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Abstract 

 This approach reveals the manners of the nobility from łara Românească duing the Eighteenth 
century and first half of the Nineteenth century. Taking into consideration the confesions of foreign 
travelers and the Romanian documents we tried to put to light a segment of nobility's everyday life. 
Luxury, infidelity, prostitution are usual phenomena in those documents, but they are considered to be 
related to the manners of the nobility from Western Europe. 
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Scopul lucrării de faŃă este de a arăta că în decursul ultimelor secole, în societatea sătmăreană 
s-au afirmat câteva mari familii româneşti, printre care amintim aici familia Anderco de Homorod, 
Rednic, Doboşi, Dragoş ş.a. Alături de acestea se înscrie şi marea familie a Demianilor, care îşi are 
rădăcinile în satul Negreia, comuna Şişeşti, comitatul Satu Mare (azi în judeŃul Maramureş). Cel mai 
vechi descendent atestat fiind Demian Alexa, născut în anul 1770. 
  
 De-a lungul anilor, familia Demian creşte atât ca număr cât şi ca importanŃă pentru societatea 
sătmăreană, în rândurile sale regăsindu-se nume de rezonanŃă ale vieŃii politice, culturale şi social-
economice, de la lideri ai mişcării naŃionale, primari, preşedinŃi de partid sau parlamentari, până la 
preoŃi, profesori, muzicieni, avocaŃi, medici ş.a. 
 O mare parte din datele prezentate în această lucrare ne sunt oferite de cronica genealogică a 
familiei, întocmită în anul 1976 la Baia Sprie de către avocatul Victor Demian [1]. Printr-o scrisoare 
adresată unei verişoare primare, acesta explică modul in care a întocmit genealogia şi care este 
motivaŃia sa.  
 "Dragă MariŃa, Conform celor promise, vă trimit alăturat cronica familiară - Demian - 
precum mi-ai cerut-o. 
 Cuprinde tot ce memoria mea a păstrat. Date documentare nu am. Cu ocazia naŃionalizării din 
1948 (confiscările făcute de securitate - n.n.) am fost privat de toate bunurile mele, inclusiv archiva 
familiară. 
 Dar ceea ce am consemnat este mult prea suficient pentru ca nepoŃii şi urmaşii lor să-şi poată 
forma o idee despre predecesorii familiei. 
 Tuturor vă urez mult bine, Victor. 
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 Baia Sprie - septembrie 1976 
 După cum am menŃionat mai sus, cel mai vechi descendent al familiei este Demian Alexa, care 
a trăit între anii 1770-1860, în satul Negreia, având ca ocupaŃie agricultura, pomicultura şi creşterea 
vitelor. DescendenŃii săi au fost doi băieŃi: Atanasiu şi Teodor. Aceasta reiese din genealogia 
consemnată de Victor Demian. dar în realitate credem că aceştia sunt nepoŃii săi, dat fiind anii de 
naştere consemnaŃi. 
 Demian Atanasiu. (1845-1923), urmează studiile la Baia Mare, absolvind apoi teologia la Blaj. 
Timp de 18 ani a funcŃionat ca profesor secundar la Gherla, obŃinând gradul de profesor emerit de 
teologie. Din 1886 a condus parohia greco-catolică din NegŃeşti-Oaş, devenind protopop şi arhidiacon 
onorar. În aprilie 1919 a fost urmărit de gardiştii lui Bela Kun, pe motivul că a intervenit la C.N.R din 
Baia Mare pentru a salva comuna de soldaŃii unguri fapt pentru care a fost nevoit să se ascundă până la 
sosirea armatei române. Din căsătoria sa cu Luiza Bud (decedată la 25 ian. 1924) au rezultat 7 copii 3 
băieŃi (Iosif, Titus, Cecil) şi 4 fete (Eufrosina, Mărioara, Elena, Irina). Se stinge din viaŃă la Negreşti la 
29 aprilie 1923 [2].   
 Demian Iosif devine paroh şi protopop onorar în Firiza, loc unde va păstori şi fiul său, Iosif jr. 
 Demian Cecil îmbrăŃişează şi el cariera ecleziastică, funcŃionând ca paroh şi apoi protopop 
tractual în Negreşti, ajungând în cele din urmă profesor de teologie la Gherla [3]. 
 Datele despre cel de-al treilea băiat, Demian Titus, sunt foarte puŃine, el funcŃionând ca preot 
în comuna Trip. Acesta a avut doi băieŃi: Atanasiu, medic chirurg în Satu Mare şi Emil care va deveni 
notar în Tăşnad. Primul a decedat în 1952, iar al doilea în 1954. 
