Istoricul localităŃii IablaniŃa
În prezent comună IablaniŃa este formată din satele IablaniŃa, Petnic şi Globu- Craiovei.
Istoria satului IablaniŃa datează din cele mai vechi timpuri, lucru dovedit de numeroasele
obiecte descoperite cu totul întâmplătoare.
Vatra actuală a satului se întinde pe mai bine de doi kilometri, pe firul unei văi de-a lungul
şoselei naŃionale Caransebeş-Bozovici-OraviŃa şi este întretăiată de două râuri, anume
Craiova (cu afluentul său Selişte) şi se varsă în râul Belareca, afluent al Cernei bănăŃene.
Numele satului IablaniŃa are o vechime multiseculară şi a fost dat aşezării în timpul când
localnicii au început să convieŃuiască cu populaŃiile slave. Se afirmă că numele de IablaniŃa
provine dintr-un vechi slav, anume din „iablonka”, însemnând măr. S-ar putea ca IablaniŃa
să-şi aibă originea în „jablanu”, care tot măr înseamnă. Se mai dă ca posibilă origine aceea
din „jablan”, cuvânt slav cu înŃelesul de plop înalt (populus pyramidalis). Adevărata origine
este greu de stabilit.
Cert e că în vechea vatră a satului au existat numeroşi plopi piramidali, încă mai există, dar
în număr cu totul redus. Semnificativă ni se pare prezenŃa, în imediata apropiere de vechea
vatră a satului, a unei destul de întinse păduri, formată, în principal din plopi şi numită
„Topolia”, ceea ce ne trimite la slavul „topol (a)”, care înseamnă tot plop, dar altfel de plop,
anume cel alb (populus albă).
Cu acelaşi nume (ori asemănător) mai există şi alte localităŃi, atât în România, cât şi în Ńări
limitrofe. Astfel, în Bucovina a existat o „IabloniŃa”, în prezent în stăpânirea Ucrainei, iar în
Iugoslavia este altă IablaniŃa, unde s-a construit o hidrocentrală. În Polonia, românii emigraŃi
din Maramureş prin secolul al 16 – lea au înfiinŃat în regiunea Sombor sate, unele din acestea
având nume asemănătoare IablaniŃei bănăŃene.
În Ńară trebuie semnalat un sat cu numele de IablaniŃa în comună Padina, jud. MehedinŃi,
care, după tradiŃia locală, ar fi fost înfiinŃat tocmai de oameni veniŃi din IablaniŃa bănăŃeană.
De altfel, în Oltenia există sate întemeiate de locuitori plecaŃi îndeosebi din Almăj în timpul
domniei lui
Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Cei care le-au înfiinŃat le-au dat numele satelor pe care
le-au părăsit: Almăj, Almăjel, GârbovăŃ, Şopot. Almăjenii aşezaŃi în Oltenia au fost organizaŃi
„ca breaslă deosebită” şi supuşi la o dare fiscală deosebită, dar după anul 1696 nu mai sunt
consemnaŃi în această stare şi deci au intrat în cadrul birurilor ordinare. Emigrarea acestor
almăjeni şi poate a altor bănăŃeni a fost determinată de aşa zisul „război lung” care s-a purtat
între turci şi austrieci pe meleagurile bănăŃene şi care a provocat grele suferinŃe populaŃiei.
Satul IablaniŃa era aşezat în trecut cu 3-4 kilometri mai sus, către pădurea cea mare, faŃă de
vatra actuală. Casele, din lemn, era aşezate pe văi, ogăşe, în locuri cât mai bine ascunse,
înconjurate de pădurea formată din fagi, pini şi plopi. De-a lungul timpului, pădurea a fost
mereu tăiată, iar acum mai sunt doar unele crânguri în locuri cu totul nepotrivite pentru
agricultură.
Vechea vatră a satului este numită astăzi „Valea Satului „ori „La Satul Bătrân” mai
obişnuit „La Sat”.
Mutarea satului în vatra actuală a însemnat o acŃiune de mare amploare, bine gândită,
organizată şi condusă de autorităŃile austriece prin structurile militare ale teritoriului,
respectiv prin regimentul grăniceresc” Scoaterea la drum a satelor”, cum s-a numit acŃiunea,
a preocupat şi implicat serios conducerea regimentului grăniceresc, care a făcut dese
intervenŃii la forurile superioare pentru a primi aprobarea necesară. Se susŃinea necesitatea
unei asemenea măsuri deloc uşoară, prin aceea că se obŃinea o mai buna organizare a satelor,
se micşora aria de răspândire a caselor, se realiza o mai bună înfăŃişare a acestora şi astfel
administrarea devenea mai eficientă, mai economicoasă. Argumentul deosebit de însemnat şi
hotărâtor în obŃinerea aprobării mutării satelor a fost dorinŃa şi îndeosebi necesitatea ca

autorităŃile să poată supraveghea mai uşor, dar şi mai temeinic populaŃia. Se susŃinea că
numai astfel se putea împiedica locuitorii să se asocieze în cete conduse de căpitani numiŃi şi
harambase ori să ajute asemenea „bande” care se luptau cu autorităŃile austriece, adeseori
abuzive şi corupte. Membrii acestor formaŃii de lupta „bande”, numiŃi şi „lotri”, un fel de
haiduci bănăŃeni s-au dovedit greu de înfrânt, în ciuda multiplelor măsuri de urmărire şi
pedepselor deosebit de aspre aplicate celor prinşi. Ca să exemplificăm cu un singur caz, se
consemnează într-un document din 30 martie 1774 că au fost condamnaŃi la moarte prin
ştreang şi executaŃi Jurj Voican şi Pătraşcu Nemuc, grăniceri, pentru că au avut legături cu
lotri şi i-au ajutat.
