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VICTOR VLAD DELAMARINA

Sediul consiliului local: Victor Vlad Dela -
ma rina nr. 127, telefon/fax 0256/351667;
Coordonate: 
45°38′38″ lat. N;
21°53′53″ long. E;
Repere istorice:
-1717 - prima menţionare documentară a
co  munei, ca având 30 de case (Satumik);
-1769 - satul Petroasa Mare este întemeiată
de colonişti germani, având numele de Mor   -
gen  stern - „Steaua dimineţii”;
-1809 - împăratul habsburg Francisc I do -
nea ză satul Mor genstern fraţilor Iosif şi
Ioan Leitner;
-1811 - Satu Mic este proprietatea contelui
de origine spaniolă Francisc Soro;
-1870 - s-a născut la Satu Mic Victor Vlad
Delamarina, poet şi acuarelist (d.1896);
-satul Herendeşti este cumpărat de contele
Augustin Kinsky, deţinut până în anii ‘30 ai
secolului XX;
-1890 - Satu Mic este reşedinţă de comună
cu 616 locuitori;
-1924 - aşezarea Satu Mic avea 650 de
locuitori;
-1936 - Satu Mic avea 153 de case, şcoală
pri mară, cor bărbătesc, fanfară, societate
cul turală, notariat; şi post de jandarmi în sa -
tul Herendeşti;
-Visagul avea şcoală primară, două coruri,
bibliotecă şcolară, bancă populară, moară;
-Herendeştiul avea 257 de case, 950 de lo -
cuitori, şcoală primară, bancă populară, cor
bărbătesc (1889)
-14 mai 1957 - se naşte la Visag Gh.
Sfercoci, jurist, notar de stat, fost deputat;
-1964 - comuna se numeşte de V.V. Dela -
ma rina;
-10.02.1983 - se naşte la Herendeşti Sergiu
Boian, poet în grai bănăţean;
-2002 - prin colonizări repetate, ucrainenii
devin principala co mu ni ta  te locală;
-2010 - s-a finalizat canalizarea în satele
Victro Vlad Delamarina şi Pini;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 -
total: 
2 791 de persoane, dintre care:

- masculină = 1 426
de persoane
- feminină = 1 365 de
persoane
Numărul locuinţelor
la 1 ianuarie 2010: 
1 146
Sate componente: 
V.V. Delamarina, Ho -
no rici (1371, Ho no -
rycs) ,  He ren  deş t i
(1650, He ren dest), Pe    troa sa Mare (Mor gen   -
 stern, 1786), Pă   du  reni (1954, Pini (1954),
Vi sag (1371).
Instituţii şco lare: Şcoli cu clasele I-VIII:
V.V. Dela ma ri na şi Pe tro a sa Mare; Şcoli pri-
mare cu clasele I-IV: He  ren deşti, Ho  no rici şi
Vi sag; Gră  diniţe cu pro gram nor    mal: V.V.
De la ma rina, Pe troasa Ma re, He ren deşti,
Ho no rici, Pădureni şi Vi sag;
Instituţii sanitare: Dispensare me di ca le:
V.V. De la marina, Pe troasa Mare, He ren -
deşti, Honorici, Pă dureni şi Visag; Farmacie
umană: V.V. De la marina; Cabinet veterinar:
V.V. Dela marina;
Instituţii culturale: Cămine culturale: V.V.
Delamarina, Herendeşti, Honorici, Pă du reni
şi Visag; Bibliotecă: V.V. Dela marina.
Biserici şi mănăstiri: Biserici ortodoxe ro -

mâne: V. V. Delamarina (1908), Honorici
(pri ma consemnare 1798, 1907), Visag
(1756), Herendeşti (1931), Pă    du   reni (2002);
Biserici ortodoxe de rit ucra inean: Pădureni
şi Pe troasa Mare (2002); Biserici romano-
ca tolice: Visag şi Petroasa Mare (1870); Bi -
se rici baptiste: Honorici (1995) şi Visag
(1929); Biserică penticos tală: Pe troasa Ma -
re (2000); Bi se rică creş tină după Evan ghe -
lie „Emanuel”: Pe troa sa Ma re; Mănăstirea
„Sfinţii Arhan gheli Mihail şi Ga vril“ din
Petroasa Mare (1993);
Ruga: V.V. Delamarina şi Visag (Ru salii);
He  rendeşti (29 iunie-Sfinţii Apos  toli Petru şi
Pavel); Honorici (8 septembrie-Sf. Ma ria
Mică); Pădureni (14 octombrie-Sf. Cuvioasă
Parascheva) şi Petroasa Mare (8 noiem-
brie-Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga vril).

