menținut decizia de a diviza 

Banatul între România și Regatul Sârbo-Croato-Sloven. 

După 1920 Lipova începe să își recapete importanța în zonă grație 

stabilirii aici a fruntașului bănățean Sever Bocu, care a cumpărat casa familiei 

Missici. Stabilirea lui Sever Bocu la Lipova a făcut ca aici să ajungă importante 

personalități ale României interbelice. 

O importantă instituție pentru Lipova interbelică a fost Școala comercială 

civilă. Încă din 1919 profesorii școlii s-au implicat și într-o serie de activități 

extrașcolare și țineau săptămânal conferințe unde se dezbăteau diferite teme de 

actualitate. Elevii acestei școli au organizat și o societate de lectură. Pentru că  
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s-a bucurat de succes încă din 1919, în anii care au urmat se constată o creștere 

a numărului elevilor, fapt ce a determinat autoritățile să ridice un nou internat. 

La inaugurarea acestuia era prezent ministrul Constantin Angelescu, care a dat 

pentru școală suma de 250.000 lei. Un alt susținător al școlii lipovene a fost 

senatorul de Lipova, Gheorghe Cipăianu, cel care a pus la dispoziția școlii 

imobilul și 25 de iugăre de teren
94

. Ca urmare a punerii în practică a acestor 

măsuri, școala din Lipova a devenit „a treia din țară din toate punctele de 

vedere”
95

. Școala a devenit liceu comercial mixt, iar din 1938 a fuzionat cu 

vechea școală gimnazială.  

În 1920 a fost înființată și o școală medie de stat pentru fete, care 

funcționa în aceeași incintă cu școala superioară de comerț, iar din 1928 a 

devenit gimnaziu de fete
96

. Pe lângă aceasta a mai funcționat o școală civilă de 

fete cu predare în limba germană. Era condusă de călugărițele de la Notre-

Dame, fiind susținută financiar de comunitatea catolică, iar din 1928 s-a numit 

Gimnaziul romano-catolic de fete din Lipova. 

În 1925 marele istoric Nicolae Iorga ajungea la Lipova, unde avea să 

găsească „case fără stil ale unui sat de oameni înstăriți”
97

, al cărui nume l-a 

găsit în „acte ungurești din vremuri medievale”
98

, dar și un important târg, unde 

vin să „cumpere olărie, postavuri și altele de nevoi acești țărani ai Banatului cu 

mintea plină de nesfârșite cotloane de înțelepciune puțin cam vicleană”. Același 

intelectual era impresionat de „apa acră”, dar mai ales de „splendidu-i parc”
99

.  

Pe lângă târgul și apa acră marele istoric a descoperit și valoarea bisericii 

ortodoxe. Ajuns în biserică a identificat bucăți cu inscripții din secolele XV-XVI, 

dar și urmele unei vechi picturi bizantine. Marele istoric a semnalat constatările 

sale comisiei monumentelor istorice și au început lucrările de restaurare, un rol 

important avându-l Ioachim Miloia. Restaurarea a fost posibilă datorită 

intervențiilor lui Sever Bocu, care în calitate de ministru al Banatului a reușit să 

obțină sumele necesare și a restaurat-o pe „cheltuiala statului român mai temeinic 

și mai strălucit în amintirea serbărilor Unirii”
100

. În cuvântarea din 1930 Sever 

Bocu avea să amintească că la 10 ani de la Unire, chiar dacă societatea 

românească trecea printr-o grea criză, guvernul Iuliu Maniu, „văzând starea 

precară a clădirii” a pus la dispoziție suma de 3 milioane net pentru restaurarea 

bisericii. După renovare, un istoric afirma despre biserica din Lipova: 

„Monumentală, cu liniile svelte încadrate într-un ritm de înălțare spre ceruri, 
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împodobită cu o desăvârșită artă, acum, în zorii zilei celei mari, în așteptarea 

soborului preoțesc a cărui rugăciuni îi vor sfinți splendoarea dăruită de mâini 

omenești, această biserică pare un minunat imn de slavă închinat Eternității.”
101

          

Date interesante despre Lipova pot fi identificate în „Anuarul României” din 

1929-1930, unde se arată că era o comună rurală, stațiune balneară în județul 

Timiș-Torontal și avea o populație de 10.000 de locuitori. Aici se găseau impor-

tante instituții, precum Tribunalul, Primăria, Judecătoria de ocol, Notariatul public. 