Se mai susŃinea că răspândirea caselor la distanŃe mari unele de altele nu permitea ca
locuitorii atacaŃi de hoŃi, căci erau şi dintre aceştia, să se poată întrajutora, argument pe
deplin real. Mutarea satelor în locuri uşor accesibile a preocupat mult timp autorităŃile
austriece, dar abia prin rezoluŃia imperială din 1 mai 1784 s-a aprobat, de pildă, ca în judeŃul
Caraş-nemilitarizat, să se înceapă regularizarea satelor. În graniŃa militară, datorită
militarizării populaŃiei, făcută cu puŃina vreme înainte, precum şi din cauza ultimului război
cu turcii de pe meleagurile Banatului „1788-1789”, mutarea satelor s-a început mai târziu.
Dovadă este raportul comandei regimentului din Caransebeş din 3 ianuarie 1791, prin care se
solicita Comandamentului General BănăŃean să se aprobe regularizarea satelor de pe traseul
Jupalnic-Caransebeş. Se mai cerea să se dea ordin maiorului Duca, socotit un bun inginer, ce
lucrase mulŃi ani la redactarea harŃilor, să traseze pe teren noile vetre ale satelor. Se face apel
ca acŃiunea să înceapă cât mai repede pentru că locuitorii să poată tăia lemnele de construcŃie
necesare pe timpul iernii şi deci să se termine această lucrare până la reluarea muncii de
câmp. Se mai solicitau ofiŃeri care, din partea regimentului grăniceresc, să aibă grijă ca toate
casele să se construiască bine. Punerea în practică a acestui plan, deosebit de dificilă,
impunea executarea a numeroase lucrări pregătitoare. În primul rând a fost necesară o
conscripŃie (recensământ) a populaŃiei, pentru a se cunoaşte numărul familiilor, al membrilor
acestora care trebuiau mutaŃi în noua vatră a satului. Se impunea întocmirea unui „plan de
regularizare” ce trebuia să cuprindă pentru fiecare familie locul de casă atribuit (plaŃul) etc. şi
numai după aprobarea acestuia de Comandamentul General Militar din Timişoara se putea
trece la fapte.
Se susŃine că IablaniŃa şi Petnic au fost mutate în anul 1780 în actualele vetre, dar aceasta nu
se verifică, pentru că militarizarea populaŃiei se terminase nu chiar cu mult timp înainte şi
autorităŃile erau preocupate să liniştească populaŃia, să-i înveŃe pe locuitori cu disciplina
ostăşească, cu totul neobişnuită pentru oameni. Nu se puteau crea noi focare de nemulŃumiri.
De altfel, documentar, aprobarea mutării s-a dat abia în anul 1792, când veni poruncă: „toate
satele în rând să se reguluiască”, iar în 1793 satele „se sparseră şi la drum ieşiră”.
Cercetările întreprinse nu au pus în lumină documente din care să fi rezultat că au existat
cauze speciale care să fi impus mutarea celor două sate cu mai mult de zece ani înainte de
începerea acŃiunii generale de „scoatere la drum a satelor”.
Locuitorii au opus o puternică rezistenŃă, refuzând să accepte mutarea şi, astfel, să se
despartă de locul unde s-au născut şi unde înaintaşii îşi aveau mormintele. AutorităŃile au
luat aspre măsuri pentru a obliga băştinaşii să se mute, celor nesupuşi dărâmându-le casele şi
bordeiele pe care, după terminarea războiului din 1788-1789, reuşiseră să şi le construiască.
Împotrivirea a fost însă
Înfrântă, dar mutarea a durat mulŃi ani, iar locuitorii au făcut multă vreme „rugări” pentru a
rămâne în vechile vetre ale satelor. Unor sate li s-a aprobat să rămână la vechile lor „selişte”,
ca de pildă la 14 mai 1805 localităŃilor Valea-BolvaşniŃa, Cănicea şi Cuptoare. Deci după 14-15
ani de la începerea strămutării satelor, nu toate erau aşezate în vetrele ce li se stabiliseră.
IablaniŃa, împreună cu satele Cănicea, Cornea, CruşovăŃ, Cuptoare, Domaşnea,
Globucraiova,

Lăpuşnicul, Pârvova, LuncaviŃa, Mehadica, Petnic, Verendin şi Teregova, a făcut parte din
teritoriul numit în vechime „Craina”, nume rar folosit în timpurile noastre, deşi apare în
documentele austriece din 1724, ca şi mai târziu, ca de pildă prin 1772-1773, când s-a înfiinŃat
o companie de grăniceri în łinutul Craina (Gegend Krajna), cu sediul în satul Petnic. Atât în
scriptele austriece, cât şi în alte lucrări cunoscute lipsesc adeseori câte unul din satele
menŃionate, dar toate apar în documente. łinuturi cu denumirea de Craina mai există şi în
fosta Iugoslavie, unul din acestea se află pe malul drept al Dunării, între Orşova şi TurnuSeverin şi este locuit de mulŃi români.