Sima Ioan primar
Cardaş Ioan Cristian viceprimar
Barna Mihai, consilier PSD
Benzar Ştefan, consilier PSD
Bisa Ioan Trăilă, consilier PSD
Cercega Bujor, consilier PSD

Drilea Ioan-Dănuţ, consilier PDL
Grad Dorica, consilier PSD
Lazăr Ioan Marius, consilier PSD
Miloş Gheorghe Petru, consilier PSD
Moise Cristian Nicolae, consilier PSD
Sîrbu Ioan, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V.V. DELAMARINA
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MĂNĂSTIREA MONAHIEI MIHAELA
Aşezământul a fost ctitorit de monahia Mi haela şi

de nepotul acesteia, Constantin Dră dean, pe un
te ren proprietate personală a ce lui din urmă, situat
la margi nea satului Petroasa Mare. În anul 1995
Con siliul Epar hial aproba înfiinţarea mănăstirii cu
destinaţie pentru călugări. La 22 februarie 1996 s-a
obţinut aproba rea Sfântului Sinod. În acelaşi an au
în ceput lu crările de construcţie. Sfinţirea noului
aşe zământ mo  nahal s-a făcut de către P.S. Epis -
cop - vicar Lucian Lugojanul la 26 august 2001,
dată la care erau finalizate parţial biserica şi corpul de chilii. Serviciile religioase s-au des-
făşurat la în ce put într-un paraclis, până la terminarea bisericii. Hramul aşeză mântului este
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" (8 noiembrie). Stareţ de început a fost ieromona hul Rafael
Mu trescu, urmat de ieromonahul Ştefan Mateş. Este mănăs tire de călugări, cu trei vieţuitori
la început, apoi doi, fiind un lăcaş cu viaţă de obşte. Nu există posibilităţi de cazare.

„HONORICI, UN SAT PITORESC”
Cei din Honorici se mândresc cu faptul că una dintre cele mai îndrăgite cântăreţe de mu -

zică populară din Banatul de pustă, Liliana Laichici, îşi are ră dăcinile în satul lor. În Honorici,
la bunicii paterni, şi-a pe trecut Liliana vacanţele copilăriei, „din prima şi până în ultima zi”.
Măr tu riseşte artista: „Ho no rici, un sat pi to resc, aşe zat pe trei dea luri, pe care le-am bătut
cen  ti me tru cu centi metru în fie ca re vacanţă. Pă rinţii şi buni cii mei, atât cei pa terni de
la Honorici, cât şi cei materni de la Susani, m-au crescut cu dra goste, fără prea multe
res tricţii, dar totuşi au re uşit să mă facă să înţeleg chiar din primii ani de viaţă ce se
aştepta de la mine. Tot de la ei am moştenit dra gos tea pentru muzica populară şi pen-
tru muzică în general”. 

Liliana Laichici s-a născut, de fapt, la Lu goj. La 7
ani în  cepe să stu di eze vi oa ra la şcoa la de mu zi c a din
Lu goj. Urmează Li ce ul de Artă „Ion Vi du”, unde a
intrat cu nota 10, la secţia canto. Au ur mat apoi anii

de fa cul  tate la Uni  ver si -
 ta tea de Vest, sec ţia ro -
mână-france ză.

Continuă să cân te,
aşa cum con  ti nuă co -
labora rea cu pres    ti  gioa -
se an sam  bluri din Ti -
mi şoa  ra. Parti ci pă la di -
verse con cursuri na  ţio -
na le, un de câş ti gă nu -
 me   roase pre   mii. În ul -
timii ani se de di că doar
mu zicii, re nun ţând la ca -
rie ra di dac tică. Scoate
al bume de osebit de bi ne
primite de public. Mari -

oara Mu ră  res cu i-a des chis drumul spre un alt nivel
artistic superior, care i-a dat ocazia să cânte alături
de cei mai mari solişti din tară. 