 Pe cealaltă ramură, se porneşte de la Demian Teodor, care a avut două fete (Frăsina şi Ana) şi 
doi băieŃi (Gheorghe şi Atanasie) [4]. 
 Demian Gheorghe, gospodar-agricultor, a avut 5 fete, cea mai mică (Silvia) devenind soŃia lui 
Benea Anton. învăŃător în Baia Sprie, viitor primar al acestei localităŃi în perioada interbelică. 
 Demian Atanasie (1859-1929) [5] a trăit şi activat în bună parte în satul Negreia, apoi în 
TăuŃii de Jos. A absolvit patru clase elementare, o clasă de liceu şi un an de şcoală profesională. 
Această şcolarizare (deşi redusă) plus calităŃile sale native l-au ajutat să-şi fondeze o gospodărie mai 
avansată decât mica gospodărie Ńărănească. S-a ocupat de agricultură şi pomicultură dar în special de 
creşterea şi comercializarea vitelor. A ajuns să deŃină o suprafaŃă de cea 100 ha teren agricol şi a luat 
în arendă vaste terenuri şi munŃi pentru păşune, având mari cirezi de vite, cai, porci şi oi. 
 A fost căsătorit de patru ori, având nu mai puŃin de opt copii. 
 Despre Demian Atanasie, fiul său Victor îşi aminteşte că „era un om raŃional şi logic, judeca şi 
numai după aceea acŃiona. Avea o voinŃă de fier. Nereuşitele nu l-au descurajat ci l-au îndârjit şi mai 
mult. Muncea cu râvnă şi multă tenacitate. Era sociabil cu vaste legături de cunoştinŃe”. 
 Beneficiind de o asemenea avere - ceea ce i-a conferit o poziŃie privilegiată în societate. 
Atanasie Demian se implică în mişcarea naŃională devenind chiar unul dintre liderii săi din zonă[6] . 
Pentru exemplificare facem din nou apel la genealogia familiei, de unde cităm: „An de an o serba (ziua 
onomastică la 17 februarie - n.n.) cu largă ospitalitate. Erau prezenŃi Ńăranii fruntaşi, învăŃătorii şi 
preoŃii comunelor din jur. De la aceste onomastici nu lipsea nici preotul Dr. Vasile Lucaciu din Şişeşti, 
care era flacăra românismului în acele Ńinuturi. Onomasticele erau în acelaşi timp şi întruniri naŃional-
politice. Se discutau evenimentele trecute şi perspectivele de viitor după directivele date de Dr. V. 
Lucaciu. A colaborat strâns cu aceştia pentru a menŃine şi răspândi conştiinŃa românească” 
 Ca atare conducerea P.N R 1-a designat în 1892 membru în delegaŃia care avea menirea să 
prezinte împăratului la Viena,  Memorandul românilor clin Transilvania. 
 Ajuns la Viena, Atanasie Demian. este pus în faŃa unui fapt care avea să scoată în evidenŃă 
concepŃia sa faŃă de ideea de familie în spiritul tradiŃiei româneşti. Figura sa a fost remarcată de un 
bogat industriaş austriac, acesta fund impresionat de îmbrăcămintea originală, de fizicul său 
impunător, cu „înfăŃişarea unui patrician din Roma antică.” Austriacul i-a propus să se căsătorească cu 
unica lui fiică, oferindu-i în schimb greutatea sa în aur fără a fi nevoit vreodată să lucreze.” Vastele lui 
uzine şi fabrici asigură o existenŃă fără orice muncă. Oferta a fost respinsă, cu motivarea că este 
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căsătorit şi are copii. Austriacul stăruie. Pentru soŃia şi copiii de acasă le instituie câte o rentă viagera, 
fiecăruia în parte, sumalitatea, plătibilă lunar urmând să o stabilească chiar tata. Oferta a fost respinsă 
şi în această variantă. Ai fi însemnat trădare faŃă de neamul românesc, denigrarea fiinŃei sale şi a 
conştiinŃei sale de român” [7] .  
 Printre mijloacele aplicate pentru a menŃine conştiinŃa românească a fost şi înfiinŃarea de şcoli 
româneşti la sate. Atanasie Demian a convins locuitorii satului Negreia (în totalitate românesc) de 
necesitatea unei şcoli cu predare în limba română. Prin contribuŃia voluntară şi „conştiinŃa 
românească” s-a construit în sat o şcoală cu locuinŃă corespunzătoare pentru învăŃător, şi s-a stabilit un 
buget pentru întreŃinerea şcolii şi salariul dascălului. În aceste condiŃii primul învăŃător în noua şcoală 
din Negreia a fost domnişoara Rusu Aurelia. 
 În legătură cu acest episod, menŃionăm însemnările făcute de Victor Demian, deoarece 
evenimentul nu are doar o valoare istorică ci şi una sentimentală. „Era (învăŃătoarea Rusu Aurelia -, 