Numele de Craina (Krajna) este de origine slavă şi îşi are originea în cuvântul „kraj”, care
« margine » înseamnă. Se pune întrebarea de ce acest teritoriu a primit numele de „margine”,
era oare o margine de Ńară ori este marginea unui teren natural? Această ultimă părere
predomină în lucrările de specialitate, considerându-se că toponimul „margine” nu are nici o
legătură cu noŃiunea de graniŃă politică şi de stat. În ceea ce priveşte Craina bănăŃeană, toate
satele enumerate ca făcând parte din acest Ńinut sunt aşezate la poalele MunŃilor Semenic şi
Almăjului şi nu depăşesc culoarul Cerna – Timiş, făcând astfel legătura cu MunŃii
MehedinŃiului.
În teritoriul actual al satului IablaniŃa, oamenii au locuit din cele mai vechi timpuri, lucru
dovedit de numeroase obiecte care au fost descoperite cu totul întâmplător, şi nu prin
cercetări sistematice. Ani de-a rândul, vestigiile de pe aceste meleaguri au fost adunate cu
multă grijă, stăruinŃă şi cheltuială, apoi, treptat, predate unor instituŃii şi muzee de preotul
satului, George Tătucu (1860-1943). Astfel, în anul 1882 s-au descoperit, într-un loc
neprecizat, mai multe obiecte din bronz, dintre care şapte celturi au fost achiziŃionate de
vrednicul preot. În anul 1890, la un kilometru de gară, către „Cheile Globului”, pe terenul de
la poalele „Dealului Viilor”, un teren mai ridicat între râul Mehadica şi „Valea Satului”
(pârâu derivaŃie din râul Sfârdinul Mic), unde în prezent au proprietăŃi familiile GrecuDroanŃă, Marescu-Ciuca, PeŃan-Truc şi alŃii, au fost descoperite 18 celturi care au ajuns în
colecŃiile unor muzee din Viene şi Orşova, precum şi la muzeul „Preparandiei” (Şcolii
Normale) din Caransebeş. Din obiectele adunate, părintele Tătucu a donat în anul 1893
Preparandiei din Caransebeş o unealtă din epoca de bronz, iar după primul război mondial a
dăruit Muzeului „General Nicolae Cerna” din Băile-Herculane două securi din epoca de
piatră şi alta din cea a bronzului. La muzeul din Băile-Herculane se mai găseşte un topor din
bronz, cu precizarea că este un celt şi că a fost descoperit în IablaniŃa. S-au mai predat, în
anul 1931, Muzeului Episcopiei Ortodoxe din Caransebeş o secure din epoca de piatră şi alte
unelte din epoca bronzului.
Numărul relativ însemnat al unor astfel de obiecte descoperite în teritoriul satului, ca şi
vechimea lor au determinat menŃionarea lor în numeroase lucrări de specialitate, mai vechi şi
mai noi, ca depozite din epoca bronzului şi din perioada timpurie a fierului (Hallstatt A1).
Prin 1925-1926, cu ocazia săpăturilor în vederea înfiinŃării unei cariere de piatră, efectuate la
baza unui bloc uriaş, care era situat în apropiere de calea ferată şi la începutul dealului
„Stretin” (Strecin, spun locuitorii), Petru Târziu, zis Mozâncariu, a descoperit, împreună cu
încă trei locuitori ce lucrau acolo, o oală din pământ, de culoare neagră, în care s-au aflat o
candelă din argint şi un anumit număr de monede de aur. Autorul descoperirii le-a spus
unor cercetători că monedele au fost de origine romană şi că le-ar fi predat muzeului din
Turnu-Severin.
Romanii, după ce au cucerit Dacia, au construit drumuri şi castre care să le permită a circula
în siguranŃă şi să poată stăpâni mai uşor teritoriul cucerit. Pe culoarul Cerna-Timiş au ridicat
o salbă de castre, menite să apere drumul imperial ce venea de la Drobeta (Turnu-Severin),
trecea prin Dierna (Orşova) şi ajungea la Tibiscum (Jupa), de unde se continua până la
Sarmizegetusa, capitala Daciei. Au mai construit un castru între Mehadia şi Plugova, numit

Praetorium, ce era aşezat lângă actualul pod BolvaşniŃa, între râul cu acelaşi nume şi
Belareca.
În Craina bănăŃeană au existat aşezări romane la Petnic şi Lăpuşnicel. În teritoriul actual al
IablaniŃei s-a derulat o activitate agricolă impusă şi de necesităŃile castrului, iar extragerea
din cariere a pietrei necesare numeroaselor construcŃii a fost o altă ocupaŃie a locuitorilor.
Sub dealul StrajiŃa, spune tradiŃia, s-ar fi aflat rămăşiŃele unui castel unde ar fi locuit „un
domn mare”. S-au făcut acolo săpături, au fost găsite unele monede, chiar una din aur, având
inscripŃia „Traianus Hadrianus an 60”, pe care ar fi văzut-o la preotul local Nicolae Tătucu
învăŃatul bănăŃean TincuVelea. (Preotul a slujit biserică între anii 1832-1875). Unde anume au
fost acele rămăşiŃe de ziduri, nu se mai ştie din păcate şi nici urme ale vreunei vechi aşezări
nu mai sunt.
Părăsirea Daciei de către autorităŃile şi legiunile române în anul 272 nu au dus şi la părăsirea
sudului Banatului, unde imperiul roman şi apoi cel bizantin şi-au păstrat unele capete de
pod.