Vocea Lilianei Laichici a pu tut fi auzită în ţări din
Europa, în SUA, Canada sau în Emiratele Arabe.
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Fiu al lui Ion Vlad, pretor şi avocat, şi al So fiei Vlad-Ră dulescu, Victor Vlad
Delamarina s-a născut în Satul-Mic, cum se numea pe atunci localitatea care-
i poartă azi numele. După moar tea timpurie a ta tălui său, ma ma şi cu surorile
s-au mutat în Bucureşti, iar el a rămas să-şi fa că studiile secundare la li ceul

ma ghiar din Lugoj, fiind găzduit de bu nicul
său după mamă. La vârsta de 14 ani, îm -
preună cu alţi trei colegi (prin tre care şi Ion Popovici-Bă -
nă ţanul), a fost eliminat. A trecut la Bu cureşti, un de re petă
ultimele două clase gimnaziale care nu i-au fost recunos-
cute. A fost, pentru scurt timp, elev al şcolii mili tare de la
Craiova, apoi al şco lii mili ta re de la Iaşi, foarte a preciat
aici de comandantul şco  lii, colonelul Maca rovici. 

Încrezător în înclinările sale
spre pictură, inten ţi o na să ple -
ce la studii plastice în Italia,
dar, la stă ru in ţa mamei, a re -
nun ţat la aventură. După
termi na rea şcolii mili ta re, s-a
îm barcat ca practicant de ma -
rină pe Bri cul „Mir cea“. În vara
anului 1891 a participat la
croaziera bricului pe ruta Con -

stanţa - Constantinopol - Chios - Ro  dos - Pi reu - Salonic şi retur.
Călătoria a fost descrisă de el şi i lustrată cu acuarele în manu-
scrisul „Călătoria bricului Mir cea” (1891), precum şi într-o scrisoare datată 22 sep tembrie
1891. Pro mo vat ofiţer de ma rină, participă la o
serie de călătorii cu crucişătorul „Eli sabeta” pe
Ma rea Neagră, Marea Me di te  rană şi Marea
Adriatică. În sem nările lui de călătorie apar în
revista „Familia" (1893), iar primele versuri în
„Drepta tea" (1894), continuând să pu blice
până în anul morţii, 1896.

Bolnav de tuberculoză, a pe tre cut un timp la
Woris hofen, A bbazia şi Meran. Înainte de a
împlini 26 de ani, s-a stins în comuna He -
rendeşti, în 3 mai 1896. Îşi doarme som nul de
veci în cimitirul din Lugoj, alături de alte mari
per so nalităţi, ca Efti mie Mur gu, Ion Po povici-
Bănă ţanul, Coriolan Bre di ceanu, Cas sian
Mun tea nu, dr. Valeriu Bra niş te, Ion Vidu şi
Traian Gro ză vescu.

392

VICTOR VLAD DELAMARINA

VICTOR VLAD DELAMARINA (1870-1896)

Să râgea neamţu dă Sandu!
Dară Sandu, fişiorandu,
Mi-l cuprinsă dă subsoară
Şî nu să lăsă cu "doară"!
Strânjie-l! Suşie-l! Zî-i pră nume!
Ălui mai tare dân lume!

..............................................
Gâfăia neamţu a sâlă,
Dar lu Blegia nu-i fu milă,
Hopa-ţupa, ţupa-hopa!
Ş-o găsât nemţoniu popa!
"Ţâne-l! Lasă-l! Ia-l dă mînă!
Zdup cu neamţu în ţărână!

...........................................
“Nu ce joşi cu mine, dragă!
Asta, viedz, în cap ţ-o bagă!
N-ascult vorbe io şî glume,
Când mi-s io mai tare-n lume!
Ş-adă suta !" zâşie Blegia, 
"Că dă nu - 'ţ fac prau comegia!!!"

Ăl mai tare 
om din lume

- fragment

Vedere din satul Victor Vlad Delamarina

(2006)

Victor Vlad Delamarina 

alături de mama sa şi de

surorile sale Lucia şi Laura

în anul 1885 
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