Era sediul regiunii agricole și silvice, dar și a Corporației meseriașilor și pompie-

rilor. Avea trei biserici, șase școli și o grădiniță, un spital, un cinematograf, un 

cazinou. Mai sunt amintite societăți precum cea pentru ocrotirea orfanilor de 

război, Crucea Roșie, două societăți sportive, una de vânătoare și una a comerci-

anților. Este perioada când în localitate activau 5 medici, la care se mai adaugă 2 

medici dentiști, 6 avocați, dar și un număr mare de comercianți și meșteșugari, ceea 

ce a făcut posibil să existe un mare număr de băcanii și magazine.  

Din aceeași sursă aflăm că la sfârșitul primului deceniu interbelic, Radna 

era centru de plasă și avea judecătorie, administrație financiară, notar public, 

pretură, primărie, ocol silvic, inspectorat agricol. Mai erau o biserică ortodoxă 

și una romano-catolică (mănăstirea franciscanilor), două școli, o grădiniță, o 

societate maghiară de muzică, dar și un atelier mecanic și depozit de var. Sunt 

amintiți și unii meșteșugari, precum turtarii, zugravii și viticultorii, dar numărul 

lor era mult mai mic decât al celor din Lipova.     

În ciuda problemelor apărute odată cu criza economică Lipova era în 

1935 o localitate prosperă, aici activând 156 de meseriași, la care se mai adaugă 

187 de calfe și 90 de ucenici. Se practicau 126 de meserii
102

. Mare parte a 

acestora aveau și băcănii și magazine proprii unde își vindeau produsele.   

După 1930 asupra localității își pune tot mai mult amprenta Sever Bocu. 

În 1930 Sever Bocu făcea demersuri pentru introducerea iluminatului electric. 

În 8 noiembrie 1930 a fost inaugurat iluminatul electric, la manifestări fiind 

prezent și Sever Bocu, căruia i se mulțumește pentru „sprijinul și râvna depuse 

în favoarea ridicării comunei urbane Lipova”
103

. 

La începutul anilor ‘30 Sever Bocu era implicat în adunarea banilor 

necesari ridicării unui monument în memoria memorandiștilor, lucru realizat în 

1933, când a fost inaugurată Crucea memorandiștilor. În anii care au urmat, 

datorită demersurilor făcute de Sever Bocu, localitatea a devenit comună 

urbană. În 1938 Sever Bocu face demersurile pentru ridicarea cazarmei militare 

și obține fondurile necesare.  

Înaintea declanșării celui de al Doilea Război Mondial în localitate erau „4 

coruri bărbătești, un cor mixt, reuniune de cetire, Casinoul intelectualilor români, 
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Casa națională, monument al eroilor, club sportiv, cooperative”
104

. Mai activau 

unele bănci, dintre care amintim Lipovana și Gloria, dar și alte instituții, precum 

protopopiatul ortodox român, școala comercială superioară, un spital, dar și un 

ocol silvic și o regiune agricolă
105

.  Mai funcționau și un gimnaziu de fete și unul 

de băieți, o școală primară de stat și una confesională, dar și două grădinițe.  

Declanșarea celui de al Doilea Război Mondial a făcut ca numeroși 

locuitori să ajungă pe front. Datorită cazărmii militare, dar și a poziției sale 

geografice, Lipova a avut un rol important în anii războiului. În noiembrie 1943 

aici a fost mutată școala de subofițeri de la Tecuci. În 1944 școala era 

comandată de colonelul Alexadru Petrescu și a fost transformată prin ordinul 

Marelui  Stat Major al Armatei Române  în Detașamentul Păuliș, devenit „un 

scut de apărare pentru partea de vest a țării”
106

. Meritele Școlii de subofițeri din 

Radna în timpul evenimentelor din septembrie 1944 sunt recunoscute de 

Președintele Consiliului de Miniștri și Ministru de Război, General de corp de 

armată C. Sănătescu, care afirma: „Școala de Subofițeri Rezervă Infanterie 

Radna  comandată de colonelul Alexandru Petrescu s-a acoperit de glorie după  

luptele din 14-20 septembrie 1944 în regiunea Păuliș-Miniș-Ghioroc-Cuvin. 

Datorită rezistenței îndârjite a elevilor și conducerii pricepute s-a reușit ca timp 

de o săptămână să sfărâme puternicele atacuri inamice sprijinite pe care de luptă 

care căutau să pătrundă pe Valea Mureșului spre inima Ardealului”
107

. 

Preluarea puterii de către comuniști la sfârșitul celui de al Doilea Război 

Mondial a dus la dispariția unei lumi. Unii dintre fruntașii Lipovei, precum 

Sever Bocu, au înfundat închisorile comuniste, iar o parte din ei au murit acolo. 

Clădirile cele mai reprezentative ale orașului au fost naționalizate, iar destinația 

lor a fost schimbată. Multe valori au fost distruse în perioada comunistă, dar 

chiar și după 1989.  
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