n.a) o fată tânără de 21 de ani, prezentabilă, înaltă, zveltă cu înfăŃişare impunătoare, foarte dârză şi 
energică. A venit din comuna Răşinari (Sibiu), locul de baştină a poetului Octavian Goga. Mare 
decepŃie de ordin sentimental o determinase să se refugieze din Răşinari tocmai în Negreia, localitate 
neînsemnată, primitivă, ascunsă între dealuri şi păduri. AfecŃiunea dintre feciorul popii din Răşinari 
(Octavian Goga) şi dăscăliŃa din Răşinari (Rusu Aurelia) a naufragiat. Unul era în plină ascensiune 
literară, cu orizonturi noi, perspective înalte, societăŃi distinse, onoruri... Celălalt era lipsit de toate 
acestea. Ruptura a fost inevitabilă. Unul s-a înălŃat, iar celălalt s-a scufundat prin refugiul său la mare 
depărtare, în satul propăşit - Negreia. Scopul era vădit: uitarea. Adecă a părăsi mediul care evocă 
mereu afecŃiunea distrusă şi atrage vălul uitării asupra trecutului. A reuşit oare refugiul ei în uitare? Nu 
cred. Dovadă e că a refuzat toate cererile în căsătorie. Deşi a avut multe cereri a rămas nemăritată. Aşa 
ceva nu face decât unul care nu poate uita. Denotă o fidelitate nestrămutată până la moarte. E ceva 
impresionant. 
 Ne vizita adesea acasă. Avea o voce splendidă şi cânta mereu. Eram copil mic de 5-6 ani. Încă 
atunci am reŃinut unul din textele cântecelor ei pe care îl cânta des:  
 Din pieptul meu a-şi vrea să scot  
 Inima, cu dor cu tot.  
 S-o aşez în pieptul tău  
 Ca să simŃi precum simt eu. 
 Cântecul se sfârşea cu batista dusă la ochi. Ştergea lacrimile vărsate de o inimă ce nu poate 
uita. Atunci ca şi copil, nu puteam înŃelege de ce plânge cineva care cânta atât de frumos. 
 Iată cum, prima şcoală românească din Negreia, zidită din impuls naŃional-românesc, este 
legată de o idilă sentimentală. 
 El - feciorul popii din Răşinari, poetul consacrat de mai târziu, eternizează afecŃiunea lor prin 
poezia DăscăliŃa. 
 Regret mult că n-am făcut şcoala la catedra domnişoarei Rusu Aurelia. Tata ne-a dat să facem 
şcoala elementară în oraşul Baia Sprie. Această fată tânără s-a remarcat în suferinŃa ei, prin o tragedie 
foarte dureroasă, purtată toată viaŃa cu o demnitate impunătoare. Aş don să mă pot lăuda cu ceva ce 
am învăŃat în şcoala acestei fete. Prin durerea ei adâncă, purtată cu atâta nobleŃe, raportată la poetul 
Octavian Goga, devine şi ea oarecum o personalitate proeminentă. Aş vrea să am ceva de la ea. Dar nu 
pot. Doar reamintirile acum istorisite”[8] .. 
 Revenind la familia Demian, ne vom opri asupra a doi dintre băieŃii lui Atanasie. Este vorba de 
Adrian şi Titu Demian. 
 Demian Adrian, moşteneşte pasiunea familiei pentru frumos, pentru cultură şi tradiŃie 
românească, îmbrăŃişează cariera de muzician, devenind un foarte apreciat dirijor, compozitor şi nu în 
ultimul rând directorul Conservatorului de Muzică din Satu Mare. Valoarea sa este recunoscută de mai 
mulŃi specialişti în domeniu, fiind considerat „unul dintre cei mai mari dirijori ai Sătmarului din 
perioada interbelică, mare iubitor al muzicii corale, iniŃiator al multor acŃiuni ce au determinat o 
substanŃială creştere calitativă a corurilor din judeŃ”[9] .  
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 În 1921 este ales la conducerea "Reuniunii de cântări Vasile Lucaciu”, cor pe care îl va 
conduce aproape două decerni şi cu care va reuşi să prezinte în 1935 opereta "La Şezătoare” de 
Tiberiu Brediceanu, ceea ce demonstrează valoarea artistică la care a ajuns. în paralel, a condus şi 
corul Liceului "Mihai Eminescu”. La 4 septembrie 1936. Adrian Demian lansează un apel tuturor 
corurilor din judeŃ pentru a se înfăptui „AsociaŃia de coruri Ńărăneşti din Sătmar”, fiind prima 
organizaŃie de acest gen din istoria mişcării corale locale, al cărei preşedinte a fost ales in unanimitate. 
 Aşadar, Adrian Demian este acela care a organizat concursuri, instruiri de dirijori, manifestări 
cultural-artistice, concerte corale etc., sub egida binefăcătoare a Astrei. Vicisitudinile istorice ale anilor 
40 îl obligă să se retragă la Arad, unde va locui până la sfârşitul vieŃii. 