ÎmpăraŃii romani DiocleŃian (284-305) şi Constantin cel Mare (306-337) reuşesc să lărgească
aceste capete de pod, cuceresc teritorii, refac cetăŃi, printre care Drobeta şi Dierna.
MenŃinerea legăturilor cu lumea romană şi după părăsirea Daciei este confirmată şi de
monedele cu an de emitere mult după anul 272, care au fost descoperite în tezaurele aflate în
Banatul sudic, ca de pildă la Orşova, Mehadia etc. Cu timpul însă, legăturile cu lumea de
dincolo de Dunăre s-au împuŃinat. De altfel, culoarul Cerna-Timiş a fost o cale relativ uşoara
de pătrundere şi de ieşire pentru multe popoare migratoare care s-au perindat pe teritoriul
Ńării noastre. Să amintim doar penetrarea în anii 1241-1242, a tătarilor, care veniŃi din Oltenia,
au distrus cetatea Mehadia” Myald” şi au pustiit înjghebările românilor. După retragerea lor,
cetatea Mehadia este refăcuta de regele Ungariei Bela al IV-lea cu munca românilor, fără
îndoială. Nevoia de a apăra mai bine a determinat oştile să se unească în voievodate conduse
de unul dintre cnezii satelor din valea respectivă. Astfel, se atestă documentar existenŃa în
secolul al XIV- lea a unui voievod Milutin, cneazul Mehadiei. Din acest voievodat a făcut
parte şi IablaniŃa.
În alt document, cel al regelui Vladislav I al Ungariei din 1440, se arată că la punerea în
posesie a unor moşii ale fraŃilor Ladislau şi Dees, fii lui Petru din Timişel, au participat şi fiii
voievodului din Mehadia, Ladislau şi Mihai. InstituŃia cnezială-voievodală a românilor
bănăŃeni se formase 10înainte de venirea, ungurilor, care au aflat populaŃia bine organizată.
Necesitatea de a apăra graniŃa teritoriului recent cucerit şi mai ales puterea şi buna
organizare a cnezatelor i-au obligat pe unguri să le menŃină cu structură proprie şi cu
numeroase drepturi. Între acestea şi acela de a judeca după dreptul românesc „jus
valachicum” mult menŃionat în documentele emise de cancelariile maghiare. Tocmai de
aceea în înŃelegerea din 2 iunie 1247 dintre Bela al IV-lea, regele maghiar şi cavalerii ioaniŃi
chemaŃi să apere graniŃa s-a prevăzut că valahii să-i ajute cu oastea lor „cum apparatu suo
bellico” pe aceşti cavaleri. Dacă cnezatele romaneşti nu ar fi avut o bună şi eficientă
organizare militară nu s-ar fi consemnat astfel de prevedere într-un act de asemenea
importanŃă.
Există şi alte documente care dovedesc vechimea organizării cneziale în Banat unul din 1350,
prin care este repus în drepturile „ereditare” voievodul Ioan, fiul lui Iuga, din districtul
Caransebeş, în baza unui privilegiu acordat de regele Bela al IV-lea” 1235-1270” şi de fiul său
Ştefan.
IablaniŃa apare pentru prima dată într-un document emis în anul 1402 de Nicolae de
Chaak, voievodul Transilvaniei şi Comitatului Timişan. În acest act se redau judecata şi
hotărârea privind stăpânirea satelor „Iabalchna” IablaniŃa, Zalyn şi Kiralmezeye ultimele
două neidentificate.

În congregaŃia nobililor şi cnezilor din districtele Caransebeş şi Mehadia, Ńinută în
prezenŃa voievodului Chaak la Mehadia, cnezii Dragomir fiul lui Nexe şi Blasius de
Kiralmezeye sau judecat cu fiii lui Deeş de Timişel, anume Petre Hamagh, Cristofor şi Mihail,
pentru proprietatea celor trei sate. Între nobili şi cnezii care au luat parte la judecată,
documentul menŃionează pe Stoian de Chorna, Bogdan, fiul lui Farkaş de Mothnok, familii
care ani prelungiŃi au apărut în numeroase înscrisuri. CongregaŃia hotărăşte că numiŃilor
cnezi să li se atribuie satul Kirlamezey cu toate drepturile, iar fiilor lui Dej de Timişelcelelalte două. Se menŃionează în document că părŃile au fost mulŃumite cu aranjamentul şi
hotărârea „zişilor bărbaŃi cinstiŃi şi nobili” care se pare au şi mijlocit înŃelegerea dintre părŃi.
Voievodul a eliberat familiei Timişel un act în care s-a trecut hotărârea adusă în litigiu cu cei
doi cnezi.
Urmaşii cnezilor Dragomir şi Blasius nu au fost mulŃumiŃi cu hotărârea, căci în anul
1425, deci după 23 ani de la prima judecată trei cnezi anume Ştefan, Rayo şi Dobreş, au
deschis un nou proces contra familiei de Timişel. Şi de această dată procesul a fost judecat la
Mehadia, în prezenŃa comitelui de atunci, Pippo Spano, de fapt Fillippo de Scolari-italian de
origine. Cei trei cnezi au arătat că au fost alungaŃi cu forŃa din moşiile IablaniŃa şi Zalyn,
păstrate în numele cnezatului de strămoşii lor, ca şi de ei. ReprezentanŃii familiei de Timişel
au susŃinut că deşi sunt adevărate cele susŃinute de cnezi, totuşi satele le-au revenit conform
hotărârii din anul 1402 şi au prezentat actele ce le-au primit atunci. łinând seama de acest
document, Pippo Spano consideră legală deŃinerea IablaniŃei şi a Zalynului de către familia
de Timişel şi le atribuie din nou acestei familii” cu toate folosinŃele şi aparŃinătoarele lor”.
ReclamanŃii, cnezi Ştefan, Rayo şi Dobreş, sunt declaraŃi calomniatori şi li se impune
„potolire veşnica”, probabil considerându-se prin aceasta că judecată este definitivă.
Însă în anul 1428, cei trei cnezi, la numai trei ani de la precedenta hotărâre, au intentat o
nouă acŃiune privind proprietatea celor două sate. CongregaŃia generală a nobililor, cnezilor
şi a altor stări s-a Ńinut tot în Mehadia, de data asta chiar sub preşedinŃia regelui Sigismud al
Ungariei.
În a şasea zi a congregaŃiei la trei ianuarie 1428 cei trei cnezi au acuzat „au arătat şi s-au
plâns” pe membrii familiei de Timişel, fii celor patru din 1402 că de patru s-au mai puŃini ani
i-au înlăturat cu forŃa şi mai puŃin legal, neŃinând seama de dreptul cnezial asupra satelor
IablaniŃa şi Zalyn, deşi strămoşii lor şi prin urmare ei însăşi, în numele cnezatului, de foarte
mulŃi trecuŃi ani, le-au Ńinut în pace şi le-au stăpânit în tihnă. Asupra acestor fapte, cnezii
doresc să se Ńină după lege.
ReprezentanŃii familiei Timişel „în suplica” au răspuns că cele două moşii precum şi cnezatul
lor nu le-au ocupat cu puterea şi contrar legii, ci le-au obŃinut legal de la cei trei cnezi în anul
1425, în faŃa comitelui Pippo Spano. Au fost prezentate adunării actelor celor două procese
anterioare din 1402 şi
1425, iar regele Sigismud îşi însuşeşte recomandarea adunării de judecată şi decide ca moşiile
IablaniŃa şi Zalyn să fie Ńinute în continuare de familia Timişel împreuna cu cnezatele şi toate
folosinŃele şi aparŃinătoarele lor. Ca şi în 1425 cnezilor Ştefan, Rayo şi Dobreş li se impune
„tăcere veşnică”, iar pentru re aŃâŃarea unui litigiu stins şi terminat sunt declaraŃi din nou
calomniatori. În viitor, pentru aceasta „să suporte pedepse şi neplăceri conform tradiŃiei
regatului nostru”. Ce anume 11 trebuiau să suporte cei trei cnezi, documentele nu o arată,
dar nu există îndoială că vor fi suferit destule.
Pierderea satelor IablaniŃa şi Zalyn de către cnezii români reprezintă un caz tipic de
contopire de destrămare a obştilor Ńărăneşti, de acaparare a pământului celor slabi de cei mai
puternici. Cele două sate au rămas familiei Timişel care era una din cele mai puternice şi de
mare prestigiu din sudul Banatului înaintaşii familiei fiind înnobilaŃi încă din timpul regelui
Carol Robert al Ungariei care în anul 1330 a fost înfrânt la „Posada „de Basarab I.

Începând cu anul 1447 nu mai sunt cunoscute documente din care să rezulte că familia Deesy
de Timişel ar mai fi avut proprietăŃi în IablaniŃa s-au Zalyn, în IablaniŃa apare ca proprietară
o altă familie anume Zentheş scrisă în diferite forme în documentele ulterioare, menŃinânduse mult timp cu proprietăŃi în IablaniŃa unde s-a aşezat obŃinând de la familia Timişel
proprietăŃi fie prin înrudire, fie prin cumpărare. Membrii familiei Zenthes apar şi în alte
documente din anii 1480, 1500 şi 15o1.
Delegarea atâtor membrii ai familiei acesteia ca martori dovedeşte că şi aceasta s-a bucurat de
un bun prestigiu. După înfrângerea oastei ungureşti de către turci la Mohaci unde regele şi-a
pierdut viaŃa, Paul Szenthe stăpânul de atunci al IablaniŃei i-au fost confiscate bunurile şi
dăruite lui Mihai Sebessy” Sebeşanul”, devotamentul lui Sebessy faŃă de rege a fost răsplătit
prin donaŃia pe vecie a satelor IablaniŃa şi Glob precum şi prediile Podmeley” Submal”,
Zegoşan „Zăgujeni, Pressyncz” (PreşeŃ), „Budessyncz” (Neidentificat), „Waralyecz”
(ValalăŃ), „Raczbojnik” (Războinic), din teritoriul actual al Iablanitei, dar şi Kalva şi Cherova
din apropiere. În document se precizează că toate bunurile menŃionate au aparŃinut lui Paul
Szenthe. Ne mai este cunoscut un document din 1607 conform căruia principele Ardealului
Rakoczi Sigismund dăruieşte lui Lodi Simion şi soŃiei sale, Boronkai Susana, între alte bunuri
şi IablaniŃa.