      Demian Titu, fiul lui Atanasie, este ultimul membru al familiei la 
care ne oprim. Născut la 7 septembrie 1896 în satul Negreia. Titu este una 
din cele mai reprezentative personalităŃi ale Sătmarului. Absolvent al 
FacultăŃii de Drept din Cluj (1923) şi doctor in ştiinŃe juridice, va practica 
avocatura la Satu Mare. devenind membru in diferite societăŃi şi asociaŃii, 
consilier juridic al băncii „Casa Noastră” şi al Fabricii de vagoane 
"Unio”, decan al Baroului AvocaŃilor Satu Mare ş.a.” [10] . 
 Pe lângă activitatea sa profesională, Titu Demian a rămas cunoscut 
contemporanilor săi şi parŃial urmaşilor, prin faptul că a luat parte activ la 
viaŃa politică a oraşului şi judeŃului Satu Mare, în calitate de membru al 
P.N.ł. Pentru perioada 1936-1947 funcŃionează ca vicepreşedinte şi apoi 
preşedintele organizaŃiei judeŃene.  
 După căderea guvernului Iorga (6 iunie 1932), P.N.ł. revine la 

putere, iar pe plan local Titu Demian va deŃine funcŃia de primar al oraşului Satu Mare în perioada 12 
iunie 1932-18 decembrie 1933. În această postură confirmă calităŃile sale şi se implică în probleme 
dificile reuşind redresarea problemelor financiare ale oraşului şi pavarea unor străzi.  La data de 3 
mai 1936 a avut loc Congresul JudeŃean al P.N.ł. Satu Mare la care au participat Iuliu Maniu, I. 
Mihalache, Dr. N. Lupu şi Mihail Popovici. Cu această ocazie, Titu Demian a fost ales în fruntea 
organizaŃiei judeŃene a P.N.ł., funcŃie pe care o va deŃine până la desfiinŃarea partidului (14 iulie 
1947) de către comunişti. Următorul şi ultimul Congres al P.N.ł. Satu Mare s-a Ńinut la 23 martie 1946 
chiar în clădirea în care se afla (şi se află şi azi) sediul P.N.ł. fiind proprietatea lui Titu Demian, 
deoarece autorităŃile locale, comuniste, nu au permis desfăşurarea lucrărilor într-un sediu adecvat.  
 Fiind o persoană anticomunistă şi antitotalitară el s-a opus sistemului sovietic pe cale de 
instaurare, fiind un exemplu şi un lider în rândurile opoziŃiei sătmărene, motiv pentru care şi-a atras 
ura comuniştilor. La finele anului 1944 este ales preşedinte al Uniunii Democrate a Românilor (UDR), 
fiind simbolul opoziŃiei anticomuniste din zonă. La alegerile parlamentare din noiembrie 1946, 
candidează primul pe lista P.N.ł. şi este ales în ciuda fraudei electorale, fiind ultimul parlamentar al 
opoziŃiei din Satu Mare, însă refuză prezenŃa în Parlament pentru a boicota alegerile falsificate de către 
P.C.R. După ce a fost Ńinta mai multor atacuri calomnioase din partea politrucilor comunişti, Titu 
Demian a fost arestat şi mutat cu domiciliul obligatoriu la Cluj, unde încetează din viaŃă în 1958.  
 Întreaga avere i-a fost confiscată în momentul dislocării (10 august 1949), lăsând în urma sa 
doar o fiică, Maria, actualmente cercetătoare la Academia Română din Bucureşti. 
 