Din 1607 nu se mai cunosc documente maghiare care să ateste proprietari ai IablaniŃei. În
urmă mai multor războaie purtate între austrieci şi turci sudul Banatului a trecut de o parte şi
de alta sub ocupaŃia austriecilor şi turcilor, iar la 26 ianuarie 1699 turcii şi-au menŃinut întreg
Banatul prin Pacea de la Karlovitz.
În anul 1716 se porneşte un nou război între turci şi austrieci, iar prin Pacea din 21 iulie 1718
Austria cucereşte definitiv Banatul, Oltenia şi o parte din Serbia. În urma represaliilor
imperiului Habsburgic împotriva populaŃiei din Banat şi Oltenia a determinat populaŃia să
lupte alături de turci contra austriecilor.
Prin pacea încheiată la 25 august 1739 se consemnează că Banatul rămâne Austriei, hotarul
dintre Austria şi Oltenia s-a hotărât a fi râul Cerna.
După ocuparea Banatului de către austrieci în anul 1716 românii s-au angajat treptat şi la
activităŃi militare, s-au folosit toate metodele posibile pentru recrutarea localnicilor una
dintre măsuri a fost aceea a „prinderii” deci recrutarea cu forŃa. Militarizarea populaŃiei din
sudul Banatului începuse în anul 1768, iar în anul 1773 au fost preluaŃi în unitatea militară de
grăniceri şi locuitori din Craina, Almăj şi Clisura Dunării.
NecesităŃile au determinat autorităŃile militare să înfiinŃeze şi unităŃi în definitiv cu atribuŃii
similare plăieşilor, iar componenŃii lor sau numit „serezani”. Recrutarea se efectua de
comandantul companiei, iar grănicerii recrutaŃi trebuia să fie cei mai buni, devotaŃi, curajoşi,
plin de abnegaŃie şi cu o bună condiŃie fizică. Un asemenea sezeran din IablaniŃa a fost
Grigore Trailovici, care în anul 1853, a participat la descoperirea coroanei regale, ascunsă de
Kossuth la Orşova şi a făcut parte din garda care a transportat coroana la Budapesta. Acest
Trailovici s-a bucurat de multă vază fapt ce i-a dat posibilitatea să-şi dea un fiu, incă de la
vârsta de 7 ani la o şcoală din Panciova, a învăŃat apoi doi ani la Biserica Albă, patru ani la
Kamenitz, doi ani ca elev la şcoala de campanie din Olmutz, unde dintre cei 35 elevi absolvă
primul clasificat. Şi astfel la 1 noiembrie 1869, a devenit cadet la 20 ani, în anul 1872 este
avansat sublocotenent şi repartizat la şcoala de cartografie a Institutului geografic militar,
unde s-a distins prin lucrări de cartografie fiind decorat cu diverse medalii şi ordine printre
care şi „Coroana României” acordată de statul român. Din cauza unei invalidităŃi a fost
pensionat cu gradul de locotenent-colonel. Bun român, nu şi-a uitat satul natal, dăruind
bisericii obiecte de cult, iar la episcopia ortodoxia din Caransebeş a constituit o fundaŃie, în
1914, cu numele de „Grigore şi Otilia Trailovici”, în sumă de 3000 de coroane, cu scopul de a
acoperi cheltuielile pentru pomenirea 12părinŃi lor săi şi pentru ajutorarea şcolarilor săraci
din IablaniŃa. După război, a majorat fondurile fundaŃiei sale. A făcut parte din comitetul

care a trudit pentru construirea bisericii ortodoxe române din Viena. A decedat la Viena în
anul 1926, în vârstă de 77 de ani. Timp de mai bine de 100 de ani, iablanicenii, ca de altfel şi
locuitorii altor sate din sudul Banatului, au făcut parte din unităŃi militare conduse de
austrieci. Nu cunoşteam decât puŃine persoane din documente şi anume cele care au
participat la războaie, au decedat şi s-au distins în lupte. Primul despre care avem ştire din
cronica protopopului Stoica este Barbu Târziu acesta împreună cu caporalul Proca
Nedelcovici (SacolovăŃi)” colaine căpătară”. Fără îndoială că cei doi au făcut fapte deosebite
în războaiele cu turcii din 1788-1790, încât cronicarul Stoica, participant ca preot la acest
război, numai pe ei îi menŃionează în scrierile sale. S-au afirmat în primul rând ca subofiŃeri,
apoi ca ofiŃeri; dintre români, s-au ridicat cadre care s-au distins prin valoarea lor şi nu puŃini
au ajuns la gradul de general.
Războiul cu Prusia din 1866 a obligat Austria să-şi mobilizeze toate forŃele militare ca în alte
războaie, regimentul grăniceresc nr. 13 a participat din plin cu toate cele patru batalioane ale
sale.
După acest război a urmat o perioadă de linişte. Nu după mult timp, în anul 1872, regimentul
grăniceresc nr. 13, contrar voinŃei populaŃiei militarizate, a fost desfiinŃat, iar teritoriul
regimentar a fost trecut la legile civile (a fost provincializat) şi alipit Ungariei.
Perioada 1872-1918 a fost una dintre cele mai dificile pentru oamenii acestor locuri, puşi în
faŃa unor samavolnicii fără precedent: alungarea din şcoală a limbii române, înlăturarea
treptată a românilor din administraŃia satelor, maghiarizarea numelor localităŃilor, dar şi a
numelor de botez şi uneori chiar a celor de familie în registrele de stare civilă.