Concluzii 
 În ciuda marginalizării la care a fost supusă de către regimul comunist, familia Demian şi-a 
câştigat o poziŃie de necontestat în societatea sătmăreană, dând acesteia valori umane de o certă 
valoare, de numele său legându-se momente de referinŃă din viaŃa politică, social-economică şi 
culturală de pe aceste meleaguri. 
 

 
Bibliografie 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                             ANUL IV, NR. 3 (14), SEPTEMBRIE 2008 
 

 

1.BăinŃan, V.,. Arta corală din Maramureş, Baia Mare. 1982. 
2.Cronica familiei Demian, aflată în arhiva personală a autorului 
3.Ciubotă, V., Aspecte ale mişcării memorandiste din judeŃul Satu Mare (1892-1894), în “Satu Mare. 
Studii şi comunicări”, IV, 1980, p.203-210. 
4.Ciubotă, V.,  Documente privind mişcarea cultural-naŃională românească din Transilvania la 
sfârşitul secolului al IXI-lea şi începutul secolului XX, în “Satu Mare. Studii şi comunicări”, V-VI, 
1981-1982, p.369-378. 
5.Erdélyi monografia (Monografia Ardealului), sub redacŃia lui V. Aladár şi B. Geza, Satu Mare, 
1934. 
6.În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeŃul Satu Mare (1933-1937), 
Satu Mare, 1937. 
7.Lupta românilor din judeŃul Satu Mare pentru făurirea statului naŃional unitar român. Documente 
1848-1918, ediŃie îngrijită de Ciubotă, V., Dulgău, B., Radosav, D., Marinescu, V. S., Bucureşti. 1989. 
8.Porumbăcean, Cl., Figuri ilustre sătmărene (II/. Dr. Titu Demian (1896-1958), în „Satu Mare. Studii 
şi Comunicări”, XIII, 1996, p. 215 – 218. 
9.Porumbăcean, Cl., Dulgău, B., Oameni din Sătmar, Satu Mare, 2000. 
10. Predescu L., Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1940. 
11. Radosav, D., Ciubotă, V., 1918 în Sătmar, Cluj Napoca, 1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                             ANUL IV, NR. 3 (14), SEPTEMBRIE 2008 
 

 

ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI DEMIAN 
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