În IablaniŃa, animatorul şi conducătorul luptei naŃionale a fost părintele George Tătucu, care,
cu mult curaj, a întreprins numeroase acŃiuni şi proteste, sprijinit de cvasitotalitatea
populaŃiei.
Succesele armatei române şi declararea independenŃei ca urmare a războiului cu turcii din
1877-1878 au avut un puternic ecou în rândurile bănăŃenilor, ceea ce l-a determinat pe
pretorul Ştefan Nagy din Orşova să raporteze că în IablaniŃa, Petnic, Plugova Ńăranii români
opun o îndârjită rezistenŃă autorităŃilor şi că a fost nevoit să trimită trupe pentru a potoli
populaŃia. AutorităŃile ungureşti au luat aspre măsuri pentru a împiedica alegerea în Dietă
(Parlament), în CongregaŃia JudeŃeană, în Comunitatea de Avere etc. A tuturor românilor
care nu candidau ca susŃinători ai partidelor ungureşti, ci erau candidaŃi din partea
Partidului NaŃional Român ori independenŃi, dar cu program naŃional românesc. Între astfel
de măsuri a fost şi aceea de a stabili secŃii de votare cât mai departe; pe drum erau postate
cordoane de jandarmi menite să împiedice prezentarea românilor la vot. De pildă, pentru a
bloca alegerea generalului Traian Doda în Parlamentul din Budapesta, secŃia de votare a fost
pusă la Caransebeş. Alegătorii români din IablaniŃa au plecat totuşi cu mâncare în straiŃă şi
pe picioare, prin păduri, pe cărări ocolite; o dată ajunşi la Caransebeş au pătruns în oraş prin
grădinile şi curŃile locuitorilor români şi în dimineaŃa votări au fost, împreuna cu mulŃi alŃi
români, în faŃa secŃiei de votare pentru a-l alege pe general, care a şi reuşit mereu între 1874 şi
1887. Ziua votării a însemnat şi un fel de sărbătoare a românilor, care, în cântece de fluier şi
cimpoi, au întins hore în piaŃa oraşului, iar autorităŃile nu au reuşit să le oprească. Stabilirea
de secŃii cât mai îndepărtate a fost o practică menŃinută mult timp de unguri; în anul 1914,
alegători din districtul Mehadia, deci şi cei din IablaniŃa, trebuiau să se ducă să voteze la
Bozovici. Drept de vot aveau numai proprietarii a cel puŃin 10 jugăre (aşa-zisul vot cenzitar)
şi cei care puteau să susŃină un examen de cunoaştere a limbii maghiare. Prezintă interes să
se ştie că din IablaniŃa au fost 201 locuitori cu averea cerută, deci un sat puternic atunci,
pentru că din întreg cercul de votare, doar Bozovici, cu 364 şi PrilipeŃ, cu 204 votanŃi,
depăşeau IablaniŃa.
După anul 1900, statul maghiar a devenit tot mai intolerant şi cu mai multe măsuri aspre faŃă
de români. ExistenŃa în IablaniŃa a unui puternic focar de luptă naŃională a determinat

autorităŃile ungureşti să urmărească permanent activitatea locuitorilor şi cu deosebire a
părintelui George Tătucu. Acesta a fost supus multor şicane, i s-au intentat diverse procese, a
fost adeseori reclamat la episcopie, precum şi la autorităŃi superioare, a fost acŃionat în justiŃie
şi ameninŃat cu ani grei de temniŃă. Toate acestea l-au determinat că în anul 1914 să treacă
munŃii pe la Braşov, refugiindu-se împreună cu soŃia sa în România.
La intrarea României în război contra Germaniei şi Austro-Ungariei în vara anului 1916,
autorităŃile maghiare au arestat numeroşi fruntaşi români consideraŃi periculoşi. Din
IablaniŃa au fost internaŃi l Şopron – Ungaria, până în anul 1918, Ion Balaci, prin codrean
(brigadier) pensionar, împreună cu soŃia sa Irinaşi cu preoteasa Safta Lighezan, ambele surori
ale preotului Tătucu. A mai fost internat şi Nicolae Stroescu-Vâlsăn, „teolog absolut”, care
terminase teologia la Caransebeş. La Caransebeş, pentru ziua de 14/27 noiembrie 1918, au
fost convocaŃi delegaŃi delegaŃi ai consiliilor naŃionale din satele „Comitatului Caraş-Severin”
pentru alegerea a cinci delegaŃi la „Marea Adunare NaŃională Română”; sunt aleşi Gore Ion
(Mehadia), Nicolae Ivănescu, dr. Alexandru Moraru, Ilie Roman şi dr. Ion Sârbu, preot şi
istoric din satul Rudăria (acum numit Eftimie Murgu). Între delegaŃi s-au numărat Ion Balaci
din IablaniŃa, Matei Armaş din Petnic, Alimpie Fişteag din Globucraiova, ca să amintim doar
delegaŃii din actuala comună IablaniŃa. În această perioadă de zbucium şi de mari frământări,
şi alŃi fii ai satului IablaniŃa au participat la activitatea de organizare naŃională şi de luptă
pentru înfăptuirea mult doritei uniri cu łara. De pildă, învăŃătorul Ioan Terfăloagă,
directorul şcolii din Mehadia, originar din IablaniŃa (familia „Şpirt”), a fost unul dintre
organizatorii învăŃătorimii din fosta graniŃă, fiind ales ca membru al Sfatului ÎnvăŃătorilor
Români la 21 noiembrie 1918. La Marea Adunare din Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918,
IablaniŃa a fost reprezentată de Nicolae Stroescu-Vâlsăn, însoŃit de fratele său, Pavel, elev de
liceu. După cum s-a mai relatat, a fost prezent şi căpitanul Sabin Târziu. Practic, Consiliul
NaŃional Român din IablaniŃa, ca şi cele din Petnic, Plugova, Mehadia, cu sprijinul întregii
populaŃii, a preluat complet conducerea satului şi atribuŃiunile organelor administrative,
distribuind populaŃiei alimente şi nedând ascultare notarilor, după cum raportează
rezidentului guvernamental (unguresc, bineînŃeles) prim-pretorul plasei Orşova. Preluarea
administraŃiei satului a fost posibilă deoarece Consiliul NaŃional Român dispunea de o
importantă forŃă, Garda NaŃională, formată din 30 de voluntari, sub conducerea inginerului
silvic Mihai Cloşan, locotenent în rezervă în armata austro-ungară.
În cele două războaie mondiale, satul IablaniŃa a avut grele pierderi, în primul (1914-1918) au
decedat pe front, prin spitale şi în prizonierat 79 de localnici, între care şi Vasile Marineasa,
învăŃător, singurul intelectual pierdut dintre puŃinii care au existat atunci (a se vedea anexa
nr.2).
Numărul celor căzuŃi (din păcate, nu pentru şi în slujba neamului lor) a fost de fapt 80, căci
Putnicescu Petre (n.1882) nu a fost înregistrat în registrele de stare civilă ca decedat, iar
familia a fost obligată să se adreseze justiŃiei, pentru ca, prin hotărâre judecătorească, să se
înscrie decesul. Iablanicenii căzuŃi în cel de al doilea război mondial pe front, în spitale,
prizonierat au fost în număr de 23 (a se vedea anexa nr.3), mult mai puŃini decât în primul
război. ExplicaŃia acestei însemnate diferenŃe se află în reducerea numerică a locuitorilor
satului şi cu deosebire prin aceea că mare parte a combatanŃilor au servit în Batalionul de
Gardă, înfiinŃat ca urmaş al celui grăniceresc (nr.13), neparticipând la lupte decât începând
cu cele de la Iaşi. Arestarea mareşalului Ion Antonescu şi capitularea României, căci de fapt
capitulare a fost, la 23 august 1944, ca şi evenimentele ulterioare au schimbat destinul Ńării,
iar presiunea U.R.S.S. a dus la modificarea structurii sale politice şi social-economice.
Instaurarea regimului comunist, practic, n-a putut fi oprită. Dragostea de neam şi
ataşamentul faŃă de valorile proprii românilor, dar şi îndemnul lansat prin toate mijloacele de
către Ńările occidentale, îndeosebi de S.U.A., i-au făcut pe destui români să întreprindă
numeroase acŃiuni de luptă, chiar cu arma în mână, contra regimului comunist ce preluase

puterea. Nu se ştia atunci că puterile occidentale ne „vânduseră” statului sovietic, astfel că
„vin americanii” să ne scape de comunişti, cum credeau şi sperau foarte mulŃi dintre români,
era o naivitate, un vis imposibil de realizat. Din IablaniŃa (cu un însemnat grup legionar) s-au
recrutat numeroşi participanŃi la lupta contra autorităŃilor comuniste, care au şi suferit foarte
mult. Aşa a fost, de pildă, Zaharia Marineasa, un militant deosebit de activ, prins, judecat şi
condamnat la mulŃi ani de temniŃă, ispăşind efectiv peste 21 în cele mai grele închisori. Nu a
fost condamnat la moarte, căci, la data judecării lui, 14 această pedeapsă nu era în legislaŃia
Ńării. Un alt iablanicean, Ion Petchescu, de fapt venit mulŃi ani în IablaniŃa din Globurău, a
atacat postul de jandarmi, dar fiind capturat, a făcut mulŃi ani de temniŃă. Dacă cei doi au
avut totuşi norocul să scape cu viaŃa, nu tot astfel s-a întâmplat şi cu comandorul de aviaŃie
(pensionat în urma unui accident) Petru Domaşneanu, care, acŃionând ca partizan, a fost
prins la sălaşul lui Gheorghe Domilescu zis Manea, din Valea BolvaşniŃa; fiind încercuit de
forŃele securităŃii, nu a opus rezistenŃă şi s-a predat în noaptea de 7/8 februarie 1949. A fost
condamnat la moarte prin sentinŃa nr.1091 din 21 iunie 1949 şi executat la 16 iulie 1949 în
Pădurea Verde – Timişoara, împreună cu alŃi patru partizani. Comuniştii i-au înmormântat
„pe ascuns şi fără nici o ceremonie religioasă” în acelaşi loc. Datorită legăturilor cu
comandorul Domăşneanu, au fost arestaŃi şi condamnaŃi şi Nicolae (Nicu) Târziu, învăŃător,
Petre Nicoară, pe atunci student, devenit ulterior cadru didactic, şi Ion Târziu. Cu acea ocazie
a mai fost arestat şi reŃinut câteva luni nepotul comandorului Domăşneanu, Petru
Domăşneanu, student în ultimul an la medicină, care la scurt timp după eliberare a decedat.
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